اَعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ یطانِ ال َّرجیم؛

«انّ الّذین قالوا ربّنا
ثم استقاموا تتن ّزل
اللَّه ّ
علیهم املالئکة» ﴿﴾30
«بــه یقیــن کســانی کــه گفتنــد :پــروردگار مــا خداونــد یگانــه اســت! ســپس اســتقامت کردنــد ،فرشــتگان بــر آنــان نــازل
میشــوند» ﴿﴾30

سورهی مبارکه فصلت  ،بخشی از آیهی 30

کالم نور

مسئلهی اصلی مردم مافیای
وارداتی است که کمر تولید داخلی
را میشکند
مســئلهی اصلــی مــردم بیــکاری جوانهــا اســت ،مســئلهی اصلــی مــردم معیشــت
طبقــات ضعیــف جامعــه اســت ،مســئلهی اصلــی مــردم مافیــای وارداتــی اســت کــه
کمــر تولیــد داخلــی را میشــکند ،مســئلهی اصلــی مــردم سیاســتهای غلطــی اســت
کــه فــان جــوان مبتکــر را کــه میتوانــد کار انجــام بدهــد مأیــوس میکنــد[ .اینهــا
را] میشــنویم؛ بنــده گزارشــهای متعــدّ دی دارم کــه یــک شــخصی یــا یــک جمعــی
بــا انگیــزه وارد میشــوند ،یــک کار مه ّمــی را شــروع میکننــد ،یــک تولیــدی را انجــام
میدهنــد ،بعــد بــه جــای اینکــه ایــن تولیــد تشــویق بشــود و محصــول خریــداری
بشــود ،ناگهــان میبینیــم کــه د ِر واردات بــاز شــد و مشــابه ایــن تولیــد وارد شــد!
اینهــا را بیچــاره میکننــد .اینهــا کشــاورز را بیچــاره میکننــد .مــن همیــن روزهــا بــه
مســئولین محتــرم تذ ّکــر دادم؛ [مثـ ً
ا] کشــاور ِز تولیدکننــدهی پیــاز یــا تولیدکنندهی
ســیبزمینی زحمــت میکشــد ،بعضــی از اشــخاص و سیاســتها او را بــه خــاک ســیاه
مینشــانند؛ ســود زحمــت او را ّ
دلل میبــرد ،بــه او چیــزی نمیرســد .مســائل اصلــی
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
1400/۰۳/06

کالم رهبری

خرداد 1400

صاحب امتیاز :جهاددانشگاهی
مدیر مسئول :ابوالقاسم رئیسی
دبیر تحریریه :امین بلند همت
تحریریه :رقیه گل محمدی ،لیال هدایتی
صفحهآرایی :محمود بیات
عکس :مهرداد میرزاپور
چاپ :سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

6

روابط عمومیهای برتر جهاددانشگاهی معرفی و تقدیر شدند
هرآنچه
مرکزایسپای
جهاددانشگاهی
درانتخابات
ریاستجمهوری
 ۱۴۰۰انجام داد

ماهنامه «پیام جهاد» در پایگاه اطالعرسانی
جهاددانشگاهی به آدرس www.acecr.ac.ir
قابل رویت است.
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،روبروی
دانشگاه تهران ،شامره  ،1270دفرت مرکزی
جهاددانشگاهی ،اداره کل روابط عمومی
تلفن66488515-7 :
منابر66488518 :
پیامک30001359 :
تلگرام:
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گزارش ویژه

 27اردیبهشت روز ارتباطات و روابطعمومی

روابط عمومیهای برتر جهاددانشگاهی
معرفی و تقدیر شدند

به مناسبت فرارسیدن  ۲۷اردیبهشتماه ،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
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ،بــه مناســبت فرارســیدن

 ۲۷اردیبهشــتماه :روز ارتباطــات و روابــط
عمومــی و بهمنظــور پاسداشــت فعالیــت
روابــط عمومیهــای واحدهــای ســازمانی
جهاددانشــگاهی بــا حضــور معاونــان ایــن نهاد،
رییــس دانشــگاه علــم و فرهنــگ و مدیــرکل
حــوزه ریاســت در اداره کل روابــط عمومــی
ضمــن تشــکر از فعالیتهــای روابــط عمومــی
جهاددانشــگاهی شــش روابــط عمومــی برتــر
واحدهــای ســازمانی ایــن نهــاد تقدیــر شــدند.
همچنیــن در ایــن روز در حاشــیه ســفر دکتر
حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی
بــه اســتان کرمانشــاه بهصــورت نمادیــن،
از معصومــه شــاکری مدیــر روابــط عمومــی
ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه بهعنــوان
یکــی از برگزیــدگان تقدیــر بــه عمــل آمــد.
گفتنــی اســت در مراســمی کــه بــه دلیــل
محدودیتهــای ناشــی از همهگیــری
ویــروس کرونــا بهصــورت محــدود و نمادیــن،
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اینکــه ابــاغ وحــی و ارشــاد و هدایــت
مردمــان ،شــأن شــاخص و وظیفــه و تکلیــف
اصلــی انبیــا و رهبــران امتهــا و جوامــع
بــوده و هســت عنــوان کــرد :کار شــما در روابط
عمومــی از حیــث هویــت و نــوع تــاش از
جنــس حرکت و کوشــش رســوالن الهی اســـت،
بــه همیــن دلیل قــدر کارتــان را بشناســید و در
ادای حــق آنقــدر تــاش کنیــد.
آنگونــه کــه دکتــر ابوالقاســم رییســی
مدیــرکل روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی
نیــز در ایــن مراســم اعــام کــرد :تولیــد
محتــوای مناســب و بــا کیفیــت ،انعــکاس
بهموقــع اخبــار فعالیتهــا و دســتاوردهای
واحــد ســازمانی ،خلــق ایدههــای جدیــد
در تولیــد محصــوالت ســمعی و بصــری،
برگــزاری مناســب رویدادهــا و بازنمایــی
توانمندیهــای واحــد ســازمانی ،حضــور
موثــر در شــبکههای اجتماعــی و بهرهگیــری
مناســب از دیگــر ابزارهــای ارتباطــی ،تعامــل

مناســب در پیشــبرد اقدامــات هماهنــگ
رســانهای و رعایــت دســتورالعملهای ابالغــی
جهاددانشــگاهی و ...ازجملــه مهمتریــن
معیارهــای انتخــاب روابــط عمومیهــای برتــر
بــود.
بــر اســاس معیارهــای ذکرشــده بــا رصــد و
ارزیابــی عملکــرد روابــط عمومــی واحدهــای
ســازمانی جهاددانشــگاهی در ســال گذشــته
روابــط عمومــی ســازمانهای جهاددانشــگاهی
علــوم پزشــکی تهــران؛ کرمانشــاه؛ خراســان
رضــوی؛ واحدهــای همــدان و صنعتــی اصفهان
بــه همــراه پژوهشــکده ســرطان معتمــد
جهاددانشــگاهی بهعنــوان واحدهــای برتــر
انتخــاب و موردتقدیــر قــرار گرفتنــد.
همانگونــه کــه اشــاره شــد بــه دلیــل
محدودیتهــای ناشــی از همهگیــری
ویــروس کرونــا در ایــن مراســم بــه نمایندگــی
از روابــط عمومیهــای برتــر راحلــه
انــوری مدیــر روابــط عمومــی پژوهشــکده

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

بــا رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی در
اداره کل روابــط عمومــی ایــن نهــاد برگــزار
شــد ،دکتــر محمدرضــا پورعابــدی معــاون
پژوهــش و فنــاوری ،دکتــر مهــدی باصولــی
معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس ،دکتــر
ســید ســعید هاشــمی رییــس دانشــگاه علــم
و فرهنــگ و مهنــدس علیرضــا زجاجــی
مدیــرکل حــوزه ریاســت دفتــر مرکــزی
جهاددانشــگاهی بــا حضــور در ایــن اداره کل
ضمــن تقدیــر از همــکاران ایــن حــوزه ،روابــط
عمومیهــای برتــر واحدهــای ســازمانی
جهاددانشــگاهی را معرفــی کردنــد.
در ایــن مراســم دکتــر پورعابدی در ســخنان
کوتاهــی بــا اشــاره بــه ســختیهای کار روابــط
عمومــی در جهاددانشــگاهی گفــت :بــه دلیــل
روحیــه جهــادی حاکــم بــر ایــن نهاد بســیاری
از همــکاران تمایــل نــدارد تــا فعالیتهــا و
دستاوردهایشــان را بازگــو کننــد کــه همیــن
موضــوع ســختی کار روابــط عمومــی را
دوچنــدان میکنــد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی
ادامــه داد :از طرفــی بــه دلیــل اقدامــات
فناورانــه و کارهــای دانشبنیــان در ایــن
نهــاد از روابــط عمومــی نیــز انتظــارات بســیار
باالســت کــه خوشــبختانه شــاهد اقدامــات
خوبــی در اداره کل روابــط عمومــی ایــن نهــاد
هســتیم.
دکتــر باصولــی نیــز در ســخنانی از
فعالیتهــای روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی
تقدیــر کــرد و گفــت :شــاهد اقدامات مناســبی
از ســوی روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی
هســتیم.
رییـــس دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ در
مراســـم فـــوق بـــه مظلومـــت فعـــاالن روابـــط
عمومـــی اشـــاره کـــرد و از خدمـــات فعـــاالن
ایـــن عرصـــه در جهاددانشـــگاهی قدردانـــی
کـــرد.
همچنیــن مهنــدس زجاجــی بــا بیــان
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گزارش
ویژه

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

معتمــد جهاددانشــگاهی و ابوالفضــل امینــی
هرنــدی مدیــر روابــط عمومــی ســازمان
جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی تهــران مــورد
تقدیــر قــرار گرفتنــد.
محمدباقری ،ابوالفضل کرمی و ابراهیم مروتی
مدیران روابط عمومی جهاددانشگاهی واحدهای
همدان ،صنعتی اصفهان و خراسان رضوی به همراه

معصومه شاکری مدیر روابط عمومی سازمان
جهاددانشگاهی کرمانشاه که با حضور دکتر
طیبی تقدیر شد ،شش روابط عمومی برتر سال
جاری جهاددانشگاهی هستند.
دکتـر طیبـی در الـواح تقدیـر خـود بـه
برگزیـدگان تاکیـد کـرد :جهاددانشـگاهی
بـا فعالیتهـا و دسـتاوردهای متنـوع طیـف

وسـیع مخاطبـان و تعهـد و پایبنـدی بـه انجـام
اقدامـات دانشبنیـان همـواره نیازمنـد ارتبـاط
موثـر شـبکههای مبتنـی بـر دانـش روز و
همـراه بـا نـوآوری و خالقیـت اسـت بـه همین
جهـت روابـط عمومیهـای واحدهای سـازمانی
جهاددانشـگاهی در ایـن زمینـه مهمترین نقش
و تاثیـر را بـر عهدهدارنـد.

www.acecr.ac.ir
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گزارش
ویژه
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ویـژہ

گزارش مهمترین رویدادهای ملی و بیناملللی
جهاددانشگاهی
■ آماده ارایه الزامات و شاخصهای تشکیل دولت توسعهگرای
انقالبیهستیم
■ جهاددانشگاهی میتواند منشا تحوالت خوبی در کشور باشد
■ نتایج کنفرانس پژوهشهای نرش به سیاستگذاری و رفع
مشکالت حوزه نرش کمک میکند
■ هفتمین کنفرانس بیناملللی وب پژوهی به کار خود پایان داد
■ هر آنچه مرکز ایسپای جهاددانشگاهی در انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰انجام داد
■ امام خمینی (ره) فریادگر رجوع به دینی بود که از درون
جامعهبرم یخیزد

ویـژە
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ویـژہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

آماده ارایه الزامات و شاخصهای تشکیل دولت
توسعهگرایانقالبیهستیم

رییس جهاددانشگاهی با بیان اینکه برای حل مشکالت موجود کشور نیازمند اقدامات اساسی هستیم ،تشکیل دولت توسعهگرای انقالبی
را پیشنهاد داد
بایـــد مهمتریـــن برنامـــه دولـــت آینـــده باشـــد.
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان اینکـــه از اقدامـــات
بســـیار مهمـــی کـــه در راســـتای توســـعه اقتصـــادی
کشـــور بایـــد بهصـــورت بســـیار فـــوری توســـط دولـــت
آینـــده انجـــام شـــود ،مشـــخص نمـــودن حوزههـــای
اولویـــتدار در توســـعه صنعتـــی و اقتصـــادی کشـــور در
زمینههـــای فنـــی و مهندســـی ،کشـــاورزی و پزشـــکی
و ســـایر زمینههـــای دارای قابلیـــت اقتصـــادی مهـــم
ب ــرای کش ــور مث ــل ح ــوزه گردش ــگری اس ــت ،اف ــزود:
نکت ــه بس ــیار مه ــم بع ــدی ک ــه زمینهه ــای آن در ای ــن
دولــت شــروع شــده و بــه امیــد خــدا بــر اســاس ســه اصــل
ع ــزت ،حکم ــت و مصلح ــت ب ــه اتم ــام برس ــد برداش ــته
شـــدن تحریمهـــا اســـت.
عضـــو شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی ادامـــه
داد :امـــا برداشـــته شـــدن تحریمهـــا بـــه معنـــی بـــاز
کـــردن بیبرنامـــه درهـــای کشـــور بـــه روی کاالهـــای
خارجـــی نیســـت؛ بلکـــه بایـــد تســـهیل شـــرایط بـــرای
توســـعه تـــوان داخـــل و تســـریع در تحقـــق اقتصـــاد
دانشبنیـــان فراهـــم شـــود.
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی  19اردیبهشـــت :1400

دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی،
در آســـتانه تشـــکیل دولـــت جدیـــد ،بـــه بررســـی
مهمتریـــن مســـایلی کـــه در ایـــن دولـــت بایـــد
در اولویـــت قـــرار گیـــرد پرداخـــت و مناســـبترین
راه بـــرای حـــل بســـیاری از مشـــکالت موجـــود را
تشـــکیل یـــک دولـــت قدرتمنـــد بـــا ویژگیهـــای
خودبـــاوری ،کارآمـــدی ،کار بلـــدی و عشـــق واقعـــی
بـــه پیشـــرفت دانشبنیـــان کشـــور و فرهنـــگ
جهـــادی دانســـت.
دکتـــر طیبـــی مهمتریـــن مســـاله کشـــور
را توســـعه اقتصـــادی دانشبنیـــان متکـــی بـــر
تـــوان ملـــی دانســـت و تحقـــق آن را منـــوط بـــه
داشـــتن شـــورای فرماندهـــی متشـــکل از نخبـــگان
خودبـــاور ،متخصـــص ،متعهـــد ،وطنپرســـت و
کارآمـــد و مدیـــران ارشـــد اجرایـــی میدانـــد
کـــه تـــا بهواســـطه ایـــن شـــورای فرماندهـــی
سیاســـتگذاری و نظـــارت بـــه حســـن اجـــرای
سیاســـتها تـــا تحقـــق اهـــداف توســـعه اقتصـــادی
پیگیـــری شـــود و تصمیمـــات شـــورای فرماندهـــی
الزماالجـــرا بـــرای همـــه باشـــد.

حل مشکالت اقتصادی و اشتغال؛
اولین خواسته مردم از مسووالن
رییـــس جهاددانشـــگاهی پیرامـــون مهمتریـــن
مس ــایلی ک ــه در دول ــت جدی ــد بای ــد ب ــه آن پرداخت ــه
شـــود بـــه نظرســـنجیهای مرکـــز افـــکار ســـنجی
جهاددانشـــگاهی اشـــاره کـــرد و گفـــت :بـــر اســـاس
کلیـــه نظرســـنجیهای انجـــام شـــده از ســـال  92تـــا
ب ــه ام ــروز توس ــط ای ــن مرک ــز ک ــه یک ــی از معتبرتری ــن
مراک ــز اف ــکار س ــنجی ای ــران در انع ــکاس خواس ــتههای
مـــردم کشـــور اســـت؛ حـــل مشـــکالت اقتصـــادی و
اشـــتغال در صـــدر خواســـتههای مـــردم از مســـووالن
قـــرار دارد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه رهبـــر انقـــاب هـــم در
نامگـــذاری ســـالها در حداقـــل  10ســـال اخیـــر
اهمیـــت ایـــن موضـــوع را بهصـــورت مســـتقیم و
غیرمســـتقیم بیـــان فرمودهانـــد افـــزود :اصـــل قـــرار
دادن توســـعه اقتصـــادی کشـــور آنهـــم بـــا اتـــکای
بـــر تـــوان ملـــی و هماهنـــگ کـــردن اقدامـــات ســـایر
وزارتخانههـــا و ســـازمانهای اقتصـــادی ،برنامهریـــزی
و سیاســـتگذاری کشـــور بـــرای تحقـــق ایـــن هـــدف،

تحقق توسعه اقتصادی
با تشکیل شورای فرماندهی متشکل از نخبگان
و مدیران ارشد اجرایی در کشور
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه اگـــر
در حـــوزهای نیازمنـــد اســـتفاده از دانـــش ،فنـــاوری
و تجهیـــزات خارجـــی هســـتیم ،بایـــد بخـــش کمـــی
از بـــازار در مقابـــل انتقـــال فنـــاوری بـــه بهتریـــن
شـــرکتهای خارجـــی واگـــذار و بقیـــه نیازهـــا را
خودمـــان تامیـــن کنیـــم ،تاکیـــد کـــرد :در برنامـــه
توســـعه اقتصـــادی کشـــور عـــاوه بـــر فنـــاوری،
منابـــع مالـــی ،نیـــروی انســـانی کارآمـــد و قوانیـــن
تســـهیلکننده تولیـــد ،نیازمنـــد تشـــکیل یـــک
شـــورای فرماندهـــی متشـــکل از نخبـــگان و مدیـــران
ارشـــد اجرایـــی خودبـــاور ،متخصـــص ،متعهـــد و
وطنپرســـت و کار بلـــد هســـتیم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه شـــوراهای عالـــی موجـــود
واجـــد جامـــع ایـــن توانمندیهـــا نیســـتند عنـــوان
ک ــرد :ی ــا بای ــد مث ــل چی ــن ،ک ــره و س ــایر کش ــورهایی
کـــه اخیـــرا توســـعه یافتهانـــد یـــک شـــورای جدیـــد
فرماندهـــی توســـعه اقتصـــادی در کشـــور ایجـــاد
کـــرد کـــه مصوباتـــش الزماالجـــرا بـــرای کلیـــه قـــوا و

کادر سازی موردنیاز
مدیریتی کشور با شکلگیری
احزاب قدرتمند
دکتـــر طیبـــی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه آیـــا
بـــا همیـــن روشـــی کـــه تاکنـــون دولـــت در ایـــران
تشـــکیل میشـــود و بهخصـــوص در ایـــن دوره کـــه
چنـــد روز مانـــده بـــه ثبتنـــام هنـــوز کاندیداهـــای
اصلـــی ریاســـت جمهـــوری مشـــخص نشـــدهاند و
خبـــری از ارایـــه برنامههـــا نیســـت ،تحقـــق مـــوارد
تاکیـــد شـــده امکانپذیـــر اســـت؟ گفـــت :یکـــی از
مش ــکالت ب ــزرگ کش ــور ع ــدم وج ــود دو ی ــا حداکث ــر
س ــه ح ــزب قدرتمن ــد سیاس ــی اس ــت ک ــه کادر س ــازی
موردنی ــاز مدیریت ــی کش ــور در ای ــن اح ــزاب بهص ــورت
تخصصـــی شـــکل بگیـــرد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد :بـــه دلیـــل
آنکـــه عملکـــرد و برنامهریـــزی احـــزاب قـــوی در
تش ــکیل دول ــت و تصاح ــب کرســیهای مجلس ــی زی ــر
ذرهبیـــن نخبـــگان و مـــردم اســـت ،آنهـــا مجبورنـــد
بـــا هـــر شکســـت اشـــکاالت خـــود را چـــه در حـــوزه
برنامهریـــزی و چـــه تربیـــت نیـــروی انســـانی کارآمـــد
اص ــاح کنن ــد ،ام ــا متاس ــفانه ب ــه ه ــر دلیل ــی کش ــور
از وجـــود چنیـــن احـــزاب قدرتمنـــدی محـــروم اســـت.
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــا ادامـــه
روش قبلـــی در گزینـــش سیاســـی وزرا ،معاونیـــن
رییـــس جمهـــور ،اســـتانداران و مدیـــران ارشـــد
ســـازمانها و نهادهـــای بـــزرگ دولتـــی آنهـــم از
طری ــق س ــتادهای انتخابات ــی روس ــای جمه ــور ،تحق ــق
اهـــداف اشـــاره شـــده میســـر نیســـت ،افـــزود :مگـــر
آنکـــه شایستهســـاالری ،تخصـــص ،کارآمـــدی ،کار
بلـــدی و داشـــتن روحیـــه جهـــادی مـــاک انتخـــاب
مســـووالن ارشـــد قـــرار گیـــرد.
ارایه الزامات و شاخصهای تشکیل دولت
توسعهگرای انقالبی
مب ــارزه ب ــا توس ــعه فس ــاد موض ــوع دیگ ــری اس ــت
ک ــه ای ــن عض ــو ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی ب ــر
آن تاکیـــد کـــرد و بـــا بیـــان اینکـــه دولـــت آینـــده
بایـــد بهشـــدت بـــا توســـعه گســـترده فســـاد در کشـــور
مب ــارزه کن ــد ،گف ــت :ع ــدم رعای ــت درس ــت و ش ــفاف
قوانیـــن از عوامـــل مهـــم توســـعه فســـاد اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
در شـــرایط خـــاص فعلـــی کشـــور کـــه بـــا مشـــکالت

اقتصـــادی و کاهـــش اعتمـــاد مـــردم بـــه عملکردهـــا
مواجـــه هســـتیم ،تاکیـــد کـــرد :همانطـــور کـــه
اشـــاره کـــردم مناســـبترین راه بـــرای حـــل بســـیاری
از مشـــکالت تشـــکیل یـــک دولـــت قدرتمنـــد بـــا
ویژگیهـــای خودبـــاوری ،کارآمـــدی ،کار بلـــدی و
عشـــق واقعـــی بـــه پیشـــرفت دانشبنیـــان کشـــور و
فرهنـــگ جهـــادی و بـــاور بهضـــرورت تقاطـــع علـــم،
ایمـــان و عمـــل در حـــل مشـــکالت اســـت.
وی ب ــا ارای ــه توصی ـهای در ای ــن رابط ــه گف ــت :ب ــرای
انتخـــاب مدیـــران ارشـــد دولـــت بـــا ویژگیهایـــی کـــه
ذک ــر ش ــد بای ــد ش ــاخصهایی تدوی ــن ش ــود و ریی ــس
جمهـــور آینـــده و تیـــم تعییـــن مســـووالن دولـــت
بـــر مبنـــای شـــاخصهای موردنظـــر بـــهدور از نـــگاه
جناحـــی و سیاســـی انتخـــاب را انجـــام دهـــد.
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان اینکـــه مـــا در
جهاددانشـــگاهی بـــر اســـاس تشـــخیص خـــود کـــه
دول ــت آین ــده بای ــد ی ــک دول ــت توس ــعهگرای انقالب ــی
باش ــد ،ط ــی اج ــرای پ ــروژهای علم ــی الزام ــات تحق ــق
و شـــاخصهای چنیـــن دولتـــی را مـــورد تحقیـــق،
بررســـی و تدویـــن قراردادیـــم ،گفـــت :همچنیـــن در
همیـــن زمینـــه از نخبـــگان نظرســـنجی بهعملآمـــده
ک ــه آمادهای ــم گ ــزارش مدیریت ــی پ ــروژه را در اختی ــار
کاندیداهـــای نهایـــی ریاســـت جمهـــوری و گـــزارش
کامـــل آن را در اختیـــار رییسجمهـــور منتخـــب و
مجلـــس شـــورای اســـامی قـــرار دهیـــم.
نیازمند اراده ملی نخبگان
برای اولویت قرار دادن توسعه اقتصادی بهعنوان
مساله اصلی کشور
رییـــس جهاددانشـــگاهی در پایـــان ســـخنانش
بهعنـــوان مدیـــر و محقـــق یـــک ســـازمان بـــزرگ
علمـــی و فناورانـــه کشـــور یـــادآوری کـــرد :مشـــکل
م ــا در مرحل ــه اول اراده مل ــی نخب ــگان ب ــرای اولوی ــت
ق ــرار دادن توس ــعه اقتص ــادی بهعن ــوان مس ــاله اصل ــی
کشـــور ،برنامهریـــزی بلندمـــدت حداکثـــر دهســـاله،
همراســـتا کـــردن عملکـــرد کلیـــه وزارتخانههـــا
و ســـازمانها بـــرای تحقـــق ایـــن هـــدف و انتخـــاب
مدیـــران کارآمـــد بـــرای اجـــرای آن اســـت.
وی گفـــت :تـــوان تولیـــد انـــواع فناوریهـــا و یـــا
انتقـــال فناوریهـــا ،فهـــم ،ارتقـــاء و بومیســـازی
آنه ــا در کش ــور وج ــود دارد ،فق ــط بای ــد ب ــاور داش ــت
و از آن اســـتفاده کـــرد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

توسعه فناورانه کشور
باید مجری صاحباختیار
و پاسخگو داشته باشد
عضـــو شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی از اصـــاح
نظـــام ملـــی نـــوآوری در کشـــور بهعنـــوان ماموریـــت
دیگ ــر ش ــورای فرمانده ــی در دول ــت جدی ــد ن ــام ب ــرد و
گف ــت :ب ــا اص ــاح نظ ــام مل ــی ن ــوآوری بای ــد س ــاختار
س ــازی درس ــتی در آن ش ــکل بگی ــرد ک ــه در آن تولی ــد
علـــم در راســـتای توســـعه و حـــل مشـــکالت کشـــور
باش ــد .همچنی ــن تبدی ــل عل ــم ب ــه فن ــاوری و محص ــول
و تجاریســـازی بـــه آســـانی صـــورت گرفتـــه و پـــس از
آن فناوریهـــای تجاریســـازی شـــده مـــورد مصـــرف
و کارب ــرد ق ــرار گیرن ــد.
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــا پـــول
پاشـــی بـــدون برنامـــه و هـــدف بـــرای تولیـــد علـــم و
فن ــاوری و م ــوازی کاریه ــای متع ــدد ،مش ــکل تامی ــن
نیازهـــای فناورانـــه کشـــور حـــل نمیشـــود ،عنـــوان
کـــرد :تولیـــد فناوریهـــای موردنیـــاز کشـــور بایـــد
بهصـــورت ماموریـــت محـــور و توســـط موسســـات،
ســـازمانها و شـــرکتهای توانمنـــد در تحقیـــق
کارب ــردی ،تولی ــد و تجاریس ــازی فن ــاوری مطاب ــق ب ــا
نیـــاز فناورانـــه اولویتهـــای توســـعه صنعتـــی کشـــور
صـــورت پذیـــرد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه علیرغـــم
محـــدود بـــودن بودجههـــای پژوهشـــی کشـــور ،مـــا از
همیـــن میـــزان بودجـــه هـــم بهـــرهوری مناســـب را در
تولیـــد فناوریهـــای موردنیـــاز کشـــور نداریـــم ،افـــزود:
توســـعه فناورانـــه کشـــور چـــه از طریـــق تولیـــد ملـــی
و یـــا انتقـــال فنـــاوری بایـــد مجـــری صاحباختیـــار از
مرحلـــه تولیـــد فنـــاوری تـــا کاربـــرد آن داشـــته باشـــد
و همچنیـــن ایـــن مجـــری بایـــد در مقابـــل مجلـــس
شـــورای اســـامی و اختیـــارات و منابـــع مالـــی در
اختیـــار خـــود پاســـخگو باشـــد.
دکتـــر طیبـــی ادامـــه داد :معاونـــت علمـــی ریاســـت
جمهـــوری درســـت شـــده کـــه همـــه اختیـــارات آن
در تولیـــد فنـــاوری و تجاریســـازی آن اســـت؛ امـــا
بـــرای کاربـــرد ایـــن فنـــاوری حتـــی در وزارتخانههـــا و
ســـازمانهای دولتـــی اختیـــاری نـــدارد و اگـــر تالشـــی
انجـــام میشـــود اســـتفاده از ارتباطـــات شـــخصی
معـــاون علـــم و فنـــاوری و مـــوردی اســـت.
عض ــو ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی خاطرنش ــان
کـــرد :تامیـــن منابـــع مالـــی توســـعه اقتصـــادی،
اســـتفاده از منابـــع مالـــی و فنـــاوری خارجـــی و ســـایر
امـــور مرتبـــط بایـــد بـــا تشـــکیل شـــورای فرماندهـــی
توســعه اقتصــادی و یــا توســط خــود دولــت بــر اســاس
برنام ــه پیش ــرفت و توس ــعه اقتص ــاد دانشپای ــه کش ــور
برنامهریـــزی شـــود کـــه بیـــان آنهـــا از حوصلـــه ایـــن
گفتوگـــو خـــارج اســـت.
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ســـازمانهای دولتـــی و غیردولتـــی باشـــد و یـــا یکـــی
از ش ــوراهای عال ــی را ب ــا اصالح ــات س ــاختاری مأم ــور
اجـــرای ایـــن مهـــم کـــرد.
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اصـــا 
نبایـــد فکـــر کنیـــم بـــا رفـــع تحریـــم ،مشـــکالت مـــا
حـــل و بـــا همیـــن ســـاختارهای موجـــود اقتصـــاد
مقاومتـــی دانشبنیـــان تحقـــق مییابـــد ،افـــزود:
همانگونـــه کـــه بارهـــا توســـط دلســـوزان توســـعه
کشـــور گفتهشـــده اســـت ،عامـــل حداکثـــر  20تـــا 30
درصـــد مشـــکالت توســـعهنیافتگی مـــا بـــه تحریـــم
برمیگـــردد و مشـــکل اصلـــی ،عـــدم کارکـــرد مناســـب
ســـاختارهای فعلـــی اســـت.
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ویـژہ
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جهاددانشگاهی میتواند 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

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۱۲ ،خردادماه :دکتر علی
آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر
گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی در سفر
به استان البرز به همراه دکتر حمیدرضا طیبی رییس
جهاددانشگاهی از پروژههای شاخص واحدهای سازمانی
این نهاد در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و
پارک علم و فناوری البرز بازدید کردند.
.
لزوم حمایت از پروژههای فناورانه
در دوران پسا تحریم
دکتـــر آقامحمـــدی بـــا اســـتقبال از توانمندیهـــای
جهاددانشـــگاهی کـــه در ایـــن بازدیـــد بـــه نمایـــش
درآمـــد گفـــت :در حـــال حاضـــر در کشـــور از ظرفیـــت
علمـــی مناســـبی برخـــوردار شـــدهایم ،امـــا نیازمنـــد
تجدیـــد نظـــر اساســـی بـــرای تهیـــه تکنولوژیهـــای
مـــورد نیـــاز کشـــور هســـتیم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه ادامـــه رونـــد گذشـــته مـــا را
بهجایـــی نمیبـــرد و بایـــد ســـرعت خـــود را در تهیـــه
تکنولوژیهـــای مـــورد نیـــاز کشـــور افزایـــش دهیـــم،
در ایـــن رابطـــه پیشـــنهاد داد تـــا یـــک نقشـــه راهـــی
از طریـــق زنجیـــره کـــردن اقتصـــاد ،علـــم ،فنـــاوری و

دانـــش در کشـــور ایجـــاد شـــود.
عض ــو مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت نظ ــام ب ــا اش ــاره
بـــه اینکـــه بـــا تدویـــن ایـــن نقشـــه راه در مرزهایـــی
کـــه زمینـــه مشـــترک وجـــود دارد نبایـــد کار تکـــراری
انجـــام شـــود ،ادامـــه داد :ایـــن موضـــوع شـــامل تمـــام
بحثهـــای فنـــی و مهندســـی ،پزشـــکی ،کشـــاورزی و...
میشـــود.
وی نکت ــه مه ــم دیگ ــر را حمای ــت از مراک ــز تحقی ــق
و توســـعه ( )R&Dدســـتگاهها و شـــرکتها دانســـت
و گفـــت :الزم اســـت تـــا در ایـــن زمینـــه حمایتهـــای
الزم انج ــام ش ــود.
مدی ــر گ ــروه اقتص ــادی دفت ــر رهب ــر معظ ــم انق ــاب
اســـامی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد نقشـــه راه 10
تـــا  15ســـاله کشـــور را در زمینـــه توســـعه فنـــاوری
تدویـــن کنیـــم گفـــت :در ایـــن نقشـــه راه بایـــد نقـــش
جهاددانشـــگاهی و ســـایر ســـازمانها و شـــرکا تعریـــف
شـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد خـــود را بـــرای دوران
پســـا تحریـــم آمـــاده کنیـــم ،عنـــوان کـــرد :اگـــر
خارجیهـــا ببیننـــد در مســـیر خودکفایـــی پیـــش
میرویـــم بـــا قیمتهـــای پایینتـــر دوبـــاره بـــه

کشـــورمان میآینـــد تـــا در آینـــده مـــا را وابســـته
کـــرده و بـــه اهـــداف خودشـــان برســـند.
دکتـــر آقـــا محمـــدی بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای
دانشـــجویان کشـــور بایـــد کار و شـــغل مناســـب تهیـــه
شـــود ،عنـــوان کـــرد :بـــا حمایـــت تولیـــد داخـــل
میتـــوان بـــرای بســـیاری از جوانـــان ایـــن مرزوبـــوم
اشـــتغالزایی کـــرد.
عضـــو مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام بـــا
اشـــاره بـــه ســـابقه خـــوب جهاددانشـــگاهی و تاکیـــد
بـــر اینکـــه ایـــن نهـــاد میتوانـــد منشـــا تحـــوالت
خوبـــی باشـــد ،گفـــت :بـــا آمادگـــی خوبـــی کـــه
در جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد در گام اول بایـــد
پروژههـــای فعلـــی مخصوصـــا در دوران پســـا تحریـــم
حمایـــت شـــوند و در ادامـــه بودجههـــای تخصیـــص
داده شـــده در زمـــان مناســـب بـــه آنهـــا اختصـــاص
یابنـــد ،زیـــرا ایـــن پروژههـــا فقـــط بـــه یـــک شـــرکت
و نهـــاد اختصـــاص ندارنـــد و میتوانـــد باعـــث تحـــول
در کشـــور شـــوند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در آســـتانه تدویـــن برنامـــه
هفتـــم توســـعه کشـــور هســـتیم ،ادامـــه داد :بایـــد بـــا
تقســـیمکار بیـــن جهاددانشـــگاهی ،معاونـــت علمـــی و
فنـــاوری ،مرکـــز همکاریهـــای تحـــول و پیشـــرفت،
مـــگا پروژههـــای فناورانـــه کشـــور طراحـــی شـــوند و
در آن خطـــوط کلـــی آینـــده علمـــی کشـــور تـــا ســـال
 ۱۴۰۵ترســـیم شـــوند.
جهاددانشگاهی پتانسیلهای خوبی برای تولید
طرحهای فناورانه دارد
دکتـــر طیبـــی نیـــز در ایـــن بازدیـــد بـــا اشـــاره بـــه
فعالیـــت مرکـــز تحقیقاتـــی شـــهدای جهاددانشـــگاهی
از ســـال  1365گفـــت :بهمنظـــور اســـتقرار مراکـــز
تحقیقاتـــی واحدهـــای ســـازمانی جهاددانشـــگاهی در
مکانـــی خـــاص ایـــن مجتمـــع راهانـــدازی شـــد و پـــس 
از آن بـــا توجـــه بـــه راهانـــدازی پارکهـــای علـــم
و فنـــاوری در کشـــور پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز
جهاددانشـــگاهی در ایـــن مـــکان شـــکل گرفـــت.
وی بــا بیــان اینکــه مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای
جهاددانشــگاهی در حــال حاضــر بــه قطــب علــم و
فنــاوری اســتان البــرز تبدیلشــده اســت گفــت :در
ایــن پــارک بــا  90هکتــار مســاحت  100شــرکت
فنــاور مســتقر شــدهاند کــه از میــان آنهــا  43شــرکت
دانشبنیــان هســتند.
رییـــس جهاددانشـــگاهی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه
برخـــی از فعالیتهـــای شـــاخص جهاددانشـــگاهی در
حوزههـــای فنـــی و مهندســـی ،پزشـــکی ،کشـــاورزی
و ...گف ــت :ب ــا گذش ــت  42س ــال از انق ــاب اس ــامی و
 40ســـال از تشـــکیل جهاددانشـــگاهی زیرســـاختهای
خوبـــی در کشـــور و ایـــن نهـــاد شـــکلگرفته اســـت و
م ــا ت ــوان انج ــام کاره ــای ب ــزرگ فناوران ــه ک ــه ام ــکان
تجاریســـازی آنهـــا وجـــود دارد را داریـــم.
عضـــو شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی بـــا اشـــاره
بـــه تجربـــه اجـــرای طرحهـــای بـــزرگ فناورانـــه
جهاددانشـــگاهی در ســـالهای مختلـــف گفـــت:

13
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

مونولیـــت ســـرامیکی کاتالیســـت خـــودرو را از مدتهـــا
قبـــل شـــروع کردیـــم و طبـــق مذاکراتـــی کـــه بـــا
خودروســـازها انجـــام دادیـــم بهمنظـــور بومیســـازی
ایـــن فنـــاوری بـــا تصویـــب شـــورای عالـــی اقتصـــاد
مقـــرر شـــد تـــا یـــک خـــط تولیـــد کوچـــک ایـــن
محصـــول را وارد کـــرده و بـــا مهندســـی معکـــوس بـــه
دانـــش بومـــی در ایـــن رابطـــه دســـتیابیم.
وی همچنیـــن بـــه قانـــون معافیـــت از شـــرکت
در مناقصـــات بـــرای اولیـــن فناوریهـــای تولیـــدی
شـــرکتهای دانشبنیـــان اشـــاره کـــرد و گفـــت :در
تالشـــیم تـــا بـــا همـــکاری معاونـــت علمـــی و فنـــاوری
ریاســـت جمهـــوری ایـــن قانـــون شـــامل حـــال
پروژههـــای جهاددانشـــگاهی نیـــز شـــود.
همچنیـــن دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی معـــاون
پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن
بازدی ــد ب ــا بی ــان اینک ــه معم ــوال تس ــهیالت معاون ــت
علمـــی و فنـــاوری بـــرای شـــرکتهای اســـتارتآپی
کوچـــک پیشبینـــی شـــده اســـت ،عنـــوان کـــرد:
بـــرای نهادهایـــی چـــون جهاددانشـــگاهی کـــه
میتواننـــد بهنوعـــی زیمنـــس یـــا سامســـونگ ایـــران

شـــوند جایـــی در ایـــن تســـهیالت پیشبینینشـــده و
در قوانی ــن و مق ــررات بای ــد ب ــه آنه ــا پرداخت ــه ش ــود.
وی نیــز پیــرو ســخنان دکتــر آقــا محمــدی تاکیــد
کــرد :نظــر مــا نیــز در جهاددانشــگاهی آن اســت کــه
پــس از تولیــد فنــاوری از بدنــه جهاددانشــگاهی جــدا
شــده و بهصــورت یــک شــرکت یــا همــکاری مشــترک
تجاریســازی شــود.
گفتنـــی اســـت ،دســـتیابی بـــه دانـــش فنـــی و
تولیـــد متههـــای حفـــاری  ،PDCکســـب دانـــش
فنـــی و تولیـــد ســـه حلقـــه کویـــل دســـتگاه لولـــه
مغـــزی ســـیار حفـــاری صنعـــت نفـــت و گاز ،ســـاخت
موتورهـــای هیدرولیکـــی درون چاهـــی حفـــاری،
تکمی ــل دان ــش فن ــی س ــاخت و تولی ــد کریس ــتالیزاتور
صنایـــع فـــوالد و ریختهگـــری ،تکمیـــل دانـــش فنـــی
تولیـــد کربـــن اکتیـــو از قیـــر طبیعـــی ،تدویـــن دانـــش
فنـــی اســـتحصال نیـــکل و کبالـــت از منابـــع معدنـــی
کشـــور ،فرموالســـیون و تولیـــد داروهـــای طبیعـــی
جایگزیـــن آنتیبیوتیکهـــا در صنعـــت طیـــور ،تولیـــد
محیـــط شستشـــوی گامـــت انســـانی و محیطهـــای
انجم ــاد و ذوب تخم ــک و جنی ــن انس ــانی م ــورد نی ــاز
مراکـــز درمـــان نابـــاروری ،تولیـــد زخـــم پـــوش بـــرای
بیمـــاران پروانـــهای و ســـایر بیمـــاران ،فرموالســـیون و
تولیـــد آفتکشهـــای گیاهـــی بـــرای کنتـــرل آفـــت
گلخانههـــای ســـبزی و صیفـــی ،اصـــاح نـــژاد مـــرغ
بومـــی در راســـتای خالصســـازی و ایجـــاد الیـــن
تخمگـــذار از دیگـــر طرحهـــای واحدهـــای ســـازمانی
جهاددانشـــگاهی بـــود کـــه در ایـــن بازدیـــد بـــه آنهـــا
اشـــاره شـــد.
در ایـــن ســـفر پمـــپ درونچاهـــی نفـــت واحـــد
خواج ــه نصی ــر ،اب ــر خ ــازن پژوهش ــکده توس ــعه صنای ــع
شـــیمیایی ،تـــور پـــرورش ماهـــی در قفـــس ،پارچـــه
فیلترهـــای کیســـههای زخـــم پـــوش واحـــد امیرکبیـــر،
یـــارد مونتـــاژ دکل حفـــاری نفـــت و مبدلهـــا و منابـــع
تغذیـــه صنعتـــی فشـــارقوی الکتریکـــی واحـــد علـــم
و صنعـــت ،مرکـــز اصـــاح نـــژاد دامهـــای ســـنگین
بایوفـــارم پژوهشـــگاه ابنســـینا ،بذرهـــای هیبریـــدی
مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیـــک ،آفتکشهـــای گیاهـــی
داروهـــای گیاهـــی جایگزیـــن آنتیبیوتیـــک طیـــور،
خشـــخاش ایرانـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی از
جملـــه طرحهـــا و مراکـــزی بـــود کـــه مـــورد بازدیـــد
قـــرار گرفتنـــد.
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مشـــکل کشـــور تولیـــد تکنولـــوژی نیســـت و اگـــر
منابـــع مالـــی داشـــته باشـــیم تـــوان انجـــام پروژههـــای
بـــزرگ را داریـــم.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه منابـــع
تصویـــب شـــده در بودجـــه یـــا تخصیـــص نیافتـــه و
یـــا بـــه موقـــع تخصیـــص نمییابـــد گفـــت :تخصیـــص
منابـــع و دادن پـــول بایـــد مشـــکلی از کشـــور را حـــل
کنـــد و پـــس از آن بـــا تجاریســـازی آن فنـــاوری،
منابـــع بـــه صنـــدوق دولـــت برگـــردد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد
فکـــری بـــه حـــال کاربـــرد فناوریهـــا در کشـــورمان
ش ــود ،عن ــوان ک ــرد :بهط ــور مث ــال معاون ــت پژوه ــش
و فن ــاوری ی ــک وزارتخان ــه اج ــرای طرح ــی را تصوی ــب
میکنـــد ،امـــا همـــان طـــرح توســـط معاونـــت
بهرهبـــرداری قبـــول نمیشـــود و ترجیـــح میدهنـــد
بهجـــای حمایـــت از تولیـــد داخـــل تکنولـــوژی را از
خـــارج وارد کننـــد.
وی یکـــی از مشـــکالت در مســـیر را نبـــود
آزمایشـــگاههای مرجـــع در کشـــور دانســـت و افـــزود:
بـــه ایـــن بهانـــه کـــه آزمایشـــگاه مرجـــع بـــرای تســـت
نهایـــی محصـــوالت تولیـــد داخـــل نداریـــم از آنهـــا
حمایـــت نمیشـــود و اقـــدام بـــه واردات میشـــود.
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان اینکـــه جهاددانشـــگاهی
پتانســـیلهای خوبـــی بـــرای تولیـــد طرحهـــای
فناورانـــه دارد گفـــت :بـــا تولیـــد فنـــاوری اگـــر نیـــاز
بـــود آن را میفروشـــیم یـــا از طریـــق مشـــارکت و
تشـــکیل شـــرکت در جهـــت تجاریســـازی آن حرکـــت
میکنیـــم .
رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه تدویــن برنامــه
هفتــم توســعه کشــور اظهــار کــرد :بســته کامــل تولیــد و
کاربــرد حمایــت از فناوریهــا بایــد بهصــورت کامــل در
ایــن برنامــه دیــده شــود.
دکتـــر طیبـــی در ایـــن بازدیـــد بـــه برخـــی از مـــگا
پروژههـــای جهاددانشـــگاهی همچـــون طراحـــی و
تولیـــد سیســـتم رانـــش قطـــار متـــرو ملـــی اشـــاره
کـــرد و گفـــت :در ایـــن زمینـــه الزم اســـت تـــا هرچـــه
ســـریعتر قـــرارداد  ۴۲۰دســـتگاه منعقـــد شـــود تـــا
بتوانیـــم ایـــن فنـــاوری تولیـــد داخـــل را تجاریســـازی
کنیـــم.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی همچنی ــن ب ــه ط ــرح تولی ــد
کاتالیس ــت ه ــای خ ــودرو اش ــاره ک ــرد و گف ــت :تولی ــد
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ویـژہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

نتایج کنفرانس پژوهشهای نرش
به سیاستگذاری و رفع مشکالت حوزه
نرش کمک میکند

کنفرانس پژوهشهای نرش با تاکید بر توجه سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به اقتصاد فرهنگ و لزوم استفاده از
نتایج کنفرانس در سیاستگذاری و رفع مشکالت حوزه نرش به کار خود پایان داد
مـیرود .امیـدوارم ایـن کنفرانـس نیـز بـه اهـداف اولیهی
خود رسـیده باشـد و با تشـکیل دبیرخانه ،به حل مسـایل
حـوزهی نشـر و قانونمنـدی آن کمـک کند.

روابط عمومی جهاددانشگاهی 28 ،اردیبهشتماه :نخستین
کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نشر با سخنرانی دکتر
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی به کار خود پایان داد.
دکتــر حمیدرضــا طیبــی در اختتامیــه «نخســتین
همایــش بینالمللــی پژوهشهــای نشــر» بــا اشــاره بــه
وجــود مشــکالت قانونــی در حــوزه نشــر در ایــران گفــت:
ضــروری بــود کــه مســایل حــوزهی نشــر بهصــورت
علمــی مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار بگیــرد و
راهکارهایــی بــرای سیاســتگذاری مدیــران پیشــنهاد
شــود و نتایــج ایــن کنفرانــس میتوانــد بــه حــل مســایل
حــوزهی نشــر کمــک کنــد.
رییـس جهاددانشـگاهی در سـخنانی بـا بیـان اینکـه
جهاددانشـگاهی از سـال  ۵۹دو موضـوع توسـعهی علمـی
و فناورانـه و توسـعهی 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 توسـعهی علمـی و فناورانه مربوط اسـت را در دسـتور
کار خـود قـرار دهد.
دکتـر طیبـی در ادامـه با بیـان اینکه جهاددانشـگاهی
در حوزههـای علمـی و فناورانـه کارهای بزرگی در کشـور
انجـام داده ،افـزود :یکـی از حوزههایـی کـه بـه ایـن امـر
کمـک میکنـد ،بحـث مستندسـازی و فرهنگسـازی
توسـعهی مستندسـازی بـوده کـه از همـان بـدو تاسـیس

جهاددانشـگاهی در دسـتور کار ایـن نهـاد بـوده اسـت؛
ایـن امـر ابتـدا بـا تاسـیس مرکز انتشـارات شـروع شـد و
بهسـرعت رشـد کـرد و در ادامـه ارتقـا پیـدا کـرد و بـه
سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی رسـیدیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نشـر علـم و توسـعه علمـی و
فناورانـه باعـث میشـود محققـان بهسـرعت بـا یافتههای
دیگر دانشـمندان و اندیشـمندان آشـنا شـوند ،افـزود :این
کار بـه نشـر علم نیـز کمک شـایانی میکند و زیرسـاخت
اصلـی ایـن کار نیـز بحث نشـر اسـت؛ در حوزهی نشـر ما
بـا مشـکالت زیـادی در ایـران مواجهیم و ضـروری بود که
مسـایل حوزهی نشـر و مشـکالت توسـعه و فنـاوری برای
ایـن حـوزهی بهصـورت علمـی مـورد بحـث و تبـادل نظر
قـرار بگیـرد و راهکارهایـی بـرای سیاسـتگذاری مدیران
پیشـنهاد شود.
دکتـر طیبـی در پایـان تاکیـد کـرد :ایـن کنفرانـس
زمانـی میتوانـد به اهـداف خود برسـد که بهصـورت قوام 
یافتـه بـه ایـن کار ادامـه دهـد و دبیرخانـه دائمـی آن نیز
تشـکیل شـود تا تـداوم برگزاری آن به سیاسـت سـازیها
و رفـع مشـکالت حـوزهی نشـر منجـر شـود .سـازمان مـا
در محلـی قـرار گرفتـه کـه اغلـب ناشـران و فروشـندگان
کتـاب در آن قـرار دارنـد و بعضـا بـا صحنههایـی مواجـه
میشـویم کـه ناراحتکننده اسـت و شـاهدیم کـه به علت
نبـود قوانیـن مناسـب ،زحمـات ناشـران و مولفـان از بین

جریان سازی در حوزه نشر با برند شانزده
گفتنی است ،معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در مراسم
افتتاحیه نخستین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نشر
که صبح روز  28اردیبهشت ماه برگزار شد با اشاره به
اهمیت اقتصاد نشر گفت :ما توانستیم برندی با عنوان
«شانزده» را که نامش از  ۱۶مرداد (سالروز تشکیل
جهاددانشگاهی) و  ۱۶آذر (روز دانشجو) برگرفته شده
است ،طراحی کنیم و عمده فعالیتهای 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 سیاسـتگذاری
ایـن همایـش بـا ارایـه توضیحاتـی کوتـاه در رابطـه
بـا موضـوع نشـر و جایـگاه کتـاب در حـوزه معاونـت
فرهنگـی جهاددانشـگاهی گفـت :جهاددانشـگاهی در
کنـار فعالیتهایـی کـه در حوزههـای مختلـف پژوهشـی،
آموزشـی و اشـتغال دارد یکـی از مهمتریـن فعالیتهـای
آن حـوزه فرهنگـی اسـت؛ زیـرا حـوزه فرهنگـی دانشـجو
محـور اسـت و توجـه ویژهای به نیازسـنجی دانشـجویان و
مسـایل روز جامعـه دارد.
وی بـا بیـان اینکـه 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 میسـنجد ،افـزود :ایـن نهـاد تنها مجموعهای اسـت که
 3رسـانه ایسـنا ،ایکنـا و سـیناپرس را در دل خـود دارد
و دارای یـک مرکـز افکارسـنجی نیـز اسـت کـه یکـی از
معتبرتریـن مراکـز افـکار سـنجی اسـت .اینهـا بازوهایی
هسـتند کـه بـه مـا کمـک میکننـد کـه بتوانیـم خیلـی
زودتـر بـه نیـاز جامعه برسـیم.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد :عمـده
فعالیتهایـی کـه مـا در معاونـت فرهنگی انجـام میدهیم
دانشـجو محـور اسـت .بهنوعـی معاونـت فرهنگـی تنهـا
مجموعـه فرهنگـی دانشـگاهی اسـت کـه ابـزاری دارد که
دانشـجویان متناسـب بـا هـر نیازشـان میتواننـد بـا ایـن
مجموعـه در حوزههـای مختلـف ارتبـاط بگیرنـد.
دکتر علیزاده افزود :سـازمان انتشارات جهاددانشگاهی،
سـازمان متفاوتـی اسـت و در مراکـز دانشـگاهی مجموعه
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جریان سازی برای یک گفتمان علمی و فرهنگی در
حوزه کتاب و نشر با برگزاری کنفرانس نشر
در ادامـه دکتـر حامـد علیاکبـرزاده رییـس سـازمان
انتشـارات جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد :نشـر و کتـاب
مقولـهای چنـد بعدی اسـت که  3بعد فرهنگـی ،اقتصادی
و علمی آن بسـیار برجسـته اسـت و اهمیت ویژهای دارد.
وی افـزود :بـه لحـاظ فرهنگـی بـه نظـر میرسـد کـه
کتـاب و نشـر مهمتریـن ابـزاری بـه شـمار میرونـد کـه
در ارتباطهـای فرهنگـی ،ارتبـاط بین اندیشـهها و ارتباط
بیـن سـنتها تاثیرگـذار هسـتند و از یـک منظـر در واقع
کتـاب مهمتریـن کاالهـای فرهنگـی محسـوب میشـود.
رییـس سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی بـا بیـان
اینکـه چطـور میشـود بشـر را بـدون کتـاب و بـدون
صنعـت نشـر تصـور کـرد؟ گفـت :بـه لحـاظ اقتصـادی
اوال صنعـت نشـر در کتـاب محـدود نمیشـود و ثانیـا اگر
فقـط نـگاه محـدود داشـته باشـیم و فقـط کتـاب را مـد
نظـر بگیریـم همین کتـاب پردرآمدترین صنایـع فرهنگی
محسـوب میشـود و نمونههایـی از آن را میتوانیـم در
مجموعههایـی مثـل «آمـازون در دنیـا» ببینیـم.
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آن منتشـر شـده اسـت .در حـوزه بینالمللـی نشـر نیـز
علاوه بـر برگزاری ایـن کنفرانـس ،در زمینـهی ترجمه از
زبانهـای خارجـی بـه فارسـی و ترجمهی معکـوس را در
دسـتور کار خـود داریم.

وی ادامـه داد :بـه لحـاظ عملـی هـم بـه نظر میرسـد
مهمتریـن ابـزار ترویـج علـم کتـاب اسـت .پرداختـن
بـه چنیـن مقولـهی چنـد بعـدی کـه ابعـاد علمـی،
فرهنگـی و اقتصـادی دارد از مجموعههایـی بـر میآیـد
کـه ایـن مجموعههـا هـم چنـد بعـدی باشـند و بـه نظـر
میرسـد پرداختـن بـه ایـن مسـاله از سـوی نهـادی مثل
جهاددانشـگاهی کاری اسـت که متناسـب با شان ،وظایف
و اهـداف نهـاد محسـوب میشـود.
دکتـر علیاکبـرزاده بیـان کـرد :در واقـع در نخسـتین
کنفرانـس بینالمللـی پژوهشهـای نشـر هـدف اول و
هـدف اصلـی مـا ایـن بـوده که بـه بسـتری مناسـب برای
تبـادل نظـر ،گفتگـو و بعـد در زمینههـای مختلـف نشـر
ایجـاد کنیـم و بتوانیـم در واقـع جریان سـازی بـرای یک
گفتمـان علمـی و فرهنگـی در حـوزه کتاب و نشـر کنیم.
ضمـن اینکـه برگـزاری ایـن رویـداد علمـی و فرهنگـی
بسـتر مناسـبی را بـرای اسـتفاده از تجـارب بینالمللـی و
دیدگاههـای پژوهشـگران خارجـی در زمینه کتاب و نشـر
فراهـم خواهـد کرد.
رییـس سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی تصریـح
کـرد :بـا برگـزاری ایـن رویـداد زمینـهی مناسـب فراهـم
خواهـد شـد تـا بـا آخریـن دسـتاوردهای دنیـا در زمینـه
چـاپ ،نشـر و کتاب آشـنا شـویم و بحثهـای تخصصی و
کارشناسـی در زمینههـای جدیـدی مثل نشـر الکترونیک
و بحثهـای تخصصـی در زمینـه مسـایل مهـم ماننـد
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مشـابهی نـدارد ،زیرا معاونـت فرهنگی در عیـن اینکه در
جهاددانشـگاهی از سـال  ۶۰اقـدام بـه انتشـار کتـاب کرد
و در سـال  1379براسـاس نیـاز و پشـتوانهای کـه داشـت
سـازمان انتشـارات را تشـکیل داد کـه تاکنـون بیش از 9
هـزار عنـوان کتـاب در این حوزه چاپ شـده و بسـیاری از
ایـن کتابهـا کتابهایـی هسـتند کـه مرجع دانشـگاهی
میباشـند و بارهـا و بارهـا تجدیـد چاپ شـدند.
وی به  3هدف عمده در سـازمان انتشـارات اشـاره کرد
و گفـت :تامیـن و تولیـد محتـوای علمـی ،ترویـج فرهنگ
کتـاب و کتابخوانـی و تولیـد محصـوالت فرهنگـی در
حوزه نشـر بـا توجه به اقتصـاد فرهنگ  3هـدف عمده در
سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی است.
معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی ادامـه داد :وجه تمایز
مـا بـا مجموعههـای دیگـر ایـن اسـت کـه مـا در عیـن
اینکـه کتـاب منتشـر میکنیـم دو کار دیگـر نیـز انجـام
میدهیـم؛ یکی توجـه به رویدادهـای تاثیرگـذار در حوزه
نشـر و دوم توجـه بـه حـوزه اقتصـاد فرهنگ اسـت.
دکتـر علیـزاده تصریـح کـرد :سـازمان انتشـارات
جهاددانشـگاهی ضمـن برپایـی رویدادهـای تاثیرگـذار
در حـوزه نشـر و توجـه بـه اقتصـاد فرهنـگ ،بـه تالیـف
و توزیـع آثـار فرهنگـی ارزشـمند نیـز میپـردازد .ایـن
سـازمان بیشـترین ارتباط را با اسـاتید دانشـگاهی دارد و
پـل ارتباطـی جهاددانشـگاهی با اسـتادان اسـت و تاکنون
حـدود  ۴۰۰اثـر از اسـتادان دانشـگاهها را منتشـر کرده و
علاوه بـر آن آثـار دانشـجویان را کـه تا  ۲۰۰اثر میرسـد
نیـز به انتشـار رسـانده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پنج رویـداد مهم در سـازمان
انتشـارات بـا هـدف ترویـج کتـاب و کتابخوانـی صـورت
میگیـرد ،گفـت :ایـن رویدادهـا شـامل جشـنواره کتـاب
سـال دانشجویی اسـت که  ۲۹دوره برگزار شده ،جشنواره
ملـی پایاننامه سـال ،مسـابقه ملی پایاننامه سـهدقیقهای
و اولیـن دوره مسـابقه ملـی کتـاب سـهدقیقهای از ایـن
جملـه اسـت و در کنـار اینهـا نشسـتهای مسـتمر و
منظمـی در خصـوص نقـد کتـاب نیـز برگزار میشـود.
رییـس شـورای سیاسـتگذاری کنفرانـس بینالمللـی
پژوهشهـای نشـر بـا اشـاره بـه اهمیـت اقتصـاد نشـر
گفـت :مـا توانسـتیم برنـدی بـا عنـوان «شـانزده» را کـه
نامـش از  16مـرداد (سـالروز تشـکیل جهاددانشـگاهی) و
 ۱۶آذر (روز دانشـجو) برگرفته شـده اسـت ،طراحی کنیم
و عمـده فعالیتهـای 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 کردهایـم کـه نخسـتین شـماره
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اقتصاد نشـر داشـته باشـیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نکتــه دیگــری کــه بایــد
بــه آن توجــه کــرد مــا امســال بهعنــوان بخــش ویــژه
و عنــوان فرعــی مســاله ترجمــه و توســعه فرهنگــی را در
ایــن کنفرانــس انتخــاب کردیــم ،افــزود :بــه بــاور همــه
اهالــی فرهنــگ و اندیشــه مســاله ترجمــه فرصتهــا
و چالشهــای زیــادی را پیــش روی مــا و پیــش روی
جامعــه قــرار میدهــد کــه بایســتی از منظرهــای
مختلــف و از ابعــاد مختلــف بــه آن پرداخــت .پرداختــن
بــه ایــن مســاله در مجموعــهای کــه بیــش از  ۹هــزار
عنــوان از ابتــدای تاســیس خــود کتــاب چــاپ کــرده،
چــه کتابهــای ترجمــه و چــه کتابهــای تالیفــی ،بــه
نظــر میرســد کــه متناســب بــا شــان و جایــگاه ایــن
مجموعــه اســت.
دکتــر علیاکبــرزاده ادامــه داد :از دیمــاه ســال ۹۹
فراخــوان کنفرانــس و دریافــت مقــاالت را اعــام کردیــم
و تــا پایــان اســفندماه مقــاالت را دریافــت شــد .مجموعــه
مقاالتــی کــه دریافــت شــد  ۱۵۱مقالــه بــود کــه از بیــن
آنهــا  62مقالــه بــرای ارایــه ســخنرانی پذیرفتــه و در
کتابچــه چکیــده مقــاالت کنفرانــس منتشــر شــد .از
مجمــوع  62مقالــه 21 ،ســخنرانی در قالــب پنــل امــروز
ارایــه میشــود و  41ســخنرانی بهصــورت فــردی اجــرا
میشــود.
رییــس ســازمان انتشــارات اظهــار کــرد :زبــان مقــاالت
فارســی و انگلیســی بــود و مــا توانســتیم از  ۱۱کشــور
دنیــا شــامل روســیه ،اســترالیا ،صربســتان ،پاکســتان،
نیجریــه ،آمریــکا لبنــان ،دانمــارک ،ســریالنکا ،آلمــان
و فرانســه مقاالتــی را دریافــت کنیــم کــه تعــدادی
بهعنــوان ســخنرانی پذیرفتــه و در کتابچــه منتشــر شــد.
وی گفــت :از مجمــوع  151مقالــهای کــه دریافــت
کردیــم  ۷۶مقالــه کار افــرادی بــود کــه دکتــرای
تخصصــی داشــتند 36 ،مقالــه از فارغالتحصیــان
کارشناســی ارشــد و  18مقالــه از دانشــجویان کارشناســی
ارشــد 11 ،مقالــه دانشــجویان دکتــری و  10مقالــه از
ســایرین دانشــجویان بــود.
مدیــر ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی
همچنیــن در پایــان «نخســتین کنفرانــس بینالمللــی
پژوهشهــای نشــر» بــا اشــاره بــه اینکــه وی بــا اشــاره
بــه اینکــه ایــن کنفرانــس نخســتین در نــوع خــود اســت
و زمینــهای را فراهــم کــرد کــه پژوهشــگران داخلــی و
خارجــی بــه مســایل مبتالبــه حــوزهی نشــر بپردازنــد،
گزارشــی از رونــد برگــزاری همایــش و آثــار رســیده بــه
دبیرخانــه ارایــه کــرد.

فضای مجازی امکانات تازهای
برای مطالعه ایجاد کرده است
دکتـر غالمعلی حدادعـادل رییس فرهنگسـتان زبان و
ادبیـات فارسـی ،در پیامـی ویدیویـی بـا اشـاره بـه اینکه
یکی از مسـایل نشـر ما ،درک نقش ناشـر در توسـعه علم
و فرهنـگ اسـت ،اظهـار کـرد :شـاید خیلیهـا 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 بههیچوجـه
امـکان اینکـه 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 بهصـورت کتـاب بـه
جامعـه میرسـاند ،اگـر چنیـن حرفـهای در کشـوری
ضعیـف شـود ،در واقـع انتشـار علـم در آن کشـور ضعیف
شـده و علـم صدمـه میبینـد ،بنابرایـن توجـه بـه صنعت
نشـر و بررسـی مشـکالت آن کار بایسـتهای اسـت.
دکتـر حدادعـادل بـا بیـان اینکـه 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 میشناسـم کـه
حرفهشـان بـا خطـر ورشکسـتگی روبـهرو اسـت و برخـی
نیـز بـه کارهـای جنبـی رو آوردهانـد؛ مثال صنایع دسـتی

و لبـاس و چیزهایـی را بـرای فـروش میآورنـد تـا چـرخ
زندگـی خـود را بچرخاننـد ،برخـی نیـز مغـازه خـود را با
رقـم بیشـتری از درآمـد انتشـاراتی به سـاندویچ فروشـی
اجـاره میدهنـد.
وی بـا اشـاره بـه بیانـات مقام معظـم رهبـری مبنی بر
اینکـه نبایـد در حـوزه کاغـذ وابسـتگی بـه خـارج وجود
داشـته باشـد ،افـزود :امـا از ایـن حیـث ،تولیـد کاغـذ در
داخـل صـورت نگرفتـه و در اثـر تحریمهـا کاغـذ و سـایر
لوازم نشـر وارد نشـده و ناشـران تحت فشـار قرار گرفتهاند
و ایـن موضـوع باعـث شـده قیمـت کتـاب بـاال بـرود و
دانشـجویان و مـردم عـادی قدرت خرید کتابشـان کمتر
شـده و صنعـت نشـر در معـرض خطـر قـرار بگیرد.
دکتـر حـداد عـادل با اشـاره بـه تاثیـر فضـای مجازی
گفـت :ایـن فضـا امکانـات تـازهای بـرای مطالعـه ایجـاد
کـرده کـه هـم میتوانـد فرصـت باشـد و هـم تهدیـد؛
فرصـت از ایـن جهـت کـه در مصـرف کاغـذ صرفهجوئـی
شـود .مسـووالن و دلسـوزان صنعـت نشـر بایـد در مـورد
کاهـش و جلوگیـری از تهدیدهـای فضـای مجـازی و
حفـظ و ارتقـای فرصتهـای فضـای مجـازی اقداماتـی
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 اینکـه برخـی کتابهـا بـازار
عمومـی ندارنـد ،توضیـح داد :برخـی از کتابهـا بـه
انـدازه کتابهـای کنکـور و دانشـگاهی خریـدار نـدارد
و معمـوال روی آنهـا سـرمایهگذاری نمیشـود؛ ایـن
کتابهـا ،کتابهـای ماندگاریانـد امـا ناشـران کمتـر
جـرات میکننـد آنهـا را چـاپ کننـد و روی آنهـا
سـرمایه بگذارنـد .معمـوال در کشـورهای دیگـر ،دولتهـا
روی ایـن کتابهـا سـرمایهگذاری میکننـد و در ایـران
هـم میتـوان در ایـن بخـش بـه صنعت نشـر تنفـس داد
و دولتهـا بـه ناشـران موفـق کمک کننـد تـا کتابهایی
کـه بـدون کمک دولـت چاپشـان بهصرفه نیسـت را چاپ
و در کتابخانههـای بـزرگ توزیـع کننـد و ایـن میـراث
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 اسلامی بود که
بـا ابـراز امیـدواری جهـت ادامـهی رویدادهایـی نظیر این
کنفرانـس گفت :نشـر کتاب تاریـخ غنیای در ایـران دارد
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پیشرفت علمی ،بر توانمندی ادبیات پژوهشی
در روند خود اصالحی متکی است
دکتـر جنیفـر بیـرن اسـتاد دانشـگاه سـیدنی کـه
بهصـورت ویدیویـی در ایـن همایـش شـرکت داشـت در
سـخنانی بـا محوریـت «بهبـود ظرفیت خـود اصالحی در
دانـش از طریـق شناسـایی و اصلاح اشـتباهات در آثـار
پژوهشـی منتشـر شـده» ،گفـت :پیشـرفت علمـی ،بـر
توانمنـدی ادبیات پژوهشـی در روند خـود اصالحی متکی
اسـت امـا تعـدد اشـتباهات در آثـار منتشـر شـده و موانع
موجـود در اصلاح ایـن اشـتباهات ،نشـان میدهـد کـه
ظرفیـت دانـش در زمینـه خـود اصالحـی مکفی نیسـت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســخنرانی خــود بــر
اســاس تجربــه شناســایی و توصیــف اشــتباهات قابــل

آخرین یافته ها در حوزه «مطالعات ترجمه»
پنــل پنجــم و پایانــی ایــن کنفرانــس نیــز کــه بــا
موضــوع «مطالعــات ترجمــه» و بــه زبــان انگلیســی
برگــزار شــد ،پژوهشــگران گزیــدهای از یافتههــای خــود
در زمینههــای مرتبــط را ارایــه کردنــد.
در ابتــدا دکتــر اســماعیل علــی ســلیمی و ســارا
نصرتــی ،از دانشــگاه عالمــه طباطبایــی پژوهــش خــود بــا
عنــوان «ترجم ـهی ماشــینی در عصــر هــوش مصنوعــی،
چالشهــا و فرصتهــا» را ارایــه کردنــد.
در ادامــه آلکســاندرا چرکنــوا از موسســهی
زبانشناســی آکادمــی علــوم روســیه ،یافتههــای خــود
در پژوهشــی بــا عنــوان «مشــکالت ترجمــه شــعر مــدرن
ایــران» را ارایــه کــرد.
همچنیــن محمدحســین بــزی مدیــر انتشــارات
داراالمیــر در بیــروت در ایــن مراســم اظهــار کــرد :همــه
میدانیــم کــه پــس از شــیوع ویــروس کرونــا وضعیــت
کتــاب وضعیــت پیچیــدهای شــده اســت .در لبنــان
کتــاب و نشــر حتــی بــه مرحلــه نابــودی و انحــال
رســیده اســت.
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و بـه مـدد همیـن غنـای تاریخـی در برابـر طوفانهـای
مختلـف از جملـه در سـالهای اخیـر طوفـان تحریـم
و کرونـا ایسـتاد و بـر مشـکالت فائـق آمـد .اگـر نگاهـی
بـه تعـداد عناویـن کتـب و ناشـران ممتـاز و جـوان و
نویسـندگان جـوان و مهمتـر از همـه ،اندیشـههای نـو و
خالقانـهای کـه در همـهی زمینههـای نشـر کتـاب وارد
شـدهاند داشـته باشـیم ،میتوانیـم بـه آینـده نشـر ایـران
امیدوار باشـیم.
جـوادی در ادامـه افـزود :صنعـت نشـر در ایـران بقای
خـود را مرهـون نـوآوری و خالقیـت اسـت و کنفرانـس
بینالمللـی پژوهشهـای نشـر نیـز یکـی از گامهـای
مهـم در راسـتای رسـیدن بـه ایـن هـدف اسـت .ایـن
پژوهشهـا در حـوزه نشـر زمینههـای مختلفـی دارد و بنا
بـه تجربـهای کـه مـا در مدیریت نشـر کشـور داشـتهایم،
تولیـد محتوایـی بسـیار در ایـن زمینه مهم اسـت .صنعت
نشـر نیـز از دیگـر حوزههایـی اسـت کـه میشـود در آن
کار پژوهشـی کـرد و امیـدوارم پژوهشهایـی کـه صـورت
میگیـرد نتیجـهاش در اختیـار سیاسـتگذاران حوزه نشـر
قـرار بگیـرد و همچنیـن بخـش خصـوص نیـز بایـد برای
ارتقـای خـود از نتایـج ایـن پژوهشهـا بهـره بگیـرد.
معـاون فرهنگـی وزارت فرهنـگ بـا بیان اینکـه نکته
مهـم دیگـر ایـن همایـش ،موضـوع ترجمـه و توسـعهی
فرهنگـی اسـت ،اظهـار کـرد :ترجمـه راهـی اسـت بـرای
انتقـال فرهنگـی از کشـوری بـه کشـور دیگـر و ایـن
مهمتریـن رکـن ترجمـه اسـت؛ امـا مهمتریـن انگیـزه
بـرای ترجمـه ،پیدا کـردن راه جدید و دانش جدید اسـت
کـه انسـانها را از کشـوری بـه کشـوری و از مقصـدی به
مقصـد دیگـر میکشـد .انگیزههـای اقتصـادی یا سیاسـی
نیـز ممکـن اسـت وجود داشـته باشـد امـا نمیتـوان 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 برنامهریـزی کنیـم.
جـوادی بـا بیان تاثیـر ترجمـه در طول تاریخ با اشـاره
بـه ترجمـه و انتقـال آثـار ابنسـینا از شـرق بـه غرب طی
حـدود صـد سـال ،گفـت :آثـار او بـا شـرایط آن دوران
ترجمـه و بـه غـرب منتقـل میشـود و حتـی تدریـس و
بـه آن اسـتناد میشـود؛ بنابرایـن نهادهای متولـی در این
زمینـه میتواننـد مداخلـهی مثبتی کرده و بـه این فرایند
کمـک کننـد تا در مسـیر درسـتی قـرار بگیرد.
وی بـا اشـاره اینکـه یکـی از نـکات قابـل توجـه ایـن
اسـت کـه متنـی کـه ترجمـه میشـود 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 اندیشهسـاز باشـد نه
اندیشـه سـوز ،میتوانـد 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 زمینهی آثار فکری قویتر هم بشـود و
از سـوی دیگـر آثار فارسـی نیـز به زبانهـای دیگر ترجمه
شـود .بعلاوه ترجمـه نیز نباید بـه یک زبان محدود شـود
و چندگانگـی در ایـن زمینه باید غالب شـود چراکه از این
طریـق میتـوان هـم جریان اندیشـه و صنعت نشـر را پویا
و هـم اقتصـاد نشـر را شـکوفا کرد.

راســتی آزمایــی در پژوهشهــای مرتبــط بــا حــوزه
عملکــرد ژنهــای انســانی ،بــه چالشهــای بالقــوه
جدیــد در اصــاح اشــتباهات پــس از انتشــار مقــاالت
علمــی میپــردازد ،ادامــه داد :مطالعــه مــا ،پاســخهای
مجــات بــه شناســایی یــک اشــتباه مشــخص در ۳۱
مقالــه پژوهشــی را کــه در  ۱۳مجلــه علمــی بیوپزشــکی
منتشــر شــدهاند ،مقایســه میکنــد .اطالعرســانی در
خصــوص اشــتباه مربوطــه در ایــن  ۳۱مقالــه ،بــه انتشــار
 ۲۶جوابیــه شــامل  ۱۴اصالحیــه ،پنــج ابــراز دغدغــه و
هفــت اصالحیــه از ســوی نویســنده منجــر شــد و در
شــش مــورد نیــز مجــات اعــام کردنــد کــه تصمیــم
آنهــا ایــن اســت کــه اقدامــی نکننــد.
خانـم بیـرن با بیـان اینکه بـه رویکردهایـی میپردازد
کـه میتوانـد شناسـایی و اطالعرسـانی درباره اشـتباهات
را بهگونـهای 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 میشـود و در مجمـوع میتـوان
گفـت واکنشهـا و جوابیههـای متفـاوت مجلات در قبال
مقاالتی که نوع مشـخصی از اشـتباه در آنهـا وجود دارد،
نشـان میدهـد تحریریـه مجالت بایـد توجـه مضاعفی در
زمینـه عکسالعمـل بـه شناسـایی اشـتباهات در آثـار
منتشـر شـده داشـته باشند.
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با افزایش مشارکت دانشگاههای داخلی و خارجی؛

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

هفتمین کنفرانس بیناملللی وب پژوهی
به کار خود پایان داد

هفتمین کنفرانس بیناملللی وب پژوهی با افزایش مشارکت دانشگاههای داخلی و خارجی توسط دانشگاه علم و
فرهنگ جهاددانشگاهی طی دو روز بهصورت مجازی برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی :هفتمیـن کنفرانـس
بینالمللـی وب پژوهـی بهصـورت مجـازی روزهـای
چهارشـنبه و پنجشـنبه  29و  30اردیبهشـتماه بـا تاییـد
 IEEEمرکزی در آمریکا توسـط دانشـگاه علم و فرهنگ
برگزار شـد.
مراسم افتتاحیه این کنفرانس صبح چهارشنبه با حضور
دکتر سید ستار هاشمی معاون وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،دکتر سید سعید هاشمی رییس دانشگاه علم
و فرهنگ ،دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش
و فناوری ،دکتر مهدی باصولی معاون هماهنگی و امور
مجلس جهاددانشگاهی ،دکتر فاطمه عظیمزاده رییس
مرکز اطالعات علمی ،دکتر علیرضا آقابابایی مبارکه معاون
آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ و دکتر
سید مهدی سجادیفر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
علم و فرهنگ برگزار شد.
افزایش مشارکت دانشگاههای داخلی و خارجی در
هفتمین کنفرانس
دکتــر محمدجــواد شــایگانفرد دبیــر کمیتــه علمــی
کنفرانــس بینالمللــی وبپژوهــی بــا اشــاره بــا اســتقبال
دانشــگاههای داخلــی و خارجــی از ایــن کنفرانــس،
گفــت :در هفتمیــن دوره کنفرانــس وبپژوهــی ۱۵۹

مقالــه از نویســندگان داخلــی ،ایرانیــان خــارج از کشــور
و شــرکتکنندگان خارجــی دریافــت شــده اســت کــه
 ۲۹مقالــه منتخــب طــی دو روز در پنلهــای تخصصــی
ارایــه شــد.
وی افـزود :ایـن کنفرانـس از سـال  1394تاکنـون
هرسـاله در دانشـگاه علم و فرهنگ برگزار شـده و مقاالت
فارسـی در پایگاههـای  SIDو  ISCو مقـاالت انگلیسـی
در پایـگاه  IEEE Xploreنمایـه شـدهاند.
دکتـر شـایگانفرد بـا اشـاره بـا آمـار مشـارکت
دانشـگاههای داخلـی گفـت :در هفتمیـن کنفرانـس وب
پژوهـی دانشـگاه تهران با  ۳۵نویسـنده ،دانشـگاه اصفهان
بـا  ۲۲نویسـنده و دانشـگاه شـهید بهشـتی بـا  ۱۹مقالـه
بیشـترین تعداد نویسـندگان مقاالت را بـه خود اختصاص
دادهاند و از  ۸دانشـگاه کشـور بیش از  ۱۰نفر در کنفرانس
وب پژوهـی بهعنـوان نویسـنده مشـارکت داشـتهاند.
دبیــر کمیتــه علمــی کنفرانــس وب پژوهــی افــزود:
همچنیــن نویســندگانی از  ۱۶دانشــگاه خارجــی از
اســترالیا ،هنــد ،آمریــکا ،چیــن ،مالــزی ،پاکســتان،
بلژیــک ،انگلیــس و اســپانیا در هفتمیــن کنفرانــس وب
پژوهــی مشــارکت داشــتهاند.
در ایـن کنفرانـس  ۲۸مقالـه بهصـورت شـفاهی در ۵
پنـل ارایـه و در پایـان نیز  ۳کارگاه آموزشـی برگزار شـد.

