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الَِحاِت َوتََواَصْوا  إِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبِ ﴿3﴾« ِبالَْحقِّ َوتََواَصْوا ِبالصَّ

»کــه انســان هــم در خســارت و زیــان اســت. ﴿2﴾مگــر آنــان کــه ایــان آورده و نیکــوکار شــدند و بــه درســتی و راســتی و پایــداری 
)در دیــن( یکدیگر را ســفارش کردنــد.﴿3﴾« 

سوره ی عرص، بخشی ازسوره



ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک 
بازسازی انقالبی دارد 

ســاختار فرهنگــی کشــور نیــاز بــه یــک بازســازی انقالبــی دارد. مــا مشــکل داریــم در 
ســاختار فرهنگــی کشــور؛ و یــک حرکــت انقالبــی الزم اســت. البّتــه »حرکــت انقالبی« 
ــردن و  ــت ک ــوا حرک ــودن« بی ه ــی ب ــای »انقالب ــه. معن ــه و عاقالن ــی خردمندان یعن
ــد  ــی بای ــد، بنیان ــد باش ــی بای ــت[ انقالب ــت. ]حرک ــردن نیس ــت ک ــاب حرک بی حس
حرکــت بشــود، در عیــن حــال برخاســته ی از اندیشــه و حکمــت باشــد. فرهنــگ واقعًا 
زیربنــا اســت؛ خیلــی از ایــن خطاهایــی کــه مــا در بخشــهای مختلــف انجــام میدهیم، 
ناشــی از فرهنــگ حاکــم بــر ذهــن مــا اســت. اگــر مــا اســراف داریــم، اگــر مــا تقلیــد 
کورکورانــه داریــم، اگــر مــا ســبک زندگــی غلــط داریــم، اینهــا ناشــی از مشــکالت 
فرهنگــی اســت؛ فرهنــِگ حاکــم بــر ذهنهــا اســت کــه در عمــل، ایــن مشــکالت را به 
ــًا  ــرافیگری، غالب ــی و اش ــای تجّمالت ــدی، زندگی ه ــای تقلی ــی آورد. زندگی ه ــود م وج
منشــأ و ریشــه ی فرهنگــی دارد. در واقــع نرم افــزار ایــن حــوادث، فرهنــگ کشــور و 

فرهنــگ حاکــم غلــط و انحرافــی ای اســت کــه بــر بعضــی ذهنهــا مســّلط اســت...

بیانات رهبر انقالب در در نخستین دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم
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6
گـــــزارش ویــــــــــژه

خنثی سازی تحریم با استفاده از 
ظرفیت هایی مانندجهاددانشگاهی 

در این مراسـم دکتـر محمدباقـر قالیباف رییس 
مجلس شـورای اسـالمی ۱۷ مـرداد و روز خبرنگار 
را بـه همـه عزیـزان تبریک گفـت و یـاد و خاطره 
خبرنـگار  شـهدای  و  جهاددانشـگاهی  شـهدای 
را گرامـی داشـت و افـزود: ایـن کـه مقـام معظـم 
رهبـری از مجموعـه جهاددانشـگاهی بـه عنـوان 

مولـود انقـالب یـاد کردنـد؛ بسـیار حایـز اهمیت 
. ست ا

اثـر  زمانـی  دانـش  و  علـم  کـرد:  اظهـار  وی 
از کار مـردم بـاز کنـد و در  می گـذارد کـه گـره 
خدمـت جامعـه و مـردم باشـد به ویـژه با بـاور ما 
کـه متکی بـر فرهنگ قـرآن و اهل بیت )ع( اسـت 
زندگـی را بایـد به گونـه ای برای مردم با آسـایش و 
آرامـش همراه کنیـم که آنهـا بتواننـد بندگی خدا 

را کننـد؛ اما مـا امروز در ایـن زمینـه کارنامه قابل 
نداریم. قبولـی 

دکتـر قالیبـاف بیان کـرد: مهم ترین مشـکل در 
حـوزه مدیریـت و نداشـتن یک حکمرانی درسـت 
در جـای خودش اسـت. همـه ظرفیت هـای مادی و 
منابع انسـانی مـا با یکدیگرهـم افزایی نـدارد و از 

سـویی دیگـر شـاهد ناعدالتی و تبعیض هسـتیم.
وی ادامـه داد: جهاددانشـگاهی بـه عنـوان یک 

از خنثی سازی تحریم با استفاده از ظرفیت هایی 
مانندجهاددانشگاهی تا آمادگی این نهاد برای 

پذیرفنت ماموریت های بزرگ
آنچه در چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی  با حضور رییس مجلس در خانه ملت گذشت

   چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی 

گزارش ویژه

ــکیل  ــالگرد تشـ ــن سـ ــل و یکمیـ ــت چهـ ــم گرامیداشـ مراسـ
ــس  ــور دکتـــر محمدباقـــر قالیبـــاف رییـ جهاددانشـــگاهی حضـ
مجلـــس شـــورای اســـالمی، دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس 
ـــاد و  ـــن نه ـــای ای ـــات امن ـــای هی ـــان و اعض ـــگاهی، معاون جهاددانش
ـــح  ـــگاهی صبـــ ـــازمانی جهاددانش ـــای س ـــا واحده ـــده ب ـــاط زن ارتب

۱۷ مردادمـــاه در خانـــه ملـــت برگـــزار شـــد.
ــایت  ــق سـ از طریـ ــده  ــورت زنـ ــه صـ بـ ــم  ــن مراسـ یـ ا
و  نهـــاد  ایـــن  رســـمی  صفحـــات  و  جهاددانشـــگاهی 
خبـــر  شـــبکه  و  اینســـتاگرام  در  ایســـنا  خبرگـــزاری 

ــد. ــش شـ پخـ



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

7
گـــــــزارش ویــــــــــژه

مجموعـه انقالبـی و پیشـران مـورد توجه اسـت و 
مـی توانـد در زمینه الگوسـازی در کشـور حرکت 

. کند
دکتـر قالیبـاف بـا بیـان این کـه ما هـم همانند 
دکتـر طیبـی اعتقـاد داریـم بـا دو برنامه توسـعه 
رهـا  نابسـامانی ها  همـه  از  را  کشـور  می توانیـم 
کنیـم، ادامـه داد: مـا می توانیـم بـا برنامه کشـور 
را از ایـن نابسـامانی های اقتصـادی نجـات دهیـم؛ 
بـه شـرط این کـه به یـک فهـم مشـترک و اتفاق 
نظـر در مجلـس و دولـت، دانشـگاه و بخش هـای 
امـروز  بایـد  مـا  کنیـم.  پیـدا  دسـت  خصوصـی 
اولویت هـا را مشـخص کنیـم؛ اگرچـه کـه روحیـه 
جهـادی؛ فرهنـگ گذشـت و تـالش و ایمـان بـه 
سـنت های الهـی و ایمـان بـه مـردم بسـیار حایز 

اسـت. اهمیت 
رییـس مجلـس بیان کـرد: در برخـی از حوزه ها 
مقاومت هایـی وجـود دارد تـا برخـی اتفاقـات رخ 
ندهـد. گاهـی آنقـدر مقاومـت وجـود دارد تـا به 
آن نتیجـه ای کـه باید رسـید نرسـیم؛ چـرا که در 
این مقاطـع مدیریت تضـاد منافع در کشـور اجازه 
کار نمی دهـد. یـا گاهـی همچـون اولویت هـای مـا 
مشـخص نیسـت؛ حتـی اگـر تالشـی هـم بکنیـم 
بـازار  بـه  را  نظـر  نمی توانیـم آن موضـوع مـورد 
برسـانیم و یـا صـادر کنیـم؛  چـرا که موضـوع در 
اولویـت مـا قـرار نداشـته اسـت. پـس ابتـدا باید 
نیـاز بـازار و نیـاز خریدار را مـورد توجه قـرار داد.
رییـس مجلـس شـورای اسـالمی بـا تاکیـد بر 
ایـن که زمانـی کـه از جهاددانشـگاهی بـه عنوان 
یـک پیشـران یـاد مـی شـود، یعنـی این کـه این 
مجموعـه تـالش دارد بـرای مـا در یـک الگـوی 
اسـالمی و ایرانـی در زمینـه فناوری یک پیشـران 
باشـد، بیـان کـرد: الزم اسـت در اینجـا از دکتـر 
کنیـم؛  یـادی  هـم  رویـان  مجموعـه  در  کاظمـی 
تاریخچـه مدیریـت آن مجموعـه باید مـورد توجه 
باشـد. معتقدم مشـکل اساسـی ما در کشـور بحث 
مدیریـت اسـت ایـن مشـکل اساسـی و جـدی ما 
اسـت؛ اگـر ایـن موضـوع حـل نشـود نمی توانیم 
اولویت هـا را مشـخص و مشـکالت را رفـع کنیـم. 
نمی توانیـم موضـوع اسـتاندارد را حـل کنیـم و یا 
امـکان صـادرات را فراهـم کنیـم. دیگر مشـکلی 
کـه در ایـن حوزه هـا وجـود دارد بـه دلیـل ضعف 
مدیریتـی و درسـت و صحیـح حکمرانـی نکـردن 
اسـت یعنـی هـم خـود را خسـته و هـم مـردم را 

می کنیـم. اذیـت 
دکتـر قالیبـاف بـا بیـان ایـن کـه امـروز دیگر 
بهانـه ای بـرای کار نکردن وجـود نـدارد، گفت: در 
این مقطـع شـرکت های دانـش بنیاد، پیشـران ها، 
جهاددانشـگاهی و همه دلسـوزان بایـد در کنار هم 
این مسـایل را رفـع کنند. مجلس نیز مصمم اسـت 
در ایـن بخـش مسـایل را در برنامـه هفتـم بـا این 
نـگاه دنبـال کنـد. در بودجـه سـال ۱۴۰۰ در حوزه 
جهاددانشـگاهی سـعی داشـتیم افزایـش بودجـه 
لحـاظ شـود در حـوزه توانمنـد سـازی محرومین، 
مناطـق محـروم، توجه ویژه ای داشـتیم ولـی باید 
توجـه کنیـم کـه همـه این هـا مسـکن می باشـد. 
مـا باید در اصـالح سـاختار حرکت درسـتی انجام 
دهیـم اولویت هـا را مشـخص و مشـکالت را حل و 
فصـل کنیـم. تمام ایـن ظرفیت هایی مالـی و منابع 
انسـانی مـا نیـز نیاز بـه تدبیر و سیاسـت درسـت 
دارد؛ کـه در کنـار آن باید در جهت کنار گذاشـتن 
قوانین مزاحـم اقدامات صحیحـی را انجام دهیم  و 
دولـت را متمرکـز نماییـم؛ و در کنـار ایـن موضوع 
نیـز جلـوی ناتـرازی ها را نیـز بگیریـم. مجلس در 
برنامه هـای خـود قصـد دارد بـه ایـن سـو حرکت 
کنـد و ان شـاء اهلل کابینـه هـم در اسـرع وقـت 
معرفـی می شـود و مـا می توانیم دسـت به دسـت 

هـم دهیـم و تا قدمهـای موثری برداشـته شـود.

وی در پایـان بـا تاکیـد بـر این که خنثی سـازی 
اسـت  تحریـم  رفـع  از  مهم تـر  بسـیار  تحریـم 
ماننـد  ظرفیت هایـی  از  اسـتفاده  یعنـی  ایـن  و 
جهاددانشـگاهی، اضافـه کـرد: در حـوزه تحریـم 
ابتـدا باید بـه خنثی سـازی توجـه کنیم و سـپس 
بـه دنبـال رفـع تحریم هـا باشـیم اولویت مـا این 
اسـت کـه عزت مندانـه بـا توجه بـه حـق و حقوق 
مـردم و منفعـت اقتصـادی کشـور در ایـن مسـیر 
قـدم برداریـم؛ زمانی که دیگر دشـمن بدانـد به او 
نیـازی وجـود نـدارد دیگر تحریـم معنایـی ندارد؛ 
آن هـا امـروز قبـول کردنـد کـه فشـار حداکثری 
اثـری نـدارد؛ اگر چـه مـردم در زحمت هسـتند و 

بایـد زحمـت را از دوش آن هـا برداریـم.