یادگیــری ماشــین ،یادگیــری عمیق در وب؛ ســکوهای
ابــری ،انبــوه و توزیــع شــده؛ امنیــت وب؛ اینترنــت اشــیا
از جملــه محورهــای پنلهــای ارایــه شــده در ایــن
کنفرانــس اســت.
همچنیـن کارگاههـای «مقدمـهای بـر پـردازش زبـان
طبیعـی» توسـط عبدالصمـد کرامـت فـر؛ «بررسـی و
معرفـی  nerو پیادهسـازی پـروژه تشـخیص  nerروی
متـون فارسـی» توسـط محمـد دهقانـی و «مدلسـازی،
پـردازش و کاربردهـای هیجـان در شـبکههای اجتماعی»
توسـط علیرضـا منصـوری در هفتمیـن کنفرانـس وب
پژوهـی برگـزار شـد.
گفتنـی اسـت با پایـان کنفرانـس ،مقـاالت ویدئوهای
مقـاالت پذیرفتـه شـده در پایـگاه اطالعـات علمـی
جهاددانشـگاهی ( )SIDنمایه شـدند و در اسـرع وقت به
 ISCنیـز ارسـال میشـود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه کنفرانــس وب پژوهــی
تاکنــون بــه شــکل ســالیانه در دانشــگاه علــم و فرهنــگ
جهاددانشــگاهی برگــزار شــده اســت و مقــاالت فارســی
در پایگاههــای  SIDو  ISCو مقــاالت انگلیســی در
پایــگاه  IEEE Xploreنمایــه شــدهاند.
هفتمیـن کنفرانس وب پژوهی امسـال به دلیل شـرایط
همهگیـری کرونـا به شـکل مجازی برگزار شـد.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰در مجموع  ۱۸طرح نظرسنجی انتخاباتی (تلفنی و
حضوری) در  ۱۳نقطه زمانی اجرا کرد

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی :مرکـــز افکارســـنجی
دانشـــجویان ایـــران (ایســـپا) وابســـته بـــه
جهاددانشـــگاهی از شـــهریور  ۱۳۹۹تـــا  ۲۷خـــرداد
 ۱۴۰۰در مجمـــوع  ۱۸طـــرح نظرســـنجی انتخاباتـــی
(تلفن ــی و حض ــوری) در  ۱۳نقط ــه زمان ــی اج ــرا ک ــرد.
آخریـــن نظرســـنجی حضـــوری ایســـپا در تاریـــخ  ۲۵و
 ۲۶خ ــرداد م ــاه و آخری ــن نظرس ــنجی تلفن ــی نی ــز در
تاریـــخ پنـــج شـــنبه  ۲۷خـــرداد اجـــرا شـــد.
براس ــاس نتای ــج نظرس ــنجی تلفن ــی روز پن ــج ش ــنبه
( 27خردادمـــاه  )1400افزایـــش مشـــهود مشـــارکت
نســـبت بـــه روزهـــای قبـــل را نشـــان مـــیداد و لـــذا
ایس ــپا پن ــج ش ــنبه ب ــرآورد جدی ــد خ ــود از مش ــارکت
یعن ــی  ۴۴درص ــد را ارائ ــه ک ــرد .ب ــا توج ــه ب ــه نتای ــج،
محتم ــل ب ــود ای ــن م ــوج افزای ــش مش ــارکت در هم ــان
پنجشـــنبه متوقـــف نشـــود و تـــا روز انتخابـــات نیـــز
ادامـــه پیـــدا کنـــد.
علاوه بـر ایـن در نظرسـنجیهای ایسـپا همـواره
درصـدی از افـراد بودنـد که اعلام میکردنـد در انتخابات
شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا شـرکت خواهنـد کـرد
امـا در انتخابات ریاسـت جمهـوری شـرکت نخواهند کرد.
بـه عنـوان مثـال در آخریـن نظرسـنجی حضـوری ایسـپا

 ۳.۷درصـد از کل پاسـخگویان گفتـه بودنـد در انتخابـات
شـورا قطعا شـرکت خواهند کـرد اما در انتخابات ریاسـت
جمهـوری شـرکت نخواهنـد کـرد ،همچنیـن  ۱.۳درصـد
گفتـه بودنـد بـه احتمال زیـاد در انتخابات شـورا شـرکت
خواهنـد کـرد امـا در انتخابات ریاسـت جمهوری شـرکت
نخواهنـد کرد.
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 اعلام نمایـد .شـاید بخشـی از آرای باطلـه را نیز
همیـن افـراد تشـکیل دادهاند.
نکتـه دیگـر میـزان بـاالی افـرادی بـود کـه بـرای
شـرکت در انتخابـات مـردد بودنـد .ایـن افـراد در آخریـن
نظرسـنجی حضـوری ایسـپا  ۱۱.۸درصد کل پاسـخگویان
را شـامل میشـد .نسـبت این افراد در آخرین نظرسـنجی
انتخاباتـی ایسـپا در سـال  ۱۳۹۶برابـر بـا  ۵.۷درصد بود.
لـذا میـزان بـاالی افـراد مـردد پیشبینـی دقیـق نـرخ
مشـارکت را بـا چالـش مواجـه میکنـد.

در مـورد آرای کاندیداهـا نیـز چالـش بـزرگ این دوره
از انتخابـات میـزان بـاالی آرای بـی پاسـخی بـود کـه
کاندیـدای مدنظـر خود را به پرسشـگر اعالم نمـی کردند.
ایـن میـزان در نظرسـنجی حضـوری قبـل از مناظـره اول
حـدود  ۱۲درصـد بود امـا در آخرین نظرسـنجی حضوری
بـه بیـش از  ۱۸درصـد افزایـش یافت.
عـدهای 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  ۲۰درصد
افزایـش یافـت .ایـن عدد در آخریـن نظرسـنجی انتخابات
ریاسـتجمهوری سـال  ۱۳۹۶برابـر بـا  ۴درصـد بـوده
ا ست .
آن چـــه بـــرای ایســـپا واضـــح و آشـــکار بـــود ایـــن
مطلـــب بـــود کـــه تعـــداد آرای باطلـــه چندیـــن برابـــر
انتخاب ــات ه ــای پیش ــین اس ــت .ام ــا ب ــه ط ــور دقی ــق
مشـــخص نبـــود در نهایـــت چـــه میـــزان از ایـــن آرا،
باطلـــه خواهـــد شـــد و چـــه میـــزان بـــه هـــر یـــک از
کاندیداه ــا اختص ــاص خواه ــد یاف ــت .نتای ــج انتخاب ــات
مشـــخص کـــرد بخشـــی مهمـــی از ایـــن افـــراد رأی
باطلـــه دادهانـــد و بخشـــی نیـــز بـــه ســـایر کاندیداهـــا
(بـــه غیـــر کاندیـــدای پیـــروز) اضافـــه شـــده اســـت.
بـــا ایـــن اوصـــاف آن چـــه ایســـپا در خصـــوص برنـــده
انتخابـــات اعـــام کـــرد  ۱.۷درصـــد بـــا واقعیـــت
انتخابـــات فاصلـــه داشـــت.
گفتنـی اسـت بـر اسـاس   نتایـج آخریـن مـوج از
نظرسـنجیهای انتخاباتـی ایسـپا در روز پنجشـنبه 27
خردادمـاه  ۱۴۰۰کـه بـه صورت تلفنـی انجام شـد میزان
مشـارکت در انتخابـات ریاسـت جمهـوری را در تاریخ 27
خردادمـاه حـدود  ۴۴درصـد بـرآورد شـد.
بـا توجـه بـه احتمـال انصـراف برخـی کاندیداهـای
انتخاباتـی در روزهـای 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 میباشـد:
 ۶۳.۷درصـد ابراهیـم رئیسـی ۸.۹ ،درصـد محسـن
رضایـی ۴.۲ ،درصـد عبدالناصـر همتـی و  ۳درصـد
امیرحسـین قاضـیزاده هاشـمی را برگزیدهانـد۲۰.۲ .
درصـد افـراد بـه ایـن سـوال پاسـخ ندادهانـد.
ایســـپا مـــوج دوازدهـــم نظرســـنجی انتخابـــات
ریاس ــت جمه ــوری را ب ــا جامع ــه آم ــاری اف ــراد ب ــاالی
 ۱۸س ــال کل کش ــور (ش ــهر و روس ــتا) و ان ــدازه نمون ــه
 ۶۵۸۲نف ــر از طری ــق مصاحب ــه حض ــوری در میادی ــن و
معابـــر شـــهرها و روســـتاها در تاریـــخ  ۲۵و  ۲۶خـــرداد
 ۱۴۰۰اجـــرا کـــرده اســـت.
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امام خمینی (ره) فریادگر رجوع به دینی
بود که از درون جامعه برمیخیزد

تولیت آستان امام راحل در سمینار بیناملللی «امام خمینی (ره) و دنیای معارص» که در حرم بنیانگذار جمهوری
اسالمی ایران برگزار شد گفت :امام (ره) فریادگر رجوع به دینی بود که از درون جامعه برمیخیزد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی  ۱۳خردادمـــاه:

بـــه مناســـبت ســـی و دومیـــن ســـالروز ارتحـــال
بنیانگـــذار جمهـــوری اســـامی ،ســـمینار
بینالملل ــی «ام ــام خمین ــی (ره) و دنی ــای معاص ــر»
از ســـوی پژوهشـــکده امـــام خمینـــی (ره) و انقـــاب
اســـامی ،خبرگـــزاری بینالمللـــی قـــرآن (ایکنـــا)،
موسســـه تنظیـــم و نشـــر آثـــار و ســـتاد مرکـــزی
بزرگداشـــت حضـــرت امـــام (ره) ،در حـــرم مطهـــر
امـــام راحـــل برگـــزار شـــد.
حجتاالســـام والمســـلمین علـــی کمســـاری،
سرپرســـت موسســـه تنظیـــم و نشـــر آثـــار امـــام
خمینـــی (ره) در ابتـــدای ایـــن ســـمینار کـــه
بـــا اجـــرای ،محمدهـــادی صلحجـــو مجـــری

برنامههـــای معارفـــی صداوســـیما همـــراه بـــود ،در
جم ــات کوتاه ــی ضم ــن خیرمق ــدم ب ــه میهمان ــان
گفـــت :در آســـتانه  ۱۴خردادمـــاه ،ســـالروز عـــروج
ملکوتـــی امـــام راحـــل هســـتیم ،امامـــی کـــه بـــا
نفـــس مســـیحایی خـــود بـــر جســـم بیجـــان
ایـــن ســـرزمین ،روحـــی دوبـــاره بخشـــید .ابرمـــردی
کـــه در دوران معاصـــر کـــه از ســـوی بســـیاری
از اندیشـــمندان پایـــان دیـــن و معنویـــت تلقـــی
میشـــد ،پرچـــم نهضتـــی را مبتنـــی بـــر ارزشهـــا و
مع ــارف دین ــی ب ــه دس ــت گرف ــت و از پای ــگاه دی ــن و
فقاه ــت ،نهضت ــی را پایهری ــزی ک ــرد ک ــه در اص ــاح
دیـــن و دنیـــای مـــردم بهطـــور توأمـــان بکوشـــد و
هـــر دو را ســـامان بخشـــید.

کمســـاری تصریـــح کـــرد :امـــام ،قرائتـــی از
دیـــن را ارایـــه کـــرد کـــه بدیلـــی در عرصـــه اجـــرا
نداش ــت .ایش ــان م ــردم را صاحب ــان و حاکم ــان ب ــر
سرنوشـــت خویـــش میدانســـت و در ایـــن جهـــت
از هی ــچ تالش ــی فروگ ــذار نک ــرد .ام ــام (ره) ،م ــردم
را دارای حـــق حاکمیـــت و حـــق تعییـــن سرنوشـــت
میدانســـت و هـــر عملـــی را کـــه میخواســـت
ایـــن حـــق را تضییـــع کنـــد ،برنمیتابیـــد و از
صحنـــه خـــارج میکـــرد.
وی تاکیـــد کـــرد :اندیشـــه امـــام یـــک اندیشـــه
فرازمانـــی ،فرامکانـــی و تاریخســـاز اســـت کـــه
منحص ــر ب ــه ی ــک جغرافی ــا و عص ــر و زم ــان خ ــاص
نیس ــت .مخاط ــب ام ــام در ای ــن حرک ــت و نهض ــت،

و مشـکالت امـروز ،از آن بهرهبـرداری کـرد .اگر بتوانیم
ایـن سـؤال را بهدرسـتی تبییـن کنیـم و پاسـخ دهیم،
کار بزرگـی کردهایـم.
حجتاالسلام والمسـلمین سـید حسـن خمینـی
تصریـح کـرد :در افـق ملی ،انقلاب ،کار بسـیار بزرگی
کـرد و میخـی بر تابـوت سـلطنت زد .یک تفکـر باطل
کـه از نظامهـای پوسـیده باقیمانـده بـود که از سـوی
امـام (ره) و مـردم ایـران ،بـه پایان رسـید .اگـر انقالب
مشـروطه سـعی داشـت ،سـلطنت را مهـار و مشـروط
کنـد انقلاب اسلامی ایـران و شـخص امـام راحـل،
سـلطنت را بـرای همیشـه در ایـران از بیـن بـرد؛ ایـن
دسـتاورد کمـی نبـود آنهـم در روزگاری کـه شـاه را
سـایه خـدا میدانسـتند.
تولیـت آسـتان امـام خمینـی (ره) افزود :لـذا پایان
عصـر نظـام ستمشـاهی و اسـتبداد مبتنـی بـر وراثت،
اولیـن پیـام بـزرگ انقالب اسلامی بـرای مـردم ایران
بـود .در دومیـن گام ،انقلاب بـه تعبیـر امـام علـی
(ع) جامعـه را غربـال کـرد و نهادهـای اجتماعـی
کـه براسـاس ظلـم شـکل گرفتـه بـود از بیـن رفـت و
قراردادهـای نانوشـتهای کـه بـه باطل تنظیمشـده بود،
شکسـت خـورد و ایـن کار کمـی نبـود.

وی تصریـح کـرد :مدیـران این جامعه از نسـلهایی
برآمدنـد کـه امـکان و تصـور اینکـه در هـرم منزلـت
اجتماعی رشـد کنند ،نداشـتند .آن نسـل جوانی که با
امـام آمدنـد از زندانهـا و تبعیدهـا آمدند و نسـلها را
تغییـر دادنـد .مسـتضعفین بحثـی بود کـه در دهه اول
وجـود داشـت و پررنـگ بـود ،امـا کمکـم ایـن مفهـوم
را فرامـوش کردیـم .لـذا اگـر بخواهیـم یـک نامگذاری
داشـته باشـیم ،اول یـک انقالب سیاسـی در ایـران بود
و دوم یـک انقلاب اجتماعـی در قالـب جامعه بـود؛ اما
پیـام انقلاب اسلامی بـرای دنیـای معاصـر چـه بود؟
بازگشـت بـه معنویـت و اخالق.
حجتاالســام والمســلمین ســید حســن خمینــی
بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر روزهــای قبــل از انقــاب را
مــرور کنیــم ،میبینیــم پرچــمداران عدالتخواهــی
در دنیــا مارکسیسـتها بودنــد؛ از آفریقــای جنوبــی و
ســرزمینهای اشــغالی رنــگ و بــوی دینــی نداشــت و
نهایــت پانعربیســمی بــود ،افــزود :هــر حرکتــی کــه
قــرار بــود بــه ســتیز بــا اســتکبار و اســتعمار برخیــزد،
الجــرم آبشــخوری در اندیشــه جریــان چــپ و غیــر
دینــی آن روز داشــت .پیــش از انقــاب یــا بایــد
جــذب اندیشــه ماتریالیســتی روزگار خــود میشــدند
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حجتاالسالم کمساری در پایان سخنانش از
جهاددانشگاهی ،خبرگزاری ایکنا و دیگر نهادهای
همکار تشکر کرد.
در ادامـــه حجتاالســـام والمســـلمین ســـید
حســـن خمینـــی ،تولیـــت آســـتان امـــام راحـــل،
طـــی ســـخنانی ضمـــن تشـــکر از برگزارکننـــدگان
ایـــن همایـــش و همـــه نهادهـــای دســـتاندرکار و
خی ــر مق ــدم ب ــه میهمان ــان گف ــت :انق ــاب اس ــامی
بـــه رهبـــری امـــام خمینـــی (ره) ۴۳ ،ســـال پیـــش
بـــه پیـــروزی رســـید و ماننـــد هـــر حرکـــت ملـــی و
بزرگـــی ،پیامهـــا و آرمانهایـــی بـــرای ایـــن انقـــاب
متص ــور ب ــود ک ــه رهب ــران او بهخص ــوص ام ــام (ره)،
حام ــان ای ــن پی ــام بودن ــد .پیام ــی ک ــه از مرزه ــای
ایــران ،فراتــر رفــت و در کشــورهای اســامی و حتــی
غی ــر اس ــامی ش ــنیده ش ــد و دلهای ــی را ب ــا خ ــود
همـــراه کـــرد.
وی اظهـار کـرد :ایـن پیـام یـا بـه تعبیـری ایـن
پیامهـا چـه بـود و چـه هسـت؟ امـروز مـا چگونـه
میتوانیـم از ایـن پیامهـا 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 میتوان برای زندگـی ،رفع نیازها
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اگرچـــه در مرحلـــه اول ،مـــردم ایـــران بودنـــد ،امـــا
مخاطبـــان امـــام ،همـــه آزادگان و حقطلبـــان
بودن ــد .ام ــروز م ــا بی ــش از ه ــر زم ــان دیگ ــری ب ــه
راه و پی ــام و اندیش ــه و خ ــط ام ــام راح ــل محتاجی ــم
و امیدواریـــم بتوانیـــم ایـــن صـــراط نورانـــی ترســـیم
شـــده از ســـوی امـــام را ادامـــه دهیـــم.
سرپرســـت موسســـه تنظیـــم و نشـــر آثـــار امـــام
خمینـــی (ره) گفـــت :ایـــن همایـــش بینالمللـــی،
پایـــان یـــک هفتـــه ســـمینارهای مختلـــف علمـــی و
پژوهش ــی اس ــت .در ای ــن چن ــد روز ،بی ــش از هف ــت
وبینـــار و یـــک نشســـت علمـــی از ســـوی معاونـــت
پژوهشـــی موسســـه حفـــظ و تنظیـــم نشـــر آثـــار
امـــام و پژوهشـــکده امـــام (ره) و انقـــاب اســـامی
پیرامـــون اندیشـــه امـــام راحـــل برگـــزار شـــد.

سال بیست و دوم│شماره 181

22

ویـژہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

و مبــارزه میکردنــد یــا تســلیم وضــع موجــودی
میشــدند کــه فضــای لیبرالیســتی و ســرمایهداری
بــر آن ســیطره داشــت .در واقــع در بهتریــن شــرایط
اغلــب نهضتهــا ناسیونالیســتی بودنــد و یــک
حرکــت بــر مــدار دینــی بســیار محــدود هــم پیــدا
نمیشــد و در ایــران هــم یــا تســلیم یــا چــپ بودنــد.
وی افــزود :آغــاز حرکــت انقــاب ،از ســال ،۱۳۴۲
فریــادی اســت کــه از منبــر رســول اهلل (ص) در قــم
بلنــد میشــود و فریادگــر ایــن میشــود کــه مــا
عدالــت ،اخــاق و مبــارزه را بــا زبــان دیــن فریــاد
میکنیــم .دینــی کــه امــام (ره) بــرای روزگار مــا
آورد ،دینــی مبتنــی بــر اندیشــه مردممحــور بــود.
میــراث امــام خمینــی (ره) جمهــوری اســامی اســت
نــه حکومــت اســامی .جمهــوری اســامی یعنــی
مــردم بایــد حاکمــان خــود را انتخــاب کننــد .امــام
فریادگــر رجــوع بــه دینــی بــود کــه از درون جامعــه
بــر میخیــزد و بــه همیــن دلیــل تــرور را قبــول
نداشــت ،بــه تروریس ـتها بهــا نــداد و نــه بــه کودتــا
تــن داد و همــواره میفرمودنــد ،مشــروعیت یــک
حکومــت در قالــب پذیــرش ،همراهــی و همدوشــی
مــردم اســت .حــال ســؤال ایــن اســت کــه دیــن قــرار
اســت بــرای جامعــه بشــری چــه بیــاورد؟ از منظــر
پیــام انقــاب اســامی ،دیــن ،بازگشــت بــه اخــاق،
زندگــی بهتــر و پیونــد بیــن زمیــن و آســمان را بــرای
جامعــه بشــری بــه ودیعــه مــیآورد.
تولیـت آسـتان امـام (ره) تاکیـد کـرد :اولین شـرط
جامعـه دینمحـور ،صداقـت اسـت .حاکمـان و مـردم
بایـد صادقانـه هر چه دارنـد در طبق اخلاص بگذارند.
رهبـر معظـم انقلاب ،میفرمودنـد یکـی از نکاتـی
کـه امـام (ره) همیشـه در جلسـات خصوصـی بـه مـا
متذکـر میشـدند ،ایـن بـود کـه هـر کاری میکنیـد
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
صـادق اسـت و شـرط اول جامعـه دینـی ،جامعـه
راسـتگو صداقتمحـور اسـت.
وی افــزود :امانــت ،دومیــن شــرط جامعــه دیــن
محــور اســت .در داســتان حضــرت موســی (ع) داریــم
کــه دختــران حضــرت شــعیب (ع) بــه پدرشــان
میگوینــد :موســی را اجیــر کــن کــه قــوی و امیــن

اســت؛ حاکــم هــم اجیــر مــردم اســت و کســی کــه
اجیــر میشــود بایــد هــم بتوانــد و هــم امانــت داشــته
باشــد .اگــر بخواهیــم تعریــف حکومتــی از امانــت،
ارایــه دهیــم یعنــی فــرد تحــت هیــچ شــرایطی منافــع
فــردی ،قومــی ،گروهــی و جناحــی خــود را بــر منافــع
ملــی و منافــع مــردم ترجیــح ندهــد .اگــر کســی
میدانــد بهتــر از او وجــود دارد و خــود را در معــرض
قــرار دهــد ،هــم خــاف امانــت و هــم خــاف قــوی
بــودن عمــل کــرده اســت و تقــوا بــه همیــن معناســت.
حجتاالســام والمســلمین ســید حســن خمینــی
اظهــار کــرد :اگــر بخواهیــم ایــن را عمیقتــر معنــا
کنیــم ،بدیــن معناســت کــه ن َفــس را بکشــیم ،خــود
را نبینیــم و منیــت در میــان نباشــد .ســومین شــرط
یــک جامعــه دینــی عدالــت اســت .عدالــت الزامــا
عدالــت اقتصــادی و آنهــم فقــط تســاوی نیســت.
عدالــت شــامل عدالــت سیاســی ،فرهنگــی ،فرصتهــا
و  ...اســت .هیچکــس بــر دیگــری ترجیــح نــدارد و
بــه عبارتــی کســی مســاویتر از دیگــری نیســت.
بزرگتریــن دســتاورد بشــری از کنفوســیوس و بــودا
تــا حضــرت مســیح (ع) و کلمــات امــام علــی (ع)،
امــام صــادق (ع) تــا ایــن روزهــا یــک کلمــه اســت؛
آنچــه را بــرای خــود میپســندی بــر دیگــران بپســند
و آنچــه بــر خــود نمیپســندی بــر دیگــران هــم
نپســند ،قانــون طالیــی اخــاق .حکومتهــا هــم

ماننــد مــردم بایــد ایــن را بهعنــوان قانونالهــی،
پیــش روی خــود بگذارنــد.
وی تصریــح کــرد :انقــاب اســامی یــک پیــام
بــرای روزگار مــا دارد و ایــن پیــام فراتــر از زمــان و
مکانهاســت و بــه همیــن جهــت امــام حجمــی فراتــر
از  ۱۳۵۷در افــق ملــی و کشــور ایــران دارد و ایــن
پیــام ایــن اســت ک ـهای انســان و ای جامعــه انســانی
بــه اخــاق ،انصــاف ،صداقــت و امانــت برگردیــم.
آســایش جهــان از گلولــه تفنگهــا بیــرون نمیآیــد،
بلکــه از ایــن اصــول برمیآیــد ،امــا آیــا ایــن شــدنی
اســت؟ بلــه امــا نــه بهراحتــی و نــه بهطــور کامــل.
هیچوقــت ایــن آرمانشــهر واقــع نمیشــود ،امــا بــه
ایــن معنــا نیســت کــه نبایــد بــه ســمت آن کوشــش
کنیــم؛ ایــن نهفقــط دنیــای معاصــر کــه دنیــای
آینــده را هــم تامیــن میکنــد.
یادآور میشود ،در ادامه سه پنل اجرا شد؛
در پنل نخسـت این سـمینار ،حججاسلام مصطفی
رسـتمی ،رئیـس نهـاد نمایندگـی مقام معظـم رهبری
در دانشـگاهها ،ابوالحسـن نـواب ،رییس دانشـگاه ادیان
و مذاهـب ،همچنیـن سـعید جـازاری رییـس دانشـگاه
بینالمللـی اهلبیـت (ع) ،احمـد قلـیزاده معـاون
پژوهشـی مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام و رییـس
پژوهشـکده امـام خمینـی (ره) و انقلاب اسلامی
سـخنرانی داشـتند.
همچنیـن سـخنرانی آقایـان شـفیق دیـوب سـفیر
جمهـوری عربـی سـوریه ،ناصـر ابوشـریف نماینـده
جنبـش جهـاد اسلامی و پیامهـای تصویـری صلاح
زواوی سـفیر فلسـطین در تهران ،حجتاالسلام شـیخ
نعیـم قاسـم معـاون دبیرکل حـزباهلل لبنـان و آیتاهلل
شـیخ عیسـی قاسـم رهبـر نهضـت اسلامی بحریـن،
بخشهـای مختلـف پنـل بینالملـل ایـن سـمینار بود.
دکتـر حاخام یونـس حمامی اللهزار رهبـر کلیمیان
ایـران ،موبـد دکتر اردشـیر خورشـیدیان رییس انجمن
موبـدان تهران ،اسـقف اعظـم مارنرسـای بنیامین رهبر
کلیسـای شرق آشـوری ،مهندس آراشـاوردیان نماینده
ارامنـه تهـران و شـمال ایـران در مجلـس شـورای
اسلامی و حجتاالسلام علـی یونسـی دسـتیار ویـژه
رییسجمهـوری در امـور اقـوام و اقلیتهـای دینـی
سـخنرانان پنـل سـوم این سـمینار تحت عنـوان «پنل
ادیـان و مذاهـب» خواهنـد بود.

تـــازه
آخرین یافتهها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران
جهاددانشگاهی
■ ارایه یک روش جدید درمان ناباروری از سوی متخصصان
پژوهشگاهابنسیناجهاددانشگاهی
■ فرایند تولید نشاسته حفاری با قابلیت تحمل دمایی زیاد
ثبت اخرتاع شد
■ تولید یکصد نوع توری و الک متناسب با نیاز بخشهای
مختلف تولیدی و صنعتی و کشاورزی
■ «کاملینا» معجزهای روغنی برای ایران جوانه زد
■ بررسی تحلیلی موضوعات «زبان فارسی» و «فردوسی» در
پایگاه SID
■ بررسی تحلیلی موضوع «رسانه» یا «روابط عمومی»
■ تولید فناوریهای بردهای تخصصی لوازمخانگی کشور
توسط پارک علم و فناوری الربز
■ مردم ایران تا چه اندازه شاد هستند؟
■ آخرین خربها از گیاهان دارویی
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تـــازہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

ارایه یک روش جدید درمان ناباروری از سوی
متخصصانپژوهشگاهابنسیناجهاددانشگاهی

پژوهشگران و متخصصان پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابنسینا در سال گذشته توانستند روشی نوین برای درمان ناباروری ناشی از کاهش
ذخیرهی تخمدان را برای نخستین بار در ایران ارایه کنند

روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه ابنســـینا جهاددانشـــگاهی:

بـــه بهانـــه برگـــزاری کمپیـــن حمایـــت از زوجهـــای
نابـــارور کـــه توســـط مرکـــز درمـــان نابـــاروری
ابنســـینا برگـــزار شـــد ،دکتـــر ســـیمین ظفردوســـت،
فلوش ــیپ ناب ــاروری و مدی ــر کلینی ــک س ــلول درمان ــی
ابنســـینا جهاددانشـــگاهی دربـــاره کاربردهـــای ایـــن
روش توضیحاتـــی ارایـــه کـــرد.
دکتـــر ظفردوســـت در ابتـــدا در خصـــوص تعریـــف
«ذخیـــره تخمـــدان» در خانمهـــا گفـــت :ســـلولهای
زای ــا در دوران جنین ــی ش ــکل میگیرن ــد ،خ ــود را ب ــه
تخمدانهـــا میرســـانند و بـــه فولیکـــول و تخمـــک
تبدیـــل میشـــوند .در واقـــع ذخیـــره تخمـــدان هـــر
خانـــم در همـــان دوران جنینـــی شـــکل میگیـــرد.
تعـــداد ایـــن ســـلولها از همـــان دوران جنینـــی رو
بـــه کاهـــش مـــیرود ،ایـــن کاهـــش پـــس از تولـــد
نیـــز ادامـــه مییابـــد و در ســـنین  ۴۷تـــا  ۵۰ســـالگی
کـــه یائســـگی رخ میدهـــد ،ایـــن ذخیـــره بـــه پایـــان
میرســـد.
ایـــن فلوشـــیپ نابـــاروری دربـــاره تاثیـــر ســـن
بـــر میـــزان ذخیـــره تخمـــدان افـــزود :رونـــد کاهـــش
ذخیـــرهی تخمـــدان در خانمهـــا از ســـنین  ۳۵تـــا ۳۷
ســـالگی ســـریعتر میشـــود و پـــس از  ۴۰ســـالگی

شـــتاب بیشـــتری میگیـــرد .ایـــن کاهـــش نـــه فقـــط
در تعـــداد تخمکهـــا ،بلکـــه در کیفیـــت آنهـــا هـــم
اتف ــاق میافت ــد و ب ــه دلی ــل همی ــن کاه ــش کیفی ــت
تخمـــک ،خطـــر ســـقطجنین نیـــز افزایـــش مییابـــد.
از ایـــن رو ،همـــواره توصیـــه میشـــود کـــه خانمهـــا
پی ــش از  ۳۵س ــالگی ب ــاردار ش ــوند ،زی ــرا ب ــا افزای ــش
ســـن هـــم شـــانس بـــارداری کاهـــش مییابـــد و هـــم
خطـــر ســـقطجنین بیشـــتر میشـــود.
مســـوول کلینیـــک ســـلول درمانـــی مرکـــز
درمـــان نابـــاروری ابنســـینا کاهـــش ذخیـــرهی
تخمـــدان و پاســـخ ضعیـــف تخمدانهـــا را یـــک از
علـــل نابـــاروری دانســـت و توضیـــح داد :در برخـــی
خانمهـــا مـــا بـــا کاهـــش شـــدید ذخیـــره تخمـــدان
مواجهایـــم و تخمدانهـــا ،حتـــی پـــس از تحریـــک
تخمکگـــذاری بـــا دوز بـــاالی داروهـــای محـــرک
در ســـیکلهای آی وی اف یـــا میکرواینجکشـــن
هـــم پاســـخ مناســـبی ندارنـــد و تعـــداد و کیفیـــت
تخمکهـــا بســـیار پاییـــن اســـت .قبـــا هیـــچ
روشـــی بـــرای افزایـــش شـــانس موفقیـــت درمـــان
ایـــن دســـته از خانمهـــا وجـــود نداشـــت ،زیـــرا
ظاهـــرا ســـلولهای زایـــا و فولیکولهـــای تخمدانـــی
جـــزو ســـلولهایی هســـتند کـــه وقتـــی از بیـــن

میرونـــد ،قابلجایگزینـــی نیســـتند .تـــا اینکـــه
مـــا در پژوهشـــگاه و مرکـــز درمـــان نابـــاروری
ابنســـینا پـــروژه اســـتفاده از ســـلولهای بنیـــادی
خـــون قاعدگـــی بـــرای بهبـــود عملکـــرد تخمدانهـــا
را طراحـــی و اجـــرا کردیـــم.
دکتـــر ظفردوســـت دربـــاره ایـــن روش نویـــن
گف ــت :بی ــش از  10س ــال اس ــت ک ــه ط ــرح پژوهش ــی
ســـلولهای بنیـــادی خـــون قاعدگـــی در پژوهشـــگاه
ابنســـینا در حـــال انجـــام اســـت .خـــون قاعدگـــی
یـــک منبـــع بســـیار عالـــی از ســـلولهای بنیـــادی
اســـت ،زیـــرا در دســـترس و تکرارپذیـــر اســـت و
نمونهگیـــری آن نیـــز آســـان و غیرتهاجمـــی اســـت.
از چهـــار ســـال پیـــش مـــا بـــر پـــروژه اســـتفاده از
ســـلولهای بنیـــادی خـــون قاعدگـــی بـــرای درمـــان
نابـــاروری ناشـــی از کاهـــش ذخیـــرهی تخمـــدان
متمرکـــز شـــدیم .در ایـــن روش مـــا ســـلولهای
بنی ــادی ب ــا منش ــا رحم ــی را از خ ــون قاعدگ ــی بیم ــار
جداس ــازی و کش ــت میکنی ــم و س ــپس ب ــه تخم ــدان
وی تزریـــق میکنیـــم .ایـــن روش بـــرای خانمهایـــی
ک ــه ب ــا کاه ــش ش ــدید ذخی ــره تخم ــدان مواجهان ــد و
بـــه درمـــان آی وی اف نیـــز پاســـخ نمیدهنـــد ،امـــا
قاعدگـــی منظـــم دارنـــد ،کاربـــرد دارد.
ایـــن فلوشـــیپ نابـــاروری نتایـــج بالینـــی ایـــن
روش را درخشـــان دانســـت و افـــزود :خوشـــبختانه
نتایـــج بالینـــی ایـــن روش خیلـــی خـــوب بـــوده و مـــا
بـــا اســـتفاده از ســـلولهای بنیـــادی خـــون قاعدگـــی
توانســـتیم تعـــداد تخمـــک ،تعـــداد جنیـــن ،میـــزان
بـــارداری خودبهخـــود و میـــزان بـــارداری بـــه دنبـــال
آی وی را بهطـــور معنـــیدار افزایـــش دهیـــم .بـــرای
نمونـــه ،شـــانس موفقیـــت آی وی اف در خانمهـــای
دارای ذخیـــره تخمـــدان پاییـــن و پاســـخ ضعیـــف
تخمدانهـــا بـــه داروهـــای تحریـــک تخمکگـــذاری،
حـــدود  ۱۰درصـــد اســـت ،امـــا بـــا اســـتفاده از روش
س ــلول درمان ــی توانس ــتیم آن را ب ــه  ۴۰ت ــا  ۴۵درص ــد
افزایـــش دهیـــم.
عضـــو تیـــم تخصصـــی مرکـــز درمـــان نابـــاروری
ابنســـینا در پایـــان بیـــان کـــرد :خوشـــبختانه در
چهـــار ســـال گذشـــته هیـــچ عارضـــه کوتاهمـــدت یـــا
بلندمدتـــی بـــرای ایـــن روش گـــزارش نشـــده اســـت
و مـــا امیدواریـــم کـــه بتوانیـــم کاربـــرد ایـــن روش در
حـــوزه درمـــان نابـــاروری را گســـترش دهیـــم.
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توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی شناسایی و ثبت بارکد  DNAشرت دوکوهانه ایران انجام شد

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی

ایـــران :توســـط مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی
ایـــران وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی شناســـایی و ثبـــت
بارکـــد  DNAشـــتر دوکوهانـــه ایـــران انجـــام شـــد.
اللـــه پارســـا یگانـــه عضـــو هیـــات علمـــی بانـــک
مولکولـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی
ایـــران و مجـــری طـــرح بارکدینـــگ  DNAگونههـــای
جانـــوری ایـــران در خصـــوص ایـــن موفقیـــت گفـــت:
بارکدینـــگ  DNAابـــزاری مولکولـــی اســـت کـــه بـــا
اســـتفاده از آغازگرهـــای اســـتاندارد و تکثیـــر توالـــی 600
تـــا  800نوکلئوتیـــدی از ژن ســـیتوکروم  Cاکســـیداز I
میتوکندریایـــی بهطـــور گســـترده جهـــت طبقهبنـــدی
تاکســـونومیک گونههـــا اســـتفاده میشـــود .در ســـالهای
اخیـــر ایـــن روش بـــرای مطالعـــه و دســـتهبندی گونههـــا
جهـــت اولویتبنـــدی فعالیتهـــای حفاظـــت تنـــوع
زیس ــتی ،محبوبی ــت و عمومی ــت فزاین ــدهای یافت ــه اس ــت.
پارســـا یگانـــه ضمـــن تاکیـــد بـــر لـــزوم ثبـــت علمـــی
و بینالمللـــی ذخایـــر زیســـتی و ژنتیکـــی کشـــور افـــزود:
ش ــتر دوکوهان ــه ایران ــی یک ــی از گونهه ــای مه ــم بوم ــی
در مع ــرض خط ــر انق ــراض ای ــران ب ــا توزی ــع پراکندگ ــی
در شـــمال غـــرب ایـــران اســـت بنابرایـــن بـــا در نظـــر
گرفت ــن کاه ــش ش ــدید جمعی ــت آن ،توج ــه بیش ــتر ب ــه
ایـــن نـــژاد از دیـــدگاه حفاظـــت تنـــوع زیســـتی بســـیار
حایـــز اهمیـــت اســـت.
وی خاطرنشـــان کـــرد :در پـــروژه مذکـــور کـــه بـــا

همـــکاری بانـــک ســـلولهای انســـانی و جانـــوری مرکـــز
ص ــورت گرف ــت ب ــا انج ــام ماموری ــت ه ــای نمونهب ــرداری
از  6نفـــر شـــتر دوکوهانـــه ایـــران و انجـــام مراحـــل
مختلـــف در پروژههـــای همراســـتا در تولیـــد ردههـــای
ســـلولی آنهـــا بـــا اســـتخراج  DNAمیتوکندریایـــی،

 650 DNAنوکلئوتیـــدی از ژن ســـیتوکروم  Cاکســـیداز
 Iمـــورد تکثیـــر و توالـــی یابـــی قـــرار گرفـــت .بعـــد از
انجـــام آنالیزهـــای اســـتاندارد بیوانفورماتیـــک توالـــی
بارکـــد  DNAشـــتر دوکوهانـــه ایرانـــی بـــا نـــام علمـــی
 Camelus bactrianusشناســـایی و بـــه همـــراه
مشـــخصات کامـــل زیســـتگاهی و مورفولوژیکـــی نمونههـــا
در پایـــگاه داده بارکـــد  DNAتنـــوع زیســـتی جهانـــی
( )BoldSystemبـــه نـــام کشـــور ایـــران ثبـــت شـــد.
وی همچنیـــن بیـــان کـــرد :توالـــی ژن  COIاز 127
نمونـــه شـــتر دوکوهانـــه از کشـــورهای مغولســـتان،
قزاقســـتان ،چیـــن و روســـیه نیـــز در ایـــن پایـــگاه ثبـــت
شـــده اســـت کـــه وجـــود شـــباهت بـــاالی توالـــی بارکـــد
 DNAبهدســـتآمده از شـــتر دوکوهانـــه ایرانـــی بـــا
توالیهـــای ثبـــت شـــده از شـــترهای آســـیای میانـــه
قرابـــت ژنتیکـــی و اجـــدادی ایـــن شـــترها را نشـــان داد.
گفتن ــی اس ــت ،نتای ــج تحلیل ــی و اطالع ــات تکمیل ــی
ایـــن ذخایـــر ژنتیکـــی ارزشـــمند کشـــورمان در پایـــگاه
داده  www.boldsystems.orgبـــا نـــام علمـــی
 Camelus bactrianusدر دســـترس محققـــان
داخلـــی و خارجـــی قـــرار دارد.
تنـوع زیسـتگاهی در ایـران ،منجـر بـه تنـوع زیسـتی
بینظیر گیاهی و جانوری در کشـور شـده اسـت .حفاظت از
تنـوع زیسـتی ایـران از  ۵۰سـال پیش در کشـور آغاز شـده
اسـت؛ امـا با ایـن وجود سـرعت انقـراض گونههـای جانوری
در ایـران بـاال بوده و هر سـاله لیسـتی از گونههـای جانوری
و گیاهـی در معـرض انقـراض و یـا تهدیـد ایـران در لیسـت
سـرخ  IUCNمنتشـر میشـود.

www.acecr.ac.ir
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تـــازہ

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

توسطپژوهشگرانپژوهشکدهتوسعهصنایعشیمیایی
جهاددانشگاهی ثبت اختراع جدید انجام گرفت

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده توســـعه صنایـــع شـــیمیایی جهاددانشـــگاهی :بـــه همـــت
پژوهشـــگران گـــروه بیوتکنولـــوژی صنعتـــی پژوهشـــکده توســـعه صنایـــع
ش ــیمیایی جهاددانش ــگاهی فراین ــد تولی ــد نشاس ــته حف ــاری ب ــا قابلی ــت تحم ــل
دمایـــی زیـــاد ثبـــت اختـــراع شـــد.
بـــه همـــت پژوهشـــگران گـــروه بیوتکنولـــوژی صنعتـــی پژوهشـــکده توســـعه
صنایـــع شـــیمیایی جهاددانشـــگاهی و پـــس از تدویـــن دانـــش فنـــی تولیـــد
نشاســـته حفـــاری بـــا قابلیـــت تحمـــل دمایـــی زیـــاد بـــا اســـتفاده از فرآینـــد
حاللـــی ،ثبـــت اختـــراع ایـــن فرآینـــد بـــا عنـــوان «فرآینـــد جایگزیـــن مکمـــل
بـــرای تولیـــد نشاســـته حفـــاری  LVمطابـــق اســـتاندارد  »APIانجـــام گرفـــت.
ای ــن اخت ــراع توس ــط تهمین ــه کیان ــی دهک ــردی ،عب ــاس عل ــی ن ــژاد و عب ــاس
جعف ــری جی ــد در اداره مالکی ــت معن ــوی ب ــه ثب ــت رس ــید.
گفتنـــی اســـت ،ایـــن نـــوع نشاســـته حفـــاری در چاههایـــی کـــه بـــرای
حف ــاری نی ــاز ب ــه وزن گل زی ــاد دارن ــد ،ب ــرای جلوگی ــری از ه ــرز روی س ــیال و
خش ــک ش ــدن گل و همچنی ــن معل ــق نگهداش ــتن ذرات گل در فراین ــد حف ــاری
مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیـــرد.

■■■

تولید یکصد نوع توری و الک
متناسب با نیاز بخشهای
مختلف تولیدی و صنعتی و
کشاورزی

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز :مهنـــدس بابـــک ثابتـــیزاده بـــا
اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت :شـــرکت توســـعه تجهیـــزات دانهبنـــدی کاســـپین بـــا
حض ــور در پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز ن ــه تنه ــا ب ــه تولی ــد ان ــواع محص ــوالت

اقـــدام کـــرده بلکـــه بـــا ثبـــت اختـــراع محصـــوالت خـــود بـــه تنـــوع و تولیـــد
بیشـــتر نیـــز اقـــدام نمـــوده اســـت.
مهنـــدس ثابتـــی زاده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شـــرکت توســـعه تجهیـــزات
دانهبن ــدی کاس ــپین در س ــال  ۱۳۹۴ب ــه ثب ــت رس ــید اف ــزود :موف ــق ش ــدیم در
همـــان ســـال بـــا ارایـــه طـــرح تولیـــد انـــواع توریهـــای صنعتـــی بـــه عضویـــت
پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی در آئیـــم و بـــا حمایـــت پـــارک
ع ــاوه ب ــر کار تحقیقات ــی توانس ــتیم طرحه ــای خ ــود را در قال ــب ثب ــت اخت ــراع
ب ــه انج ــام برس ــانیم.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه طـــی مـــدت دو ســـال کار تحقیقاتـــی ،موفـــق
بـــه ســـاخت دســـتگاه تـــوری بافـــی شـــدیم گفـــت :خوشـــبختانه در ســـال
 ۱۳۹۶ایـــن شـــرکت فـــروش محصـــوالت خـــود را آغـــاز و در ســـال ۱۳۹۷
موفـــق بـــه عقـــد قـــرارداد بـــا یکـــی از شـــرکتهای بـــزرگ معدنـــی کشـــور
شـــد.
مدیرعامـــل شـــرکت توســـعه تجهیـــزات دانهبنـــدی کاســـپین دربـــاره
محصـــوالت فناورانـــه ایـــن شـــرکت فنـــاور گفـــت :از مهمتریـــن دســـتاوردهای
ایـــن شـــرکت تولیـــد توریهـــای صنعتـــی بـــا تنـــوع بســـیار زیـــاد جهـــت رفـــع
نی ــاز واحده ــای تولی ــدی ب ــوده و در راس ــتای اه ــداف ای ــن ش ــرکت در خص ــوص
توســـعه و تنـــوع محصـــوالت ،موفـــق بـــه تولیـــد انـــواع الکهـــای آزمایشـــگاهی
مطابـــق بـــا اســـتاندارد  ASTMشـــدیم.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن شـــرکت تـــوان و ظرفیـــت تولیـــد
انـــواع محصـــوالت سفارشـــی مطابـــق بـــا نیـــاز مصر فکننـــدگان را
دارد افـــزود :تنـــوع بیـــش از  ۵۰نـــوع تـــوری ،بیـــش از  ۵۰نـــوع الـــک
آزمایشـــگاهی و انـــواع ابـــزار نمونهبـــرداری ذرات جامـــد و مایعـــات،
از دســـتاوردهای ایـــن شـــرکت در مـــدت عمـــر نـــه چنـــدان طوالنـــی
شـــرکت نشـــان از عـــزم جـــدی و برنامهریـــز ی شـــده ایـــن واحـــد
صنعتـــی کوچـــک و فنـــاور دارد.
وی دربـــاره تســـهیالت و حمایتهـــا از ایـــن واحـــد گفـــت :از تســـهیالت
حمایتـــی وام اشـــتغال روســـتایی بـــه مبلـــغ  450میلیـــون تومـــان اســـتفاده
کردیـــم کـــه بـــه دلیـــل تـــورم ایـــن وام علیرغـــم شـــرایط بســـیار خوبـــی کـــه
داشـــت ولـــی بیفایـــده و بیاثـــر شـــد.
مدیرعامـــل ایـــن واحـــد فنـــاور در ادامـــه گفـــت :از ابتـــدای ورود بـــه پـــارک
البـــرز تـــا کنـــون بیـــش از چهـــار بـــار در نمایشـــگاههای پـــارک و تقریبـــا در
اکثـــر همایشهـــای مرتبـــط شـــرکت داشـــته و در تمامـــی مراحـــل ابتدایـــی
اخـــذ مجوزهـــا و وامهـــا و همچنیـــن معرفـــی ظرفیتهـــا و توانمندیهـــای ایـــن
ش ــرکت ،پ ــارک الب ــرز نق ــش حمایت ــی خ ــود را ب ــه نح ــو احس ــن اج ــرا ک ــرده
اســـت.
مدیرعامـــل شـــرکت توســـعه تجهیـــزات دانهبنـــدی کاســـپین در پایـــان
دربـــاره ضمـــن تاکیـــد بـــر حمایـــت از تولیـــد بـــرای تحقـــق شـــعار امســـال
تاکیـــد کـــرد :آسانســـازی روالهـــا و روندهـــا در راســـتای تســـهیل فضـــای
کســـبوکار و صـــدور مجـــوز و تامیـــن و حمایـــت بخشـــی از نقدینگـــی و
س ــرمایه در گ ــردش و همچنی ــن کاه ــش س ــود بانک ــی ب ــرای واحده ــای فن ــاور
یـــک ضـــرورت اســـت.

با تالشهای شرکت دانشبنیان پارک علم و
فناوری کرمانشاه جهاددانشگاهی انجام گرفت
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روابـط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه:دانهای به اسـم «کاملینا» کـه حاال با
نـام ایرانـی «سـهیل» توسـط شـرکت دانشبنیان بیسـتون شـفا از واحدهـای پارک
علـم و فنـاوری کرمانشـاه ثبـت ملـی شـده ،دانـهای کـه با وجـود  ۴۰درصـد روغن،
مقاومـت بـاال در خشکسـالی و مصـرف کـم آب عملا بـه معجـزهای بـرای تولیـد
روغـن کشـور آنهـم در این شـرایط خشکسـالی میمانـد .این گیاه علاوه بر وجود
روغـن بسـیار و مقاومـت بـاال ،دوره رشـد کوتاهـی داشـته و میتوانـد ظـرف مـدت
کوتاهـی بـه مرحلـه برداشـت برسـد و علاوه بـر ایـن کنجالـه ایـن گیاه هـم گزینه
مناسـبی بـرای تغذیه احشـام در شـرایط خشکسـالی اسـت.
این گیاه توسـط «دانیال کهریزی» از اسـاتید برجسـته دانشـگاه رازی کرمانشـاه
بـه ثبـت رسـیده و در حـال حاضـر کشـت آن در  700هکتـار از اراضـی کشـاورزی
در  15اسـتان کشـور انجـام شـده تـا شـروعی امیدبخـش بـرای حرکـت در مسـیر
خودکفایـی تولیـد دانههـای روغنـی در کشـور باشـد.
زمانـی کـه در یونـان و برخـی کشـورهای اروپایی در حـال تحصیل بـودم فرصت
آشـنایی بـا «کاملینـا» دسـت داد ،اینهـا را «دانیال کهریزی» اسـتاد تمام دانشـگاه
رازی و مجـری طـرح ملـی «کاملینـا» میگویـد و ادامـه میدهـد :ویژگیهـای ایـن
گیـاه روغنـی از همـان ابتـدا نظـرم را جلـب کـرد ،گیاهـی بـا میـزان بـاالی روغـن،
مقـاوم نسـبت به خشکسـالی و مصرف آب بسـیار کـم .این ویژگیها درسـت همان
چیـزی بـود کـه ایران بهشـدت بـه آن احتیاج داشـت.
بـا توجـه بـه ویژگیهـای «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 ویژگیهـای شـاخص گیـاه کاملینـا اشـاره میکنـد و میگویـد40 :
درصـد دانـه ایـن گیـاه روغـن اسـت و در ایـن زمینـه بـا گیـاه سـویا برابـری کـرده
و مقـدار روغـن آن از دانـه آفتابگـردان بیشـتر اسـت ،علاوه بـر ایـن 60 ،درصـد
باقیمانـده گیـاه کـه کنجالـه آن محسـوب میشـود ،گزینـه مناسـبی بـرای تغذیـه
احشـام به شـمار مـیرود.
علاوه بـر روغـن باال ،این گیاه سرشـار از اسـیدهای چـرب اُمگا  3و اُمـگا  6و نیز
ویتامیـن  Eاسـت وجود همیـن ویتامین موجب شـده این گیاه کاربردهای آرایشـی
و بهداشـتی هم داشـته باشد.
ایـن گیـاه همچنیـن بـه دلیل وجـود ویتامیـن  Eکاربردهای درمانی هـم دارد و
بـا افزایـش سـطح ایمنی بـدن میتوانـد از بـروز بیماریهایـی مثل سـرطان ،ام اس
و  ...نیـز پیشـگیری کند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـه دوره رشـد کوتـاه گیـاه کاملینـا هـم اشـاره میکنـد و
میگویـد :ایـن گیـاه دوره رشـد کوتاهـی دارد ،بهطوریکـه اگر در آبان آن را کشـت
کنیـد ،بـرای اواخـر اردیبهشـت آمـاده برداشـت اسـت .از طرفـی کشـت ایـن گیـاه
بهصـورت دیـم اسـت و نیـاز بـه آبیـاری نداشـته و میتواند مقاومـت باالیـی در برابر
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کمآبـی و خشکسـالی داشـته باشـد.
کهریزی در ادامه به کشـت کاملینا در سـطح  700هکتار از اراضی کشـور اشـاره
میکنـد و میگویـد :خوشـبختانه با همـکاری وزارت جهاد کشـاورزی توانسـتیم این
گیاه را در  700هکتار از اراضی کشـاورزی  15اسـتان کشـور کشـت کنیم و امسـال
قـرار اسـت ایـن میزان سـطح زیر کشـت به  10هـزار هکتار افزایـش یابد.
وی میگویـد :اگـر کاملینـا در کشـور حمایـت شـود قطعـا میتوانـد جایگزیـن
خوبـی بـرای تمام نداشـته هایمـان در حوزه دانههای روغنی شـود ،چـرا که در حال
حاضـر  100درصـد روغـن مصرفی کشـور بهنوعـی وارداتی اسـت.
کهریـزی میگویـد 95 :درصـد روغـن مصرفی کشـور وارداتی اسـت و پنج درصد
مابقـی کـه در کشـور تولید میشـود هم از طریـق بذرهای وارداتی به دسـت میآید،
بنابرایـن  100درصـد بـازار روغن و دانههای روغنی کشـور وابسـته به واردات اسـت
و ایـن در حالـی اسـت کـه اگر کاملینا با سـطح روغـن باالیی که دارد مـورد حمایت
قـرار گیـرد ،میتوانـد کشـور را از این وابسـتگی تا حـدودی نجات دهد.
این اسـتاد دانشـگاه به وجود  10میلیون هکتار اراضی کشـاورزی دیم در کشـور
اشـاره میکنـد و میگویـد :اگـر فقـط یکمیلیـون هکتـار از ایـن اراضـی بـه کشـت
«کاملینـا» اختصـاص یابـد جهـش بزرگـی در تولید دانههـای روغنی اتفـاق افتاده و
کشـور بـه سـمت خودکفایـی در این حـوزه پیش خواهـد رفت.
وی بـه موانـع ایـن مسـیر هـم اشـاره میکنـد و ادامه مـی دهـد :متاسـفانه مثل
بسـیاری کارهـای دیگـر در مسـیر حرکـت به سـمت خودکفایـی دانههـای 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 میگویـد :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
حمایـت کنند.
کشـت گیـاه کاملینـا حـاال توسـط شـرکت کشـت و صنعـت گیاهـان دارویـی
بیسـتون شـفا از شـرکتهای زیرمجموعـه پـارک علـم و فنـاوری جهاددانشـگاهی
کرمانشـاه پیگیـری میشـود .شـرکت دانشبنیانـی کـه از اواخر سـال  91وارد پارک
علـم و فناوری کرمانشـاه شـده اسـت و حـاال بهعنوان یکـی از واحدهای فنـاور مرکز
رشـد کشـاورزی پـارک فعالیـت میکند.
شـهاب خوشخـوی مدیـر مرکـز رشـد کشـاورزی پـارک علـم و فنـاوری
جهاددانشـگاهی کرمانشـاه در خصـوص ایـن شـرکت و فعالیتهـای آن میگویـد:
شـرکت بیسـتون شـفا از سـال  91بهعنـوان یـک واحـد پیـش رشـد وارد مجموعـه
پـارک علـم و فنـاوری شـد و یـک سـال بعـد توانسـت در مرحله رشـد قـرار گیرد و
نهایتـا سـال  98بـه مرحلـه پارکـی رسـید.
وی میگویـد :در مرکـز رشـد پـارک علـم و فنـاوری کرمانشـاه حمایتهـای
مختلفـی از ایـن شـرکت طـی ایـن سـالها بهعملآمـده و در مجمـوع  105میلیون
تسـهیالت از محـل منابـع پـارک و نیـز از محـل معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت
جمهـوری بـرای انجـام فعالیتهـای ایـن شـرکت پرداخـت شـد.
خوشخـوی بـه حمایتهـای مرکـز رشـد پـارک علـم و فنـاوری از پـروژه گیـاه
«کاملینـا» اشـاره میکنـد و میگویـد :بـا شـروع کار شـرکت بـر روی بـذر کاملینـا،
کمکهـای بسـیاری صـورت گرفت تا بذر این گیـاه از طریق وزارت جهاد کشـاورزی
بـا نـام «سـهیل» ثبت ملی شـود.
خوشخـوی ادامـه میدهـد :بـا ثبـت ایـن گیـاه حمایتها 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.
وی بـه حمایتهـای وزیـر جهـاد کشـاورزی از ایـن پـروژه اشـاره میکنـد و
میگویـد :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
سـازمانهای 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  ...میگویـد :در برخـی اسـتانها بیـش از  40هکتـار
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 بهمراتـب بیشـتر از سـایر اسـتانها باشـد.
خوشخـــوی از کشـــت گیـــاه کاملینـــا بهعنـــوان یـــک اتفـــاق بـــزرگ در
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حـــوزه کشـــت دانههـــای روغنـــی یـــاد میکنـــد و میگویـــد :اگـــر کشـــت
ایـــن دانـــه روغنـــی بـــا ارزش حمایـــت شـــود ،قطعـــا کشـــور بـــه ســـمت مســـیر
خودکفایـــی دانههـــای روغنـــی پیـــش خواهـــد رفـــت.
وی بـــه خریـــد تضمینـــی "کاملینـــا" اشـــاره میکنـــد و میگویـــد :شـــرکت
"بیســـتون شـــفا" در راســـتای حمایـــت از کشـــاورزانی کـــه در ســـال زراعـــی
جـــاری اقـــدام بـــه کشـــت ایـــن گیـــاه نمودهانـــد ،ایـــن محصـــول را بـــه قیمـــت
تضمین ــی ه ــر کیل ــو ی ــازده ه ــزار توم ــان از ای ــن کش ــاورزان خری ــداری میکن ــد
و ایـــن موضـــوع طـــی نامـــه رســـمی بـــه وزارت جهـــاد کشـــاورزی اعـــام شـــده
اســـت.
مدیـــر مرکـــز رشـــد کشـــاورزی پـــارک علـــم و فنـــاوری کرمانشـــاه امیـــدوار
اســـت بـــا توجـــه بـــه نتایـــج مطلـــوب بهدســـتآمده از کشـــت ایـــن گیـــاه،
کشـــت ایـــن دانـــه روغنـــی بهعنـــوان یکـــی از دانههـــای روغنـــی در الگـــوی
کشـــت تمـــام اســـتانها قـــرار گیـــرد.
" ...کاملینـــا" اولیـــن جوانههـــای خـــود را در خـــاک ایـــران زده و حـــاال در
ح ــال تحوی ــل دانهه ــای روغن ــی پُرب ــارش ب ــه کش ــاورزان ایران ــی اس ــت و ثاب ــت
کـــرده میتوانـــد در خـــاک ایـــران بـــه ثمـــر بنشـــیند و حـــاال نوبـــت مســـئوالن
ایران ــی اس ــت ک ــه پ ــا پی ــش گذاش ــته و "کاملین ــا" را حمای ــت ک ــرده و کش ــت
آن را در کش ــور توس ــعه دهن ــد.
ایـــن امیـــد هســـت کـــه بـــا حمایـــت بیشـــتر از توســـعه کشـــت ایـــن گیـــاه،
ایـــران در ســـالهای نهچنـــدان دور از واردات ســـنگین دانههـــای روغنـــی
رهایـــی یافتـــه و بـــه خودکفایـــی در عرصـــه تولیـــد ایـــن محصـــوالت برســـد
و حجـــم عظیـــم ارزی کـــه از کشـــور بـــرای واردات ایـــن محصـــوالت خـــارج
میشـــود ،صـــرف توســـعه اراضـــی کشـــاورزی و توســـعه کشـــت ایـــن دانههـــای
روغنـــی شـــود.

■■■

بررسی تحلیلی موضوعات
«زبان فارسی» و «فردوسی»
در پایگاه SID

بزرگداش ــت حکی ــم ابوالقاس ــم فردوس ــی 10 ،عن ــوان مقال ــه پربازدی ــد ب ــه زب ــان
فارســـی بـــا کلیدواژههـــای «زبـــان فارســـی» یـــا «فردوســـی» در پایـــگاه  SIDو
همچنی ــن  10نش ــریه ب ــا بیش ــترین تع ــداد عن ــوان مقال ــه ب ــا ای ــن کلیدواژهه ــا
را معرف ــی ک ــرد.
تعـــداد کل دانلـــود مقـــاالت در بـــازه هـــزارروزه بـــا کلیدواژههـــای مذکـــور
 138هـــزار و  596عنـــوان مقالـــه اســـت؛ کـــه از ایـــن میـــان عنـــوان مقالههـــای
«فعـــل مرکـــب در زبـــان فارســـی» در نشـــریه «نامـــه فرهنگســـتان» بـــا تعـــداد
 1هـــزار و « ،737مطالعـــه اهـــداف و مولفـــه هـــای آمـــوزش مهارتهـــای زبانـــی
(خوانـــدن ،نوشـــتن ،گـــوش دادن و ســـخن گفتـــن) در برنامـــه درســـی زبـــان
فارســـی دوره متوســـطه ایـــران» در نشـــریه «نوآوریهـــای آموزشـــی» بـــا تعـــداد
 1ه ــزار و  625و «اندیش ــه سیاس ــی فردوس ــی» در نش ــریه «عل ــوم سیاس ــی» ب ــا
تعـــداد  1هـــزار و  564دانلـــود در جایـــگاه اول تـــا ســـوم قـــرار دارنـــد.
مقالههـــای پربازدیـــد بـــا کلیدواژههـــای «زبـــان فارســـی» یـــا «فردوســـی»
نشـــان میدهـــد کـــه عنـــوان مقالههـــای «فعـــل مرکـــب در زبـــان فارســـی»
در نشـــریه «نامـــه فرهنگســـتان» بـــا تعـــداد  22هـــزار و « ،528ســـاختهای
تعجبـــی در زبـــان فارســـی» در نشـــریه «جســـتارهای زبانـــی» بـــا تعـــداد 14
ه ــزار و  243و «نق ــش زب ــان فارس ــی در یکپارچگ ــی و وح ــدت مل ــی ای ــران» در
نشـــریه «پژوهشهـــای ادب عرفانـــی (گوهـــر گویـــا)» بـــا تعـــداد  8هـــزار و 439
بازدیـــد در جایـــگاه اول تـــا ســـوم قـــرار دارنـــد.
نشـــریات دارای بیشـــترین مقالـــه بـــا کلیـــدواژه «زبـــان فارســـی» یـــا
«فردوســـی» نشـــان میدهـــد کـــه نشـــریههای «جســـتارهای زبانـــی » بـــا
تعـــداد «،77نامـــه فرهنگســـتان » بـــا تعـــداد  67و «زبـــان پژوهـــی (علـــوم
انس ــانی)» ب ــا تع ــداد  59مقال ــه مرتب ــط در جای ــگاه اول ت ــا س ــوم ق ــرار دارن ــد.
در ای ــن گ ــزارش تع ــداد کل بازدی ــد از مق ــاالت پای ــگاه  SIDب ــا کلیدواژهه ــای
«زبـــان فارســـی» یـــا «فردوســـی» در ســـالهای  2018تـــا  617 ،2021هـــزار و
 284عن ــوان اس ــت؛ ک ــه تع ــداد  123ه ــزار و  689عن ــوان در س ــال 187 ،2018
ه ــزار و  650عن ــوان در س ــال  201 ،2019ه ــزار و  945عن ــوان در س ــال 2020
و  104ه ــزار عن ــوان مرب ــوط ب ــه  5م ــاه اول س ــال  2021اس ــت.
همچنیـــن بـــا بررســـی برخـــی موضوعـــات مرتبـــط بـــا زبـــان فارســـی در
ســـامانه  Depth.sid.irکـــه ســـامانهای 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 کلیدواژههـــای
مرتب ــط ب ــا موضوع ــات یادش ــده نمای ــش داده ش ــده اس ــت .الزم ب ــه ذک ــر اس ــت
بزرگـــی دایـــرهی مربـــوط بـــه هـــر کلیـــدواژه نشـــاندهندهی میـــزان ارتبـــاط
بیشـــتر آن بـــا موضـــوع اســـت.

■■■

بررسی تحلیلی موضوع «رسانه»
یا «روابط عمومی»
به مناسبت پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت
حکیم ابوالقاسم فردوسی انجام شد
روابـــط عمومـــی مرکـــز اطالعـــات علمـــی (:)SIDبراس ــاس گ ــزارش مرک ــز اطالع ــات
علم ــی جهاددانش ــگاهی ،مقالهه ــای علم ــی فارس ــی پربازدی ــد ب ــا کلیدواژهه ــای
«زب ــان فارس ــی» ی ــا «فردوس ــی» در ب ــازه ه ــزار روزه معرف ــی ش ــدند.
مرک ــز   SIDبهعن ــوان یک ــی از مراج ــع اصل ــی نمایهس ــازی مق ــاالت علم ــی
بـــه زبـــان فارســـی و انگلیســـی ،بـــا بازدیـــد روزانـــه  100تـــا  120هـــزار کاربـــر،
شـــناخته میشـــود .ایـــن مرکـــز بـــه مناســـبت روز پاسداشـــت زبـــان فارســـی و

روابـط عمومـی مرکـز اطالعات علمـی جهاددانشـگاهی ( :)SIDبـه مناسـبت روز ارتباطات
و روابـط عمومـی  10عنـوان مقالـه پربازدیـد نمایه شـده در ایـن پایـگاه و همچنین

تولید فناوریهای بردهای
تخصصی لوازمخانگی 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
فناوریهـای مـورد نیـاز بردهـای تخصصـی لـوازم خانگـی در کشـور را نهایـی و
بسـیاری از صنایـع کشـور را در زمینـه بردهـای الکترونیکـی بینیـاز کنـد.

■■■

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:
 ۱۲درصـد از پاسـخگویان گفتنـد «خیلـی شـاد هسـتم» و  ۵۰.۹درصـد نیـز اعلام
کردند «نسـبتا شـاد هستم».

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■■■
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 10نشـریه بـا بیشـترین تعـداد عنـوان مقالـه بـا کلیدواژههـای «رسـانه» یـا «روابط
عمومـی» معرفی شـد.
کل دانلـود مقـاالت در بـازه هـزارروزه بـا کلیدواژههـای «رسـانه» یـا «روابـط
عمومـی» بـه تعداد  340هـزار و  967عنوان مقاله اسـت؛ که از این میـان مقالههای
«بررسـی تاثیـر تصویـر ذهنـی از نـام و نشـان تجـاری و فعالیتهای روابـط عمومی
ادراک شـده بـر وفـاداری مشـتریان» در نشـریه «مدیریـت بازاریابـی» با تعـداد 24
هزار و « ،916واکاوی نقش عوامل زمینهای (خانواده و همسـاالن ،مدرسـه و رسـانه)
در نهادینهسـازی فرهنـگ ورزش در کـودکان و نوجوانـان ،یـک مطالعـه کیفـی» در
نشـریه «تحقیقـات کیفـی در علـوم سلامت» بـا تعـداد  9هـزار و  311و «بررسـی
نقـش رسـانههای جمعـی در شـکلگیری افـکار عمومـی نسـبت بـه هدفمنـدی
یارانههـا» در نشـریه «مطالعـات رسـانهای» با تعـداد  6هزار و  662دانلـود در جایگاه
اول تـا سـوم قـرار دارند.
مقالههـای «اهمیـت آمـوزش سـواد رسـانهای در قـرن بیسـت و یکم» در نشـریه
«مطالعات رسـانهای» با تعداد  28هزار و « ،18اسـتفاده از رسـانهها و وسـایل کمک
آموزشـی در تدریـس» در نشـریه «راهبردهای آموزش (راهبردهـای آموزش در علوم
پزشـکی)» با تعداد  8هزار و  698و «رسـانه و فرهنگسـازی» در نشـریه «تحقیقات
فرهنگـی ایـران» بـا تعـداد  7هـزار و  661بازدیـد در جایـگاه اول تا سـوم مقالههای
پربازدیـد بـا کلیدواژههای «رسـانه» یـا «روابط عمومی» قـرار دارند.
نشـریات دارای بیشـترین مقالـه بـا کلیـدواژه «رسـانه» یـا «روابـط عمومـی»
نشـریههای «مطالعـات رسـانهای» بـا تعـداد « ،111پژوهشهای ارتباطـی (پژوهش
و سـنجش)» بـا تعـداد  107و «مطالعـات رسـانههای نویـن» بـا تعـداد  53مقالـه
مرتبـط در جایـگاه اول تـا سـوم قـرار دارنـد.
در ایـن گـزارش تعـداد کل بازدیـد از مقـاالت پایـگاه  SIDبا کلیدواژه «رسـانه»
یـا «روابـط عمومـی» در سـالهای  2018تـا  787 ،2021هزار و  515عنوان اسـت؛
کـه تعـداد  151هـزار و  132عنـوان در سـال  227 ،2018هـزار و  509عنـوان در
سـال  265 ،2019هـزار و  760عنـوان در سـال  2020و  140هـزار و  114عنـوان
مربـوط بـه  5ماه اول سـال  2021اسـت.

کیومـرث نجـف ونـد مدیرعامـل شـرکت نـوران سـازه مسـتقر در پـارک علـم و
فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی بـا اعلام ایـن خبـر گفـت :ایـن شـرکت یـک واحد
فنـاور در زمینـه تولیـد بردهـای الکترونیکـی مختلـف بهویـژه 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 بهعنـوان زوج موفق در
حـوزه کارآفرینـی در زمینـه تولیـد بردهـای الکترونیکی فعال اسـت گفت :در سـال
 1395شـروع بـه طراحـی بردهـای لـوازم خانگـی کردیـم .در همـان زمـان یکـی از
کمپانیهـای 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 بهمحـض اطلاع از ایـن موضـوع از طریـق یکـی از دوسـتان با این
شـرکت همـکاری کـردم و ایـن بردهـا را بـرای آنهـا طراحـی و تولید نمودیـم و در
حـال حاضـر میتوانیـم ادعـا کنیـم کـه به دانـش و تکنولـوژی مـورد نیـاز در زمینه
طراحـی و تولیـد بردهـای الکترونیکـی دسـت یافتهایم کـه میتواند بـرای صنعت رو
بـه رشـد لـوازم خانگی در کشـور بسـیار موثر و حیاتی باشـد.
وی بـا بیـان تجربیـات و تشـریح شکسـتها و موفقیتهایش 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 موفقیتهای چشـمگیری
دسـتیافته و توانسـتهایم 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 :کسـبوکار مـا یـک
کسـبوکار خانوادگـی اسـت و در قالـب ایـن کسـبوکار توانسـتهایم  20نفـر را
بهصـورت مسـتقیم و حـدود دو برابـر ایـن تعـداد را بهصـورت غیرمسـتقیم شـاغل
نما ییم .
مدیرعامـل شـرکت نـوران سـازه تصریـح کـرد :تولیـد بردهـای الکترونیکـی بـا
کیفیـت تـوکار بـرای هود آشـپزخانه و اجـاق گاز بخشـی از فعالیتهای این شـرکت
ا ست .
گفتنـی اسـت ،پارک علـم و فناوری البـرز جهاددانشـگاهی در زمینـه ارتباط بین
بخـش صنعـت و مراکـز تحقیـق و توسـعه و حمایـت از فارغالتحصیلان دانشـگاهی
نـوآور و صاحب ایده پیشـتاز اسـت.
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مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان ایران در یک نظرسـنجی از پاسـخگویان سـوال
کـرده اسـت «بـا در نظـر گرفتن همه چیز شـما چقدر شـاد هسـتید؟» نتایج نشـان
داد:
 ۱۲درصـد از پاسـخگویان گفتنـد «خیلی شـاد هسـتم» و  ۵۰.۹درصـد نیز اعالم
کردنـد «نسـبتا شـاد هسـتم» .در مقابـل  ۱۳.۶درصـد گفتند «خیلی شـاد نیسـتم»
و  ۲۳.۵درصـد اعلام کردنـد «اصلا شـاد نیسـتم» .نتایج بـه تفکیک گروهها نشـان
میدهـد ،زنـان تـا حـدودی نسـبت بـه مـردان شـادترند .همچنیـن بـا افزایش سـن
افـراد از میـزان شـادی کاسـته میشـود .افـراد بـا تحصیلات دانشـگاهی از افـراد با
تحصیالت غیردانشـگاهی شـادتر هسـتند.
گفتنـی اسـت ،مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان ایـران (ایسـپا) نظرسـنجی را با
جامعـه آمـاری افـراد باالی  ۱۸سـال کل کشـور و انـدازه نمونـه  ۱۵۴۶در تاریخ  ۵تا
 ۹اردیبهشـت  ۱۴۰۰بـه شـیوه مصاحبـه تلفنـی اجرا کرده اسـت.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

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 میشـود.
گیـاه  Pinus gerardianaبـا نـام انگلیسـی   Chilgoza Pineگونهای از
جنـس گیـاه کاج اسـت که بومی کشـورهای پاکسـتان ،افغانسـتان و نواحـی هیمالیا
اسـت و در ایـران بهصـورت خـودرو دیـده نمیشـود .امـروزه بذرهـای ایـن گیـاه بـا
نـام عمومـی چلغـوز یـا کلغـوز بهصـورت وارداتـی در بـازار ایـران وجـود داشـته و
عرضـه میگـردد .برگهـای درخـت چلغـوز سـوزنی شـکل و دانههـای 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
سلامتی 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
اینک ــه طب ــع ای ــن گی ــاه گ ــرم اس ــت ،عن ــوان ک ــرد :گی ــاه چلغ ــوز ب ــه دلی ــل
داشـــتن منیزیـــم موجـــب از بیـــن رفتـــن بیخوابیهـــای شـــبانه میشـــود.
همچنیـــن پتاســـیم و منگنـــز موجـــود در چلغـــوز موجـــب تعـــادل فشـــارخون
ش ــده و درده ــای عضالن ــی ،تن ــش ،اضط ــراب و خس ــتگی مف ــرط را از بی ــن ب ــرده
و موجـــب رفـــع ســـنگ مثانـــه میشـــود.
توکل ــی مهمتری ــن خاصی ــت ای ــن گی ــاه داروی ــی را تقوی ــت سیس ــتم ایمن ــی،
افزای ــش عملک ــرد مغ ــز ،تقوی ــت حافظ ــه و درم ــان تیرگ ــی پوس ــت برش ــمرد.
وی اظهـــار کـــرد :چلغـــوز بـــا چربیهـــا و فیبـــری کـــه دارد موجـــب کاهـــش
اشـــتها شـــده و در نتیجـــه کاهـــش وزن را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت .چلغـــوز

سرشـــار از تـــک چربـــی اشـــباع نشـــده اســـت .ایـــن نـــوع چربـــی عـــاوه بـــر
کاهـــش کلســـترول خـــون ،موجـــب حفاظـــت از ســـرخرگها از هرگونـــه آســـیب
و در نتیجـــه باعـــث جلوگیـــری از حمـــات قلبـــی میشـــود.
ایـــن عضـــو هیـــات علمـــی عنـــوان کـــرد :چلغـــوز منبـــع عالـــی از پتاســـیم و
منگن ــز و سرش ــار از ویتامی ــن  ،E,Kنیاس ــین و فیب ــر اس ــت .وج ــود ای ــن م ــواد
مفی ــد در ای ــن دان ــه موج ــب تع ــادل در س ــطح فش ــار خ ــون و حف ــظ س ــامت
قلـــب میشـــود .چلغـــوز دارای میـــزان باالیـــی از آنتیاکســـیدانها اســـت کـــه
ایـــن عامـــل موجـــب حافظـــت ســـلولهای بـــدن از آســـیبهای رادیکالهـــای
آزاد میشـــود.
وی تاکی ــد ک ــرد :چلغ ــوز منب ــع غن ــی از آه ــن اس ــت ک ــه موج ــب افزای ــش
گلبولهـــای قرمـــز بـــدن میشـــود .وجـــود ویتامیـــن  Aو  Eدر چلغـــوز
بـــرای ســـامت چشـــم و پوســـت موثـــر و مفیـــد اســـت .ایـــن گیـــاه در درمـــان
بیماریهـــای کلیـــوی ،کبـــد ،ســـرماخوردگی و دردهـــای عضالنـــی بســـیار موثـــر
ب ــوده و چرب ــی غیراش ــباع موج ــود در چلغ ــوز در زم ــان مص ــرف س ــکته قلب ــی،
تپ ــش قل ــب و کلس ــترول خ ــون را کاه ــش میده ــد .مص ــرف گی ــاه چلغ ــوز ب ــه
دلی ــل وج ــود چرب ــی غیراش ــباع و اس ــیدآمینه باع ــث تقوی ــت حافظ ــه ،چش ــم و
سیســـتم ایمنـــی بـــدن میشـــود.
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انجبار؛ تسکیندهنده التهاب
صفرا

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی:عضـــو هیاتعلمـــی مجتمـــع
تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه
اینکـــه انجبـــار بـــرای قطـــع خونریـــزی بهویـــژه خونریـــزی از شـــشها مفیـــد
اس ــت ،گف ــت :ای ــن گی ــاه ب ــرای تس ــکین الته ــاب صف ــرا ،خ ــون و بیم ــاری س ــل
کاربـــرد دارد.
دکت ــر طیب ــه ش ــاهی گف ــت :انجب ــار ک ــه ب ــا ن ــام دیگ ــر اناری ــف ه ــم ش ــناخته
میش ــود ،گیاه ــی اس ــت ک ــه طبیع ــت آن س ــرد و خش ــک ب ــوده ،ب ــرای قط ــع
خونریـــزی بهویـــژه خونریـــزی از شـــشها مفیـــد اســـت و اســـهالهای
صفـــراوی و مزمـــن را درمـــان میکنـــد.
عضـــو هیاتعلمـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی
خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن گیـــاه بـــرای رویانـــدن گوشـــت
ت ــازه در مح ــل زخمه ــا مفی ــد اس ــت ،اف ــزود :انجب ــار ضدعفون ــی کنن ــده و ض ــد
غلب ــه دم ب ــوده ،ب ــرای رف ــع س ــوزش مج ــاری ادراری و بواس ــیر اثربخ ــش اس ــت.
دکتـــر طیبـــه شـــاهی ادامـــه داد :از ایـــن گیـــاه بـــرای ناراحتیهـــای حلـــق،
لوزتیـــن و ســـفت شـــدن لثههـــا نیـــز اســـتفاده میشـــود.
عضـــو هیاتعلمـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی
خراســـان جنوبـــی بـــا بیـــان اینکـــه ضمـــاد ریشـــه انجبـــار درمـــان کننـــده
آبســهها اس ــت ،بی ــان ک ــرد :ای ــن گی ــاه ب ــرای تس ــکین الته ــاب صف ــرا و خ ــون
و بیمـــاری ســـل مفیـــد اســـت.
دکتـــر شـــاهی ،مقـــدار خـــوراک روزانـــه ایـــن گیـــاه را  4تـــا  5گـــرم (پـــودر
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی:مدی ــر مرک ــز خدم ــات تخصص ــی
گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی گفـــت :گیـــاه بالنگـــو،
مقـــوی قلـــب بـــوده ،بـــرای رفـــع وحشـــت و خفقانهمـــراه بـــا گالب کاربـــرد
دارد و بـــرای دلپیچـــه و شـــکم روی موثـــر اســـت.
مهنـــدس حســـین راغ آرا گفـــت :بالنگـــو بـــا نامهـــای دیگـــر بالنگـــوی
شـــهری و بالنگـــوی شـــیرازی گیاهـــی اســـت بـــا طبیعـــت گـــرم و مرطـــوب
و تـــر کـــه خیســـانده دانـــه آن خنـــک کننـــده و آرامبخـــش بـــوده و مســـکن
درد اســـت.
مدی ــر مرک ــز خدم ــات تخصص ــی گیاه ــان داروی ــی جهاددانش ــگاهی خراس ــان
جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه خیســـانده دانـــه ایـــن گیـــاه نفـــخ معـــده را از
بیـــن بـــرده و یبوســـت را رفـــع میکنـــد ،افـــزود :بالنگـــو ،مقـــوی قلـــب بـــوده،
بـــرای رفـــع وحشـــت و خفقانهمـــراه بـــا گالب کاربـــرد دارد و بـــرای درمـــان
کولیـــت و اســـهال خونـــی همـــراه بـــا گالب مفیـــد بـــوده و بـــرای دل پیچـــه و
شـــکم روی موثـــر اســـت.
مهن ــدس راغ آرا ادام ــه داد :ب ــرای بیم ــاری ص ــرع و درم ــان غ ــش ی ــک س ــوم
لیـــوان گالب ،دو ســـوم آب جـــوش ،یـــک قاشـــق چـــای خـــوری تخـــم بالنگـــو
را مخلـــوط کـــرده و ناشـــتا مصـــرف میشـــود ،بـــرای شـــیرین کـــردن ایـــن
مخلـــوط میتـــوان از عســـل اســـتفاده کـــرد.
مدی ــر مرک ــز خدم ــات تخصص ــی گیاه ــان داروی ــی جهاددانش ــگاهی خراس ــان
جنوبـــی بـــا بیـــان اینکـــه گیـــاه بالنگـــو مقـــوی قلـــب و مغـــز اســـت و باعـــث
کاه ــش تپ ــش قل ــب میش ــود ،بی ــان ک ــرد :ای ــن گی ــاه سیس ــتم ایمن ــی ب ــدن
را تقویـــت میکنـــد و بـــه دفـــع ترشـــحات برونـــش و ســـینوسها کمـــک
میکنـــد ،همچنیـــن بـــرای درمـــان ســـرفههای خشـــک تخـــم بالنگـــو ،قدومـــه
و ریحـــان از هرکـــدام  10گـــرم را باهـــم مخلـــوط کـــرده و  3دقیقـــه مالیـــم
جوشـــانده و در نهایـــت بـــا عســـل شـــیرین میکنیـــم.

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویی:قب ــل از کش ــف انس ــولین و همچنی ــن
داروهـــای ضـــد دیابـــت رایـــج ،بیمـــاران دیابتـــی بـــا گیاهـــان دارویـــی و
درمانهـــای ســـنتی معالجـــه میشـــدند.
دکت ــر حس ــن ف ــاح حس ــینی محق ــق در زمین ــه دیاب ــت و عض ــو هیاتعلم ــی
ای ــن پژوهش ــکده ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه تاکن ــون تاثی ــر مثب ــت بی ــش از 1200
گی ــاه داروی ــی در کاه ــش می ــزان گلوک ــز خ ــون و ی ــا کاه ــش ع ــوارض ناش ــی از
آن ش ــناخته ش ــده اس ــت ،عن ــوان ک ــرد :در  10ت ــا  20س ــال گذش ــته تحقیق ــات
آزمایشـــگاهی و همچنیـــن بالینـــی متعـــددی روی گیاهـــان دارویـــی مـــورد
اســـتفاده در درمـــان دیابـــت انجـــام گرفتـــه اســـت کـــه در تعـــدادی از آنهـــا
اث ــرات قاب ــل مالحظــهای در کاه ــش گلوک ــز خ ــون بیم ــاران دیابت ــی مش ــاهده
ش ــده اس ــت.
ایـــن عضـــو هیاتعلمـــی بـــا عنـــوان اینکـــه بـــا توجـــه بـــه دسترســـی بـــه
مناب ــع گیاه ــی ،ع ــوارض کمت ــر گی ــاه درمان ــی ،مقبولی ــت ب ــرای اکث ــر بیم ــاران
و عـــدم محدودیـــت تولیـــد یـــا واردات مـــواد اولیـــه دارویـــی ،تحقیـــق جهـــت
دســـتیابی بـــه منبـــع دارویـــی گیاهـــی موثـــر ضـــروری بـــه نظـــر میرســـد
اف ــزود :ش ــنبلیله ( )Trigonella foenum- graecumی ــا ش ــنبلید گیاه ــی
نهاندانـــه ،از دولپهایهـــای جـــدا گلبـــرگ اســـت کـــه جـــزء تیـــره نخـــود ،تیـــره
فرع ــی پروان ــه داران راس ــته گل س ــرخ اس ــت .در ط ــب س ــنتی ای ــران ش ــنبلیله از
نظـــر طبیعـــت گـــرم و خشـــک بـــوده و بـــرگ آن جهـــت تســـکین ســـرفههای
س ــرد ،ورم طح ــال و کب ــد ،درد کم ــر و ب ــرودت مثان ــه ب ــه کار میرفت ــه اس ــت.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه زکری ــای رازی ش ــنبلیله را ب ــرای م ــداوای بیم ــاران
دیابتـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــیداده اســـت اظهـــار کـــرد :مـــواد تشـــکیل
دهن ــده اصل ــی دان ــه ش ــامل س ــاپونین ه ــا ،آلکالوییده ــا و فیبره ــای موس ــیالژی
میباشـــند .دانههـــای شـــنبلیله دارای روغـــن ثابـــت حـــاوی اســـیدهای
چـــرب  6درصـــد ترکیبـــات موســـیالژ بـــه میـــزان  28درصـــد و پروتئیـــن 22
درصـــد ،اســـید آمینههـــای آزاد ،کربوهیدراتهـــا ،فالونوئیدهـــا ،روغـــن فـــرار،
اســـترولها اســـت.
وی تاکیـــد کـــرد :در یـــک مطالعـــه بالینـــی کـــه بـــر روی بیمـــاران دیابتـــی
ن ــوع دوم در پژوهش ــکده گیاه ــان داروی ــی جهاددانش ــگاهی انج ــام ش ــد ترکی ــب
ب ــذر ای ــن گی ــاه هم ــراه ب ــا تع ــدادی از گیاه ــان داروی ــی دیگ ــر موج ــب بهب ــودی
بیم ــاری دیاب ــت ش ــد.
ف ــاح حس ــینی خاطرنش ــان ک ــرد :در مطالع ــات انج ــام ش ــده در پژوهش ــکده
گیاهـــان دارویـــی بـــر روی ایـــن گیـــاه ،مصـــرف بـــذر شـــنبلیله ،گلوکـــز خـــون
ناشـــتا را هـــم بهصـــورت حـــاد و مزمـــن کاهـــش داده و در یـــک مطالعـــه
حیوان ــی ،عص ــاره خش ــک ب ــذر ش ــنبلیله ب ــا دوز  15میلیگ ــرم ب ــر کیلوگ ــرم وزن
حیـــوان توانســـته اســـت قنـــد خـــون را در موشهـــای ســـوری دیابتـــی کاهـــش
دهـــد .همچنیـــن مشـــتقات غنـــی از فیبـــر عصـــاره شـــنبلیله باعـــث کاهـــش
گلوکـــز و کلســـترول خـــون در ســـگهای دیابتـــی شـــده اســـت .در مطالعـــات
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گی ــاه) عن ــوان ک ــرد و ی ــادآور ش ــد :ب ــرای تهی ــه دمک ــرده ب ــه نس ــبت وزن ب ــدن
از  15ت ــا  40گ ــرم ریش ــه انجب ــار در ی ــک لیت ــر آب ج ــوش اس ــتفاده میش ــود.
وی خاطرنشـــان کـــرد :همچنیـــن بـــرای تهیـــه عصـــاره ریشـــه انجبـــار یـــک
واحـــد از آن بـــا  8واحـــد آب مقطـــر مـــورد نیـــاز اســـت .ریشـــه نیـــم کـــوب
شـــده انجبـــار را بـــه مـــدت  12ســـاعت در  5واحـــد از آب مقطـــر میخیســـانند
و بـــا فشـــار صـــاف میکننـــد .تفالـــه باقیمانـــده را در  3قســـمت آب باقیمانـــده
میخیس ــانند و آن را نی ــز ص ــاف میکنن ــد .س ــپس دو ص ــاف ش ــده را مخل ــوط
کـــرده و میگذارنـــد تـــا تهنشـــین شـــود .قســـمت صـــاف روی آن را برداشـــته
و در حمـــام ماریـــه تـــا حـــد عصـــاره تبخیـــر مینماینـــد تـــا قـــوام آیـــد .مقـــدار
خ ــوراک از ای ــن عص ــاره ب ــه نس ــبت وزن ب ــدن بی ــن  1ت ــا  10گ ــرم اس ــت.
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بالینـــی روی انســـان دیابتـــی نیـــز اثربخشـــی ایـــن داروی گیاهـــی در کاهـــش
قنـــد خـــون مشـــاهده شـــده اســـت .در یـــک مطالعـــه تجویـــز روزانـــه  1گـــرم
عصـــاره خشـــک هیدروالکلـــی بـــذر شـــنبلیله بـــه بیمـــاران مبتـــا بـــه دیابـــت
نـــوع  2بـــه مـــدت  2مـــاه موجـــب کنتـــرل قنـــد خـــون شـــد.
وی تاکی ــد ک ــرد :ع ــاوه ب ــر ش ــنبلیله ،رعای ــت رژی ــم غذای ــی ورزش نی ــز ه ــر
دو میتوانن ــد در کنت ــرل و کاه ــش قن ــد خ ــون بیم ــاران دیابت ــی ن ــوع  2موث ــر
باشـــند .در دو مطالعـــه مشـــابه دانـــه شـــنبلیله ســـطح قنـــد خـــون را در افـــراد
دیابت ــی ن ــوع  2بهب ــود بخش ــید؛ ام ــا اثربخش ــی ای ــن داروی گیاه ــی در تع ــدادی
از مطالع ــات بالین ــی رد ش ــده اس ــت.
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی:مدیـــر گـــروه پژوهشـــی تولیـــد
و فـــرآوری مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان
جنوبـــی گفـــت :گیـــاه اوشـــق بـــرای کبـــد و طحـــال مفیـــد بـــوده ،گرفتگـــی
ع ــروق را ب ــاز میکن ــد و مص ــرف آن ب ــا عس ــل ب ــرای کاه ــش ع ــوارض ص ــرع،
فلـــج و خـــواب رفتگـــی اعضـــا مفیـــد اســـت.
دکتـــر مهـــدی ابراهیمـــی گفـــت :اوشـــق بـــا نـــام علمـــی Dorema
 ammomiacumگیاهـــی از خانـــواده چتریـــان اســـت .اوشـــق چندســـاله
اســـت ،گلهـــای آن زرد رنـــگ بـــوده و در انتهـــای ســـاقه ظاهـــر میشـــوند.
عضـــو هیاتعلمـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی
خراســـان جنوبـــی افـــزود :ســـاقه آن بلنـــد و اســـتوانهای و شـــاخههای آن
منشـــعب میباشـــند کـــه بـــه رنـــگ ســـبز مایـــل بـــه خاکســـتری دیـــده
میشـــوند .از ســـاقه گیـــاه در اثـــر نیـــش حشـــرات یـــا شـــکافی کـــه بـــا تیـــغ
مخصـــوص در آن ایجـــاد میشـــود ،صمـــغ ســـفیدرنگ بـــه بیـــرون تـــراوش
میکنـــد کـــه بعـــد از جمـــعآوری بـــه بـــازار عرضـــه میگـــردد.
وی بیـــان کـــرد :صمـــغ آن تلـــخ بـــوده و بویـــی تنـــد دارد .در خاکهـــای
معمولـــی میرویـــد و جوانهزنـــی آن از نیمـــه دوم اســـفندماه آغـــاز میگـــردد،
گلدهـــی آن اردیبهشـــتماه صـــورت میگیـــرد و از اواخـــر اردیبهشـــت تـــا
مـــرداد صمـــغ آن جمـــعآوری میگـــردد.
دکتـــر ابراهیمـــی عنـــوان کـــرد :شـــکاف ســـاقه گیـــاه بایـــد قبـــل از گل
دادن ب ــا اب ــزار مخص ــوص ص ــورت گی ــرد .در منطق ــه یق ــه گی ــاه نی ــز همیش ــه
مقـــداری صمـــغ بهصـــورت تـــودهای جمـــع میشـــود کـــه البتـــه بـــه دلیـــل
آغشـــته شـــدن بـــا مـــواد پیرامونـــی بـــه مرغوبیـــت صمـــغ اشـــکی حاصـــل از
قســـمتهای فوقانـــی ســـاقه نیســـت .وشـــا در اغلـــب دشـــتهای منطقـــه از
جملـــه ســـرایان ،دشـــت سربیشـــه ،ارتفاعـــات آرک و بینابـــاد ،اطـــراف قایـــن،
کن ــدر ،فاصل ــه بی ــن نهبن ــدان ت ــا سربیش ــه ،ارتفاع ــات جنوب ــی باق ــرآن و دیگ ــر
مناطـــق اســـتان مشـــاهده میگـــردد.
دکتـــر مهـــدی ابراهیمـــی گفـــت :اوشـــق بـــا نامهـــای دیگـــر ُوشَ ـــق ،اوشـــه،
وش ــا و ب ــدران ،گیاه ــی اس ــت ب ــا طبیع ــت گ ــرم و خش ــک ک ــه صم ــغ رزین ــی

کـــه از گیـــاه فـــوق بـــه دســـت میآیـــد در طـــب گیاهـــی مـــورد اســـتفاده دارد،
در ای ــن صم ــغ وج ــود م ــوادی از جمل ــه کت ــون ،رامن ــوز ،آرابین ــوز ،گاالکت ــوز و
گلوکورونی ــک اس ــید ب ــه اثب ــات رس ــیده اس ــت.
مدیـــر گـــروه پژوهشـــی تولیـــد و فـــرآوری مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان
دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن گیـــاه
خـــروج اخـــاط از ریههـــا را ســـاده میکنـــد ،افـــزود :بـــرای تهیـــه فـــرآورده
ضـــد تشـــنج از اوشـــق مصفـــی اســـتفاده میشـــود ،بـــرای ایـــن منظـــور اوشـــق
را نی ــم ک ــوب ک ــرده و در ال ــکل  60درج ــه ب ــه کم ــک ح ــرارت ح ــل میکنن ــد.
ســـپس محلـــول بهدســـتآمده را صـــاف میکننـــد و الـــکل آن را توســـط
حمـــام ماریـــه بخـــار مینماینـــد .چیـــزی کـــه بـــر جـــا میمانـــد همـــان اوشـــق
مصفـــی اســـت کـــه روزانـــه تـــا  4گـــرم از آن را میتـــوان مصـــرف نمـــود.
دکتـــر ابراهیمـــی ادامـــه داد :اوشـــق بـــرای کبـــد و طحـــال مفیـــد بـــوده،
گرفتگ ــی ع ــروق را ب ــاز میکن ــد ،مص ــرف آن ب ــا عس ــل ب ــرای کاه ــش ع ــوارض
ص ــرع ،فل ــج و خ ــواب رفتگ ــی اعض ــا مفی ــد اس ــت و غرغ ــره محل ــول آن ب ــا آب
گـــرم بـــرای رفـــع ســـرگیجه ،سســـتی و لقـــوه مفیـــد اســـت.
عضـــو هیاتعلمـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی
خراســـان جنوبـــی بـــا بیـــان اینکـــه مخلـــوط گیـــاه اوشـــق مخلـــوط آن بـــا
ماءالشـــعیر بـــرای تنگـــی نفـــس و ســـختی تنفـــس کاربـــرد دارد ،بیـــان کـــرد:
مصـــرف  2-5گـــرم آن بهصـــورت خیســـانده و ســـپس دم کـــرده بـــرای درد
لگ ــن خاص ــره و اس ــتخوان ته ــی گاه ــی ،درد کم ــر و س ــیاتیک اثربخ ــش اس ــت،
خاصی ــت دف ــع کرمه ــای انگل ــی را دارد ،همچنی ــن ضدعفون ــی کنن ــده ب ــوده و
بـــرای زکام ،آســـم و برونشـــیت مزمـــن نافـــع اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در منطقـــه خراســـان جنوبـــی بـــه ایـــن گیـــاه
کنـــدل ،کـــزم و کمانچـــو هـــم گفتـــه میشـــود و از صمـــغ آن بهعنـــوان ضـــد
کرمهـــای انگلـــی روده در کـــودکان و بزرگســـاالن اســـتفاده میشـــود.
بـــرای تســـکین درد مفاصـــل نیـــز از آن بهـــره میگیرنـــد ،یـــادآور شـــد :میـــزان
مصـــرف از صمـــغ کنـــدل بـــرای بزرگســـاالن  5تـــا  8گـــرم در روز و بـــرای
ک ــودکان  2ت ــا  4گ ــرم در روز اس ــت ک ــه بای ــد تح ــت نظ ــر پزش ــک متخص ــص
مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد.

■■■

بالوطی؛ تسکین دهنده
روماتیسم

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی:مدی ــر مرک ــز خدم ــات تخصص ــی
گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی گفـــت :گیـــاه بالوطـــی،
بـــرای رفـــع اضطـــراب و اختـــاالت عصبـــی و همچنیـــن بـــرای تســـکین درد
روماتیســـم و نقـــرس مفیـــد اســـت.
مهنـــدس حســـین راغ آرا گفـــت :بالوطـــی بـــا نامهـــای دیگـــر فراســـیون
اســـود و بلوطـــی ،گیاهـــی اســـت بـــا طبیعـــت گـــرم و خشـــک کـــه دم کـــرده
گیـــاه بـــرای بهبـــود عـــوارض یائســـگی بســـیار موثـــر اســـت.

■■■

گیاه ک ََب؛ بهبود عملکرد کبد

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 میبخشـد.
مهنـدس حسـین راغ آرا گفـت :انیسـون بـا نامهـای 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 میآید.
مدیـر مرکز خدمـات تخصصی گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی
بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن گیـاه ضد نفـخ و ضـد اسپاسـم بـوده و بـرای ناراحتیهای
معـده کاربـرد دارد ،افـزود :انیسـون ،خلـطآور و ضـد انـگل بـوده ،دنـدان را جلا 
میدهـد و بدبویـی دهـان را برطـرف میکنـد ،مطبـوع کننده اسـت و بـه این جهت
در صنایـع غذایـی از آن اسـتفاده میشـود.
بـه گفتـه مهنـدس راغ آرا ،دمکـرده ایـن گیاه شـیر افزا اسـت ،جهـت حمامهای
زیبایـی از آن اسـتفاده میشـود ،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 اینکـه گیـاه انیسـون تقویـت کننـده دهانـه معـده اسـت و بـه ایـن دلیـل
رفالکس معده را بهبود میبخشـد ،بیان کرد :این گیاه سـردردهای سـرد را تسـکین
داده و جویـدن آن توسـط مـادران شـیرده علاوه بر اینکه شـیر را زیـاد میکند ،در
کاهـش نفـخ معـده کودک موثـر بوده و بـرای درمـان مالیخولیا مفید اسـت.
گفتنـی اسـت ،میـزان مصـرف ایـن گیـاه روزی  3نوبـت از دمکـرده  1گـرم آن

روابط عمومی پژوهشـکده گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی:گیاه Capparis spinosa
کـه بـا نامهـای َک َبـرَ ،کـ َور و ل َ َگجـی در نواحـی مختلف ایران شـناخته میشـود یک
گیـاه دائمـی برگریـز اسـت و از جمله گیاهـان خـودرو در نواحی کوهپایـهای ایران
محسـوب میشود.
میوههـای ایـن گیـاه بعضـا در کشـور بـرای مصـارف محـدود غذایـی (تهیـه
ترشـیجات) اسـتفاده میشـود و بـه دلیـل شـباهت ظاهـری میوههـا ،در برخی نقاط
بـه اشـتباه آن را بـه نـام هندوانـه ابوجهـل میشناسـند .در حالـی کـه از ایـن امـر
اشـتباه بایـد اجتنـاب کـرده و ایـن هـا دو گیـاه کاملا متفـاوت هسـتند.
اقبـال جاسـمی کارشـناس گـروه فارماکولـوژی و طب کاربـردی این پژوهشـکده
بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن گیـاه دارای چندین ترکیـب شـیمیایی فعال اسـت ،اظهار
کـرد :یکـی از مهمتریـن ترکیبـات موجود در آن فالونوئید اسـت .ریشـه و جوانههای
مولـد گل آن دارای پکتیـن ،سـاپونین ،نوعی اسـانس (بـه مقدار بسـیار جزیی) ،یک
مـادهی رزینـی ،رامنوگلیکوزیـد و مـادهای به نام کاپارین اسـت.
جاســـمی عنـــوان کـــرد :گیـــاه َک َبـــر در طـــب ســـنتی بهعنـــوان داروی
محـــرک کبـــدی و باعـــث بهبـــود عملکـــرد کبـــد میشـــود و در مـــوارد تصلـــب
ش ــرائین و کاه ــش نف ــخ بـ ــه کار گرفت ــه ش ــده و بهعن ــوان ی ــک ض ــد روماتیس ــم
از آن به ــره گرفت ــه میش ــود .اس ــتفاده از آن بهعن ــوان یـ ــک م ــدر (دیورتی ــک)،
عامـــل دفـــع کرمهـــا و تقویـــت کننـــده نیـــز گـــزارش شـــده اســـت.
جاســـمی اظهـــار کـــرد :پوســـت ریشـــه ایـــن گیـــاه ،فعالتریـــن قســـمت آن
بـــوده و بـــه علـــت گـــرم و خشـــک بــــودنش بهعنـــوان یــــک قابـــض و از بیـــن
برن ــدهی س ــردی اس ــتفاده میش ــود .همچنی ــن جوش ــانده پوس ــت ریش ــه آن در
طـ ــب س ــنتی ب ــرای رف ــع تجم ــع مای ــع س ــروز در حف ــرات ی ــا بافته ــا ،آنم ــی،
آرترایتیـــس و نقـــرس اســـتفاده میشـــود.
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 ناراحتیهای طـحـالی ،کلیـوی و کبـدی تجویز
میشود .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
پیشگیـــری و اشـــتها را زیـــاد میکنـــد .حـــاوی ریــــز مغــــذی ،آنتیاکســـیدان
و ویتامینهـــای فراوانـــی اســـت .منبـــع عالـــی کوئرســـتین بـــوده کـــه نوعـــی
آنتیاکســـیدان 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 ،مویرگهـا را تقویـت میکنـد و مانـع تشـکیل لختگـی خـون میشـود.
همچنیـن بررسـیها بـر روی ریشـههای ایـن گیـاه نشـان داده اسـت کـه عصـاره
حاصــل از ریشـه ایـن گیـاه خاصیـت ضـد میکروبـی قابـل توجهـی از خـود نشـان
میدهـد.
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مدیـر مرکز خدمـات تخصصی گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی
بـا اشـاره بـه اینکـه دم کـرده گیـاه برای رفـع اضطـراب و اختلاالت عصبـی مفید
اسـت ،افـزود :بـرای گیـاه بالوطـی ،خاصیـت ضد کـرم بهویژه 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 اینکـه 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 میشـود.
میـزان مصـرف :اسـت بـرای تهیه دم کـرده از  20گـرم گیاه خشـک در یک لیتر
آب جـوش بـه مـدت  15دقیقـه اسـتفاده میشـود .از این دم کـرده  3نوبـت در روز
و هـر نوبـت یـک فنجان مصـرف میشـود .برای اسـتعمال خارجـی از دم کـرده 60
گـرم گیـاه خشـک در یک لیتـر آب جوش اسـتفاده میشـود.
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.

اسـت و بـرای حمامهـای زیبایـی از دمکـرده  300گـرم آن در یـک تـا  1/5لیتر آب
اسـتفاده میشـود.
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کلنگاحداثمرکزپیرشفتهدرمانناباروری
جهاددانشگاهیخراسانرضویزدهشد

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

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۳۰ ،اردیبهشـتماه :بـا حضور دکتر
شـهریاری رییـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلس
شـورای اسلامی ،کلنـگ احـداث مرکـز پیشـرفته درمان
نابـاروری جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی بـه زمین زده
شد .
دکتـر حسـینعلی شـهریاری در ایـن مراسـم اظهـار
کـرد :در سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی در
حـوزه نابـاروری فعالیتهـای بسـیار خوبی صـورت گرفته
و ایـن موضـوع نشـان میدهـد ایـن مجموعـه بهخوبـی و
هماهنـگ عمـل میکنـد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع جمعیــت یکــی
از دغدغههــای مقــام معظــم رهبــری بــوده و هســت،

گفــت :تمــام تــاش مســووالن مختلــف بایــد در راســتای
رفــع مشــکلی کــه رهبــر انقــاب بــه آن اشــاره داشــته،
باشــد .در ایــن مســیر نبایــد تنهــا بهصــورت شــعاری
بــا مســاله برخــورد کــرد .بــه همیــن جهــت الزم اســت
از ظرفیــت خیــران نیــز بــرای حــل چنیــن مشــکالتی
بهــره بــرد.
دکتــر شــهریاری بیــان کــرد :شــورای خیــران مشــهد
یکــی از فعالتریــن شوراهاســت کــه اقدامــات خوبــی
در زمینههــای مختلــف داشــتهاند .بهعنــوان نمونــه
بســیاری از بیمارســتانهای مشــهد توســط خیــران
احــداث شــده اســت.
رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس

شــورای اســامی اضافــه کــرد :در دولــت نهــم اقداماتــی
در ایــن زمینــه صــورت گرفــت و مصوبــهای نیــز در
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه تصویــب رســید.
ایــن مصوبــه پــس از انتقــال بــه مجلــس ۲ ،ســال مــورد
توجــه و بازبینــی قــرار گرفــت .پــس از آمــاده شــدن
مصوبــه نیــز  ۵۴مــاده شــد امــا از آنجایــی کــه ایــن
مصوبــه بودجــهای  ۱۰هــزار میلیــاردی نیــاز داشــت،
عملیاتــی نشــد .اگــر امــروز قــرار باشــد ایــن طــرح اجــرا
شــود ،نیازمنــد تمــام بودجــه دولــت خواهــد بــود.
دکتــر شــهریاری خاطرنشــان کــرد :دولــت در آن
زمــان توانایــی اجــرا نداشــت .دولــت در ســال جــاری
اقداماتــی جدیــد بــرای جوانــی جمعیــت در پیــش
گرفتــه کــه قــرار شــد ایــن موضــوع بنــا بــه دالیــل
مختلفــی بــه پــس از انتخابــات موکــول شــود.
رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس
اســامی تصریــح کــرد :مطابــق آمارهــا وزارت بهداشــت و
درمــان در پرداخــت حقــوق و مزایــای پرســنل خــود ۲۰
هــزار میلیــارد بودجــه در اختیــار داشــت .برخــی تصــور
میکننــد ایــن بودجههــا زیــاد اســت امــا بایســتی
تــورم کشــور را هــم در نظــر بگیرنــد .از آنجایــی کــه
بیــش از  ۵۰درصــد خدمــات در زمینــه نابــاروری توســط
جهاددانشــگاهی ارایــه میشــود ،امیدواریــم منابــع مالــی
تخصیــص یافتــه بــه مســاله نابــاروری افزایــش یابــد.
آمادگی جهاددانشگاهی برای پیوند سرمایهگذاران
به مسیر اتصال دانش به بازار
دکتــر مهــدی باصولــی در نشســت رییــس کمیســیون
بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی بــا
جهادگــران دانشــگاهی حــوزه ســامت خراســان رضــوی
افــزود :فعالیتهــای جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی

جهاددانشگاهی
درمان ناباروری را تکلیف خود میداند
در ادامــه دکتــر حمیدرضــا بیدخــوری معــاون
پزشــکی ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی
اظهــار کــرد :ســابقه فعالیتهــای جهاددانشــگاهی
خراســان رضــوی بــه قدمــت تاســیس ایــن نهــاد انقالبــی
دانشبنیــان در ابتــدای دهــه  ۶۰بــاز میگــردد .درســت
هنگامیکــه جمعــی از نیروهــای داوطلــب بــه پشــتوانه
علمــی اســاتید جهادگــر دانشــگاه مشــهد بــا انگیــزه
بــاال و امکانــات بســیار انــدک موفــق شــدند آزمایشــگاه
مرکــزی جهاددانشــگاهی را بــرای بهرهمنــدی قشــر
کمتــر برخــوردار راهانــدازی کننــد.
وی افــزود :ایــده اصلــی ورود جهاددانشــگاهی
خراســان رضــوی بــه موضــوع درمــان نابــاروری
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در دهــه  ۶۰بــا خدمــات آزمایشــگاهی شــروع شــد .در
حــال حاضــر ایــن خدمــات بهصــورت کامــا تخصصــی
ارایــه میشــود؛ بهطــوری کــه ایــن ســازمان طــی یــک
ســال گذشــته  ۱۰۰هــزار تســت کوویــد  ۱۹انجــام داده
کــه  ۳۰هــزار مــورد آن رایــگان بــوده اســت.
وی بــه حمایتهــای مقــام معظــم رهبــری از
جهاددانشــگاهی اشــاره و تصریــح کــرد :در ایــن راســتا،
ایشــان بودج ـهای را تحــت عنــوان طرحهــای فناورانــه
بــه جهاددانشــگاهی اختصــاص دادنــد و ایــن نهــاد در
ایــن راســتا  ۳۱طــرح فناورانــه را در حوزههــای فنــی
و مهندســی ،پزشــکی و کشــاورزی تعریــف کــرد کــه
بهصــورت میانگیــن ایــن طرحهــا دارای  ۷۰درصــد
پیشــرفت اســت.
بــه گفتــه معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس
جهاددانشــگاهی  ۳طــرح فناورانــه زخــم پــوش،
مکملهــای ورزشــی و کاتالیســت فلــزی مربــوط بــه
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی بــوده اســت.
دکتــر باصولــی بــا انتقــاد از حــذف تبصــره ۴
بودجــه طرحهــای فناورانــه جهاددانشــگاهی ،عنــوان
کــرد :البتــه بخشــی از ایــن بودجــه در خــود بودجــه
جهاددانشــگاهی آمــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا وی خاطرنشــان کــرد:
جهاددانشــگاهی آمادگــی دارد تــا ســرمایهگذاران را بــه
مســیر اتصــال دانــش بــه بــازار پیونــد دهــد.

در بازدیــد بنیانگــذار فقیــد پژوهشــگاه رویــان
جهاددانشــگاهی ،مرحــوم دکتــر ســعید کاظمــی
آشــتیانی شــکل گرفــت .بررســیهای اولیــه در ایــن
ســازمان و مالحظاتــی چــون نبــود اهــداف رقابتــی در
برابــر بخــش خصوصــی و دولتــی و ورود عمیــق جهــاد
اســتان بــه موضوعــات ســلولهای بنیــادی ،خدمــات
تشــخیص ژنتیکــی و عفونتهــای منتقلــه از راه خــون
باعــث شــد تــا ورود بــه عرصــه درمــان نابــاروری انجــام
نشــود.
دکتــر بیدخــوری بــا اشــاره بــه دالیــل ورود
جهاددانشــگاهی بــه عرصــه درمــان نابــاروری عنــوان
کــرد :تاکیــد مکــرر مقــام معظــم رهبــری در رابطــه بــا
جمعیــت و پیــری آن باعــث شــد نهــاد جهاددانشــگاهی
در سراســر کشــور اقــدام جــدی در خصــوص درمــان
نابــاروری را تکلیــف خــود بدانــد .بــا ادامــه ایــن رونــد
کاهــش جمعیــت در  ۲۰ســال آینــده ،ایــران از پیرتریــن
کشــورهای دنیــا خواهــد بــود و در  ۳۰ســال آینــده
پیرتریــن کشــور جهــان میشــویم ،بهطــوری کــه از
هــر ســه نفــر تقریبــا یــک نفــر بــاالی  ۶۰ســال خواهــد
بــود.
معــاون پزشــکی ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان
رضــوی تصریــح کــرد :جهاددانشــگاهی خراســان
رضــوی در حــوزه  IVFو درمــان نابــاروری ورود پیــدا
نکــرده امــا در  ۲۰ســال اخیــر ایــن مجموعــه توانســت
فناوریهایــی را کســب کنــد کــه جــزو فناوریهــای
محــوری بــرای حــل مشــکل  IVFاســت .در حــال
حاضــر خراســان در زمینــه تشــخیص النهگزینــی یــا
غربالگــری قبــل از النهگزینــی وضعیــت مطلوبــی در
ارایــه خدمــات نــدارد و خدمــات موجــود بهصــورت
روزمــره در اختیــار مــردم قــرار نمیگیــرد .بــه همیــن
جهــت الزم اســت در شــبکه درمــان نابــاروری ورود پیــدا
کنیــم .در ایــن راســتا ارتبــاط نزدیکــی بــا پژوهشــگران
بخــش رویــان برقــرار کردهایــم.
وی خاطرنشــان کــرد :سیاســت جهاددانشــگاهی
همــواره ایــن بــود کــه فعالیتهــای روزانــه را در اختیــار
اقشــار کــم برخــوردار قــرار دهــد .ایــن موضــوع یکــی از
اســتراتژیهای مهــم جهاددانشــگاهی اســت .همچنیــن
همــکاران مــا در مجموعــه پژوهشــکده گردشــگری
ســامت بــه نتایــج خوبــی رســیدهاند کــه در شــأن

جمهــوری اســامی اســت و باعــث جــذب مخاطــب از
کشــورهای دیگــر میشــود .در زمینــه ارایــه خدمــت
دانشبنیــان و علمــی بــه اقشــار کــم برخــوردار دو
اســتراتژی کمــک گرفتــن از خیــران و تعریــف تعرفــه
مــد نظــر ماســت .همچنیــن در حــال حاضــر چنــد
مرکــز تحقیقاتــی در جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی
بهعنــوان پــل ارتباطــی بــا دانشــگاههایی ماننــد
فردوســی و علــوم پزشــکی مشــهد ،فعــال اســت .در ایــن
مراکــز تــاش میکنیــم از تــوان ایــن دو دانشــگاه بــرای
دســتیابی بــه فناوریهــای روز دنیــا اســتفاده کنیــم.
معــاون پزشــکی ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان
رضــوی تصریــح کــرد :مســاحت زمیــن مرکــز پیشــرفته
درمــان نابــاروری جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی
 ۱۱۸۵مترمربــع اســت کــه در منطقــه  ۱۱شــهرداری
مشــهد واقــع شــده اســت .ایــن مرکــز دسترســی خوبــی
بــه دو بلــوار امامــت و معلــم دارد و از ســویی دیگــر
در بلــوار وکیلآبــاد واقــع شــده اســت .منطقــه ۱۱
بســیار پــر جمعیــت اســت و مــردم مشــهد میتواننــد
بهواســطه وســایل نقلیــه عمومــی از خدمــات ایــن مرکــز
اســتفاده کننــد .پروانــهای کــه بــه لطــف شــهرداری
اخــذ شــده ،بــرای  ۸۰۱۷مترمربــع زیربناســت کــه در
ســه طبقــه منفــی ،یــک طبقــه همکــف و  ۵طبقــه
منفــرد احــداث خواهــد شــد .نــرخ بــازده داخلــی ایــن
پــروژه  ۲۲.۵درصــد اســت کــه از نظــر اقتصــادی یــک
ســرمایهگذاری محســوب میشــود.
وی افــزود :مــدل اقتصــادی جهــاد بــه ایــن صــورت
اســت کــه مراکــز آن بایــد در یــک بــازه مشــخص
خودگــردان باشــد و کامــا وابســته بــه بودجــه حکومتــی
نباشــند .در ایــن مرکــز پنــج اتاق عمــل خواهیم داشــت.
یــک اتــاق عمــل ســرپایی کــه تجهیــزات الزم آن آمــاده
شــده اســت .اتاقهــای مخصــوص تشــخیص ژنتیــک،
درمــان ســلولی و بخشهــای تصویربــرداری تعبیــه
شــده اســت کــه برقــرار خواهــد بــود .امیــدوار هســتیم
پــروژه حاضــر در پایــان ســال  ۱۴۰۲بــه بهرهبــرداری
برســد .در خصــوص بخشهــای نرمافــزاری و نیــروی
انســانی نیــز برنامهریزیهایــی انجــام شــده اســت.
بودجــه در نظــر گرفتــه شــده  ۱۰۷میلیــارد تومــان بــه
قیمــت روز اســت کــه تــا  ۱۴۷میلیــارد تومــان قابــل
تغییــر اســت.
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افتتاح مرکز نوآوری و شتاب دهی
در اردبیل
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیل ۲۶ ،اردیبهشـتماه:

مرکـز نـوآوری و شـتاب دهـی جوانـان (منـش)
اردبیل در راسـتای توسـعه کسـبوکارهای 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
تفاهمنامـه همـکاری بیـن جهاددانشـگاهی و وزارت
ورزش و جوانـان راهانـدازی شـده و بـا حمایـت از
ایدههـای جوانـان در زمینـه «گیاهـان دارویـی و
گردشـگری» بـه شـکوفایی آنهـا کمـک خواهـد
کر د .
رییــس جهاددانشــگاهی اردبیــل بــا بیــان
اینکــه امیدواریــم بــا گســترش فعالیتهــا
و تربیــت کارآفرینــان جــوان ،ایــن مرکــز در
آینــده بــه یکــی از مراکــز موفــق بــرای بهــرهوری
اســتعدادهای جوانــان تبدیــل شــود ،تصریــح کــرد:
فعالیــت مرکــز نــوآوری و شــتاب دهــی بــه توســعه
کســبوکارهای فناورانــه و همچنیــن شناســایی،
نیازســنجی ،آسیبشناســی ،جــذب ،حمایــت
و راهانــدازی ایدههــای کارآفریــن بــا قابلیــت
تجاریســازی و اشــتغالزایی و شــتاب دهــی
بــه فعالیتهــای کســبوکارهای جــوان اســتان
کمــک شــایانی خواهــد کــرد.
ســجاد انوشــیروانی مدیــرکل ورزش و جوانــان
اســتان اردبیــل نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان
اینکــه برداشــتن هــر گامــی کــه بــه گرهگشــایی
از امــور جوانــان کمــک کنــد ،وظیفــه همگانــی
اســت ،اظهــار کــرد :مرکــز نــوآوری و شــتاب دهــی
یکــی از بســترهای مهــم بــرای راهنمایــی جوانــان
در مســیر زندگــی و کارآفرینــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد ایدههــای بکــر
و بدیــع جوانــان در عرصههــای مختلــف مــورد
حمایــت و توجــه قــرار گیــرد ،افــزود :ایــن مرکــز
میتوانــد بــه محلــی بــرای تبــادل نظــر جوانــان
بــرای ارایــه راهکارهــای هوشــمندانه و نوآورانــه
تبدیــل شــود.

اولین ژوژمان دانشجویی؛
جشنواره م ّلی کتابت قرآن کریم
افتتاح شد

روابـط عمومی سـازمان قرآنی دانشـگاهیان کشـور ،اولین
ژوژمـان دانشـجویی ،جشـنواره ملّـی کتابـت قـرآن
کریـم شـنبه  ۸خردادمـاه  ۱۴۰۰افتتـاح شـد.
بنابـــر اعـــام دبیرخانـــه جشـــنواره ملـــی
کتابـــت قـــرآن کریـــم ،اولیـــن ژوژمـــان
دانشـــجویی ،جشـــنواره ملـــی کتابـــت قـــرآن
کریـــم ،بـــا محوریـــت ســـوره مبارکـــه کوثـــر،
شـــنبه  8خـــرداد مـــاه ســـال  1400بـــا نمایـــش
آثـــار خوشنویســـی دانشـــجویان شـــرکت کننـــده
در بخـــش آمـــوزش جشـــنواره ملـــی کتابـــت
قـــرآن کریـــم ،افتتـــاح شـــد.
ایـــن دبیرخانـــه اعـــام کـــرد :بـــرای اولیـــن
ژوژمـــان دانشـــجویی جشـــنواره ملـــی کتابـــت
قـــرآن کریـــم کـــه بصـــورت مجـــازی و از طریـــق
پایـــگاه اینترنتـــی  exhibition.isqa.irدر
حـــال برگـــزاری اســـت ،دانشـــجویان ۸۰اثـــر
خوشنویس ــی ب ــه دبیرخان ــه ای ــن جش ــنواره ارائ ــه
کردن ــد ک ــه پ ــس از گزین ــش تع ــداد  ۶۰اث ــر ب ــه
بخـــش نمایـــش راه پیـــدا کردنـــد.
الزم به ذکر است جشنواره ملی کتابت قرآن
کریم ،از اول بهمن ماه  1399در دو بخش آموزش
و مسابقهخوشنویسی آغاز به کار نمود ،که در بخش
آموزش این جشنواره 37 ،جلسه کالس آموزشی
با حضور اساتید برتر پژوهشی ،هنری و قرآنی در
فروردین و اردیبهشت سال جاری و به صورت
مجازی در سامانه امجد جهاددانشگاهی برگزار شد.
یـــادآور میشـــود؛ جشـــنواره ملـــی کتابـــت
قـــرآن کریـــم بـــا هـــدف تقویـــت مناســـبات و
تعامـــات علمـــی ،پژوهشـــی ،فرهنگـــی ،هنـــری،
رســـانهای و تبلیغاتـــی میـــان دانشـــگاهیان و
نخبـــگان در ســـطح ملـــی بـــا محوریـــت قـــرآن
کریـــم ،تکریـــم جایـــگاه واالی زنـــان و کرامـــت
انس ــانی آنه ــا ب ــا توج ــه ب ــه مح ــور ق ــرار گرفت ــن
ســـوره مبارکـــه حضـــرت مریـــم(س) ،شناســـایی
دانشـــجویان عالقهمنـــد بـــه کار در زمینـــه
قرآنـــی و حمایـــت از آنهـــا ،حمایـــت در راســـتای
گســـترش هنـــر قرآنـــی ،ارائـــه آموزشهـــای
الزم بـــرای تربیـــت هنرمنـــدان متعهـــد و
جـــوان ،شبکهســـازی گروههـــای هنـــری و
ایجـــاد روحیـــه کار گروهـــی در دانشـــجویان در
رشـــتههای کتابـــت و قطعهنویســـی در خطـــوط
نســـتعلیق ،شکســـته ،نســـخ و ثلـــث برگـــزار
میشـــود.
همچنیــن ایــن دبیرخانــه ،آخریــن مهلــت
ارســال آثــار بــرای حضــور در بخــش مســابقه
ایــن جشــنواره را تــا  15خــرداد مــاه  1400تمدیــد
نمــوده و از دانشــجویان هنرمنــد دعــوت کــرده
اســت تــا بــا مطالعــه دقیــق فراخــوان و قوانیــن
ارســال اثــر منــدرج در ســایت ایــن جشــنواره بــه
نشــانی  ketabat.isqa.irآثــار خــود را بــه
دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال نماینــد.
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برگزار
اخبار برگزاری دوره ها ،کارگاه ها ،نشستها و
هامیشهایجهاددانشگاهی
■ ظرفیتهای خوب جهاددانشگاهی در حوزه آموزشهای مجازی
■ فعالیتهای جهاددانشگاهی در راستای اهداف و ماموریت های
وزارت جهاد کشاورزی است
■ توسعه همکاریهای جهاددانشگاهی با رشکتهای ملی
حفاری و مناطق نفتخیز 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 ردههای سلولی با کاربرد تحقیقاتی به بانک
سلولهای انسانی و جانوری
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ظرفیتهایخوبجهاددانشگاهی
در حوزه آموزشهای مجازی
دکرت طیبی در نهمین نشست هماندیشی و هامهنگی آموزش عالی جهاددانشگاهی برلزوم
توجه وزارت علوم به مسایل زیرنظام غیردولتی آموزش عالی تاکید کرد

روابط عمومـی جهاددانشـگاهی 1 ،خردادماه :نهمین نشسـت
هماندیشـی و هماهنگـی آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی ،با
حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی و
رییـس امنـای دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عالـی ایـن
نهـاد ،دکتـر غالمعلی منتظـر رییس مرکـز نظـارت ،ارزیابی
و تضمیـن کیفیـت آمـوزش عالـی ،دکتـر فرزانـه شـمیرانی
مدیـرکل دفتـر آمـوزش عالـی غیردولتـی وزارت علـوم
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 بیشازپیش
موردعنایـت وزارت علـوم قرار گیرد و ایـن وزارتخانه نباید به
وزارت علوم دانشـگاههای دولتی تبدیل شـود.
دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه جهاددانشـگاهی در
حـوزه آمـوزش عالـی از بهتریـن اسـاتید اسـتفاده میکنـد
اظهـار کـرد :خواسـتههای 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.
وی افزود :این موضوع که وزارت علوم تاکید دارد باید

کیفیت آموزشی و کیفیت اساتید در حوزه آموزش عالی مورد
توجه باشد قرار بگیرد ،همواره برای ما مورد توجه است و
از آن استقبال میکنیم ،اما اینکه اساتید در مراکز آموزش
عالی جهاددانشگاهی باید تماموقت باشند مشکالتی را برای ما
ایجاد میکند؛ ما تالش میکنیم عالوه بر استفاده از ظرفیت
محققان و اساتید جهاددانشگاهی از ظرفیتهای بیرونی نیز
برای جبران کمبودها و برای رسیدن به استانداردهای آموزش
عالی استفاده کنیم.
دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه ظرفیتهـای خـوب
جهاددانشـگاهی در حـوزه آموزشهـای مجـازی و
همچنیـن محققـان پژوهشـکدهها و مراکـز پژوهشـی
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
همهکسـانی کـه در اجـرای طرحهـای فناورانـه ایـن نهـاد
مشـارکت میکننـد ،در زمینـه توسـعه آموزش عالی کشـور
اسـتفاده میکنـد .همچنیـن ما تلاش میکنیـم از ظرفیت
دورههـای تحصیالت تکمیلی در توسـعه نسـلهای مختلف
فنـاوری اسـتفاده کنیـم.
وی بـا اشـاره به ایـن که بسـیاری از طرحهـا و پروژههای
جهاددانشـگاهی پروژههـای حرفهای مرتبط با صنایع کشـور

هسـتند ،گفت :ما در جهاددانشـگاهی برای توسـعه این نوع
فعالیتهـا 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 کمیسـیونهای دائمی
همـواره تاکید دارم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـر توسـعه دورههـای پژوهـش
محـور تاکید کـرد و گفت :جهاددانشـگاهی یکـی از بهترین
بسـترها و سـاختارها برای توسـعه دورههـای پژوهش محور
دکتـری اسـت؛ چراکه ایـن نهـاد دارای طرحهـا و پروژههای
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 برنامههای توسـعه کشـور ،توسـعه فناوری و
توسـعه علـوم و فناوری نوپدیـد ،نیروی انسـانی آموزشدیده
و توانمنـد تربیت کنیم.
وی بـا بیـان این که هـدف اصلی فعالیتهای دانشـگاهها
و موسسـات آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی ،فعالیتهای با
کیفیـت متناسـب بـا نیازهای کشـور اسـت ،گفـت :نیازمند
اقتصـا ِد دانشبنیـان متکـی بر تـوان ملی هسـتیم و این امر
زمانـی محقق میشـود کـه بتوانیـم نیروی انسـانی توسـعه 
یافتـه پـرورش دهیـم .اگـر این اتفاق بـه معنـای واقعی روی
دهـد ،در تولیـد فناوری پیشـرفته و نسـلهای آتـی فناوری
شـاهد رجـوع صنعـت ،تولیدکننـدگان ،کشـاورزی و حـوزه
پزشـکی بـه دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عالـی خواهیم
بـود .اگـر محصـول ایرانـی ،پایهگـذار اقتصـاد باشـد ،سـواد
ملاک اصلـی خواهـد بود.
دکتر طیبی تاکید کرد :از پیشنهاد شکلگیری میز
تخصصی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و تدوین
سند راهبردی میان این وزارتخانه و جهاددانشگاهی در
حوزه آموزش ،پژوهش ،کارآفرینی و تجاریسازی بهشدت
استقبال کرده و امیدواریم روابط دوجانبه روزبهروز ارتقاءیافته
و بتوانیم در مجموعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
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 اینکه هدف مـا در حـوزه آموزش،
ارتقـای کیفیـت اسـت ،گفت :در راسـتای همین هـدف باید
از داشـتههای خـود بـه بهتریـن نحـو بهـره ببریـم .یکـی از
اتفاقاتـی کـه امـروزه مواجـه بـا آن هسـتیم ،کاهـش تعـداد
دانشـجویان در سـالهای اخیـر اسـت و یکـی از دالیـل این
پدیده ،پایین بودن کیفیت آموزش در دانشـگاههای ماسـت.
وی افـزود :یکـی از اتفاقـات مهمـی کـه بایـد در
حـوزه آموزشهـای عالـی جهاددانشـگاهی اتفـاق بیفتـد،
همیـن تقویـت سـطح کیفـی آمـوزش دانشـگاهی اسـت.
جهاددانشـگاهی بهواسـطه جایـگاه ممتـازی کـه در حـوزه
آمـوزش ،اشـتغال و مهارتآموزی دارد بایـد وارد این موضوع
بشـود و ایـن مشـکل را حـل کنـد.

نهادهای باالدستی 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 سیاسـتهای وزارت علـوم اقدامات مثبتی
در حوزههای مختلف داشـته باشـد و در همین راسـتا معتقد
بهضـرورت وجـود رقابت سـالم بین زیر نظامهـای غیردولتی
آموزش عالی هسـتیم.
وی افـزود :اختلاف حقـوق اعضـای هیاتعلمـی و
غیـر هیاتعلمـی دانشـگاهها و همچنیـن امکاناتـی کـه در
اختیـار این دانشـگاهها قـرار میگیـرد ،مصادیقی از شـرایط
وضعیتهـای متفـاوت مجموعههـای 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 نهچنـدان دور جلوگیـری کنـد.
دکتـر محمد محسـن غفوریـان مدیـرکل امور آموزشـی
جهاددانشـگاهی نیـز در این نشسـت با تشـریح فعالیتهای
جهاددانشـگاهی گفـت :سـند نقشـه راه آمـوزش عالـی
جهاددانشـگاهی به وزارت علوم ارایه شـده و تالش میشـود
توسـعهی فعالیتهـای 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  41مرکز
آمـوزش عالـی علمی کاربـردی جهاددانشـگاهی در سراسـر
کشـور گفـت :مجموعـهی ایـن مراکـز در بالغبـر  300هزار
مترمربـع فضـای آموزشـی مسـتقر هسـتند و قریـب به 35
هـزار دانشـجو در حـال حاضـر در این مجموعههـا در حدود
 440کـد رشـته محل ،شـاغل بـه تحصیلند.
مدیـرکل امـور آموزشـی جهاددانشـگاهی در پایـان
سـخنان خود بـر اسـتفاده از ظرفیتهـای جهاددانشـگاهی
در زمینـه پژوهش و فنـاوری ،فعالیتهای فرهنگی ،توسـعه
کارآفرینـی و اشـتغال ،اسـتفاده از ظرفیـت مراکـز در تربیت
دانشآموختـگان تحصیلات تکمیلـی پژوهش محـور تاکید
کرد.
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رییـس مرکز نظـارت ،ارزیابـی و تضمین کیفیـت وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ادامـه داد :علیرغـم پتانسـیل
باالی جهاددانشـگاهی ویژگیهای خاصی کـه دارد ،اختالف
نظرهـای زیـادی بیـن جهاددانشـگاهی وزارت علـوم وجـود
دارد .بـرای مثـال در بحث تعداد اعضـای هیاتعلمی 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 همکاریها میان ایـن دو نهاد
بینجامـد .بنابرایـن پیشـنهاد میکنیم 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 پروتکلهای مشخصشـده 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 بهعنـوان یکفصـل مشـترک در نظـر بگیریـم و
همکاریهـای خـود را بهصـورت مشخصشـده و معیـن بـا
پروتکلهـای خـاص خـود از سـر بگیریـم.

جهاددانشگاهی میتواند گره بسیاری از مشکالت
اشتغال و آموزش را حل کند
در ادامه دکتر فرزانه شمیرانی مدیرکل دفتر آموزش
عالی غیردولتی وزارت علوم نیز با اشاره به ظرفیتهای
جهاددانشگاهی گفت :من در استان کرمانشاه و یزد شاهد این
موضوع بودم که آموزشهایی که برای دانشجویان ارایه میشود
کامال با پژوهش گرهخورده بود و همچنین این آموزشها و
پژوهشها کامال در جهت نیازهای استان و همچنین نیازهای
خود دانشجویان قرار داشت .جهاددانشگاهی با حفظ اینروند
در همه استانها میتواند گره بسیاری از مشکالت اشتغال و
آموزش را حل کند.
وی بـا بیـان اینکـه پـروژه تحصیلات تکمیلـی
جهاددانشـگاهی بایـد بـا توجـه به نیازهـای منطقـه و اقلیم
و همچنیـن اسـتعدادهای محلـی انجـام شـود ،ادامـه داد:
همچنیـن جهاددانشـگاهی بـا ظرفیتهـای آموزشـی خـود
در مناطـق مـرزی ،میتواند متقاضیان آموزش از کشـورهای
دیگـر را هـم جـذب کنـد و دامنـه فعالیتهـای خـود را تـا
سـطح بینالمللـی گسـترش دهـد.
دکتر شـمیرانی افـزود :با توجه به اعتبار جهاددانشـگاهی
و اعتمـادی کـه بـه این نهاد وجـود دارد ،میتوانـد در اجرای

پروژههـا و همینطـور پرداختـن بـه موضوعـات مشـترک،
همکاریهـای زیـادی با وزارت علوم داشـته باشـد.
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فعالیتهایجهاددانشگاهیدرراستای
اهداف و ماموریت های وزارت جهاد کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشرتک با رییس جهاددانشگاهی فعالیتهای این نهاد را در راستای اهداف و ماموریتهای
وزارت جهاد کشاورزی دانست

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 10،خردادمـــاه :نشس ــت
مشـــترک دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی بـــا دکتـــر کاظـــم خـــاوازی وزیـــر
جهـــاد کشـــاورزی بـــا حضـــور دکتـــر محمدرضـــا
پورعاب ــدی مع ــاون پژوه ــش و فن ــاوری ،دکت ــر داراب
یزدانـــی مدیـــرکل دفتـــر تخصصـــی کشـــاورزی و

منابـــع طبیعـــی جهاددانشـــگاهی و معـــاون باغبانـــی
جه ــاد کش ــاورزی در دفت ــر وزی ــر جه ــاد کش ــاورزی
برگـــزار شـــد.
در ای ــن نشس ــت دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی پ ــس
از ارایـــه توضیحـــات بـــه معرفـــی توانمندیهـــای
جهاددانش ــگاهی در ح ــوزه کش ــاورزی ش ــامل تولی ــد

بـــذور هیبریـــد صیفـــی و ســـبزیهای گلخانـــهای،
تولیـــد آفتکشهـــای گیاهـــی ،تولیـــد داروهـــای
دام ــی ب ــا منش ــا گیاه ــی ،اص ــاح ن ــژاد دام س ــنگین
و ســـبک ،ایجـــاد مـــرغ الیـــن تخمگـــذار ،تولیـــد
بچـــه ماهـــی ســـیباس بـــرای پـــرورش در قفـــس،
تولیـــد خـــوراک دام بـــا معرفـــی از علوفههـــای
جدیـــد و اســـتفاده از آنزیمهـــای مناســـب و
بیوتکنولـــوژی در تبدیـــل پســـماندهای محصـــوالت
کشـــاورزی و ...پرداخـــت.
در ادامـــه نیـــز دکتـــر کاظـــم خـــاوازی ضمـــن
ابـــراز خرســـندی از فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی
در حـــوزه کشـــاورزی ،فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی
را در راســـتای اهـــداف و ماموریـــت هـــای وزارت
جهـــاد کشـــاورزی دانســـت و گفـــت :موضوعاتـــی
مثـــل ایجـــاد الیـــن مـــرغ تخمگـــذار ،تولیـــد بـــذور
هیبریـــد ،خـــوراک دام و طیـــور از منابـــع جدیـــد
گیاهـــی و یـــا پســـماندهای گیاهـــی از اولویتهـــای
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 ســـریعتر و پیگیـــری موضوعـــات از
طـــرف دکتـــر خـــاوازی معرفـــی شـــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

توسعههمکاریهایجهاددانشگاهیبا
رشکتهایملیحفاریومناطقنفتخیزجنوب
نشستهای بررسی توسعه همکاریهای جهاددانشگاهی با رشکتهای تابعه وزارت نفت با حضور مجازی رییس و سفر معاون
پژوهش و فناوری این نهاد به اهواز برگزار شد

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی
خوزســـتان 2 ،خردادمـــاه :بـــا حضـــور مجـــازی
دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی

و در ســـفر دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی معـــاون
پژوهـــش و فنـــاوری ایـــن نهـــاد بـــه اهـــواز ،دو
نشس ــت جداگان ــه ب ــا دکت ــر حمیدرض ــا گلپایگان ــی

مدیرعام ــل ش ــرکت مل ــی حف ــاری ای ــران و دکت ــر
محمـــدی مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی مناطـــق
نفتخیـــز جنـــوب برگـــزار شـــد.
در ایـــن نشســـتها آخریـــن وضعیـــت
پروژههـــای مشـــترک واحدهـــای جهاددانشـــگاهی
از جملـــه خوزســـتان ،علـــم و صنعـــت ،یـــزد،
صنعتـــی شـــریف ،تهـــران ،پژوهشـــکده علـــوم
پایـــه ،پژوهشـــکده توســـعه صنایـــع شـــیمیایی و
اردبیـــل بـــا شـــرکتهای مذکـــور بـــا حضـــور
روســـای واحدهـــای مربوطـــه و معاونـــان و
مدیـــران شـــرکت ملـــی حفـــاری و شـــرکت ملـــی
مناطـــق نفتخیـــز جنـــوب مـــورد بررســـی قـــرار
گرفـــت.
شـــورای راهبـــری تولیـــد متههـــای حفـــاری
پژوهشـــکده تکنولـــوژی ســـازمان جهاددانشـــگاهی
اســـتان خوزســـتان نیـــز دیگـــر جلســـهای بـــود
کـــه بـــا حضـــور مجـــازی رییـــس جهاددانشـــگاهی
و حضـــور معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری
جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد .همچنیـــن دکتـــر
محمدرضـــا پورعابـــدی بـــا حضـــور در خـــط
تولیـــد متههـــای حفـــاری از رونـــد تولیـــد
بازدیـــد کـــرد.
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دهمین رویداد ملی «طریق جاوید» به کار خود پایان داد

دهمین رویداد ملی فرهنگی ـ دانشجویی طریق جاوید به همت مرکز دانشجویی فرهنگی امام ،انقالب اسالمی والیتفقیه با برگزاری
مراسم اختتامیه در محل حرم مطهر امام راحل به کار خود پایان داد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۱۰ ،خردادمـاه :مراسـم
اختتامیـه دهمیـن رویـداد ملـی فرهنگـی ـ دانشـجویی
طریـق جاویـد به همـت مرکز دانشـجویی فرهنگـی امام،
انقلاب اسلامی والیتفقیـه وابسـته بـه جهاددانشـگاهی
بـا سـخنرانی حجتاالسلام سـید حسـن خمینـی تولیت
حـرم مطهـر امـام (ره) ،دکتـر عیسـی علیـزاده معـاون
فرهنگـی جهاددانشـگاهی و جمعـی از جهادگـران و

دانشـجویان برگـزار شـد.
لزوم توجه به آزادی و توزیع فرصتهای پیشرفت
تولیـت حـرم امـام راحـل در ایـن مراسـم بـا تاکیـد بر
اینکـه عدالـت را بـه حوزههـای اقتصـادی و یـا مـوارد
دیگـر تنـزل دادن اشـتباه و بهنوعی ناقص معنـا کردن آن
اسـت ،گفـت :توزیـع فرصتهـای پیشـرفت بایـد یکـی از

مهمتریـن اهـداف در موضـوع عدالت و مشـروعیت باشـد.
حجتاالسلام سـید حسـن خمینـی پیرامـون موضوع
انتخابـات از منظـر حضـرت امـام (ره) اظهـار کـرد :وقتی
میگوییـم رأی مردم دخالت در مشـروعیت نظام اسلامی
دارد ،بـه ذهـن برخـی میآید که مشـروعیت را خـدا داده
اسـت و کاربـرد ایـن سـخن نوعـی شـرک اسـت و مـردم
کنـار خدا قـرار داده شـدهاند.
وی ادامـه داد :پـدر بـر فرزنـد والیـت دارد و ایـن امـر
مسـلمی اسـت و صرفـا مربـوط به اسلام نیسـت ،بلکه در
حقـوق بینالملـل نیـز وجـود دارد؛ اما اینطور نیسـت که
والیـت از دو ناحیـه بیایـد؛ والیـت پـدر در عـرض والیـت
خـدا نیسـت ،چه بسـا ایـن والیـت از جانب خداسـت .لذا
اگـر گفتـه میشـود 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:
اینکـه گفتـه میشـود حکومتـی کـه اقبـال عمومـی
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.
منظـور از اقبـال عمومـی ،نظـر جمهـور و بـه معنـای
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.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

نظرات دانشجویان:
در ایــن مراســم  ۷نفــر از اعضای ســازمان دانشــجویان
جهاددانشــگاهی بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود پرداختند.
◄ علیاکبـــر قلـــی پـــور دانشـــجوی کارشناســـی
رشـــته برنامهریـــزی اجتماعـــی و تعـــاون دانشـــگاه
عالمـــه طباطبایـــی گفـــت :انتظارمـــان از رییـــس
جمهـــور آینـــده ایـــن اســـت کـــه بـــه اعتمـــاد ،امیـــد،
ایمـــان ،اشـــتغال ،کمتحرکـــی اقتصـــادی ،کنتـــرل
واقعـــی تـــورم ،خرابتـــر نکـــردن مشـــکالت معیشـــتی
مـــردم گشـــایش واقعـــی اقتصـــادی اصـــاح ســـاختار
نظـــام بانکـــی رویکـــرد مناســـب در برابـــر تحریمهـــای
غـــرب ،ازدواج و تامیـــن دارو.
◄ ســید مصطفــی احمــدی کارشــناس ارشــد حقــوق
عمومــی از دانشــگاه تهــران هــم بیــان کــرد :بــرای خــروج
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حجتاالســـام ســـید حســـن خمینـــی بـــا تاکیـــد
ب ــر موض ــوع عدال ــت در مش ــروعیت نظ ــام اظه ــار ک ــرد:
در رســـالت انبیـــا نیـــز بـــه موضـــوع عدالـــت توجـــه
ِالب ّ ِینـــاتِ » ،در
شـــده اســـت؛ «لَقَـــد أَ َ
رســـلنا ُر ُســـلَنا ب َ
ـــاس ب ِالقِســـطِ »؛ همـــه
ادامـــه میفرمایـــد« :ل َِیقـــو َم ال ّن ُ
انبیـــا را فرســـتادیم تـــا خـــود مـــردم اقامـــه قســـط و
عـــدل کننـــد .تحقـــق عدالـــت همبســـتگی زیـــادی بـــه
میزانهمراهـــی و همدلـــی جامعـــه دارد ،بـــرای مـــردم
نمیشـــود تصمیمگیـــری کـــرد .از ســـوی دیگـــر
عدالـــت را بـــه حوزههـــای اقتصـــادی و یـــا مـــوارد
دیگـــر تنـــزل دادن اشـــتباه و بهنوعـــی ناقـــص معنـــا
کـــردن آن اســـت .آزادی نیـــز نوعـــی عدالـــت اســـت.
تولیــت حــرم امــام راحــل بــا تاکیــد بــر اینکــه
توزیــع فرصتهــای پیشــرفت یکــی از مهمتریــن
اهــداف در موضــوع عدالــت و مشــروعیت بایــد باشــد،
گفــت :عدالــت در همــه جنبههــا آرمــان بزرگــی اســت.
آرمــان مــا بایــد آن چیــزی باشــد کــه مدنظــر انبیــا و
ــاس ب ِالقِســطِ » و
امــام راحــل بــوده اســت؛ «ل َِیقــو َم ال ّن ُ
مهمتــر آنکــه عدالــت را در همــه حوزههــا و مســایلی
ماننــد فقــر فرهنگــی و معیشــتی ،مشــکالت عمیــق در
همــه حوزههــا و فســادهای موجــود دیــد .در عیــن حــال
توجــه بــه اصــل حفــظ نظــام جمهــوری اســامی در
اولویــت اســت.
در ایــن مراســم مهــدی عباســی رییــس ســازمان
دانشــجویان جهاددانشــگاهی در ســخنانی اظهــار کــرد:
اینرویــداد ملــی بــا همــکاری ســازمان دانشــجویان
جهاددانشــگاهی و موسســه تنظیــم و نشــر آثــار حضــرت
امــام (ره) ،طــی  ۱۰دوره متوالــی برگــزار شــده اســت و
در ایــن دوره نیــز مطابــق دورههــای پیشــین برنامههــای
متعــددی از جملــه تولیــدات چنــد رســانهای ،فراخــوان
مقالــه و برگــزاری نشســتهای علمــی دانشــجویی در
زمــره فعالیتهــای تبییــن شــده در طــول دوره بــوده
اســت کــه خروجــی ایــن فعالیتهــا در قالــب کتــاب
دهمیــن دوره منتشــر خواهــد شــد.
عباســی ادامــه داد :بــا توجــه بــه همزمانــی ایــام
رحلــت بنیانگــذار انقــاب اســامی و انتخابــات ریاســت
جمهــوری  ،۱۴۰۰محــور برنامههــای دهمیــن رویــداد
دانشــجویی طریــق جاویــد موضــوع انتخابــات در نظــر
گرفتــه شــد و پیرامــون مســایلی همچــون انتخــاب نامــزد
اصلــح ،جایــگاه جمهوریــت و نقــش مــردم از منظــر امــام،
اهمیــت مشــارکت سیاســی مــردم ،الزامــات مشــارکت

مــردم از منظــر امــام و  ...برنامههــا تبییــن شــد.
وی افــزود :در پایــان دوره دهــم و همزمــان بــا
اختتامیــه ایــن دوره ،شــروع دوره یازدهــم آغــاز میشــود
و بنــا داریــم در دوره آینــده در قالــب کارگاههــای
آموزشــی ،برگــزاری کرســیهای آزاداندیشــی در ســال
تحصیلــی جدیــد در فضــای دانشــگاهها و بــا حضــور
دانشــجویان ،برنامههــای متنوعــی را دنبــال کنیــم.