 آمادگی جهاددانشگاهی برای 
پذیرفتن ماموریت های بزرگ

دکتر طیبی رییس جهاددانشـگاهی نیـز در ابتدای 
یکمیـن سـالگرد  و  تبریـک چهـل  مراسـم  ایـن 
تشـکیل جهاددانشـگاهی بـه همـه عالقه منـدان 
خبرنـگار  روز  و  دانش بنیـان  پیشـرفت  عرصـه 
بـه اصحـاب رسـانه گفـت: انقـالب مـا با شـعار نه 
شـرقی، نه غربـی به پیـروزی رسـید و طبیعی بود 
که دشـمنان زیادی داشـته باشـد و در حال حاضر 
نیـز هـم خودمان، هم مـردم دنیا و هـم دولتمردان 
کشـور عالقه منـد بودند و هسـتند مـدل حکومتی 
ما را با شـعار نه شـرقی نـه غربی ببیننـد. در زمان 
دانشـجویی با درک درسـت شـرایط، متوجه شدیم 
کـه کشـور بـرای حراسـت از خـود و برای نشـان 
دادن مـدل حکومتی خـودش، به دو عنصر بسـیار 
اساسـی توسـعه فرهنگی که زیرسـاخت پیشرفت 
هر کشـور اسـت و توسـعه علمـی و فناورانـه نیاز 

دارد.
وی افـزود: طبیعـی بود بـا توسـعه فرهنگی نیز 
توقـع داشـته باشـیم اخـالق و عدالـت در جامعه 
حاکم باشـد و جامعه ای سـاخته شـود که سـعادت 
دنیـوی و اخروی مردمـان  را تامین کنـد و الگویی  
ایـن مسـیر  از طرفـی  بـرای سـایر ملـل باشـد. 
توسـعه فرهنگـی و به ویژه توسـعه علـم و فناورانه 
بایـد بـا سـرعت و به صـورت میانبـر طی شـود تا 
بتواند الگوسـازی الزم را ایجاد و ایجـاد خودباوری 

و غرور شـود.
رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد: ایـن تفکـر 
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در بیـن جوانـان مؤمـن و انقالبی کشـور وقـت وجود داشـت و تشـکیل جهاد 
سـازندگی تلنگـری بـود کـه مـا هـم می توانیـم نهـادی را به صـورت علمی و 
فرهنگـی تشـکیل دهیـم.  تحقـق انقـالب فرهنگـی در دانشـگاه فرصتی بود 
تـا ایـن نهـاد پـا بگیـرد و در ۱۶ مـرداد ۱۳۵۹ جهاددانشـگاهی بـا دو هـدف  
الگوسـازی تـوان کشـور در توسـعه فرهنگـی و علـم و فناورانـه تصویـب و 
تشـکیل شـود. با تشـکیل ایـن نهاد تالش شـد تـا از ظرفیت این حـوزه برای 
تربیـت دانشـجویان متعهـد و توانمند علمی بـرای جذب آن ها در دانشـگاه ها 

و مراکـز آمـوزش عالـی و سـازمانی های اجرایـی اسـتفاده کنیم.
دکتـر طیبـی افـزود: با شـروع جنـگ تحمیلـی و با توجـه به تـوان علمی 
و فناورانـه و تامیـن حـوزه پزشـکی بـرای جنگ، جهاددانشـگاهی به سـمت 
لجسـتیک جنـگ حرکـت کـرد. اقدامـات مختلفی ازجمله نوسـازی سیسـتم 
ناوبـری هواپیمـای  اف.۵، خـط تولیـد موشـک کاتیوشـا، طراحـی بالن هـای 

پدافنـد غیرعامـل انجـام دادیم.
دکتـر طیبـی بـا بیـان ایـن کـه از سـال ۱۳۶۲ پـس از ایـن کـه مدیریـت 
دانشـگاه ها به شـکل طبیعـی بازگشـت و تمرکز اصلـی فعالیت مـا روی حوزه 
پژوهـش و فنـاوری و فرهنگی و لجسـتیک جنـگ ادامه پیدا کـرد، گفت: البته 

در حـوزه پزشـکی یکـی از زمینه هـای کاری کـه انتخـاب کردیـم بـا توجه به 
نیـاز کشـور بحث درمـان نابـاروری بـود. روش کار مـا در جهاددانشـگاهی به 
این شـکل  اسـت کـه تحقیقات کاربـردی را تا رسـیدن بـه فنـاوری در قالب 
محصـول و خدمـات را در گروه هـای پژوهشـی انجـام دهیم و مراکـز خدمات 

تخصصـی نیـز بتواننـد به صـورت حرفـه ای بـه جامعه ارایـه کنند.
عضو شـورای عالی انقـالب فرهنگی افزود: پژوهشـگاه رویان و پژوهشـگاه 
ابن سـینا جهاددانشـگاهی، کارهـای بسـیار خوبـی را درزمینه نابـاروری آغاز 
کردنـد و امـروز کـه مـن در خدمـت شـما هسـتم از تکنولوژی هـای بسـیار 
نویـن بـرای بیماری هـای بسـیار سـخت در زمینه درمـان ناباروری و اسـتفاده 
از سـلول های بنیـادی در کسـانی که بیمـاری خـاص در رحم دارند، اسـتفاده 

می کننـد.
رییـس جهاددانشـگاهی ضمن اشـاره به قرار گرفتـن نام پژوهشـگاه رویان 
در فهرسـت ۱۰ موسسـه برتر جهان در حـوزه تولیدات علمی درمـان ناباروری 
تاکیـد کرد: در جهاددانشـگاهی ۹ مرکز درمـان ناباروری داریـم، اما ۵۰ درصد 
سـیکل درمـان ناباروری در کشـور توسـط مراکز این نهـاد انجام می شـود که 

نشـان دهنده روحیه جهـادی جهادگـران این نهاد انقالبی اسـت.
وی افـزود: در بحـث سـرطان پسـتان نیز کـه از شـیوع باالیـی در ایران و 
جهان برخوردار اسـت، پیشـرفت های بسـیار خوبی داشـته ایم و پژوهشـکده 
تحقیقـات سـرطان پسـتان معتمـد، قطبـی در حـوزه غربالگـری، تشـخیص 
زودهنگام و درمان سـرطان پسـتان در کشـور محسوب می شـود. درعین حال، 
در ایـن پژوهشـکده از روش هـای درمان هـای نویـن بـرای کمـک بـه بیماران 

استفاده شـده و مطالعـه در حـوزه ژن درمانـی بـا موفقیت انجام شـده اسـت.
دکتـر طیبی خاطر نشـان کـرد: تمرکز جهاددانشـگاهی در حوزه پزشـکی، 
توسـعه درمان هـای نوین بیماری هـای صعب العـالج ازجمله ژن درمانی، سـلول 
درمانـی، ویـروس درمانـی اسـت. همچنین بحـث تولیـد حیوانـات تراریخته 
بـرای آزمایـش داروهای مختلـف را با جدیـت پیگیـری می کنیم. اسـتفاده از 
سـلول های کشـنده طبیعـی بـرای درمان نوعـی از سـرطان بدخیـم مغزی را 
دنبـال می کنیـم کـه روی ۵ بیمار بـا موفقیت مـورد آزمایش قرارگرفته اسـت. 
سـال گذشـته نیز مرکـز تولیـدات زنی در پژوهشـگاه رویـان افتتاح شـد که 

نخسـتین مرکز در کشـور محسـوب می شـود.
وی افـزود: یکـی دیگـر از فعالیت هـای اخیـر جهاددانشـگاهی در حـوزه 
پزشـکی، کمـک بـه درمـان بیمـاری کوویـد ۱۹ و تولیـد واکسـن کرونـا بود. 
واکسـن کرونا بایـد روی حیوانـات آزمایشـگاهی ازجمله موش مـورد آزمایش 
پژوهشـگران  ویـروس هسـتند.  گیرنـده  فاقـد  امـا موش هـا  بگیـرد،  قـرار 
پژوهشـگاه رویـان موفـق شـدند گیرنـده انسـانی ویـروس را به بـدن موش 
منتقـل کـرده و موشـی باقابلیت ابتال بـه کرونا )مـوش کوویدسـا( تولید کنند 
تـا دارو و واکسـن روی این حیوان مـورد آزمایش قرارگرفته و در کنار سـرعت 

بخشـیدن بـه تولیـد دارو، هزینه هـا کاهـش پیـدا کند.
دکتـر طیبـی خاطـر نشـان کـرد: بـا شـیوع همه گیـری کرونـا در چیـن، 
تحقیقـات روی سـاخت کیت هـای تشـخیصی را به سـرعت آغـاز کردیـم و 
نخسـتین کیـت تشـخیصی کرونـا توسـط پژوهشـکده معتمد سـاخته شـد.
رییـس جهاددانشـگاهی یکـی دیگـر از حوزه هـای مهـم فعالیت ایـن نهاد 
را بحـث ذخایر ژنتیکی کشـور عنـوان کرد و گفـت: گروهی از پژوهشـگران و 
دانشـمندان کشـور، پیشـنهاد ایجاد مرکـز ملی ذخایـر ژنتیکی تحـت عنوان 
زیسـت بانـک را بـه محضـر رهبر معظـم انقـالب ارائه کردنـد. با ابـالغ فرمان 
رهبـری به جهاددانشـگاهی مبنی بر تأسـیس ایـن بانک )سـال ۱۳۸۶(، مرکز 
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ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایران بـه همت جهادگـران جهاددانشـگاهی 
تشـکیل شد.

وی افـزود: حـوزه دیگـر فعالیـت جهاددانشـگاهی بحـث گیاهـان دارویی 
اسـت کـه از سـابقه زیادی در کشـور مـا برخـوردار اسـت. جهاددانشـگاهی 
نخسـتین پژوهشـکده گیاهـان دارویـی در کشـور را ایجاد کـرد. بحث اصالح 
نـژاد دام هـای سـبک و سـنگین ایـران نیـز از دیگـر حوزه های مهمی اسـت 
کـه جهاددانشـگاهی بـه آن ورود پیداکـرده اسـت. با توجـه به میـزان علوفه 
مصرفـی دام هـا و گوشـت تولیدی آن هـا، همچنین بحث چربی مناسـب شـیر 
تولیـدی بـرای تامیـن کـره موردنیـاز کشـور، پـروژه اصـالح نـژاد و تکثیـر 
دام هـای مرغـوب، همچنیـن اصالح نـژاد دام سـنگین را در جهاددانشـگاهی 

اصفهـان و پژوهشـگاه ابن سـینا انجـام دادیم.
دکتـر طیبـی، حـوزه فنـی و مهندسـی را یکـی دیگـر از حوزه هـای موفق 
جهاددانشـگاهی برشـمرد و گفـت: یکی از کارهـای موفقی که با حمایت شـما 
)دکتـر قالیبـاف( صـورت گرفـت، طراحـی و سـاخت رکتیفایرهـای پرقدرت 
بـرای متـرو اسـت که در خـط ۸ مترو تهـران، خط قـم و یکی از خطـوط مترو 

نصب شـده اند. مشـهد 

وی تاکیـد کـرد: طراحـی و سـاخت مته هـای حفـاری یکـی از حوزه هایـی 
اسـت کـه جهاددانشـگاهی در آن مشـغول فعالیـت اسـت. مته هـای حفاری 
جزوهـای تک تریـن فناوری هـای صنعت نفت محسـوب می شـوند و بعـد از ۵ 
سـال کار و تحقیـق در ایـن حوزه، صنعـت نفت موافقـت خود را بـا خریداری 

این تجهیـز از جهاددانشـگاهی اعـالم کرد.
رییـس جهاددانشـگاهی تاکیـد کـرد: یکـی از مشـکالت مهم مـا در حوزه 
تولیـد، نداشـتن آزمایشـگاه مرجـع برای انجـام تسـت های مورد نیاز اسـت 

کـه امیدواریـم اقدامـات خوبـی در ایـن زمینه صـورت گیرد.
دکتـر طیبـی افزود: مشـکل دیگری کـه در جهاددانشـگاهی بـا آن مواجه 
هسـتیم، زمان بـر بـودن اثبـات قابلیت هـا و توانایی هـای ایـن نهـاد بـرای 
مسـئولین اسـت. در برخـی حوزه هـا ماننـد یـو پـی اس )ups( و شـارژرها، 
سـال ها طـول کشـید تـا توانایـی خـود را در ایـن زمینه اثبـات کنیم.  سـال 
۱۳۹۷ در دیـدار بـا مقـام معظم رهبری داشـتیم و ارائه گـزارش از فناوری های 
توسـعه یافته توسـط جهاددانشـگاهی، بحـث فرصت سـوزی به دلیـل کمبود 
منابـع را اعـالم کردیـم کـه ایـن موضوع مـورد تفقـد ایشـان قـرار گرفت و 

درنهایـت، بـا حمایت مقـام معظم رهبـری، دولـت و مجلس، ۳۰ میلیـون یورو 
بـرای اجرای طرح هـای فناورانـه در اختیـار جهاددانشـگاهی قـرار گرفت.