از وضعیــت جــاری کشــور بایــد بــه نظــرات امــام و
جایــگاه مــردم در اندیشــه ایشــان توجــه عملــی شــود.
◄ کمیــل یزدانــی دکتــرای رشــته مهندســی بــرق
دانشــگاه شــهید بهشــتی نیــز اظهــار نظــر کــرد :آقــای
رییــس جمهــور بــه جامعــه علمــی کشــور بیشــترین
بیتوجهــی را کردنــد و ایــن رفتــار بــا وزرای دولتشــان
هــم تکــرار شــد .انتخابــات  ۱۴۰۰آزمایــش مــردم
و مقامــات نظــام جمهــوری اســامی اســت .کاهــش
مشــارکت جــز تضعیــف انقــاب و بیاعتبــار کــردن
ایــران در عرصــه بینالمللــی و فشــار مضاعــف بــه اقشــار
آســیبپذیر جامعــه نتیجــه دیگــری نخواهــد داشــت.
◄ امیــد هاشــمی کارشناســی ارشــد رشــته حقــوق
بینالملــل دانشــگاه شــهید بهشــتی هــم اظهــار کــرد:
نامزدهــا بــه هــر شــیوه و روشــی در صــدد در اختیــار
گرفتــن قــدرت بــه نفــع خــود و جریــان حزبــی خــود
هســتند و مــردم جایگاهــی در برنامههایشــان نداشــته
اســت .افزایــش مشــارکت سیاســی مــردم طــی
ســالهای  ۹۲و  ۹۶و  ۹۸چــه تاثیــر در وضعیــت
زندگــی آنــان داشــت؟ وضعیــت امــروز کشــور معلــول
همــان انتخابــی اســت کــه از ســال  ۱۳۸۸شــروع شــد
و تــا هماکنــون ادامــه یافتــه اســت.
◄ ناعمــه علــی نــژاد کارشناســی ارشــد
جامعهشناســی ادبیــات مقطــع دانشــگاه تربیــت مــدرس
نیــز تصریــح کــرد :جمهوریــت نظــام مــورد تهدیــد جدی
گرفتــه اســت .ملــت مــا بــا تصمیــم برخــی مســووالن
دچــار نقــص و انشــقاق شــدهاند .انتخابــات آزاد موجــب
افزایــش مشــارکت مــردم میشــود.
◄ ســلمان صحرایــی کارشناســی ارشــد رشــته
مدیریــت آی تــی دانشــگاه تهــران نیــز خاطرنشــان
کــرد :بخشهایــی از دو جنــاح چــپ و راســت از خــط
قرمزهــای اندیشــه و ســیره امــام عبــور در حوزههــای
عدالــت اجتماعــی و سیاســی کردهانــد.
◄ حســامالدین شــهرابی دکتــرای فلســفه غــرب
دانشــگاه تهــران نیــز در پایــان مطــرح کــرد :وحــدت
گفتمانــی ذیــل اندیشــه امــام نداریــم .موضعگیریهایــی
دربــاره امــام در جامعــه امــروز ایــران مشــاهده میکنیــم
کــه موجــب دو پــاره شــدن ایشــان در ذهــن مــردم شــده
اســت .امــا ِم مردمســاالر فرانســه و امــا ِم اقتدارگــرای
انقــاب.
گفتنــی اســت در پایــان ،مراســم تجدیــد میثــاق و
بیعــت بــا آرمانهــای امــام راحــل والیتفقیــه برگــزار
شــد.
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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

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز :بیس ــت
و نهمی ــن نشس ــت ش ــورای علم ــی و فن ــاوری پ ــارک
علـــم و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی بـــا حضـــور
دکت ــر بهن ــام طالب ــی مدی ــرکل دفت ــر برنامهری ــزی و
توس ــعه فن ــاوری وزارت عل ــوم ،تحقیق ــات و فن ــاوری،

دکتـــر جهانگیـــر شـــاهمرادی معـــاون هماهنگـــی
امـــور اقتصـــادی اســـتانداری البـــرز ،دکتـــر بهـــروز
بادکـــو رییـــس ســـازمان تجاریســـازی و اشـــتغال
دانشآموختـــگان ،دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی
مع ــاون پژوه ــش و فن ــاوری جهاددانش ــگاهی ،دکت ــر

جمشـــید شـــنبه زاده معـــاون پژوهشـــی دانشـــگاه
خوارزمـــی ،دکتـــر ابوالفضـــل فـــاح مدیـــرکل امـــور
اقتصـــاد و دارایـــی اســـتان البـــرز ،دکتـــر حبیـــب
الـــه اصغـــری رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی
خواجهنصیرالدیـــن طوســـی ،دکتـــر شـــاهین فـــر
رییـــس مرکـــز رشـــد فنـــاوری ســـامت پژوهشـــگاه
ابنســـینا جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر محمـــد نـــوری
س ــپهر مع ــاون تحقیق ــات و فن ــاوری دانش ــگاه عل ــوم
پزشـــکی اســـتان البـــرز و همچنیـــن محمدعلیـــزاده
رییـــس هیاتمدیـــره صنـــدوق و پژوهـــش و
فن ــاوری و تن ــی چن ــد اعض ــای صن ــدوق پژوه ــش و
فنـــاوری و اعضـــای شـــورای همـــکاری شـــرکتهای
فنـــاور پـــارک پنجـــم خـــرداد در پـــارک علـــم و
فنـــاوری البـــرز برگـــزار شـــد.
مهنـــدس مهـــدی عباســـی رییـــس پـــارک علـــم
و فنـــاوری البـــرز و مجتمـــع تحقیقاتـــی شـــهدای
جهاددانشـــگاهی در ایـــن نشســـت مهـــم ضمـــن
ارایـــه گزارشـــی از عملکـــرد گذشـــته پـــارک علـــم و
فنـــاوری البـــرز گفـــت :مجموعـــه حـــدود یکصـــد
هکتـــاری پـــارک البـــرز ســـه پژوهشـــگاه۲۲ ،
مرکـــز تخصصـــی و ســـه مرکـــز رشـــد تخصصـــی
را در دل خـــود جـــای داده و توانســـته در تعامـــل
بیـــن شـــرکتها واحدهـــای فنـــاور و دانشبنیـــان
و همچنیـــن در تعامـــل بـــا محیـــط بیرونـــی
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اکوسیس ــتم کامل ــی را در عرص ــه ن ــوآوری ،فن ــاوری
و کارآفرینـــی شـــکل دهـــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کل واحدهایــی کــه
از زمــان تاســیس پــارک تــا االن در ایــن پــارک
موردپذیــرش و حمایــت قرارگرفتهانــد ۲۰۸ ،واحــد
فنــاور و دانشبنیــان میباشــند .افــزود :تــاش مــا
ایــن اســت کــه تعــداد واحدهــای مســتقر در پــارک
افزایــش پیــدا کنــد .فضایــی کــه در اختیــار پــارک
قــرار دارد حــدود  ۲۶هکتــار اســت .فضــای مفیــدی
هــم بــرای مرکــز رشــد فراهمشــده کــه ۳۳۰۰
مترمربــع اســت .فضــای اختصاصــی مــا نســبت بــه
پارکهــای علــم و فنــاوری دیگــر تقریبــا در ســطح
خوبــی قــرار دارد و بــا میانگیــن کشــوری منطبــق
اســت.
مهنــدس عباســی بــا اشــاره بــه اشــتغال ایجــاد
شــده در ایــن پــارک تصریــح کــرد ۱۳۲۴ :نفــر نیــرو
کــه اکثریــت دانشآموختــه دانشــگاهی هســتند در
ایــن مجموعــه اشــتغال داشــته و تحــت پوشــش بیمــه
هســتند و تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه رشــد  ۳۰تــا
 ۴۰درصــدی اشــتغال را نســبت بــه ســال گذشــته
داشــته باشــیم.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز
جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه اینکــه از نظــر فــروش
محصــوالت فنــاور حــدود  ۸۱۹میلیــارد تومــان
درآمــد بــرای پــارک رقــم خــورده اســت ،اظهــار کــرد:
پــارک البــرز درمجمــوع در میــان پارکهــای علــم
و فنــاوری مختلــف کشــور عملکــرد خوبــی داشــته
اســت و توانســته بــه یکصــد هــزار دالر ارزشافــزوده
در زمینــه صــادرات دســت یابــد.
وی بـا اشـاره بـه توانمندسـازی شـرکتهای
دانشبنیـان و فنـاور پـارک علـم و فنـاوری البـرز
جهاددانشـگاهی گفـت ۱۶۸۸۰ :نفـر سـاعت توسـط
پـارک علـم و فنـاوری البـرز آمـوزش دیدهانـد و
نشسـتها و جلسـات علمـی زیـادی برگـزار و تلاش
شـده از پتانسـیل پارک به نحو احسـن اسـتفاده شـود.
همچنیـن علیرغـم وجـود پاندومـی کرونـا تلاش
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 ۲۵۸ .شـرکت دانشبنیـان در اسـتان البرز

وجـود دارد کـه ایـن پـارک را در رتبـه چهـارم کشـور
قـرار میدهـد .علیرغـم ایـن دسـتاوردها تلاش ما بر
ایـن اسـت کـه سـطح پـارک علـم و فنـاوری البـرز در
همـه زمینههـا ارتقـا پیـدا کنـد.
مهنــدس عباســی افــزود :توســعه فناوریهــای
مرکــز رشــد پــارک در ســال اخیــر بــا ســرعت
بیشــتری صــورت گرفتــه اســت و بــا همــکاری
دانشــگاههای مختلــف توانســتیم از ظرفیتهــای
دانشــگاهی نیــز بهــره ببریــم.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز
جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه اینکــه همچنیــن
میانگیــن درآمــد واحدهــای فنــاور نیــز باالتــر رفتــه
اســت و طــرح جامعــی بــرای بهبــود هرچــه بیشــتر
ایــن شــرایط در نظــر گرفتــه شــده اســت بــه توســعه
پــارک در ســطح اســتان البــرز اشــاره کــرد و گفــت :ما
تــاش میکنیــم بــا مذاکــره بــا شــهرکهای صنعتــی
اســتان ظرفیــت پــارک را افزایــش دهیــم و بــا
گســترش و توســعه بســتر فعالیتهــای پــارک ،فضــا
را بــرای ارتقــا ســطح واحدهــای فنــاور فراهــم کنیــم.
همچنیــن ایجــاد شــعبههای پــارک در شهرســتانها

پیگیــری و دنبــال میشــود.
وی افــزود :بــا تالشهــای فــراوان صنــدوق
نــوآوری اســتان نیــز تشــکیل شــد کــه  94درصــد
ســهام خصوصــی صنــدوق بینظیــری در ســطح
کشــور اســت .همچنیــن پــارک بســتر مناســبی بــرای
تبلیغــات رایــگان شــرکتهای فنــاور فراهــم کــرده
اســت تــا از طریــق رســانه ملــی و همچنیــن جرایــد
مختلــف و تبلیغــات در ســطح اســتان محصــوالت،
کاالهــا و خدمــات خــود را معرفــی کننــد.
رییــس مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای
جهاددانشــگاهی تصریــح کــرد :بــا همــکاری مدیــرکل
فقیــد اداره مخابــرات اســتان ســاختمان اصلــی پــارک
مجهــز بــه فیبــر نــوری شــده و هــم ازنظــر تعــداد
خطــوط تلفنــی و هــم کیفیــت اینترنــت پیشــرفت
زیــادی مشــاهده شــده اســت.
یکــی از نــکات قابلتوجــه ایــن اســت کــه حجــم
باالیــی از ایــن خدمــات توســط بخــش خصوصــی
صــورت گرفتــه اســت و ایــن نکتــه از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت .همچنیــن دســتاوردهای پــارک علــم
و فنــاوری موجــب شــده تــا نهادهــای باالدســتی نیــز
بتواننــد بــه پــارک اعتمــاد کننــد و از نقــش مهــم
پــارک در صنعــت باخبــر شــوند.
رییــس پــارک البــرز تصریــح کــرد :پــارک توانســته
ســرمایهگذاران مختلفــی را بــرای ســرمایهگذاری در
پــارک ترغیــب کنــد و از ســرمایه تزریقشــده بــرای
پیشــرفت شــرکتهای نوپــا بهــره ببــرد .همــکاری
و تعامــل بــا دســتگاههای مختلــف اســتانی و
ملــی باعــث پیشــرفت دوجانبــه پــارک و نهادهــا
شــده اســت و مشــکالت زیــادی بــا همینگونــه
همکاریهــا برطــرف شــده اســت .مــا توانســتیم
بــا پیگیریهــای مــداوم اعتباراتــی بــرای پیشــرفت
واحدهــای فنــاور از معاونــت علمــی و فنــاوری البــرز
و شــخص آقــای دکتــر ســتاری دریافــت کنیــم .مــا
ســعی داریــم ایــن اعتبــارات و تســهیالت را بــرای
اهــداف مختلــف از جملــه توســعه فیزیکــی و علمــی
پــارک اســتفاده کنیــم و تــا انتهــای ســال ۱۴۰۰
بتوانیــم زمینــه را بیشازپیــش بــرای فعالیــت بیشــتر
و بهتــر پــارک علــم و فنــاوری البــرز در جهــت رفــع
مشــکالت علمــی ،اقتصــادی و فرهنگــی فراهــم کنیــم.
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

فراخواناهدایردههایسلولیباکاربردتحقیقاتی
بهبانکسلولهایانسانیوجانوری

بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در راستای تامین ردههای سلولی معترب مورد نیاز محققان
کشور ،طرح اهدای ردههای سلولی با کاربرد تحقیقاتی را ارایه کرد

روابـــط عمومـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی

ایـــران :بان ــک س ــلولهای انس ــانی و جان ــوری مرک ــز
ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران ،وظیفـــه
تهیـــه ،تولیـــد ،کنتـــرل کیفـــی ،تکثیـــر و توزیـــع
انـــواع ردههـــا و نمونههـــای ســـلولی اســـتاندارد را
بـــر عهـــده دارد .هـــر یـــک از ایـــن نـــوع ســـلولها،
شناســـنامه مشـــخص و منحصربهفـــردی دارنـــد
ک ــه منج ــر ب ــه اعتب ــار آنه ــا در زمین ــه تحقیق ــات
مختلـــف میشـــود .مجموعههـــای ســـلولی
متن ــوع ب ــا کاربرده ــای گوناگ ــون در بان ــک س ــلولی
نگه ــداری میش ــوند و برحس ــب تقاض ــای محقق ــان،
دانشـــجویان و اســـاتید حـــوزه زیســـت پزشـــکی و
همچنیـــن ،شـــرکتهای داروســـازی و تولیدکننـــده
فرآوردههـــای بیولوژیـــک ،در اختیـــار آنهـــا قـــرار
میگیرنـــد.
دکتـــر عبدالرضـــا دانشـــور آملـــی مدیـــر بانـــک
ســـلولهای انســـانی و جانـــوری مرکـــز در خصـــوص

فراخـــوان اهـــدای ردههـــای ســـلولی بـــا کاربـــرد
تحقیقاتـــی بـــه بانـــک ســـلولهای انســـانی و
جانـــوری گفـــت :بانـــک ســـلولهای انســـانی و
جانـــوری ایـــن مرکـــز در راســـتای تامیـــن ردههـــای
س ــلولی معتب ــر م ــورد نی ــاز محقق ــان کش ــور ،ط ــرح
اهـــدای ردههـــای ســـلولی بـــا کاربـــرد تحقیقاتـــی
را ارایـــه میکنـــد .ایـــن بانـــک ،آمادگـــی دریافـــت
انـــواع نمونههـــای ســـلولی از محققـــان کشـــور را
دارد؛ بنابرایـــن محققـــان ،اســـاتید و دانشـــجویان
دانشـــگاهها و ســـایر مراکـــز علمـــی و تحقیقاتـــی
کـــه مالکیـــت رده ســـلولی خاصـــی را بـــر عهـــده
دارنـــد ،ردههـــای ســـلولی خـــود را بهمنظـــور
اســـتفاده عمـــوم پژوهشـــگران بـــه اشـــتراک
میگذارنـــد و از مزایـــای اهـــدای نمونـــه ســـلولی
بهرهمنـــد میشـــوند.
وی افـــزود :ایـــن فرصـــت بـــرای کلیـــه
شـــرکتهای فعـــال در حـــوزه زیســـت فنـــاوری

و تولیـــد فراوردههـــای بیولوژیـــک ،اســـاتید،
دانشـــجویان و محققـــان کشـــور فراهـــم اســـت تـــا
ردههـــای ســـلولی و نمونههـــای بیولوژیکـــی را کـــه
در اختی ــار دارن ــد ب ــه مرک ــز مل ــی ذخای ــر ژنتیک ــی
و زیســـتی ایـــران اهـــدا نماینـــد .بـــه اشـــتراک
گذاشـــتن نمونههـــای بیولوژیـــک ارزشـــمند،
موجـــب توســـعه و پیشـــرفت صنعـــت زیســـت
فنـــاوری و زیســـت پزشـــکی و حفاظـــت از ذخایـــر
ژنتیکـــی موجـــود در کشـــور ،خواهـــد شـــد.
دانشـــور ابـــراز امیـــدواری کـــرد بـــا ترویـــج
فرهنـــگ اهـــدا و اشـــتراکگذاری دســـتاوردهای
علمـــی ،زکات علـــم را بـــه جـــا آورده و گامـــی در
نهادینـــه کـــردن ایـــن اقـــدام پســـندیده برداشـــته
شـــود.
گفتنـــی اســـت ،از مزایـــای اهـــدای ردههـــای
س ــلولی ب ــا کارب ــرد تحقیقات ــی ب ــرای اهداکنن ــدگان
میتـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره کـــرد:
 )1نمونـــه ســـلولی اهـــدا شـــده در شـــرایط امـــن
و مطمئ ــن در تان ــک نیت ــروژن ف ــاز بخ ــار نگه ــداری
میشـــود.
 )2کلیـــه تســـتهای کنتـــرل کیفـــی بـــرای
بررســـی کیفیـــت ســـلول ،عـــدم آلودگـــی قارچـــی،
باکتریایـــی و مایکوپالســـما و تعییـــن هویـــت نمونـــه
ســـلولی اهـــدا شـــده (بـــرای اعتباربخشـــی بـــه ان)
بهصـــورت رایـــگان انجـــام شـــده و شناســـنامه
ســـلولی معتبـــر بـــه اهـــدا کننـــده ارایـــه خواهـــد
شـــد.
 )3اهداکننـــدگان میتواننـــد عـــاوه بـــر رده
ســـلول اهدایـــی خـــود ،ســـایر ردههـــای ســـلولی
موجـــود در کلکســـیونهای ســـلولی بانـــک
ســـلولهای انســـانی و جانـــوری را تـــا ســـه بـــار
و بـــدون پرداخـــت هزینـــه بهصـــورت کرایوویـــال
فریـــز شـــده و یـــا کشـــت یافتـــه در فالســـک
دریافـــت کننـــد.

اخبار کوتاه

■■■

دیدار معاون پشتیبانی
جهاددانشگاهی با نماینده
ولیفقیه و امامجمعه کرمانشاه

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کرمانشـاه:دکتر سـید
محمدجـواد شوشـتری معـاون پشـتیبانی و مدیریـت
منابـع جهاددانشـگاهی بـا نماینـده ولیفقیـه و
امامجمعـه کرمانشـاه دیـدار و گزارشـی از برنامههـای
ایـن نهـاد علمـی را ارایـه کـرد.
آیتاهلل علماء امامجمعه کرمانشاه در دیدار معاون
پشتیبانی جهاددانشگاهی کشوری با وی بر ضرورت
تبلیغ دستاوردهای علمی کشور به مردم تاکید شد.
امامجمعه کرمانشاه گفت :باید از دانشمندان بیشتر
حمایت شود و فناوری آنها مورد توجه قرار گیرد تا
مشکلی از مشکالت کشور حل و از طرفی با فروش آن
درآمدزایی برای کشور ایجاد شود.
وی افزود :باید قدر این همه عظمت و موهبت را
بدانیم ،زیرا امروز ایران اسالمی قدرت بزرگ منطقه و
جهان است و با رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) تمامی توطئههای دشمنان نقش بر آب
میشود.
در این دیدار دکتر سید جواد شوشتری ،معاون
پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی گزارشی از
برنامههای این نهاد علمی را ارایه کرد.

■■■

فعالیت شرکتهای مستقر
در پارک علم و فناوری البرز
جهاددانشگاهی شتاب گرفت

روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری البرز:رییـس
شـورای نماینـدگان شـرکتهای مسـتقر شـتاب گفت:
فعالیتهـای شـرکتهای مسـتقر در پـارک علـم و
فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی بـا تشـکیل شـورای
نمایندگان شـرکتهای مسـتقر شتاب بیشـتری گرفت.
مهندس عنایتاهلل محرابی در این زمینه گفت:
در راستای ارتباط ستاد پارک با شرکتهای مستقر،
پیشنهاد تشکیل شورای نمایندگان شرکتهای مستقر
در پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی توسط
مهندس مهدی عباسی رئیس پارک علم و فناوری
البرز عملیاتی شد و هماکنون در حال پیگیری مسایل
و مشکالت شرکتهای دانشبنیان و فناور پارک است.
رییس شورای نمایندگان شرکتهای مستقر در
پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی و جانشین
مدیرعامل شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران
تصریح کرد :در همین راستا با برگزاری انتخاباتی بین
شرکتها جهت تعیین اعضا و ریاست شورا ،شرکت

■■■

برگزاری سلسله نشستهای
نقد و بررسی علمی رویدادهای
قرآنی کشور تا پایان سال

سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور:مدیرعامل ایکنـا
بـا اشـاره بـه برگـزاری نشسـت نقـد و بررسـی سـی و
هفتمیـن دوره مسـابقات بینالمللـی قـرآن بـه میزبانی
ایـن خبرگـزاری ایکنـا ،گفـت :در همیـن راسـتا تالش
خواهـد شـد تـا پایـان سـال حداقـل  ۲۰نشسـت نقد و
بررسـی رویدادهـای قرآنـی کشـور بـا رویکـرد علمیتر
برگزار شـود.
محمدحسین حسنی رییس سازمان قرآنی
دانشگاهیان کشور ،پنجم خردادماه در مورد نشست
نقد و بررسی سیوهفتمین دوره مسابقات بینالمللی
قرآن که روز دوشنبه سوم خردادماه به دعوت ایکنا
برگزار شد ،پرداخت و با اشاره به اینکه نشست نقد
و بررسی مسابقات بینالمللی قرآن جلسه خوبی بود که
با سعه صدر دوستان ما در سازمان اوقاف و امور خیریه
و برگزارکنندگان مسابقات همراه بود ،گفت :دوستان
منتقد هم نقدهای خود را بهخوبی مطرح کردند.
امیدوارم مجموعه نقدهای صورت گرفته برای بهبود
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روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری البـرز :نشسـت
مشـترک رییـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز
جهاددانشـگاهی و عضـو هیـات مدیـره شـرکت ملـی
پسـت جمهـوری اسلامی ایـران بـرای راهانـدازی مرکز
نـوآوری لجسـتیک فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـا
هـدف توسـعه بـازار و حمایـت از کسـبوکارهای نو در
حـوزه پسـت برگـزار شـد.
موضوع راهاندازی مرکز نوآوری تخصصی در حوزه
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
و دیگر مدیران این دو مجموعه مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
رییس پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی در
این نشست با اشاره بهضرورت ایجاد ساختارهای جدید
برای ارایه خدمات مناسب برای مردم و شهروندان
اظهار کرد :در این زمینه راهاندازی مراکز نوآوری که
با توجه به نیازهای مردم و جامعه شکل میگیرد یکی
از ساختارهای مورد نیاز در شرایط کنونی است و ما
در تالش میکنیم از ظرفیتهای موجود برای اهداف و
موضوعات مشترک نهایت استفاده و بهرهمندی را داشته
باشم.
مهندس عباسی افزود :پارک علم و فناوری البرز
توانمندیها و ظرفیتهای خوبی دارد اما برای حمایت
از دانشآموختگان و فناوران و حمایت از اقتصاد
دانشبنیان و فناور دست همه دستگاههای علمی و
اجرایی را به گرمی میفشارد.
دکتر محمدرضا قادری عضو هیات مدیره شرکت ملی
پست جمهوری اسالمی ایران نیز در این نشست ضمن
استقبال از ایده راهاندازی مرکز نوآوری لجستیک آی
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 شرکتهای
فناور ،استارت آپ ها و کسبوکارهای دانشپایه
هستیم تا ضمن توسعه اقتصاد دانشبنیان به نیازهای
کسبوکارها متناسب با شرایط جدید پاسخ دهند.
وی با اشاره به اینکه بیش از  ۷۰درصد فعالیتهای
پست در فضای الکترونیکی و فناوری اطالعات انجام
میشود افزود :حضور استارت آپ ها و کسبوکارهای
نو در حوزه پست بستر بسیار مناسبی است که شرکت
پست هم از این کسبوکارها حمایت میکند.
دکتر قادری به جایگاه کسبوکارهای جدید در حوزه
پست اشاره کرد و افزود :پست بسیاری از کسبوکارها از
جمله بخش نشر و توزیع کتاب را متحول کرده است که
نمونه واقعی آن در نمایشگاه کتاب و ارسال میلیونها
جلد کتاب به سراسر کشور و یا دنیاست.
عضو هیات مدیره شرکت ملی پست جمهوری
اسالمی ایران با اشاره به اینکه فضای بسیار خوبی برای
توسعه کسبوکارهای نو در بخش پست وجود دارد
گفت :توسعه بخشهای مختلف تجاری و اقتصادی اتفاق
خوبی است که رخ داده و در حال حاضر ایده «روستا
بازار» را برای استانها و شهرستانهای مختلف در
جهت توسعه روستاها دنبال میکنیم .همچنین در حال
حاضر با همه فعالیتهایی که در شرکت پست وجود
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نشست مشترک پارک علم و
فناوری البرز جهاددانشگاهی و
شرکت پست

دارد فقط نیم درصد بازار را پوشش میدهد؛ بنابراین
میتوان با طرح ایجاد مرکز نوآوری لجستیک ای سی
تی ،کسبوکارها و سهم بازار و اقتصاد در این بخش را
تقویت و توسعه داد.
در این نشست همچنین در زمینه برگزاری
رویدادهای استارت آپی برای پذیرش و حمایت از
ایدههای نو نیز بحث شد تا امکان جذب ایدهها در بخش
پست فراهم آید.

صنایع شیمی ساختمان آبادگران بهعنوان یکی از اعضا
و به متعاقب آن رئیس شورا برگزیده شد که با اعطای
احکام به اعضا از طرف ریاست پارک فعالیت این شورا
رسمیت پیدا کرد .در سال  ۱۳۹۹شورای نمایندگان
شرکتهای مستقر در پارک البرز با همکاری تنگاتنگ
با پرسنل ستادی پارک جلسات متعددی را در مسیر
رسیدگی به مشکالت موجود در پارک برگزار کردند ،در
سال جاری نیز احکام اعضای شورا توسط ریاست پارک
البرز مجددا ً تنفیذ گردید و مقرر شد در کنار رسیدگی
به امور جاری پارک ،این شورا مسایل کالن را از قبیل
راهاندازی گمرک اختصاصی شرکتهای دانشبنیان نیز
پیگیری نماید.
وی افزود :شرکت دانشبنیان صنعتی "صنایع شیمی
ساختمان آبادگران" بهعنوان یکی از شرکتهای فعال
پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی ،در سال
 ۱۳۹۲بنا به پیشنهاد مهندس سید البرز مجذوب
حسینی مدیرعامل این شرکت تقاضای عضویت در
پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی را ارایه نموده و
متعاقب آن با تصویب پارک البرز ،آبادگران اولین شرکت
از بخش خصوصی است که به این افتخار نائل گشته
و دفتر نمایندگی این شرکت در پارک جهاددانشگاهی
مستقر گردید.
عضو رییس شورای نمایندگان شرکتهای مستقر
تصریح کرد :در ادامه روند همکاری و تعامل بین دو
مجموعه آقای مهندس عنایتاهلل محرابی از طرف
مدیرعامل آبادگران بهعنوان جانشین ایشان و رابط
بین پارک البرز و شرکت آبادگران انتخاب شدند .در
همان سال با مساعدت پارک البرز این شرکت به معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی گردیده و
دومین شرکت در سطح کشور است که با  ۱۱فقره از
محصوالت  HIGH TECHخود موفق به اخذ عنوان
"دانشبنیان صنعتی" شده و متعاقب آن این شرکت
موفق گردید مجوز تاسیس "گروه پژوهشی توسعه
فناوری شیمیائی آبادگران" را از وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری را دریافت نماید.
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فعالیتهای قرآنی کشور در سالهای آینده به کار بیاید
و به کار گرفته شود.
حسنی تصریح کرد :این نشست اولین برنامه از
سلسله نشستهایی بود که به نقد و بررسی رویدادها و
موضوعات مبتالبه جامعه قرآنی میپردازد .با توافقی که
با سازمان اوقاف و رییس مرکز امور قرآنی این سازمان
صورت گرفته این مجموعه نشستها با رویکرد علمیتر
ادامه خواهد داشت و عالوه بر اینکه خروجی نشستها
در رسانه به استحضار مردم خواهد رسید ،برای کارهای
پژوهشی جدیتر هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل ایکنا در ادامه در مورد تداوم این نشستها،
بیان کرد :پیشبینی ما این است که تا پایان سال حداقل
 ۲۰نشست از این جنس جلسات را با حضور شخصیتهای
علمی ،دانشگاهی و فعاالن جامعه قرآنی داشته باشیم.
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
را به مجموعه جامعه قرآنی کشور با رویکرد علمیتر
داشته باشیم و عالوه بر انتشار رسانهای خروجیها ،آن را
در قالب بحثهای پژوهشی به سیاستگذاران و تصمیم
گیران کشور تقدیم کنیم.

■■■

برگزاری دومین تور مجازی
بازدید از کارخانههای فرآوری
مواد معدنی دور دنیا

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی تربیت مـدرس :دومین تور
مجـازی بازدیـد از کارخانههـای فـرآوری مـواد معدنـی
دور دنیا از اردیبهشـت تـا  ۳۰خردادماه  ۱۴۰۰با حضور
 ۵۵نفـر از پرسـنل عملیاتـی و مدیـران صنایـع بـزرگ
معدنـی ایـران توسـط معاونـت آموزشـی و پژوهشـکده
فـرآوری مـواد معدنـی جهاددانشـگاهی تربیـت مـدرس
و بـا همـکاری شـرکت بینالمللـی Comminution
 )Technical Solutions (CTSاسـترالیا در
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 آموزشهـای تخصصی مبتنی بر دسـتاوردهای
پژوهشـی از اولویتهـای برنامههـای آموزشـی
جهاددانشـگاهی واحـد تربیـت مـدرس اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه برگـزاری دوره آموزشـی «بازدید
مجـازی از کارخانههـای فرآوری دور دنیـا» را برای اولین
بـار در کشـور اجـرا میشـود ،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 دورههـای
آموزشـی تخصصـی به عالقهمنـدان این حـوزه ارایه کند.
سرپرسـت پژوهشـکده فرآوری مـواد معدنی در پایان
تاکیـد کـرد :خروجی دوره آموزشـی "بازدیـد مجازی از
کارخانههـای فـرآوری مواد معدنـی دور دنیـا" را انتقال
دانـش روز جهـان بـه صنایـع و بنگاههـای اقتصـادی
بـا رویکـردی مشـاورهای و در راسـتای عیبیابـی از
کارخانههـا و ارایـه راهکارهـای بهبود فعالیت در سـطح
صنایـع بـزرگ معدنـی کشـور عنـوان کرد.

کنفرانس علمی «کاربرد
فرآوردههای طبیعی در
بیماریهای نورودژنراتیو» برگزار
شد

روابط عمومـی پژوهشـکده گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی:

کنفرانـس علمی یـکروزه «کاربـرد فرآوردههای طبیعی
در بیماریهـای نورودژنراتیـو» نهـم خـرداد توسـط
پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی برگـزار
شد .
در این وبینار که با سخنرانی دکتر علی رزمی عضو
هیاتعلمی این پژوهشکده برگزار شد ،دارای امتیاز
بازآموزی بوده و با مجوز اداره کل آموزش مداوم جامعه
پزشکی کشور از زیر مجموعههای وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی برگزار شد ،آخرین یافتههای
علمی مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
مخاطبان این دوره پزشکان عمومی ،داروسازان
و متخصصان طب سنتی بودند و این دوره بهصورت
مجازی و آنالین بر بستر آموزشهای مجازی
جهاددانشگاهی (امجد) برگزار شده و در انتهای برنامه
فایل پاورپوینت ارایه شده و فیلم ضبط شده برنامه نیز
در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت.
در پایان ،شرکتکنندگان دوره به مدت  48ساعت
فرصت داده شد تا در آزمون آنالین پایان دوره شرکت
کنند؛ و با پاسخ صحیح به  70درصد سواالت بتوانند
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 علیاصغـر 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 سلامتمحور بـه مردم اسـتان
صـورت گرفـت ،گفت :اسـاس کار بهداشـت پیشـگیری
اسـت و در این میان سلامت از همه مباحث بهداشـتی
مهمتـر جلـوه میکنـد.
وی اضافه کرد :با توجه به شیوع ویروس کرونا ،نگاه ما
از درمان محوری به سالمتمحوری تغییر کرده که باید
این تغییر نگرش در جامعه تسری پیدا کند.
جمالیان ضمن تقدیر از فعالیتهای جهاددانشگاهی،
آمادگی همکاری در حوزه درمان با جهاددانشگاهی
استان مرکزی را اعالم کرد.
دکتر علیاصغر غفاری زاده سرپرست جهاددانشگاهی
استان مرکزی نیز در ادامه ضمن ارایه گزارشی از خدمات
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی با
اشاره به اقدامات موثر جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی،
خواستار حمایت دولت از مراکز درمان ناباروری شد.
در ادامه مرادی معاون پژوهشی و طالبی مدیر
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی
استان مرکزی نیز مطالبی در خصوص ارایه خدمات
سالمتمحور در استان بیان کردند.

اولین رویداد ایدهشو برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی چهارمحـال و بختیـاری،

 9خردادمـاه :بـه همـت مرکـز نـوآوری و شـتابدهی
کسـبوکارهای فناورانـه جوانـان (منـش) و بـا همکاری
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان رویـداد مجـازی ایـده
شـو در جهاددانشـگاهی چهارمحـال و بختیـاری برگزار
شد .
سیروس رضایی با اشاره به مشارکت اداره کل
ورزش و جوانان با مرکز نوآوری و شتابدهی (منش)
جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری برای برگزاری
این رویداد گفت :با توجه به طرح مشترک شتابدهی
کسبوکارهای فناورانه جوانان با معاونت امور فرهنگی و
جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ،نزدیک به 20
رویداد انگیزشی و کارگاه آموزشی رایگان برای جوانان
و عالقهمندان به ارایه ایده و راهاندازی کسبوکارهای
فناورانه در فاز ترویج طرح برگزار شد.
رییس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری افزود:
بعد از برگزاری کارگاههای انگیزشی  20ایده در
حوزههای گردشگری ،فناوری اطالعات و کسبوکار
بادام به دبیرخانه طرح ارسال و از این تعداد  12طرح
برتر برای حضور در ایده شو معرفی شدند.
رضایی داوران ایده شو را اساتید برتر و اعضای
هیاتهای علمی دانشگاههای استان عنوان و افزود :با
حضور اساتید برتر استانی که غالبا از اعضای هیاتهای
علمی دانشگاههای استان هستند ،پس از ارایه ایده
توسط صاحبان ایده ،سه طرح برتر معرفی شد.
گفتنی است ،به صاحبان ایدههای برتر عالوه
بر پرداخت جوایز نقدی ،امتیاز استفاده رایگان از
خدمات مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان (منش)
جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری و نیز مجوز
شرکت در استارتآپ آتی این مرکز نیز داده خواهد شد.

■■■

برگزاری پنجمین دوره سلسله
نشستهای چشمانداز صنعت
گردشگری در ایران

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید

بهشـتی :پنجمیـن دوره سلسـله نشسـتهای چشـمانداز
صنعـت گردشـگری در ایـران بـا موضـوع «وضعیـت
گردشـگری سلامت در ایـران» بـا همـکاری مرکـز
گردشـگری علمـی ـ فرهنگـی دانشـجویان ایـران و
معاونـت فرهنگی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی شـهید
بهشـتی بـا هـدف بررسـی وضعیـت موجـود ،بازگویـی
تجربیـات واکاوی چالشهـا و موانع توسـعه گردشـگری
سلامت در ایـران بـا حضـور تعـدادی از پژوهشـگران،
کارشناسـان و فعـاالن عرصـه گردشـگری سلامت در
کشـور برگـزار شـد.
حمید حمزهزاده سرپرست جهاددانشگاهی علوم
پزشکی شهید بهشتی ضمن اشاره به فعالیتهای
شاخص این واحد در حوزه گردشگری سالمت در
سالهای گذشته ،اظهار کرد :با توجه به کیفیت باالی
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 بهرهمندی از یک فرایند
و خدمت درمانی مطمئن و کمهزینه به ایران سفر
میکنند ،با شیب تندی افزایش یافته است.
سرپرست جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید

برگزاری وبینار «بررسی
ویژگیهای حکمرانی مطلوب از
منظر دین» در جهاددانشگاهی
همدان

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی همـدان ۱۶ ،اردیبهشـتماه:
وبینـار بررسـی ویژگیهـای حکمرانی مطلـوب به همت
خبرگـزاری بینالمللـی قـرآن ایکنـا شـعبه همـدان بـا
حضـور حجتاالسالموالمسـلمین احمدحسـین فالحـی
نماینـده مـردم همـدان در مجلـس شـورای اسلامی
برگزار شـد.
فالحی در این وبینار اظهار کرد :کسانی که یک روز
در انقالب حضور داشتند و بعدها از فضای انقالبی فاصله
گرفتند ،مسایلی همچون حکومت فرادینی را مطرح
کردند با این منطق که دیگر حکمرانی دینی پاسخگو
نیست.
وی با اشاره به اینکه حکمرانی فرادینی همان
سکوالریسم غربی است ،توضیح داد :حکمرانی دینی
دارای شاخصههایی است که آن را از سایر حکمرانیها
جدا میکند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نظام دینی یکی
از بهترین نوع حاکمیتها است چراکه بهطور مداوم
عملکرد او رصد میشود ،گفت :عملکرد حاکم این جامعه
از سوی شورای خبرگان بهطور دائم رصد میشود و اگر

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی :مدیـر
مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان ایـران (ایسـپا)
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفـت :ایـن مرکـز
تاکنـون بیـش از  ۳۰۰طـرح نظرسـنجی اسـتانی،
منطقـهای و ملـی در ایـن اسـتان انجـام داده اسـت.
عفت خسروی زادنبه به مناسبت سالروز تشکیل مرکز
افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) گفت :ایسپا در
راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور ،رفع نیازهای
سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ،ضرورت توجه به افکار
عمومی و لزوم بهرهگیری از مشارکت و دیدگاههای
شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصههای
مختلف ،یکی از مراکز وابسته به جهاددانشگاهی است که
از سال  1380فعالیت خود را آغاز کرده است.
مدیر مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا)
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه
تاکنون بیش از  2700طرح نظرسنجی در کشور انجام
شده ،بیان کرد :این مرکز تاکنون بیش از  300طرح
نظرسنجی استانی ،منطقهای و ملی در این استان انجام
داده است.
خسروی زادنبه افزود :مرکز افکار سنجی سعی میکند
نقش علمی موثری در برنامهها و طرحهای راهبردی ملی
متناسب با تخصص خود ایفا کند و در این راه همواره
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
تصمیمگیری در اختیار آنها قرار دهد.
مدیر مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا)
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان اینکه
نظرسنجیها و پیمایشهای اجتماعی امروز تبدیل به
ابزار معاینه اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی در
جوامع مختلف شده است ،تاکید کرد :در صورتیکه
نظرسنجی با روش علمی انجام شود ضمن شناسایی
واقعیتهای اجتماعی میتواند در فرآیند توسعه،
نقشه راهنما برای برنامهریزیهای کوتاهمدت و
سیاستگذاریهای بلندمدت را داشته باشد.

■■■

وبینار آشنایی با حقوق کاربردی
شرکتها برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی قـم 18 ،اردیبهشـتماه:

وبینار آموزشـی آشـنایی با حقوق شـرکتها در سـامانه
آمـوزش مجـازی جهاددانشـگاهی (امجـد) برگـزار شـد.
نوشــین صادقــی مــدرس ایــن کارگاه مجــازی
در ارایــه خــود بــه مباحثــی از جملــه مفهــوم
شــرکتهای تجــاری و تفــاوت آن بــا شــرکتهای
مدنــی و موسســههای غیــر تجــاری پرداخــت و
مباحثــی همچــون تفــاوت کاربــردی شــرکت ســهامی
خــاص و عــام ،اختیــارات هیاتمدیــره و مدیرعامــل،
مســوولیت مدیــران شــرکت ســهامی و میــزان ســرمایه
در شــرکتها را شــرح داد.
ایــن کارگاه مجــازی از سلســله وبینــار هــای

■■■

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
فروردینمـاه توسـط پژوهشـکده گیاهان دارویـی برگزار
شد .
ایــن وبینــار کــه بــا ســخنرانی دکتــر رضــا حاجــی
آقایــی عضــو هیــات علمــی ایــن پژوهشــکده برگــزار
شــد ،دارای امتیــاز بازآمــوزی بــوده و بــا مجــوز اداره
کل آمــوزش مــداوم جامعــه پزشــکی کشــور از زیــر
مجموعههــای وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی برگــزار شــد ،آخریــن یافتههــای علمــی
مربــوط بــه ایــن حــوزه مــورد بررســی قــرار گرفــت.
مخاطبــان ایــن دوره پزشــکان عمومــی ،داروســازان
و متخصصــان طــب ســنتی بودنــد و ایــن دوره
بهصــورت مجــازی و آنالیــن بــر بســتر آموزشهــای
مجــازی جهاددانشــگاهی (امجــد) برگــزار شــده و در
انتهــای برنامــه فایــل پاورپوینــت ارایــه شــده و فیلــم
ضبــط شــده برنامــه نیــز در اختیــار شــرکتکنندگان
قــرار گرفــت.
در پایــان ،شــرکتکنندگان دوره بــه مــدت 48
ســاعت فرصــت داده شــد تــا در آزمــون آنالیــن
پایــان دوره شــرکت نماینــد و بــا پاســخ صحیــح بــه
 70درصــد ســواالت بتواننــد امتیــاز بازآمــوزی دوره را
کســب کننــد.

■■■

برگزاری رویداد «ایدهشو»
با موضوع گیاهان دارویی در
اردبیل

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل ۲ ،خـرداد :رویداد
ایدهشـو با موضـوع گیاهـان دارویی از سـری برنامههای
شـتابدهی کسـبوکارهای فناورانـه جوانـان اسـتان و
مجموعـه رویدادهـای کارآفرینـی جهاددانشـگاهی در
اردبیـل برگزار شـد.
در ایــن رویــداد کــه بــه همــت مرکــز نــوآوری
و شــتابدهی اردبیــل و بــا همــکاری معاونــت
امــور جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان
بهصــورت مجــازی برگــزار شــد ،عضــو هیاتعلمــی
جهاددانشــگاهی اردبیــل گفــت :بهرهبــرداری مناســب
از گیاهــان دارویــی میتوانــد بــه توســعه اقتصــادی
اســتان و اشــتغالزایی بــرای جوانــان کمــک شــایانی
کنــد.
مهــران اوچــی اردبیلــی ،گیاهــان دارویــی را یکــی
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اجرای  ۳۰۰طرح نظرسنجی در
خراسان جنوبی

www.acecr.ac.ir

بهشتی افزود :با وجود تنوع فعالیتها و خدمات شاخص
جهاددانشگاهی در حوزه سالمت ،اهمیت و ضرورت
توجه به توسعه و رونق این حوزه در برنامههای توسعهای
جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی بیش از
پیش مدنظر خواهد بود.
در ادامه ،علی صادقی تبار مدیر مرکز فوق تخصصی
درمان ناباروری و سقط مکرر ابنسینا و فعال حوزه
گردشگری سالمت ،با بیان اینکه از نگاه کارآفرینی
هر تهدیدی مشروط بر این که با نگاهی متفاوت به
آن بنگریم ،میتواند یک فرصت باشد ،خاطرنشان کرد:
بحران کرونا با وجود محدودیتهای ایجاد نموده برای
ارایه خدمات در منطقه ،میتواند بهعنوان یک فرصت
مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
حجتاهلل منتظری ،فعال حوزه کارآفرینی و
گردشگری سالمت ،با اشاره به اهمیت نیروی انسانی
متخصص در حوزه گردشگری سالمت ،گفت :یکی از
چالشهای این حوزه بحث نیروی انسانی تخصصی و
عدم شفافیت ساختار منسجم است .اینکه ما از کادر
درمان متخصص و متبحر برخورداریم ،یقینا یک نقطه
قوت و یک سرمایه ارزشمند است ولی اینکه چقدر کادر
درمان با حوزههای بازاریابی و چشماندازهای توسعهای
آن در سطح دنیا و حداقل در سطح منطقه آشناست،
دغدغهای بزرگ برای حوزه گردشگری سالمت محسوب
میشود.
علـی فریـدی ماسـوله ،پژوهشـگر حـوزه گردشـگری
سلامت ،ضمـن تایید اهمیـت نیروی انسـانی متخصص
در حـوزه گردشـگری سلامت ،بـر ضـرورت ارایـه
آموزشهـای خـاص از جملـه زبانهـای خارجـی،
بازاریابـی ،هتلـداری و غیـره تاکیـد نمـود و خاطرنشـان
کـرد :متولیـان ایـن حـوزه بایـد فـارغ از نـگاه تکبعدی
بـه ایـن مسـاله ،جوانـب مختلف گردشـگری سلامت را
مـد نظـر قـرار دهند.

آن حاکم از چهارچوبها خارج شود تبعیت مردم از آن
حاکم خبره برداشته میشود.

برنامهریزیشــده در مرکــز نــوآوری و شــتاب
دهــی جهاددانشــگاهی قــم بــود کــه هــر شــنبهویژه
دانشــجویان و دانشآموختــگان جهاددانشــگاهی و
عالقهمنــدان بــه حــوزه کســبوکار برگــزار میشــود.
گفتنــی اســت ،ایــن کارگاه بــا همــکاری ســازمان
دانشــجویان جهاددانشــگاهی توســط مرکــز نــوآوری و
شــتاب دهــی جهاددانشــگاهی قــم برگــزار شــد.
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برگـزار

از پتانســیلهای اســتان بــرای توســعه همهجانبــه
اقتصــادی و گردشــگری عنــوان و اظهــار کــرد :جلــب
مشــارکت روســتائیان و شبکهســازی فعــاالن ایــن
عرصــه بــه توســعه بخــش کشــت ،تولیــد و فــرآوری
ایــن گیاهــان و همچنیــن حفــظ و صیانــت از منابــع
طبیعــی میانجامــد.
ایــن کارشــناس حــوزه گیاهــان دارویــی اظهــار
کــرد :جهاددانشــگاهی اردبیــل در ســالهای گذشــته
فعالیتهــای خوبــی در بررســی ســازگاری بیــش از
 100گیــاه دارویــی در شهرســتان پارسآبــاد انجــام
داد کــه از میــان آنهــا  11گیــاه ســازگاری خوبــی
بــا منطقــه داشــت و ایــن امــر ســطح زیــر کشــت آن
گیاهــان در اســتان را افزایــش داد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی
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دو وبینار آموزش کارآفرینی در
حوزه صنایعدستی و گردشگری
برگزار شد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ســمنان :علــی منصفــی
راد رییــس مرکــز علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی
ســمنان از برگــزاری دو وبینــار آمــوزش کارآفرینــی در
حــوزه صنایعدســتی و گردشــگری ویــژه کارآفرینــان
و عالقهمنــدان در ایــن حــوزه خبــر و گفــت :از
سلســه رویدادهــای مرکــز نــوآوری و شــتابدهی
مرکــز علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی ســمنان ،دو
رویــداد "صندلــی تجربــه" و "تــازه شــو" در حــوزه
صنایعدســتی و گردشــگری ویــژه عالقهمنــدان و
کارآفرینــان در ایــن حــوزه در اســتان ســمنان برگــزار
شــد.
وی ادامـــه داد :در رویـــداد "تـــازه شـــو" بـــا
موض ــوع آش ــنایی ب ــا مفاهی ــم کارآفرین ــی در ح ــوزه
صنایعدس ــتی و گردش ــگری ب ــا حض ــور دکت ــر حس ــن
رهای ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی س ــمنان و سرپرس ــت
معاونـــت صنایعدســـتی اداره کل میـــراث فرهنگـــی،
صنایعدســـتی و گردشـــگری اســـتان ســـمنان کـــه
بهصـــورت مجـــازی و بـــه همـــت مرکـــز نـــوآوری
مرکـــز علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی ســـمنان و
ب ــا هم ــکاری معاون ــت ام ــور جوان ــان اداره کل ورزش
و جوانـــان اســـتان ســـمنان برگـــزار شـــد ،بیـــش از
 100نفـــر از عالقهمنـــدان کارآفرینـــی در حـــوزه
صنایعدســـتی و گردشـــگری شـــرکت کردنـــد.
مع ــاون آموزش ــی جهاددانش ــگاهی س ــمنان اضاف ــه
ک ــرد :همچنی ــن در همی ــن راس ــتا ،روی ــداد "صندل ــی
تجربـــه" در حـــوزه ســـرامیک و چـــاپ روی پارچـــه
بـــا حضـــور دو نفـــر از کارآفرینـــان برتـــر اســـتان در
حـــوزه ســـرامیک و چـــاپ روی پارچـــه برگـــزار شـــد
کـــه در اینرویـــداد نیـــز کـــه بهصـــورت مجـــازی
برگـــزار شـــد ،بیـــش از  100نفـــر از عالقهمنـــدان
کارآفرینـــی در حـــوزه صنایعدســـتی و گردشـــگری
شـــرکت کردنـــد.
منصفـــی راد اذعـــان کـــرد :ایـــن دو رویـــداد،
در راســـتای اجـــرای فـــاز دوم (نـــوآوری) طـــرح
شـــتابدهی کســـبوکارهای فناورانـــه جوانـــان
و بـــا همـــکاری مرکـــز نـــوآوری و شـــتابدهی
مرکـــز علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی ســـمنان و
معاونـــت جوانـــان اداره کل ورزش و جوانـــان اســـتان
ســـمنان برگـــزار شـــد.

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

روابط عمومی مرکز گردشـگری علمی-فرهنگی دانشـجویان

ایران ( :)ISTTAنخسـتین نشست شـورای داوری سومین
جشـنواره ملـی دانشـجویی عکـس و فیلـم جاذبههـای
گردشـگری ایـران بـا حضـور رحیـم یعقـوبزاده 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،
هـادی آفریـده کارگـردان ،مستندسـاز و کارشـناس
سـینما ،علی آذرنیا کماری کارشـناس عکاسـی ،مدرس
و پژوهشـگر هنـر ،سـیدرضا صائمی منتقد و کارشـناس
سـینما ،دکتـر مصطفـی آجرلـو مـدرس دانشـگاه و
پژوهشـگر حـوزه فرهنـگ و ارتباطات ،حامـد جعفرنژاد
عـکاس و عضـو هیـات مدیـره انجمـن خبرنـگاران و
روزنامهنـگاران ایـران ،دکتر اسـماعیل شـفاعتی مدرس
دانشـگاه علـم و فرهنـگ ،مهـرداد میرزاپـور عـکاس
و عضـو انجمـن صنفـی عکاسـان مطبوعـات ایـران،
محمـود بیـات گرافیسـت و دانشآموختـه رشـتهی
ارتبـاط تصویـری ،صـدرا عمویـی معـاون ارتباطـات و
اطالعرسـانی مرکـز گردشـگری علمـی – فرهنگـی
دانشـجویان ایـران و مـدرس دانشـگاه و زینب یوسـفی
مدیـر روابـط عمومـی ایـن مرکز تشـکیل شـد.
در ابتدای این نشست رحیم یعقوبزاده رییس
مرکز گردشگری و دبیر جشنواره به ارایه توضیحاتی
در خصوص جشنواره و سابقه اجرای آن پرداخت و
افزود :با توجه به اهمیت نقش هنر در معرفی جاذبههای
گردشگری ایران مرکز گردشگری اقدام به برپایی
جشنواره عکس دانشجویی کرده است که هدف از آن
معرفی جاذبههای گردشگری ایران از سوی دانشجویان،
ترویج فرهنگ سفر و معرفی و تقدیر از دانشجویان
خالق و مستعد در زمینههای یادشده است که به شکلی
خالقانه ،منتقدانه ،هنرمندانه و مسئلهمحور موضوعات
مربوط به گردشگری را معرفی میکنند.
در ادامه صدرا عمویی معرفی اجمالی از اعضای کمیته
داوری و سابقهی هریک از اعضا ارایه کرد و همچنین
اهم موضوعات مطروحه در شورای سیاستگذاری و
شورای راهبری جشنواره را مطرح کرد و سپس زینب
یوسفی مسئول اجرایی جشنواره گزارش اجمالی از روند
آثار ارسالی به دبیرخانه داد و گفت :در این جشنواره
آثار متعددی در هر سه حوزه عکس ،فیلم و محتوای
دیجیتال به دبیرخانه ارسال شده است که تمامی
زیرشاخههای گردشگری همچون گردشگری مذهبی،
ورزشی ،سالمت ،خانواده و  ...را شامل میشود.
همچنین ،احمد خطیری ،رییس کمیته داوران هدف
از برگزاری نشست شورای داوران را اخذ پیشنهادها
و نظرات داوران جشنواره ،تشکیل کمیتههای مجزا و
معارفه اعضا دانست و از داوران خواست نظرات خود را
جهت پیشبرد اهداف جشنواره ارایه بدهند.
هادی آفریده کارگردان ،مستندساز و کارشناس
سینما تشکیل گروههای داوری تخصصی ،بررسی آثار
بهصورت جزئیتر جهت سهولت داوری ،همکاری با
انجمنهای صنفی و تخصصی سینما و عکس و برگزاری
جلسات نقد و بررسی آثار ،کارگاههای آموزشی تهیه
فیلم برای دانشجویان و امکان استفاده از فیلمهای

آرشیو ارزشمند در جشنواره را پیشنهاد داد.
سیدرضا صائمی منتقد و کارشناس سینما پیشنهاد
داد تا در داوری جشنواره ،عالوه بر جنبههای هنری،
زیباشناختی ،تکنیکی و محتوا ،بر ترویج فرهنگ درست
گردشگری نیز تاکید شود .همچنین ایجاد مؤلفههای
انگیزشی برای جذب مخاطبان حوزهی گردشگری را به
این جشنواره خواستار شد.
حامد جعفرنژاد عکاس و عضو هیات مدیره انجمن
خبرنگاران و روزنامهنگاران ایران نیز در ادامه پیشنهاد
برپایی نمایشگاه عکس در ایستگاههای پرتردد مترو
نمایشگاه عکس خیابانی ،همکاری با انجمنهای
تخصصی عکس و سینما را ارایه داد.
دکتر مصطفی آجرلو مدرس دانشگاه و پژوهشگر
حوزه فرهنگ و ارتباطات نیز برقراری ارتباط با
دانشگاههایی چون سوره و علم و فرهنگ ،پرداختن
به معرفی آثار بهصورت داستان ،تشویق به وایرالشدن
آثار در شبکههای اجتماعی را از جمله راهبردهای
جذب بیشتر آثار به جشنواره و نیز معرفی دانشجویان
عالقهمند دانست.
مهرداد میرزاپور عکاس و عضو انجمن صنفی عکاسان
مطبوعات ایران ضمن اشاره به شرایط کرونایی موجود
و نیز برگزاری امتحانات پایانترم دانشجویان ،پیشنهاد
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره را ارایه کرد و
خواستار تشکیل کمیتههای تخصصی ذیل شورای
داوران جشنواره شد.
محمــود بیــات گرافیســت و دانشآموختــه
کارشناســی ارشــد ارتبــاط تصویــری نیــز ضمــن
پیشــنهاد ترجمــه آثــار بــه زبانهــای عربــی و
انگلیســی ،هدفدهــی بیشــتر در جمــعآوری آثــار و
تشــکیل کارگاه آموزشــی تخصصــی عکــس و فیلــم
بــرای دانشــجویان حیــن برگــزاری اردوهــای تخصصــی
مرکــز گردشــگری علمــی – فرهنگــی دانشــجویان
ایــران را عنــوان کــرد.
دکتــر اســماعیل شــفاعتی مــدرس دانشــگاه علــم
و فرهنــگ ضمــن اعــام همــکاری خــود بــا دبیرخانــه
و جــذب دانشــجویان خواســتار تبلیغــات بیشــتر
جشــنواره شــد.
علــی آذرنیــا کمــاری کارشــناس عکاســی و مــدرس
و پژوهشــگر هنــر اســتفاده از تجربیــات پیشکســوتان
حــوزه هنــر و ایرانگــردی را پیشــنهاد کــرد و افــزود
میتــوان بــرای شناســاندن مناطــق گردشــگری ایــران
بــه دانشــجویان ،آثــار را بهصــورت اســتانی تفکیــک
و معرفــی کــرد .همچنیــن پیشــنهاد کــرد کــه آثــار
دانشــجویان گــروه هنــر جــدای از ســایر دانشــجویان
داوری شــود.
کتایــون جهانگیــری مستندســاز و کارشــناس
ســینما ضمــن اشــاره بــه اهمیــت کار و توجــه بــه
فعالیتهــای دانشــجویی در حــوزه فیلــم و عکــس
گفــت :ایــن جشــنواره بســتر مناســبی بــرای جلــب
دانشــجویان عالقهمنــد بــه فیلــم و عکــس بــرای
معرفــی جاذبههــای گردشــگری ایــران اســت .وی
همچنیــن خبررســانی در ســایتهای ســینما و عکاســی
و جلــب حمایــت انجمــن راهنمایــان گردشــگری را
نیــز عنــوان کــرد.
گفتنــی اســت ،فراخــوان ســومین جشــنواره ملــی
دانشــجویی عکــس و فیلــم جاذبههــای گردشــگری
ایــران دیمــاه ســال پیــش اعــام شــده اســت و بنــا
بــر نظــر شــورای داوران جشــنواره ،مقــرر شــد زمــان
ارســال آثــار بــه ایــن جشــنواره تــا پایــان تیرمــاه ســال
جــاری تمدیــد شــود.
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گفتار
مهمترینگفتههایمسووالنجهاددانشگاهیوسایر
مسووالن درباره این نهاد
■ تجربههای تلخ گذشته را تکرار نکنیم
■ چهار میلیون زوج نابارور در کشور داریم
■ فعالیت  ۳۱مرکز نوآوری جهاددانشگاهی در سطح کشور
■ پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی ،مناد رویش خودباوری
و توامنندی
■ آخرین پیامها و بیانیههای جهاددانشگاهی
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گفتـار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تجربههایتلخگذشتهراتکرارنکنیم

رییس جهاددانشگاهی توسعه صنعتی را زیربنای اصلی توسعه اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد :از تجربههای تلخ گذشته باید درس
گرفت و برای آینده آنها را تکرار نکنیم

روابط عمومی جهاددانشگاهی :دکتر حمیدرضا طیبی رییس
جهاددانشگاهی با تشریح مشکالت پیش روی توسعه صنعتی
در کشور ،از عدم وجود آمایش سرزمینی ،مشخص نبودن
پیشرانهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ،عدم رعایت
اقتصاد مقیاس؛ استفاده نکردن از همه ظرفیت صنایع کشور
برای دانشبنیان شدن محصوالت تولیدی و عدم شفافیت
بسیاری از فعالیتهای اقتصادی بهعنوان مهمترین 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 دانشبنیان متکی بر توان ملی
دکتر طیبی با اشاره به آسیبهایی که پیشرفت و توسعه
کشورمان همواره با آن مواجه بودهاند گفت :موضوع نبود اراده
برای توسعه دانشبنیان متکی بر توان ملی و انتخاب مدیران
بدون توجه به درجه خودباوری و کارآمدی آنها برای تحقق
این هدف ،عوامل اصلی بروز این آسیب هستند .پیشرفت
حاصل اراده و انتخاب مدیران توانمند برای برنامهریزی
صحیح و اجرای درست برنامهها جهت رسیدن به افقهای
در نظر گرفتهشده در چشمانداز است.

رییس جهاددانشگاهی با بیان اینکه در این سالها باوجود
الگوسازی در تولید محصوالت با فناوری پیشرفته متکی بر توان
ملی بسیار موفق عمل کردهایم گفت :ولی در کاربرد آنها و
توسعه اقتصادی کشور بهصورت عام موفق عمل نکردیم که در
این رابطه فقط میتوان بخشی کمی از تقصیر را به گردن تحریم
انداخت و مابقی مربوط به نوع مدیریت خودمان است.
وی با بیان اینکه تقریباً در همه دولتها کموبیش
وضعیت همینطور 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
توسعه اقتصادی دانشبنیان بهعنوان موضوع اصلی کشور،
نداشتن اهداف مشخص و یا داشتن اهداف متناقض ،نبود
احزاب قوی که در آنها برنامهریزی و تربیت مدیران توانمند
شکل بگیرد ،عمل نکردن سازمان مدیریت و برنامهریــــزی
به وظیفه اصلی خود که برنامهریزی درست پیشرفت دانشبنیان
کشور است و نهفقط مدیریت تقسیم بودجه ،همراستا نبودن
سیاست داخلی و خارجی کشور با الزامات توسعه اقتصادی،
نبود فرماندهی واحد در هدایت اقتصادی به سمت تحقق
اقتدار اقتصادی و  ...است.

لزوم داشتن برنامهریزی
درست برای تحقق اقتصاد دانشبنیان
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه با برنامهریزی
درست برای تحقق اقتصاد دانشبنیان میتوانیم محصوالت
و خدماتی تولید کنیم که هم بتواند نیازهای ملی را تامین
کنند و هم در اقتصاد دنیا و کشورهای همسو برای خود
سهم بگیریم ادامه داد :این کار کام ً
ال شدنی است و انرا بارها
اثبات کردهایم.
من فناور و تولیدکننده باید
دکتر طیبی با تاکید بر اینکه ِ
بتوانم تا زمانی که قطعات و مواد اولیهای را که در داخل ایران
باکیفیت مناسب قابلتولید نیست با بهترین کیفیت و قیمت
از سایر کشورها تهیه کنم گفت :همچنین سرمایه در گردش،
تبادل ارزی ،حملونقل ،بیمه و سایر خدمات موردنیاز
خارجی و داخلی من باید با کمترین هزینه صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه رقیب ما در داخل و خارج ایران دیگر
غربیها و ژاپنیها باقیمتهای گران نیستند بلکه چینیها
هستند که هوشمندانهترین فرماندهی را برای توسعه تولید ملی
و توسعه اقتصادی خوددارند عنوان کرد :با انواع تشویقهای
صادراتی ،داشتن بازار تولید انبوه و ماژوالر کردن تولید از طریق
تقسیم محصول به بخشهای کوچکتر برای کاهش قیمت ،به
کار بردن قطعات باکیفیت کم و یا متوسط چینی و ثبات قوانین
و قیمتها توانستهاند محصوالت با قیمت ارزان قابلرقابت با
محصوالت داخل تولید کنند .ضمن اینکه چه غربیها و چه
شرقیها برای ورود به بازارها هیچ ابایی از فساد و بازارشکنی
در مقابل تولیدکننده بیپناه داخلی ندارند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با تاکید بر اینکه
رفع تحریم باید بر اساس سه اصل عزت ،حکمت و مصلحت
صورت پذیرد افزود :هرگز نمیپذیریم که به خاطر رفع تحریم
عزت ملی کشور پایمال شود؛ زیرا قادر به پیشرفت در شرایط
تحریم هستیم درصورتیکه بتوانیم مشکالت دوران تحریم را
درست مدیریت کنیم.
عدم وجود آمایش سرزمینی؛
یکی از مشکالت توسعه صنعتی کشور
دکتر طیبی در ادامه این گفتوگو با بیان اینکه توسعه
صنعتی که زیربنای اصلی توسعه اقتصادی کشور است از
مشکالتی رنج میبرد ،از عدم وجود آمایش سرزمینی بهعنوان
یکی از این مشکالت نام برد و گفت :بسیاری از ما گلهمند

استفاده نکردن از همه ظرفیت صنایع کشور برای
دانشبنیان شدن محصوالت تولیدی
دکتر طیبی در بخش دیگری از سخنانش به عدم
استفاده از همه ظرفیت صنایع کشور برای دانشبنیان شدن
محصوالت تولیدی اشاره کرد و گفت :تصور غلطی در کشور
وجود دارد که صنایع بزرگ دولتی و یا شبهدولتی نمیتوانند
محصوالت با فناوری پیشرفته تولید کنند و این کار صرفاً
توسط بخش خصوصی امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه این تصور کام ً
ال اشتباه است و علت عدم
همت صنایع ما برای دانشبنیان شدن محصوالت آنها ،تفکر
غلط اقتصاد منبع بنیان درگذشته و در ایجاد آنها بوده است
که باور داشتند که دانشپایه و تجهیزات تولید باید وارداتی
باشد و آنها فقط وظیفه تولید محصول را به عهده داشته
باشند ادامه داد :در این شرایط وقتی تحریم میشوند در
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مشخص نبودن پیشرانهای
توسعه صنعتی و اقتصادی کشور
رییس جهاددانشگاهی در ادامه به مشکل عدم مشخص
بودن پیشرانهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور اشاره کرد
و گفت :بدیهی است که پیشرانهای اقتصادی و صنعتی باید بر
اساس مزیتهای کشور و در چند حوزه محدود انتخاب شوند.
وی با بیان اینکه انرژی و معادن جزو مزیتهای
خدادادی کشور هستند افزود :تربیت نیروی توانمند
توسط دانشگاههای اصلی کشور باید بهگونهای باشد که در
حوزههای 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 ،بهرهوری درآمدی را بهشدت
باال ببرند و همچنین روزآمدی فناوریها را دائماً حفظ کنند.
دکتر طیبی ادامه داد :نکته دیگر خلق مزیتهای فناورانه
در حوزههای نوین و نوظهور مثل نانو ،هوش مصنوعی،
فناوری اطالعات ،الکترونیک ،بیوتکنولوژی و مواد نوین و ...
است که میتوانند بهعنوان حوزههای پیشران توسعه صنعتی
و اقتصادی انتخاب شوند.
عدم رعایت اقتصاد مقیاس موضوع دیگری است که عضو
شورای انقالب فرهنگی به آن پرداخت و گفت :سالهاست
درگیر بحث کوچک زیباست و یا بزرگ زیباست هستیم .اگر
معتقد بهضرورت دانشبنیان شدن صنایع خود هستیم ،تنها
صنایع بزرگ به علت هزینههای باالی ایجاد مراکز تحقیق و
توسعه ،میتوانند آنها را ایجاد کنند و آنهم نه برای همه
تجهیزات موردنیاز خط تولید و یا همه محصوالت خود ،بلکه
شرکتهای کوچک و متوسط باید در زنجیره تامین آنها
قرار گیرند.

عدم شفافیت بسیاری از فعالیتهای اقتصادی
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان این که عدم
برگزاری بسیاری از مناقصات مهم بهصورت استاندارد و
سالم از مشکالت جدی سالمت اقتصادی کشور محسوب
میشود ،گفت :در این حالت مثلثی از عوامل فاسد کارفرما،
مشاور و پیمانکار تشکیلشده و بهدلخواه خود سازندگان و یا
تامینکنندگانی را انتخاب میکنند که درخواستهای مالی
فسادآلود آنها را تامین کند.
وی با اشاره به این که نکته مهم دیگر شفاف نبودن
فعالیت اقتصادی بسیاری از نهادها و سازمانها در اشکال
مختلف است افزود :باید از همه ظرفیتهای موجود در کشور
وفق ضوابط برای توسعه اقتصادی استفاده و از دادن هرگونه
رانتهای ویژه پرهیز شود.
رییس جهاددانشگاهی در پایان سخنانش با بیان اینکه
مسایل مهم دیگری وجود دارند که در این گفتوگو فرصت
پرداختن به آنها نیست ادامه داد :اکنونکه کشور در
آستانه تحوالت مدیریتی در حوزه اجرایی قرار دارد سعی
شود مدیرانی برای کشور انتخاب شوند که ویژگی اصلی
آنها عالوه بر مومن و انقالبی بودن ،خودباوری ،کارآمدی
و کاربلدی در راستای تحقق اقتصاد دانشبنیان متکی بر
توان ملی باشد.
وی افزود :چنین مدیرانی در دورههای  8ساله که عموما
در اختیار دولتهای ما است باید ثابت باشند تا بتواند
برنامههای خود را درست اجرا کنند .هشت سال فرصت بسیار
خوبی برای برنامهریزی صحیح و ایجاد یک تحول اقتصادی
اساسی دانشبنیان برمبنای خواستههای مقام معظم رهبری،
نخبگان و مردم شریف جمهوری اسالمی ایران است ،به
شرطی که منافع سیاسی و شخصی در انتخاب مدیران بر
مصالح و منافع ملی قالب نشود .ما باید از تجربههای تلخ
گذشته درس گرفته و برای آینده آنها را تکرار نکنیم.
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هستیم که چرا تاسیسات صنعتی و کارخانههای ما اینقدر
بیقاعده و غیراقتصادی عمدتا هم تحتفشار نمایندگان
مجلس در شهرهای مختلف پراکندهشدهاند .صنایع آببر در
مناطقی دور از دریاها و دریاچهها احداثشدهاند که باید با
هزینههای گران برای آنها آبرسانی شود.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس تحتفشار
مردم برای اشتغال هستند و مردم هم تنها دسترسی آسان
به نماینده دارند ادامه داد :نماینده به رأی مردم نیازمند
است ،آیا راه منطقی دیگری برای اشتغال عزتمند و درآمد
مناسب برای مردم منطقه پیشنهاد و ایجادشده است که
نماینده با انجام سؤال و استیضاح بیمورد ،امتیاز از وزیر
برای بردن پتروشیمی و فوالد به منطقهاش نگیرد .هدف
آمایش سرزمینی توازن درست توسعه در کشور است که
چنین اتفاقاتی نیفتد.

مشکالت صدور انبوه موافقت
اصولی برای محصوالت مشابه
وی با اشاره به این که صدور انبوه موافقت اصولی برای
محصوالت مشابه باعث به وجود آمدن صنایع کوچکی
شده است که به علت نداشتن واحدهای تحقیق و توسعه
محصوالت آنها بهجای این که بتوانند به لحاظ کیفیت و
قیمت هم بازار داخلی را در مقابل محصوالت ارزان چینی
بگیرند و هم وارد بازارهای بینالمللی شوند ،نتوانستهاند
حضور موفقی نه در بازار داخل و نه در بازارهای بینالمللی
داشته باشند ،افزود :اگر هوشمندی وزارت صمت در تعیین
حقوق و عوارض گمرکی مناسب برای محصوالت چینی و
خارجی نباشد ،بهتدریج بازار داخلشان را نیز از دست خواهند
داد .در بسیاری از زمینهها ما باید رقابت خود را در سطح
بینالمللی ببینیم و نه اینکه غیر ضرور برای سازنده داخلی
رقیب درست کنیم .این کار هوشمندی و نظارت میخواهد،
با روشهای آسان ،پیشرفت صورت نمیگیرد.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه برای توسعه
فناوری در صنایع کوچک و متوسط باید یارانه مناسب به
مؤسسات تحقیق و توسعه غیردولتی مثل جهاددانشگاهی
پرداخت شود گفت :در آلمان مؤسسه فرانهوفر و در کره
جنوبی مؤسسه کیست ( )kistو در سایر کشور مؤسساتی
غیردولتی برای کمک به توسعه فناوری در صنایع کوچک و
متوسط ایجادشدهاند ،البته دارای مأموریتهای بزرگ توسعه
فناوریهای ملی نیز هستند که بخش خصوصی ریسک ورود
به آنها را نمیپذیرد .علت غیردولتی بودن آنها هم این
است که خارج از بروکراسی دولتی با سرعت تصمیمگیری
و راههای توسعه فناوریها را بهصورت میانبر طی کنند.

کار تولید و یا توسعه تولید خود میمانند .دانشبنیان شدن
محصوالت چینی اتفاقاً از صنایع بزرگ دولتی آنها آغاز شد
و مسیر آنهم گرفتن امتیاز انتقال فناوری در خریدهای
خارجی چینیها از غرب و ژاپن برای ایجاد صنایع خود بود.
ورود چینیها به بازار ایران چه در بحث انجام طراحی پایه
و چه بحث فروش تجهیزات خطوط تولید ،توسط همین
صنایع بود.
رییس جهاددانشگاهی با بیان اینکه صنعت حملونقل
ریلی چین که کلیه متروهای ما متعلق به آنهاست و صنایع
اصلی اتومبیلسازی چین که هرروز ارتقاء کیفیت آنها را
در طراحی و عملکرد آنها در خیابانهای ایران مشاهده
میکنیم شاهد این ادعاست عنوان کرد :بر اساس این طرز
تفکر در ایران ،حمایتهای مالی و تدوین قوانین فقط برای
شرکتهای کوچک خصوصی دانشبنیان صورت میگیرد
که اساس تولیدات آنها باید در زنجیره تامین شرکتهای
بزرگ دولتی و غیردولتی و بزرگ خصوصی مورداستفاده
قرار گیرند.
وی با بیان اینکه اگر این شرکتهای بزرگ به سمت
دانشبنیان شدن محصوالتشان بر اساس فناوری ملی هدایت
نشوند بسیاری از شرکتهای کوچک دانشبنیان در آینده
نزدیک دچار ورشکستگی شده و یا به سراغ زمینههای دیگر
و یا مهاجرت میروند گفت :علت موفق بودن شرکتهای
دانشبنیان در حوزههایی که فروش آنها مستقیماً با
جیب مردم سروکار دارد و عدم موفقیت و گلهمندی سایر
شرکتهای دانشبنیان ،مرتبط با درست نبودن اتخاذ
سیاستهای جامع برای دانشبنیان شدن کلیه صنایع
کشور است .این سیاست درستی است که صنایع دولتی و یا
غیردولتی باید خصوصی شوند ،ولی این به معنای این نیست
که آنها نمیتوانند دانشبنیان شوند ،اراده برای دانشبنیانی
آنها وجود ندارد.
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چهار میلیون زوج نابارور در کشور داریم

رییس پژوهشگاه ابن سینا در نشست خربی با موضوع «حامیت از زوجهای نابارور؛ هزینهها و بیمهها» مطرح کرد

روابـط عمومـی پژوهشـگاه ابنسـینای جهاددانشـگاهی :به مناسـبت
روز ملـی جمعیـت و همزمـان بـا کمپیـن حمایـت از
زوجهـای نابـارور کـه از سـوی مرکـز درمـان نابـاروری
ابنسـینا برگزار شـد ،نشسـت خبری با موضـوع «حمایت
از زوجهـای نابـارور؛ هزینههـا و بیمههـا» در محل سـالن
همایشهـای ایـن مرکـز برگـزار شـد و دکتـر محمدرضـا
صادقـی رییـس پژوهشـگاه و مرکـز درمـان نابـاروری
ابنسـینا ،دکتـر علـی صادقـی تبـار مدیـر مرکـز درمـان
نابـاروری ابنسـینا ،امیـر سـرتیپ دوم سـتاد حمیدرضـا
سـلمانی فرمانـده قـرارگاه انصـار نیـروی زمینـی ارتـش
جمهـوری اسلامی ایـران ،دکتر امیـر نـوروزی مدیرعامل
سـازمان بیمـه نیروهای مسـلح ،دکتر آزادی معـاون دفتر
تخصصـی سـازمان بیمـه سلامت دربـاره ابعـاد مختلـف
ایـن موضـوع گفتوگـو کردنـد.
دکتـر صادقـی در ابتـدای نشسـت ،هـدف اصلـی
برگـزاری کمپیـن حمایـت از زوجهـای نابـارور و ایـن
نشسـت خبـری را کمـک بـه زوج نابـارور دانسـت و
گفـت :مقـام معظـم رهبـری در سـال  ۱۳۹۳در بیانـات

خـود ضمـن اعلام سیاسـتهای جمعیتی کشـور بر سـه
محـور مهـم تاکید فرمودنـد؛ ترویـج فرزنـدآوری ،تحکیم
بنیـان خانوادههـا و تکریـم سـالمندان .کاهش نرخ رشـد
جمعیـت از دغدغههـای مهـم معظملـه اسـت و اگـر
اهتمـام کافـی در ایـن زمینـه صـورت نگیـرد در آینده با
بحـران سـالخوردگی جمعیـت و فقدان نیـروی کار جوان
مواجـه خواهیـم بـود کـه میتوانـد آسـیبهای جـدی
اقتصـادی و اجتماعـی بـه دنبـال داشـته باشـد.
وی در ادامـه افـزود :بـر اسـاس آخرین آمارهـا ،ما ۲۶
میلیـون زوج جـوان در کشـور داریم و بر اسـاس مطالعات
کشـوری و همچنیـن آمارهـای جهانی ،حـدود  15درصد
از زوجهایـی کـه در سـنین بـاروری قرار دارنـد ،یعنی ۲۵
تـا  ۴۲سـال ،بـا مشـکل نابـاروری مواجهانـد .البتـه در
مطالعـه آمـاری پژوهشـگاه ابنسـینا در سـالهای  ۹۲تـا
 ۹۴در خوشـههای جمعیتـی گوناگـون در سـطح کشـور،
مشـخص شـد که نرخ نابـاروری در برخی اسـتانها بیش
از ایـن میـزان و حـدود  ۲۰درصـد اسـت .بههرحـال،
اگـر حداقلهـای آمـاری را نیـز در نظـر بگیریـم ،حـدود

 ۴میلیـون زوج نابـارور در کشـور داریـم کـه تمایـل بـه
فرزنـدآوری دارنـد و بایـد آنهـا را یک سـرمایه جمعیتی
بالقـوه بهحسـاب آورد .هـدف مـا ایـن اسـت کـه بـا
کمـک دیگـر مراکـز در جهاددانشـگاهی ،سـازمانهای
بیمهگـر و همـه نهادهـای ذیربـط تلاش کنیـم کـه بـا
کاهـش هزینههـای درمـان و افزایـش پوشـش بیمـهای
خدمـات درمـان نابـاروری بـه ایـن زوجهـا کمـک کنیـم
تـا خانـواده خـود را کامـل کنند .افـزون بر اهمیـت توجه
بـه درمـان نابـاروری در بحـث جمعیـت ،بایـد توجـه
داشـت کـه نابـاروری بـرای زوجهـا آسـیبهای جـدی
روانـی ،خانوادگـی و اجتماعـی بـه همـراه دارد و کمـک
بـه زوجهـای نابـارور ،بـرای ارتقـاء سـطح کلی سلامت و
بهداشـت جامعـه نیـز بسـیار مهم اسـت.
دکتـر علـی صادقی تبـار مدیر مرکـز درمـان ناباروری
ابنسـینا نیـز گفـت :پویـش حمایـت از زوجهـای نابـارور
چنـد سـالی اسـت کـه بـه مناسـبت روز ملـی جمعیت و
در راسـتای فرمایشـات مقـام معظم رهبری دربـاره ترویج
فرزنـدآوری ،برگـزار میشـود و افزایـش آگاهـی عمومـی
دربـاره علـل و درمانهـای نابـاروری ،معرفـی خدمـات
درمانـی پیشـرفته موجود در کشـور ،توجـه دادن جامعه،
مسـووالن و سیاسـتگذاران بـه ایـن پتانسـیل جمعیتـی
و تلاش بـرای کاهـش هزینههـا و جلـب حمایـت
نهادهـای بیمهگـر از جملـه اهـداف ایـن پویـش بـوده
اسـت .همچنیـن ،مـا در ایـن هفتـه بهعنـوان یک بسـته
تشـویقی چهـار خدمـت ویزیـت اول زنـان ،ویزیـت اول
مـردان ،آزمایـش اسـپرم و تسـت پـاپ اسـمیر را بهطـور
رایـگان بـه زوجهـای عزیـز ارایـه میکنیـم و امیدواریـم
بـا ایـن تالشها مسـیر درمـان را بـرای زوجهـای 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 زوجهـای نابارور هسـتند،
اعلام میکنیـم.
در ادامـه ،امیر سـرتیپ دوم سـتاد حمیدرضا سـلمانی
فرمانـده قـرارگاه انصـار نیـروی زمینـی ارتـش جمهوری
اسلامی ایـران ،بهعنوان نماینـده نیروهای مسـلح در این
نشسـت عنـوان کـرد :بـا نصبالعیـن قـرار دادن فرمـوده
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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 زوجهـای 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 اسـتانها و یگانهـا ،زوجهای
نابـارور شناسـایی شـدند و تالش شـد پشـتیبانی معنوی
و مـادی از ایـن زوجهـا صـورت گیـرد .همچنیـن ،بـا
برگـزاری جلسـات متعـدد بـا مدیریـت سـازمان بیمـه
نیروهـای مسـلح و بـا زحمـات خالصانـه و مؤمنامـه دکتر
نـوروزی ،مدیـر ایـن سـازمان و بـا همـکاری و مشـارکت
دلسـوزانه مرکـز درمـان نابـاروری ابنسـینا ،تفاهمنامهای
بـا ایـن مرکـز منعقد شـد و خدمات درمـان نابـاروری در
ایـن مرکـز بهطـور کامـل تحـت پوشـش سـازمان بیمـه
نیروهـای مسـلح قـرار گرفت.
وی در ادامـه افـزود :خوشـبختانه ،بسـیاری از عزیزان
نیـروی زمینـی در همیـن مـدت کوتـاه توانسـتهاند
بـا بهرهگیـری از خدمـات درمانـی ایـن مرکـز ،نتیجـه
بگیرنـد و مـا زوجهـای بسـیاری را داریـم کـه درمانشـان
موفقیتآمیـز بـوده و اکنـون در انتظـار تولـد فرزندشـان
هسـتند .همچنیـن ،بـا همـکاری دکتـر عزیزمحمـدی
رییـس بیمارسـتان فوقتخصصـی هاجـر ایـن عزیـزان
میتواننـد خدمـات مرحلـه زایمـان و مراقبتهـای 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
لبیـک گفتیـم و انشـاءاهلل ایـن خدمـات و اقدامـات
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 تلاش
کردیـم که خدمات تحت پوشـش این سـازمان را توسـعه
دهیـم و اگرچـه قبلا نیـز خدمـات درمـان نابـاروری زیر
پوشـش ایـن سـازمان قـرار داشـت ،اما در سـال گذشـته
مـا بهطـور ویـژه در ایـن حـوزه بازنگـری کردیم و بسـته
خدمـات درمـان نابـاروری را بهطـور کامـل پوشـش
دادیـم ،بهطـوری کـه میتوانیـم بـا افتخـار اعلام کنیـم

کـه خدمتـی در حـوزه درمان نابـاروری نیسـت که تحت
پوشـش کامـل بیمـه خدمـات درمانـی نیروهـای مسـلح
نبا شد .
مدیرعامـل سـازمان بیمـه نیروهـای مسـلح افـزود :ما
هزینـه ایـن خدمـات را از محـل صندوق بیمـه مکمل که
صـد در صـد آن را خـود بیمهشـدگان تامیـن میکننـد،
تامیـن میکنیـم و شـاید دلیـل اینکـه مـا توانسـتیم
ایـن اقـدام مهـم را انجـام دهیـم ،امـا دیگر سـازمانهای
بیمهگـر هنـوز نتوانسـتهاند در ایـن حـوزه ورود کننـد،
ایـن اسـت کـه ایـن سـازمان بهطـور همزمـان هـم
خدمـات بیمـه پایـه و هـم خدمـات بیمـه تکمیلـی را به
بیمهشـدگان ارایـه میکنـد.
دکتـر نـوروزی خاطرنشـان کـرد :هماکنـون سـازمان
بیمـه نیروهـای مسـلح بـا ی 11مرکـز درمـان نابـاروری
در کشـور قرارداد مسـتقیم دارد و آماده توسـعه همکاری
بـا دیگـر مراکـز کشـور نیـز هسـتیم .افـزون بر ایـن ،اگر
زوجهـای تحـت پوشـش ایـن سـازمان خدمـات درمـان
نابـاروری را از مراکـزی کـه طـرف قـرارداد مـا نیسـتند
دریافـت کننـد ،هزینههـا را بهصـورت روز پرداخـت بـه
بیمهشـدگان پرداخـت میکنیـم .همچنیـن ،بـا افتخـار
اعلام میکنیـم کـه نهتنهـا نابـاروری اولیـه ،بلکـه
نابـاروری ثانویـه نیـز تحت پوشـش بیمه نیروهای مسـلح
قـرار دارد ،یعنـی اگـر زوجـی یـک فرزنـد دارنـد و بـرای
فرزنـد دوم دچار مشـکل ناباروری شـدهاند نیـز میتوانند
از ایـن خدمـات اسـتفاده کننـد.
در بخـش دیگـری از این نشسـت ،دکتـر آزادی معاون
دفتـر تخصصـی سـازمان بیمه سلامت ،ضمن سـپاس از
دغدغهمنـدی مدیـران مرکـز درمـان نابـاروری ابنسـینا،
گفـت :مـا در سـازمان بیمـه سلامت نیـز همـواره تالش
میکنیـم بـه فرمایشـات رهبر معظـم انقلاب جامه عمل
بپوشانیم.
همانطور که اسـتحضار دارید ،سـازمان بیمه سلامت
یـک سـازمان کاملا دولتـی اسـت و بیـش از  ۵۰درصـد
جمعیـت کشـور را زیـر پوشـش دارد .در حـوزه درمـان
نابـاروری ،در بخـش اقلام دارویی ،برخی داروها پوشـش
 ۹۰درصـدی و برخـی پوشـش  ۷۰درصـدی دارنـد و در
سـال گذشـته ،حـدود  ۱۰۰میلیـارد تومـان از هزینههای

این سـازمان به پوشـش اقالم دارویی نابـاروری اختصاص
یافـت .در زمینـه خدمات سـرپایی مانند ویزیت ،مشـاوره
و خدمـات پاراکلینیکـی نیـز پوشـش  ۹۰درصـدی بیمـه
سلامت در حـوزه درمـان نابـاروری برقـرار اسـت و در
بخـش خدمـات بسـتری نیـز ،بـرای خدماتـی چـون
جراحیهـای وازکتومـی یـا هیستروسـکوپی پوشـش ۹۰
درصـدی خدمـات اعمال میشـود؛ اما خدماتـی مانند آی
وی اف و میکرواینجکشـن کـه بـرای همـه سـازمانهای
بیمهگـر پایـه در گـروه خدمات سـتارهدار قـرار میگیرد،
از فهرسـت مـوارد تحـت پوشـش مـا خارج اسـت.
دکتـر آزادی در ادامـه افـزود :البتـه بـه موجـب بند ح
تبصـره  ۱۷قانـون بودجـه  ۱۴۰۰و در راسـتای اجرایـی
کـردن حکـم بنـد ( )۳سیاسـتهای کلـی جمعیـت
سیاسـتهای جمعیتـی کشـور ،ردیـف بودجـهای بـرای
حمایـت از زوجهـای نابـارور در نظـر گرفتـه شـده اسـت
کـه بـه موجـب آن ،تحـت نظـارت وزارت بهداشـت و
درمـان و آمـوزش پزشـکی ،بایـد کارگروهـی بـا حضـور
سـازمانهای بیمهگـر (سلامت و تامیـن اجتماعـی)،
کمیتـه امـداد ،معاونـت درمـان ایـن وزارتخانـه و
جهاددانشـگاهی ،تشـکیل شـود و بر اساس سـازوکارهای
مصـوب ایـن کارگـروه ایـن بودجـه صـرف پوشـش ۹۰
درصـدی سـه دوره کامـل خدمـات درمـان نابـاروری بـه
روش آی وی اف و میکرواینجکشـن و پوشـش هزینههای
دارویـی ،پاراکلینیکـی و دیگـر خدمـات مربوطه شـود .از
دیگـر وظایـف این کارگـروه ،ایجاد سـامانهای بـرای ثبت
اطالعـات متقاضیـان و تعییـن سـهم بیمههـا بـر اسـاس
جمعیـت مشـمول هـر سـازمان اسـت .بـر این اسـاس ما
نیـز مکاتباتـی با معاونت درمان وزارت بهداشـت داشـتیم
و آمادگـی خـود را اعلام کردیـم تـا در صـورت تخصیص
ردیـف بودجـه ،بتوانیم خدمـات خـود را در زمینه درمان
نابـاروری توسـعه دهیـم.
ایـن نشسـت خبـری بـه میزبانـی مرکـز فوقتخصصی
درمـان نابـاروری ابنسـینا و در روز نخسـت پویـش
حمایـت از زوجهـای نابـارور بـا حضـور اصحـاب رسـانه
و خبرنـگاران برگـزار شـد و در پایـان نشسـت ،بـه
پرسـشهای خبرنـگاران پاسـخ داده شـد.
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گفتـار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

فعالیت ۳۱مرکزنوآوریجهاددانشگاهیدرسطحکشور

رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی ،از فعالیت  ۳۱مرکز نوآوری در مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی متناسب با
توامنندی استانها خرب داد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی :محمدعلــی گــودرزی
در حاشــیه بازدیــد از مراکــز علمــی کاربــردی
جهاددانشــگاهی گیــان ،بــا اشــاره بــه فعالیــت موسســه
آمــوزش عالــی علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی در
حــوزه آموزشهــای مهارتــی ،اظهــار کــرد :در حــال
حاضــر  ۴۱مرکــز علمــی کاربــردی در ســطح کشــور
داریــم کــه در برخــی از اســتانها حداقــل یــک مرکــز
و در برخــی دیگــر بیــش از یــک مرکــز فعــال هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان گیــان چهــار مرکــز
علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی دارد ،تصریــح کــرد:
تمرکــز مــا بــر آموزشهــای مهارتــی اســت کــه زیــر
نظــر دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی مقاطــع کاردانــی
و کارشناســی را برگــزار میکنیــم.
رییــس موسســه آمــوزش عالــی علمــی کاربــردی

جهاددانشــگاهی ،از ثبتنــام حــدود  ۲۰هــزار دانشــجو
در نیمســال جدیــد تحصیلــی ایــن مراکــز خبــر داد و
گفــت :امیدواریــم بــرای نیمســال پیــش رو در مهرمــاه
جــذب باالتــری داشــته باشــیم.
گــودرزی ،بــا تاکیــد بــر لــزوم جــذب دانشــجو در
حوزههــای مــورد نیــاز و متناســب بــا پتانســیل اســتان
و شهرســتان و براســاس توانمنــدی مراکــز ،عنــوان کــرد:
یکــی از برنامههــای مهــم موسســه آمــوزش عالــی
علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی در ســال جــاری
راهانــدازی مراکــز نــوآوری در مراکــز علمــی کاربــردی
جهاددانشــگاهی اســت تــا محیــط واقعــی کار را بــرای
دانشــجویان فراهــم کننــد و مکمــل اشــتغال باشــند.
وی از فعالیــت  ۳۱مرکــز نــوآوری در مراکــز علمــی
کاربــردی جهاددانشــگاهی متناســب بــا توانمنــدی

اســتانها خبــر داد و اضافــه کــرد :ایــن مراکــز فرصتــی
بــرای تبدیــل ایدههــای دانشــجویان بــه محصــول
اســت ،بنابرایــن بــا حضــور دانشــجویان دارای ایــده
و مدرســین و ورود بانکهــا ،ایدههــای خــوب را بــه
محصــول تبدیــل میکنیــم.
رییــس موسســه آمــوزش عالــی علمــی کاربــردی
جهاددانشــگاهی ،ماموریــت جهاددانشــگاهی را حمایــت
از ایدههــا تــا تبدیــل بــه محصــول دانســت و یــادآور
شــد :میخواهیــم زمینــه اشــتغال و کارآفرینــی و در
نهایــت افزایــش بهــرهوری را فراهــم کنیــم.
وی بـا اشـاره بـه تاکیـد کلیـه مراکـز آمـوزش عالـی
مبنـی بر تشـکیل کالسهـای حضوری در سـال تحصیلی
پیـش رو ،اظهـار کـرد :واکسیناسـیون دانشـجویان در
مقابـل کرونـا یکـی از اولویتهای وزارت بهداشـت اسـت
و در صـورت انجـام ایـن مهـم ،شـاهد برگـزاری حضوری
کالسهـای درس خواهیـم بـود.
گــودرزی ،بــا اشــاره بــه پتانســیلهای خــوب گیــان
در حــوزه راهانــدازی مراکــز نــوآوری ،تاکیــد کــرد:
نیازمنــد حمایــت مســئوالن اســتانی و شهرســتانی از
مراکــز آمــوزش عالــی جهاددانشــگاهی بهویــژه در
حــوزه فرهنگســازی آموزشهــای مهارتــی هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه فارغالتحصیــان دانشــگاههای
نظــری بــا بیــکاری مواجــه هســتند ،گفــت :بایــد بــه
ســمت ترویــج آموزشهــای مهارتــی در کشــور برویــم؛
البتــه براســاس برنامــه ششــم توســعه ،بایــد حــدود
 ۳۰تــا  ۳۵درصــد دانشــجویان آموزشهــای مهارتــی
را گذرانــده باشــند کــه در ایــن راســتا بایــد فعالتــر
شــویم.
بــه گــزارش ایســنا ،وی بــا اشــاره بــه نقــش واحدهای
اســتانی جهاددانشــگاهی در راهانــدازی رشــتههای
متناســب بــا پتانســیلهای منطقــه ،تصریــح کــرد:
ماموریــت مراکــز نــوآوری جهاددانشــگاهی متناســب بــا
نیازهــای هــر منطقــه تغییــر خواهــد کــرد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

پژوهشگاهرویانجهاددانشگاهی،
مناد رویش خودباوری و توامنندی

دکرت شاهوردی در  ۳۰سالگی پژوهشگاه رویان از نهالی سخن گفت که به درخت پُرمثر تبدیل شد
درمانـــی"" ،مرکـــز دیابـــت ،چاقـــی و متابولیســـم"
نیـــز در قالـــب کلینیـــک پوســـت ،کلینیـــک دیابـــت،
کلینی ــک س ــرطان و کلینی ــک جام ــع پیش ــگیری ،ب ــه
مـــردم خدمترســـانی میکننـــد.