وی افـزود: توسـعه سیسـتم رانش متـرو در پروژه یـک رام قطـار ۷ واگنه 
ملـی بـه عنـوان های تـک ترین بخـش متـرو توسـط جهاددانشـگاهی انجام 
شـد. ایـن پـروژه یکـی از ۴۱ طـرح فناورانـه ای بـود که مـورد حمایـت قرار 
گرفـت. تولیـد ۴ بـذر هیبرید بـا کیفیـت، تولید زخم پـوش ها بـرای بیماران 
دیابتـی، پروانـه ای و افراد دچار سـوختگی، تولیـد کربن فعال )اکتیـو(؛ تولید 
۵ نـوع افت کـش طبیعـی، تولید مکمل هـای ورزشـی در حـوزه پژوهش و در 
حـوزه علوم انسـانی و علـوم اجتماعی نیـز پیمایش ملـی خانـواده و پیمایش 

ملی گردشـگری توسـط جهاددانشـگاهی انجام شـدند.
رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد: یکـی از گله مندی هـای مقـام معظـم 
رهبـری در حـوزه تولیـد کتاب هـای زبـان انگلیسـی بـود کـه موفق شـدیم 
در جهاددانشـگاهی، مجموعـه ۸ جلـدی آموزش زبان انگلیسـی را متناسـب 

بافرهنـگ کشـورمان تهیـه کنیم.

دکتـر طیبـی افـزود: بحث مشـاغل خانگی نیـز به صورت جـدی موردتوجه  
قـرار دارد. ایـن موضوع کـه در این حـوزه، آموزش بـا روش های نویـن بتواند 
منجـر بـه تولیـد پیوسـته شـود و ایـن برنامـه را بـا همـکاری وزارت کار در 
۳۱ اسـتان در حـال پیگیـری داریـم. بحـث ارتقـای هویـت دانشـجویان نیز 
موردتوجـه قـرار دارد و فعالیـت خبرگـزاری دانشـجویان ایـران )ایسـنا( و 
خبرگـزاری قرآنـی ایکنـا که اکنون بـه خبرگزاری هـای حرفه ای تبدیل شـده 
انـد، ازجملـه اقدامـات در ایـن حوزه هسـتند و شـما )دکتـر قالیبـاف( یکی 
از حامیـان فعالیت هـای قرآنـی در کشـور هسـتید و امـروز بـه مناسـبت روز 
خبرنـگار،  کارت خبرنـگاری افتخاری این خبرگزاری به شـما تقدیم می شـود.
رییـس جهاددانشـگاهی تصریـح کرد: مسـابقات ملـی مناظره دانشـجویی 
نیـز یکـی از اقدامات مهم جهاددانشـگاهی محسـوب می شـود. دانشـجویان 
بـه عنـوان مدیران آینده کشـور بایـد بتوانند مباحـث روز کشـور را به صورت 
منطقـی مـورد تجزیه وتحلیـل قرار دهند. این مسـابقات که در سـطح کشـور 

برگـزار می شـود، با اسـتقبال خوب دانشـجویان همراه شـده اسـت.
دکتـر طیبـی بـا اشـاره به وجـود پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نرم و 
صنایـع فرهنگـی بـه عنـوان تنهـا پـارک در این حـوزه، مشـکل اصلـی این 
پـارک در مسـیر توسـعه فعالیت هـا را کمبـود فضای کافـی عنوان کـرد و در 
ادامه به تشـریح فعالیت پژوهشـی، فرهنگی، آموزشـی، فنی و مهندسـی و ... 
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ایـن نهـاد پرداخت و گفـت: تولیـد کیت ها و تجهیـزات زیسـت فناوری، تولید 
فـرآوری دارویـی مبتنی بر ترکیبـات فعال گیاهـی، بحث شبیه سـازی و تولید 
حیوانـات تراریختـه و اسـتفاده از سـلول های کشـنده طبیعـی بـرای تومـور 
)کـه فـاز اول آن روی ۵ بیمـار بـا موفقیـت انجام شـده اسـت(، حفـظ ذخایر 
ژنتیکـی، تـور پـرورش ماهـی، دانـی فنـی تولیـد خوراکـی، اصالح نـژاد دام 
سـبک و سـنگین ایران، سـاخت رکتیفایرها، سـاخت UPS ها، متـه حفاری، 
طـرح پیمایش مل خانـواده، پیمایـش ملی گردشـگری، تدویـن برنامه هدایت 
شغلیدانشـجویان، تولیـد کتاب های آموزش زبـان انگلیسـی)EIGHT(  در ۸ 
جلـد، اجرای طرح مشـاغل خانگـی در کشـور، مناظره دانشـجویان، طرح های 

نظرسـنجی و ...ازجملـه دسـتاوردهای این نهاد اسـت.
دکتـر طیبـی در ادامه اظهار کـرد: ما دو نـوع برنامه ریزی در انجـام کارهای 
خودداریـم، یکـی اینکه خودمان نیاز کشـور را تشـخیص می دهیـم و کاری را 
آغـاز می کنیـم، و دیگـری اینکـه به دنبـال این هسـتیم کـه به مـا مأموریت 

واگـذار کنند.
وی بـا تاکیـد بر این که کشـور مشـکلی در زمینه توسـعه علمـی و فناورانه 
نـدارد درصورتی کـه به موقع به آن پرداخته شـود، گفت:  مشـکل کشـور اراده 

و برنامه ریـزی درازمدت اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا ارایـه پیشـنهاداتی گفـت: خانواده هـا نگـران 
شـغل، اشـتغال و آینده فرزندانشـان هسـتند، ما بایـد برنامه هفتـم را طوری 

بنویسـیم کـه تحـول در اقتصـاد و جامعه ایجـاد کند.
وی بـا بیـان اینکـه این برنامـه باید پـروژه محور نوشـته شـود و محورهای 
گرفتـن  آمـاده  جهاددانشـگاهی  در  کـرد:  تاکیـد  دیـده شـود  آن  در  کالن 
مأموریـت و مسـؤولیت های بـزرگ در حوزه هـای مختلـف هسـتیم.  کشـور 
دارای توانمنـدی و پتانسـیل الزم برای پیشـرفت اسـت و می توان بـا دو برنامه 

پنج سـاله کشـور را بـه جایـگاه مطلوب رسـاند.
دکتـر طیبی در پایـان سـخنانش از رییس مجلس شـورای اسـالمی دعوت 

کـرد تـا از پروژه هـای فناورانه جهاددانشـگاهی بازدیـد کنند.

 معرفی و تقدیر از ۳۵ جهادگر نمونه جهاددانشگاهی 

در ادامه مراسم از جهادگران نمونه جهاددانشگاهی تقدیر شد.
اسامی جهادگران نمونه ی کشوری به شرح زیر است:

 لیال ناصرپور................................... جهاددانشگاهی قم
راحله رستمی کتشالی................... پژوهشکده علوم بهداشتی

مسعود وثوق................................ پژوهشگاه رویان
ابوافضل شیرازی......................... پژوهشگاه ابن سینا

مجید نجفی زرمهری..................... جهاددانشگاهی علم و صنعت  
نبی اله کوچکی ایوه...................... جهاددانشگاهی خوزستان

شهپر حقیقت................................ پژوهشکده سرطان معتمد
امیر آزادی...................................... جهاددانشگاهی خواجه نصیر

ابوذر پورمدنی............................... جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
بیتا حامد....................................... جهاددانشگاهی کرمانشاه

محمدمهدی مشیدی.................... مرکز اطالعات علمی
علی حیدر بیگی............................ جهاددانشگاهی ایالم

الهام امیرساالری........................... جهاددانشگاهی تهران
حسین مهرجردی........................... دانشگاه علم و فرهنگ
لیال اجلی قشالجوقی.................... جهاددانشگاهی زنجان
طاهره غالمی................................ جهاددانشگاهی فارس

مجتبی اسعدی............................. جهاددانشگاهی خراسان رضوی
مصطفی سرایی............................. سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

فاطمه عزیزی هرمز....................... جهاددانشگاهی همدان
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی...... جهاددانشگاهی یزد

وحید نظری................................... جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی
بهنام رفیعی مهر........................... جهاددانشگاهی صنعتی شریف

نرگس یگدانه................................ جهاددانشگاهی اصفهان
علی صدیقی.................................. جهاددانشگاهی هنر

امیررضا میربیک............................ جهاددانشگاهی لرستان
الهام شیرمحمدی.......................... صندوق قرض الحسنه دانشجویان

حسـن قلی زاده............................... جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی شـهید 
بهشتی

احمد شیرپاک................................. دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
آسیه خزیمه نژاد............................. جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

مرتضی امیدی شریفی.................... جهاددانشگاهی گیالن
سید یوسف حسینی....................... دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

صدیقه مظفر................................... جهاددانشگاهی هرمزگان
حمید آب روشن.............................. جهاددانشگاهی علم و صنعت
مهشید منزوی................................. دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
اعظم رضایی.................................... دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

اعطای کارت خبرنگار افتخاری
 خبرگزاری بین المللی قرآن به رییس مجلس

گفتنـی اسـت، همزمان بـا روز خبرنـگار و در مراسـم گرامیداشـت چهل و 
یکمین سـالگرد تشـکیل جهاددانشـگاهی کارت خبرنگار افتخاری خبرگزاری 
بیـن المللی قـرآن )ایکنا( به دکتـر محمدباقـر قالیباف رییس مجلس شـورای 

شد. اعطا  اسـالمی 



■ توقع ما از دولت و نظام حکمرانی استفاده از توامنندی های 
جهاددانشگاهی است

■ ارتباط واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی با نخبگان استان 
تقویت شود

■ پیرشفت قابل توجه ۴۱ طرح فناورانه جهاددانشگاهی با وجود 
تحریم ها

■ اعتاد به رسمایه دانشجویان در اکرث فعالیت های فرهنگی 
جهاددانشگاهی

■ مراکز نوآوری و شتاب دهی جهاددانشگاهی در متام استان ها 
راه اندازی می شود

■ دانشگاه علم و فرهنگ با ۶ کشور دنیا همکاری آموزشی دارد
■ فعالیت های جهاددانشگاهی به نیازهای جامعه گره خورده است

■ و...