رواب ــط عموم ــی پژوهش ــگاه عل ــوم س ــلولی جهاددانش ــگاهی جهاددانشـــگاهی فعالیتهـــای شـــاخص و اقدامهـــای
(روی ــان)؛ نه ــال نوپای ــی ک ــه  ۸خ ــرداد س ــال  ۱۳۷۰ب ــه صـــورت گرفتـــه در ایـــام همهگیـــری بیمـــاری
دســـت زندهیـــاد دکتـــر ســـعید کاظمـــی آشـــتیانی و کووی ــد ۱۹-توس ــط ای ــن پژوهش ــگاه را تش ــریح ک ــرد.
جمع ــی از پژوهش ــگران جهاددانش ــگاهی کاش ــته ش ــد،
رییـــس پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی در
ب ــا گذش ــت  ۳۰س ــال از عم ــر فعالی ــت خ ــود ،ام ــروز ایـــن زمینـــه گفـــت :حاصـــل تـــاش پژوهشـــگران در
بـــه درخـــت پرثمـــری تبدیـــل شـــده اســـت کـــه در ایـــن  ۳۰ســـال ۳ ،پژوهشـــکده شـــامل" :پژوهشـــکده
عرصـــه ملـــی و بینالمللـــی بـــه جایـــگاه درخشـــان و زیستشناســـی و فنـــاوری ســـلولهای بنیـــادی"،
قاب ــل توجه ــی دس ــت یافت ــه و در جم ــع  ۱۰مؤسس ــه "پژوهشــکده زیســت فنــاوری" در تهــران و "پژوهشــکده
برت ــر تحقیقات ــی جه ــان در ح ــوزه تحقیق ــات ناب ــاروری پزشـــکی تولیـــد مثـــل" در اصفهـــان اســـت کـــه در
و روشه ــای کم ــک ب ــاروری ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
قالـــب پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی مشـــغول
                         
ر
د
دکتـــر عبدالحسیــــــــــــن شـــاهوردی،
فعالی ــت و ارای ــه خدم ــات هس ــتند .همچنی ــن "مرک ــز
ســـیامین ســـالگرد تاســـیس پژوهشـــگاه رویـــان فـــوق تخصصـــی درمـــان نابـــاروری"" ،مرکـــز ســـلول

شکلگیری شرکتهای دانشبنیان،
حاصل انباشت دانش
دکتـــر شـــاهوردی افـــزود :در عیـــن حـــال شـــاهد
شـــکلگیری شـــرکتهای دانشبنیـــان وابســـته
بـــه پژوهشـــگاه رویـــان شـــامل شـــرکت فنـــاوری
بُنیاختههـــای رویـــان (بانـــک خـــون بنـــد نـــاف) و
شـــرکت سِ ـــلتک فارمـــد (ســـلولهای بنیـــادی و
تولیــد ســلول) ،شــرکت رویــان بیوتــک (تولیــد و تکثیــر
حیوان ــات ب ــا پتانس ــیل ژنتیک ــی) هس ــتیم .ش ــکلگیری
ایـــن شـــرکتهای دانشبنیـــان ،حاصـــل تـــاش
پژوهشـــگران در زمینـــه کســـب و انباشـــت دانـــش
اس ــت ت ــا بتوانن ــد خدم ــات مختل ــف را در قال ــب ای ــن
شـــرکتها بـــه جامعـــه عرضـــه کننـــد و در حقیقـــت
بهنوعـــی ،تکمیلکننـــده حلقههـــای زنجیـــرهی کار
در جهاددانش ــگاهی از تولی ــد ت ــا کارب ــرد دان ــش اس ــت.
وی تاکیـد کـرد :پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی
در بحـث انتشـارات نیـز عملکـرد خوبـی داشـته اسـت
و کتابهـای مختلفـی در سـطح ملـی و بینالمللـی
تاکنـون منتشـر شـدهاند کـه توانسـتهاند جوایـز مختلفی
از جملـه جایـزه کتـاب سـال جمهوری اسلامی ایـران را
از آن خـود کننـد .مجلههـای علمـی ( Cellو )IJFS
نیـز در سـایتهای بینالمللـی ایندکـس شـده و نتایـج
فعالیتهـای پژوهشـگاه در زمینـه تولیـد دانـش را
منعکـس میکننـد.
دکتـــر شـــاهوردی خاطرنشـــان کـــرد :یکـــی از
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وظای ــف جهاددانش ــگاهی ،الگوس ــازی اس ــت؛ بنابرای ــن
در پژوهشـــگاه رویـــان تـــاش کردهایـــم تمـــام
فعالیتهایـــی کـــه انجـــام میشـــود ،در قالـــب یـــک
کار الگویـــی ،بـــه نتیجـــه برســـد کـــه نمونـــه آن را
میتوانیـــم در بحـــث ســـلولهای بنیـــادی و درمـــان
نابـــاروری مشـــاهده کنیـــم.
فعالیتهای پژوهشگاه رویان در ایام همهگیری
بیماری کووید ۱۹
رییـــس پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی
گفـــت :تـــاش کردیـــم بـــا وجـــود تمـــام مشـــکالتی
کـــه همهگیـــری کوویـــد  ۱۹ایجـــاد کـــرده بـــود،
فعالیتهـــا و پژوهـــش در حوزههـــای مختلـــف را
دنبـــال کنیـــم و یکـــی از مهمتریـــن حوزههـــای
فعالیـــت در رابطـــه بـــا همیـــن بیمـــاری بـــود.
نخســـتین قـــدم از اســـفند  ۱۳۹۸و همزمـــان بـــا
شـــیوع همهگیـــری بیمـــاری آغـــاز شـــد .شـــرایط در
آن مقط ــع زمان ــی ب ــا ام ــروز تف ــاوت داش ــت و ت ــاش
کردیـــم در گام نخســـت ،در بحـــث تشـــخیصی بـــه
وزارت بهداشـــت کمـــک کنیـــم.
وی افـــزود :بـــا اســـتفاده از تجربههایـــی کـــه در
پژوهشـــکدههای مختلـــف کســـب کـــرده بودیـــم و بـــا
متمرکـــز کـــردن تجهیـــزات و نیـــروی انســـانی ،یکـــی
از آزمایشـــگاهها بـــا تجهیـــز کامـــل نیـــرو امکانـــات،
بهصـــورت تماموقـــت روی بحـــث تشـــخیص بیمـــاری
کوویـــد  ۱۹متمرکـــز شـــد .تجربههـــای خوبـــی در
ایـــن مســـیر کســـب کردیـــم .بـــا توجـــه بـــه آینـــده
علـــم کـــه بیشـــتر فعالیتهـــا در عرصـــه مولکولـــی
و ژنتیـــک متمرکـــز خواهـــد بـــود ،تصمیـــم گرفتیـــم
فعالیته ــای ای ــن آزمایش ــگاه تش ــخیصی را گس ــترش
داده و در قالـــب یـــک آزمایشـــگاه جامـــع ژنتیـــک
بـــه فعالیـــت ادامـــه دهیـــم تـــا بتوانیـــم بســـیاری از
تســـتهای ژنتیکـــی کـــه در عرصههـــای درمـــان
جدیـــد توســـعه پیـــدا کردهانـــد را در کشـــور اجـــرا
کنیـــم.

دکتـــر شـــاهوردی تاکیـــد کـــرد :یکـــی دیگـــر از
حوزههـــای فعالیـــت پژوهشـــگاه در ایـــن ایـــام ،بحـــث
علـــوم ســـلولی و اســـتفاده از ســـلولهای بنیـــادی،
بخصـــوص ســـلولهای بنیـــادی مزانشـــیم بـــرای
درمـــان بیمـــاری کوویـــد  ۱۹بـــود کـــه ایـــن کار را
بـــا همـــکاری بیمارســـتانهای "مســـیح دانشـــوری"،
"ش ــریعتی" و "هاج ــر" و ب ــا کس ــب اج ــازه از کمیت ــه
اخـــاق وزارت بهداشـــت آغـــاز کردیـــم .اســـتفاده
از ایـــنروش درمانـــی در دو فـــاز روی تعـــدادی از
بیمـــاران انجـــام شـــد کـــه نتایـــج نســـبتا خوبـــی بـــه
همـــراه داشـــت ،امـــا بهطـــور کامـــل معنـــادار نبـــود.
هزینههـــای بـــاالی ایـــن پروتـــکل درمانـــی مانـــع از
ادامـــه ایـــن پـــروژه گردیـــد.
وی اف ــزود :تجربهه ــای خوب ــی در ای ــن پ ــروژه ب ــه
دس ــت آوردی ــم و در گام بع ــدی ،پ ــروژه دیگ ــری را در
همـــان بحـــث ســـلولهای مزانشـــیم یـــا فرآوردههـــای
ســـلولهای مزانشـــیم آغـــاز کردیـــم کـــه بتـــوان از
آنهـــا بـــه شـــکل اســـپری بـــرای بیمارانـــی کـــه بـــا
مش ــکل ری ــه مواج ــه هس ــتند ،اس ــتفاده کنی ــم .ای ــن
پـــروژه در فـــاز نخســـت روی چنـــد بیمـــار مـــورد
آزمایـــش قـــرار گرفـــت.
رییــس پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی گفــت:
در گام بعــدی تــاش کردیــم آنتیبادیهــای خاصــی
را تولیــد کنیــم کــه از آن بهعنــوان یــک پوشــاننده
گیرندههــای  - ACE۲گیرندههایــی کــه ویــروس را
بــه خــود میگیرنــد  -در ناحیــه حلــق ،حنجــره و بینــی
بیمــاران اســتفاده کنیــم تــا امــکان اتصــال ویــروس بــه
ایــن گیرندههــا فراهــم نشــود.
وی تاکیـــد کـــرد :مشـــابه ایـــن پـــروژه در چنـــد
کش ــور دیگ ــر ه ــم اج ــرا و محص ــول آن نی ــز وارد ب ــازار
ش ــده اس ــت و امیدواری ــم ک ــه م ــا نی ــز در ای ــن زمین ــه
موف ــق باش ــیم و ب ــه مرحل ــه کارب ــرد نی ــز برس ــد؛ ام ــا
تجربههایـــی کـــه از پیمـــودن ایـــن مســـیرها حاصـــل
میشـــود ،در بســـیاری از بیماریهـــای دیگـــر نیـــز
قابلی ــت تعمی ــم دارد.

رونمایی از موش "کوویدسا"
با قابلیت کرونایی شدن
دکتـــر شـــاهوردی گفـــت :پژوهشـــگاه رویـــان از
نظ ــر پش ــتیبانی حیوان ــات م ــورد نی ــاز ب ــرای تحقی ــق
در چنـــد پـــروژه ،بـــا تیمهـــای تولیـــد واکســـن
همـــکاری دارد .براســـاس توانمنـــدی و تجربههـــای
پژوهشـــگران پژوهشـــگاه رویـــان در بحـــث تولیـــد
حیوانـــات تراریخـــت ،وارد حـــوزهی تولیـــد مـــدل
حیوانـــی بـــرای آزمایـــش واکســـن کرونـــا شـــدیم و
پـــروژه مـــوش کوویدســـا را آغـــاز کردیـــم.
وی افـــزود :مـــوش ،فاقـــد پروتئیـــن متصـــل بـــه
وی ــروس اس ــت و ب ــه همی ــن دلی ــل ،عن ــوان میش ــود
کـــه مـــوش بـــه ایـــن بیمـــاری مبتـــا نمیشـــود .بـــا
روش دســـتکاری ژنتیکـــی ،ژن انســـانی وارد ژنـــوم
مـــوش شـــد و در نهایـــت ،موشهایـــی بـــا قابلیـــت
کروناییشـــدن ایجـــاد شـــدند .مـــوش کوویدســـا
تاکن ــون در دو مرک ــز ب ــزرگ در جه ــان تولی ــد ش ــده
اســـت و میتوانـــد بـــرای آزمایـــش انـــواع داروهـــای
بیمـــاری کوویـــد  ۱۹مـــورد اســـتفاده قـــرار بگیـــرد.
ایـــن مـــدل حیوانـــی کمـــک میکنـــد تـــا مـــدت
تحقیقـــات بـــرای آزمایـــش داروهـــا ،کوتاهتـــر شـــده
و ب ــا ارزیاب ــی س ــریعتر ،ام ــکان آزمای ــش روی انس ــان
فراهـــم شـــود .اســـفند  ۱۳۹۹طـــی مراســـمی بـــا
حض ــور مع ــاون علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری و
ریی ــس جهاددانش ــگاهی ،از م ــوش کوویدس ــا رونمای ــی
شـــد.
دکت ــر ش ــاهوردی ضم ــن اش ــاره ب ــه بح ــث تولی ــد
کیتهـــای تشـــخیصی گفـــت :پژوهشـــگاه رویـــان
در زمینـــه تولیـــد کیتهـــای تشـــخیص ســـریع نیـــز
قدمهایـــی برداشـــته اســـت ،امـــا بحـــث اصلـــی در
ایـــن زمینـــه ،ورود مـــاده اولیـــه ایـــن کیتهـــا از
خ ــارج کش ــور اس ــت .ه ــدف م ــا تولی ــد م ــاده اولی ــه
مـــورد نیـــاز کیتهـــای تشـــخیص ســـریع در داخـــل
کشـــور اســـت.

استمرار فعالیتهای علمی و پژوهشی
دکتر شاهوردی تاکید کرد :سال  ۱۳۹۹نزدیک به ۳۸۰
مقاله در مجلههای معتبر به چاپ رساندیم که حدود یک

لزوم همراهی بیشتر بیمههای تکمیلی
در مسیر درمان ناباروری
رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در خصوص
ایجاد شعبههایی در سایر نقاط کشور گفت :متاسفانه
به دلیل محدودیتهای مالی این امکان تاکنون فراهم
نشده است؛ اما مراکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی در
بسیاری از استانها فعال هستند و پژوهشگاه رویان از نظر
علمی این مراکز را حمایت میکند.
دکتر شاهوردی خاطرنشان کرد :در بحث هزینههای
درمان ناباروری ،بیمههای تکمیلی به این حوزه ورود پیدا
کردهاند؛ اما این پوشش به شکل عام و سراسری نیست.
شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است ،اما هنوز فاصله
زیادی با شرایط ایدهآل داریم .در این مسیر به توسعه
زیرساختها ،سرمایهگذاری بیشتر ،نگاه و برنامهریزیهای
تازهای نیاز داریم .در بودجه امسال ،بودجهای برای درمان
زوجهای نابارور اختصاص پیدا کرده است که امیدوارم
تحقق پیدا کرده و شرایط برای ارایه خدمات بهتر با هزینه
پایینتر به این زوجها فراهم شود.
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گره خوردن آینده پزشکی با ژندرمانی
دکتـر شـاهوردی بـا اشـاره بـه موفقیـت در زمینـه
تولیـد یـک رده سـلولی بـرای شـروع ژندرمانـی گفـت:
ژندرمانـی یکـی از موضوعاتـی اسـت که آینده پزشـکی
بهنوعـی بـا آن گـره خـورده اسـت و بهعنـوان یکـی از
مسـیرهای جدیـد درمانـی بـرای بیماریهـای سـخت و
العلاج عنـوان میشـود .حتـی در دنیـا مدعـی شـدهاند
کـه امـکان درمان برخـی از انواع سـرطان مانند سـرطان
خـون یـا تاالسـمی از طریـق ژندرمانـی وجـود دارد.
وی افزود :چندین سال است که روی موضوع
ژندرمانی هم در سطح آزمایشگاهی و هم روی مدلهای
حیوانی در حال کار هستیم و تجربههای خوبی به دست
آوردهایم .یکی از اتفاقهای خوبی که در سال  ۱۳۹۹شاهد
آن بودیم ،با تالش پژوهشگران پژوهشکده سلولهای
بنیادی ،تولید یک رده سلولی برای شروع ژندرمانی به
نتیجه رسید و توانستیم زیرساختهای الزم از جمله اتاق
تمیز ( )clean roomبرای انجام دستورزی ژنی در
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 ،ژندرمانی روی مدل انسانی را آغاز کنیم.

هدفگذاری برای ایجاد پایگاههای علمی در منطقه
رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی با اشاره به
تعامالت بینالمللی این پژوهشگاه گفت :رویکردی که
با جدیت پیگیری میکنیم ،ایجاد پایگاههای علمی در
کشورهای منطقه و کشورهای متقاضی در قالب ارایه
خدمات آموزشی یا درمانی در کنار مباحث پژوهشی
است .کشورهای مختلفی مانند آذربایجان و الجزایر را
مدنظر داریم و پایگاه بانک خون بند ناف در کشورهای
عراق و عمان دایر است و امیدواریم این فعالیتها استمرار
پیدا کند.
دکتر شاهوردی تاکید کرد :فعالیتهای آموزشی
مشترک را به شکل مجازی پیگیری میکنیم .قطعا برای
بقا و استمرار پژوهشگاه ،باید بینالمللی فکر و عمل کنیم.
باید تعامالت بینالمللی داشته باشیم تا عالوه بر انتقال
دانش و ارایه خدمات در سطوح مختلف ،بتوانیم تجهیزات
تولید داخل را به کشورهای دیگر عرضه کنیم.
وی افزود :به دلیل توقف پروازها ،اوجگیری بیماری
کووید  ۱۹در زمانهای مختلف ،پروتکلهای وضع شده
در داخل و سایر کشورها ،در زمینه ارایه خدمات به
بیماران خارجی در سال  ۱۳۹۹با مشکل مواجه بودیم و
امیدواریم این شرایط در سال  ۱۴۰۰بهبود و این ارتباط،
استمرار پیدا کند.
دکتر شاهوردی خاطرنشان کرد :مردم منطقه و
مسلمانان در سطح جهان تمایل دارند در فضایی که
اصول و آداب و مسایل شرعی رعایت میشود ،خدمات
درمانی مورد نیاز را دریافت کنند و این موضوع یک امتیاز
برای ایران محسوب میشود .ایران در زمینه پزشکی
صاحبنام بوده و کشورهای همسایه و مسلمانان تمایل
دارند از امکانات پزشکی کشورمان استفاده کنند .در کنار
این موضوع ،بحث توریسم درمانی هم مطرح میشود که
جای کار زیادی دارد.

www.acecr.ac.ir

برنامهریزی برای احداث مرکز ملی نخستیسانان
ریی ــس پژوهش ــگاه روی ــان جهاددانش ــگاهی تاکی ــد
کـــرد :بعـــد از چنـــد ســـال پیگیـــری ،در دیمـــاه
 ۱۳۹۹کلنـــگ احـــداث مرکـــز ملـــی نخستیســـانان
( )primatesو مرکـــز تحقیقـــات پیشبالینـــی
پزشـــکی بازســـاختی رویـــان ،بـــا حضـــور وزیـــر راه
و شهرســـازی در منطقـــه پردیـــس بـــه زمیـــن زده
شـــد .اهمیـــت وجـــود مراکـــز ملـــی از ایـــن نـــوع ،در
شـــرایطی ماننـــد همهگیـــری بیمـــاری کوویـــد ۱۹
کـــه نیازمنـــد انجـــام پژوهشهـــای ســـریع و حســـاس
هســـتند ،بیـــش از پیـــش مشـــخص میشـــود.

سوم این مقالهها بهصورت مشترک با تیمهای بینالمللی
انجام شد که به معرفی توانمندی مجموعه کمک میکند.
همچنین ،نزدیک به  ۱۷۰طرح پژوهشی پژوهشگران
و دانشجویان پژوهشگاه در سال  ۱۳۹۹خاتمه یافته و
طرحهای پژوهشی جدیدی نیز آغاز شدهاند.

اهمیت حضور فعالتر خیرین در بحث پژوهش
رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی با اشاره به
همراهی خوب خیرین در پروژههای مختلف گفت :در
موضوعاتی مانند سلولهای بنیادی ،بیماری کلیه ،سندرم
تخمدان پلیکیستیک شاهد حمایت و همراهی خوب
خیرین بودهایم .موسسه خیرین سالمت رویان با کمک
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 فعالیتهای
خوب این بود که با کمک صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر
لوتوس پارسیان و زیر نظر بورس ،صندوق نیکوکاری فعال
شد .افراد با سرمایهگذاری در این صندوق میتوانند بخشی
از سود کسب شده را به امور پژوهشی اختصاص دهند.
وی تاکید کرد :در زمینه احداث اقامتسرا برای
بیماران شهرستانی نیز صحبتهایی با شهرداری منطقه و
خیرین داشتهایم و این موضوع بهعنوان دغدغه ،مدنظر ما
قرار دارد .تالش میکنیم با همراهی خیرین این موضوع
را پیگیری و به نتیجه برسانیم.
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پیامرییسجهاددانشگاهی
به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

دکرت حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در آستانه  ۲۷اردیبهشتماه ،روز ارتباطات و روابط عمومی در پیامی فرارسیدن این روز را
به متام فعاالن این حوزه و بهویژە به همکاران پرتالش در بخشهای مختلف این عرصه اثرگذار و مهم در جهاددانشگاهی تربیک گفت.
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ،متـــن پیـــام
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی بـــه ایـــن شـــرح
اســـت:
بسماهلل الرحمن الرحیم
فرارس ــیدن  ۲۷اردیبهش ــت ،روز ارتباط ــات
و رواب ــط عموم ــی را گرام ــی م ـیدارم؛ اگرچ ــه
بـــه دلیـــل ســـیطره فنـــاوری دیجیتـــال
بـــر ارتباطـــات و شـــرایط پاندمـــی ویـــروس
کرونـــا ،امســـال هـــم در آســـتانه ایـــن
روز جهانـــی ،بـــار دیگـــر بـــر ســـرعت
بخشـــی بـــه توســـعه فنـــاوری و ارتباطـــات
دیجیتالـــی تاکیـــد میشـــود؛ امـــا آنچـــه
قصـــد دارم بـــه مناســـبت ایـــن روز،
دســـتاندرکاران حـــوزه روابـــط عمومـــی،
فعـــاالن عرصـــه رســـانههای دیجیتـــال و
پژوهشـــگران و توســـعهدهندگان فنـــاوری
اطالعـــات و ارتباطـــات را بـــه شـــناخت
بیشـــتر و درک بهتـــر اهمیـــت آن دعـــوت
کنـــم ،ایـــن واقعیـــت اســـت کـــه دشـــواری
موقعیتهـــای فعلـــی بههیچعنـــوان
نبایـــد مـــا را از آینـــده غافـــل کنـــد؛
عرصـــه
فعـــاالن
بهعبارتدیگـــر،
ارتباطـــات و روابـــط عمومـــی بایـــد از مراکـــز
آیندهپژوهـــی ،ترســـیم آینـــده محتمـــل

و ســـناریوهای برآمـــده از پژوهشهـــا
را نهتنهـــا در حـــوزه تخصصـــی خـــود
یعنـــی آینـــده فنـــاوری ارتباطـــات
بلکـــه در موضوعـــات متنـــوع اقتصـــاد،
محیطزیســـت ،ســـامت ،فرهنـــگ،
مشـــاغل و نیـــز معضـــات و بحرانهـــای
مختلـــف اجتماعـــی مطالبـــه کننـــد؛ و از
آنطـــرف هـــم مراکـــز آیندهپژوهـــی،
عالقهمندانـــه و بـــا روشهـــای علمـــی
نظیـــر تحلیـــل اهـــداف ،بـــه ســـازماندهی
اطالعـــات موجـــود و مطلوبیتهـــا پیرامـــون
آینـــده پرداختـــه و حاصـــل مطالعـــات خـــود
را در اختیـــار دســـتاندرکاران حـــوزه
ارتباطـــات و روابـــط عمومـــی قـــرار دهنـــد؛
بـــا چنیـــن همـــکاری نزدیکـــی میتـــوان
انتظـــار داشـــت طرحهـــای ارتباطـــی
کـــه بـــر مبنـــای آیندهپژوهـــی تدویـــن
میشـــود ،دقیقتـــر و همهجانبهتـــر
بـــوده و از همـــه مهمتـــر بـــا آمادگـــی
کامـــل بـــه اســـتقبال تغییـــرات ،تحـــوالت
و بحرانهـــای احتمالـــی آتـــی برونـــد؛
ایـــن مفهـــوم و ایـــن ســـطح از آمادگـــی،
مطمئنـــ ًا در نـــزد افـــکار عمومـــی هـــم
پنهـــان نخواهـــد مانـــد و جامعـــه بـــا ادراک

ایـــن تالشهـــا کـــه فوایـــد آن مســـتقیم ًا
متوجـــه مـــردم خواهـــد بـــود ،بیشازپیـــش
بهســـوی آرامـــش افـــکار عمومـــی ،ایجـــاد
امیـــد در جامعـــه و برداشـــتن گامهـــای
اســـتوار و مبتنـــی بـــر پژوهـــش حرکـــت
خواهـــد کـــرد؛ یعنـــی تـــداوم تـــاش بـــرای
همـــان هدفـــی کـــه در پیـــام روز ارتباطـــات
ســـال قبـــل هـــم مـــورد تاکیـــد قـــرار
گرفـــت.
در پایـــان بـــار دیگـــر بـــا آرزوی تحقـــق
اهـــداف و آرمانهـــای کشـــور عزیزمـــان در
همـــه حوزههـــا بهویـــژه در بخشهـــای
جامعـــه اطالعاتـــی و ارتباطـــی27 ،
اردیبهشـــتماه روز ارتباطـــات و روابـــط
عمومـــی را بـــه همـــکاران پرتالشـــم کـــه در
بخشهـــای مختلـــف ایـــن عرصـــه اثرگـــذار
و مهـــم در جهاددانشـــگاهی بـــه فعالیـــت
مشـــغولند ،تبریـــک میگویـــم و موفقیـــت
و ســـربلندی آنهـــا را از خـــدای ســـبحان
مســـئلت مینمایـــم.
حمیدرضا طیبی
رییس جهاددانشگاهی
1400/2/26
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی :جهاددانش ــگاهی ب ــه
مناســـبت فرارســـیدن روز جهانـــی قـــدس بیانیـــهای
ص ــادر ک ــرد.
متن بیانیه این نهاد به شرح زیر است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
روز قـــدس ،ســـنت و میـــراث جـــاودان امـــام
خمینـــی (ره) و یـــادگار هویتبخـــش آن شـــخصیت
اله ــی ،دوراندی ــش و نافذال ــکالم ب ــرای آزادی قبل ــه و
کان ــون ارزشه ــای مس ــلمانان و احق ــاق ح ــق مل ــت
مظلـــوم فلســـطین اســـت؛
ایـــن روز بـــزرگ ،میثـــاق جهـــان اســـام اســـت
و آرمـــان آزادســـازی ســـرزمین مقـــدس فلســـطین
و پاســـداری از مقاومـــت ،شـــرافت نشـــأت گرفتـــه از
ایمـــان مســـلمانان محســـوب میشـــود.
هـــر ســـال در روز قـــدس ،مســـلمانان جهـــان و
بلکـــه همـــه آزادگان عالَـــم بایـــد بیـــش از پیـــش
و گســـتردهتر از ســـالهای قبـــل ،در کنـــار
مـــردم ســـتمدیده فلســـطین بایســـتند و بـــا اعـــام
همبس ــتگی و ت ــوکل ب ــر نص ــرت اله ــی ،آن ــان را در
برابـــر اســـرائیل ،ایـــن شـــ ِّر مطلـــق و خطـــر بـــزرگ

بـــرای انســـانیت ،حمایـــت کننـــد.
رهایـــی قـــدس شـــریف بهعنـــوان محـــل
عـــروج رســـالت ،از چنـــگال ایدئولـــوژی شـــیطانی و
نژادپرســـتانه صهیونیســـم بـــه یـــاری خداونـــد قـــادر
متعـــال و همـــت و اتحـــاد مســـلمانان بـــهزودی
محقـــق میشـــود و ســـایه شـــوم رژیـــم منحـــوس
صهیونیســـتی از میـــراث معنـــوی ،فرهنگـــی و
تمدن ــی جامع ــه انس ــانی دف ــع و رف ــع خواه ــد ش ــد.
امـــروز ،بزرگتریـــن شکســـت رژیـــم صهیونیســـتی،
تماشـــای مفتضحانـــه بیحاصلـــی طرحهـــای
شـــیطانی معاملـــه قـــرن ،عادیســـازی روابـــط
بـــا برخـــی کشـــورهای عربـــی و تاثیـــر بـــر جبهـــه
مقاوم ــت اس ــت و در ای ــن می ــان ،ای ــران اس ــامی ب ــا
وج ــود هم ــه فش ــارهای اس ــتکبار جهان ــی و آمری ــکا
و ســـرایت توطئههـــای اســـرائیل ،مقتدرانـــه بـــه
مـــدد اندیشـــههای راهبـــردی امـــام راحـــل و رهبـــر
معظـــم انقـــاب اســـامی و تالشهـــای مخلصانـــه
ابرمجاهـــد قـــرآن ،عتـــرت و جهـــان اســـام ،شـــهید
س ــردار ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی ،بزرگتری ــن حام ــی
فلســـطین و الهامبخـــش محـــور مقاومـــت محســـوب

میشـــود.
روز قـــدس و آخریـــن جمعـــه مـــاه مبـــارک
رمضـــان ،فرصتـــی ارزشـــمند بـــرای مســـلمانان
روزهدار و ضیـــوف الرحمـــان در مســـیر قـــدرت
افزای ــی در عرص ــه جن ــگ ن ــرم و نی ــز تقوی ــت مح ــور
مقاومـــت بهحســـاب میآیـــد و از ســـویی در حکـــم
تهدیـــد عملـــی بـــرای صهیونیســـتهای اشـــغالگر در
راه نابـــودی محتـــوم اســـرائیل اســـت.
در آســـتانه ایـــن روز بـــزرگ ،جهادگـــران
جهاددانشـــگاهی همـــگام بـــا ملـــت عزیـــز ایـــران
اســـامی در مســـیر ایـــن قـــدرت افزایـــی ،همـــه
امکانـــات و توانمندیهـــای خـــود را بـــه کار
خواهنـــد بســـت و بـــا افتخـــار اعـــام میکننـــد
می ــدان مب ــارزه ب ــا صهیونیس ــم جهان ــی ت ــا پی ــروزی
نهای ــی ،هم ــواره ممل ــو از مجاه ــدان ف ــی س ــبیل اهلل
خواهـــد بـــود.
جهاددانشگاهی
 ۱۶اردیبهشت  ۲۳ - ۱۴۰۰رمضان المبارک ۱۴۴۲
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گفتـار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

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 راهاندازی مرکز تخصصی افکار سنجی در مجموعه بزرگ جهاددانشگاهی سپری شد و افتخار میکنیم 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 بهعنوان یکنهاد 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 تجربهاندوزی و تالش ،اکنون در عرصه علم و تحقیقات به درختی تنومند بدل گردیده بهگونهای که جامعه علمی و دانشگاهی و نیز بدنه
اجرایی کشور میتوانند 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 بهعنوان وظیفهای ملی و رسالتی انقالبی در ایفای وظایف و ماموریت های
محوله به ایسپا در اجرای نظرسنجیهای انتخاباتی و رصد افکار عمومی تاکید مؤکد نموده و وظیفه خود را با در نظر گرفتن مصالح کشور در انتشار دادهها و اطالعات تولید شده که
متعلق به همه شهروندان عزیز میهن اسالمی است ،به انجام برساند.
در پایان فرارسیدن  18اردیبهشت 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 میکنند ،تبریک عرض میکنم و امیدوارم بیستسالگی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) براساس تدابیر
و دوراندیشی مدیران و اعضای این مجموعه ،تجلی و طلیعه درخشانی از اثرگذاری در حوزههای علمی و تحقیقاتی با محوریت توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان ایران باشد.

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 زندهیاد استاد دکتر بهزاد قره یاضی نشستهایم؛ او که سراسر عمر پربرکت خود را مصروف پیشرفت کشور
نمود و کارنامه پر افتخارش چه بهعنوان عضو موسس و رییس بخش فرهنگی جهاددانشگاهی گیالن در دهه  ۶۰و چه در مسوولیتهای پس از آن بهعنوان معاون تحقیقات
وزارت جهاد کشاورزی ،رییس موسسه تحقیقات و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،رییس دفتر امور پژوهش سازمان برنامه و بودجه ،بیشک الگوی ارزشمندی برای جوانان
بهویژه دانشجویان کشاورزی و ژنتیک گیاهی است .رحمت و رضوان خدا بر او همراه با تمنای صبر و سکینه الهی از حضرت ّ
جل و أعلی برای خانواده محترم و سایر بازماندگان
و عالقهمندانش"

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تفاهم
آخرین اخبار تفاهمنامهها ،قراردادها و گسرتش
همکاریهایجهاددانشگاهی
■ انعقاد تفاهمنامهی همکاری بین پژوهشکده گیاهان دارویی و
صندوق حامیت از پژوهشگران و فناوران کشور
■ تفاهمنامه همکاری بین سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران
■ واگذاری دو طرح پژوهشی حوزه مدیریت و کارآفرینی
تعاونیهای آذربایجان غربی به جهاددانشگاهی
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تفاهم

تفاهم

آخرین اخبار تفاهمنامهها ،قراردادها و گسرتش همکاریهای جهاددانشگاهی

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

انعقاد تفاهمنامهی همکاری بین
پژوهشکده گیاهان دارویی و
صندوق حامیت از پژوهشگران
و فناوران کشور

جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره جایـــگاه و اهمیـــت موضـــوع ســـامت ،اظهـــار کـــرد:
نـــگاه مـــا در پژوهشـــکده بـــه ســـمت فنـــاوری و صنعـــت اســـت و در تـــاش
هســـتیم موضوعاتـــی را انتخـــاب کنیـــم کـــه هـــم مســـاله محـــور باشـــد و هـــم
بتوانیـــم حلقـــه واســـط بیـــن دانـــش ،فنـــاوری و صنعـــت باشـــیم
وی افزود :ارتباط بین دانش و صنعت یکی از رویکردهای اصلی جهاد در حوزه
پژوهش بوده که خوشبختانه پژوهشکده توانسته چنین امری را تحقق ببخشد؛ از
اینرو تفاهمنامهای که امروز امضا میشود فرصت خوبی است تا حمایتهای صندوق
این کار را تسریع ببخشد.

■□■

تفاهمنامه همکاری بین سازمان
انتشارات جهاددانشگاهی و
موسسه خانه کتاب و ادبیات
ایران
روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی :تفاهمنامـــهی
هم ــکاری ای ــن پژوهش ــکده و صن ــدوق حمای ــت از پژوهش ــگران و فن ــاوران کش ــور
بی ــن دکت ــر رض ــا غف ــارزادگان (ریی ــس پژوهش ــکده) و دکت ــر ایم ــان افتخ ــاری
(رییـــس صنـــدوق) بـــه مـــدت پنـــج ســـال امضـــا شـــد.
موضـــوع ایـــن تفاهمنامـــه همـــکاری در زمینـــه اجـــرای طرحهـــای پژوهشـــی،
طرحه ــای تحقیقات ــی پس ــادکتری و ط ــرح تحقیقات ــی رس ــاله دکت ــری در راس ــتای
اولویتهـــای تحقیقاتـــی اعـــام شـــده دو طـــرف و مقـــررات و سیاســـتهای
حمایتـــی صنـــدوق و ایجـــاد لینـــک پورتالهـــای دو مجموعـــه بـــرای آگاهـــی از
کاره ــای تحقیقات ــی انج ــام ش ــده و در دس ــت انج ــام اس ــت.
در ایـــن مراســـم دکتـــر افتخـــاری رییـــس صنـــدوق حمایـــت از پژوهشـــگران
و فنـــاوران کشـــور بیـــان کـــرد :توجـــه بـــه پژوهـــش بهخصـــوص بخشـــی کـــه
بهســـامت مـــردم و جامعـــه گـــره میخـــورد همیشـــه جزئـــی از اولویتهایـــی
م ــورد توج ــه و ب ــا اهمی ــت در صن ــدوق هس ــت.
وی افـزود :بحـث سلامت جامعـه و خصوصا داروهای گیاهی که ریشـه در سـنت
و دیـن مـا دارد از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت کـه امیدواریم با همـکاری مراکز
علمـی بتوانیـم این سـنت را به پشـتوانههای 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 برنامههـــای صنـــدوق در
تفاهـــم و تعامـــل بـــا مجموعههـــای پژوهشـــی کشـــور بـــه ایـــن شـــکل اســـت
کـــه در ســـه قالـــب برنامههـــای مشـــترک و حمایتهایـــی تعریـــف میشـــود
تـــا پژوهشـــگران بتواننـــد از آن اســـتفاده کننـــد.
در ادامـــه دکتـــر رضـــا غفـــارزادگان رییـــس پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی

روابــط عمومــی ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی :ایــن تفاهمنامــه بــا هــدف اســتفاده
متقابــل از توانمندیهــای ســازمان انتشــارات و موسســه خانــه کتــاب در راســتای
ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی و حمایــت از اقدامــات و فعالیتهــای
دانشــگاهیان در عرصــه کتــاب ،کتابخوانــی و نشــر منعقــد شــده اســت.
بـــا انعقـــاد ایـــن تفاهمنامـــه ســـازمان انتشـــارات و موسســـه خانـــه کتـــاب
در زمینههـــای تولیـــد محتـــوا و اجـــرای طرحهـــا و برنامههـــای پژوهشـــی،
فرهنگـــی و ترویجـــی بـــا موضـــوع کتـــاب و کتابخوانـــی بـــا یکدیگـــر همـــکاری
میکننـــد.
همـــکاری در سیاســـتگذاری ،اجـــرا و داوری طرحهـــا و جشـــنوارههای
ســـازمان انتشـــارات ،تولیـــد محتـــوای علمـــی ،آموزشـــی و فرهنگـــی اعـــم از

واگذاری دو طرح پژوهشی
حوزه مدیریت و کارآفرینی
تعاونیهای آذربایجان غربی به
جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربی:براســـاس تفاهمنامـــه
بیـــن بـــا اداره کل تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی آذربایجـــان غربـــی،
جهاددانشـــگاهی اســـتان دو طـــرح پژوهشـــی و مطالعاتـــی حـــوزه مدیریـــت و
اشـــتغال تعاونیهـــای اســـتان را مـــورد مطالعـــه و پژوهـــش قـــرار میدهـــد.
دکتـــر امیـــن رســـتم زاده رییـــس جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی
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تالیـــف ،ترجمـــه و چـــاپ و نشـــر کتـــاب ،مجـــات علمـــی ،محصـــوالت چنـــد
رســـانهای و دیجیتـــال و تولیـــدات رســـانهای ،برگـــزاری دورههـــا و کارگاههـــای
آموزش ــی ب ــا ارای ــه تس ــهیالت آموزش ــی وی ــژه ب ــرای دانش ــگاهیان ،تخصی ــص
ســـاالنه  50میلیـــون تومـــان کتـــاب اهدایـــی ،اســـتفاده موسســـه از کتابخانـــه
دیجیت ــال س ــازمان انتش ــارات ب ــرای تامی ــن آث ــار ح ــوزه مطالع ــات اس ــامی و
ایرانـــی دبیرخانـــه جایـــزه جهانـــی کتـــاب ســـال از جملـــه تعهـــدات موسســـه
خانـــه کتـــاب در ایـــن تفاهمنامـــه اســـت.
اســتفاده از تــوان و ظرفیتهــای فرهنگــی جهاددانشــگاهی در راســتای
طرحهــا و برنامههــای موسســه در حــوزه کتــاب و کتابخوانــی ،معرفــی
دانشــجویان مســتعد و اســتادان صاحبنظــر بهمنظــور همــکاری در برنامههــای
مرتبــط بــا کتــاب و کتابخوانــی ،اســتفاده از تــوان تخصصــی و کارشناســی
موسســه در سیاســتگذاری ،برنامهریــزی و اجــرای طرحهــای مرتبــط بــا
کتــاب و کتابخوانــی ،اجــرای کارگاههــای آموزشــی مــورد نظــر موسســه بــا
اســتفاده از ظرفیتهــای جهاددانشــگاهی ،حضــور برگزیــدگان و شایســتگان
تقدیــر جشــنواره کتــاب ســال ،جشــنواره نقــد کتــاب ،جایــزه ادبــی جــال آل
احمــد و جشــنواره شــعر فجــر در طــرح ملــی فصــل ســخن و نشسـتهای گفتــار
و نگارنــده ،معرفــی و نقــد کتــاب و آثــار برگزیــده و شایســته تقدیــر جایــزه کتــاب
ســال ،جایــزه ادبــی جــال آل احمــد و جشــنواره شــعر فجــر در مجلــه نوشــتار از
جملــه تعهــدات ســازمان انتشــارات در ایــن تفاهمنامــه اســت.
این تفاهمنامه به امضای دکتر ایوب دهقانکار مدیرعامل موسسه خانه کتاب و
ادبیات ایران و دکتر حامد علی اکبرزاده رییس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
رسیده است.

در پنجمیـــن نشســـت راهانـــدازی پژوهشـــکده واحـــد در حـــوزه ســـبز کـــه در
راســـتای توســـعه ،تمرکـــز و همگرایـــی فعالیتهـــای گروههـــای پژوهشـــی
واحـــد بـــر اســـاس برنامـــه توســـعه واحـــد برگـــزار شـــد گفـــت :براســـاس
تفاهمنامـــه منعقـــده بیـــن اداره کل تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی آذربایجـــان
غربـــی و جهاددانشـــگاهی اســـتان  5موضـــوع مـــورد مطالعـــه و پژوهـــش بـــه
ایـــن نهـــاد واگـــذار شـــده کـــه از ایـــن تعـــداد ،دو طـــرح مطالعاتـــی طراحـــی
مـــدل مدیریـــت نـــوآوری و بازاریابـــی ســـبز در تعاونیهـــای آذربایجـــان غربـــی
مبتن ــی ب ــر مدیری ــت دان ــش و بررس ــی دالی ــل ع ــدم رغب ــت م ــردم ب ــه تش ــکیل
شـــرکتهای تعاونـــی ســـبز و درصـــد پاییـــن اشـــتغال بخـــش تعـــاون نســـبت
ب ــه بخشه ــای دیگ ــر اس ــتان آذربایج ــان غرب ــی ط ــی س ــال ج ــاری از س ــوی
گـــروه مدیریـــت کســـبوکار جهاددانشـــگاهی اجرایـــی میشـــود.
وی ادام ــه داد 3 :پایاننام ــه دانش ــجویی نی ــز ب ــا عناوی ــن ارای ــه مدل ــی ب ــرای
تعاونـــی روســـتاییها در جهـــت توســـعه کارآفرینـــی اجتماعـــی ،شناســـایی و
رتبهبنـــدی موانـــع توســـعه تعاونیهـــای محلـــی و بررســـی عوامـــل موثـــر بـــر
جـــذب کارآفرینـــان اجتماعـــی در تعاونیهـــا بـــا اســـتفاده از رویکـــرد تحلیـــل
سلســـه مراتبـــی توســـط اســـاتید گـــروه پژوهشـــی مدیریـــت کســـبوکار در
مراحـــل پایانـــی میباشـــند.
وی اظه ــار ک ــرد :گ ــروه پژوهش ــی مدیری ــت کســبوکار در راس ــتای اه ــداف
 3س ــاله در س ــال  1400ضم ــن ج ــذب پژوهش ــگران و اعض ــای هی ــات علم ــی
تخصصـــی بـــرای گـــروه و پـــاره وقـــت از دانشـــگاه ارومیـــه و پژوهشـــگران
مج ــرب در ح ــوزه تخصص ــی جدی ــد تعری ــف ش ــده موف ــق ب ــه ارای ــه پروپ ــوزال
و عقـــد قـــرارداد از ادارات و دســـتگاههای اجرایـــی از جملـــه اداره تعـــاون ،کار و
رف ــاه اجتماع ــی ش ــده اس ــت.
رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی افزود :این گروه در سالهای گذشته
تحقیقات جامعی را در حوزه بازاریابی و سرمایههای انسانی و مباحث مدیریت
کشوری از جمله طرح مطالعاتی جامع "خوشه محصوالت باغی سیب و انگور"
انجام داده است و اخیرا با توجه به نیاز روز و خالء موجود در بین سازمانها و
کسبوکارهای کوچک و متوسط ،در موضوع توسعه پایدار سبز را در دستور کار
خود قرارداده است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن گـروه نتایـج مطالعـات و بـر مبنـای آن خدمـات
تخصصـی خـود را بـه سـازمانها و ارگانهـای مختلـف در راسـتای طراحـی
اسـتراتژیهای کسـبوکار و مدلهـای مدیریتـی کیفـی جهـت افزایـش بهـرهوری
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 میدهـد افـزود :بر اسـاس تاکیـدات معاونت پژوهشـی دفتر مرکـزی و تبدیل
شـدن واحـد بـه قطـب یـک حـوزه تخصصـی متناسـب بـا توانمنـدی پژوهشـی و
نرمافـزاری و سـختافزاری واحـد و منطقه هـدف این گروه در جهـت ارزشآفرینی
علمـی و تخصصـی افزونتـر خدمـات ،محصـوالت ،شـیوهها و ارتقـاء راندمـان بـا
تکیـه بـر مدلهـا و مولفـه هـای مدیریتـی سـبز ارزشآفریـن و بـا کاهـش صدمـه
زدن بـه حـوزه کشـاورزی و محیطزیسـت و برنـد سـازی خدمـت و محصـول پاک
سـبز بـا مهیـا کـردن بسـتر الزم و ارایـه تکنیکهـا و راهکارهـا علمـی و عملـی
مبتنـی بـر مطالعـات و تحقیقـات تخصصـی در جامعـه بنـا شـده و سـعی دارد تـا
بـا ارایـه راهکارهـا و مدلهـای عملیاتـی مدیریتی و مشـاوره بـر مبنـای یافتههای
علمـی واقعیـات موضوعـی در اسـتان و کشـور در هـر حـوزه ،مشـاغل دولتـی و
کسـبوکارهای دولتـی و خصوصـی را ملـزم بـه اسـتفاده حداقلی از منابـع تجدید
ناپذیـر بـا اتـکا بـه نیازسـنجیهای الزم و تدویـن و طراحـی مدلهـای مدیریتـی
ارزشآفریـن نماید.
رییـــس جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی اظهـــار کـــرد :بـــا گســـترش و
توســـعه فعالیتهـــای گـــروه مدیریـــت ســـبز جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان
غربـــی و اخـــذ مجـــوز پژوهشـــکده حـــوزه ســـبز واحـــد بـــا اتـــکاء بـــه
گروههـــای تخصصـــی مرتبـــط و همراســـتا در ایـــن واحـــد بـــر مبنـــای برنامـــه
توســـعه مصـــوب پیشبینـــی شـــده بـــرای واحـــد امیدواریـــم کســـبوکارها،
کارخانههـــا و شـــرکتهای تولیـــدی اســـتان و در مرحلـــه بعـــد کشـــور بـــا
بهرهمنـــدی از خدمـــات مبتـــی بـــر پژوهشهـــا و مطالعـــات ایـــن ســـاختارهای
پژوهش ــی جهاددانش ــگاهی آذربایج ــان غرب ــی و کلینی ــک تخصص ــی ای ــن گ ــروه
بتواننـــد بـــا شـــرکتهای قدرتمنـــد حداقـــل در مرحلـــه اول در بازارهـــای
خارجـــی کشـــورهای همســـایه بـــا اتـــکاء بـــه مدلهـــای علمـــی و عملـــی و
ارزشآفریـــن بـــه رقابـــت و تســـخیر بازارهـــای مربوطـــه فـــوق بپردازنـــد.
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جهاددانشگاهی
سیستان و بلوچستان،
شرکت آب منطقهای و اداره کل
آموزشوپرورش استان

رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی سیس ــتان و بلوچس ــتان:

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تفاهمنامـــه همـــکاری ســـهجانبه جهاددانشـــگاهی
سیس ــتان و بلوچس ــتان ،ش ــرکت آب منطقــهای و اداره
کل آموزشوپـــرورش اســـتان امضـــا شـــد.
در تفاهمنامـــه منعقـــده کـــه بـــه امضـــای رییـــس
جهاددانشـــگاهی سیســـتان و بلوچســـتان و مدیـــرکل
آموزشوپـــرورش و مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقـــهای
اســـتان و بهمنظـــور تحقـــق آموزشهـــای عمومـــی
فرهن ــگ حفاظ ــت بهت ــر از منب ــع آب ،آگاه ــی بخش ــی
و آمـــوزش دانشآمـــوزان در پایـــه تحصیلـــی متوســـطه
در مـــدارس منتخـــب دوره اول متوســـطه شهرســـتان
زاهـــدان ،خـــاش ،ایرانشـــهر در قالـــب طـــرح ملـــی
دانشآموزشـــی نجـــات آب "دانـــاب" در جهـــت
حفاظ ــت بهت ــر از مناب ــع آب زیرزمین ــی منعق ــد ش ــده
آگاهـــی بخشـــی و اطالعرســـانی بخشـــی از اهـــداف
اصلـــی طـــرح اســـت.
ارایـــه اطالعـــات و ملزومـــات آمـــاری مربـــوط بـــه
اج ــرای ط ــرح ،تولی ــد برنام ــه تلویزیون ــی جه ــت پخ ــش
از ش ــبکهها اس ــتانی هام ــون ب ــا حض ــور نماین ــده اداره
کل آموزشوپـــرورش و معاونـــت آمـــوزش متوســـطه؛
همچنیـــن آمـــوزش دانشآمـــوزان در قالـــب برگـــزاری
کارگاهه ــا و دورهه ــای آموزش ــی مج ــازی و  ...از عم ــده
تعه ــدات من ــدرج در تفاهمنام ــه توس ــط طرفی ــن ای ــن
تفاهمنامـــه اســـت.
رخشـــانی مدیـــرکل آموزشوپـــرورش اســـتان
در مراســـم امضـــای ایـــن تفاهمنامـــه خاطرنشـــان
کـــرد :شناســـایی و معرفـــی مـــدارس پایلـــوت جهـــت
برگـــزاری جلســـات آموزشـــی مجـــازی ،هماهنگـــی بـــا
مدیـــران مـــدارس جهـــت همـــکاری همـــه جانبـــه بـــا
عوامـــل اجرایـــی طـــرح ،انتخـــاب  3دانشآمـــوز از هـــر
آموزشـــگاه ( 1نفـــر در هـــر پایـــه) بـــا عنـــوان "ناجـــی
آب" را از تعهـــدات طـــرف دوم عنـــوان کـــرد.
دکتـــر تاجـــری رییـــس جهاددانشـــگاهی سیســـتان
و بلوچس ــتان نی ــز ب ــا توج ــه ب ــه اج ــرای ط ــرح مل ــی
دانشآمـــوزی نجـــات آب "دانـــاب" خاطرنشـــان کـــرد:
طـــرح دانشآمـــوزی نجـــات آب "دانـــاب" بخشـــی از
پ ــروژه ب ــزرگ ط ــرح تع ــادل بخش ــی مناب ــع آبه ــای
زیرزمینـــی اســـت کـــه بـــه همـــت جهاددانشـــگاهی
و ســـازمان آب منطقـــهای اســـتان و همـــکاری اداره
کل آموزشوپـــرورش برگـــزار میگـــردد و انجـــام
میزگردهـــای تلویزیونـــی ،دیـــدار بـــا نخبـــگان ،ائمـــه
جمع ــه و جماع ــات ،دی ــدار ب ــا مقام ــات عال ــی اس ــتان
و نماینـــدگان مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـامی و
انج ــام همایشه ــای مرب ــوط ب ــه آب و تجلی ــل از چ ــاه
داران نمونـــه کشـــاورزی را بخشـــی از فعالیتهـــای
طـــرح یـــاد کـــرد.
مهنـــدس دلمـــرادی مدیرعامـــل شـــرکت آب
منطقــهای اس ــتان نی ــز اج ــرای ای ــن ط ــرح در اس ــتان
را از ضروریـــات اساســـی در تبییـــن فرهنگســـازی

بیـــن کشـــاورزان اســـتان جهـــت اســـتفاده از چاههـــای
مجـــاز عنـــوان و تصریـــح کـــرد :جهاددانشـــگاهی بـــا
توجـــه بـــه ســـابقه فرهنگـــی و صبغـــه آمـــوزش و
اطالعرســـانی بهخوبـــی توانســـته اســـت از عهـــده
اجـــرای ایـــن طـــرح برآیـــد.

■■■

سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی
با دانشگاه پیام نور

روابـــط عمومـــی ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی:

تفاهمنامـــه ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی بـــا
دانشـــگاه پیـــام نـــور بهمنظـــور همـــکاری در برگـــزاری
رویدادهـــای فرهنگـــی -دانشـــجویی گفتوگـــو محـــور
منعق ــد ش ــد.
مهـــدی عباســـی رییـــس ســـازمان دانشـــجویان
جهاددانشـــگاهی در آییـــن امضـــای تفاهمنامـــه
همـــکاری بـــا دانشـــگاه پیـــام نـــور بـــا اشـــاره بـــه
برگـــزاری ســـیزدهمین دورهی انتخابـــات ریاســـت
جمهـــوری گفـــت :موضـــوع گفتگـــو در ایـــن مهـــم
نقـــش اساســـی دارد .تجربههـــای گذشـــته نشـــان
داده اس ــت ک ــه در ای ــن زمین ــه دچ ــار فق ــر هس ــتیم،
فقـــری کـــه نیازمنـــد توجـــه بیشـــتر و درخـــور بـــه
مســـاله گفتگـــو ،فرهنـــگ گفتگـــو اخـــاق گفتگـــو در
تمامـــی ســـطوح و اقشـــار جامعـــه و علیالخصـــوص
دانش ــگاه ک ــه مح ــل تاثی ــر در جامع ــه اس ــت ،هس ــتیم.
وی افـــزود :همچنیـــن در آســـتانه دهمیـــن
دوره مســـابقات مناظـــره دانشـــجویان نشـــان
خواجهنصیرالدیـــن طوســـی هســـتیم ،مســـابقاتی کـــه
تقریبـــا در دانشـــگاههای کشـــور جایـــگاه خوبـــی
پیـــدا کـــرده اســـت .مراحـــل اولیـــه ایـــن مســـابقات
توســـط شـــعب ســـازمان دانشـــجویان ،در اســـتانهای
مختلـــف برگـــزار میشـــود .در ســـالهای گذشـــته
تـــاش کردیـــم بـــا پذیـــرش تکثـــر و رعایـــت اصـــول
اخالقـــی و علمـــی ،میزبـــان دانشـــجویان مختلـــف
باشـــیم .امیدواریـــم بتوانیـــم بـــا همـــهی دانشـــگاهها
همـــکاری مشـــترک داشـــته باشـــیم و مســـابقات را
در همـــه دانشـــگاهها بـــر اســـاس مدلـــی هماهنـــگ
برگـــزار کنیـــم.
محمدهـــادی امیـــن ناجـــی معـــاون فرهنگـــی،
اجتماعـــی و دانشـــجویی دانشـــگاه پیـــام نـــور نیـــز
گفـــت :بایـــد بـــا بازخوانـــی و اتـــکای بـــه گفتمـــان
محـــوری انقـــاب اســـامی ،فرصتهـــا و بســـترهای
همافزایـــی را توســـعه بخشـــیده و تقویـــت نماییـــم.
وی افـــزود :تحقـــق عینـــی و تاثیرگـــذار گفتگـــو،
زمانـــی روی میدهـــد کـــه مـــا بـــا مســـاله تکثـــر
نظـــری بهدرســـتی مواجـــه شـــده و ظرفیـــت پذیـــرش
دیدگاههـــای مختلـــف را پذیرفتـــه باشـــیم .اگـــر
بپذیریـــم کـــه دیدگاههـــای مختلـــف فـــارغ از صـــواب
ی ــا خط ــا ب ــودن و ی ــا تف ــاوت و تمای ــز قابلی ــت ط ــرح و
ب ــه بح ــث گذاش ــته ش ــدن را دارد ،ان ــگاه اف ــراد حاض ــر
ب ــه گفتگ ــو خواهن ــد ب ــود و گفتگ ــو تس ــری مییاب ــد.
ناصـــر محمـــدی مدیـــرکل فعالیتهـــای فرهنگـــی
و فـــوق برنامـــه دانشـــگاه پیـــام نـــور بـــا تاکیـــد
بـــر اینکـــه دانشـــگاه محیطـــی مناســـب بـــرای
گفتمانســـازی اســـت کـــه تاثیـــرات بـــه ســـزایی بـــر
فض ــای عموم ــی کش ــور و جامع ــه دارد گف ــت :مناظ ــره

دانشـــجویی از موضوعاتـــی اســـت کـــه بـــرای دانشـــگاه
پیـــام نـــور بهعنـــوان یکـــی از متولیـــان کلیـــدی
سیاســـتهای نظـــام آموزشـــی در کشـــور ،اهمیـــت
دارد.

■■■

جهاددانشگاهی
و سازمان بسیج سازندگی
استان سمنان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان:

جهاددانشـــگاهی و ســـازمان بســـیج ســـازندگی اســـتان
ســـمنان در حوزههـــای آموزشـــی ،پژوهشـــی و
فرهنگـــی تفاهمنامـــه همـــکاری امضـــا کردنـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ســـمنان در جلســـه
امضـــای ایـــن تفاهمنامـــه گفـــت :جهاددانشـــگاهی و
ســـازمان بســـیج ســـازندگی دارای روحیـــه مشـــترک
انقالبـــی و جهـــادی هســـتند و همافزایـــی و تجمیـــع
فعالیتهـــای گزیـــن در ایـــن دو نهـــاد بســـیار
ارزشـــمند و مفیـــد اســـت.
حســـن رهایـــی افـــزود :در راســـتای همافزایـــی
و تجمیـــع فعالیتهـــا ،همکاریهـــای مشـــترک
در حوزههـــای آموزشـــی ،فرهنگـــی و پژوهشـــی بـــا
ســـازمان بســـیج ســـازندگی اســـتان ســـمنان خواهیـــم
داشـــت.
مه ــدی کاش ــفی ریی ــس س ــازمان بس ــیج س ــازندگی
اســـتان ســـمنان نیـــز در ایـــن جلســـه بـــا تمجیـــد
فعالیتهـــا و خدمـــات مطلـــوب جهاددانشـــگاهی
اســـتان ســـمنان گفـــت :جهاددانشـــگاهی یـــک نهـــاد
انقالب ــی اس ــت ک ــه ب ــا رویک ــرد و روحی ــه جه ــادی در
کشـــور خدمـــت میکنـــد.
وی افـــزود :ســـازمان بســـیج ســـازندگی از پتانســـیل
نیـــروی انســـانی خوبـــی برخـــوردار اســـت کـــه در
حـــوزه آمـــوزش نیـــروی انســـانی نیازمنـــد کمـــک
جهاددانشـــگاهی هســـتیم.

■■■

جهاددانشگاهی
و سازمان بهزیستی
چهارمحال و بختیاری

رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی چهارمح ــال و بختی ــاری،

 5خردادمـــاه :تفاهمنامـــه همـــکاری مشـــترک میـــان
جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و بختیـــاری و ســـازمان
بهزیســـتی چهارمحـــال و بختیـــاری بـــه امضـــا رســـید.
نرگـــس عســـگری چالشـــتری رییـــس ســـازمان
بهزیســـتی چهارمحـــال و بختیـــاری در دیـــدار بـــا
رییـــس جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و بختیـــاری
بـــا اشـــاره بـــه ظرفیتهـــای دو دســـتگاه در جهـــت
توانمندســـازی گروههـــای هـــدف آن ســـازمان ،گفـــت:
حیطـــه فعالیتهـــای بهزیســـتی بســـیار گســـترده
اســـت و ایـــن اداره کل تمـــام تـــاش خـــود را بـــا
هـــدف توانمندســـازی اقشـــار تحـــت حمایـــت بـــه
کار میگیـــرد و در ایـــن راســـتا از ظرفیتهـــای
دســـتگاههای اجرایـــی ،خیریـــن و نهادهـــای مرتبـــط
در قالـــب تفاهمنامـــه همـــکاری اســـتفاده خواهـــد
کـــرد.
مدی ــرکل بهزیس ــتی خاطرنش ــان ک ــرد :بهزیس ــتی و
جهاددانشـــگاهی میتواننـــد در حوزههـــای آموزشـــی،

تفاهمنامهسهجانبه
جهاددانشگاهی قزوین
به امضا رسید

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قزویـــن :در راســـتای
طـــرح ملـــی مشـــاغل خانگـــی تفاهمنامـــه ســـهجانبه
ب ــا ه ــدف توس ــعه همکاریه ــای فیمابی ــن در راس ــتای
اجـــرا و پیادهســـازی طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل
خانگـــی و همچنیـــن اســـتفاده بهینـــه از ظرفیتهـــا
و پتانســـیلهای مـــادی و معنـــوی دو طـــرف میـــان
مهن ــدس پیل ــه چ ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی قزوی ــن،
مهنـــدس گروســـی مدیـــرکل تعـــاون ،کار و رفـــاه
اجتماع ــی اس ــتان و س ــرهنگ بری ــن مس ــوول ق ــرارگاه
پیشـــرفت و آبادانـــی ســـپاه اســـتان قزویـــن بـــه امضـــا
رســـید.
از جملـــه مـــوارد ایـــن تفاهمنامـــه میتـــوان بـــه
بحـــث توســـعه همـــکاری مشـــترک و بهرهمنـــدی از
ظرفیـــت ،توانمنـــدی و تجـــارب طرفیـــن و تقویـــت
نقـــش بخـــش خصوصـــی در اجـــرای طرحهـــای ملـــی
اشـــتغالزایی ،باالخـــص طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل
خانگــی ،تدویــن و اجــرای دورههــای آموزشــی تخصصــی
در جهــت ایجــاد کس ـبوکار ،انجــام مطالعــات در حــوزه
گیاهـــان دارویـــی و باغـــداری و همچنیـــن مشـــاوره
کســـبوکار و برنـــد ســـازی اشـــاره کـــرد.
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جهاددانشگاهی
و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
امضاء شد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان :سرپرســـت
معاونـــت فنـــاوری مرکـــز رشـــد واحدهـــای فنـــاوری
جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان از امضـــای تفاهمنامـــه
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اداره کل بهزیستی و
جهاددانشگاهیالبرز

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی البـــرز :در راســـتای
انجـــام همکاریهـــای علمـــی – پژوهشـــی ،فرهنگـــی،
آموزشـــی و کارآفرینـــی در زمینههـــای تخصصـــی
مرتبـــط بـــا اهـــداف و ماموریـــت هـــای دو طـــرف
تفاهمنام ــه هم ــکاری بی ــن اداره کل بهزیس ــتی اس ــتان
البـــرز و جهاددانشـــگاهی اســـتان امضـــا شـــد.
بهرهگیـــری از ظرفیتهـــا و توانمندیهـــای
متنـــوع و ارتقـــای همکاریهـــای دو طـــرف اســـتفاده
از توانمندیهـــای علمـــی ،فرهنگـــی ،پژوهشـــی و
آموزشـــی جهاددانشـــگاهی در پیشـــبرد برنامههـــای
بهزیســـتی و توانمندســـازی فرهنگـــی و اقتصـــادی
گروههـــای هـــدف و پرســـنل بهزیســـتی و همچنیـــن
ارتقـــای دانـــش تخصصـــی و افزایـــش مهـــارت نیـــروی
انس ــانی و کیفی ــت بخش ــی تحقیق ــات علم ــی کارب ــردی
ب ــا ه ــدف ارتق ــای کیف ــی خدم ــات بهزیس ــتی از جمل ــه
اهـــداف ایـــن تفاهمنامـــه اســـت.
همـــکاری در اجـــرا ،داوری و نظـــارت پژوهشهـــای
دارای اولوی ــت بهزیس ــتی ،مش ــارکت در تولی ــد محت ــوای
علمـــی ،آموزشـــی ،فرهنگـــی و دینـــی در راســـتای
اه ــداف بهزیس ــتی ،هم ــکاری در زمین ــه توانمندس ــازی
جامعـــه هـــدف تحـــت پوشـــش بهزیســـتی بـــرای ورود
بـــه بـــازار کار ،همـــکاری در برگـــزاری دورههـــای
اســـتعداد ســـنجی و مشـــاوره شـــغلی و ارایـــه خدمـــات

جهاددانشگاهی
همدان و دفتر امور اجتماعی
و فرهنگی استانداری

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان :قـــرارداد
مهارتهـــای زندگـــی جهـــت کنتـــرل و کاهـــش
طـــاق و ســـایر آســـیبهای اجتماعـــی بیـــن معاونـــت
آموزشـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان و دفتـــر امـــور
اجتماعـــی و فرهنگـــی اســـتانداری منعقـــد شـــد.
عبـــداهلل میرزابیگـــی معـــاون آموزشـــی موضـــوع
ایـــن قـــرارداد آموزشـــی را «مهارتهـــای زندگـــی
جهـــت کنتـــرل و کاهـــش طـــاق و ســـایر آســـیبهای
اجتماعـــی» اعـــام کـــرد و گفـــت :طبـــق مفـــاد ایـــن
قـــرارداد تعـــداد بالغبـــر  150کارگاه آموزشـــی در
شهرســـتانهای همـــدان و مالیـــر در ســـال جـــاری
برگـــزار خواهـــد شـــد.
میرزابیگـــی افـــزود :جامعـــه هـــدف شـــرکتکننده
در ای ــن دورهه ــای آموزش ــی و کارگاهه ــا ،خانوادهه ــای
آســـیبدیده و زوجهـــای جـــوان در شهرســـتانهای
همـــدان و مالیـــر میباشـــند.
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امکان استفاده دانشجویان
دانشگاه تهران از نسخه
الکترونیکیکتابهای
جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی:
تفاهمنامـــه همـــکاری بیـــن ســـازمان انتشـــارات
جهاددانشـــگاهی و کتابخانـــه مرکـــزی ،مرکـــز اســـناد
و تامیـــن منابـــع علمـــی دانشـــگاه تهـــران در زمینـــه
کتـــاب و کتابخوانـــی منعقـــد شـــد.
در ایـــن تفاهمنامـــه امـــکان اســـتفاده پژوهشـــگران
جهاددانشـــگاهی از امکانـــات کتابخانـــه مرکـــزی
دانشـــگاه تهـــران فراهـــم شـــده اســـت ،همچنیـــن
دانشـــجویان میتواننـــد از نســـخه الکترونیـــک
کتابهـــای ســـازمان انتشـــارات در ســـایت کتابخانـــه
دانشـــگاه تهـــران اســـتفاده کننـــد.
ایـــن تفاهمنامـــه بـــا هـــدف اســـتفاده متقابـــل
از توانمندیهـــای ســـازمان انتشـــارات و کتابخانـــه
مرکـــزی در راســـتای ترویـــج فرهنـــگ کتـــاب و
کتابخوانـــی و حمایـــت از اقدامـــات و فعالیتهـــای
دانشـــگاهیان در عرصـــه کتـــاب ،کتابخوانـــی ،نشـــر و
اســـتفاده از منابـــع علمـــی منعقـــد شـــده اســـت.
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اشـــتغال ،کارآفرینـــی و پژوهشـــی همکاریهـــای
خوبـــی در جهـــت توســـعه اهـــداف دو نهـــاد بهویـــژه
توانمندســـازی جامعـــه هـــدف داشـــته باشـــند.
در ادام ــه س ــیروس رضای ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی
چهارمحـــال و بختیـــاری بـــا تشـــریح ظرفیتهـــای
ملـــی و اســـتانی بـــه فعالیتهـــای اخیـــر ایـــن نهـــاد
در زمینـــه اشـــتغال اســـتان اشـــاره کـــرد و توضیـــح
داد :جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان یـــک نهـــاد علمـــی
بـــا پشـــتوانه ملـــی و بـــا توجـــه بـــه زیرســـاختهای
موجـــود از جملـــه راهانـــدازی شـــعبه ســـازمان
تجاریســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانشآموختـــگان
در زمینـــه آموزشهـــای اشـــتغالمحور ،مشـــاورههای
شـــغلی بهویـــژه بـــرای فارغالتحصیـــان دانشـــگاهی،
اتص ــال ب ــه ب ــازار ف ــروش و ف ــروش محص ــول ب ــه ط ــرق
مختلـــف از جملـــه فروشهـــای مجـــازی میتوانـــد
بـــه افـــراد تحـــت پوشـــش ســـازمان بهزیســـتی کمـــک
کنـــد.
در حاشـــیه ایـــن دیـــدار رییـــس ســـازمان
بهزیســـتی اســـتان از تولیـــدات صنایعدســـتی از
جمل ــه پیل ــه ابریش ــم ،س ــرمهدوزی ،تولی ــدات خانگ ــی
در جهاددانشـــگاهی دیـــدن کـــرد و بـــا حضـــور در
خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران (ایســـنا) بـــه تشـــریح
فعالیتهـــای آن ســـازمان پرداخـــت.

همـــکاری مشـــترک مرکـــز رشـــد جهاددانشـــگاهی
هرمـــزگان بـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اســـتان خبـــر
داد.
صدیقـــه مظفـــر ضمـــن اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود:
امضـــای تفاهمنامـــه در راســـتای توســـعه اکوسیســـتم
کارآفرینـــی و شـــکلگیری پایـــدار زیســـتبوم
کارآفرینـــی و اســـتارتاپی در اســـتان بـــا هـــدف
یکسانســـازی فعالیتهـــای فنـــاوری مراکـــز رشـــد
جهاددانشـــگاهی و دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اســـتان
هرمـــزگان صـــورت گرفتـــه اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اهـــداف تفاهمنامـــه همـــکاری
مشـــترک بیـــن مرکـــز رشـــد جهاددانشـــگاهی
بـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اســـتان هرمـــزگان،
خاطرنش ــان ک ــرد :ای ــن تفاهمنام ــه ب ــا ه ــدف تقوی ــت
و توســـعه همکاریهـــا و فعالیتهـــای مشـــترک
علمـــی ،فنـــاوری ،پژوهشـــی ،فرهنگـــی ،کارآفرینـــی و
تجاریســـازی طرحهـــای فناورانـــه بـــرای تامیـــن
نیازه ــای داخل ــی ،توس ــعه دان ــش فن ــی ،تجاریس ــازی
محصـــوالت فناورانـــه و توســـعه بـــازار محصـــوالت در
داخـــل و خـــارج کشـــور امضـــاء شـــده اســـت.
سرپرســـت معاونـــت فنـــاوری مرکـــز رشـــد
واحده ــای فن ــاوری جهاددانش ــگاهی هرم ــزگان اضاف ــه
ک ــرد :همچنی ــن حمای ــت از فن ــاوران و صاحب ــان ای ــده
از طریـــق برگـــزاری رویدادهـــای مختلـــف کارآفرینـــی
از قبیـــل رویدادهـــای دورهمـــی ،تـــازه شـــو ،ایـــده
شـــو ،دمـــو دی و  ...بهصـــورت آنالیـــن و حضـــوری
بیـــن مرکـــز رشـــد فنـــاوری ســـامت دانشـــگاه علـــوم
پزشـــکی اســـتان هرمـــزگان و مرکـــز رشـــد واحدهـــای
فن ــاور جهاددانش ــگاهی هرم ــزگان ب ــا در نظ ــر گرفت ــن
کلیـــه امکانـــات طرفیـــن اعـــم از آموزشـــی ،پژوهشـــی،
اشـــتغال ،فرهنگـــی ،فنـــاوری ،فنـــی ،نیـــروی انســـانی،
تجربـــه و تخصـــص از دیگـــر اهـــداف ایـــن تفاهمنامـــه
بـــوده اســـت.

مش ــاوره ش ــغلی و  ...از جمل ــه تعه ــدات جهاددانش ــگاهی
البـــرز در ایـــن تفاهمنامـــه عنـــوان شـــده اســـت.
همچنیـــن اداره کل بهزیســـتی اســـتان البـــرز در
ایـــن تفاهمنامـــه بـــه اعـــام اولویتهـــا و نیازهـــای
پژوهشـــی ،اســـتفاده از تـــوان و ظرفیتهـــای فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی در راســـتای تحقـــق برنامههـــای
بهزیســـتی و توانمندســـازی جامعـــه هـــدف ،همـــکاری
در اجـــرای طـــرح توســـعه مشـــاغل خانگـــی بـــرای
جامعـــه هـــدف و  ...متعهـــد شـــده اســـت.
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بـــا انعقـــاد ایـــن تفاهمنامـــه ســـازمان انتشـــارات و
کتابخانـــه مرکـــزی در زمینههـــای تولیـــد محتـــوا و
اجـــرای طرحهـــا و برنامههـــای پژوهشـــی ،فرهنگـــی
و ترویجـــی بـــا موضـــوع کتـــاب و کتابخوانـــی
و اشـــتراکگذاری محتـــوای آثـــار علمـــی بـــرای
دانشـــجویان و اســـتادان بـــا یکدیگـــر همـــکاری
میکننـــد .
ایـــن تفاهمنامـــه بـــه امضـــای دکتـــر رســـول
جعفریـــان رییـــس کتابخانـــه مرکـــزی و دکتـــر
حامـــد علـــی اکبـــرزاده رییـــس ســـازمان انتشـــارات
جهاددانش ــگاهی رس ــیده اس ــت و از تاری ــخ انعق ــاد ب ــه
مـــدت  3ســـال اعتبـــار خواهـــد داشـــت.

■■■

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جهاددانشگاهی
علوم پزشکی شهید بهشتی
و دانشگاه آزاد اسالمی
استان مرکزی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی شـــهید

بهشـــتی :ایـــن تفاهمنامـــه بـــا حضـــور سرپرســـت
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی و
رییـــس دانشـــگاه آزاد اســـامی اســـتان مرکـــزی ،در
زمینـــه توســـعه همکاریهـــای متقابـــل در موضوعـــات
پژوهشـــی ،آموزشـــی ،فرهنگـــی ،خدماتـــی و درمانـــی
بـــه امضـــای دو طـــرف رســـید.
حس ــین کالنت ــری ریی ــس دانش ــگاه آزاد اس ــامی
اســـتان مرکـــزی در ایـــن نشســـت اظهـــار کـــرد:
نقـــاط قـــوت جهاددانشـــگاهی بـــه لحـــاظ علمـــی
و اجرایـــی و چابکـــی ایـــن نهـــاد از یکســـو
و پتانســـیلهای علمـــی و زیرســـاختهای
مناســـب موجـــود در واحدهـــای تابعـــه دانشـــگاه
آزاد اســـامی در اســـتان مرکـــزی از ســـوی دیگـــر،
فرصـــت همکار یهـــای علمـــی و بهرهگیـــری از
ظرفیتهـــای متقابـــل دو مجموعـــه را بـــه بهتریـــن
شـــکل فراهـــم آورده اســـت.
حمیـــد حمـــزهزاده سرپرســـت جهاددانشـــگاهی
علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی نیـــز ضمـــن تشـــریح
حوزههـــای اصلـــی فعالیتهـــای ایـــن واحـــد ،اظهـــار
کـــرد :بـــا توجـــه بـــه موقعیـــت ویـــژه اســـتان مرکـــزی
و تمرکـــز بخـــش مهمـــی از واحدهـــای صنعتـــی
کشـــور در ایـــن اســـتان ،در قالـــب ایـــن تفاهمنامـــه
زمینههـــای همـــکاری مشـــترک در حـــوزه ســـامت
بـــا تمرکـــز ویـــژه بـــر اســـتقرار سیســـتمهای پایـــش
ســـامت کارکنـــان ایـــن واحدهـــای صنعتـــی و نیـــز
برنامهریـــزی و اجـــرای پروژههـــای خدماتـــی مرتبـــط
ب ــا ح ــوزه  HSEو مدیری ــت خط ــر ح ــوادث و بالی ــا در
اســـتان ،فراهـــم خواهـــد بـــود.
از موضوعـــات اصلـــی ایـــن تفاهمنامـــه میتـــوان
بـــه مشـــارکت در تدویـــن و اجـــرای پروژههـــای
تحقیقاتـــی مشـــترک در زمینـــه اولویتهـــای
پژوهشـــی دو طـــرف؛ مشـــارکت در تدویـــن ،تألیـــف
و انتشـــار کتـــب و محصـــوالت علمـــی ـ آموزشـــی؛
امـــکان بهرهمنـــدی طرفیـــن از امکانـــات و
تجهیـــزات پژوهشـــی ،آموزشـــی و خدماتـــی طـــرف
مقابـــل؛ بهرهمنـــدی از حضـــور اســـاتید دو طـــرف در
زمینـــه تدریـــس دروس مقاطـــع تحصیـــات تکمیلـــی
و دورههـــای آموزشـــی کوتاهمـــدت عمومـــی،
تخصصـــی و فوقتخصصـــی؛ تبـــدل دانشـــجوی

تحصیـــات تکمیلـــی در مقاطـــع کارشناســـی ارشـــد
و دکتـــرا در زمینـــه تدویـــن پروژههـــای مشـــترک
پایاننامـــه تحـــت نظـــارت و راهنمایـــی اعضـــاء
هیـــأت علمـــی دو طـــرف توســـعه همکاریهـــای
آموزشـــی ،پژوهشـــی ،خدماتـــی و درمانـــی در ســـطح
منطقـــه اشـــاره کـــرد.

■■■

امضای دو قرارداد
پژوهشی بین جهاددانشگاهی
خراسان جنوبی و جهاد کشاورزی
استان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان
جنوبی:مدیـــر گـــروه پژوهشـــی تولیـــد و فـــرآوری
گیاهـــان اســـتراتژیک مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان
دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی از امضـــای
دو قـــرارداد اجـــرای طـــرح پژوهشـــی بیـــن گـــروه
پژوهشـــی تولیـــد و فـــرآوری گیاهـــان اســـتراتژیک
مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی
خراس ــان جنوب ــی و س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی اس ــتان
خبـــر داد.
دکت ــر مه ــدی ابراهیم ــی عن ــوان ک ــرد :در راس ــتای
رســـالت پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی
و بـــا هـــدف بهبـــود تولیـــد و فـــرآوری محصـــوالت
اســـتراتژیک اســـتان ،دو قـــرارداد اجـــرای طـــرح
پژوهشـــی بـــا عنـــوان «تولیـــد پوشـــش خوراکـــی بـــا
عص ــاره گلب ــرگ زعف ــران و عص ــاره عن ــاب در ترکی ــب
بـــا بســـتهبندی اتمســـفر اصـــاح شـــده جهـــت
مان ــدگاری و حف ــظ کیفی ــت زرش ــک ت ــازه» و «تولی ــد
پوشـــش خوراکـــی ضـــد میکروبـــی از پوســـت انـــار
جه ــت افزای ــش زم ــان مان ــدگاری عن ــاب ت ــازه تح ــت
شـــرایط خـــا و اتمســـفر اصـــاح شـــده» بیـــن گـــروه
پژوهشـــی تولیـــد و فـــرآوری گیاهـــان اســـتراتژیک
مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی
خراس ــان جنوب ــی و س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی اس ــتان
بـــه امضـــاء رســـید.
مدیـــر گـــروه پژوهشـــی تولیـــد و فـــرآوری گیاهـــان
اســـتراتژیک مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی
جهاددانشـــگاهی اســـتان ادامـــه داد :ســـال گذشـــته
نیـــز یـــک قـــرارداد اجـــرای طـــرح پژوهشـــی بـــا
عنـــوان «کاهـــش میـــزان چروکیدگـــی و شکســـتگی
عن ــاب خش ــک ب ــا اس ــتفاده از روش ترکیب ــی پوش ــش
خوراکـــی و خشـــک کـــردن» منعقـــد شـــد و تعـــداد
طرحهـــای مشـــترک بیـــن گـــروه پژوهشـــی تولیـــد
و فـــرآوری گیاهـــان اســـتراتژیک مجتمـــع تحقیقـــات
گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی و معاونـــت بهبـــود
تولیـــدات گیاهـــی ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان
طـــی  15مـــاه گذشـــته بـــه  3طـــرح رســـیده اســـت.
دکتـــر ابراهیمـــی یـــادآور شـــد :کمـــک بـــه بهبـــود
تولیـــد و فرآینـــد تولیـــد و همچنیـــن اســـتفاده از
فناوریه ــای نوی ــن در جه ــت ارتق ــاء کمی ــت و کیفی ــت
تولیـــد و فـــرآوری محصـــوالت اســـتراتژیک خراســـان
جنوبـــی و دســـتیابی بـــه فرموالســـیون محصـــوالت
غذایـــی جدیـــد بـــا تکیـــه بـــر فناوریهـــای موجـــود
یـــا بومـــی کـــردن یـــک فنـــاوری جدیـــد بهمنظـــور
فـــرآوری عنـــاب ،زرشـــک و زعفـــران در جهـــت ایجـــاد
ارزش افـــزوده و خلـــق ثـــروت از جملـــه مهمتریـــن
اهـــداف همکاریهـــای مشـــترک جهاددانشـــگاهی و

ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان بـــوده اســـت.

■■■

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی
و زیستی ایران و
پژوهشگاه ابنسینا
جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و
زیســتی ایــران وابســته بــه جهاددانشــگاهی :در راســتای
گســـترش و ارتقـــای ســـطح همکاریهـــای علمـــی،
پژوهشـــی و آموزشـــی ،تفاهمنامـــه همکاریهـــای
مشـــترک بیـــن پژوهشـــگاه فناوریهـــای نویـــن علـــوم
زیســـتی (ابنســـینا) و مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی
و زیس ــتی ای ــران وابس ــته ب ــه جهاددانش ــگاهی منعق ــد
شـــد.
بهرهمنـــد شـــدن از توانمندیهـــای یکدیگـــر
از قبیـــل منابـــع انســـانی ،امکانـــات آزمایشـــگاهی،
کارگاهـــی ،کتابخانـــهای ،بانکهـــای اطالعاتـــی،
نمونههـــای زیســـتی و فضـــای فیزیکـــی؛ امـــکان
تعیی ــن هوی ــت و ص ــدور شناس ــنامه ب ــرای نمونهه ــای
زیســـتی ذخیـــره شـــده در بانکهـــای دو مجموعـــه
و اســـتفاده از ظرفیتهـــای اهـــداء نمونـــه زیســـتی،
اجـــرای طرحهـــای مشـــترک مبتنـــی بـــر نیازهـــای
جامعـــه ،برنامههـــا و عالیـــق طرفیـــن (بـــا اولویـــت در
ح ــوزه ناب ــاروری و جان ــوری) ،ارای ــه خدم ــات تخصص ــی
در حوزههـــای کشـــت و دســـت ورزی ژنتیکـــی ســـلول،
آزمونهـــای اســـتریلیتی ،کنتـــرل کیفـــی و ژنتیـــک
جانـــوری بـــر اســـاس درخواســـت طرفیـــن از جملـــه
مفـــاد ایـــن تفاهمنامـــه بـــود.
همچنیـــن همـــکاری در برگـــزاری ســـمینارها،
کارگاههـــا و دورههـــای تخصصـــی آموزشـــی
کوتاهمـــدت ،تســـهیل شـــرایط اســـتفاده از تجهیـــزات
و امکانـــات آزمایشـــگاهی دو طـــرف بـــرای اعضـــای
هیـــات علمـــی ،محققـــان ،متخصصـــان و دانشـــجویان،
هماهنگـــی و تبـــادل نظـــر بـــرای حضـــور طرفیـــن در
مجامـــع سیاســـتگذار و تصمیمســـاز ،بهرهگیـــری
از تواناییهـــای قابـــل اســـتفاده دو طـــرف در جهـــت
اجـــرای فعالیتهـــای مشـــترک یـــا اختصاصـــی
آموزشـــی از دیگـــر مفـــاد ایـــن تفاهمنامـــه اســـت کـــه
مـــورد توافـــق دو طـــرف قـــرار گرفـــت.

■■■

جهاددانشگاهیاردبیل
و شرکت تعاونی
تولید پوشاک

رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی اردبی ــل 1 ،خ ــرداد:
در راس ــتای اج ــرای بهین ــه ط ــرح مل ــی توس ــعه مش ــاغل
خانگـــی اردبیـــل ،تفاهمنامـــه همـــکاری مشـــترک بیـــن
جهاددانش ــگاهی اردبی ــل و ش ــرکت تعاون ــی  ۹۳۵تولی ــد
پوش ــاک اردبی ــل امض ــا ش ــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اردبیـــل در مراســـم عقـــد
ای ــن تفاهمنام ــه هم ــکاری ک ــه در مح ــل ای ــن ش ــرکت
تولیـــدی برگـــزار شـــد ،گفـــت :مشـــاغل خانگـــی منبـــع
درآمـــد پایـــداری بـــرای خانوادههـــا میتوانـــد باشـــد
ب ــه همی ــن خاط ــر ط ــرح توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی ب ــه
کارفرمای ــی وزارت کار ،تع ــاون و رف ــاه اجتماع ــی توس ــط

همکاری
جهاد کشاورزی
با جهاددانشگاهی کردستان
در خصوص کشت
بافت توتفرنگی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی کردســـتان:
دکتـــر جاهـــده تکیهخـــواه معـــاون پژوهـــش و
فنـــاوری جهاددانشـــگاهی کردســـتان در جلســـه
بررســـی چالشهـــا و فرصتهـــای بوتههـــای
طالیـــی کردســـتان کـــه بـــا حضـــور مســـووالن جهـــاد
کشـــاورزی کردســـتان و اســـاتید دانشـــگاه کردســـتان
برگـــزار شـــد ،بـــا اشـــاره بـــه طـــرح جهاددانشـــگاهی
در تولیـــد نشـــاء توتفرنگـــی عـــاری از ویـــروس
اظه ــار ک ــرد ک ــه در ای ــن زمین ــه آزمایش ــگاهی ب ــرای
کش ــت باف ــت توتفرنگ ــی در جهاددانش ــگاهی اس ــتان
کردس ــتان فراه ــم ش ــده و در ارق ــام پ ــاروس ،کویی ــن
الیـــزا ،ســـلوا ،کاماروســـا و کردســـتانی تولیـــد نشـــاء
آغـــاز بـــه کار کـــرده اســـت.
وی افـــزود کـــه پـــس از کشـــت بافـــت ،ارقـــام
ذکـــر شـــده در گلخانـــه مقاومســـازی شـــده و اکنـــون
کلکســـیونی از بوتههـــای آمـــاده کشـــت در گلخانـــه
جهاددانشـــگاهی اســـتان کردســـتان موجـــود اســـت.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی
کردســـتان تصریـــح کـــرد :توســـعه اســـتفاده از
نشـــاءهای کشـــت بافتـــی بـــه دلیـــل عـــاری بـــودن از
ویروسهـــا و آفـــات میتواننـــد بـــرای توســـعه کشـــت
تـــوت فرنگـــی در اســـتان کردســـتان کـــه بیشـــترین
تولیـــد را در کشـــور دارد حایـــز اهمیـــت باشـــد.
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
بهدســـتآمده اســـت.
محمـــد صالـــح احمـــدی معـــاون بهبـــود تولیـــدات
گیاه ــی جه ــاد کش ــاورزی اس ــتان کردس ــتان در ادام ــه
ایـــن نشســـت ،بـــا ابـــراز تمایـــل عقـــد تفاهمنامـــه در
زمین ــه کش ــت باف ــت ت ــوت فرنگ ــی خاطرنش ــان ک ــرد
کـــه جهـــاد کشـــاورزی در صـــورت ســـامت بـــودن
بوتههـــای تـــوت فرنگـــی تولیـــدی جهاددانشـــگاهی

تفاهمنامه
چند جانبه توسعه
مشاغل خانگی در البرز

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی البـــرز۲۸ ،
اردیبهشـــت :بهمنظـــور اجـــرای طـــرح ملـــی توســـعه
مشـــاغل خانگـــی و تعامـــل دســـتگاههای اجرایـــی
و نهادهـــای حمایتـــی و تســـهیلگر بـــا پیشـــرانان
و فعـــاالن مشـــاغل خانگـــی بـــرای ارایـــه خدمـــات
آموزشـــی ،مشـــاوره حضـــوری و غیرحضـــوری بـــه
متقاضیـــان مشـــاغل خانگـــی جهـــت اتصـــال بـــه
بـــازار و ایجـــاد زیرســـاختهای بازاریابـــی و فـــروش
محصـــوالت مشـــاغل خانگـــی تفاهمنامـــه چنـــد
جانب ــه هم ــکاری مش ــترک می ــان س ــازمان س ــاماندهی
مش ــاغل ش ــهرداری ک ــرج ،اداره کل تع ــاون کار و رف ــاه
اجتماعـــی البـــرز ،جهاددانشـــگاهی البـــرز و پیشـــرانان
حـــوزه مشـــاغل خانگـــی در محـــل مرکـــز ســـاماندهی
مشـــاغل خانگـــی ایـــن اســـتان امضـــا شـــد.
حس ــین ف ــاح ن ــژاد مدی ــر کل تع ــاون ،کار و رف ــاه
اجتماعـــی البـــرز در ابتـــدای ایـــن مراســـم ضمـــن
قدردانـــی از تالشهـــای جهاددانشـــگاهی در دبیرخانـــه
توســـعه مشـــاغل خانگـــی اســـتان بـــا اشـــاره بـــه
اینکـــه طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی در
البـــرز بـــا جدیـــت در حـــال اجـــرا اســـت ،اظهـــار
ک ــرد :جهاددانش ــگاهی و س ــازمان س ــاماندهی مش ــاغل
شـــهری شـــهرداری کـــرج بهعنـــوان دو رکـــن اصلـــی
اجـــرای ایـــن طـــرح بـــا عشـــق و تعهـــد بســـیار بـــه
دنبـــال آن هســـتند کـــه البـــرز بتوانـــد در حـــوزه
توســـعه مشـــاغل خانگـــی بـــه چشـــمانداز مـــورد نظـــر
برســـد.
احمدرضـــا فیـــروزی رییـــس جهاددانشـــگاهی
البـــرز هـــم در ایـــن مراســـم گفـــت :در اجـــرای طـــرح
ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی اگـــر نگاههـــا بـــه
قالبهـــای اداری و ســـازمانی محـــدود شـــود ،هرگـــز
بـــه اهـــداف پیشبینـــی شـــده دســـت نمییابیـــم
و خوشـــبختانه تـــا کنـــون همچنیـــن نگاهـــی وجـــود
نداشـــته و دســـت انـــدرکاران اجـــرای ایـــن طـــرح
بهصـــورت جهـــادی و صـــرف انـــرژی مضاعـــف کارهـــا
را پیـــش بردهانـــد.
ابوالحســـن قاســـم پـــور مدیـــر اجرایـــی طـــرح
مشـــاغل خانگـــی در اســـتان البـــرز هـــم در ایـــن
مراســـم بـــا اشـــاره بـــه نقـــش پیشـــرانها در پیشـــبرد
بهتـــر اهـــداف طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی
اظهـــار کـــرد :پیشـــرانها نقـــش بـــه ســـزایی در حـــل
مش ــکالت و رف ــع ابهام ــات متقاضی ــان و کس ــانی ک ــه
عالقهمنـــد بـــه فعالیـــت در حـــوزه مشـــاغل خانگـــی
هســـتند ،دارنـــد.

■■■

سازمان تبلیغات اسالمی
و جهاددانشگاهی
بوشهر

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بوشـــهر :بهمنظـــور
گســـترش فعالیتهـــا ،اســـتفاده از ظرفیتهـــای

■■■

جهاددانشگاهی
سمنان و اداره کل
پست استان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ســـمنان :معـــاون
آموزش ــی جهاددانش ــگاهی س ــمنان گف ــت :در راس ــتای
اجـــرای قانـــون ســـاماندهی و حمایـــت از مشـــاغل
خانگـــی و جهـــت همـــکاری در طـــرح ملـــی مشـــاغل
خانگـــی در اســـتان ،تفاهمنامـــه همـــکاری بیـــن
جهاددانشـــگاهی و اداره کل پســـت اســـتان ســـمنان
منعقـــد شـــد.
علـــی منصفـــی راد افـــزود :ایـــن تفاهمنامـــه
همـــکاری بـــا موضـــوع همـــکاری در طـــرح ملـــی
توســـعه مشـــاغل خانگـــی و همچنیـــن بهبـــود فضـــای
کســـبوکارهای خـــرد و بـــا توجـــه بـــه ظرفیتهـــای
دو ســـازمان و بهمنظـــور همافزایـــی در ایجـــاد
زمینههـــای تســـهیل گرانـــه و توســـعهای مشـــاغل
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
مـــکان بازارهـــای اینترنتـــی شـــرکت ملـــی پســـت
بـــرای عرضـــه محصـــوالت صاحبـــان مشـــاغل خانگـــی
و همچنیـــن توســـعه و بهبـــود مســـتمر و پایدارســـازی
کســـبوکارهای خانگـــی از جملـــه اهـــداف اصلـــی
ایـــن تفاهمنامـــه همـــکاری اســـت.
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جهاددانشـــگاهی در  31اســـتان کشـــور در حـــال اجـــرا
اســـت.
مهـــران اوچـــی اردبیلـــی افـــزود :بهمنظـــور اجـــرا و
پیادهســـازی ایـــن طـــرح ،جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان
ی ــک نه ــاد توس ــعهای ،واس ــطهای و تس ــهیلگر مکل ــف
بـــه شناســـایی ،توانمندســـازی (آمـــوزش و مشـــاوره)
اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی و پایدارســـازی مشـــاغل
خانگـــی بـــا اتصـــال بـــه بـــازار بـــا بهرهمنـــدی از
شـــبکههای افقـــی و عمـــودی شـــد.
فرهـــاد کوهـــی ،مدیرعامـــل شـــرکت تعاونـــی 935
تولی ــد پوش ــاک نی ــز در ای ــن مراس ــم ضم ــن اس ــتقبال
از عقـــد تفاهمنامـــه مشـــترک بـــا جهاددانشـــگاهی
اردبیـــل گفـــت :امیدواریـــم ایـــن همـــکاری مشـــترک
عـــاوه بـــر کمـــک بـــه افزایـــش تولیـــد ایـــن کارگاه،
قـــدم مبارکـــی در اشـــتغال و کارآفرینـــی بـــرای
متقاضیـــان طـــرح مشـــاغل خانگـــی باشـــد.

حاضـــر بـــه همـــکاری بـــا ایـــن نهـــاد اســـت.

علمــی و منابــع انســانی ،تعامــل و همــکاری آموزشــی،
پژوهشـــی ،فرهنگـــی و اســـتفاده از ظرفیتهـــای دو
طـــرف بـــر اســـاس نیازهـــا و اولویتهـــای ســـازمان
تبلیغـــات اســـامی و جهاددانشـــگاهی تفاهمنامـــه
همـــکاری بیـــن جهاددانشـــگاهی بوشـــهر و اداره کل
تبلیغ ــات اس ــامی اس ــتان بوش ــهر ب ــه امض ــا رس ــید.
زمینههـــای همـــکاری ایـــن تفاهمنامـــه شـــامل
همافزایـــی ،تعامـــل و همـــکاری موثـــر مبنـــی بـــر
بهرهگیـــری از ظرفیتهـــا و امکانـــات موجـــود بـــا
هـــدف تعمیـــق و ترویـــج فعالیتهـــای علمـــی و
حرکتهـــای جهـــادی ،ایجـــاد بســـتر مســـاعد جهـــت
ارتقـــای ســـطح توانمنـــدی مهارتـــی و آموزشـــی،
ارایـــه راهکارهـــای مشـــترک جهـــت تولیـــد و ارتقـــای
محتـــوای آموزشـــی و تولیـــد محصـــوالت فاخـــر
فرهنگـــی و رســـانهای بـــا اســـتفاده از ظرفیتهـــای دو
طـــرف و  ...مـــی شـــود.
رییـــس ســـازمان تبلیغـــات بوشـــهر در نشســـت
انعقـــاد تفاهمنامـــه بـــا جهاددانشـــگاهی بوشـــهر
عنـــوان کـــرد :جهاددانشـــگاهی و ســـازمان تبلیغـــات
اس ــامی دو نه ــاد ج ــوان و انقالب ــی و جه ــادی هس ــتند
کـــه بنـــا بـــه فرمایـــش رهبـــر معظـــم انقـــاب بایـــد
پیشـــران باشـــند.
عل ــی احم ــدی زاده ریی ــس جهاددانش ــگاهی بوش ــهر
نیـــز بـــا اشـــاره بـــه بیانـــات اخیـــر رهبـــر انقـــاب در
روز ق ــدس گف ــت :م ــا بای ــد فرمایش ــات رهب ــر معظ ــم
انقـــاب را بـــه مثابـــه نقشـــه راه زندگـــی و حرکـــت
خـــود قـــرار داده و از آن تخطـــی نکنیـــم.

امضای تفاهمنامه پیشرانان
مشاغل خانگی در البرز
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همزمـــان بـــا تشـــریح نظامنامـــه مشـــاغل خانگـــی
در مرک ــز س ــاماندهی و توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی الب ــرز،
تفاهمنامـــه همـــکاری دبیرخانـــه طـــرح ملـــی توســـعه
مش ــاغل خانگ ــی الب ــرز ب ــا پیش ــرانان مش ــاغل خانگ ــی
در الب ــرز امض ــا ش ــد.
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی البـــرز :ابوالحســـن
قاســـم پـــور مدیـــر اجرایـــی طـــرح مشـــاغل خانگـــی
در اســـتان البـــرز در جلســـهای کـــه بهمنظـــور امضـــای
تفاهمنامـــه بـــا پیشـــرانان مشـــاغل خانگـــی در البـــرز
در جهـــت توســـعه مشـــاغل خانگـــی و همچنیـــن
تشـــریح نظامنامـــه مشـــاغل خانگـــی در مرکـــز
ســـاماندهی و توســـعه مشـــاغل خانگـــی البـــرز برگـــزار
شـــد ،بـــا تاکیـــد بـــر اهمیـــت مدیریـــت ایـــن موضـــوع
توس ــط فع ــاالن ای ــن عرص ــه ،گف ــت :مجموع ــه مش ــاغل
خانگـــی بایـــد بتوانـــد موضوعـــات مرتبـــط بـــا خـــود را
از داخـــل مدیریـــت کنـــد؛ بنابرایـــن بایـــد ایـــن نـــوع
ن ــگاه مدیریت ــی را توس ــعه دهی ــم و ای ــن م ــدل را ب ــه
اجـــرا در بیاوریـــم .ســـازمانها و نهادهـــای مرتبـــط بـــا
مشـــاغل خانگـــی هـــم ایـــن موضـــوع را پذیرفتهانـــد
کـــه مدیریـــت مجموعـــه توســـط پیشـــرانان انجـــام
شـــود.
قاســـم پـــور بـــا بیـــان اینکـــه مهمتریـــن
موض ــوع ای ــن اس ــت ک ــه پیش ــرانان مش ــاغل خانگ ــی
بـــه ایـــن بـــاور رســـیدهاند کـــه میتواننـــد بخـــش
مشـــاغل خانگـــی را مدیریـــت کننـــد ،تصریـــح کـــرد:
ایـــن بازارچـــه میتوانـــد 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 شـــگفتانگیزی در حـــال
انجـــام و ســـایت نمایشـــگاه دائمـــی نیـــز در حـــال
آمادهســـازی اســـت .در بحـــث مشـــاوره هـــم
اقداماتـــی صـــورت گرفتـــه اســـت.
قاســـم پـــور بـــه تجربـــه کشـــورهای خارجـــی
بهخصـــوص کشـــورهای شـــرق آســـیا در حـــوزه
مشـــاغل خانگـــی هـــم اشـــاره و تصریـــح کـــرد:
در ایـــن کشـــورها بخـــش اعظمـــی از تولیـــدات
کارخانجـــات بـــزرگ را بـــه مشـــاغل خانگـــی
برونســـپاری میکننـــد مـــا هـــم در البـــرز بـــا
اســـتفاده از ایـــن تجربـــه بـــه دنبـــال ایـــن هســـتیم
هـــر کســـی کـــه بتوانـــد بخشـــی از کارکردهـــای
صنعـــت را در خانـــه بســـازد .ایـــن مهـــم میتوانـــد
بـــه تولیـــد بـــدون کارخانـــه منتهـــی شـــود.
گفتنـــی اســـت ،ایـــن تفاهمنامـــه در راســـتای
توانمندســـازی ،بهبـــود مســـتمر و توســـعه
کســـبوکارهای خـــرد و خانگـــی و بهرهمنـــدی از
امکانـــات ،ظرفیتهـــا ،توانمنـــدی و تجـــارب ارزنـــده
پیشـــرانان و صاحبـــان مشـــاغل بهمنظـــور ایجـــاد
زمین ــه مناس ــب ب ــرای شناس ــایی ،مش ــاوره ،آم ــوزش،
توانمندســـازی ،بازاریابـــی و فـــروش دســـتاوردها،
محصـــوالت و خدمـــات مشـــاغل خانگـــی و همـــکاری
در راهانـــدازی مرکـــز ســـاماندهی و توســـعه مشـــاغل
خانگـــی منعقـــد شـــده اســـت.
همـکاری در شناسـایی پیشـرانان و متقاضیـان و
صاحبـان مشـاغل خانگـی بهمنظـور ثبـت در دبیرخانـه
مشـاغل خانگـی ،همـکاری در شناسـایی پیشکسـوتان،
خبـرگان ،منتـور هـا ،مدرسـان و مشـاوران مشـاغل
خانگـی بـرای بهرهمنـدی از تجـارب و توانمندیهـای

آنهـا ،همـکاری و مشـارکت در ایجـاد زمینههـای
شـکلگیری بـازار ،بازاریابـی ،فـروش محصـوالت
و خدمـات مشـاغل خانگـی ،ایجـاد زمینههـای
شـکلگیری 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 راهانـدازی و مدیریـت مرکـز سـاماندهی و
توسـعه مشـاغل خانگـی البـرز و مشـارکت و همـکاری
در آمـوزش ،تعلیـم و مهارتآمـوزی متقاضیـان مشـاغل
خانگـی از جملـه زمینههـای همـکاری مشـترک اسـت
کـه در ایـن تفاهمنامـه برای طرفین عنوان شـده اسـت.
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تفاهمنامه همکاری بین
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
و اداره کل ورزش و جوانان استان
منعقد شد

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی:تفاهمنامه
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.
ایـن تفاهمنامـه بـا حضـور روسـا و معاونـان هـر دو
طـرف بـا موضوع هماهنگـی و نظـارت بر فرآینـد آموزش
سـرفصلهای مصـوب بـرای نیروهـای وظیفـه اسـتان بـه
امضا رسـید.
در ایـن نشسـت مهنـدس پورایراندوسـت مدیـرکل
ورزش و جوانـان آذربایجـان غربـی ،جهاددانشـگاهی
آذربایجـان غربـی را یکـی از فرصتهـای مغتنـم بـرای
توسـعه همکاریهـای بیـن دسـتگاهی در حوزههـای
مختلـف مرکـز نـوآوری و سـرباز مهـارت و اجـرای
طرحهـای مطالعاتـی و فرهنگی مشـترک در حوزه ورزش
و جوانـان عنـوان و بیـان کـرد :بـا انـرژی مضاعفـی که از
همکاریهـای بینظیـر بین دسـتگاهی با جهاددانشـگاهی
در تمامـی سـطوح مشـاهده میشـود امیدواریـم
فعالیتهـای مشـترک هـر روز کیفیتـر و کمیتـر از
گذشـته شـود.
همچنیـن دکتـر امیـن رسـتم زاده رییـس
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی در ایـن نشسـت بـا
تشـریح زمینههـای همـکاری مشـترک اظهـار کـرد:
تجربـه موفـق از خروجـی فرهنـگ کار تیمـی سـازمانی
جهـادی بـا دسـتگاههایی چـون ورزش و جوانـان ،اداره
کار ،سـتاد کل نیروهای مسـلح و سـایر دسـتگاهها نشـان
میدهـد همافزایـی حاصلـه بـر اسـاس مـدل طراحـی
شـده جهاددانشـگاهی قابـل تعمیم بـه تمامی دسـتگاهها
بـرای خروجی مـدار کـردن پروژههای مختلف پژوهشـی،
مهارتـی ،کارآفرینـی ،فرهنگـی و اقتصـادی اسـت تا مردم
حلاوت جهـاد علمـی را هـر روز متمایزتـر و ملموستر از
سـوی دسـتگاهها و نهادهـای دولتـی بچشـند.
مـدت ایـن تفاهمنامـه بـه مـدت یکسـال بـوده و در
پنـج گام اجرایـی خواهـد شـد کـه در  ۵مرحلـه شـامل
یـک مرحله قبل از شـروع خدمت مقدس سـربازی و سـه
مرحلـه آن حیـن خدمـت و مرحلـه آخـر بعـد از خدمـت
شـامل دوره آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـه میـزان ۳۴
سـاعت و مهارتهـای عمومـی و کارآفرینـی بـه میـزان
 ۵۴سـاعت بهصـورت آموزشهـای نظـری و عملـی بـا
همـکاری جهاددانشـگاهی ،اداره کل ورزش و جوانـان و
نیروهـای مسـلح اسـتان انجـام میشـود.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی
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همکاریهایمشرتکجهاددانشگاهیبامرکز
خدماتحوزههایعلمیهگسرتشمییابد

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

در نشست مشرتک معاون هامهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی و مرکز خدمات حوزههای علمیه بر لزوم ترسیع در آغاز همکاری در
حوزههای درمانی و غیر درمانی تاکید شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی قم ۲ ،خردادماه :معاون
هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در این نشست
با اشاره به زمینههای گسترده همکاری بین دو نهاد گفت:
جهاددانشگاهی دارای بزرگترین خبرگزاری بینالمللی
در زمینه قرآن کریم است و آمادگی دارد فعالیتها و
رویدادهای مشترک را با همکاری حوزههای علمیه در این
زمینه به انجام برساند.
دکتر مهدی باصولی افزود :در بحث انتشارات سازمان
انتشارات جهاددانشگاهی را داریم اما اینکه چگونه میتوانیم
در زمینه نشر کتاب همکاری داشته باشیم باید بررسی شود.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی به
توافقات نشست پیشین اشاره کرد و گفت :همانطور که
قبال معاون آموزشی جهاددانشگاهی مطرح کردند ،برای
همکاری در برگزاری دورههای آموزشی مورد نیاز طالب و
کارکنان مرکز خدمات حوزههای علمیه ،برگزاری دورههای
آموزشی شغل محور ،تاسیس مراکز آموزش تخصصی در
شهرک پردیسان و مهدیه و ارایه محتوای آموزشی تولید
شده در جهاددانشگاهی آمادگی کامل داریم.
وی به اهمیت آموزش در فصل تابستان اشاره کرد
و ادامه داد :توانمندی جهاددانشگاهی در حوزه آموزش
ظرفیت بسیار خوبی برای کشور است ،با توجه به در پیش
رو بودن فصل تابستان و اوقات فراغت دانشجویان ،خوب
است اطالعرسانیها و هدایت این دانشآموزان به مراکز
جهاددانشگاهی با اهتمام مسووالن حوزههای علمیه در
استانها ،سریعتر انجام شود.
دکتر مجید حدادی منش معاون سالمت و امور
بیمههای مرکز خدمات حوزههای علمیه در این نشست

به تشریح فعالیتهای مرکز خدمات حوزههای علمیه
پرداخت و با بیان اینکه در عرصههای فرهنگی ،معیشت و
توانمندسازی ،مسکن و عرصه سالمت و بیمهها خدماتی از
طرف مرکز خدمات به طالب داده میشود گفت :خدمات
مراکز خدمات حوزههای علمیه در کشور عموما شامل
طالب در حال تحصیل است و کسانی که شاغل در جایی
باشند شامل بیشتر خدمات رفاهی نمیشوند.
وی تاکید کرد :تفاهمنامه همکاری جهاددانشگاهی
و مرکز خدمات حوزههای علمیه و نیز فهرست خدمات
جهاددانشگاهی را تا پایان این هفته به مراکز خدمات
حوزههای علمیه در استانها ابالغ میکنیم و یکی دو هفته
فرصت میدهیم تا تمام استانها نشستهای مشترک را
برگزار کنند و افق همکاریهای خود را مشخص کنند.
دکتر محمد حیدری رییس جهاددانشگاهی قم نیز
در این نشست رعایت کامل اصول شرعی در درمان
ناباروری را دلیل اصلی مراجعه مردم به مراکز درمانی
جهاددانشگاهی دانست و گفت :دلیل شلوغی مراکز
درمان ناباروری جهاددانشگاهی اطمینان مردم از رعایت
اصول شرعی در این مراکز بهویژه مرکز درمان ناباروری
جهاددانشگاهی قم است.
وی افزود :با وجود اینکه از لحاظ شرعی پیشبینیها و
دستورالعملهای الزم در خصوص اهدای اسپرم و تخمک
کموبیش از سوی مراجع عالیقدر اعالم شده است ،این نوع عملها
به سبب رعایت احتیاط و پرهیز از هرگونه ایجاد مسوولیت در
مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم انجام نمیشود.
احمد حسین سلگی مدیرکل نیازسنجی و پروژهیابی
آموزشی جهاددانشگاهی نیز در این نشست تالیف و انتشار

کتاب آموزش زبان انگلیسی را از فعالیتهای شاخص معاونت
آموزشی جهاددانشگاهی برشمرد و گفت :در زمینه بومیسازی
آموزش زبان انگلیسی کتاب آموزش زبان انگلیسی EiGHT
را کار کردهایم تا مطالب آموزشی زبان انگلیسی را متناسب با
فرهنگ خودمان به فراگیران آموزش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه مخاطب این کتاب عام است
و هیچ قشر خاصی نیست ،ادامه داد :ما امکان آموزش
مجازی و حضوری را در جهاددانشگاهی داریم و از مرکز
خدمات حوزههای علمیه انتظار داریم در رونق بخشی به
این کتاب که زبان انگلیسی را با فرهنگ مسلمانان به
فرزندان ما میآموزد جهاددانشگاهی را یاری دهد ،استفاده
از این کتاب شایسته است که از شهر مقدس قم و باالخص
حوزههای علمیه شروع شود.
دکتر علی یوسفی مدیرکل بهداشت و سالمت مرکز
خدمات حوزههای علمیه نیز در این نشست به اعضای
جهاددانشگاهی خدا قوت گفت و با اشاره به اینکه بیشتر
خدمات مرکز خدمات حوزههای علمیه در زمینه بهداشت
و بیمههای درمانی است گفت :بانک اطالعاتی از وضعیت
سالمت طالب در اختیار داریم که به ما کمک میکند تا پی
ببریم چگونه میتوانیم به سالمت اعضای این مرکز کمک
کنیم ،کلیه طالب ورودی از لحاظ سالمتی بررسی میشوند
وضعیت سالمت ایشان از همان ابتدای ورود به حوزههای
علمیه در این سامانه ثبت میشود .اکنون این بانک اطالعاتی
در دسترس مدیران حوزههای علمیه قرار دارد.
گفت :یک آموزش مجازی به طالب دادهایم که وضعیت
سالمت خود را بیشتر بشناسند ،شاید نیاز به آموزش بیشتر و
برگزاری مسابقه و رویدادهای فرهنگی باشد که در این زمینه
هم میتوانیم از ظرفیت جهاددانشگاهی استفاده کنیم.
حجتاالسالم حیدری مدیرکل مشاوره و تعالی خانواده
مرکز خدمات حوزههای علمیه نیز در این نشست زمینههای
همکاری با جهاددانشگاهی را برشمرد و گفت :مراکز آموزش
و مشاوره خانواده جهاددانشگاهی بسیار عالی است و در
صورتی که مراکز روانشناسی شما استانداردهای سازمان
نظام روانشناسی و بهزیستی را داشته باشد میتوانیم در این
زمینه هم قراردادهایی داشته باشیم.
در این نشست مقرر شد فهرست ریز خدمات
جهاددانشگاهی به مرکز خدمات حوزههای علمیه ارسال شود
و این مرکز تفاهمنامه امضا شده با جهاددانشگاهی را جهت
اقدام فوری به مراکز خدمات حوزههای علمیه در استانها
ابالغ کند تا جلسات هماهنگی استانی و عقد تفاهمنامههای
استانی و اجرای سریعتر آن در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است ،تفاهمنامه مشترک همکاری بین
جهاددانشگاهی و مرکز خدمات حوزههای علمیه کشور
 9دیماه  1399در حوزههای علمی ،درمانی ،خدماتی،
کارآفرینی و  ...در سالن جلسات مرکز خدمات حوزههای
علمیه به امضاء روسای طرفین رسید.

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ســمنان :دکتــر مهــدی
باصولــی در جلســه بررســی طرحهــا و پروژههــای
عمرانــی ،پژوهشــی و فرهنگــی جهاددانشــگاهی ســمنان
گفــت :تــاش میکنیــم بــا پیگیــری دفتــر مرکــزی
جهاددانشــگاهی همــکاری بیــن واحــدی خوبــی بیــن
جهاددانشــگاهی ســمنان و پژوهشــگاه رویــان ،جهــت
ارایــهی خدمــات اصــاح نــژاد دام ســبک در اســتان
ســمنان در ســال جــاری آغــاز شــود.
وی بــا بیــان اینکــه 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 حمایتهــای اســتانی
و ملــی رقــم خــورده اســت.
معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس جهاددانشــگاهی
کشــور افــزود :در ســایر بخشهــای زیرســاختی نیــز در
اســتان ســمنان بــا حمایــت مســووالن اســتانی اغلــب
مشــکالت برطــرف شــده اســت کــه از ایــن لحــاظ
جــای تقدیــر دارد ،در حــال حاضــر مســووالن اســتان
بایــد بــه فکــر اســتفاده بهینــه از ایــن فرصتهــا و
زیرســاختهای موجــود باشــند .هــر چنــد هنــوز
مســایل مهمــی وجــود دارد کــه بایــد بــا کمــک
مســووالن اســتانی تعییــن تکلیــف شــود تــا واحــد
جهاددانشــگاهی در ایــن اســتان بتوانــد بــه امــور
توســعهی دانشبنیــان بپــردازد.
دکتــر باصولــی ادامــه داد :پــروژه رویــان در شهرســتان
مهدیشــهر از جملــه پروژههــای شــاخص جهاددانشــگاهی

در اســتان ســمنان اســت کــه زیرســاخت مناســبی بــه
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
مرحلــه هــم نیازمنــد حمایــت و مســاعدت اســتانی و
ملــی اســت.
وی اضافــه کــرد :خوشــبختانه بــا توجــه بــه
رایزنیهایــی کــه انجــام شــده اســت در تــاش
هســتیم تــا از ظرفیتهــای واحدهایــی کــه پیشــرو
هســتند بــرای واحدهــای در حــال توســعه اســتفاده
کنیــم ،در پــروژه رویــان جهاددانشــگاهی ســمنان
نیــز از ظرفیــت پژوهشــگاه رویــان و خدماتــی کــه
بهخصــوص در اصــاح نــژاد دام ســبک اســت اســتفاده
میکنیــم .امیدواریــم بتوانیــم ایــن اقــدام را در ســال
جــاری عملیاتــی کنیــم.
معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس جهاددانشــگاهی
خاطرنشــان کــرد :یکــی از تاکیــدات مهــم رییــس
جهاددانشــگاهی ایــن اســت کــه هــر کــدام از واحدهــای
ســازمانی بایــد یــک فعالیــت و محــور شــاخص داشــته
باشــند تــا براســاس آن بتواننــد خدمــات فناورانــه ارایــه
کننــد .ایــن فعالیــت شــاخص بایــد براســاس نیازهــای
منطقــه ،مزیتهــای نســبی و ظرفیتهــای موجــود
طراحــی شــود.
دکتــر باصولــی تصریــح کــرد :بــرای اینکــه
ایــن فعالیتهــای شــاخص طراحــی و اجــرا شــود
بایــد بــرآوردی از مزیتهــا و پتانســیلهای اســتان

و ظرفیتهــای واحــد انجــام شــود و بــا در نظــر
گرفتــن ایــن ظرفیتهــا و نیازهــا ،خدمــات شــکل
بگیــرد ،در ایــن زمینــه از واحدهایــی کــه هنــوز موفــق
نشــدهاند بــه فعالیــت شــاخصی دســت پیــدا کننــد،
حمایــت خواهیــم کــرد .ایــن امــر مســتلزم ایــن اســت
کــه نظــرات نخبــگان اســتانی ،نماینــدگان مجلــس و
اســتاندار و ســایر مســووالن مــورد بررســی و تحلیــل
قــرار گیــرد.
وی در ادامــه گفــت :جهاددانشــگاهی ســمنان دارای
ظرفیتهــای خوبــی اســت و ارتباطــات خوبــی بــا
دســتگاههای اجرایــی دارد ولــی اســتان میتوانــد از
ایــن ظرفیتهــا بیشــتر از اینهــا اســتفاده کنــد.
جهاددانشــگاهی میتوانــد بــا بهرهگیــری از ایــن
مزیتهــا و بــا اجــرای طرحهــای دانشبنیــان و
فناورانــه و بــا حمایــت ســایر دســتگاههای اجرایــی در
جهــت توســعه اســتان حرکــت کنــد.
معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس جهاددانشــگاهی
بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی ســمنان دارای ترکیــب
نیــروی انســانی جــوان ،بــا تجربــه و ارزشــمندی اســت،
تاکیــد کــرد :مســایل مربــوط بــه نیــروی انســانی و
توجــه بــه ایــن ســرمایهی ارزشــمند بایــد مــورد نظــر
تصمیمگیــران واحدهــای ســازمانی باشــد تــا بتــوان
ســطح رضایــت را در مجموع ـهی جهاددانشــگاهی ارتقــا
داد.
دکتــر باصولــی افــزود :یکــی از راهکارهــای
بهرهمنــدی بیشــتر دانشــجویان از فعالیتهــای
جهاددانشــگاهی حضــور ایــن نهــاد در داخــل دانشــگاه
اســت کــه ایــن مهــم نیــاز بــه حمایــت دانشــگاهها دارد
کــه یکــی از خالهــای مهــم در اســتان ســمنان عــدم
وجــود دفتــر فرهنگــی جهاددانشــگاهی در دانشــگاهها
بهویــژه دانشــگاه ســمنان اســت ،بــا توجــه بــه ماهیــت
و ماموریــت جهاددانشــگاهی بایــد نســبت بــه ایجــاد
دفتــر جهاددانشــگاهی در دانشــگاه اقــدام کــرد تــا
ارتبــاط بــا دانشــگاههای اســتان بیشــتر تقویــت شــود
و برنامــه و اقــدام عملیاتــی در ایــن خصــوص طراحــی
و اجــرا شــود.
گفتنــی اســت ،معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس
جهاددانشــگاهی بــه همــراه مدیــرکل امــور واحدهــا،
پژوهشــکدهها ،ســازمانها و مراکــز جهاددانشــگاهی
و مدیــر کل برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی
جهاددانشــگاهی در ســفر یــکروزه بــه شهرســتانهای
ســمنان و مهدیشــهر از نزدیــک رونــد پیشــرفت
پروژههــا و طرحهــای عمرانــی جهاددانشــگاهی ســمنان
را بازدیــد کــرد.
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واگذاری ۵۰درصد از اعتبارات کل پژوهشی
آذربایجانغربیبهجهاددانشگاهی
استانداری آذربایجان غربی در روند راهاندازی کارخانه نوآوری پیشنهاد داد

روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 9 ،خردادماه:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی
از واگذاری بزرگترین طرح شاخص فناورانه پژوهشی
استان با اختصاص  ۵۰درصد از اعتبارات کل پژوهشی به
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در سال جاری خبر داد.
دکتر نادر صادقی در جلسه بررسی روند اجرایی راهاندازی
کارخانه نوآوری پیشنهادی و مرکز نوآوری و شکوفایی و
طرح ملی مشاغل خانگی آذربایجان غربی در جهاددانشگاهی
با اشاره به توانمندی علمی جهادگران استان در حوزههای
مختلف و لزوم اعتماد به جوانان جهادگر در عرصه مدیریتی
و علمی اظهار کرد :طرح فناورانه تولید ترکیبات ضد سرطان
(وین کرستین وین پالستین) در بیوراکتور از گیاه پروانش
بهعنوان یکی از طرحهای مطالعاتی شاخص استان با توجه
به پتانسیل باالی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در اجرای
طرحهای مطالعاتی و پژوهشی فناورانه و با تکیه بر نیروهای
هیاتعلمی متعهد و متخصص در گروههای پژوهشی این
واحد و از سویی ضرورت اعتماد علمی به توان جوانان و
نهادهای علمی جهادی انقالبی طرح مزبور به جهاددانشگاهی
آذربایجان غربی واگذار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی
افزود :این طرح از محل اعتبارات پژوهشی استان بعد از طی
مراحل علمی و داوری از سوی کارگروه تخصصی (دانشگاه
ارومیه و علوم پزشکی) در شورای پژوهش و فناوری استان
تصویب و در بین  10طرح نهایی و مصوب دانشگاهها و
دستگاههای اجرایی با توجه به اهمیت و ارزش فراملی این
طرح با اختصاص بیش از  50درصد از کل اعتبارات پژوهشی
استان به میزان  6میلیارد و  30میلیون ریال به گروههای
پژوهشی جهاددانشگاهی استان بعد از امضای موافقتنامه به

جهاددانشگاهی استان واگذار و تخصیص شد.
وی اظهار امیدواری کرد با به سرانجام رسیدن موفق این
طرح جهاددانشگاهی آذربایجان غربی برای استان بتوانیم
شاهد چیره شدن علم و فائق آمدن از طریق فناوری به
دیوارهای ظالمانه و غیرعادالنه تحریم با تولید ارزشمند این
ماده کامال وارداتی و ضد سرطان در حوزه سالمت و پزشکی
آنهم در محیط کشتی منحصربهفرد با ویژگیهای خاص در
استان باشیم.
دکتر صادقی همچنین با اشاره به اجرای طرح ملی مشاغل
خانگی در استان از سوی جهاددانشگاهی اظهار کرد :این طرح
بهعنوان 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.
وی ادامه داد :طرح مشاغل خانگی باید از یک طراحی
مدیریتی زنجیرههای چرخهای کیفی و عملی شکل بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی
مشاغل خانگی را بهعنوان یکی از فاکتورهای مهم در توسعه
اقتصادی هر جامعهای عنوان و اظهار کرد :این طرح که توسط
جهاددانشگاهی با همکاری اداره کل کار و تعاون استان
مدیریت میشود با یک برنامهریزی جامع و بلندمدت میتواند
زمینهساز اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم را در استان و
کشور ایجاد نموده و کمک شایانی به رونق گرفتن چرخه
صنایع مرتبط با این رشتههای شغلی کند.
وی وجود گروه مدیریت کسبوکار سبز واحد و همکاری
تخصصی با این طرح را ارزشمند برای بسترسازی علمی جهت
علمی کردن اهداف این طرح ذکر کرد.
دکتر صادقی راهاندازی مرکز منش بهعنوان یکی از 10

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 میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی
با اشاره به لزوم حمایت از این نهاد و اینکه در این تحریمها
هر مسوولیتی به جهاددانشگاهی واگذار کردهایم جهادوارانه و
علمی از آن سربلند بیرون آمده خاطرنشان کرد :دستیابی به
فناوری تولید نیمه صنعتی پلی الکتروالیت یکی از برکات این
نهاد انقالبی در استان است که حداقلها و بیشترینها 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 چشماندازهای کاری و اهداف فعالیتی
این نهاد و تغییر رویکرد از ارزشآفرینی فناورانه بجای
آموزشهای عمومی که  80درصد درآمد واحد از دهههای
گذشته بر همین مبنا ابتناء شده بود و متاثر از عوامل مختلف
خاطرنشان کرد :جهاددانشگاهی به دنبال خلق ارزش در
حوزههای مختلف جامعه و استان بر اساس مزیتها با یک
مدل مشخص و همگرای علمی و عملی در مباحث دانش و
فناوری فرهنگ آموزش اشتغال و مهارت آفرینی و در نهایت
کیفی سازی ثروت از ابعاد مختلف برای استان و شهروندان
و کشور است.
وی با عنوان اینکه در چند سال گذشته با احصا و
همگرایی زمینههای مشخص تخصصی گروهها بر اساس
برنامه و اهداف توسعه واحد و استان و سر و سامان دادن
حوزههای کاری گروهها و اخذ مجوزها و مصوبههای مربوطه
زمینه تاسیس پژوهشکده کاربردی در حوزه سبز بر اساس
برنامه توسعه واحد فراهم شده است ،گفت :با بهرهگیری از
توانمندی و خدمات گروههای پژوهشی واحد در حوزههای
مختلف مورد نیاز جامعه از جمله گروه مدیریت کسبوکار
سبز ،گروه پژوهشی کشاورزی متابولیت های ثانویه و گروه
شیمی تجزیه و مراکز خدمات تخصصی آزمایشگاهی مواد
غذایی و محصوالت ارگانیک و پزشکی و نیروهای هیاتعلمی
متخصص پژوهش محور جوان و متعهد با شناسایی نیازها
و خالء های موجود در جامعه ،به دنبال طراحی و تدوین
مدل کاربردی پژوهشی و ارایه راهکارهای حل مشکالت و
چالشهای استان و کشور هستیم.
رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی پژوهشهای
کاربردی این نهاد را نسخه بسترساز برای توسعه استان ذکر
و خاطرنشان کرد :راهاندازی پژوهشکده در حوزه سبز که تا
کنون جلسات مکرر و متعددی به مدت بیش از یکسال با
کارشناسان ،اساتید و مدیران گروهها و بر اساس همگرایی
زمینههای گروههای تخصصی و مرکز خدمات و حتی
معاونتهای واحد بر اساس پتانسیل استان در این زمینه اخذ
شده میتواند منشا بسیار پر خیر و برکت بر مبنای علم و
فناوری برای ارزشآفرینی ظرفیتهای مختلف و مزیت استان
باشد.

فرصت برگزاری مجازی کنگره برای حضور متخصصان
بهنام و برجسته جهان
وی تاکید کرد :پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی توانست با
ایجاد زیرساختهای الزم ،کنگره بینالمللی رویان را مانند هر
سال ،البته به شکل مجازی برگزار کند و در  ۵روز برگزاری
این کنگره ۷۴ ،سخنران از سراسر دنیا حضور داشتند.
برگزاری مجازی این کنگره ،این فرصت را فراهم کرد تا زمینه
حضور متخصصان بیشتری از نقاط مختلف دنیا فراهم شود.
در زمانی که کنگره بهصورت مجازی و آنالین به شکل وبینار
برگزار میشود ،متخصصان بهنام و بزرگ بینالمللی که به هر
دلیل امکان حضور در ایران را ندارند ،عالقهمندی زیادی برای
حضور و سخنرانی در کنگره بینالمللی رویان نشان میدهند.
دبیر اجرایی بیست و دومین کنگره بینالمللی رویان در
خصوص شکل برگزاری کنگره امسال گفت :امسال نیز با
توجه به شرایط بیماری در کشور ،کنگره به شکل مجازی
برگزار خواهد شد .البته در نظر داریم در صورت بهبود
شرایط بیماری در کشور ،کنگره را به شکل هیبریدی نیز
برگزار کنیم؛ در این شرایط ،اصل کنگره بهصورت مجازی
برگزار خواهد شد و برخی نشستها ( )sessionبا حضور
متخصصان ،پژوهشگران و دانشجویان به شکل حضوری در
محل پژوهشگاه رویان برگزار میشود.
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روابط عمومی جهاددانشگاهی:دبیر اجرایی بیست و دومین
کنگره بینالمللی رویان گفت :پافشاری در برگزاری برنامههای
مهم علمی از جمله کنگره بینالمللی رویان که در سطح جهان
شناخته شده است ،حتی در شرایط سختی مانند همهگیری
ویروس کرونا ،از این جهت حایز اهمیت است که در کشور،
توجه زیادی به برنامهها و فعالیتهای مراکز علمی بزرگ و
پیشرو مانند پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی وجود دارد.
دکتر روحاهلل فتحی دبیر اجرایی بیست و دومین کنگره
بینالمللی رویان در تشریح برنامههای این دوره کنگره گفت:
کنگره بینالمللی رویان هر سال در شهریورماه برگزار میشود
و امسال نیز این کنگره از  ۱۰تا  ۱۴شهریورماه ۱۴۰۰
بهصورت مجازی برگزار خواهد شد .این کنگره دو رویداد
علمی را در خود جای داده است که به زبان انگلیسی برگزار
میشوند .رویداد نخست ،بیست و دومین کنگره بینالمللی
پزشکی تولیدمثل و رویداد دوم ،هفدهمین کنگره بینالمللی
فناوری سلولهای بنیادی است .در کنار این دو رویداد
بینالمللی ،شانزدهمین سمینار پرستاری و مامایی نیز به زبان
فارسی برگزار شده و پژوهشگران و متخصصان برجستهای
از کشور در حوزه تولیدمثل و مامایی به بحث و تبادل نظر
خواهند پرداخت.
وی افزود :سال گذشته و همزمان با همهگیری بیماری
کووید  ۱۹در کشور ،تقریبا تمامی برنامهها و رویدادهای علمی
در سطح کشور متوقف شده بود ،زیرا برگزاری یک رویداد
علمی بزرگ بینالمللی ،نیازمند یک سری هماهنگیهای
خاص است که شاید هر مرکز علمی یا دانشگاه قادر به
برگزاری آن نباشد.
دکتر فتحی تاکید کرد :کنگره بینالمللی ESHRE
بزرگترین کنگره در حوزه تولیدمثل ،باروری و ناباروری در
سطح جهان است که هر سال بیش از  ۸هزار شرکتکننده در
آن حضور پیدا میکنند .این کنگره تیرماه سال گذشته برگزار
و در حوزه اجرا با مشکالت زیادی مواجه شد .این موضوع
تا حدودی باعث نگرانی در برگزاری کنگره سال گذشته
رویان شد؛ اما به لطف خدا و همت همکاران در پژوهشگاه
رویان و جهاددانشگاهی ،یکی از نخستین رویدادهای بزرگ

علمی که در کشور بهصورت مجازی برگزار شد ،بیست و
یکمین کنگره بینالمللی رویان بود.
دبیر اجرایی بیست و دومین کنگره بینالمللی رویان
تصریح کرد :با توسعه زیرساختها و فراهم آوردن تمهیدات
الزم برای کنترل مشکالت احتمالی در حین برگزاری ،کنگره
سال گذشته بهخوبی برگزار شد .امسال نیز در کنار تقویت
زیرساختهای الزم ،در حال راهاندازی استودیو تخصصی
هستیم تا سخنرانیها در این مکان انجام شود و مشکالت
احتمالی را به حداقل ممکن برسانیم .این فضا میتواند برای
برگزاری سایر برنامهها و کنگرههای مراکز علمی دیگر نیز
مورد استفاده قرار گیرد.

کرونا ،یکی از محورهای مورد بحث در کنگره
بینالمللی رویان
دکتر فتحی در تشریح محورهای بیست و دومین کنگره
بینالمللی پزشکی تولیدمثل و هفدهمین کنگره بینالمللی
فناوری سلولهای بنیادی گفت :در کنگره بینالمللی پزشکی
تولیدمثل ،یک محور علمی جداگانه به بحث کروناویروس و
ارتباط آن با مباحث تولیدمثل و درمان ناباروری اختصاص
پیدا کرده است .در شانزدهمین سمینار پرستاری و مامایی
نیز به بحث کرونا پرداخته خواهد شد.
وی تاکید کرد :در کنگره امسال ،به موضوع پزشکی بازساختی
که جزو الینفک کنگرههای علمی در حوزه سلولهای بنیادی
است بهخوبی پرداخته خواهد شد .در کنگره سلولهای بنیادی،
سه محور اصلی در نظر گرفته شده است :سلولهای بنیادی و
اثر آنها در درمان سرطان که در سطح جهان نیز بسیار مورد
توجه است .بحث مهم دیگر ،تجاریسازی محصوالت سلولی
است .معتقدیم اگر تحقیقات پایه به بالین یا صنعت نرسد ،مفید
نبوده و صرفا تولید یک مقاله نمیتواند راهگشا باشد .ویرایش ژنوم
( )gene editingدر سلولهای بنیادی نیز محور دیگری است
که در کنگره امسال به آن پرداخته میشود.
دکتر فتحی افزود :ناباروری مردان ،کروناویروس و تولیدمثل،
چالشهای لقاح خارج رحمی و بلوغ آزمایشگاهی تخمک که در
حوزه درمان ناباروری انسانی بسیار حایز اهمیت است ،اندومتریوز
بهعنوان 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 میشود ،حفظ باروری در بیماران
مبتال به سرطان ،سقط مکرر و روشهای تشخیصی ناهنجاریهای
جنینی حاصل از بارداریهای آزمایشگاهی مانند  PGDو
 ،PGSتخمدان پلیکیستیک که جزو موارد مهم در بیماریهای
زنان هستند ،یائسگی زودرس ،روشهای نوین تصویربرداری در
تولیدمثل ،مهندسی بافت در تولیدمثل بهعنوان یکی از مباحث
بینرشتهای از محورهای اصلی کنگره تولیدمثل امسال هستند.
اهمیت استمرار برنامههای مهم علمی در شرایط مختلف
به نقل از ایسنا ،دبیر اجرایی بیست و دومین کنگره
بینالمللی رویان تاکید کرد :پافشاری در برگزاری برنامههای
مهم علمی از جمله کنگره بینالمللی رویان که در سطح
جهان شناختهشده است ،حتی در شرایط سختی مانند
همهگیری ویروس کرونا ،از این جهت حایز اهمیت است که
در کشور ،توجه زیادی به برنامهها و فعالیتهای مراکز علمی
بزرگ و پیشرو مانند پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی وجود
دارد .سال گذشته موفق شدیم با همه سختیهای موجود،
کنگره را بهخوبی برگزار کنیم و امسال هم امید داریم که
بیست و دومین کنگره نیز با شکوه همیشگی برگزار شود .از
زحمات اصحاب رسانه نیز برای انعکاس بازتاب این فعالیتها
به عموم مردم و جامعه متخصصان تشکر فراوان دارم.
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کرونا ،یکی از محورهای مورد
بحث در کنگره رویان

تمدید مهلت ارسال مقاالت تا  ۱۰خرداد
دکتر فتحی با اشاره به ارسال  ۱۴۰مقاله تا این لحظه
به دبیرخانه بیست و دومین کنگره بینالمللی رویان گفت:
براساس تجربههای قبلی ،در مهلت پایانی ارسال خالصه
مقاالت به دبیرخانه کنگره ،افزایش  ۲تا  ۳برابری تعداد
مقاالت دریافتی را شاهد هستیم؛ از همین رو ،مهلت ارسال
خالصه مقاالت تا  ۱۰خرداد  ۱۴۰۰تمدید شده است و انتظار
داریم تا پایان این زمان حدود  ۳۰۰مقاله دریافت کنیم .در
کنار آن ،بحث تبلیغات کنگره را از طریق رایزنهای فرهنگی
سفارت جمهوری اسالمی ایران در سایر کشورها آغاز کردهایم
و انتظار داریم آثاری نیز از کشورهای دیگر دریافت کنیم.
دبیر اجرایی بیست و دومین کنگره بینالمللی رویان افزود:
امسال با توجه به تقویت زیرساختهای برگزاری مجازی
و آنالین کنگره ،انتظار داریم بتوانیم از حضور متخصصان
بینالمللی بیشتری بهره ببریم .دعوتنامههایی برای متخصصانی
از کشورهایی مانند آمریکا ،آلمان ،انگلیس ،استرالیا و کشورهای
دیگر ارسال شده است و پیشبینی میکنیم متخصصانی از ۲۰
کشور جهان در کنگره بیست و دوم (به شکل مجازی) حضور
داشته و به ایراد سخنرانی بپردازند.
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تبییندستاوردهاوبرنامههایآیندهسازمانقرآنی
دانشگاهیانکشور
رییس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در سالروز تاسیس این سازمان به تبیین دستاوردها و برنامههای آینده این مرکز جهاددانشگاهی
پرداخت و گفت :تلویزیون ،تقویم و دانشنامه ایکنا از جمله این دستاوردها هستند که مراحل پایانی را پشت رس میگذارند

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی
روابـط عمومـی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور:

30اردیبهشـت ،سـالروز تاسـیس سـازمان قرآنی دانشـگاهیان
کشـور اسـت که فعالیت خـود را زیر نظر جهاددانشـگاهی در
سـال  1380آغـاز 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
 10سـال ،اولیـن هیات علمـی را در مجموعه مرکـز مطالعات
میانرشـتهای قـرآن کریـم اخـذ کردیم.
وی همچنیـن از راهانـدازی گـروه پژوهشـی قـرآن و علوم
تربیتـی یـاد کـرد کـه مراحـل نهایـی تصویـب را پشـت سـر
میگـذارد و اعضـای هیـات علمـی آن اخـذ میشـوند .در
همیـن راسـتا تمهیـدات الزم بـرای راهانـدازی گـروه قـرآن و
رسـانه در نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا اخـذ مجـوز بـرای آن
نیـز صـورت بگیرد.
حسـنی افـزود :طـی شـش مـاه اول سـال جـاری ،پلتفرم
رسـانهای ایکنـا از نظـر گرافیکـی و زیرسـاخت فنـی اصلاح
و رونمایـی میشـود .ایـن پلتفـرم جدیـد سـایت ایکنـا فاقـد
مسـایل پیشـین است.
حسـنی از کارهـای بینبخشـی بهعنوان اقدامـات جدیدی
یـاد کـرد که در دسـتور کار ایـن سـازمان قـرار دارد و افزود:
 9مجموعـه وابسـته بـه سـازمان مشـغول به فعالیت هسـتند
کـه تـا پیـش از ایـن بهصـورت مسـتقل کار میکردنـد و این
رویکـرد ،یکـی از ایـرادات وارد بـه سـازمان بـود .طـی سـال
گذشـته بـرای فعالیت بینبخشـی اهمیت ویژه قائل شـدیم و
کار مشـترک میـان ایکنا و مرکز مطالعات در تولید دانشـنامه
ایکنـا از آن جملـه بـه شـمار مـیرود کـه امیدواریم تـا پایان
سـال به سـطح قابـل قبولی بـرای رونمایی برسـد.
رییـس سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان همچنیـن از
افزونههـای جدیـد تلویزیـون و تقویـم بـه سـایت ایکنـا خبـر
داد و یـادآور شـد :امیـدوارم در نیمـه نخسـت سـال 1400

بتوانیـم ایـن افزونههـا را بـه سـایت خبرگـزاری بیفزاییـم.
کارهـای علمـی مربـوط بـه آنهـا صـورت گرفتـه اسـت و
میتـوان گفـت کـه تلویزیـون ،تقویـم و دانشـنامه ایکنـا
مراحـل پایانـی را پشـت سـر میگذارنـد.
حسـنی ادامـه داد :تغییـرات جدید محتوای سـایت ایکنا،
«ایکنـا پلاس» نـام دارد کـه پرداخـت نرمخبـر بـه خبرها و
محتـوای قرآنـی اسـت .در ایـن راسـتا ،برنامهریـزی 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  1400بتواننـد رویکـرد جدید محتوایی داشـته باشـند.
وی افـزود :پیـش از ایـن ،پژوهش در حوزه قـرآن و تربیت
اجتماعـی و قـرآن و سلامت روان را انجـام میدادیـم .امـروز
مرکـز مطالعـات میانرشـتهای قـرآن کریـم توجـه جـدی به
مطالعـات کاربـردی و پژوهـش کارفرمایـی دارد تـا بتوانـد
مطالعـات را بـه کاربـرد و نیـاز جامعـه نزدیکتـر کند.
حسـنی از قـراردادی کـه بـهزودی بـا شـهرداری تهـران
در حـوزه کاری مرکـز مشـاوره ایـن سـازمان بسـته میشـود
یـاد و بیـان کـرد :در ایـن قـرارداد از آموزههـا و آموزشهـای
قرآنـی بهمنظـور مقابلـه بـا آسـیبهای اجتماعـی و بازتوانـی
مددجویـان آسـیبدیده اسـتفاده میشـود.
وی بـا اشـاره بـه تشـکلهای دانشـجویی ،از شبکهسـازی
انجمنهـای علمـی ،کانونهـای فرهنگـی و تشـکلهای
قرآنـی در دانشـگاهها بـا همـکاری نهـاد نمایندگـی ولیفقیه
در دانشـگاهها 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  20هسـته و واحـد فنـاور
در آن مسـتقر هسـتند و در حوزههـای انتقـال مفاهیـم و
آموزشهـای قرآنـی ،مـد و لبـاس و سلامت کـه مرتبـط بـا

قـرآن هسـتند فعالیـت میکننـد.
وی گفـت :ایـن سـازمان علاوه بـر فعالیت تخصصـی ،در
حـوزه تولیـد محتوا برای کسـبوکار اسلامی ،کارهای جدی
انجـام میدهـد .همچنیـن در مرکز مشـاوره و سـبک زندگی
ایرانـی ـ اسلامی نیز کارهـای مطلوبی طی سـال  99صورت
گرفتـه اسـت کـه تفاهمنامههـا و تعهـدات متعـددی را بـا
مجموعههـای اسلامی فعـال در حـوزه روانشناسـی از جملـه
حوزههـای علمیـه منعقـد کردهایـم و همکاریهای مناسـبی
در این راسـتا شـکل گرفته اسـت کـه رویکرد اسلامی دارند.
حسـنی افـزود :در سـال جاری علاوه بر خدمات مشـاوره
کـه بهصـورت مجـازی و حضـوری ارایـه میشـد ،روی پروژه
سـاخت ابزارهای بومی روانشناسـی و روانسـنجی نیز تمرکز
کردهایـم کـه امیدواریـم تـا پایـان همیـن سـال بـه ثمـر
بنشیند .
وی همچنیـن گفـت :در حـوزه فعالیتهـای مرکـز
آموزشهـای تخصصـی علـوم و فنـون قرآنـی ،طـی امسـال
متقاضـی برگـزاری دورههای کارکنان دولت در اسـتان تهران
هسـتیم کـه اخـذ مجـوز آن را پیگیـری میکنیـم .همچنین
روی ظرفیـت آمـوزش الکترونیکـی و تولیـد محتـوای «ال ام
اس» بـرای دورههـای متنـوع با اسـتفاده از ظرفیت اسـتودیو
مبیـن کار کردیـم .در دو مـاه اول سـال بیش از  100سـاعت
تولیـد محتـوای آموزشـی بـا اسـتاندارد روز دنیـا را انجـام
دادیم.
حسـنی در ادامـه بـه برنامـه ایـن سـازمان در عرصـه
بینالملـل اشـاره کـرد و گفـت :آمـاده راهانـدازی و ترجمـه
اخبـار خبرگـزاری ایکنـا بـه شـش زبـان جدیـد میشـویم تا
تعـداد زبانهـا از  19بـه  25افزایش یابد .از ابتکارات سـازمان
قرآنـی در سـال  1400این اسـت که شـورای مشـورتی برای
همـه زبانهـا بـه وجـود آوریـم کـه در کشـور مقصد مسـتقر
باشـند و از اشـخاص بومـی همـان کشـور در ایـن زمینـه
بهرهگیـری شـود.
وی در مقایسـه فعالیـت ایـن سـازمان در حـوزه تولیـدات
چندرسـانهای بـا اسـتودیوهای سـازمان صداوسـیما در مـاه
رمضـان ،اظهـار کـرد :مجموعـه مراکـز مختلـف سـازمان
قرآنـی دانشـگاهیان اعـم از ایکنـا ،معاونـت ترویـج و توسـعه
و  ...تولیـدات چندرسـانهای بـا تنوع بسـیار برای مـاه مبارک
رمضـان آمـاده کردنـد که اگر نشسـتهای نمایشـگاه مجازی
قـرآن را نیـز بـه آن بیفزاییـم ،میتـوان گفـت کـه حجـم
گسـتره مخاطبـان و تنـوع آنهـا را افزایـش دادهایـم.
حسـنی در ایـن بـاره از برگـزاری دوره آمـوزش قـرآن بـه
کـودکان و بزرگسـاالن تـا بحثهـای تخصصـی در حـوزه
نهجالبالغـه ،صحیفـه نـور و وبینارهـای بینالمللـی طـی مـاه
رمضـان یـاد کـرد و افـزود :بیـش از  500کالکـت تصویـری
تولیـد شـد کـه پـس از عیـد نـوروز تـا روزهـای پایانـی مـاه
رمضـان و حتـی شـبهای قـدر نیـز تولیـدات چندرسـانهای
در اسـتودیو مبیـن و در سـاعات پـس از افطـار نیـز بهصورت
شـبانهروزی ادامـه داشـت.
وی تصریـح کـرد :ظرفیـت تولیـدات سـازمان قرآنـی
دانشـگاهیان کشـور در حـوزه چنـد رسـانهای طـی دو مـاه
ابتـدای سـال  ،1400حتـی بیـش از ظرفیـت اسـتودیوهای
جـدی صـدا و سـیما بـوده اسـت.