  کارنامه چهل و یکمین سالگرد تشکیل 
جهاددانشگاهی در سخنان مسئولن این نهاد

پرونده کارنامه 41
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41

ـــل و  ـــعار چه ـــی؛ در ش ـــر طیب ـــای دکت آق
یکمیـــن ســـالگرد تشـــکیل جهاددانشـــگاهی، از 
ـــع  ـــور از موان ـــاد عب ـــوان نم ـــاد به عن ـــن نه ای
ـــده  ـــرده ش ـــام ب ـــی ن ـــوان ایران ـــاور ت ـــا ب ب
ـــگاهی در  ـــما جهاددانش ـــر ش ـــه نظ ـــت. ب اس
ایـــن مســـیر چـــه نقشـــی می توانـــد ایفـــا 

ـــد؟ کن

بارهـا بـه ایـن موضوع، چـه این جانب و چـه دیگران 
اشـاره کرده اند کـه دنیـای غـرب بـا غفلـت مسـلمانان، 
دسـت یافتن به توسـعه علمـی و فناورانـه را در انحصار 
خـودش حفـظ کـرد و تا حـد امکان اجـازه نداد سـایر 
کشـورها به توسـعه علمـی و فناورانه دسـت پیدا کنند. 
آن هـا بـا ثـروت و رفاهـی که چـه از طریق پیشـرفت و 
برنامه ریـزی و یـا غـارت منابـع سـایر کشـورها از محل 

اقتـدار اقتصـادی و نظامـی بـه دسـت آوردنـد تـاش 
توسـعه  کشـورهای  نخبـگان  کـه  می کننـد  و  کـرده 
نیافتـه و در حـال توسـعه را به کشـورهای غربی جذب 
کننـد تا انحصار توسـعه علمـی و فناورانه در خودشـان 

بماند. باقـی 
آن هـــا ســـال ها فرهنگ ســـازی کردنـــد کـــه 
ــتند  ــا هسـ ــه مشـــکات چشـــم آبی هـ حـــال همـ
ــایر  ــاوری را در سـ ــدم خودبـ ــق عـ ــن طریـ و از ایـ
ملـــل القـــا می کننـــد. در قبـــل از انقـــاب کشـــور 
مـــا هـــم از ایـــن شـــیطنت غربی هـــا بی بهـــره 
نبـــود، امـــا بـــا پیـــروزی انقـــاب و ایجـــاد روحیـــه 
ــا دم مســـیحائی حضـــرت  ــاوری در مـــردم بـ خودبـ
ــق  ــی و عاشـ ــن، انقابـ ــای مؤمـ ــام )ره( جوان هـ امـ
ـــکیل  ـــا تش ـــامی ب ـــوری اس ـــرفت جمه ـــعه و پیش توس
ـــگاهی  ـــام جهاددانش ـــه ن ـــی ب ـــی و فرهنگ ـــادی علم نه
ــام  ــا انجـ ــد بـ ــاش کردنـ ــرداد ۱۳۵۹ تـ در ۱۶ مـ
ـــه  ـــی و فناوران ـــی، علم ـــاخص فرهنگ ـــای ش فعالیت ه
ـــکان  ـــه ام ـــد ک ـــات کنن ـــی اثب ـــوان ایران ـــا ت ـــم ب آن ه
انجـــام ایـــن فعالیت هـــا و حـــل مشـــکات کشـــور 
ــگان  ــان و نخبـ ــوان جوانـ ــه تـ ــاور بـ ــکا و بـ ــا اتـ بـ
ـــش جهاددانشـــگاهی  ـــن نق ـــود دارد؛ بنابرای ـــی وج ایران
از ابتـــدا فرهنگ ســـازی بـــاور »مـــا می توانیـــم« 
ــت  ــوده اسـ ــور بـ ــی کشـ ــوان ملـ ــه تـ ــکا بـ ــا اتـ بـ
و بایـــد ایـــن راه را بـــا شـــدت بیشـــتری و انجـــام 
البتـــه  ادامـــه دهـــد.  فعالیت هـــای شـــاخصش 
ـــور در حوزه هـــای  ـــیاری از نیازهـــای کش تأمیـــن بس
مختلـــف ره آورد طبیعـــی ایـــن تفکـــر بـــوده اســـت.

توقع ما از دولت و 
نظام حکمرانی استفاده 

از توامنندی های 
جهاددانشگاهی است
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ـــن  ـــل و یکمی ـــاه، چه ـــتقبال ۱۶ مردادم ـــه اس ـــرایطی ب ـــال در ش امس
ســـالگرد تشـــکیل جهاددانشـــگاهی رفتیـــم کـــه گـــذر از موانـــع بـــا 
ـــتری  ـــرعت بیش ـــا س ـــوم ب ـــرز و ب ـــن م ـــان ای ـــی جوان ـــوان مل ـــاور ت ب
ـــان  ـــگران و محقق ـــت و پژوهش ـــه اس ـــاد قرارگرفت ـــن نه ـــتور کار ای در دس
ـــکار،  ـــی و ابت ـــدت، سخت کوش ـــا مجاه ـــان و ب ـــو ایم ـــاد در پرت ـــن نه ای
ــوار و  ــای دشـ ــه کارهـ ــته اند بـ ــم توانسـ ــرایط تحریـ ــم در شـ آن هـ

ـــد. ـــادرت ورزن ـــگ مب ـــاوری و فرهن ـــه فن ـــری در عرص خطی
ـــال ۱۳۵۹  ـــگاهی در س ـــی جهاددانش ـــاد انقالب ـــکیل نه ـــدای تش از ابت
فرهنگ ســـازی بـــاور »مـــا می توانیـــم« بـــا اتـــکا بـــه تـــوان ملـــی 
در تمامـــی اقدامـــات جهادگـــران قـــرار داشـــته و تأمیـــن بســـیاری از 
ـــر  ـــن تفک ـــی ای ـــف ره آورد طبیع ـــای مختل ـــور در حوزه ه ـــای کش نیازه

ـــت. ـــوده اس ب
ـــگاهی  ـــکیل جهاددانش ـــالگرد تش ـــن س ـــل و یکمی ـــا چه ـــان ب همزم
ـــازمانی  ـــای س ـــای واحده ـــان و روس ـــس، معاون ـــا ریی ـــو ب ـــت و گ در گف
ـــاد  ـــن نه ـــاله ای ـــک س ـــل و ی ـــه چه ـــرور کارنام ـــه م ـــگاهی ب جهاددانش
ــته  ــال گذشـ ــک سـ ــتاوردها در یـ ــن دسـ ــوص مهم تریـ ــه خصـ و بـ

پرداختیـــم.
ـــگاهی در  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــه دکت ـــن رابط در ای
ـــی  ـــای اصل ـــتاوردها و اولویت ه ـــن دس ـــش روی آخری ـــوی پی ـــت وگ گف

ـــرد. ـــریح ک ـــش را تش ـــه ی حیات ـــی در ادام ـــاد انقالب ـــن نه ای

رییس جهاددانشگاهی آخرین دستاورها و اولویت های اصلی این 

نهاد انقالبی در ادامه حیاتش را ترشیح کرد
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ــت  ــاد و حمایـ ــا اعتمـ ــال ۱۳۹۸ بـ در سـ
مقـــام معظـــم رهبـــری از جهاددانشـــگاهی، 
اجـــرای ۳۱ طـــرح فناورانـــه توســـط ایـــن 
نهـــاد آغـــاز شـــد و در ســـال ۱۳۹۹ تعـــداد 
ــون  ــید؛ هم اکنـ ــرح رسـ ــه ۴۱ طـ ــا بـ آن هـ
ـــتند و  ـــی هس ـــه وضعیت ـــا در چ ـــن طرح ه ای
ـــتن  ـــار نشس ـــه ب ـــاهد ب ـــک ش ـــده نزدی در آین

ـــود؟ ـــم ب ـــا خواهی ـــداد از آن ه ـــه تع چ
ـــا  ـــرفت ۵۰ ت ـــا از پیش ـــد طرح ه ـــدود ۷۰ درص ح
ـــز  ـــد نی ـــوردار هســـتند و ۳۰ درص ۱۰۰ درصـــدی برخ
پیشـــرفت ۱۰ تـــا ۴۰ درصـــد دارنـــد. تمامـــی ایـــن 
طرح هـــا دارای فنـــاوری بســـیار پیشـــرفته بـــوده و 
به صـــورت طبیعـــی دســـتیابی بـــه کســـب فنـــاوری 

آن هـــم در شـــرایط تحریـــم کـــه تأمیـــن قطعـــات، 
ـــی  ـــه خارج ـــاز ک ـــورد نی ـــزات م ـــه و تجهی ـــواد اولی م
ـــه اســـت، ســـخت  ـــاد مواج ـــواری زی ـــا دش هســـتند و ب
ــز  ــا نیـ ــی از پروژه هـ ــود. در برخـ ــر می شـ و زمان بـ
ــته ایم  ــرط را گذاشـ ــن شـ ــان ایـ ــا کارفرمایـ ــا بـ مـ

کـــه هزینـــه تأمیـــن فنـــاوری بـــا جهاددانشـــگاهی 
و تضمیـــن خریـــد بـــا آن هـــا کـــه مـــورد موافقـــت 
ــاوری  ــون فنـ ــا چـ ــت، امـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــز قـ نیـ
ـــاز  ـــود نی ـــد می ش ـــور تولی ـــار در کش ـــن ب ـــرای اولی ب
بـــه تـــرک تشـــریفات و یـــا داشـــتن مجـــوز تولیـــد 
بـــار اول دارد کـــه در دســـتگاه های دولتـــی انجـــام 
آن هـــا بســـیار کنـــد و زمان بـــر اســـت. در کمـــال 
تأســـف در اجـــرای برخـــی از پروژه هـــا کارشـــکنی 
هـــم می کننـــد. در هـــر صـــورت بـــه لحـــاظ تـــوان 
علمـــی در اجـــرای آن هـــا هیـــچ مشـــکلی وجـــود 
نـــدارد و منتظـــر حـــل مشـــکات جهـــت اجـــرای 

آن هـــا هســـتیم و امیدواریـــم تـــا پایـــان ســـال، ۱۲ 
ــانیم. ــرداری برسـ ــه بهره بـ ــد را بـ ــاوری جدیـ فنـ

آیـــا  دســـتاوردها،  ایـــن  کنـــار  در 
برنامه هـــا و طرح هایـــی نیـــز بوده انـــد 
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــود ظرفیت ه ـــه باوج ک
تحقـــق آن هـــا عملیاتـــی نشـــده باشـــد؟ 
ــت و  ــن راه چیسـ ــع در ایـ ــن موانـ مهم تریـ
چگونـــه می تـــوان از آن هـــا عبـــور کـــرد؟

ــد  ــی عاقه منـ ــه خیلـ ــی کـ ــی از موضوع هایـ یکـ
بودیـــم بـــا توجـــه بـــه تـــوان علمـــی موجـــود در 
ــد  ــکاری چنـ ــا همـ ــگاهی و بـ ــه جهاددانشـ مجموعـ

نقش جهاددانشگاهی از 
ابتدا فرهنگ سازی باور 

»ما می توانیم« با اتکا 
به توان ملی کشور بوده 

است



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

18
ه2

مار
│ش

وم
ود

ت 
یس

ل ب
سا

14
کارنامه

41

ــع  ــه منابـ ــاز بـ ــم و نیـ ــر کار کنیـ ــه دیگـ موسسـ
ـــه  ـــود ک ـــن کرونا ب ـــث واکس ـــت بح ـــاد داش ـــی زی مال
ـــم  ـــرای جهاددانشـــگاهی فراه متاســـفانه فرصـــت کار ب
نشـــد. یکـــی از مـــوارد ضـــروری و بـــا اهمیـــت در 
ـــزرگ  ـــای ب ـــذاری پروژه ه ـــه واگ ـــن اســـت ک کشـــور ای
تحقیقاتـــی و فناورانـــه اوال به صـــورت مأموریـــت 
محـــور باشـــد و دومـــا تیـــم مجـــری بـــر اســـاس 
ــر  ــه بـ ــوند و نـ ــاب شـ ــت انتخـ ــاخص ها و قابلیـ شـ
ـــازمان.  ـــا آن س ـــن و ی ـــد ای ـــط خوش آم ـــاس رواب اس
ــای  ــرای پروژه هـ ــت اجـ ــگاهی ظرفیـ در جهاددانشـ
ـــرای  ـــی اج ـــم، ول ـــه راداری ـــی و فناوران ـــزرگ پژوهش ب
ــیار  ــد. بسـ ــات می خواهـ ــدات و امکانـ ــا تمهیـ آن هـ
عاقه منـــد بودیـــم کـــه بـــرای ســـال ۱۴۰۰ و 
ـــرای  ـــال های ۹۸ و ۹۹ ب ـــان روش س ـــم هم ۱۴۰۱ ه
ـــری  ـــداد دیگ ـــد تع ـــرای تولی ـــی ب ـــع مال ـــن مناب تأمی
از فناوری هـــای مـــورد نیـــاز کشـــور فراهـــم شـــود.