اخبار کوتاه

روابـــط عمومـــی ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی:
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تعیین پیشرانها و اولویتهای
توسعه اقتصادی کشور توسط
محققانجهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی :طـــرح پژوهشـــی
تعییـــن پیشـــرانها و اولویتهـــای توســـعه اقتصـــادی
کش ــور ب ــا ه ــدف کم ــک ب ــه افزای ــش تولی ــد و س ــرعت
بخشـــیدن بـــه توســـعه اقتصـــادی کشـــور توســـط
گـــروه پژوهشـــی اقتصـــاد پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و
مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی در حـــال اجـــرا
اســـت.
ســـید محمـــد موســـی مطلبـــی مجـــری طـــرح و
عض ــو هی ــات علم ــی پژوهش ــگاه ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه
ایـــن طـــرح بـــا هـــدف شناســـایی پیشـــرانهای
توس ــعه اقتص ــادی در پژوهش ــگاه ش ــروع ش ــده اس ــت،
گفـــت :بـــا توجـــه بـــه منابـــع مالـــی و زمـــان محـــدود
کشـــور ،برنامهریـــزی ،سیاســـتگذاریها بهویـــژه
سیاســـتگذاریهای حمایتـــی و انگیزشـــی در قالـــب
حمایـــت مالـــی و مقرراتـــی از بخشهـــا و مناطـــق
مختلـــف کشـــور و نیـــز جهتگیریهـــا و اقدامـــات،
اهمی ــت زی ــادی در توس ــعه و رش ــد اقتص ــادی مبتن ــی
ب ــر تولی ــد دارد ک ــه در ای ــن زمین ــه تعیی ــن اولوی ــت و
شناس ــایی پیش ــرانها ک ــه خ ــود اثرگذارتری ــن عوام ــل
توســـعه اســـت و بهمثابـــه عوامـــل پیشرونـــده
توســـعه و نیـــز پیـــش برنـــده ســـایر عوامـــل توســـعه
اســـت از اهمیـــت زیـــادی برخـــوردار اســـت.
وی افـــزود :تاکنـــون در کشـــور بـــا عـــدم تعییـــن
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ذخیرهسازی  ۲۵۰سلول بنیادی
خونبند ناف استان مرکزی

رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی اس ــتان مرک ــزی :دکت ــر
علیاصغـــر غفـــاری زاده سرپرســـت جهاددانشـــگاهی
اســـتان مرکـــزی ،اظهـــار کـــرد ۲۵۰ :نمونـــه ســـلول
بنیـــادی خونبنـــد نـــاف ســـال گذشـــته از نـــوزادان
اســـتان گرفتـــه و بـــا هـــدف اســـتفاده در شـــرایط
خـــاص در تهـــران ذخیرهســـازی شـــده اســـت.
وی اف ــزود :ای ــن می ــزان ذخی ــره س ــلول بنی ــادی از
خونبن ــد ن ــاف نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه س ــال قب ــل
آن  ۲۵درص ــد رش ــد دارد.
دکتـــر غفـــاری زاده تصریـــح کـــرد :امســـال بـــا
وجـــود افزایـــش ســـطح عمومـــی قیمتهـــا هزینـــه
نگه ــداری فق ــط  ۲۰درص ــد رش ــد داش ــته ک ــه نش ــان
میدهـــد هـــدف جهاددانشـــگاهی درآمدزایـــی نیســـت
بلک ــه تش ــویق والدی ــن ب ــه ذخی ــره ش ــمار بیش ــتری از
نمونـــه ســـلولهای بنیـــادی اســـت.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رییـــس ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی در
اولیـــن جلســـه مجـــازی مدیـــران اجرایـــی شـــعب
ســـازمان دانشـــجویان در ســـال  ،۱۴۰۰در خصـــوص
رویکـــرد ایـــن ســـازمان بـــه تقویـــت ســـاختارهای
دانشـــجویی خـــود گفـــت :شبکهســـازی دانشـــجویی
بـــر مبنـــای عضویـــت دانشـــجویان در ســـازمان و
ارتب ــاط آنه ــا ب ــا بدن ــه فرهنگ ــی ،علم ــی و تخصص ــی
جهاددانشـــگاهی اصلیتریـــن محـــور فعالیتهـــا و
برنامههـــای ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی
اســـت.
مه ــدی عباس ــی در اولی ــن جلس ــه مج ــازی مدی ــران
اجرای ــی ش ــعب س ــازمان دانش ــجویان در س ــال ،1400
بـــا تاکیـــد بـــر دســـتهبندی حقـــوق و وظایفـــی کـــه
دانشـــجویان بـــا عضویـــت در ســـازمان دانشـــجویان
بهرهمنـــد میشـــوند ،گفـــت :شـــرکت در اردوهـــای
تشـــکیالتی ،اولویـــت اســـتخدام و حتـــی امریـــه
س ــربازی در جهاددانش ــگاهی ،اس ــتفاده رای ــگان ی ــا ب ــا
تخفیـــف ویـــژه از امکانـــات جهاددانشـــگاهی ،همـــکاری
در پروژههـــای علمـــی و فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی
و مـــواردی از ایـــن دســـت جـــزو حقوقـــی هســـت
کـــه دانشـــجویان عضـــو ســـازمان دانشـــجویان از آن
برخـــوردار خواهنـــد شـــد.
وی افـــزود :متقابـــا شـــرکت در برنامههـــا ،فعالیـــت
داوطلبانـــه و ارایـــه داوطلبانـــه خدمـــات تخصصـــی در
جه ــت بهب ــود عملک ــرد س ــازمان نی ــز از وظای ــف اعض ــا
خواه ــد ب ــود.
وی تصریـــح کـــرد :ســـاختار شـــبکه دانشـــجویی
ســـازمان دانشـــجویان در ســـه ســـطح کانونهـــای
دانشـــجویی ،باشـــگاههای دانشـــجویی و کمیتههـــای
تخصصـــی ـ مشـــورتی ســـازماندهی شـــده اســـت.
عباســـی بـــا اشـــاره بـــه تجربـــه فعالیـــت باشـــگاه
دانش ــجویان حام ــی محی ــط زیس ــت و مناب ــع طبیع ــی
بـــر افزایـــش کمـــی و کیفـــی باشـــگاههای دانشـــجویی
تاکیـــد کـــرد و گفـــت :باشـــگاههای دانشـــجویی
ســـاختاری متشـــکل از کانونهـــای دانشـــجویی ذیـــل
ســـازمان دانشـــجویان و ســـایر گروههـــای دانشـــجویی
اس ــت ک ــه در ی ــک زمین ــه خ ــاص فعالی ــت میکنن ــد.
وی افـــزود :در ایـــن الگـــوی تشـــکیالتی ۸ ،باشـــگاه
از جملـــه باشـــگاه رســـانه ،کتـــاب و کتابخوانـــی،
فرهنـــگ و اندیشـــه ،علـــم و فنـــاوری ،کارآفرینـــی،
مهرب ــاران ،مناظ ــرات و فرهن ــگ و هن ــر در نظ ــر گرفت ــه
شـــده اســـت.
عباســـی خاطرنشـــان کـــرد :اتـــاق فکرهایـــی نیـــز
در قالـــب کمیتههـــای مشـــورتی در حـــال راهانـــدازی
اســـت کـــه دبیـــران باشـــگاهها ،کانونهـــا و اعضـــای
فعـــال ســـازمان بهعنـــوان عضـــو در کمیتههـــای
مشـــورتی ،بـــه ارایـــه پیشـــنهادها ،ایدههـــا و اصـــاح
راهبردهـــای ســـازمان دانشـــجویان میپردازنـــد.
بـــه گفتـــه عباســـی ،کمیتههـــای تشـــکیالت،
اجتماعـــی ،فرهنگـــی ،سیاســـی و علـــم و فنـــاوری از
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شبکهسازی و طراحی ساختار
تشکیالت دانشجویی اصلیترین
محور فعالیت سازمان دانشجویان

جملـــه کمیتههـــای مشـــورتی خواهنـــد بـــود کـــه
هرکـــدام متناظـــر بـــه بخشهایـــی از ســـازمان ،بـــه
ارایـــه پیشـــنهادها و بررســـی برنامههـــا و فعالیتهـــا
میپردازنـــد.
در ادامـــه ایـــن نشســـت ،ناعمـــه علینـــژاد دبیـــر
شـــبکه دانشـــجویی مهســـتان ســـازمان دانشـــجویان
نیـــز بـــه توضیـــح دالیـــل عضوگیـــری در ســـازمان
دانشـــجویان پرداخـــت و گفـــت :ســـعی شـــده
تـــا رویکـــرد جدیـــدی از نقشآفرینـــی ســـازمان
دانشـــجویان در بیـــن گروههـــای دانشـــجویی تبییـــن
شـــود.
وی افـــزود :بـــا در نظـــر گرفتـــن ضـــرورت اصـــاح
و تکمیـــل الگـــوی تشـــکیالتی ســـازمان دانشـــجویان،
در اولیـــن گام تـــاش میکنیـــم بـــه تقویـــت و
انسجامبخشـــی کانونهـــای دانشـــجویی مختلـــف
بپردازیـــم تـــا زمینـــه بـــرای تشـــکیل باشـــگاهها
فراهـــم شـــود.
دبیـــر شـــبکه دانشـــجویی مهســـتان ســـازمان
دانش ــجویان ادام ــه داد :م ــا ت ــاش داری ــم ت ــا رویک ــرد
جدیـــدی در عضویـــت دانشـــجویان در ســـازمان
دانشـــجویان ارایـــه دهیـــم کـــه در ایـــن نـــوع نـــگاه،
هوی ــت مش ــترکی ب ــرای اعض ــا ایج ــاد ش ــود و س ــازمان
دانشـــجویان هـــم بـــه لحـــاظ هویـــت گفتمانـــی و هـــم
ب ــه لح ــاظ تش ــکیالتی نی ــز نقشآفرین ــی متفاوتت ــر و
اثرگذارتـــری داشـــته باشـــد.
علینـــژاد بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت ســـامانه
عضوگیـــری ســـازمان بـــا عنـــوان «وبســـایت شـــهر
دانشـــجو» بهعنـــوان مرجـــع اصلـــی عضویـــت
دانشـــجویان از دانشـــجویان دعـــوت کـــرد بـــا عضویـــت
در ایـــن ســـازمان ،از مزایـــای آن بهرهمنـــد شـــوند.

پیشـــرانها بخـــش زیـــادی از منابـــع مـــورد نیـــاز
توســـعه از بیـــن رفتـــه و دســـتاورد ناچیـــزی را بـــرای
کش ــور ب ــه ارمغ ــان آورده اس ــت .ای ــن در حال ــی اس ــت
کـــه بســـیاری از کشـــورها بـــا تعییـــن پیشـــرانها
موفقیتهـــای بزرگـــی را بـــرای کشـــورهای خـــود
رقمزد هانـــد.
عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی
و مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی بـــا ذکـــر
مثالـــی گفـــت :ویتنـــام بعـــد از چیـــن در دو دهـــه
اخیـــر گامهـــای بلنـــدی برداشـــته کـــه  13صنعـــت را
بهعن ــوان مح ــرک رش ــد انتخ ــاب ک ــرده اس ــت .چی ــن
بـــا انتخـــاب مناطـــق پیشـــران صـــادرات و خوشـــههای
صنعت ــی اثرگ ــذاری زی ــادی ب ــر توس ــعه خ ــود داش ــته
اســـت .حتـــی کشـــورهایی ماننـــد کنیـــا و اتیوپـــی بـــا
تمرکـــز بـــر تولیـــد گل اکنـــون بـــه شـــیرهای افریقـــا
بـــدل شـــدهاند و ســـهم قابلتوجهـــی از بـــازار گل
در اروپـــا را بـــه دســـت آوردهانـــد .آنهـــا بـــا ایـــن کار
هـــم بـــه ایجـــاد اشـــتغال پرداختـــه و هـــم بـــه رشـــد
اقتصـــادی قابلتوجهـــی نایـــل شـــدهاند.
مطلبـــی افـــزود :بـــر ایـــن اســـاس شناســـایی
بخشهـــای اقتصـــادی پیشـــران و مناطـــق پیشـــران،
تحـــوالت پیشـــران ســـاختاری ،نهـــادی ،سیاســـی،
اجتماعـــی زیســـتمحیطی و همچنیـــن اقدامـــات
پیشـــران ،بـــه سیاســـتگذاران کمـــک میکنـــد
تـــا بـــا اثربخشـــی حمایتهـــای مالـــی ،پشـــتیبانی
مقرراتـــی ،سیاســـتگذاریهای توســـعهای و
اقدامـــات عملـــی اهـــداف توســـعه را بـــا ســـرعت
بیشـــتری محقـــق ســـازند .شناســـایی پیشـــرانها
بـــا روشهـــای مختلفـــی قابلپیگیـــری اســـت .ایـــن
پـــروژه بـــا ترکیبـــی از روشهـــای اســـنادی ،تحلیلـــی
(تحلیـــل محتـــوی) ،دلفـــی (هماندیشـــی نخبـــگان) و
بررســـی روندهـــای ارزشافـــزوده ،ارزآوری و اشـــتغال
(بخشهـــای اقتصـــادی و اســـتانهای مختلـــف) ایـــن
مهـــم را پیگیـــری میکنـــد.
وی در پایـــان افـــزود :هـــدف ایـــن پژوهـــش کمـــک
بـــه سیاســـتگذاران و مدیـــران ارشـــد نظـــام بـــرای
تمرکـــز بـــر پیشـــرانها و مدیریـــت توســـعه اقتصـــادی
کش ــور اس ــت ت ــا ام ــکان جه ــش تولی ــد فراه ــم ش ــود
و بـــه فراینـــد توســـعه اقتصـــادی ســـرعت داده شـــود.

وی افـــزود :از ســـال  ۸۹تاکنـــون ذخیـــره
ســـلولهای بنیـــادی خونبنـــد نـــاف اســـتان مرکـــزی
در حـــال انجـــام اســـت و تاکنـــون بیـــش از  ۲هـــزار
نمونـــه در تهـــران نگهـــداری میشـــود.
سال بیست و دوم│شماره181
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پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بوشـــهر :علیرضـــا
چمک ــوری ب ــا تبری ــک روز جهان ــی مام ــا عن ــوان ک ــرد:
دفتـــر بانـــک ســـلولهای بنیـــادی خونبنـــد نـــاف
رویـــان بوشـــهر از ســـال  ۹۷فعالیـــت خـــود را آغـــاز
و بـــا همـــکاری ماماهـــا و پزشـــکان متخصـــص اســـتان
در زمینـــه جمـــعآوری نمونههـــای خـــون بندنـــاف
فعالیـــت داشـــته کـــه در ایـــن مـــدت هـــم از لحـــاظ
کمیـــت و هـــم کیفیـــت بـــه دســـتاوردها و پیشـــرفت
خوبـــی دســـت پیـــدا کـــرده اســـت.
ایـــن مســـوول بـــا اشـــاره بـــه کســـب رتبـــه هفتـــم
در ســـطح کشـــور توســـط دفتـــر ســـلولهای بنیـــادی
بوشـــهر اظهـــار کـــرد :از لحـــاظ کمـــی دفتـــر بوشـــهر
از  17نمونـــه در مـــاه در ســـال  ،۱۳۹۷بـــه تعـــداد ۴۸
نمون ــه در م ــاه در پای ــان س ــال  ۱۳۹۹رس ــیده اس ــت و
در س ــال جدی ــد نی ــز ب ــا کمک ــی ک ــه توس ــط ماماه ــای
عزی ــز و همراهانم ــان در گرفت ــن نمونهه ــای اورژانس ــی
و ذخیرهســـازی بندنـــاف انجـــام شـــد توانســـتیم بـــه
رتبـــه خوبـــی در زمینـــه جمـــعآوری نمونههـــای بـــا
کیفیـــت در کشـــور برســـیم.
سرپرســـت مرکـــز خونبنـــد نـــاف رویـــان بوشـــهر
عن ــوان ک ــرد :ماماه ــا بع ــد از عق ــد ق ــرارداد و مراح ــل
ثبتنـــام خانوارهـــا بـــا هماهنگـــی مرکـــز در هـــر
س ــاعت از ش ــبانه روز ب ــه بیمارس ــتان اع ــزام ش ــده و در
اتـــاق عمـــل بعـــد از انجـــام زایمـــان بـــا وســـایلی کـــه
در اختیـــار ایشـــان قـــرار داده شـــده خـــون بندنـــاف را
در کیســـه اســـتاندارد مربوطـــه نمونهگیـــری کـــرده و
بـــه دفتـــر بانـــک ســـلولهای بنیـــادی خـــون بندنـــاف
انتقـــال میدهنـــد .پـــس از ســـیر مراحـــل فنـــی
بهصـــورت هوایـــی بـــه بانـــک ســـلولهای بنیـــادی
خـــون بندنـــاف کشـــور جهـــت انجـــام آزمایشهـــای
الزم و ذخیرهســـازی ســـلولها ارســـال میشـــود.
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تداوم فعالیتهای موسسه آموزش
عالی جهاددانشگاهی گیالن در
ایام کرونا

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی گیـــان:

دکت ــر محمدعل ــی رحیم ــی پ ــور وج ــه تمای ــز موسس ــه
آمـــوزش عالـــی جهاددانشـــگاهی گیـــان بـــا ســـایر
موسســـات و دانشـــگاهها را تلفیـــق آمـــوزش ،پژوهـــش
و مهـــارت تخصصـــی دانســـت و اظهـــار کـــرد :نقشـــه
جامـــع علمـــی کشـــور کـــه توســـط شـــورای عالـــی
انقـــاب فرهنگـــی تدوینشـــده و مشـــخصکننده
جهتگیریهـــا و اولویتهـــا در مســـیر آمـــوزش،
پژوهـــش و فنـــاوری اســـت ،ماموریـــت ویـــژهای بـــرای

جهاددانشـــگاهی در اجـــرای نقشـــه جامـــع علمـــی
کشـــور در نظـــر گرفتـــه اســـت.
دکتـــر محمدعلـــی رحیمی پـــور وجـــه تمایـــز
موسســـه آمـــوزش عالـــی جهاددانشـــگاهی گیـــان بـــا
ســـایر موسســـات و دانشـــگاهها را تلفیـــق آمـــوزش،
پژوهـــش و مهـــارت تخصصـــی دانســـت و اظهـــار
کـــرد :نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور کـــه توســـط
شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی تدوینشـــده و
مشـــخصکننده جهتگیریهـــا و اولویتهـــا در
مس ــیر آم ــوزش ،پژوه ــش و فن ــاوری اس ــت ،ماموری ــت
ویـــژهای بـــرای جهاددانشـــگاهی در اجـــرای نقشـــه
جامـــع علمـــی کشـــور در نظـــر گرفتـــه اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در حـــال حاضـــر بالغبـــر
 ۴۰۰عنـــوان دوره تخصصـــی کوتاهمـــدت در معاونـــت
آموزشـــی جهاددانشـــگاهی گیـــان تدوینشـــده اســـت،
عنـــوان کـــرد :ایـــن امـــکان مناســـبی بـــرای یادگیـــری
مهـــارت ،کارآمـــوزی ،تجربهانـــدوزی و کشـــف
اســـتعدادها و روحیـــات شـــغلی دانشـــجویان آمـــوزش
عالـــی در رشـــتههای مختلـــف محســـوب میشـــود
ت ــا چنانچ ــه ب ــه دنب ــال انتخ ــاب حرفــهای مرتب ــط ب ــا
تحصیـــات خـــود در آینـــده میباشـــند بایـــد مجهـــز
بـــه مهارتهـــای تخصصـــی پیرامـــون رشـــته خـــود
باشـــند.
رحیمی پـــور بـــه تـــداوم فعالیتهـــای موسســـه
آمـــوزش عالـــی جهاددانشـــگاهی گیـــان در دوره
بیمـــاری کرونـــا اشـــاره کـــرد و یـــادآور شـــد:
جهاددانشـــگاهی بـــا تقویـــت زیرســـاختها و ایجـــاد
ســـاختارهای الزم بـــرای تولیـــد محتـــوای آموزشـــی
بهصـــورت چندرســـانهای ،توانســـته اســـت آمـــوزش
مجـــازی را در دوران همهگیـــری بیمـــاری کرونـــا،
بـــدون وقفـــه و بهصـــورت موفقیتآمیـــز بـــه انجـــام
رســـاند.
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جهاددانشگاهی لرستان ،پیشرو
در تولید گیاهان دارویی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی لرستان:سرپرســـت
جهاددانشـــگاهی لرســـتان در بازدیـــد دکتـــر نیکپـــی
رییـــس دانشـــگاه علمـــی -کاربـــردی اســـتان گفـــت:
مح ــور فعالی ــت م ــا در راس ــتای بس ــترها و مزیته ــای
موجـــود اســـتان اســـت.
دکتـــر امیـــن ســـاح ورزیـــان در بازدیـــد دکتـــر
نیکپـــی رییـــس دانشـــگاه علمـــی -کاربـــردی اســـتان
از مجتمـــع تحقیقـــات و فنـــاوری گیاهـــان دارویـــی
جهاددانش ــگاهی لرس ــتان اظه ــار ک ــرد :جهاددانش ــگاهی
همـــواره ســـعی کـــرده فعالیتهـــای خـــود را منطبـــق
بـــا پتانســـیلها و ظرفیتهـــای بالقـــوه اســـتان
پیگی ــری کن ــد و در همی ــن راس ــتا اق ــدام ب ــه تاس ــیس
مراک ــز خدم ــات تخصص ــی مرتب ــط ب ــا نی ــاز جامع ــه و
ظرفیـــت موجـــود کـــرده اســـت.
وی شــرایط مســاعد آبوهوایــی اســتان بــرای تولیــد
گیاهــان دارویــی را یکــی از مزایایــی مهــم عنــوان کــرد
و اف ــزود :در همی ــن خص ــوص اس ــتارت مرک ــز خدم ــات
تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی از ســـال
 ۸۴در اســـتان زده شـــد و ســـپس مجتمـــع تحقیقـــات،
آمـــوزش و فنـــاوری گیاهـــان دارویـــی توســـط ایـــن
مرکـــز تاســـیس و فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرد.
دکتـــر ســـاح ورزیـــان بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه

محـــور فعالیـــت ایـــن مجموعـــه پتانســـیلها و
نیازهـــای اســـتان اســـت ،ادامـــه داد :همچنیـــن در
راســـتای بســـترها و مزیتهـــای موجـــود عمـــل کـــرده
و خوشـــبختانه تابهحـــال نیـــز موفـــق بـــوده اســـت.
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی لرســـتان اضافـــه کـــرد:
در ایـــن مجتمـــع از نیروهـــای جـــوان و متخصـــص
رشـــتههای کشـــاورزی اســـتفاده شـــده و بهعنـــوان
ی ــک مرج ــع ب ــرای تولی ــد قلم ــه و نش ــاء ،م ــورد تایی ــد
ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه همکاریهـــای خوبـــی کـــه
جهاددانش ــگاهی لرس ــتان ب ــا جه ــاد کش ــاورزی اس ــتان
دارد ،گفـــت :در ایـــن مجموعـــه ضمـــن تولیـــد نیـــاز
جامع ــه کش ــاورزی ب ــه قلم ــه و نش ــاء گیاه ــان داروی ــی،
مشـــاوره و آموزشهـــای الزم نیـــز از مرحلـــه کاشـــت
تـــا برداشـــت بـــه کشـــاورزان و افـــراد عالقهمنـــد ارایـــه
میشـــود.
ســـاح ورزیـــان از اقدامـــات ایـــن واحـــد در زمینـــه
برن ــد س ــازی گیاه ــان داروی ــی نی ــز خب ــر داد و گف ــت:
ســـعی داریـــم زنجیـــره تولیـــد گیاهـــان دارویـــی خـــود
را گســـتردهتر کـــرده و بـــا توســـعه آن زمینـــه رونـــق
اقتصـــادی بیشتـــری را بـــرای اســـتان فراهـــم کنیـــم.
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کسب جایزه خوارزمی نمادی از
تبلور کار تیمی در حوزه فنی و
مهندسی جهاددانشگاهی است

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان

رضوی:رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی
گف ــت :کس ــب رتب ــه س ــوم ط ــرح «بومیس ــازی تولی ــد
ص ــدا خف ــه ک ــن داخل ــی خط ــوط تقلی ــل فش ــار گاز»
توســـط پژوهشـــگران گـــروه پژوهشـــی مـــواد و مرکـــز
خدمـــات فنـــی و مهندســـی جهاددانشـــگاهی خراســـان
رضـــوی تبلـــور کار تیمـــی در ایـــن حـــوزه بـــود و
بایـــد فرهنـــگ کار کـــردن بهصـــورت تیمـــی را در
جهاددانشـــگاهی تســـری داد.
دکت ــر س ــیدعلی اکب ــر شمس ــیان در مراس ــم تقدی ــر
از پژوهش ــگران ح ــوزه فن ــی و مهندس ــی ای ــن س ــازمان
کـــه موفـــق بـــه کســـب رتبـــه ســـوم طرحهـــای
کاربـــردی جشـــنواره بینالمللـــی خوارزمـــی شـــده
بودن ــد ،ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب اف ــزود :جهاددانش ــگاهی
همـــواره ســـعی دارد بـــا شناســـایی مســـایل کشـــور
متناس ــب ب ــا ظرفیته ــای خ ــود نس ــبت ب ــه ح ــل آن
پرداختـــه و ایفـــای نقـــش کنـــد.
وی ادامـــه داد :در جهاددانشـــگاهی هـــم میتـــوان
پژوهـــش انجـــام داد ،هـــم پژوهشـــگر موفقـــی داشـــته
باشـــیم و هـــم پژوهشهایـــش در جامعـــه تاثیرگـــذار
باشـــد.
وی تاکیـــد دارد :ماموریـــت حـــوزه پژوهشـــی
جهاددانشـــگاهی بـــا صـــرف تولیـــد مقالـــه خـــوب بـــه
اتمـــام نمیرســـد بلکـــه ایـــن پژوهشهـــا بایـــد
مبتنـــی بـــر حـــل مشـــکالت کشـــور بـــوده و بـــه
تولیـــد ثـــروت منجـــر شـــود .فعالیتهـــای پژوهشـــی
در جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی در راســـتای
فعالیتهـــای کاربـــردی اســـت.
در ادامـــه ،دکتـــر محمدعلـــی خلیلـــی فـــر معـــاون
پژوه ــش و فن ــاوری جهاددانش ــگاهی خراس ــان رض ــوی
گفـــت :فعالیتهـــای پژوهشـــی در جهاددانشـــگاهی
خراســـان رضـــوی در راســـتای فعالیتهـــای کاربـــردی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی:با هـــدف
استانداردســـازی ،ارتقـــاء و گســـترش دورههـــا و متـــون
تخصصـــی ،گروههـــای تخصصـــی آموزشـــی معاونـــت
آمـــوزش و کارآفرینـــی ســـاماندهی شـــدند.
احمـــد عبـــدی پـــور مدیـــرکل دفتـــر برنامهریـــزی
و توســـعه آمـــوزش معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی
جهاددانشـــگاهی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت:
گروههـــای تخصصـــی آموزشـــی دفتـــر برنامهریـــزی
و توســـعه آموزشـــی از ارکان اصلـــی توســـعه دورههـــا
و متـــون آموزشـــی بـــوده و نقـــش بســـیار مهمـــی در
رونـــد توســـعه کمـــی و کیفـــی فعالیتهـــای آموزشـــی
ایفـــا میکننـــد.

اجرای طراحی و تدوین سبک
زندگی دانشگاهی بر مبنای
آموزههای قرآن و معارف
اهلبیت (ع)

روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات

اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی:طرح پژوهشـــی «طراحـــی
و تدویـــن ســـبک زندگـــی دانشـــگاهی بـــر مبنـــای
آموزههـــای قـــرآن و معـــارف اهلبیـــت (ع)» بـــا
اســـتفاده از آموزههـــای قرآنـــی و ســـیره اهلبیـــت
(ع) در گـــروه پژوهشـــی الهیـــات پژوهشـــگاه علـــوم
انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی در
حـــال اجراســـت.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

گروههای تخصصی آموزشی
معاونت آموزش و کارآفرینی
جهاددانشگاهی ساماندهی شدند
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هســـتند تـــا مـــردم ایـــن کاربردهـــا را لمـــس کننـــد.
وی تصریـــح کـــرد :ترجیـــح فعالیتهـــای
جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی بـــر ایـــن اســـت
تـــا مشـــکالت دســـتگاههای مختلـــف کـــه در جامعـــه
وجـــود دارد را بـــا اســـتفاده از پژوهشهـــای کاربـــردی
حـــل کنـــد .از ایـــن رو بـــا توجـــه بـــه تحریـــم در
واردات سایلنســـرهای ایســـتگاههای تقلیـــل فشـــار
گاز و مشـــکل شـــرکت گاز بـــا صـــدای زیـــاد در ایـــن
ایســـتگاهها ،جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی بـــه
تولیـــد سایلنســـر ورود پیـــدا کـــرد  .پـــروژه سایلنســـر
ایســـتگاههای تقلیـــل فشـــار گاز در جهاددانشـــگاهی
بـــر اســـاس نیـــاز واقعـــی کشـــور شـــروع شـــد.
همچنیـــن در ایـــن مراســـم ،دکتـــر مســـعود
گلس ــتانی پ ــور عض ــو هی ــات علم ــی گ ــروه پژوهش ــی
م ــواد نوی ــن جهاددانش ــگاهی خراس ــان رض ــوی گف ــت:
پـــروژه سایلنســـر ایســـتگاههای تقلیـــل فشـــار گاز کـــه
توســـط گـــروه پژوهشـــی مـــواد نویـــن ایـــن ســـازمان
اجـــرا شـــده اســـت ،میتوانـــد بهعنـــوان یـــک الگـــو
در پروژههـــای پژوهشـــی کشـــور اســـتفاده شـــود.
وی بیـــان کـــرد :از ابتـــدا تـــا انتهـــا ،پـــروژه
سایلنســـر ایســـتگاههای تقلیـــل فشـــار گاز بـــر اســـاس
نی ــاز واقع ــی کش ــور در صنع ــت گاز ش ــروع ش ــد ،چ ــرا
کـــه صداهـــای ایـــن ایســـتگاهها بســـیار شـــدید بـــود
و بهواســـطه ایـــن محصـــول ،ایـــن صداهـــا برطـــرف
میشـــد .طـــرح تولیـــد سایلنســـر ایســـتگاههای
تقلیـــل فشـــار گاز ،گامـــی در جهـــت حـــل مشـــکل
شـــرکت گاز بـــود.
در ادامـــه مهنـــدس احمـــد مولـــودی مدیـــر گـــروه
پژوهشـــی مـــواد نویـــن ســـازمان جهاددانشـــگاهی
خراســـان رضـــوی گفـــت :طـــرح تولیـــد سایلنســـر
ایســـتگاههای تقلیـــل فشـــار گاز ،گامـــی در جهـــت
حـــل مشـــکل کـــم شـــنوایی ،آرتـــروز و مشـــکالت
عصب ــی برخ ــی از کارکن ــان ش ــرکت گاز فع ــال در ای ــن
حـــوزه اســـت کـــه بـــه ایـــن گـــروه پیشـــنهاد شـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه صـــدای ایســـتگاههای
تقلیـــل فشـــار گاز مشـــابه تیـــک آف هواپیمـــا هنـــگام
برخاس ــتن اس ــت ،ادام ــه داد 2 :س ــال ط ــول کش ــید ت ــا
ب ــه دان ــش فن ــی س ــاخت ای ــن محص ــول برس ــیم و ب ــا
معرفـــی بـــه شـــرکت گاز اســـتان توانســـتیم مجوزهـــا
را دریافـــت کنیـــم و بـــا بازاریابـــی انجـــام شـــده ایـــن
محصـــول را در حـــال حاضـــر در  ۸اســـتان بـــه فـــروش
میرســـانیم.

عبـــدی پـــور بـــا بیـــان اینکـــه امـــور مربـــوط بـــه
بررس ــی ،ارزیاب ــی تصوی ــب و ص ــدور مج ــوز دورهه ــای
آموزش ــی در قال ــب  ۹گ ــروه تخصص ــی آم ــوزش ش ــامل
عل ــوم پزش ــکی ،فن ــی مهندس ــی ،زبانه ــای خارج ــی،
کشـــاورزی ،منابـــع طبیعـــی و محیطزیســـت ،علـــوم
پایـــه ،علـــوم انســـانی ،اشـــتغال و کارآفرینـــی ،علـــوم
کامپیوتـــر و یادگیـــری الکترونیکـــی و فرهنـــگ و هنـــر
صـــورت میگیـــرد افـــزود :وظیفـــه هدایـــت ،ارزیابـــی
و گســـترش دورههـــای آمـــوزش عمومـــی و تخصصـــی
معاونـــت آموزشـــی و کارآفرینـــی بـــه عهـــده ایـــن
گرو ههاســـت.
وی ادامـــه داد :ســـعی شـــده اســـت در ترکیـــب
گروههـــای تخصصـــی از تـــوان تخصصـــی معاونـــان و
مدیـــران آموزشـــی واحدهـــای اســـتانی ،ســـازمانها،
پژوهشـــکدهها و پژوهشـــگاهها اســـتفاده شـــود و بـــه
همیـــن منظـــور بـــا ایجـــاد کارگروههـــای تخصصـــی،
ذیـــل گروههـــای آموزشـــی مـــوارد بهصـــورت
تخصصـــی موردبررســـی قـــرار میگیـــرد و امـــور
کارشناســـی ارزیابـــی دورههـــا در کارگروههـــا انجـــام
میشـــود.
عبدیپـــور مهمتریـــن هـــدف ســـاماندهی
گروههـــای تخصصـــی را هدایـــت ،راهبـــری ،گســـترش
و استانداردســـازی دورههـــای آموزشـــی دانســـت و
گفـــت :در همیـــن راســـتا ســـعی شـــده اســـت تـــا از
تمامـــی ظرفیتهـــا بـــه نحـــو شایســـته اســـتفاده
شـــود ،بهنحویکـــه در ترکیـــب گروههـــای
تخصصـــی اعضـــای هیئتعلمـــی ،مدیـــران مراکـــز
تخصصـــی ،برخـــی از روســـای واحدهـــا ،پژوهشـــگاهها
و پژوهشـــکدهها حضـــور دارنـــد کـــه ایـــن موضـــوع
میتوانـــد بـــه بازدهـــی ایـــن فرآینـــد کمـــک کنـــد.
مدیـــرکل دفتـــر برنامهریـــزی و توســـعه آمـــوزش
معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی بـــا
تقدی ــر از زحم ــات تمام ــی کس ــانی ک ــه ب ــه ه ــر ش ــکل
ممکـــن در گروههـــای آموزشـــی فعالیـــت داشـــتهاند
خاطرنشـــان کـــرد :در ســـاماندهی جدیـــد گروههـــای
آموزش ــی ۳۶ ،نف ــر از معاون ــان ،مدی ــران و کارشناس ــان
آموزش ــی واحده ــای اس ــتانی حض ــور دارن ــد و مابق ــی
اعض ــا نی ــز از می ــان اعض ــای هی ــأت علم ــی ،نیروه ــای
ســـتادی دفتـــر مرکـــزی و پژوهشـــکدههای تخصصـــی
انتخابشـــده و در نظـــر اســـت بـــا ارایـــه تقویـــم
آموزشـــی مناســـب ضمـــن کوتـــاه کـــردن فرآینـــد
ارزیابـــی و صـــدور مجوزهـــا جوابگـــوی نیازهـــای
آموزشـــی واحدهـــای ســـازمانی باشـــیم.

طـــرح پژوهشـــی «طراحـــی و تدویـــن ســـبک
زندگـــی دانشـــگاهی بـــر مبنـــای آموزههـــای قـــرآن و
معـــارف اهلبیـــت (ع)» بـــا اســـتفاده از آموزههـــای
قرآنـــی و ســـیره اهلبیـــت (ع) و بـــا هـــدف دســـتیابی
بـــه مولفههـــای ســـبک زندگـــی دانشـــگاهی در
گـــروه پژوهشـــی الهیـــات پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی
و مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی در حـــال
اجراســـت.
دکت ــر محم ــدی عض ــو هی ــات علم ــی و مدی ــر گ ــروه
پژوهشـــی الهیـــات پژوهشـــگاه گفـــت :ایـــن پژوهـــش
وجهـــی هنجاریـــن دارد و در پـــی تدویـــن ســـبک
زندگـــی دانشـــگاهی بـــر اســـاس معـــارف اســـامی
اســـت و بنابرایـــن بـــه تحقیـــق دربـــاره نحـــوه رفتـــار
و نگـــرش جامعـــه دانشـــگاهی بـــر اســـاس آموزههـــای
قرآنـــی و معـــارف اهلبیـــت (ع) میپـــردازد.
وی اظهـــار کـــرد :هـــدف مـــا از انجـــام ایـــن طـــرح
توصیـــف ســـبک زندگـــی فعلـــی جامعـــه دانشـــگاهی
نیســـت چـــرا کـــه کارهـــای فراوانـــی در ایـــن بـــاب و
در چارچـــوب ســـنجش مولفـــه هـــای عینـــی ســـبک
زندگـــی انجـــام شـــده اســـت و از ایـــن جهـــت ،بـــرای
تدویـــن ســـبک زندگـــی دانشـــگاهی بـــر اســـاس
آموزههـــای دینـــی ،وجـــه هنجاریـــن و نـــه توصیفـــی
آن بایـــد غلبـــه داشـــته باشـــد تـــا بتـــوان فراتـــر از
کارهـــای موجـــود در نهایـــت الگویـــی بـــه دســـت داد.
ایـــن الگـــوی نهایـــی مبتنـــی بـــر توصیفهایـــی از
ســـیره اهلبیـــت (ع) و آموزههـــای قرآنـــی اســـت.
مدیـــر گـــروه الهیـــات بیـــان کـــرد :در دو دهـــه
اخی ــر مس ــووالن و سیاســتگذاران کش ــور ب ــر س ــبک
زندگـــی اســـامی تاکیـــد ویـــژهای داشـــتهاند و بـــر
همیـــن اســـاس ســـند دانشـــگاه اســـامی تدویـــن 
شـــده اســـت .ایـــن ســـند بهعنـــوان یکـــی از منابـــع
ایـــن طـــرح اســـت و آنچـــه از کارکردهـــای دانشـــگاه
و جامعـــه دانشـــگاهی (مطلـــوب) مدنظـــر داریـــم ،در
س ــند دانش ــگاه اس ــامی ذک ــر ش ــده اس ــت؛ بنابرای ــن
در تعریـــف و کارکـــرد دانشـــگاه بـــه ســـند دانشـــگاه
اســـامی رجـــوع خواهیـــم کـــرد.
وی افـــزود :نقـــش دانشـــگاه بـــر تحـــوالت فکـــری
اجتمـــاع ،الگـــو بـــودن دانشـــگاهیان بـــرای عمـــوم
جامع ــه و همچنی ــن تاکی ــد اس ــناد باالدس ــتی ،نش ــان
از اهمیـــت انجـــام پژوهشهایـــی در بـــاب ســـبک
زندگ ــی دانش ــگاهیان مبتن ــی ب ــر آموزهه ــای اس ــامی
دارد .ول ــی ب ــا ای ــن ح ــال بای ــد بدانی ــم ک ــه تغیی ــر در
ســـبک زندگـــی دانشـــگاهی و مترتـــب بـــر آن ارایـــه و
تدویـــن ســـبک مطلـــوب زندگـــی دانشـــگاهی بـــر
اســـاس ارزشهـــای دینـــی و قرآنـــی ،هرگـــز محـــدود
بـــه بازســـازی ســـازمانی نیســـت و بلکـــه متضمـــن
تغییـــرات در نگـــرش و ادراک ،ارزشهـــا و اهـــداف،
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 (بهخصـــوص ســـبک
زندگـــی دانشـــگاهی) از منظـــر آموزههـــای قرآنـــی و
ســـیره اهلبیـــت (ع) بررســـی شـــود و ثانیـــا ضـــرورت
دارد کـــه مطابـــق بـــا ایـــن منابـــع ،مولفـــه هـــای
ســـبک زندگـــی بهخصـــوص در موقعیتهایـــی
اســـتخراج شـــود کـــه تاکیـــد بـــر تعلیـــم و تربیـــت،
تمـــدن ســـازی و  ...اســـت؛ و در نهایـــت بـــا تکمیـــل
یافتههـــای بهدســـتآمده میتـــوان امیـــدوار بـــود
مولفـــه هایـــی از ســـبک زندگـــی دانشـــگاهی مبتنـــی
بـــر آموزههـــای قرآنـــی و معـــارف اهلبیـــت (ع) بـــه
دســـت بیاوریـــم کـــه بـــه لحـــاظ نظـــری نیـــز قابـــل
اتـــکا باشـــند.

سال بیست و دوم│شماره181

اعالم آمادگی سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی برای مشارکت در
پیشگیری و مقابله با اعتیاد

82

دیگــر
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی ســـازمان دانشـــجویان :مه ــدی عباس ــی
رییـــس ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی در
دیـــدار بـــا مدیـــرکل فرهنگـــی و پیشـــگیری ســـتاد
مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،بــه تشــریح تاریخچــه تشــکیل
جهاددانش ــگاهی و س ــازمان دانش ــجویان پرداخت ــه و در
خصـــوص اقدامـــات جـــاری در هـــر یـــک از حوزههـــای
اجرایـــی موجـــود در ســـازمان دانشـــجویان توضیحاتـــی
ارایـــه کـــرد.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه ظرفیتهـــای موجـــود
در ایـــن شـــبکه دانشـــجویی ،اظهـــار کـــرد :شـــبکهی
ســـازمان دانشـــجویان بـــرای نقشآفرینـــی در امـــر
پیشـــگیری ،مقابلـــه بـــا اعتیـــاد و فرهنگســـازی در
راســـتای سیاســـتها و اهـــداف ســـتاد اعـــام آمادگـــی
میکنـــد.
محمدمهـــدی اســـماعیلی مدیـــرکل فرهنگـــی و
پیشـــگیری ســـتاد مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر ،نیـــز بـــا
مـــروری بـــر تاریخچـــهی تشـــکیل ســـتاد مبـــارزه بـــا
مـــواد مخـــدر ،بـــه تشـــریح سیاســـتها و فعالیتهـــای
ایـــن ســـتاد پرداخـــت.
وی بـــا تاکیـــد بـــر محدودیتهـــای ســـاختاری و
ســـازمانی از زمینههـــا و ظرفیتهـــای موجـــود بـــرای
ایجـــاد و شـــکلگیری همـــکاری بـــرای تاثیرگـــذاری در
جامعـــه و کانونهـــای هـــدف ایـــن ســـتاد بهویـــژه
دانشـــگاهها و جامعـــه دانشـــجویی گفـــت و بـــر ایجـــاد
زمینههـــای الزم بـــرای نقشآفرینـــی ســـازمان
دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی در پیشـــگیری و مقابلـــه
بـــا اعتیـــاد در ســـطح جامعـــه تاکیـــد کـــرد.

■■■

برگزاری نشست مشترک توسعه
همکاری جهاددانشگاهی با
سازمان جهاد کشاورزی گلستان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی گلســـتان :نشســـت
مشـــترک مدیـــرکل راهبـــری معاونـــت پژوهشـــی
جهاددانش ــگاهی ب ــا ریی ــس س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی
گلســـتان بهمنظـــور بهرهبـــرداری از ظرفیتهـــا
برگـــزار شـــد.
عبدالرضـــا حاجیلـــری مدیـــرکل راهبـــری معاونـــت
پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی در ایـــن نشســـت گفـــت:
اس ــتان گلس ــتان ظرفیته ــای بس ــیار خوب ــی در زمین ــه
گیاه ــان داروی ــی دارد و هم ــه بای ــد ت ــاش کنی ــم ک ــه
دهک ــده گیاه ــان داروی ــی زودت ــر ب ــه س ــرانجام برس ــد.
وی بی ــان ک ــرد :کش ــاورزی در اس ــتان گلس ــتان ی ــک
فرصـــت بســـیار طالیـــی اســـت کـــه جهاددانشـــگاهی
میتوانـــد نقـــش مهمـــی در ایـــن زمینـــه ایفـــا کنـــد.
در ای ــن اس ــتان در زمین ــه س ــیاهدانه اقدام ــات موث ــری
از س ــوی جهاددانش ــگاهی گلس ــتان انج ــام ش ــده اس ــت.
مخت ــار مهاج ــر ریی ــس س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی
گلســـتان نیـــز در ایـــن نشســـت گفـــت :میتوانیـــم بـــا
هم ــکاری ه ــم هرچ ــه زودت ــر دهک ــده گیاه ــان داروی ــی
در شهرســـتان گالیکـــش کار را بـــه اتمـــام برســـانیم
و راهانـــدازی ایـــن دهکـــده ،قطعـــا باعـــث توســـعه و
پیشـــرفت اســـتان خواهـــد شـــد.

ابراهیـــم شـــهبازی سرپرســـت جهاددانشـــگاهی
گلســـتان نیـــز در ایـــن نشســـت گفـــت :بـــا جهـــاد
کشـــاورزی اشـــتراکات بســـیار زیـــادی داریـــم و
میتوانیـــم در زمینـــه مختلـــف همکاریهـــای بســـیار
خوبـــی بـــا یکدیگـــر داشـــته باشـــیم.

■■■

ارایه تسهیالت به زوجهای نابارور
در مرکز فوق تخصصی درمان
ناباروری جهاددانشگاهی قم

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قم:معـــاون پژوهشـــی
جهاددانشـــگاهی اســـتان قـــم از ارایـــه تســـهیالت بـــه
زوجهـــای دارای مشـــکالت نابـــاروری جهـــت تامیـــن
هزین ــه درم ــان در ای ــن مرک ــز ک ــه نتای ــج درمانگ ــری
آن باالتـــر از ســـطح جهانـــی اســـت خبـــر داد.
لیـــا ناصرپـــور بیـــان کـــرد :معاونـــت پژوهشـــی
جهاددانش ــگاهی ق ــم بی ــش از ی ــک ده ــه اس ــت ک ــه در
ایـــن اســـتان در حـــال فعالیـــت بـــوده و پژوهشهایـــی
را در راســـتای خدمترســـانی بـــه افـــراد و تکمیـــل
خدمـــات در مراکـــز خدمـــات تخصصـــی انجـــام داده
اســـت.
وی ب ــا توج ــه ب ــه ق ــرار داش ــتن در هفت ــه جمعی ــت
افـــزود :یکـــی از بزرگتریـــن خدمـــات تخصصـــی
معاونـــت پژوهشـــی مرکـــز درمـــان نابـــاروری هســـت
ک ــه س ــاالنه ح ــدود  ۲۴۰۰زوج جدی ــد ب ــه آن مراجع ــه
میکننـــد؛  ۶۰درصـــد بیمـــاران ایـــن مرکـــز از داخـــل
اســـتان و  ۴۰درصـــد بیمـــاران از خـــارج اســـتان
هس ــتند؛ همچنی ــن  ۱۰ت ــا  ۱۵درص ــد بیم ــاران خ ــارج
از اس ــتان ،بینالملل ــی ب ــوده ک ــه ب ــا وج ــود کرون ــا در
درمانشـــان کمـــی وقفـــه پیـــش آمـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه  ۱۰تـــا  ۱۵درصـــد
زوجیـــن بـــا مشـــکالت نابـــاروری درگیـــر هســـتند
عنـــوان کـــرد :طبـــق آمـــار جهانـــی زوجهایـــی کـــه
وارد ســـیکلهای کمـــک بـــاروری میشـــوند بیـــن
 ۳۰تـــا  ۳۵درصدشـــان نتیجـــه میگیرنـــد و بقیـــه
نیـــاز بـــه ممارســـت و پشـــتکار فـــراوان دارنـــد ایـــن
در حال ــی اس ــت ک ــه آم ــار درم ــان س ــال قب ــل ای ــن
مرکـــز  ۴۴درصـــد بـــوده یعنـــی بیـــش از  ۳۵درصـــد
و نزدیـــک بـــه نیمـــی از مراجعهکننـــدگان درمـــان
شـــدند.
ناصرپـــور چالـــش اصلـــی بیمـــاران مراجعـــه کننـــده
را هزینـــه درمـــان دانســـت و گفـــت :ایـــن موضـــوع
چـــون دغدغـــه بزرگـــی بـــرای نظـــام اســـت بهمـــرور
زم ــان برخ ــی داروهای ــش تح ــت پوش ــش بیم ــه ق ــرار
گرفتنـــد ،امـــا ایـــن کافـــی نیســـت بـــه همیـــن دلیـــل
برخـــی خیریـــن و بنیادهـــای خیریـــه بـــه ایـــن قضیـــه
ورود پی ــدا ک ــرده و بهعن ــوان مث ــال در س ــال گذش ــته
نزدیـــک  ۳۰۰زوج را تحـــت پوشـــش قراردادنـــد.
وی اضافـــه کـــرد :امســـال نیـــز بـــا صندوقهـــای
مالـــی و بانکهـــا بـــه جهـــت ارایـــه وامهـــای بـــدون
ســـود بـــا اقســـاط طوالنـــی مـــدت و خیریـــن بـــرای
اســـتفاده از اعتبـــار حســـاب بانکـــی خـــود صحبـــت
شـــده تـــا زوجیـــن در هزینههـــای درمـــان بـــا
مش ــکالتی مواج ــه نش ــوند ،بنابرای ــن مراجعی ــن ب ــا اخ ــذ
معرفینامـــه از معاونـــت پژوهشـــی میتواننـــد از ایـــن
تســـهیالت بهرهمنـــد شـــوند.
ناصرپـــور از طـــرح جدیـــد ارایـــه شـــده بـــه

اس ــتانداری ب ــه جه ــت دریاف ــت آم ــار زوجی ــن ناب ــارور
خبـــر داد و گفـــت :ایـــن طـــرح ســـهجانبه تحـــت
عنـــوان طـــرح افزایـــش جمعیـــت ،بیـــن معاونـــت
پژوهش ــی جهاددانش ــگاهی ،ثب ــت اح ــوال و اس ــتانداری
اس ــت ک ــه قس ــمتی از آن ب ــه دریاف ــت آم ــار زوجهای ــی
کـــه نـــام فرزنـــدی در شناســـنامه آنهـــا ثبـــت نشـــده
مرتبـــط اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه امـــروزه رغبـــت کســـانی
کـــه تـــازه ازدواج میکننـــد بـــه فرزنـــد آوری کـــم
اســـت اظهـــار کـــرد :در قســـمتی از ایـــن طـــرح بـــه
بع ــد فرهنگ ــی مش ــکل ناب ــاروری در زوجی ــن ،قس ــمت
دیگــری بــه مســایل زوجهایــی کــه مشــکالت نابــاروری
داش ــته ام ــا ب ــرای درم ــان اق ــدام نکردهان ــد و قس ــمت
دیگ ــری ب ــه زوجهای ــی ک ــه مش ــکالت ناب ــاوری دارن ــد
و در حـــال مراجعـــه هســـتند بـــه جهـــت افزایـــش
آگاهیشـــان پرداختـــه شـــده اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه هنـــوز موافقـــت نهایـــی
ایـــن طـــرح اعـــام نشـــده و در حـــال طـــی مراحـــل
اداری اس ــت تاکی ــد ک ــرد :در اج ــرای ای ــن ط ــرح بای ــد
ط ــوری عم ــل ش ــود ک ــه دخال ــت در حری ــم ش ــخصی
افـــراد بهحســـاب نیایـــد و در عیـــن حـــال از بعـــد
فرهنگـــی و مالـــی از زوجهـــا حمایـــت شـــود.
ناصرپـــور در توصیـــه بـــه زوجهـــای تـــازه ازدواج
کـــرده ابـــراز کـــرد :بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ســـن
ازدواج در کش ــور م ــا ب ــاال رفت ــه الزم ب ــه ذک ــر اس ــت
زوجینـــی کـــه ســـن آنهـــا بـــاال بـــوده و تمایـــل بـــه
فرزنـــد آوری هـــم دارنـــد بـــه هیچوجـــه تعلـــل
نکننـــد زیـــرا در علـــم پزشـــکی میـــزان بـــارداری در
خانمهـــای بـــاالی  ۳۵ســـال بهطـــور چشـــمگیری
کاهـــش مییابـــد؛ افـــراد  ۴۰ســـال بـــه بـــاال نیـــز از
بـــدو ازدواج مراجعـــه کـــرده و تحـــت بررســـی قـــرار
بگیرنـــد تـــا وقـــت خـــود را بـــرای فرزنـــد آوری از
دســـت ندهنـــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه حتـــی بـــرای بـــه
دنیـــا آوردن فرزنـــد دوم نیـــز نبایـــد زیـــاد فاصلـــه
ایجـــاد شـــود گفـــت :مراجعهکننـــدگان بســـیاری
داریـــم کـــه بـــرای درمـــان نازایـــی ثانویـــه مراجعـــه
میکننـــد .ایـــن مرکـــز تـــا دو ســـال قبـــل تنهـــا
مرکـــز درمـــان نابـــاروری در قـــم بـــود امـــا پـــس
از آن ،مرکـــز دولتـــی در بیمارســـتان فرقانـــی نیـــز
بـــه جهـــت خدمترســـانی بـــه اینگونـــه بیمـــاران
تاســـیس شـــده اســـت.
ناصرپــور بــا اشــاره بــه دیگــر خدمــات شــاخص ایــن
مرکـــز اظهـــار کـــرد :بـــا توجـــه بـــه تحریمهـــا ،ســـال
قبـــل در تامیـــن تجهیـــزات و کیتهـــای آزمایشـــی بـــا
مشـــکالت زیـــادی مواجـــه شـــدیم؛ خیلـــی از کیتهـــا
و لـــوازم آزمایشـــگاهی بســـیار ســـخت و بـــا قیمـــت
بس ــیار ب ــاال پی ــدا میش ــد ب ــه همی ــن دلی ــل معاون ــت
پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی خـــودش بـــه تولیـــد آنهـــا
روی آورد.
وی در ادامـــه گفـــت :یکـــی از کیتهایـــی کـــه
موفـــق بـــه ســـاخت آن شـــدیم ،کیـــت بررســـی
تشـــخیص مشـــکالت ژنتیکـــی اســـپرم اســـت کـــه
قبـــا از خـــارج از کشـــور تامیـــن میشـــد ،بـــهزودی
ثبـــت نهایـــی آن انجـــام شـــده و بـــا قیمـــت پایینتـــر
و کیفی ــت مش ــابه در دس ــترس م ــردم ق ــرار میگی ــرد.
الزم بـــه ذکـــر اســـت نـــوع خارجـــی ایـــن کیـــت
نزدیـــک بـــه  ۱۸میلیـــون هزینـــه دارد درحالیکـــه
هزینـــه مـــورد مشـــابه داخلـــی آن نزدیـــک بـــه ۸
میلیـــون تومـــان اســـت.

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی:

■■■

انتخاب دو مدرس مرکز علمی
کاربردی جهاددانشگاهی بهعنوان
مدرسان برتر دانشگاه علمی
کاربردی لرستان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی لرســـتان :جشـــنواره
انتخـــاب مدرســـان برتـــر دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی
بـــا حضـــور دکتـــر بهرهـــی مدیـــرکل دفتـــر گســـترش
آم ــوزش عال ــی ای ــن دانش ــگاه ،روس ــای مراک ــز علم ــی
کاربـــردی اســـتان و مدرســـان بهصـــورت حضـــوری و
مجـــازی ،در ســـالن جلســـات ایـــن دانشـــگاه برگـــزار
شـــد.
طـــی ایـــن مراســـم محمـــد گـــردان از گـــروه
صنعـــت و یحیـــی آریامنـــش در گـــروه معـــارف
اســـامی کـــه هـــر دو نفـــر از مرکـــز آمـــوزش
علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی خر مآبـــاد
هســـتند بهعنـــوان مدرســـان برتـــر ایـــن
دانشـــگاه انتخـــاب و از انـــان تجلیـــل بـــه عمـــل
آمـــد.

■■■

حضور پارک ملی علوم و
فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
در نخستین کنفرانس ملی انجمن
علمی پارکهای فناوری و مراکز
رشد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از ســـینا

پـــرس :نخســـتین کنفرانـــس ملـــی انجمـــن علمـــی
پارکهـــای فنـــاوری و مراکـــز رشـــد بهصـــورت
مجـــازی آغـــاز بـــه کارکـــرد و پـــارک ملـــی علـــوم و
فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی نیـــز در ایـــن
کنفرانـــس بـــا موضـــوع محوریـــت انقـــاب صنعتـــی
چهـــارم در پیشـــرفت صنعـــت گردشـــگری شـــرکت
داشـــت.
مهدیـــه شـــهرابی فراهانـــی مدیـــر اداره تحقیـــق و
توســـعه پـــارک ملـــی علـــوم و فناوریهـــای نـــرم و
صنایـــع فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نمایندگـــی از
در ایـــن کنفرانـــس بـــا محوریـــت انقـــاب صنعتـــی
چهـــارم در پیشـــرفت صنعـــت گردشـــگری ،گفـــت:
انقـــاب صنعتـــی دورههـــای متفاوتـــی را دیـــده
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اولیـــن نشســـت شـــورای جـــذب و پذیـــرش و
ســـرمایهگذاری مرکـــز نـــوآوری و شـــتابدهی
جوانـــان اســـتان مرکـــزی بـــا حضـــور سرپرســـت
جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی ،نماینـــدگان
اداره کل ورزش و جوانـــان و دســـتگاههای اجرایـــی
اســـتان ،صنعتگـــران و معاونیـــن جهاددانشـــگاهی در
ســـالن جلســـات جهاددانشـــگاهی اســـتان برگـــزار
شـــد.
در ایـــن نشســـت جوانـــان ایـــده پـــرداز بـــه
معرفـــی و دفـــاع از ایدههـــای خـــود پرداختنـــد
و بـــر اســـاس رای شـــورای پذیـــرش درمجمـــوع 8
طـــرح در حوزههـــای فنـــاوری اطالعـــات ،صنایـــع
خـــاق فرهنگـــی و ســـامت مـــورد پذیـــرش قـــرار
گرفـــت.
همچنیـــن رویدادهـــای پذیرفتـــه شـــده بـــر
اســـاس آییننامـــه مرکـــز نـــوآوری و شـــتابدهی
وارد فـــاز نـــوآوری شـــده و جهـــت ورود بـــه مرحلـــه
شـــتابدهی و ســـرمایهگذاری آمـــاده خواهنـــد
شـــد کـــه از جملـــه ایـــن رویدادهـــا میتـــوان بـــه
برگـــزاری رویدادهـــای صندلـــی تجربـــه ،دیـــدار،
تـــازه شـــو ،ایـــده شـــو برنامههـــای منتورینـــگ
اشـــاره کـــرد.
در پایـــان برنامههـــای منتورینـــگ از تعـــداد 17
ایـــده تدویـــن شـــده توســـط جوانـــان عضـــو مرکـــز،
ایدههـــای برتـــر بـــرای ورود بـــه اولیـــن شـــورای
پذیـــرش و ســـرمایهگذاری مرکـــز انتخـــاب شـــدند
و صاحبـــان ایـــده بـــه همـــراه مشـــاورین و مربیـــان
تیمهـــا بـــا حضـــور در شـــورا از ایـــن ایدههـــا
دفـــاع کردنـــد.

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکزی:دکت ــر
غف ــاری زاده تصری ــح ک ــرد :اگ ــر بخواهی ــم ب ــا معض ــل
کاهـــش جمعیـــت مقابلـــه کنیـــم بایـــد پیشـــگیری را
مدنظـــر قـــرار دهیـــم و بایـــد عوامـــل ایجـــاد کننـــده
ناب ــاروری ش ــناخته و رف ــع ش ــود ،از طرف ــی الزم اس ــت
ک ــه دول ــت از مراک ــز درم ــان ناب ــاروری نی ــز حمای ــت
داشـــته باشـــد ۵ ،درصـــد مراکـــز درمـــان نابـــاروری
در کشـــور متعلـــق بـــه جهاددانشـــگاهی اســـت ،امـــا
ش ــاید  ۵۰درص ــد پروس ــه درم ــان ناب ــاروری در کش ــور
توســـط ایـــن مراکـــز انجـــام میگیـــرد بـــه همیـــن
دلیـــل بایـــد از ایـــن پتانســـیل کاربـــردی حمایـــت
ویـــژه صـــورت گیـــرد.
پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی در هشـــتم
خردادمـــاه ســـال  ۱۳۷۰بـــه همـــت زندهیـــاد دکتـــر
ســـعید کاظمـــی آشـــتیانی و جمعـــی از پژوهشـــگران
در جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی ایـــران بهعنـــوان
مرکـــز جراحـــی محـــدود بـــا هـــدف ارایـــه خدمـــات
درمانـــی بـــه زوجهـــای نابـــارور و پژوهـــش و آمـــوزش
در زمینـــه علـــوم بـــاروری و نابـــاروری تاســـیس شـــد.
حاصـــل تـــاش پژوهشـــگران پژوهشـــگاه رویـــان
جهاددانشـــگاهی طـــی  ۳۰ســـال فعالیـــت ،تاســـیس
پژوهشـــکده زیستشناســـی و فنـــاوری ســـلولهای
بنیـــادی ،پژوهشـــکده زیســـت فنـــاوری ،پژوهشـــکده
پزشـــکی تولیـــد مثـــل ،همچنیـــن تاســـیس مرکـــز
خدمـــات تخصصـــی شـــامل مرکـــز فـــوق تخصصـــی
درمـــان نابـــاروری ،مرکـــز ســـلول درمانـــی ،مرکـــز
دیابـــت ،چاقـــی و متابولیســـم اســـت و شـــاید یکـــی
از موفقتریـــن فعالیتهـــای ایـــن مجموعـــه درمـــان
نابـــاروری بـــوده اســـت کـــه بـــا ارتقـــای کیفیـــت ،در
نقـــاط مختلـــف کشـــور فعـــال شـــده اســـت.
یکـــی از ایـــن مجموعههـــا مرکـــز فـــوق تخصصـــی
درمـــان نابـــاروری جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی
اســـت کـــه کار خـــود را بهعنـــوان اولیـــن مرکـــز
درمـــان نابـــاروری در اســـتان از ســـال  ۱۳۹۳آغـــاز
کـــرد.
ایـــن مرکـــز از طریـــق پیشـــرفتهترین روشهـــا
از جملـــه  ICSIو  IVFبـــه درمـــان نابـــاروری
میپـــردازد و در حـــال حاضـــر دارای بخشهایـــی
همچـــون مشـــاوره نابـــاروری ،تخصصـــی مـــردان،
تخصصـــی زنـــان و نازایـــی ،مشـــاوره ژنتیـــک ،اهـــدا،
جنینشناســـی ،مشـــاوره و روانشناســـی ،اندرولـــوژی،
س ــونوگرافی ،ات ــاق عم ــل  IVFو الپاراس ــکوپی اس ــت.
هشـــتم خردادمـــاه؛ ســـالروز تاســـیس پژوهشـــکده
روی ــان بهان ــه خوب ــی اس ــت ت ــا م ــروری ب ــر فعالی ــت،
دســـتاوردها ،دغدغههـــا و مشـــکالت ایـــن مرکـــز
بپردازیـــم بهویـــژه اینکـــه ایـــن روزهـــا چالـــش
کاه ــش جمعی ــت ،ب ــه ی ــک دغدغ ــه ج ــدی در ای ــران
بـــدل شـــده اســـت ،ایـــن دغدغـــه بســـیار جـــدی
اس ــت و بای ــد فک ــری ب ــرای رف ــع ای ــن دغدغ ــه ک ــرد
و سیاســـتگذاران عقیـــده دارنـــد کـــه حمایـــت از
مراک ــز درم ــان ناب ــاروری ی ــک راه ــکار در ای ــن ح ــوزه
اســـت.
دکتـــر علیاصغـــر غفـــاری زاده سرپرســـت
جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی بـــا اشـــاره بـــه
اقدامـــات موثـــر و شـــاخص جهاددانشـــگاهی اســـتان
در حـــوزه پزشـــکی ،اظهـــار کـــرد :یکـــی از مهمتریـــن
اقدامـــات انجـــام شـــده در اســـتان راهانـــدازی مرکـــز
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معرفی ایدههای برتر مرکز نوآوری
و شتابدهی جهاددانشگاهی
استان مرکزی

انجام حدود  ۵۰درصد پروسه
درمان ناباروری کشور در
جهاددانشگاهی

درمـــان نابـــاروری بـــود کـــه کمبـــود آن در اســـتان
حـــس میشـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه آن زمـــان بـــرای راهانـــدازی
ایـــن مرکـــز حتـــی پتانســـیل اولیـــه هـــم در اســـتان
مرکـــزی وجـــود نداشـــت چراکـــه نیـــروی تخصصـــی
الزم بـــرای شـــروع کار را در اســـتان نداشـــتیم ،امـــا
علیرغـــم تمـــام ایـــن کمبودهـــا کار در غـــرب کشـــور
توس ــعه دادی ــم ،اف ــزود :اس ــتان مرک ــزی ب ــا توج ــه ب ــه
شـــرایط خـــاص خـــود و مســـایل جمعیتـــی و زیســـت
محیطـــی ،صنعتـــی بـــودن و تغییـــرات فرهنگـــی رخ
داده و افزایـــش ســـن بـــارداری و ازدواج ،بـــه واقـــع در
زمینـــه برخـــورداری از یـــک مرکـــز تخصصـــی درمـــان
نابـــاروری دچـــار خـــاء بـــزرگ بـــود و ایـــن عوامـــل
باع ــث ش ــد ک ــه راهان ــدازی ای ــن مرک ــز ج ــدی گرفت ــه
شـــود.
دکت ــر غف ــاری زاده تصری ــح ک ــرد :براس ــاس اع ــام
س ــازمان بهداش ــت جهان ــی می ــزان ناب ــاروری زوجی ــن
در دنیـــا بیـــن  ۱۰تـــا  ۱۵درصـــد اســـت ،امـــا ایـــن
رقـــم در ایـــران بـــه بـــاالی  ۲۰درصـــد میرســـد و
مهمتریـــن عوامـــل ایـــن آمـــار بـــه مســـایلی چـــون
ســـبک زندگـــی ،افزایـــش ســـن ازدواج ،مشـــکالت
اقتصـــادی و  ...بـــر میگـــردد و بـــرای مثـــال
خانوادههـــا مکـــررا فرزنـــد آوری را بـــه دلیـــل مخـــارج
بـــاالی زندگـــی بـــه تعویـــق میاندازنـــد و مشـــکالت
نابـــاروری هـــم کـــه بخـــش دیگـــری از ماجراســـت.
وی ،گفـــت :اصلیتریـــن مشـــکل پیـــش روی ایـــن
مرک ــز در زم ــان تاس ــیس ،کمب ــود نی ــروی انس ــانی در
زمینـــه آزمایشـــگاه ،جنینشناســـی ،زنـــان و نازایـــی
و مـــردان و اورولـــوژی بـــود کـــه بـــا پیگیریهـــای
مســـتمر ســـعی شـــد در حـــوزه اورولـــوژی مـــردان و
آزمایشـــگاه بـــه نیرویهـــای بومـــی اســـتان اتـــکا
ش ــود و در ص ــدد آم ــوزش نیروه ــا برآمدی ــم ،از طرف ــی
فوقتخصـــص زنـــان در اســـتان نداشـــتیم کـــه از
خـــارج از اســـتان دعـــوت شـــد و بـــه آرامـــی فعالیـــت
مرکـــز پـــا گرفـــت.
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اســـت از عصـــر زغـــال ســـنگ تـــا اینترنـــت؛ امـــا
آن مولفـــه ای کـــه انقـــاب صنعتـــی چهـــارم را بـــا
اعصـــار گذشـــته متمایـــز میکنـــد ،ســـرعت آن در
بـــه کارگیـــری دانـــش و فنـــاوری اســـت کـــه رونـــد
س ــریعی در صنای ــع و دان ــش ب ــه وج ــود آم ــده اس ــت.
همچنی ــن ارتباط ــات سیس ــتماتیک اج ــزا ب ــا یکدیگ ــر
از پیامدهـــای ایـــن انقـــاب بـــوده اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه ارتبـــاط انقـــاب صنعتـــی
چه ــارم ب ــا صنع ــت گردش ــگری گف ــت :گردش ــگری در
انق ــاب صنعت ــی چه ــارم ب ــر مبن ــای خدم ــات اس ــت.
در حقیقـــت تحـــوالت انقـــاب صنعتـــی میتوانـــد
ابـــزار توســـعه ایـــن صنعـــت باشـــد .شـــاید در نـــگاه
نخســـت نتوانیـــم گردشـــگری را در دل انقـــاب
صنعت ــی چه ــارم ق ــرار دهی ــم ام ــا ب ــا نگاه ــی دقی ــق
میتوانیـــم جایـــگاه ویـــژهای را بـــرای آن در نظـــر
بگیریـــم .همچنیـــن انســـان هـــم جایـــگاه مهمـــی در
صنعـــت گردشـــگری امـــروز دارد.
شـــهرابی گفـــت :بـــا توجـــه بـــه اینکـــه
فناوریهـــای نویـــن محـــور اصلـــی انقـــاب صنعتـــی
چهـــارم اســـت و از طرفـــی هـــم گردشـــگری جـــزء
فعالیتهـــای توســـعه یافتـــه امـــروزی محســـوب
میشـــود ،توانســـته از ایـــن فناوریهـــا بهـــره بگیـــرد
و میتـــوان از آن بهعنـــوان یـــک تحـــول مهـــم یـــاد
کـــرد.
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آموزش  ۳۲هزار نفر فراگیر
بهصورت غیر حضوری در سال ۹۹

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی اصفهـــان:

معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی اصفهـــان
گف ــت :از لح ــاظ تع ــداد فراگی ــر در س ــال  1399رش ــد
چشـــمگیری نســـبت بـــه ســـال  1398داشـــتیم و 32
ه ــزار نف ــر از طری ــق س ــامانه  LMSو غی ــر حض ــوری
آمـــوزش دیدهانـــد و ایـــن یـــک رکـــورد جدیـــد بـــود
کـــه ثبـــت شـــد ،بـــدون شـــک آموزشهـــای غیـــر
حضـــوری در ســـبد آموزشـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد
صنعتـــی اصفهـــان قـــرار گرفتـــه اســـت و حتـــی پـــس
از ایـــام کرونـــا هـــم حـــذف نخواهـــد شـــد.
قجاونـــد در خصـــوص فعالیتهـــای معاونـــت
آموزشـــی در حـــوزه آموزشهـــای الکترونیکـــی و
غیـــر حضـــوری افـــزود :از ســـال  1390ســـاختار
آموزشهـــای الکترونیکـــی را در ایـــن واحـــد ایجـــاد
ک ــرده بودی ــم ،ول ــی از لح ــاظ ن ــوع و کیفی ــت و حج ــم
پاســـخگو نبـــود ،در گذشـــته در بســـتر  LMSبـــود و
اکن ــون نی ــاز ب ــه آموزشه ــای برخ ــط داش ــتیم ،نکت ــه
دیگـــر اینکـــه بایـــد میتوانســـتیم بـــا ســـامانهی
آموزشـــی دانـــش و  LMSبهصـــورت ترکیبـــی کار
کنیـــم ،همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه تعـــداد درسهـــای
تعری ــف ش ــده ب ــرای آم ــوزش حض ــوری و غیرحض ــوری
بایـــد بـــرای فعالیـــت کارشناســـان و مدیـــران مراکـــز
امـــور آمـــوزش برخـــط تســـهیل میشـــد ،همچنیـــن
دغدغـــه ســـرعت و مصـــرف اینترنـــت را نیـــز داشـــتیم
کـــه بتوانیـــم مصـــرف اینترنـــت کمتـــر شـــود.
معـــاون آموزشـــی واحـــد ابـــراز کـــرد :مـــا در ابتـــدا
نرمافـــزار  BigBlueButtonرا انتخـــاب کردیـــم
و بـــا ســـامانه دانـــش ترکیـــب کردیـــم ولـــی خیلـــی
ســـریع از ایـــن نرمافـــزار خـــارج شـــدیم و در ادامـــه
از نرمافـــزار  Adobe Connectاســـتفاده کردیـــم و

ب ــه س ــامانهی دان ــش و س ــامانه  LMSوص ــل کردی ــم،
اکنـــون ایـــن سیســـتم بهطـــور کامـــل راهانـــدازی
و ســـعی شـــده بیشـــتر از نرمافزارهـــای Adobe
اس ــتفاده کنی ــم ،چ ــون ع ــاوه ب ــر راحت ــی کار ،ب ــرآورد
م ــا ای ــن ب ــود ک ــه در مص ــرف اینترن ــت بس ــیار موث ــر
اســـت.
وی در خصـــوص تعـــداد و نحـــوه جـــذب مدرســـین
مراکـــز آموزشـــی ایـــن معاونـــت گفـــت :در مجموعـــه
مراکـــز آموزشـــی معاونـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی
واحـــد صنعتـــی اصفهـــان ،بیـــش از  200نفـــر مـــدرس
فعـــال در هـــر مـــاه فعالیـــت آموزشـــی دارنـــد کـــه در
ایـــن راســـتا هـــر ســـاله بـــا برگـــزاری  3دوره جـــذب و
آمـــوزش مدرســـین زبانهـــای خارجـــی ،نســـبت بـــه
افزایـــش کیفیـــت و کمیـــت مدرســـین ،دغدغـــه منـــد
هســـتیم.
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استفاده از گواهینامههای مهارتی
جهاددانشگاهی جهت احراز
صالحیت برای دریافت وامهای
کارآفرینی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قـــم :اســـتاندار قـــم
در نشســـت بـــا رییـــس و معاونـــان جهاددانشـــگاهی
قـــم در خصـــوص ارایـــه تســـهیالت کارآفرینـــی در
اس ــتان گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه نق ــش و ماموری ــت ارای ــه
شـــده بـــه جهاددانشـــگاهی در نقشـــه جامـــع علمـــی
کشـــور در حـــوزه ارایـــه آموزشهـــای تخصصـــی و
مهارتـــی و فعالیتهـــای شـــاخص ایـــن نهـــاد انقالبـــی،
گواهینامههـــای مهارتـــی جهاددانشـــگاهی میتوانـــد
جهـــت احـــراز صالحیـــت بـــرای دریافـــت وامهـــای
کارآفرینـــی در اســـتان مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد.
اســـتاندار قـــم در ایـــن نشســـت هماهنگـــی تمـــام
دســـتگاههای اســـتان را بـــرای حـــل مشـــکالت مـــردم
ضـــروری دانســـت و ادامـــه داد :اگـــر در رونـــد ارایـــه
خدم ــت ب ــه م ــردم جای ــی نقص ــی وج ــود دارد انع ــکاس
مناســـب بـــه مدیریـــت اســـتان انجـــام گیـــرد تـــا بـــا
همـــکاری و همراهـــی همـــه دســـتگاهها مشـــکالت
حـــل شـــود.
دکت ــر به ــرام سرمس ــت فعالی ــت جهاددانش ــگاهی را
مه ــم و اثرگ ــذار توصی ــف ک ــرد و گف ــت :انتظ ــار داری ــم
جهاددانشـــگاهی همیشـــه حضـــور فعـــال در همـــه
عرصههـــا بهخصـــوص حـــوزه اجتماعـــی و اقتصـــادی
در اســـتان داشـــته باشـــد.
وی افـــزود :جهاددانشـــگاهی بـــه دلیـــل اینکـــه
یـــک نهـــاد علمـــی و فرهنگـــی اســـت ،بـــرای مـــا
نق ــش مح ــوری دارد و بای ــد در ح ــوزه ام ــور اجتماع ــی،
آســـیبهای اجتماعـــی و برنامههـــای اقتصـــادی
فعاالنـــه نقـــش خـــود را ایفـــا کنـــد.
اســـتاندار قـــم همچنیـــن ضمـــن اســـتقبال از
برگ ــزاری نشس ــت ب ــا ریی ــس جهاددانش ــگاهی کش ــور
بـــر لـــزوم حـــل مشـــکالت و مســـایل اســـتان بـــا
همـــکاری جهاددانشـــگاهی در کشـــور تاکیـــد کـــرد.
وی در خصـــوص ارایـــه تســـهیالت کارآفرینـــی در
اســـتان نیـــز گفـــت :بـــا توجـــه بـــه نقـــش و ماموریـــت
ارایـــه شـــده بـــه جهاددانشـــگاهی در نقشـــه جامـــع
علم ــی کش ــور در ح ــوزه ارای ــه آموزشه ــای تخصص ــی
و مهارتـــی و فعالیتهـــای شـــاخص ایـــن نهـــاد
انقالبـــی ،گواهینامههـــای مهارتـــی جهاددانشـــگاهی

میتوانـــد جهـــت احـــراز صالحیـــت بـــرای دریافـــت
وامهـــای کارآفرینـــی در اســـتان مـــورد اســـتفاده قـــرار
گیـــرد.
دکتـــر محمـــد حیـــدری رییـــس جهاددانشـــگاهی
ق ــم نی ــز در ای ــن نشس ــت ب ــا اش ــاره ب ــه فعالیته ــای
ف ــوق تخصص ــی ای ــن نه ــاد در بخ ــش درم ــان ناب ــاروری
در اس ــتان ق ــم و ارای ــه خدم ــات ناب ــاروری ب ــه تمام ــی
اقشـــار مختلـــف جامعـــه ،خواســـتار همـــکاری بیشـــتر
ســـازمانها و دســـتگاههای مرتبـــط بـــا حـــوزه
ســـامت بـــرای تســـهیل اســـتفاده عمومـــی مـــردم،
بهخصـــوص اقشـــار آســـیبپذیر شـــد.
در پای ــان ای ــن نشس ــت مق ــرر ش ــد جه ــت تس ــهیل
و س ــرعت بخش ــیدن ب ــه فعالیته ــای جهاددانش ــگاهی
جلســـات و پیگیریهـــای الزم از طریـــق معاونـــان
مربوطـــه در اســـتانداری قـــم انجـــام شـــود.