و  تهیـــه  هـــم  فناوری هـــا  ایـــن  فهرســـت 
قـــرار شـــد بخشـــی از منابـــع بـــا کمـــک مجلـــس 
ــازمان  ــت سـ ــامی و موافقـ ــورای اسـ ــرم شـ محتـ
ــور  ــه عمومـــی کشـ ــل بودجـ ــه از محـ برنامه وبودجـ
ـــی  ـــال ۱۴۰۰ بخش ـــه س ـــا در بودج ـــود؛ ام ـــن ش تأمی
ـــدول ۹  ـــه ج ـــده ب ـــاص داده ش ـــغ اختص ـــن مبل از ای
ـــت،  ـــم اس ـــص آن ک ـــکان تخصی ـــه ام ـــد ک ـــرده ش ب
بـــه همیـــن دلیـــل در پیگیری هـــای انجـــام شـــده، 
مدیـــران و کارشناســـان دلســـوز ســـازمان برنامـــه و 
ـــگاهی  ـــدی جهاددانش ـــان توانمن ـــه در جری ـــه ک بودج
در اجـــرای ۴۱ پـــروژه فناورانـــه هســـتند قـــول 
ـــگاهی  ـــود جهاددانش ـــر ب ـــص بهت ـــه تخصی ـــد ب داده ان

ـــه  ـــا آن مواج ـــه ب ـــری ک ـــکل دیگ ـــد. مش ـــک کنن کم
هســـتیم کنـــدی در تصمیم گیـــری بـــرای اســـتفاده 
از فناوری هـــای تولیـــد شـــده، علی رغـــم نیـــاز بـــه 
آن هـــا و حتـــی موافقـــت و اصـــرار مدیـــران ارشـــد 
در عقـــد قـــرارداد بـــرای اســـتفاده از آن هـــا اســـت. 
ـــر  ـــاس و زمان ب ـــدری حس ـــکات ق ـــن مش ـــل ای تحلی
ـــد. ـــه نمی گنج ـــن مصاحب ـــه ای ـــه در حوصل ـــت ک اس

پژوهشـی،  شـاخص  اقدامـات  کنـار  در 
چـه  فرهنگـی  حـوزه  در  جهاددانشـگاهی 
سیاسـتی را دنبال می کند؟ از طرفی در سـاختار 
جدیـد معاونت آموزشـی، کارآفرینی و اشـتغال 
نیز جـزء ماموریت های ایـن معاونـت قرارگرفته 
نیـز  اسـت و در حـوزه تجاری سـازی فنـاوری 
موضـوع اقتصـاد دانش بنیـان بـه ماموریت های 
قبلی اضافه شـده اسـت؛ ایـن تغییر سـاختارها 

چـه اهدافـی را دنبـال می کننـد؟

از  را  سیاســـت  دو  مـــا  فرهنگـــی  حـــوزه  در 
طریـــق امکانـــات در اختیـــار خـــود پیگیـــری 
اولیـــه  ســـال های  در  البتـــه  می کنیـــم. 
ــات  ــن امکانـ ــاد ایـ ــگاهی ایجـ ــکیل جهاددانشـ تشـ
و ســـاختارهایی مثـــل خبرگزاری هـــای ایســـنا و 
انتشـــارات و فعالیت هـــای  ایکنـــا؛ ســـازمان های 
ــوان  ــال به عنـ ــجویان فعـ ــی و ... توســـط دانشـ قرآنـ
در  جوانـــان  خودبـــاوری  ایجـــاد  نمودهـــای 
ــه  ــی اکنون کـ ــت، ولـ ــکل گرفـ ــگاهی شـ جهاددانشـ
بـــه ســـازمان های حرفـــه ای تبدیـــل شـــده اند، 
هـــم ارتقـــاء خصوصیـــات فرهنگـــی در میـــان 
دانشـــجویان و مـــردم و هـــم ارتقـــاء خصوصیـــات و 
ویژگی هـــای فرهنگـــی و اجتماعـــی جامعـــه را از 
طریـــق آن هـــا پیگیـــری می کنیـــم. همچنیـــن بـــا 
توســـعه و برگـــزاری وســـیع تر و بـــا کیفیت تـــر 
مســـابقات ملـــی مناظـــره دانشـــجویی، در این گونـــه 
لـــزوم  کارشناســـی  و  علمـــی  گفتمان هـــای 
فرهنگ ســـازی و ایجـــاد گفتمـــان در کشـــور بـــرای 
ــدون  ــم بـ ــزرگ، آن هـ ــای بـ ــام تصمیم گیری هـ انجـ
بداخاقی هـــای سیاســـی و رفتارهـــای غیراخاقـــی 

می کنیـــم. دنبـــال  را 
در حـــوزه آمـــوزش نیـــز بدیهـــی اســـت کـــه کیفیـــت 
ـــه  ـــر ب ـــه منج ـــد ک ـــه ای باش ـــد به گون ـــا بای آموزشـــی م
ـــانی  ـــود، کارشناس ـــص ش ـــان متخص ـــت کارشناس تربی
کـــه قـــدرت کارآفرینـــی داشـــته باشـــند. برخـــی از 
آموزش هـــا هـــم مثـــل اشـــتغال خانگـــی اســـتفاده 
از توانمندی هـــای جهاددانشـــگاهی در اشـــتغال بـــا 
حداقـــل امکانـــات در خانـــه و تأمیـــن بـــازار بـــرای 

حدود 70 درصد 
طرح های فناورانه از 

پیشرفت ۵0 تا 100 
درصدی برخوردار هستند 
و 30 درصد نیز پیشرفت 

10 تا 40 درصد دارند
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ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــوالت انج محص
ــدف  ــاوری از اول هـ ــازی فنـ ــث تجاری سـ در بحـ
ـــرای  ـــاوری ب ـــد فن ـــش و تولی ـــه پژوه ـــود ک ـــن ب ـــا ای م
ـــور  ـــکات کش ـــل مش ـــه و ح ـــای جامع ـــن نیازه تأمی
ـــاوری  ـــه فن ـــات ب ـــج تحقیق ـــد نتای ـــن بای اســـت، بنابرای
در قالـــب محصـــول و خدمـــات تبدیـــل و پیگیـــری 

ـــوند. ـــردی ش ـــًا کارب ـــا کام ـــود ت ش
توانمندی هـــای  افزایـــش  بـــا  خوشـــبختانه 
جهاددانشـــگاهی فناوری هـــای بســـیار بزرگ تـــر 
و مهم تـــری در ایـــن نهـــاد تولیـــد می شـــوند. 
تولیـــد و ارائـــه ایـــن فناوری هـــا بـــرای درازمـــدت 
در جهاددانشـــگاهی بـــه صـــاح نبـــود و بایـــد بـــه 
شـــکل فـــروش فناوری هـــای تولیدشـــده و یـــا 
ایجـــاد شـــرکت هایی بـــا ســـهامداری خالقـــان 
فنـــاوری، اعضـــای واحدهـــای مرتبـــط و همچنیـــن 
ـــهامداری  ـــکان س ـــدن ام ـــم ش ـــی و فراه ـــا تمهیدات ب
ـــدا  ـــاد ج ـــه نه ـــگاهی از بدن ـــای جهاددانش ـــام اعض تم
ــه  ــه جامعـ ــه ای بـ ــورت حرفـ ــان را به صـ و خدماتشـ

ارائـــه کننـــد.
پروژه هـــای  از  برخـــی  اجـــرای  آن  کنـــار  در 
فناورانـــه بســـیار بـــزرگ نیـــاز بـــه تأمیـــن منابـــع 
ــا  ــا و یـ ــق بانک هـ ــد از طریـ ــه بایـ ــی دارد کـ مالـ
ـــه  ـــک ب ـــن کم ـــرد. همچنی ـــه ک ـــرمایه تهی ـــازار س ب
ــان  ــرکت های دانش بنیـ ــی شـ ــع مالـ ــن منابـ تأمیـ
تأسیس شـــده ضـــروری بـــود، بنابرایـــن در ســـاختار 
معاونـــت تجاری ســـازی اصاحاتـــی جهـــت انجـــام 

مـــوارد فـــوق صـــورت گرفـــت.
نهـــادی  به عنـــوان  جهاددانشـــگاهی 
ـــدود  ـــری آن را از مع ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ک
انقـــالب  خـــود  اصلـــی  رویش هـــای 
ــه  ــد بـ ــی می توانـ ــه کمکـ ــد چـ نامیده انـ
دولـــت جدیـــد کنـــد و چـــه انتظاراتـــی از 

ــی دارد؟ ــام حکمرانـ نظـ
ـــی  ـــادی متک ـــعه اقتص ـــور توس ـــی کش ـــکل اصل مش
بـــر تـــوان ملـــی اســـت. نام گـــذاری ســـال ها 
ـــال  ـــا ۱۵ س ـــری در ۱۰ ت ـــم رهب ـــام معظ ـــط مق توس
اخیـــر هـــم مؤیـــد همیـــن مطلـــب اســـت. توســـعه 
ــزرگ  ــای بـ ــرای پروژه هـ ــا اجـ ــم بـ ــادی هـ اقتصـ
تولیـــدی در حوزه هـــای مختلـــف فنـــی مهندســـی، 
ــع  ــری و صنایـ ــی هنـ ــکی و حتـ ــاورزی، پزشـ کشـ

ــت. ــر اسـ ــی امکان پذیـ فرهنگـ
ســـه عامـــل اصلـــی اجـــرای هـــر پـــروژه نیـــز 
فنـــاوری، نیـــروی انســـانی و منابـــع مالـــی اســـت. 
جهاددانشـــگاهی بـــر اســـاس تجربیـــات درخشـــان 
ــای  ــد فناوری هـ ــه تولیـ ــد در زمینـ ــود می توانـ خـ
ـــازمانی اش و  ـــای س ـــط واحده ـــه توس ـــاز چ ـــورد نی م
ـــا اســـتفاده از ظرفیـــت  ـــاوری ب ـــد فن ـــت تولی ـــا مدیری ی
کل کشـــور و چـــه در زمینـــه انتقـــال فنـــاوری بـــا 
ـــوزش،  ـــن آم ـــر شـــده و همچنی ـــن روش هـــای ذک همی

ـــورد  ـــانی م ـــروی انس ـــوزی نی ـــی و بازآم ـــارت افزای مه
ــم و  ــیار مهـ ــای بسـ ــا نقش هـ ــن پروژه هـ ــاز ایـ نیـ

ـــرد. ـــده بگی ـــه عه ـــذار ب تاثیرگ
تولیـــدی  فناوری هـــای  دیگـــر  طـــرف  از 
جهاددانشـــگاهی می تواننـــد نقـــش مهمـــی در 
تأمیـــن تجهیـــزات بســـیاری از پروژه هـــا داشـــته 
ــذار  ــترده و تاثیرگـ ــیار گسـ ــات بسـ ــند. امکانـ باشـ
ــی  ــای مردمـ ــوزه فرهنگـــی فضـ ــد در حـ می تواننـ
ایـــن پروژه هـــا  بـــرای اجـــرای  ... مناســـب  و 
را فراهـــم کننـــد. انجـــام نقدهـــای علمـــی و 
مشـــکات  و  مســـائل  مـــورد  در  کارشناســـانه 
جامعـــه و ارائـــه راه حـــل توســـط کارشناســـان بـــا 
ســـواد و دلســـوز از اقدامـــات موثـــری اســـت کـــه 
ـــگاهی  ـــانی جهاددانش ـــوم انس ـــانه ای و عل ـــوزه رس ح
می تواننـــد متقبـــل اجـــرای آن در جهـــت کمـــک 
ـــت  ـــا از دول ـــع م ـــوند. توق ـــیزدهم ش ـــت س ـــه دول ب
ســـیزدهم و نظـــام حکمرانـــی کشـــور اســـتفاده از 

ایـــن توانمندی هـــا اســـت.
ـــت  ـــم فعالی ـــه پنج ـــال از ده ـــن س در اولی
جهاددانشـــگاهی قـــرار داریـــم، رســـالت و 
اولویت هـــای اصلـــی ایـــن نهـــاد انقالبـــی 

در ادامـــه ی حیاتـــش چیســـت؟
جهاددانشـــگاهی از ابتـــدای تشـــکیل رســـالت و 
مأموریتـــش را درســـت تشـــخیص داد و در جهـــت 
تحقـــق آن درســـت حرکـــت کـــرده اســـت. علـــت 
ــاب و  ــم انقـ ــر معظـ ــط رهبـ ــم توسـ ــه هـ این کـ
ــرار  ــد قـ ــد و تمجیـ ــورد تأییـ ــووالن مـ ــم مسـ هـ
می گیـــرد، اســـتقامت در راه درســـت انتخـــاب 
شـــده و فرهنگ ســـازی توســـعه آن در کشـــور 

اســـت.
در ادامـــه مســـیر و داشـــتن نقـــش ممتازتـــر در 
ــی  ــای خوبـ ــاب برنامه ریزی هـ ــق گام دوم انقـ تحقـ
انجـــام داده ایـــم و ســـعی می کنیـــم بـــا تهیـــه 
ـــن  ـــگاهی و همچنی ـــعه جهاددانش ـــم توس ـــه هفت برنام
نقش آفرینـــی در جهـــت تحقـــق برنامـــه هفتـــم 
ـــت  ـــود را در جه ـــف خ ـــم وظای ـــور بتوانی ـــعه کش توس
ــران،  ــامی ایـ ــاب اسـ ــد انقـ ــداف بلنـ ــق اهـ تحقـ
ــری و عـــزت  ــم رهبـ ــام معظـ ــز، مقـ ــهدای عزیـ شـ
و ســـربلندی مـــردم عزیزمـــان بـــه بهتریـــن وجـــه 

انجـــام دهیـــم.