■■■

بازدید نائب رییس انجمن ایرانی
مطالعات جهان از سازمان قرآنی
دانشگاهیان کشور

روابـــط عمومـــی ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور:

جـــواد شـــعرباف نائـــب رییـــس انجمـــن ایرانـــی
مطالعـــات جهـــان از ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان
کشـــور بازدیـــد کـــرد.
جـــواد شـــعرباف نائـــب رئیـــس انجمـــن ایرانـــی
مطالعـــات جهـــان ضمـــن بازدیـــد از ایـــن ســـازمان ،در
نشس ــت ب ــا مس ــووالن ای ــن مرک ــز قرآن ــی اظه ــار ک ــرد:
در دانش ــکده مطالع ــات جه ــان ،همایشه ــا و جلس ــات
نقـــد و بررســـی فراوانـــی برگـــزار میشـــود .همچنیـــن
برپایـــی کارگاههـــای متعـــدد بـــا موضوعـــات مختلـــف
از جملـــه تعامـــل بـــا دیگـــر کشـــورها را میتـــوان در
زمـــره فعالیتهـــای ایـــن دانشـــکده برشـــمرد.
وی همچنی ــن از ح ــوزه جدی ــد دیپلماس ــی ک ــه ب ــه
فعالیته ــای ای ــن دانش ــکده اف ــزوده ش ــده اس ــت ی ــاد
و اظه ــار ک ــرد :ای ــن بخ ــش ش ــامل دیپلماس ــی قرآن ــی ،
ورزشـــی و  ...اســـت .زمینـــه و ظرفیـــت ارتباطـــات بـــا
کشـــورهای دیگـــر در ایـــن مرکـــز موجـــود اســـت کـــه
میتـــوان از آن اســـتفاده کـــرد.
شـــعرباف یـــادآور شـــد :چنانچـــه زمینـــه آمـــوزش
قـــرآن بـــه دانشـــجویان بـــرای بهرهگیـــری از توانایـــی
آنـــان در ارایـــه مفاهیـــم قرآنـــی بـــه زبانهـــای دیگـــر
فراهـــم شـــود ،میتـــوان زمینـــه ایجـــاد پـــل ارتباطـــی
ب ــا دیگ ــر کش ــورها را بی ــش از پی ــش س ــاماندهی ک ــرد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه موضـــوع مشـــترک میـــان
ایـــران و همســـایگان یـــا کشـــورهای مســـلمان ،اغلـــب
ب ــه ح ــج ،فلس ــطین و موضوعات ــی نظی ــر آنه ــا مرب ــوط
میشـــود ،گفـــت :اگـــر ایـــن مـــوارد را کنـــار بگذاریـــم ،
مبح ــث مش ــترک دیگ ــری بـــا ایـــن کش ــورها نداری ــم.
در ایـــن راســـتا مســـووالن ســـازمان قرآنـــی
دانشـــگاهیان کشـــور نیـــز ضمـــن ارایـــه توضیحاتـــی
دربـــاره ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور مبنـــی
برداش ــتن ماموری ــت در ح ــوزه تروی ــج فرهن ــگ قرآن ــی
می ــان دانش ــجویان ،نهاده ــا و تش ــکلهای مرتب ــط ،ب ــه
فعالیــت مراکــز ایــن ســازمان اشــاره کردنــد کــه تولیــد
محتـــوا در بخـــش خبرگـــزاری ایکنـــا ،ارایـــه خدمـــات
بـــه تشـــکلهای قرآنـــی و تولیـــد محتـــوا در مرکـــز
مبی ــن ،ارای ــه الگ ــو خدم ــات س ــالم در مرک ــز مش ــاوره
و  ...از آن جملـــه بـــه شـــمار میآمـــد.

بازدید فرماندهان سپاه استان
البرز از مجتمع تحقیقاتی شهدای
جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز

جهاددانشـــگاهی :نشســـت مشـــترک مهنـــدس عباســـی
ریی ــس مجتم ــع تحقیقات ــی ش ــهدای جهاددانش ــگاهی
و ســـردار رفیعـــی فرمانـــده ســـپاه حمـــزه سیدالشـــهدا
اســـتان البـــرز بـــه همـــراه ســـایر فرماندهـــان بـــرای
توســـعه همکاریهـــا در پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز
جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.
مهنـــدس عباســـی در ایـــن نشســـت گفـــت:
جهاددانشـــگاهی یـــک نهـــاد انقالبـــی اســـت کـــه در
ســـال  ۱۳۵۹بهفرمـــان امـــام تاسیسشـــده اســـت.
ایـــن نهـــاد در ابتـــدا دو موضـــوع تحقیقـــات کاربـــردی
و توســـعه فعالیتهـــای فرهنگـــی در دل دانشـــگاهها
را دنبـــال میکـــرد کـــه بـــر اســـاس فرمـــان رهبـــر
معظـــم انقـــاب ماموریتهـــای دیگـــری از جملـــه
توســـعه آموزشهـــای کاربـــردی و نیـــز توســـعه
اشـــتغال دانشآموختـــگان و تجاریســـازی فنـــاوری
بـــه ماموریتهـــای جهاددانشـــگاهی اضافـــه شـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه جهاددانشـــگاهی
مصـــداق بـــارز شـــعار «مـــا میتوانیـــم» اســـت
گفـــت :کســـی تصـــور نمیکـــرد نهالـــی کـــه در
ســـال  ۱۳۵۹کاشـــته شـــد بعـــد از چنـــد دهـــه در
زمینههـــای مختلـــف اینگونـــه بـــه بـــار بنشـــیند
ک ــه دس ــتاوردهای علم ــی پژوهش ــگاه روی ــان بخش ــی
از آن اســـت.
رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز بـــه
دســـتاوردهای مختلـــف جهاددانشـــگاهی اشـــاره کـــرد
و گفـــت :جهاددانشـــگاهی عـــاوه بـــر اینکـــه در
برخـــی زمینههـــا در مـــرز دانـــش حرکـــت میکنـــد
امـــا تمرکـــز جـــدی آن بـــر توســـعه پژوهشهـــای
کاربـــردی و پژوهشهـــای توســـعهای اســـت.
مهنـــدس عباســـی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مجتمـــع
تحقیقاتـــی شـــهدای جهاددانشـــگاهی محـــل تمرکـــز
فعالیتهـــای علمـــی و پژوهشـــی تجاریســـازی و
توســـعه فنـــاوری در زمینههـــای مختلـــف اســـت،
گف ــت :در ای ــن مجتم ــع پژوهش ــگاه گیاه ــان داروی ــی
جهاددانش ــگاهی ق ــرار دارد ک ــه تم ــام مراح ــل کاش ــت،
داش ــت و برداش ــت گیاه ــان داروی ــی را توام ــان انج ــام
میدهـــد.

■■■

اعالم فراخوان چهارمین کنفرانس
بینالمللی گردشگری و معنویت

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی :چهارمیـــن
کنفرانـــس بینالمللـــی گردشـــگری و معنویـــت در
راس ــتای «توس ــعه و تعال ــی گردش ــگری و معنوی ــت» و
ایج ــاد بس ــتر الزم جه ــت «تحق ــق پای ــداری ،توس ــعه و
کســـب درآمدهـــای اقتصـــادی از طریـــق گردشـــگری»
بـــه همـــت پـــارک ملـــی علـــوم و فناوریهـــای نـــرم
و صنایـــع فرهنگـــی وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی و
دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ  19آبـــان  1400برگـــزار
میشـــود.
محورهـــای اصلـــی ایـــن کنفرانـــس «رویکردهـــای
فلســـفی در تئـــوری گردشـــگری پایـــدار و معنویـــت»،
«رویکردهـــای روانشناســـی و تـــابآوری در مصائـــب

نخستین شهرک علمی تحقیقاتی
آبزی پروری هرمزگان توسط
جهاددانشگاهی تاسیس میشود

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان11 ،

خردادمـــاه :مدیـــرکل شـــیالت اســـتان هرمـــزگان
پیشـــنهاد و درخواســـت راهانـــدازی نخســـتین شـــهرک
علم ــی تحقیقات ــی آب ــزی پ ــروری در هرم ــزگان را ب ــه
جهاددانشـــگاهی ارایـــه کـــرد کـــه ایـــن پیشـــنهاد بـــا
اس ــتقبال سرپرس ــت جهاددانش ــگاهی واح ــد هرم ــزگان
روبـــهرو شـــد.
دکت ــر عبدالرس ــول دریای ــی در دی ــدار ب ــا سرپرس ــت
جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان بـــا اشـــاره بهضـــرورت
ایجـــاد شـــهرک علمـــی تحقیقاتـــی آبـــزی پـــروری در
اســـتان هرمـــزگان گفـــت :جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان
یـــک نهـــاد جهـــادی و دانشـــگاهی میتوانـــد نقـــش
تاثیـــر گـــذاری در بومیســـازی و انتقـــال دانـــش و
فـــنآوری صنعـــت آبـــزی پـــروری در اســـتان داشـــته
باشـــد کـــه راهانـــدازی شـــهرک تحقیقاتـــی و تولیـــدی
آبزیـــان از مهمتریـــن راهکارهـــای آن خواهـــد بـــود.
وی اضافـــه کـــرد :راهانـــدازی شـــهرک تحقیقاتـــی و
تولیـــدی آبزیـــان توســـط جهاددانشـــگاهی میتوانـــد
بســـیاری از چالشهـــای صنعـــت پـــرورش آبزیـــان در
اســـتان و کشـــور را رفـــع کنـــد و شـــیالت اســـتان
آمادگ ــی کام ــل جه ــت هم ــکاری ب ــا جهاددانش ــگاهی
بهمنظـــور راهانـــدازی ایـــن شـــهرک را دارد.
دریایـــی خاطرنشـــان کـــرد :فعالیتهـــای
دانشبنیـــان و گســـترش دانشهـــای پایـــهای در
صنعـــت آبـــزی پـــروری میتوانـــد از دیگـــر اهـــداف
ایـــن شـــهرک باشـــد کـــه ورود جهاددانشـــگاهی بـــه
ایـــن زمینـــه میتوانـــد گرهگشـــا باشـــد.
وی تاکیـــد کـــرد :در زمینـــه تولیـــد الرو عـــاری از
بیمـــاری ،مولـــد عـــاری از بیمـــاری ،تکثیـــر ماهیـــان
دریایـــی ،تکثیـــر گونههایـــی از آبزیـــان کـــه کمتـــر
ب ــه آنه ــا توج ــه ش ــده مانن ــد خی ــار دریای ــی ،ص ــدف
دریایـــی و غیـــره ،جهاددانشـــگاهی اســـتان بـــا توجـــه
بـــه ظرفیتهایـــی کـــه در ایـــن نهـــاد وجـــود دارد
میتوانـــد ورود فعـــال و اثربخـــش داشـــته باشـــد.
محمـــد دلپســـند سرپرســـت جهاددانشـــگاهی
واحـــد هرمـــزگان نیـــز در ایـــن دیـــدار ضمـــن اعـــام
موافقـــت بـــا پیشـــنهاد مدیـــرکل شـــیالت اســـتان
جهـــت ایجـــاد شـــهرک علمـــی تحقیقاتـــی آبـــزی
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بهرهگیـــری از فضـــای بینالملـــل و بررســـی
راهکارهـــای دیپلماســـی متمرکـــز در چارچـــوب نظـــام
جمه ــوری اس ــامی ای ــران و ب ــر پای ــه مفاهی ــم دین ــی
کـــه دغدغـــه مشـــترک دو مرکـــز بـــه شـــمار میآیـــد ،
از دیگ ــر مطال ــب مط ــرح ش ــده در ای ــن نشس ــت ب ــود.
همچنیـــن در ایـــن نشســـت بـــر لـــزوم همافزایـــی
میـــان دو مرکـــز بنـــا بـــه چالشهـــای موجـــود در
حـــوزه بینالملـــل تاکیـــد شـــد.
از جمل ــه پیش ــنهادهای مس ــووالن س ــازمان قرآن ــی
دانش ــگاهیان کش ــور ب ــه نائ ــب ریی ــس انجم ــن ایران ــی
مطالعـــات جهـــان ،بهرهگیـــری از ظرفیـــت افـــراد
توانمنـــد مســـتقر در کشـــورهای مقصـــد بـــرای ارایـــه
محتـــوا ،اطالعـــات ،اخبـــار و اندیشـــهها و تســـهیل
روابـــط بینالملـــل بـــا بهرهبـــرداری از توانمنـــدی
نیروه ــای متخص ــص دانش ــکده مطالع ــات جه ــان ب ــود.

وی افـــزود :در پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز
جهاددانشـــگاهی کـــه در ایـــن مجموعـــه قـــرار دارد
 ۱۰۵ش ــرکت و هس ــته فن ــاور مس ــتقر اس ــت و ع ــاوه
بـــر مراکـــز فنـــی مهندســـی بحـــث توســـعه و تکثیـــر
ژنهـــای دامـــی بـــا نـــگاه اصـــاح نـــژادی انجـــام
میشـــود کـــه مـــدل مناســـبی بـــرای جایگزینـــی
نژادهـــای دامـــی بومـــی اســـت ،همچنیـــن بحـــث
اصـــاح نـــژادی عـــاوه بـــر اصـــاح نـــژاد گاوی بـــرای
اصـــاح نـــژاد اســـب و شـــتر نیـــز در ایـــن مجموعـــه
دنبـــال میشـــود.
وی در ادامـــه بـــه دســـتاوردهای پـــارک علـــم
و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی اشـــاره کـــرد و
گفـــت :جـــدا از مجتمـــع تحقیقاتـــی ،پـــارک علـــم و
فنـــاوری جهاددانشـــگاهی بـــا حمایـــت از شـــرکتهای
دانشبنیـــان و فنـــاور توانســـته اســـت در ســـال ۱۳۹۹
بـــرای  ۱۳۲۴نفـــر اشـــتغال مســـتقیم ایجـــاد نمایـــد
و همچنیـــن توانســـته  ۸۱۵میلیـــارد تومـــان از قبـــل
تولیـــد و فـــروش محصـــوالت دانشبنیـــان درآمـــد
کســـب کنـــد و همچنیـــن بیـــش از صـــد هـــزار دالر
نیـــز از قبـــل صـــادرات محصـــوالت دانشبنیـــان
داشـــته اســـت.
در ادام ــه ای ــن نشس ــت س ــردار رس ــتمعلی رفیع ــی
فرمان ــده س ــپاه حم ــزه سیدالش ــهدا اس ــتان الب ــرز نی ــز
بـــا اشـــاره بـــه بیانیـــه گام دوم انقـــاب کـــه توســـط
رهبـــر معظـــم انقـــاب ابـــاغ شـــد ،گفـــت :ایشـــان
مدافـــع و حامـــی اصلـــی علـــم و فنـــاوری در کشـــور
اس ــت چراک ــه ه ــر ک ــس ب ــه عل ــم و فن ــاوری مجه ــز
شـــود میتوانـــد بـــه ســـلطان عالـــم تبدیـــل شـــود و
امـــروز قـــدرت در علـــم و فنـــاوری اســـت.
وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود اظهـــار
کـــرد :رهبـــر معظـــم انقـــاب تاکیـــد دارنـــد مـــا بای ــد
حقمـــان را از دنیـــا بگیریـــم و ایـــن محقـــق نمیشـــود
مگـــر اینکـــه قـــوی شـــویم و خودمـــان بـــه تولیـــد
عل ــم بپردازی ــم و ش ــان مل ــت ای ــران را ب ــا تولی ــد عل ــم
و فنـــاوری کـــه بخشـــی از آن را در صنایـــع نظامـــی و
موشـــکی میبینیـــم بـــاال ببریـــم.
ســـردار رفیعـــی بـــا قدردانـــی از تالشهـــای
دســـتاندرکاران مجتمـــع تحقیقاتـــی جهاددانشـــگاهی
و پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی
گف ــت :آمادگ ــی داری ــم در زمینــهی تولی ــد و توس ــعه
فنـــاوری بـــا ایـــن دو مجموعـــه در اســـتان البـــرز
همـــکاری کنیـــم.

اجتماعـــی بـــا تکیـــه بـــر گردشـــگری و معنویـــت،
«رویکردهـــای جامعهشناســـی گردشـــگری و صلـــح
بـــا تکیـــه بـــر معنویـــت»« ،رویکردهـــای اقتصـــادی و
بازاریابـــی در توســـعه پایـــدار جوامـــع بـــا تکیـــه بـــر
گردش ــگری و معنوی ــت»« ،نق ــش هن ــر و معم ــاری در
تقویـــت ابعـــاد معنـــوی گردشـــگری» اســـت.
بـــه نقـــل از ســـینا پـــرس ،عالقهمنـــدان
میتواننـــد تـــا پانزدهـــم مـــرداد چکیـــده مقـــاالت
و تـــا  15شـــهریور امســـال ( )1400مقالـــه کامـــل
خـــود را بـــه آدرس  Iccip@usc.irارســـال و یـــا
بـــرای کســـب اطالعـــات بیشـــتر بـــا دبیرخانـــه ایـــن
کنفرانـــس بـــا شـــماره  46142365تمـــاس حاصـــل
کنن ــد .اع ــام نتای ــج داوری بیس ــتم مه ــر م ــاه اس ــت.
گفتنـــی اســـت ،نخســـتین کنفرانـــس بینالمللـــی
گردش ــگری و معنوی ــت  ۷بهم ــن  ۱۳۹۴برگ ــزار ش ــد.
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پـــروری در اســـتان هرمـــزگان ،گفـــت :جهاددانشـــگاهی
اســـتان هرمـــزگان بـــا بهرهگیـــری از ظرفیـــت کلیـــه
بخشهـــای پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی در سراســـر
کش ــور ،ای ــن آمادگ ــی را دارد ک ــه در تمام ــی زمینهه ــا
بـــا شـــیالت اســـتانهمکاری الزم را داشـــته باشـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه طـــرح راهانـــدازی شـــهرک
تحقیقاتـــی و تولیـــد آبزیـــان در اســـتان هرمـــزگان
گفـــت :فـــاز اول فعالیـــت شـــهرک علمـــی تحقیقاتـــی
آبـــزی پـــروری بایـــد در حـــوزه تحقیقـــات باشـــد تـــا
بت ــوان گامه ــای محکم ــی در ای ــن خص ــوص برداش ــت.
دلپســـند بـــه ضرورتهـــا و چالشهـــای صنعـــت
شـــیالت اســـتان اشـــاره کـــرد و گفـــت :در بحـــث
اصـــاح نـــژاد میگـــو ســـایر آبزیـــان ،بازســـازی ذخایـــر
آبزیـــان خلیجفـــارس و دریـــای عمـــان ،راهانـــدازی
آزمایشـــگاههای تخصصـــی ،مطالعـــات بـــازار آبزیـــان
در داخـــل و خـــارج از کشـــور ،مدیریـــت مشـــارکتی
در بخشهـــای مختلـــف صنعـــت آبـــزی پـــروری
و بهطـــور کلـــی تحقیـــق و پژوهـــش در خصـــوص
بررســـی راههـــای بـــرون رفـــت از چالشهـــای فعلـــی
صنع ــت آب ــزی پ ــروری در اس ــتان ک ــه ش ــیالت اس ــتان
اعـــام کـــرده ،جهاددانشـــگاهی آمادگـــی الزم جهـــت
همـــکاری در ایـــن زمینههـــا را دارد.

■■■

بررسی معیارها و شاخصهای
انتخاب مدیران ارشد اجرایی
کشور

روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات

اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی :در نظریـــات جدیـــد توســـعه
بـــر جایـــگاه مدیـــران و کارگـــزاران سیاســـی ،در
چارچـــوب جایـــگاه بوروکراســـی در توســـعه کشـــورها،
اهمیـــت فراوانـــی داده شـــده اســـت .مطالعـــه تجربـــه
کشـــورهایی کـــه در چنـــد دهـــه گذشـــته بـــه ســـطح
باالیـــی از توســـعه دســـت یافتهانـــد نشـــان میدهـــد
کـــه بـــدون وجـــود بســـترهای سیاســـی الزم بـــرای
توس ــعه مخصوص ــا ی ــک دول ــت و بوروکراس ــی کارآم ــد،
پروس ــه توس ــعه اقتص ــادی ب ــا شکس ــت مواج ــه خواه ــد
شـــد.
جمه ــوری اس ــامی ای ــران نی ــز چنانچ ــه ب ــه دنب ــال
تشـــکیل یـــک دولـــت توســـعهگرا در چارچـــوب
آرمانهـــا و ارزشهـــای انقـــاب اســـامی باشـــد،
ناگزی ــر ب ــه انتخ ــاب مدی ــران و مس ــوولینی اس ــت ک ــه
از شـــاخصهها ویژگیهـــای الزم بـــرای هدایـــت و
مدیریـــت توســـعه ملـــی برخـــوردار باشـــند.
محمـــد کمالـــی زاده رییـــس پژوهشـــکده علـــوم
انســـانی پژوهشـــگاه و یکـــی از مدیـــران طـــرح بیـــان
کـــرد کـــه ایـــن پژوهـــش بـــا هـــدف معرفـــی فرآینـــد
و شـــاخصهای مناســـب انتخـــاب مدیـــران ارشـــد
سیاســـی کشـــور شـــامل معاونـــان رییـــس جمهـــور
(معـــاون اول ،علـــم و فنـــاوری ،رییـــس ســـازمان
برنامـــه و بودجـــه و رییـــس ســـازمان محیطزیســـت)
و دو گـــروه از وزیـــران (وزیـــران اقتصـــادی – صنعتـــی
وزیـــران زیربنایـــی) تعریـــف شـــده اســـت .مهمتریـــن
پرســـشهای مطـــرح شـــده در ایـــن پژوهـــش عبـــارت
اســـت از:
معیارهـــای موجـــود انتصـــاب و ارتقـــای مدیـــران
ارش ــد در نظ ــام جمه ــوری اس ــامی ای ــران ک ــدام ان ــد؟
و چـــه نقـــدی بـــر آنهـــا وارد اســـت؟
در ایـــن زمینـــه چـــه بهـــرهای از تجـــارب جهانـــی و

منطقـــهای میتـــوان گرفـــت؟
بـــرای ایجـــاد یـــک دولـــت کارآمـــد در چارچـــوب
نظـــام ج ا ایـــران ،رییـــس جمهـــور در انتخـــاب
مجموعـــه هیـــات دولـــت (در هـــر کـــدام از دســـتههای
مـــورد نظـــر ایـــن پژوهـــش) بـــه چـــه شـــاخصها و
معیارهایـــی بایـــد توجـــه کنـــد؟
چگونـــه و از چـــه راهـــکاری رییـــس جمهـــور
میتوانـــد چهرههـــای کارآمـــد را بـــرای عضویـــت در
کابینـــه شناســـایی و انتخـــاب کنـــد؟
در میـــان معاونیـــن وزیـــران گذشـــته ،کدامیـــک را
بهعنـــوان الگـــو معیـــار میتوانیـــد معرفـــی کنیـــد؟
همچنیـــن وی بیـــان کـــرد :در فـــاز نخســـت ایـــن
طـــرح ،مطالعـــات نظـــری در راســـتای مســـتندات و
ادبیـــات موضـــوع انجـــام میشـــود کـــه در نهایـــت بـــه
تدوی ــن چارچ ــوب و الگ ــوی س ــاختاری اولی ــه تحقی ــق
منجـــر میشـــود.
ه ــدف از ای ــن روش جمــعآوری دادهه ــا و اطالع ــات
کتابخانـــهای و اســـنادی پیرامـــون قوانیـــن ،رویههـــا،
معیارهـــا و الگوهـــای داخلـــی و خارجـــی پیرامـــون
نحـــوه انتخـــاب مقامـــات ارشـــد دولتـــی اســـت .در
فـــاز دوم ایـــن طـــرح بـــا اســـتفاده از روش مصاحبـــه
عمیـــق بـــا خبـــرگان ایـــن حـــوزه حداقـــل  20نفـــر از
صاحبنظ ــران در س ــه گ ــروه معاونی ــن فعل ــی و س ــابق
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
پژوهشـــی علـــوم سیاســـی پژوهشـــکده علـــوم انســـانی
پژوهش ــگاه توس ــط دکت ــر محم ــد کمال ــی زاده و دکت ــر
خســـرو قبـــادی بهعنـــوان مدیـــران طـــرح در حـــال
انجـــام اســـت.

■■■

متقاضیان مشاغل خانگی
آذربایجان غربی با مفاهیم ایده
پردازی و خالقیت آشنا شدند

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی:

توســـط جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی؛ وبینـــار
توســـعه مشـــاغل خانگـــی بـــا موضـــوع ایـــده پـــردازی
و خالقیـــت ویـــژه متقاضیـــان مشـــاغل خانگـــی در
آذربایجـــان غربـــی برگـــزار شـــد.
در ایـــن وبینـــار کـــه بـــا توجـــه بـــه اجـــرای طـــرح
مل ــی توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی برگ ــزار ش ــد موضوع ــات
مختلـــف مرتبـــط بـــا ایـــده پـــردازی و خالقیـــت و
همچنیـــن زمینههـــای بهرهبـــرداری از ایدههـــا
در توســـعه مشـــاغل خانگـــی بـــا حضـــور مهنـــدس
قهرمانـــی کارشـــناس ارشـــد مدیریـــت کارآفرینـــی
مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار گرفـــت.
براســـاس ایـــن گـــزارش ،ایـــن نشســـت بـــا بیـــان و
تعاریـــف خالقیـــت و کاربـــرد آن در کســـبوکار شـــروع
شـــد ســـپس مبانـــی تشـــکیلدهنده خالقیـــت بـــه
شـــرکتکنندگان بیـــان گردیـــد.
همچنیـــن ســـطوح مختلـــف خالقیـــت در ســـه
س ــطح (اولی ــه و ثانی ــه) و (کوچ ــک و ب ــزرگ) و (عال ــی
و معمولـــی) بیـــان و تشـــریح شـــد.
در ایـــن وبینـــار تخصصـــی ،تفاوتهـــای دیدگاهـــی
نســـبت بـــه افـــراد عـــادی مـــورد برســـی قـــرار گرفـــت
کـــه چـــرا و چگونـــه یـــک شـــخص عـــادی بـــه خـــاق
کارآفریـــن تبدیـــل میشـــود.

ثبتنام بیش از  ۹۰۰نفر در فاز دوم
طرح توسعه مشاغل خانگی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی کردستان:کارشـــناس
مشـــاغل خانگـــی جهاددانشـــگاهی کردســـتان از
ثبتنـــام  ۹۸۷نف ــر در ف ــاز دوم طـــرح توســـعه مشـــاغل
خانگـــی خبـــر داد.
کمـــال منصـــوری کارشـــناس مشـــاغل خانگـــی
جهاددانشـــگاهی کردســـتان بـــا بیـــان اینکـــه طـــرح
توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی کم ــک ش ــایانی ب ــه کاه ــش
بیـــکاری در جامعـــه کـــرده اســـت ،اظهـــار کـــرد :ایـــن
طـــرح از چنـــد ســـال پیـــش در چندیـــن اســـتان
بهصـــورت پایلـــوت برگـــزار شـــد کـــه جهاددانشـــگاهی
کردس ــتان در ف ــاز اول و ب ــا توج ــه ب ــه س ــهمیهای ک ــه
داشـــتن توانســـت بالغبـــر  2هـــزار و  600نفـــر را بـــه
بـــازار کار اتصـــال بدهـــد.
وی عنـــوان کـــرد :فـــاز دوم طـــرح توســـعه مشـــاغل
خانگ ــی از س ــال گذش ــته ب ــا س ــهمیه  400نف ــر ب ــرای
ایـــن اســـتان شـــروع بـــه کار کـــرد کـــه در ثبتنـــام
اولی ــه تع ــداد  987نف ــر توانس ــتند در س ــامانه مش ــاغل
خانگـــی ثبتنـــام کننـــد.
منصـــوری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه آمـــوزش یکـــی
از اولویتهـــای مهـــم ایـــن طـــرح اســـت ،گفـــت:
پـــس از ارزیابیهـــای اولیـــه و صحـــت ســـنجی افـــراد
ثبتنـــام شـــده تـــا کنـــون بـــرای  378نفـــر آمـــوزش
عموم ــی و ب ــرای  293نف ــر آم ــوزش تخصص ــی توس ــط
جهاددانشـــگاهی اســـتان کردســـتان برگـــزار شـــد.
کارشـــناس مشـــاغل خانگـــی جهاددانشـــگاهی
کردســـتان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اســـتان کردســـتان
ای ــن ظرفی ــت را دارد ک ــه س ــهمیه بیش ــتری را در ای ــن
طـــرح داشـــته باشـــد ،یـــادآور شـــد :از تعـــداد ســـهمیه
 400نفـــره ای کـــه داشـــتهایم خوشـــبختانه تـــا کنـــون
توانســـتهایم تعـــداد  215نفـــر را از تمـــام اســـتان
کردســـتان بـــه بـــازار اتصـــال بدهیـــم.

■■■

کارگزاری عرضه و تقاضا ،خانه و
کارخانه در البرز راهاندازی شد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی البرز:مدیـــر ســـازمان
تجاریســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانشآموختـــگان
جهاددانشـــگاهی البـــرز گفـــت :کارگـــزاری عرضـــه و
تقاضـــا ،خانـــه و کارخانـــه بـــه ارتبـــاط بیـــن صنایعـــی
کـــه تولیـــد محصـــوالت خـــود را برونســـپاری
میکننـــد بـــه فعالیـــن مشـــاغل خانگـــی کمـــک
میکنـــد .
ابوالحســـن قاســـم پـــور مدیـــر ســـازمان
تجاریســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانشآموختـــگان
جهاددانشـــگاهی البـــرز بـــا بیـــان اینکـــه اجـــرای
طـــرح ســـاماندهی مشـــاغل خانگـــی در اســـتان
البـــرز بـــرای  2500نفـــر برنامهریز یشـــده اســـت،
اظهـــار کـــرد :همزمـــان بـــا آغـــاز ایـــن طـــرح در
اســـتان براســـاس مطالعاتـــی کـــه انجـــام شـــده
اســـت بیـــش از  75درصـــد افـــرادی کـــه در حـــوزه
مشـــاغل خانگـــی فعـــال هســـتند را بانـــوان تشـــکیل
مید هنـــد .
وی ادامـــه داد :یکـــی دیگـــر از نتایـــج
بهدســـتآمده در ایـــن مطالعـــات ایـــن بـــود کـــه
اصلیتریـــن نیـــاز کســـانی کـــه در حـــوزه مشـــاغل

پیشران طرح ملی توسعه
مشاغل خانگی لرستان در جمع
برگزیدگان کارآفرین کشوری

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی لرســـتان :دکتـــر
امی ــن س ــاح ورزی ــان ب ــا اش ــاره ب ــه انتخ ــاب بان ــوی
پلدختـــری در جمـــع برگزیـــدگان کارآفریـــن کشـــور
اظهـــار کـــرد :بنـــا بـــر گـــزارش روابـــط عمومـــی
معاون ــت ریاس ــت جمه ــوری در ام ــور زن ــان و خان ــواده،
طاهـــره اصالنـــی بانـــوی کارآفریـــن و پیشـــران طـــرح
ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی بهعنـــوان نفـــر دوم
نهمیـــن دوره زنـــان کارآفریـــن کشـــور در بخـــش
شـــهری برگزیـــده شـــد.
وی ادامـــه داد :نهمیـــن دورهی انتخـــاب زنـــان
کارآفریـــن برتـــر بـــا رای مـــردم کـــه از  ۱۹فروردیـــن
ســـال جـــاری آغـــاز شـــده بـــود ،بـــا انتخـــاب نفـــرات
برتـــر در  ۲۴اردیبهشـــتماه بـــه کار خـــود پایـــان داد
و بـــهزودی از برگزیـــدگان تقدیـــر بـــه عمـــل خواهـــد
آمـــد.
دکت ــر س ــاح ورزی ــان ی ــادآور ش ــد :ای ــن انتخاب ــات

اجرای طرح جامع سرباز مهارت
با همکاری جهاددانشگاهی در
استان سمنان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ســـمنان:معاون
آموزش ــی جهاددانش ــگاهی س ــمنان گف ــت :در راس ــتای
اجـــرای طـــرح جامـــع مهارتآمـــوزی کارکنـــان
وظیفـــه نیروهـــای مســـلح ،تفاهمنامـــه همـــکاری بیـــن
اداره کل ورزش و جوانـــان و جهاددانشـــگاهی ســـمنان
امضـــا شـــد.
علـــی منصفـــی راد افـــزود :ایـــن تفاهمنامـــه بـــا
موضـــوع همـــکاری مشـــترک دو طـــرف در راســـتای
اجـــرای طـــرح جامـــع مهارتآمـــوزی کارکنـــان
وظیف ــه نیروه ــای مس ــلح ب ــا حض ــور مصطف ــی م ــرادی
سرپرس ــت اداره کل ورزش و جوان ــان اس ــتان و حس ــن
رهایـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی ســـمنان امضـــا شـــد.
وی ادامـــه داد :برقـــراری ارتبـــاط ســـازمانیافته
بیـــن دو طـــرف و بهرهگیـــری از توانمندیهـــای
مختل ــف و امکان ــات بالق ــوه و بالفع ــل جهاددانش ــگاهی
جهـــت ارتقـــای مهارتهـــای فـــردی و اجتماعـــی
جوانـــان نیـــز از دیگـــر موضوعـــات ایـــن تفاهـــم
همـــکاری اســـت.
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی ســـمنان
اضافـــه کـــرد :طبـــق ایـــن تفاهمنامـــه ،طـــرح جامـــع
مهارتآمـــوزی کارکنـــان وظیفـــه در قالـــب دورههـــای
آموزشـــی بـــه میـــزان  ۸۰ســـاعت مشـــتمل بـــر دو
بخـــش شـــامل آشـــنایی بـــا مهارتهـــای زندگـــی
بـــه میـــزان  ۳۲ســـاعت و آشـــنایی بـــا مهارتهـــای
عموم ــی اش ــتغال و کارآفرین ــی ب ــه می ــزان  ۴۸س ــاعت
برگـــزار میشـــود.
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 مهارتهـــای
کســـبوکار و مهارتهـــای زندگـــی کـــه بـــه همـــت
جهاددانشـــگاهی تهیـــه و بـــه چـــاپ رســـیده اســـت،
در بـــازه زمانـــی فـــوق بـــا همـــکاری و هماهنگـــی
مســـووالن دســـتگاههای درگیـــر در طـــرح در اختیـــار
ســـربازان وظیفـــه قـــرار میگیـــرد.
وی همچنیـــن گفـــت :ســـپس ســـربازان موظفنـــد
در مـــدت زمـــان  15روز ،اقـــدام بـــه مطالعـــه کتـــب
کننـــد ،ســـپس بـــرای هـــر کتـــاب بـــه مـــدت 8
ســـاعت آمـــوزش حضـــوری جهـــت مشـــاوره و رفـــع
اشـــکال برنامهریـــزی شـــده اســـت و بالفاصلـــه پـــس

آموزش  ۷۶۷سرباز توسط
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان

جنوبی:رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی
اظهـــار کـــرد :تاکنـــون دو فـــاز از طـــرح ســـرباز ماهـــر
بـــا موفقیـــت در اســـتان اجـــرا شـــده اســـت کـــه فـــاز
ســـوم ایـــن طـــرح نیـــز در خراســـان جنوبـــی آغـــاز و
ســـهمیه آمـــوزش اردیبهشـــتماه  ۷۶۷ســـرباز اســـت.
جاللالدیـــن صادقـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی
خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه آغـــاز فـــاز ســـوم
طـــرح ســـرباز ماهـــر در اســـتان گفـــت :طـــرح ســـرباز
ماهـــر بـــا هـــدف آمـــوزش مهارتهـــای عمومـــی
اشـــتغال و کارآفرینـــی ســـرباز در دوران آموزشـــی در
پادگانهـــا شـــامل ســـه ســـطح قبـــل از خدمـــت،
حیـــن خدمـــت و پـــس از خدمـــت ،شـــکلگرفته
اســـت.
وی ادامـــه داد :ســـربازان بعـــد از ســـپری کـــردن
خدمـــت خـــود ،فصـــل جدیـــدی از زندگـــی را آغـــاز
خواهنـــد کـــرد کـــه عمومـــا بـــا تشـــکیل خانـــواده و
درآمدزایـــی جهـــت امـــرار معـــاش همـــراه خواهـــد
ب ــود ،دورهه ــای مذک ــور در همی ــن راس ــتا و ب ــا ه ــدف
توانمندســـازی ســـربازان تدبیـــر شـــده اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی بیـــان
کـــرد :در راســـتای تحقـــق اهـــداف و برنامههـــای
قـــرارگاه مرکـــزی مهارتآمـــوزی کارکنـــان وظیفـــه
نیروهـــای مســـلح بـــرای مهارتآمـــوزی کارکنـــان
وظیفـــه در بخـــش آموزشهـــای عمومـــی و بـــا هـــدف
اســـتفاده از ظرفیتهـــای موجـــود ،تفاهمنامههـــای
جداگانـــهای بیـــن ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح ،وزارت
ورزش و جوانـــان و جهاددانشـــگاهی منعقـــد شـــد.
صادقـــی افـــزود :جهاددانشـــگاهی پـــس از مذاکـــره
و تفاهـــم بـــا وزارت ورزش و جوانـــان و ســـتاد کل
نیروهـــای مســـلح ،اقـــدام بـــه برنامهریـــزی ،طراحـــی
و تدویـــن دوره مهارتهـــای عمومـــی در دو بخـــش
ویـــژه بـــرای کارکنـــان وظیفـــه نیروهـــای مســـلح
کـــرده تـــا بـــا اجـــرای بســـیار مناســـب و بـــا کیفیـــت
توســـط واحدهـــای مجـــری ،امـــکان تـــداوم آن بـــرای
ســـالهای آتـــی فراهـــم شـــود.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه بهرهمن ــدی  800س ــرباز وظیف ــه
در ف ــاز دوم ط ــرح س ــرباز ماه ــر از آموزشه ــای عمل ــی
و تئ ــوری مه ــارت در خراس ــان جنوب ــی ،ی ــادآور ش ــد:
تاکنـــون دو فـــاز از ایـــن برنامـــه بـــا موفقیـــت اجـــرا
شـــده کـــه فـــاز ســـوم ایـــن طـــرح نیـــز در اســـتان
بهصـــورت ماهانـــه بـــوده کـــه بـــرای اردیبهشـــتماه
آمـــوزش  767ســـرباز در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی خراس ــان جنوب ــی تصری ــح
کـــرد :پیشبینـــی میشـــود تـــا پایـــان ســـال ،بیـــش
از  9هـــزار ســـرباز از ایـــن آموزشهـــا بهرهمنـــد
شـــوند.
وی خاطرنشـــان کـــرد :آموزشهـــای ارایـــه شـــده
ب ــه س ــربازان ،توس ــط جهاددانش ــگاهی طب ــق ق ــرارداد
منعقـــده در حـــوزه «اشـــتغال ،کارآفرینـــی و ســـواد
مالـــی» و «مهارتهـــای زندگـــی و ســـواد مجـــازی»
خواهـــد بـــود.
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خانگـــی فعـــال هســـتند بـــازار فـــروش محصـــوالت
اســـت.
ایـــن مســـوول افـــزود :از ایـــن رو تفاهمنامـــهای
بـــا ســـازمان ســـاماندهی مشـــاغل شـــهری شـــهرداری
کـــرج منعقـــد شـــد تـــا بتوانیـــم بازارچـــهای جهـــت
ف ــروش محص ــوالت در ح ــوزه مش ــاغل خانگ ــی ایج ــاد
کنیـــم و ایـــن بازارچـــه فرصتـــی بـــرای افـــراد ایجـــاد
میکنـــد تـــا بتواننـــد وارد بـــازار فـــروش شـــوند.
قاســـم پـــور بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه یکـــی از
اهـــداف مـــا بـــرای ایجـــاد بازارچـــه اختصاصـــی ایـــن
بـــود کـــه خـــود فعالیـــن حـــوزه مشـــاغل خانگـــی
مســـوولیت اداره و ســـاماندهی ایـــن مرکـــز را داشـــته
باشـــند ،گفـــت :از ایـــن رو شـــورای راهبـــری مرکـــز
خدمـــات توســـعه مشـــاغل خانگـــی ایجـــاد شـــد تـــا
از ایـــن طریـــق ضرورتهـــا و نیازهـــای ایـــن افـــراد
برطـــرف شـــود.
وی از ایجـــاد  4دپارتمـــان تخصصـــی در مرکـــز
خدمـــات تخصصـــی مشـــاغل خانگـــی اســـتان البـــرز
خبـــر داد و گفـــت :دپارتمـــان بازاریابـــی ،فـــروش و
پخـــش دســـتاوردها و کاالهـــای مشـــاغل خانگـــی،
دپارتمـــان بـــازار دیجیتـــال بازاریابـــی و فـــروش
اینترنتـــی ،دپارتمـــان آمـــوزش و مشـــاوره تخصصـــی
مشـــاغل خانگـــی کـــه بـــرای اولیـــن بـــار در اســـتان
البـــرز راهانـــدازی شـــده از جملـــه دپارتمانهـــای
فعـــال در اســـتان اســـت.
مدیـــر ســـازمان تجاریســـازی فنـــاوری و
اشـــتغال دانشآموختـــگان جهاددانشـــگاهی البـــرز
افـــزود :چهارمیـــن دپارتمـــان فعـــال در ایـــن حـــوزه
تحـــت عنـــوان کارگـــزاری عرضـــه و تقاضـــا ،خانـــه و
کارخانـــه اســـت تـــا بـــه ارتبـــاط بیـــن صنایعـــی کـــه
تولیـــد محصـــوالت خـــود را برونســـپاری میکننـــد
ب ــا فعالی ــن مش ــاغل خانگ ــی کم ــک کن ــد ک ــه ای ــن
دپارتمـــان نیـــز بـــرای اولیـــن بـــار در اســـتان البـــرز
فعـــال شـــده اســـت.
قاســـم پـــور در پایـــان از ســـازمان ســـاماندهی
مشـــاغل شـــهری شـــهرداری کـــرج بابـــت همـــکاری در
ح ــوزه س ــاماندهی و توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی در اس ــتان
قدردانـــی کـــرد.

از اســـفند  ۱۳۹۷بـــا ایجـــاد ســـامانه انتخـــاب برتریـــن
کارآفرینـــان زن بـــر روی ســـایت معاونـــت ریاســـت
جمهـــوری در امـــور زنـــان و خانـــواده بـــرای آشـــنایی
مـــردم و جوامـــع محلـــی بـــا کارکـــرد ایـــن بانـــوان
پرانگی ــزه و آث ــار آن ــان کار خ ــود را آغ ــاز ک ــرده و ه ــر
ســـاله برگـــزار میشـــود.
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی لرســـتان بیـــان کـــرد:
مجموعـــا در ایـــن دوره  15نفـــر از بخـــش شـــهری و
پنـــج نفـــر در حـــوزه روســـتایی انتخـــاب شـــدند.
وی افـــزود :طاهـــره اصالنـــی از پیشـــرانان فعـــال
حـــوزه قالیبافـــی و تابلـــو فـــرش شهرســـتان پلدختـــر
در طـــرح توانمندســـازی اقتصـــادی زنـــان سرپرســـت
خانـــواره و همچنیـــن طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل
خانگـــی لرســـتان اســـت.

از برگ ــزاری آم ــوزش حض ــوری و ب ــا هماهنگ ــی مرک ــز
رزم مقدماتـــی آزمـــون پایانـــی برگـــزار میشـــود.
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برخورداری بیش از  ۱۲۰۰نفر
از طرح سرباز مهارت
در خراسان شمالی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی:
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رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی از
برخـــورداری  ۱۲۰۰نفـــر در طـــرح ســـرباز مهـــارت در
اســـتان در ســـال جـــاری خبـــر داد.
محســـن رحمانـــی در خصـــوص اجـــرای طـــرح
ســـرباز مهـــارت در خراســـان شـــمالی ،بیـــان کـــرد:
بـــا توجـــه بـــه تاکیـــد مقـــام معظـــم رهبـــری در
خص ــوص اس ــتفاده بهین ــه از دوران س ــربازی ،س ــتاد کل
نیروهـــای مســـلح بهمنظـــور اجرایـــی ســـازی منویـــات
ایشـــان ،بـــا اقدامـــی ارزشـــمند قـــرارگاه مهارتآمـــوزی
کارکنـــان وظیفـــه را ایجـــاد کـــرد.
وی افــزود :در ایــن راســتا جهاددانشــگاهی بــر اســاس
توانمندیهـــا و ظرفیتهایـــی کـــه در بخشهـــای
مختلـــف آمـــوزش و کارآفرینـــی ،پژوهـــش و فرهنگـــی
دارد بهعنـــوان نهـــاد همـــراه قـــرارگاه «مهارتآمـــوزی
کارکنـــان وظیفـــه» ایفـــای وظیفـــه میکنـــد.
رحمان ــی توضی ــح داد :در ط ــرح س ــرباز مه ــارت دوره
آموزش ــی مهارته ــای زندگ ــی ب ــه می ــزان  ۳۴س ــاعت
و مهارتهـــای عمومـــی و کارآفرینـــی بـــه میـــزان ۵۴
ســـاعت بـــا همـــکاری جهاددانشـــگاهی ،اداره کل ورزش
و جوان ــان و نیروه ــای مس ــلح اس ــتان انج ــام میش ــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی ادامـــه
داد :همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه ورود کارکنـــان وظیفـــه
نیروهـــای مســـلح از  1تـــا  3هرمـــاه بـــه مراکـــز رزم
مقدماتـــی ،دو عنـــوان کتـــاب آموزشـــی بـــا عناویـــن
کارآفرینـــی و مهارتهـــای کســـبوکار و مهارتهـــای
زندگـــی کـــه بـــه همـــت جهاددانشـــگاهی تهیـــه و
بـــه چـــاپ رســـیده اســـت بـــا همـــکاری و هماهنگـــی
نهادهـــای مشـــارکتکننده در طـــرح مذکـــور در
اختیـــار ســـربازان وظیفـــه قـــرار میگیـــرد.
رحمانـــی گفـــت :از ابتـــدای اجـــرای ایـــن طـــرح در
اســـتان تاکنـــون بیـــش از یـــک هـــزار ســـرباز آمـــوزش
دیدهانـــد.
وی افـــزود :هـــدف از مهارتآمـــوزی کارکنـــان
وظیفـــه و ســـربازان ،افزایـــش جذابیـــت و نشـــاط
خدمـــت وظیفـــه عمومـــی ،کمـــک بـــه توســـعه
قابلیتهـــای اشـــتغال پذیـــری جوانـــان در بـــازار کار و
بهب ــود وضعی ــت اش ــتغال در کش ــور اس ــت ت ــا خدم ــت
وظیفـــه عمومـــی را بـــه فرصتـــی بـــرای مهارتآمـــوزی
و مهـــارت ورزی تبدیـــل نمایـــد.
وی گفـــت :ســـربازان پـــس از فراغـــت از ســـربازی
بـــا اســـتفاده از آموزشهـــای پایـــه و مقدماتـــی و
حتـــی آموزشهـــای تکمیلـــی ،میتواننـــد در مســـیر
خوداشـــتغالی و ایجـــاد کســـبوکار فعالیـــت کننـــد.

■■■

شرکت بیش از  ۹هزار سرباز
وظیفه در طرح «سرباز مهارت» در
آذربایجان شرقی

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان

شـــرقی :رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی
آذربایجانشـــرقی از شـــرکت  ۹۱۶۳ســـرباز وظیفـــه در
طـــرح ســـرباز مهـــارت اســـتان خبـــر داد.
دکتــر جعفــر محســنی رییــس ســازمان

جهاددانشــگاهی آذربایجــان شــرقی در تشــریح طــرح
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
خدمــت ســربازی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه طــرح ســرباز مهــارت در قالــب
دورههــای آمــوزش مهــارت عمومــی اشــتغال ،کارآفرینــی
و مهارتهــای زندگــی اســت ،ادامــه داد :فــاز ســوم ایــن
طــرح در طــول ســال  ۱۴۰۰اجــرا خواهــد شــد کــه
آذربایجــان شــرقی نیــز هماننــد فــاز نخســت در فــاز
ســوم ایــن طــرح حضــور دارد.
دکتــر محســنی ،اضافــه کــرد :ســهمیه هــر مــاه ۸۳۳
نفــر از چهــار پــادگان اســتان بــوده کــه بــا رعایــت کامــل
پروتکلهــای بهداشــتی اجــرا میشــود.
رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی آذربایجــان شــرقی،
تاکیــد کــرد :بــه دلیــل شــرایط کرونایــی ،ســاعات
کالسهــای حضــوری بــه حداقــل رســیده و جلســات
حضــوری رفــع اشــکال در فضــای بــاز پادگانهــا و بــا
رعایــت پروتکلهــا برگــزار میشــود.
وی ادامــه داد :افــراد پــس از حضــور در دو آزمــون،
گواهــی شــرکت در دوره را دریافــت میکننــد.

■■■

آغاز اجرای طرح سرباز ماهر
توسط جهاددانشگاهی عالمه
طباطبائی در استان تهران

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی عالمــه طباطبائــی:

دورههــای مهارتآمــوزی نیروهــای مســلح در قالــب
طــرح «ســرباز ماهــر» در اســتان تهــران بــه همــت
جهاددانشــگاهی عالمــه طباطبایــی آغــاز شــد.
طــرح ســرباز ماهــر بــا هــدف آمــوزش مهارتهــای
عمومــی اشــتغال و کارآفرینــی ســربازان در دوران
آموزشــی در پادگانهــا شــکل گرفتــه اســت .هــدف از
ایــن طــرح افزایــش توانمنــدی جوانــان ذکــور کشــور در
خدمــت ســربازی و توســعهی قابلیتهــای جوانــان در
راســتای ایجــاد آمادگــی الزم بــرای ورود آنــان بــه بــازار
کار اســت .در ادامــهی طــرح و پــس از پایــان خدمــت،
تســهیلگری الزم و زمینهســازی بــرای کارآفرینــی و
اشــتغال جوانــان نیــز مدنظــر اســت.
معــاون آموزشــی ایــن واحــد بــا اعــام ایــن خبــر
افــزود :بــر اســاس تفاهمنامــه همــکاری بیــن وزارت
ورزش و جوانــان و ســتاد کل نیروهــای مســلح کــه بــا
هــدف توانمندســازی نیــروی انســانی منعقــد شــده
اســت ،اجــرای ایــن طــرح توســط جهاددانشــگاهی در
حــال انجــام اســت.
یوســف لطفــی بــا اشــاره بــه اینکــه از جملــه مســایل
اساســی و چالشهایــی کــه در جامعــه وجــود دارد ،بحــث
اشــتغال جوانــان ،ازدواج و لــزوم امیدآفرینــی در کشــور
اســت بــر اجــرای طــرح مذکــور تاکیــد و اظهــار کــرد:
اجــرای ایــن طــرح بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا در
اســتان تهــران بــا تاخیــر آغــاز و اجــرای آن بــا رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی بــرای ســربازان پــادگان آمــوزش
تخصصهــای هوایــی شــهید خضرائــی شــروع شــد.
وی افــزود :در ایــن طــرح نیروهــای مســلح بــا شــرکت
در دوره آموزشــی کارآفرینــی و مهارتهــای زندگــی،
خــود را بــرای آغــاز یــک کس ـبوکار آمــاده میکننــد.
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کتــاب
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رومنایی از کتاب «فراز و فرود نسخنویسی در ایران»
در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
روابـط عمومـی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور :مراسـم رونمایـی از کتـاب
«فـراز و فـرود نسخنویسـی 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 فعالیتهای سـازمان قرآنی
گفـت :ایـن سـازمان در کنـار فعالیتهـای قرآنی دیگر ،توجـه به هنر قرآنـی را نیز در
اولویـت قـرار داده و جشـنوارهای را در حـوزه کتابـت قـرآن کریم و هنر خوشنویسـی
کـه رابطـه عمیقی بـا قـرآن دارد ،در فضای دانشـجویی برگـزار میکند.
وی افـزود :جشـنواره کتابـت قـرآن کریـم متفـاوت بـا دیگر جشـنوارههای مشـابه
اسـت .تفـاوت جـدی کتابـت قـرآن کریـم در ایـن جشـنواره بـا مجموعـه کارهـای
ارزشـمند دیگـری کـه از سـوی نهادهـا و سـازمانهای مختلـف انجـام میشـود در
داشـتن نـگاه تربیتی اسـت ،عالوه بـر اینکه دانشـجویان در فضای مسـابقه با یکدیگر
رقابـت میکننـد و مهارتآمـوزی آنهـا نیـز ارتقـا مییابـد.

در ادامـه محمدحسـن سمسـار ،محقـق و تاریخـدان در ادامـه ایـن مراسـم درباره
اهمیـت و جایـگاه خـط نسـخ در ایـران گفـت :کتـاب «فـراز و فـرود نسخنویسـی در
ایـران» سـیر نگارشـی از قـرآن کریـم بـا قلـم نسـخ اسـت که بـرای مـا ایرانیهـا قلم
قدسـی محسـوب میشـود و بـا آن متـون مذهبی را مینویسـیم .این سـنت از بسـیار
قدیـم در ایـران معمـول بـوده کـه خط ویژهای بـرای متون مذهبی داشـته باشـیم .ما
ً
قبلا هـم خـط دیـن دبیره را داشـتیم کـه بـا آن مطالب دینـی را مینوشـتند و خط
نسـخ در دوره اسلامی جایگزین آن شـد.
همچنیـن مرتضـی کریمینیـا ،اسـتاد مطالعات قرآنـی و محقق نسـخههای 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 .بهویـژه خط نسـخ که
بسـیاری از نمونههـای قدیمـی آن امـروزه در دسـترس نیسـت یا از میان رفته اسـت.
بـرای چنیـن پژوهشـی بایـد حداقـل  ۷۰تـا  ۸۰درصـد منابع تولید شـده دربـاره این
خـط را پیـش چشـم خود داشـته باشـد تـا بتواند ایـن تحول و تنـوع را انجـام دهد و
آنهـا را بـا یکدیگر مقایسـه کند.
کریمینیـا در ادامـه بیـان کـرد :نسـخ بـه دو معنـا بـه کار مـیرود ،خیلـی وقتها
منظـور خطـی اسـت کـه کوفی نیسـت؛ یعنی مدور اسـت و تیـزی و گوشـههای خط
کوفـی را نـدارد .از ایـن جهـت نسـخ دورههـای قدیـم بـا نسـخ امـروز هیچ شـباهتی
نـدارد و شـامل همـه انواع خطوط اعـم از ریحان ،محقـق ،طوقی و ثلث و  ...میشـود.
بـه تمـام خطـوط غیرکوفـی میتـوان نسـخ گفـت ،امـا از منظر دیگـر وقتی بـه قرون
نخسـت سـر میزنیـم ،نسـخ بـه این معنا بیشـتر بـه کار مـیرود؛ مانند خـط ابنبواب
بـا وجـود اینکـه چندان بـه نسـخ نمیخـورد ،امـا آن را نسـخ مینامند.
سـخنران بعـدی حمیدرضـا قلیچخانـی ،پژوهشـگر نسـخههای خطـی گفـت :در
حـوزه خـط نسـخ بسـتر کافی نداریم تـا کار جامعی انجام دهیم و کار دشـواری اسـت
و در هـر لحظـه میتوانیـم در مـرز اشـتباه و خطـا قرار بگیریـم .ممکن اسـت در یک
کتابخانـه بـه  ۱۰نسـخه از یـک سـده برخـورد کنیـم که بیشـتر ندیدیـم و همان ۱۰
نسـخه برداشـت مـا را از آن سـده و مکتـب بـه هـم بریـزد .از ایـنرو در پژوهشهای
حـوزه خوشنویسـی تـا زمانـی که همـه منابع را شناسـایی و بررسـی نکنیم ،همیشـه
احتمـال خطا وجـود دارد.
علیرضـا هاشـمینژاد ،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 تاریخنـگاری نکـردهام .همچنیـن نیـازی نبـود همـه نسـخهها را ببینـم ،زیـرا
خوشـبختانه ما نسـخههایی که معرف اوج تحوالت سـبکی هسـتند و نسـخههایی که
سـیر ایـن تحـول را نشـان میدهنـد در دسـترس داریـم؛ بنابراین در هـر دوره کلیات
ً
عملا غیرممکـن اسـت کـه بخواهیم همه نسـخهها
ایـن ماجـرا در دسـترس اسـت و
را بررسـی کنیم.
وی ادامـه داد :در هیـچ دوره و مقطعـی دچـار خلأ منابـع نیسـتیم .ایـن کتـاب
راهنمایـی بـرای شـناخت تحـوالت عمده خط نسـخ اسـت .در این اثر مشـخص کردم
کـه وقتـی از نسـخ حـرف میزنـم منظـور خطـی اسـت کـه امـروزه بهعنـوان نسـخ
میشناسـیم؛ بنابرایـن در ایـن کتـاب سـعی شـده تحوالت سبکشـناختی قلم نسـخ
بررسـی شـود کـه از پرکاربردترین اقلام ،بهویژه در کتابـت قرآن در ایران بوده اسـت
و بـا تکیـه بـر اینرویکـرد پدیـده آمـده که قلم نسـخ را واجـد هویتی بصـری میداند
کـه کمابیـش از سـده هفتـم قمـری ایـن قلم را بـا آن شـاکله میشـناختهاند.
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل 10 ،خرداد:رییس جهاددانشـگاهی اردبیل از
انتشـار  ۱۴۶عنـوان کتـاب در انتشـارات این نهـاد خبر داد.
مهـران اوچـی اردبیلـی بـا اعلام ایـن خبـر در هجدهمیـن نشسـت شـورای علمـی
انتشـارات جهاددانشـگاهی اردبیـل افـزود 38 :درصـد از این کتابها در حوزه کشـاورزی
و محیطزیسـت 28 ،درصـد در حـوزه مهندسـی 30 ،درصـد در حـوزه علوم انسـانی و 4
درصـد در حـوزه زبانهـای خارجی اسـت.
وی بـه در دسـت چـاپ بـودن  18عنـوان کتـاب اشـاره و بیـان کـرد :انتشـارات
جهاددانشـگاهی اردبیـل بـر اسـاس رسـالت فرهنگـی خـود ،توجـه
ویـژهای بـه علـوم مختلـف و نشـر آن در قالـب کتـاب دارد تـا
بتوانـد در انتشـار علـم و دانـش بـه وظیفـه خـود عمـل کند.

رومنایی از اولین کتاب منترش شده
درانتشاراتجهاددانشگاهیهمدان

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی

همــدان :کتــاب «کارآفرینــان
کارآفریــن متولــد میشــوند،
رهبــران رهبــر» نوشــته علیرضــا
عقیقــی  ۵خردادمــاه ،بهعنــوان
اولیــن کتــاب ســازمان انتشــارات
جهاددانشــگاهی همــدان رونمایــی
شــد.
علــــــی کالنتـــــری رییس
جهاددانشگاهی همدان ،در این
مراسم اظهار کرد :مجوز سازمان
انتشارات جهاددانشگاهی به همت
معاونت فرهنگی این واحد بهتازگی
اخذ شده تا در چاپ ،نشر کتاب و اشاعه فرهنگ پژوهش رسالت خود را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه این سازمان به دنبال چاپ کتابهای اثرگذار در جامعه دانشگاهی
است ،گفت :سازمان انتشارات جهاددانشگاهی در سراسر کشور جزء معتبرترین انتشارات
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  1393موضــوع ایــن کتــاب را بــرای نــگارش در ذهــن داشــتم تــا در نهایــت از ســوی
ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی بــه چــاپ رســید.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن کتــاب از ســوی اســاتید دانشــگاه تهــران دو بــار ویراســتاری
شــد ،ادامــه داد :در مســاله رهبــری و مدیریــت اولیــن تئــوری کــه مطــرح میشــود
ویژگیهــای شــخصیتی مدیــران اســت کــه بهمــرور ایــن تئــوری از بیــن رفــت و بــا بــروز
و ظهــور نظریههــای حرف ـهای مدیریــت و بــا مطــرح شــدن مســاله ژنتیــک و بهخصــوص
ژنتیــک رفتــاری ،موضــوع تاثیــر ژن بــر رفتــار در حــوزه روانشناســی و حــوزه اخــاق و
بهتازگــی در حــوزه مدیــرت مطــرح شــده اســت.
این استاد دانشگاه ابراز کرد :مسایل مربوط شده به این معنا نیست که ژنتیک یک عامل
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قطعی در زندگی شخصی یا سازمانی انسان است اما شاید یکی از عوامل اثرگذار و مهم در
رفتار انسان باشد.
وی افزود :بنا بر تاثیر ژنتیک در وضعیت جسمی افراد میتوان ادعا کرد که ژن در
ویژگیهای رفتاری فرد هم اثرگذار است ،بهطور مثال اگر در یک فرد ژنی وجود داشته باشد
که او زود عصبانی شود یا اینکه انسان صبوری باشد ،یا اینکه برخی از اقوام دارای یک
ویژگی خاص هستند بهطور مثال بسیار جستجوگر باشند یا اینکه در کشور ما اکثر نوآوریها
اغلب در قوم ترک ایران اتفاق میافتد دلیلی بر تاثیر ژنتیک بر رفتارهای انسان است.
عقیقی توضیح داد :البته این دلیلی بر جبرگرایی ژنتیکی یا محیطی نیست بلکه اراده
و تربیت ما بر نحوه رفتار ما در بعد سازمانی یا فردی قطعا تاثیرگذار خواهد بود .اینکه از
ژنتیک بهعنوان عامل اصلی در این رفتارها یاد شود و یا اینکه 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 کسبوکار ،مدیریت و رهبری نوشته شود دارای اهمیت است
چرا که جامعه امروز انسانها یک جامعه سازمانی است.
وی با اشاره به اهمیت مساله مدیریت و رهبری گفت :فعل مدیر آنچه انجام میدهد یا
نمیدهد بهطور کامل دارای اهمیت است چراکه تمام منابع سازمان در دستان مدیر است و
هدایت این منابع موفقیت یا عدم موفقیت سازمان را شکل میدهد.
صارم با اشاره به اینکه این کتاب از اینرو مهم است که منابع را در اختیار اصلیترین
رکن سازمان یعنی مدیران قرار میدهد ،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 خانوادهای به دنیا
آمدهام 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 دوگانگیهایی است که از
ابتدای تاریخ علم روانشناسی به آن پرداخته شده و از آن بهعنوان یکی از مسایل بحث برانگیز
یاد میشود که آیا وراثت و ژنتیک رفتار فرد را شکل میدهد یا محیط و جغرافیایی که فرد در
آن پرورش یافته است؟ این دوگانگی همچنان وجود دارد که در نهایت جرج انگل نظریهای
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 میکند.

www.acecr.ac.ir

انتشار  ۱۴۶عنوان
کتاب در انتشارات
جهاددانشگاهی اردبیل

عضـو هیاتعلمـی جهاددانشـگاهی اردبیـل بـا بیـان اینکـه صنعـت چـاپ و نشـر از
مشـاغل ضربهپذیـر از شـرایط جامعـه اسـت ،تصریـح کـرد :نظـر بـه اینکه ایـن صنعت
در زمـره اولیـن حوزههایـی 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 ،بـهروز بـودن منابـع و اطالعـات ،صرفـه اقتصـادی و
عرضـه آسـان ،صـورت میگیـرد تـا بـا باالتریـن کیفیـت وارد بـازار نشـر شـود.
در هجدهمی ــن نشس ــت ش ــورای علم ــی انتش ــارات
جهاددانشـــگاهی اردبیـــل  11عنـــوان
کتـــاب مـــورد بررســـی و داوری
قـــرار گرفـــت.

سالبیستودوم│شماره181
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کتــاب
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

عنوان« :زیباشناختی و طراحی
پلها»
 مترجمان :دکتر قادر بایزیدی و دکتر
کیانوش فرجی
انتشارات :جهاددانشگاهی کردستان
تعداد صفحه 473 :صفحه
قیمت 150 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
087-33287517
چکیده :این کتاب نتیجه بیش از 45
سال طراحی پل در سطح جهان است که
اغلب با همکاری معماران برجسته انجام
شده است .توجه نویسندگان تنها معطوف به مسایل سازهای نبوده ،بلکه
جنبههای زیباییشناختی طراحی پلها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان« :نگاهی به سبک
زندگی اسالمی در حوزه خانواده و
اجتماع»
 مولـــف :حجتاالســـام دکتـــر
جـــواد اکبـــری مطلـــق
انتشـــارات :جهاددانشـــگاهی اســـتان
مرکـــزی
تعداد صفحه118 :
قیمت 20 :هزار تومان
چکیـــده :ایـــن گفتـــار در پـــی
آن اســـت بـــا دســـتیابی بـــه زوایـــای
انتخـــاب ،الگومنـــدی والیـــت منـــدی یـــا
نمادیـــن بـــودن ســـبک زندگـــی ،ســـبک درســـت زندگـــی اســـامی و دینـــی
را تبییـــن نمـــوده و راهکارهـــای عملـــی نمـــودن آن را در جامعـــه نشـــان دهـــد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

عنوان« :شیمی سبز»
 مترجم ــان :دکت ــر محم ــود نصی ــری و
دکت ــر ف ــروغ جلیل ــی میالن ــی
انتشارات:جهاددانشگاهیچهارمحالوبختیاری
تعداد صفحه 318 :صفحه
روش تهیـــه :مراجعـــه بـــه دفتـــر
انتشـــارات جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و
بختیـــاری واقـــع در دانشـــگاه شـــهرکرد-
جن ــب دانش ــکده مناب ــع طبیع ــی -معاون ــت
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی یـــا تمـــاس بـــا
شـــماره  32320323یـــا 32320070
چکیده :شیمی سبز یا پایدار یک اصطالح
است که به ایجاد محصوالت شیمیایی و
فرایندهایی که باعث کاهش یا حذف مواد
مصرفی و مضر میشوند اشاره دارد .آنها بهطور انحصاری از مواد شیمیایی و
فرآیندهای شیمیایی استفاده میکنند که پیامدهای منفی برای محیطزیست ندارند.
توسعه شیمی سبز تا به امروز تقریبا تمام زمینههای شیمی ،از جمله آلی ،معدنی،
بیوشیمی ،پلیمر ،سمشناسی و محیط زیست را شامل میشود.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان« :نانو داروها و
دارورسانی هوشمند»
 مولفـــان :دکت ــر غالمرض ــا ابراهیــمزاده
رجایـــی  -ابوالفضـــل زکاوت -احســـان
ندایـــی  -هاشـــم رســـتمیان
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه128 :
قیمت 35 :هزار تومان
چکیـــده :کتـــاب حاضـــر در  5فصـــل
ش ــامل مطال ــب جدی ــد عل ــم نان ــو در زمین ــه
نان ــو داروه ــا و دارورس ــانی هوش ــمند اس ــت
و ســـعی دارد علـــم نانـــو کـــه علمـــی نوپـــا
در زمینـــه تشـــخیص و درمـــان و در حـــال
پیشـــرفت اســـت را در ســـاخت داروهـــا و
رســـیدن دارو بـــه محـــل هـــدف بهعنـــوان یـــک فنـــاوری جدیـــد در دهههـــای
اخیـــر در بیـــن محققـــان و متخصصـــان مطـــرح و بیـــان کنـــد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان« :ارایه انواع
سیستمهای نوین و بهسازی در
پلسازی»
 مولف :مهندس محسن هدایتی فر
انتشـــارات :جهاددانشـــگاهی صنعتـــی
امیرکبیـــر
تعداد صفحه280 :
قیمت 49 :هزار تومان
روش تهیـــه :مراجعـــه بـــه فروشـــگاه
و نمایشـــگاه دائمـــی انتشــــــــــارات
جهاددانشـــگاهی امیرکبیـــر واقـــع در
خیابــان حافــظ جنــب درب اصلــی دانشــگاه
و یــا فروشــگاه اینترنتــی انتشــارات بــه آدرس
jdamirkabir.ac.ir/shop؛
چکیـــده :کتـــاب حاضـــر از تولیـــدات مدیریـــت دانـــش شـــرکت جنـــرال
مکانی ــک اس ــت ک ــه در برگیرن ــده مطالب ــی درب ــاره معرف ــی ان ــواع روشه ــای
بهس ــازی و نوی ــن در پلس ــازی و ...اس ــت و ب ــا اس ــتفاده از برخ ــی مناب ــع روز
دنیـــا (داخلـــی و خارجـــی) ،تکمیـــل و غنیشـــده اســـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

عنوان« :موضوعات
حرفهای در مهندسی؛ اخالق در
مهندسی»
 مولف :دکتر مصطفی رضوانی
انتشارات :جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه125 :
قیمت 25 :هزار تومان
روش تهیـــه :تمـــاس بـــا یـــا مراجعـــه
بـــه ســـایت یـــا آدرس
چکیـــده :ایـــن کتـــاب بـــه مســـایلی
پیرامـــون «خصوصیـــات مهنـــدس دارای
اخـــاق مهندســـی»« ،حفـــظ محیـــط
زیســـت در فعالیتهـــای مهندســـی»،
«ایمن ــی در کاره ــای مهندس ــی س ــاختمان»،
«آییننامـــه اخالقـــی انجمـــن مهندســـین عمـــران ژاپـــن»« ،علـــل تنبلـــی
اجتماعـــی در روابـــط کار» و «مدیریـــت منابـــع انســـانی» میپـــردازد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

 عنو ا ن  « :ژ ئو مکا نیــک
رسهــای در معــرض حــرارت بــا
تاکیــد بــر پســماندهای هســتهای»
 مولفـــان :دکتـــر امیـــر حمیـــدی و
مهنـــدس امیرحســـین کریمـــی
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحه248 :
قیمت 60 :هزار تومان
روش تهیـــه :مراجعـــه بـــا فروشـــگاه
و نمایشـــگاه دائمـــی انتشـــارات
جهاددانشــگاهی امیرکبیــر واقــع در خیابــان
حافـــظ جنـــب درب اصلـــی دانشـــگاه و یـــا
فروشـــگاه اینترنتـــی انتشـــارات بـــه آدرس
jdamirkabir.ac.ir/shop
چکیـــده :در کتـــاب حاضـــر ،ســـعی بـــر آن شـــده کـــه خواننـــدگان ابتـــدا بـــا
مســـایل عملـــی مرتبـــط بـــا آثـــار حـــرارت در رسهـــا آشـــنا شـــوند .پـــس از
آن ،جنبههـــای اصلـــی تغییـــرات رفتـــار فیزیکـــی و حرارتـــی خـــاک رســـی در
معـــرض حـــرارت معرفـــی و بیـــان میگـــردد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

عنوان« :تحلیل و طراحی
سازههای صنعتی»
 مولفان   :مهندسی توسط مهندس سعید
مرتضوی  -دکتر ناصرالدین شاهبازی
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه۱۸۱ :
قیمت 70 :هزار تومان
چکیده :در این کتاب سعی شده مطالب
از پایه بهصورت کامل و روان توضیح
داده شود و راهنمای جامعی برای تحلیل
و طراحی سازههای صنعتی در اختیار
مهندسان قرار گیرد،
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی
اردبیل

عنــوان« :ماهیــان زینتــی
آب شــیرین ،دریایــی و بیمهــرگان
آبــزی»
 مولفـــان :دکتـــر رحیـــم پیغـــان -
دکت ــر معصوم ــه بش ــیری  -دکت ــر حس ــین
مومنـــی
انتشارات :جهاددانشگاهی چهارمحال و
بختیاری
تعداد صفحه205 :
روش تهیـــه :مراجعـــه بـــه
دانشـــگاه شـــهرکرد -جنـــب دانشـــکده
منابـــع طبیعـــی -معاونـــت فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی مراجعـــه کـــرده و یـــا
تمـــاس بـــا شـــماره  32320323یـــا

32320070
چکی ــده :کتــاب حاضــر در چهــار فصــل تحــت عناویــن ماهیــان آکواریومــی
آب ش ــیرین ،ماهی ــان تزئین ــی ح ــوض و اس ــتخر ،ماهی ــان آکواریوم ــی آب ش ــور
و بیمه ــرگان آکواریوم ــی تألی ــف و وارد ب ــازار نش ــر ش ــده اس ــت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

عنوان« :تحقیقات کیفی در
پرتو اخالق»
 مترجمان :مریم هادی و مهران باللی
دهکردی
انتشارات :جهاددانشگاهی چهارمحال و
بختیاری
تعداد صفحه153 :
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  32320323یا
32320070
چکیده :این کتاب در هفتسر فصل تحت
عناوین؛ پیش درآمد ،تفکر اخالق مند؛ رویکردهای مختلف نسبت به اخالق در
تحقیق ،رضایت آگاهانه ،گمنامی و رازداری ،خطر و ایمنی ،دوراهیهای اخالقی،
حوزههای بعدی برای مساله اخالق در تحقیق کجاست؟ تالیف شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
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عنوان« :مبانی علم اداره،
اصول و کاربردها»
 مولفـــان :دکتـــر بهمـــن ســـعیدیپور و
س ــید مه ــدی رحیم ــی
انتشارات :جهاددانشگاهی قم
تعداد صفحه184 :
قیمت 70 :هزار تومان
چکیـــده :در ای ــن کت ــاب ت ــاش ش ــده
اســـت کـــه بررســـی جامعـــی در زمینـــه
مبانـــی علـــم اداره یـــا اصـــول مدیریـــت
بـــه عمـــل آیـــد و بـــر اســـاس اصـــول
چهاردهگانـــهی مدیریـــت کـــه بـــرای
اولیـــن بـــار بهوســـیلهی هنـــری فایـــول
ارایـــه شـــد ،مطالعـــات انجـــام گرفتـــه بـــا
تاکیـــد بـــر کاربردهـــا تالیـــف شـــود.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

عنوان« :مدیریت مالی و
بودجهریزی در شهرداریها»
مولفـــان :دکتـــر غالمرضـــا جندقـــی و
علـــی فرزانـــه مهـــر
انتشـــارات :جهاددانشـــگاهی صنعتـــی
امیرکبیـــر
تعداد صفحه200 :
قیمت 50 :هزار تومان
روش تهیـــه :مراجعـــه بـــه فروشـــگاه
و نمایشــــــــگاه دائمـــی انتشــــــارات
جهاددانش ــگاهی امیرکبی ــر واق ــع در خیاب ــان
حافـــظ جنـــب درب اصلـــی دانشـــگاه و یـــا
فروشـــگاه اینترنتـــی انتشـــارات بـــه آدرس
jdamirkabir.ac.ir/shop
چکیـده :این کتاب خاصها اسـت کـه در آن ،مباحث نظری در شـهرداریهای
جهان ،بیان شـده اسـت .بررسـی امور مالی و بودجهریزی شـهرداریها نیز با هدف
فراهـم آوردن امـکان مقایسـه و بررسـی برای دانشـجویان ،اسـاتید و صاحبنظران،
صـورت گرفتـه اسـت .توجه بـه مدیریت امـور مالـی و بودجهریزی در شـهرداریها
و توجـه بـه مباحـث جدید در ایـن خصوص نیز از دیگـر ویژگیهـای متمایز کننده
کتاب محسـوب میشود.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