توقع ما از دولت و 
نظام حکمرانی کشور 

استفاده از توانمندی های 
جهاددانشگاهی است
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معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشـگاهی 
بـا توجـه بـه گسـتردگی فعالیت هـای این نهـاد در 

سـطح کشـور چه اقداماتـی را دنبـال می کند؟
معاونـت هماهنگـی و امـور مجلـس دارای سـه حـوزه 
فعالیـت شـامل اداره کل امـور واحدهـا، دفتـر برنامه ریزی 
و نظـارت راهبـردی و اداره کل امـور مجلس اسـت که هر 
یـک از ایـن ادارات کل یـک سـری وظایـف را بـر عهـده 

دارند.
البتـه فعالیتـی کـه مـا در حـوزه معاونـت به صـورت 
و  واحدهـا  عملکـرد  بـر  نظـارت  می دهیـم،  انجـام  عـام 

بررسـی روند توسـعه ی آن هاسـت. بررسـی روند توسعه ی 
واحدهـا بدیـن صـورت که هم بحـث تدوین و هـم ارزیابی 
برنامـه ی توسـعه ی جهاددانشـگاهی و واحدهای سـازمانی 

در ایـن معاونـت انجـام می شـود.
بحـث نظـارت نیـز یـک سـری مسـائل را بـه همـراه 
رضایـت  عملکـرد،  بـر  نظـارت  موضـوع  بـر  عـاوه  دارد. 
اعضـا، مشـکات واحدهـا، مشـکات پرسـنلی، مشـکات 
عملکـردی و تصمیم گیـری مباحـث دیگـری اسـت که در 
ایـن حـوزه معاونـت مـورد بررسـی قـرار می گیرد و سـعی 
می شـود در ایـن موضوع هـا هـم بـه واحدها و هــــــــم 

بـه اعضـای جهـاد تـا حـد ممکـن کمک شـود.
یکـی دیگـر از بحث هایـی کـه در ایـن معاونـت دنبـال 
بـا نخبـگان  ارتبـاط واحدهـا  تقویـت  می شـود، موضـوع 
اسـتان شـامل مسـئوالن دولتـی و نماینـدگان مجلـس و 
یـا سـاختارهای دیگـری اسـت کـه در اسـتان وجـود دارد 
و سـعی می شـود تـا حـد ممکـن بتـوان بـه ارتبـاط بیـن 
در  ذکرشـده  گروه هـای  بـا  جهاددانشـگاهی  واحدهـای 
اسـتان ها کمک کـرد. مهم تریـن موضوع مورد بررسـی در 
ایـن ارتبـاط در این زمینه اسـت کـه جهاددانشـگاهی چه 
کمکـی می توانـد در جهـت توسـعه منطقـه ای و رفـع نیاز 

اسـتان ها انجـام دهـد.
یکـی دیگـر از محورهای فعالیـت این معاونـت، تدوین 
سـطح  در  برنامه هـا  ایـن  ارزیابـی  و  توسـعه  برنامه هـای 
واحدهـای سـازمانی اسـت که بـا توجه به این کـه در حال 
حاضـر تدویـن برنامه هفتـم را پیش رو داریـم این موضوع 

از اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت.
پیگیـری  معاونـت  حـوزه  در  کـه  دیگـری  موضـوع 
می شـود، ارتبـاط بـا مجلـس اسـت کـه سـعی می شـود 
ارتبـاط خوبی بیـن نمایندگان و مجموعه جهاددانشـگاهی 
فعالیت هـای  از  مهـم  گـروه  ایـن  و  شـود  برقـرار 
جهاددانشـگاهی اطـاع پیـدا کنند. از طـرف دیگر هم این 
امـکان بررسـی می شـود که از تـوان و ظرفیـت نمایندگان 
در جهـت توسـعه فعالیت های جهاددانشـگاهی مسـاعدت 

و کمـک بگیریـم.

در حاضر شـاهد تدویـن برنامه هفتم توسـعه در 
جهاددانشـگاهی هسـتیم، در تدوین این برنامه چه 

معیارهایی در نظر گرفته شـده اسـت؟
 ۱۳۷۶ سـال  در  جهاددانشـگاهی  برنامه ریـزی  نظـام 
مصـوب شـده اسـت و مـا تاکنـون پنـج برنامه را بـه اتمام 

ارتباط واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی با 
نخبگان استان تقویت شود

نظـر بـه توسـعه کمی و کیفـی واحدهـا، پژوهشـگاه ها، پژوهشـکده ها، سـازمان ها و مراکـز جهاددانشـگاهی، ضرورت ایجاد تشـکیالت مناسـب 
بـرای هماهنگـی، برنامه ریـزی و نظـارت بر امور واحدهای تابعه، تشـخیص داده شـد. لذا معاونتـی به نام "معاونت هماهنگی و توسـعه" در تشـکیالت 
جهاددانشـگاهی ایجـاد شـد. با بررسـی مجـدد در سـاختار جهاددانشـگاهی اداره کل توسـعه و سـرمایه گذاری و امور اقتصـادی از معاونـت مذکور 

منفـک و دفتـر امـور مجلـس به ایـن معاونت الحـاق شـد و در نهایت نـام معاونت بـه "معاونـت هماهنگی و امـور مجلس" تغییـر یافت.
از اهداف این معاونت می توان به راهبری و مدیریت نظام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد در شبکه جهاددانشگاهی، سازمان دهی و مدیریت ساختار 
شبکه جهاددانشگاهی و زمینه سازی، گروه بندی و توسعه ارتباطات بین واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز، تدوین برنامه ریزی استراتژیک در 
مجموعه جهاددانشگاهی، مدیریت و راهبری طرح ها و ماموریت های ویژه و ملی و همکاری و مشارکت در یکپارچه سازی و اعمال هماهنگی در برنامه ها، 

عملکردها و تخصیص منابع، امکانات و تجهیزات به واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز اشاره کرد.
در همیـن راسـتا به منظـور بازتـاب مناسـب دسـتاوردهای معاونـت هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی بـا دکتر مهـدی باصولـی معاون 

هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی بـه گفت وگو نشسـتیم.

معاون هاهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با اشاره به موضوع تقویت ارتباط واحدهای سازمانی با نخبگان استان، فرآیند انتخاب 
جهادگران منونه را ترشیح کرد
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رسـاندیم و در حـال حاضر نیز در سـال آخر برنامه ششـم 
قـرار داریـم. در هـر کـدام از ایـن نظام هـای برنامه ریـزی 
سـعی شـده اسـت ایـرادات نظام هـای قبلی برطرف شـود 
و بـا یـک نـگاه جدیدتـری ایـن برنامه ریـزی انجـام شـود. 
بـه همیـن دلیـل در سـال جـاری یکـی از مباحثـی کـه 
مـا بـه آن توجـه کردیـم انجـام عارضه یابـی روی نظـام 
برنامه ریـزی جهاددانشـگاهی در طـول ایـن سـال ها بود تا 

نقـاط قـوت و ضعـف ایـن نظام مشـخص شـود.
ایـن کار بـه دو صـورت انجـام پذیرفـت. کار اول ایـن 
بود که در یک نظرسـنجی از روسـای واحدهای سـازمانی 
خواسـته شـد تـا نقـاط قـوت و ضعـف برنامه هـای واحـد 
را در ایـن سـال ها مشـخص و بـه مـا ارائـه کننـد. پـس 
از مشـخص شـدن نقـاط قـوت و ضعـف، ایـن نقـاط قوت 
و ضعـف دسـته بندی شـدند و مجـدد بـا همـکاری مرکـز 
افکارسـنجی جهاددانشـگاهی یـک گـروه ۳۰۰ نفـری که 
شـامل روسـا و معاونین واحدهای سـازمانی بودند در یک 
بررسـی میدانـی قـرار گرفتنـد و حاصـل آن به صورت یک 
گـزارش مفصـل ارائـه شـد کـه بـه مـا بـرای برنامه ریـزی 
در برنامـه هفتـم توسـعه جهاددانشـگاهی کمک بسـیاری 

. کرد
کـه  بـود  ایـن  دادیـم  انجـام  کـه  هـم  دومـی  کار 
ریاسـت  شـامل  صاحب نظـر  افـراد  بـا  را  مصاحبه هایـی 
محتـرم جهاددانشـگاهی، معاونـان فعلـی، برخـی معاونین 
سـابق و اسـبق جهاددانشـگاهی، متخصصیـن در حـوزه 
و گروه هـای  امنـا  اعضـای جهـادی هیـات  برنامه ریـزی، 
بـا  رابطـه  را در  انجـام دادیـم و نظـرات آن هـا  دیگـری 
موضـوع تدویـن برنامـه جویـا شـدیم کـه حاصـل آن هـم 
به صـورت گزارشـی تهیـه شـد کـه در شـورای معاونیـن 

ارائـه کردیـم.
جمع بنـدی ایـن دو گـزارش به مـا کمک کـرد تا نقاط 
قـوت و ضعـف برنامه هـای توسـعه اول تـا ششـم را بتوان 
اسـتخراج کـرد و بـا دیـد شـفاف تری فراینـد برنامه ریزی 

برنامـه هفتم را شـروع کرد.
در برنامـه هفتـم مـا چنـد محـور کاری اساسـی را در 
نظـر گرفته ایـم؛ اول این کـه سـعی می کنیـم بـر اسـاس 
سیاسـت های  و  پنج سـاله  اهـداف  برنامه ریـزی،  نظـام 
کانـی کـه توسـط شـورای علمـی و هیـات امنـا مصـوب 
شـده بـه واحدهـا اباغ شـود. بر همین اسـاس شـوراهای 
بخشـی شـروع به کار نموده انـد و در ادامه شـورای تدوین 
در  به تدریـج  شـوراها  ایـن  حاصـل  و  می شـود  تشـکیل 

شـورای علمـی ارائـه خواهد شـد.
موضـوع دومـی کـه مد نظـر قـرار گرفته اسـت، این که 
محـدود  و  اصلـی  محـور  چنـد  برنامـه  ایـن  تدویـن  در 
بـرای هـر حـوزه فعالیـت در نظـر گرفتـه شـده و اهـداف 
واقـع  در  می شـود.  مشـخص  کیفـی  به صـورت  صرفـاً 
اهـداف کیفـی هسـتند و سـنجه های اهـداف هسـتند که 
می تواننـد کمیـت آن هـا را بسـنجند. ایـن حرکـت کار ما 
را سـخت تر می کنـد، امـا از آن طـرف بـرای کسـانی کـه 
کننـد  تدویـن  اجرایـی  و  عملیاتـی  برنامـه  می خواهنـد 

کارشـان سـاده تر اسـت.
نکتـه بعـدی ایـن اسـت کـه تـا حـد ممکـن سـعی 
واحدهـای  خـود  توسـط  برنامه ریـزی  کـه  می شـود 
جهاددانشـگاهی انجـام شـود و بـه ایـن شـکل نباشـد که 
برنامه ریـزی توسـط سـطوح باالتـر انجـام شـود و واحدها 

مکلـف بـه انجـام آن گردنـد.
مجمـوع ایـن مـوارد باعـث می شـود کـه برنامه هـا از 
شـکل نمایشـی خـارج شـده و عملیاتـی باشـد کـه همـه 
واحدهـا متعهـد بـه تدویـن و اجـرای آن باشـند. سـعی 
می شـود در ایـن برنامه هـا نقـش دفتـر مرکـزی و سـتاد 
نقـش تسـهیلگر باشـد. به خصـوص بـرای واحدهایـی کـه 
در حـال توسـعه هسـتند. واحدهـای در حـال توسـعه در 
ایـن برنامـه جدی تـر و پررنگ تـر دیـده خواهنـد شـد. از 

بـه شـکلی  طـرف دیگـر، واحدهـای بزرگ تـر نقششـان 
اسـت کـه واحدهـای کوچک تـر بتواننـد از تجـارب آن هـا 
اسـتفاده بهتـری ببرند و در توسـعه ی سـایر واحدها نقش 

کنند. ایفـا 

اجرای شـش برنامه توسـعه در جهاددانشـگاهی 
چـه دسـتاوردهایی بـرای این نهاد داشـته اسـت؟ 
آیـا ایـن نهاد در هـر یـک از برنامه های توسـعه، به 

همـه اهداف دسـت پیـدا کرده اسـت؟
در جهاددانشـگاهی ۵ برنامـه نهایـی شـده اسـت و در 
سـال آخـر برنامـه ششـم قـرار داریـم کـه ارزیابـی برنامه 
ششـم صـورت نپذیرفتـه اسـت. متاسـفانه دو سـال آخـر 
ایـن برنامـه بـا پاندمـی کرونا مصادف شـده و تحـت تأثیر 
کرونـا قرار گرفته اسـت. واقعیت این اسـت پـس از تدوین 
و اجـرای شـش برنامه، ضرورت داشـتن برنامـه بر همگان 
اثبـات شـده و امیـدوار هسـتم بتوانیم با یـک برنامه خوب 
و قـوی، مجموعـه ی جهاددانشـگاهی بـه سـمت اهـداف 
متعالـی خـود حرکـت کنـد. تاکنون نیـز برنامه هـای اجرا 
شـده در جایـگاه خـود در هـر برهـه، توانسـته اند مؤثـر 

شند. با
برنامـه پنجم با تغییر رویکـرد در محتوا و نحوه ی اجرا، 
باعـث ایجـاد بازبینی در نظام برنامه ریزی جهاددانشـگاهی 
شـد و فرهنـگ خوبی را در حـوزه برنامه ریزی در مجموعه 
جهاددانشـگاهی بـه وجـود آورد؛ امـا این کـه آیـا همـه ی 
برنامه هـا بـه همـه اهداف خود رسـیده باشـند، لزومـاً این 
اتفـاق نیفتـاده اسـت و مطمئناً در دل هر برنامه شـرایطی 
ایجاد می شـود کـه ممکن اسـت بعضی از اهـداف برآورده 
نشـوند اما سـعی شـده اسـت از هر برنامه ای بهره ای برده 
شـود و جهاددانشـگاهی برای رسـیدن به قدم هـای بعدی 

پیشـرفت تقویت شود.
نقـش معاونـت هماهنگـی جهاددانشـگاهی در 
ارتبـاط منسـجم بیـن واحدهـا و دفتر مرکـزی این 

نهـاد را چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟
در رابطـه بـا واحدهـا چنـد مسـاله وجـود دارد. یـک 
بحـث ایـن اسـت کـه بایـد بتـوان یـک زمینـه ای را بـه 
بـزرگ  واحدهـای  ظرفیـت  از  بتـوان  کـه  آورد  وجـود 
برخـی  کـرد.  اسـتفاده  کوچـک  واحدهـای  توسـعه  در 
بیشـتری  قدمـت  دارای  جهاددانشـگاهی  واحدهـای  از 
هسـتند و تـا بـه حـال در حوزه هـای مختلـف پژوهشـی، 
فرهنگـی و آموزشـی فعالیت هـای بیشـتری و موثرتـری 
داشـته اند. رونـد پیشـرفت ایـن واحدهـا را باید بتـوان در 

سـایر واحدهـا تکثیـر کـرد. ایـن کار می توانـد از طریـق 
نظام نامه هـای همـکاری بیـن واحـدی صـورت بپذیرد که 
بتـوان ایـن همـکاری را نظـم بهتـری بخشـید. البتـه در 
دوره هـای قبلـی نظام نامه هایـی تدوین شـده اسـت، ولـی 
ایـن نظام نامه هـا کمتـر مورد توجـه قرارگرفتـه و عملیاتی 

است. شـده 
بتوانیم  که  است  این  معاونت  این  برنامه های  از  یکی 
این همکاری ها را توسعه دهیم و به یکسری ساختارهای 
سازمانی دست پیدا کنیم؛ یعنی فقط در قالب پروژه نباشد 
قالب  در  داشته  وجود  به حال  تا  که  چون همکاری هایی 
پروژه بوده است. مثًا یک واحد سازمانی پروژه را گرفته و 
واحدی دیگر برای انجام پروژه کمک کرده است. به دنبال 
این هستیم که ظرفیت های همکاری را در قالب ساختار 
و  صحبت ها  رابطه  این  در  بماند.  پایدار  تا  کنیم  طراحی 
یعنی  داشتیم؛  مختلف  واحدهای  با  هم  خوبی  مذاکرات 
از یک سو با واحدهایی که امکان این را دارند که بتوانند 
بتوانیم در حوزه  ما  و  را گسترش دهند  فنی خود  دانش 
و واحدهای دیگر آن را به کار بگیریم، صحبت شده و از 
سویی دیگر با واحدهای کوچک تر و متقاضی صحبت شده 
که  است  کسب وکار  مدل  سری  یک  این ها  حاصل  است. 
در حال طراحی و تدوین است و امیدوار هستیم در سال 

جاری بتوانیم دو یا سه مورد آن را کلید بزنیم.

هماهنگـی  معاونـت  تعامـل  و  ارتبـاط  میـزان 
جهاددانشـگاهی بـا دیگـر حوزه هـا در ایـن نهـاد، 
از جملـه پژوهش، فرهنـگ و آمـوزش و کارآفرینی 

بـرای ارتقـای فعالیت هـا چگونـه اسـت؟
خیلــی  پرســنلی  لحــاظ  بــه  هماهنگــی  حــوزه 
ــت  ــن معاون ــه ای ــرف وظیف ــا از آن ط ــت، ام ــدود اس مح
به گونــه ای اســت کــه بخشــی از ارتبــاط بیــن واحدهــای 
جهاددانشــگاهی بــا دفتــر مرکــزی از طــرف ایــن معاونــت 
صــورت می پذیــرد. بــه همیــن خاطــر ســعی شــده اســت 
در طــول ایــن مــدت ارتبــاط خوبــی بــا حوزه هــای 
ــوان  ــاط بت ــن ارتب ــه ســبب ای ــرار شــود و ب ــف برق مختل
مســائل واحدهــا را در حوزه هــا و مســائل حوزه هــا را 
ــن حــوزه ی  ــر ای ــان دیگ ــه بی ــرد. ب ــش ب ــا پی در واحده
ــا و  ــن واحده ــط بی ــک راب ــوان ی ــد به عن ــت بتوان معاون
دفتــر مرکــزی عمــل نمایــد تــا مســائل تســهیل گــردد. 
ــا  ــم ب ــور منظ ــی به ط ــات مختلف ــر، جلس ــن ام ــرای ای ب
ــود  ــعی می ش ــود و س ــام می ش ــف انج ــای مختل حوزه ه
ــدا را  ــود. خ ــل ش ــپس ح ــده و س ــد ش ــائل اول رص مس



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

18
ه2

مار
│ش

وم
ود

ت 
یس

ل ب
سا

18
کارنامه

41

شــکر در حــال حاضــر ارتبــاط بســیار خوبــی بیــن ایــن 
حــوزه و ســایر معاونت هــا برقــرار اســت و از ایــن ارتبــاط 
خــوب بــرای حــل مســائل واحدهــا اســتفاده می شــود. از 
ــق  ــز برخــی مســائل خــود را از طری ــا نی ــی حوزه ه طرف

ــد. ــری می نماین ــا پیگی ــت از واحده ــن معاون ای

ــس  ــا مجل ــگاهی ب ــل جهاددانش ــطح تعام س
شــورای اســالمی چگونــه اســت و چــه راهکارهایی 
می توانــد بــه برقــراری ارتبــاط مطلــوب بــا 

ــود؟ ــر می ش ــدگان منج ــس و نماین مجل
در مجمـــوع ارتبـــاط بســـیار خوبـــی برقـــرار اســـت. 
ــگاهی  ــن جهاددانشـ ــاط بیـ ــای ارتبـ ــی از نمودهـ یکـ
و مجلـــس در موضـــوع بودجـــه متجلـــی می شـــود. 
ــاون  ــکاری معـ ــا همـ ــته بـ ــال گذشـ ــبختانه سـ خوشـ
پشـــتیبانی و مدیریـــت منابـــع، رشـــد خوبـــی در 
ـــد.  ـــود آم ـــه وج ـــس ب ـــه در مجل ـــب بودج ـــان تصوی زم
ایـــن نشـــان دهنده عنایـــت خـــوب مجلـــس بـــه 
فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی اســـت و خوشـــحال 
هســـتیم بـــا مجموعـــه ای کار می کنیـــم کـــه نســـبت 
بـــه جهاددانشـــگاهی شـــناخت نســـبتاً خوبـــی دارنـــد. 
ــا ایـــن شـــناخت را  ــا ایجـــاب می کنـــد تـ وظیفـــه مـ

ــم. ــعه دهیـ ــترش و توسـ گسـ
ارتبـــاط بـــا نماینـــدگان، کمیســـیون های مجلـــس 
ــری  ــو موثـ ــه نحـ ــس بـ ــای مجلـ ــز پژوهش هـ و مرکـ
برقـــرار اســـت و ســـعی می شـــود از ایـــن ارتبـــاط 
ـــم  ـــدگان  ه ـــود. نماین ـــتفاده ش ـــاد اس ـــعه جه ـــرای توس ب
توجـــه خوبـــی بـــه جهـــاد دارنـــد. همچنیـــن شـــاهد 
ـــی  ـــای انتخاب ـــدگان در حوزه ه ـــه نماین ـــتیم ک ـــن هس ای
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــا واحده ـــبی ب ـــاط مناس ـــود ارتب خ
ـــای  ـــه ی روس ـــدگان در برنام ـــا نماین ـــدار ب ـــتند. دی هس
رونـــد  از  اطاع رســـانی  و  دارد  قـــرار  واحدهـــا 
فعالیت هـــای جهـــاد صـــورت می پذیـــرد. تـــاش مـــا 
ـــد  ـــدا کن ـــترش پی ـــات گس ـــن ارتباط ـــه ای ـــت ک ـــن اس ای
ــه مجلـــس  ــم کـ ــری هـ ــای دیگـ ــوان در حوزه هـ و بتـ
نظـــر دارد مؤثـــر واقـــع شـــد. به عنـــوان مثـــال تـــاش 
ــیون ها  ــا کمیسـ ــکاری بـ ــعه ی همـ ــا توسـ ــود بـ می شـ
و فراکســـیون های مجلـــس، نقـــش جهاددانشـــگاهی در 
تدویـــن برنامـــه ی هفتـــم توســـعه ی کشـــور پررنگ تـــر 
شـــود. از طرفـــی یـــک ســـری انتظـــارات وجـــود دارد 
کـــه مجلـــس از جهاددانشـــگاهی دارد کـــه در صـــورت 
ــش  ــوان نقـ ــارات می تـ ــن انتظـ ــتن از ایـ ــاع داشـ اطـ

موثرتـــری را ایفـــا نمـــود.
به غیراز مجلس، سطح ارتباط و تعامل جهاددانشگاهی 

با دولت و سایر سازمان ها چگونه است؟
ارتبــاط بــا دولــت در ســطح ملــی در حــوزه فعالیتــی 
معاونــت هماهنگــی و امــور مجلــس نیســت و حوزه هــای 
ــطح  ــی در س ــد. ول ــرار کنن ــاط برق ــد ارتب ــی بای تخصص

ــرق دارد. ــاله ف ــتان ها مس اس
یکـی از تاکیـدات این اسـت کـه دولت هـا و دولتمردان 
ابتـدا بایـد بـا ظرفیت جهاد آشـنا شـوند و بعـد از ظرفیت 
ایـن نهـاد بـرای توسـعه علمـی فرهنگی کشـور اسـتفاده 
جهاددانشـگاهی  ظرفیـت  از  اگـر  داریـم  اعتقـاد  کننـد. 
اسـتفاده شـود بسـیاری از مشـکات موجـود کمرنگ تـر 
خواهـد شـد. به همیـن خاطر در سـفرهای اسـتانی تاکید 
بـر این اسـت کـه بـا مقامات اسـتانی ارتبـاط برقرار شـود 
تـا بتـوان عـاوه بـر معرفـی جهاددانشـگاهی، زمینه هـای 
فعالیت و توسـعه ی واحدهای اسـتانی را براسـاس نیازهای 

منطقـه تعییـن کرد.

در انتخــاب جهادگــران نمونــه هســتیم. در 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــه معیارهای ــاب چ ــن انتخ ای

؟ د می شــو
ــکل  ــن ش ــه ای ــه ب ــران نمون ــاب جهادگ ــد انتخ فرآین
ــر اســاس  ــا درخواســت می شــود، ب ــه از واحده اســت ک
ــر اســاس  ــه واحــد )ب بخشــنامه و ســهمیه اختصاصــی ب
معرفــی  را  نمونــه خــود  اعضــا( جهادگــران  تعــداد 
کننــد. پــس از معرفــی جهادگــران نمونــه از ســوی 
ــوزه  ــاس ح ــر اس ــت، ب ــن معاون ــت در ای ــا، لیس واحده
ــط  ــای مرتب ــه حوزه ه ــامی ب ــت تقســیم بندی و اس فعالی
ــت  ــی درخواس ــای تخصص ــود و از حوزه ه ــال می ش ارس
می شــود کــه اولویت بنــدی را براســاس شــاخص ها و 
ــود را  ــای خ ــد و انتخاب ه ــام دهن ــود انج ــای خ معیاره
ــه حــوزه ی هماهنگــی اعــام کننــد.  براســاس اولویــت ب

ــتند. ــته هس ــا دو دس ــن معیاره ای
یـــک ســـری از معیارهـــا عمومـــی هســـتند ماننـــد 
ـــازمانی  ـــارکت س ـــورد، مش ـــن برخ ـــازمانی، حس ـــار س رفت
و ارتبـــاط مؤثـــر و یـــک ســـری از معیارهـــا نیـــز 
ـــا هـــر حـــوزه تعریـــف  اختصاصـــی هســـتند کـــه مرتبـــط ب
ـــت  ـــه معاون ـــامی را ب ـــا اس ـــه حوزه ه ـــی ک ـــوند. زمان می ش
ـــای  ـــداد اعض ـــاس تع ـــد براس ـــام می کنن ـــی اع هماهنگ
حـــوزه نســـبت بـــه تعـــداد اعضـــای جهاددانشـــگاهی، 
ــال  ــوان مثـ ــود. به عنـ ــاص داده می شـ ــهمیه اختصـ سـ
ـــور  ـــاد کش ـــت جه ـــد جمعی ـــوزه ۴۰ درص ـــک ح ـــر ی اگ
ـــه  ـــای نمون ـــت، در اعض ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ را ب

نیـــز ســـهمیه ی ۴۰ درصـــدی دارد.
ــود  ــن ب ــد ای ــه ش ــه آن توج ــه امســال ب ــی ک موضوع

ــی نشــود و در  ــر بیشــتر معرف ــک نف ــر واحــد ی ــه از ه ک
حالــت برابــر واحدهایــی کــه ســه ســال گذشــته ســهمیه 
نداشــتند، مــورد توجــه قــرار گیرنــد. بعــد از معرفــی اعضــا 
از حوزه هــا بــا توجــه بــه دو قاعــده ی فــوق، لیســت اولیــه 
بــا بیســت درصــد نفــرات بیشــتر تهیــه شــده و در شــورای 
ــان نهایــی گردیــد. در خصــوص روســای واحدهــای  معاون
ســازمانی، براســاس ارزیابــی عملکــرد روســا، شــش نفــر از 
روســا انتخــاب شــدند کــه در شــورای معاونــان رأی گیــری 
و در نهایــت یــک نفــر انتخــاب شــد. بــا توجــه بــه 
نقدهایــی کــه در فرآینــد انتخــاب اعضــای نمونــه وجــود 
داشــت، رییــس جهاددانشــگاهی موافقــت کردنــد کــه ایــن 

رویــه مــورد بازنگــری قــرار گیــرد.

ــا  ــه ب ــی در رابط ــه خاص ــر نکت ــان اگ در پای
فعالیت هــای ایــن حــوزه داریــد بفرماییــد.

یکـی از موضوعاتـی کـه در این مدت به شـدت پیگیری 
می شـود، رصـد و ارزیابـی وضعیـت واحدهاسـت. سـعی 
می شـود مشـکات واحدهـا اول شناسـایی شـده و بعـد 
حل شـوند. موضوع رضایـت اعضای جهاددانشـگاهی برای 
ایـن حـوزه معاونـت بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. اعتقـاد 
سـرمایه ی  مهم تریـن  جهاددانشـگاهی  اعضـای  داریـم 
ایـن نهـاد هسـتند و بایـد مسـائل آن ها مـورد توجـه قرار 
گیـرد. از ایـن رو به دقـت مسـائل مطـرح شـده در واحدها 
را بررسـی می کنیـم. هرچنـد مسـائل مطـرح شـده عمدتاً 
دارای ابعـاد مختلفـی هسـتند و حـل آن هـا از پیچیدگـی 

زیـادی برخوردار اسـت.
ــی  ــت معیارهای ــده اس ــعی ش ــا س ــاب روس در انتخ
ــن  ــود و ای ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــر واح ــا ه ــب ب متناس
انتخــاب به گونــه ای باشــد کــه رونــد فعالیــت در واحدهــا 
بهبــود پیــدا کنــد. از ایــن رو بعــد از انتصــاب نیــز رونــد 
ــه  ــا کمــک شــود ک ــی واحــد بررســی می شــود ت حرکت

ــد. ــو باش ــد روبه جل ــیر و رون مس
عاقـــه داریـــم کـــه بتوانیـــم نظـــرات اعضـــای 
ـــن  ـــیم. از ای ـــنونده باش ـــفاف ش ـــورت ش ـــا را به ص واحده
ـــع  ـــت مناب ـــتیبانی و مدیری ـــت پش ـــکاری معاون ـــا هم رو ب
ــنهادها  ــام پیشـ ــامانه ی نظـ ــک سـ ــده ای نزدیـ در آینـ
مســـتقر خواهـــد شـــد تـــا همـــکاران بتواننـــد نظـــرات 
ـــه  ـــه ارائ ـــت مجموع ـــدن وضعی ـــر ش ـــرای بهت ـــود را ب خ

کننـــد.
رییــس  موافقــت  بــه  توجــه  بــا  طرفــی  از 
جهاددانشــگاهی، در تــاش هســتیم ســامانه رســیدگی به 
شــکایات را ایجــاد کنیــم تــا بتــوان مســائل و مشــکاتی 
را کــه ممکــن اســت در واحدهــا وجــود داشــته باشــد را 
ــر و شــفاف تری طــرح  ــد در فضــای بهت ــکاران بتوانن هم
ــود.  ــیدگی ش ــری رس ــو بهت ــه نح ــد و ب ــوع نماین موض
ــه اعضــای  ــن اســت ک ــه ای ــوط ب ــر من ــن ام ــد ای هرچن
ــه ایــن حــوزه اعتمــاد داشــته  جهاددانشــگاهی نســبت ب
باشــند کــه تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه ایــن اعتمــاد 

ــد. ــود آی ــه وج ب
عــاوه بــر ایــن در حــال تدویــن نظام هایــی در زمینــه 
ارزیابــی عملکــرد واحدهــا و روســا هســتیم تــا براســاس 
ــای  ــا معیاره ــا را ب ــا و واحده ــرد روس ــوان عملک آن بت

مناســبی رصــد و ارزیابــی نمــود.
از  یکـــی  هـــم  برنامه ریـــزی  حـــوزه  مـــورد  در 
مســـایلی کـــه در جهـــت تســـهیل امـــور برنامه ریـــزی، 
ـــزی  ـــامانه برنامه ری ـــاد س ـــت، ایج ـــری اس ـــال پیگی در ح
ــریف  ــگاهی شـ ــکاری جهاددانشـ ــا همـ ــه بـ ــت کـ اسـ
و اداره ی فـــن آوری اطاعـــات در حـــال ایجـــاد اســـت 
ــکیل  ــالگرد تشـ ــه سـ ــه بـ ــم کـ ــدوار بودیـ ــه امیـ کـ
جهاددانشـــگاهی برســـد امـــا بـــا توجـــه بـــه تغییـــرات 

ــت. ــده اسـ ــر شـ ــد، زمان بـ فراینـ
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پیرشفت قابل توجه ۴۱ طرح فناورانه 
جهاددانشگاهی با وجود تحریم ها

نهاد  این  و  می رود  شمار  به  جهاددانشگاهی  در  پراهمیت  حوزه های  از  فناوری  و  پژوهش 
کشور ضروری هستند  برای حل مشکالت  که  فناوری هایی  تولید  تا  است  کرده  همواره سعی 
را جزء اولویت های اصلی خود قرار دهد. موضوعی که مخصوصًا در چند سال گذشته با اجرای 
۴۱ طرح فناورانه با باور توان ایرانی با سرعت بیشتری در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.

جهاددانشگاهی  فناوری  و  پژوهش  معاونت  هدف  این  به  رسیدن  برای  و  راستا  همین  در 
شناسایی نیاز کشور به فناوری های روز دنیا و بومی سازی دانش فنی طراحی و ساخت و تولید 
اساس  بر  و  تقاضا محور  نگاه  با  فناورانه  تعریف طرح های  و  در جهاددانشگاهی  فناوری ها  این 

نیازهای فناورانه صنایع کشور در دستور کار خود قرارداده است.
با دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی به گفت وگو نشستیم تا 

با برنامه های این معاونت بیشتر آشنا شویم.

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی از ثبت ۱۴ اخرتاع و ۱۸ ژن توسط 

پژوهشگران این نهاد سخن گفت

ــگر در  ــداد پژوهش ــه تع ــر چ ــال حاض در ح
گروه هــای پژوهشــی و مراکــز خدمــات تخصصــی 
جهاددانشــگاهی  فنــاوری  و  پژوهــش  حــوزه 

ــتند؟ ــت هس ــغول فعالی مش
بـر اسـاس اطاعـات اداره کل منابـع انسـانی معاونـت 
حـوزه  جهاددانشـگاهی،  منابـع  توسـعه  و  پشـتیبانی 
پژوهـش و فناوری جهاددانشـگاهی، دارای دو هزار و ۴۲۹ 
نفـر نیـروی انسـانی بوده کـه ۴۶۵ نفـر آن ها عضـو هیات 
علمـی و مابقـی )۱۹۶۴ نفر( عضو غیر هیات علمی اسـت.

از میـان اعضـای شـاغل در حـوزه پژوهـش و فنـاوری 
تعـداد پژوهشـگران هـزار و ۳۳۰ نفـر )۴۶۵ نفـر اعضـای 
هیـات علمـی و ۸۶۵ نفـر اعضـای غیـر هیـات علمـی( 
هسـتند کـه از مجمـوع ایـن تعـداد پژوهشـگر ۶۷۳ نفـر 
خدمـات  مراکـز  در  نفـر   ۳۵۷ پژوهشـی،  گروه هـای  در 
تخصصـی و ۳۰۰ نفـر در حوزه هـای سـتادی و مدیریتـی 

فعـال هسـتند.
اعضـای  به عنـوان  نیـز  نفـر   ۹۹ و  هـزار  همچنیـن 
فنـاوری  و  پژوهـش  حـوزه  در  پژوهشـگران  پشـتیبان 

می کننـد. فعالیـت  جهاددانشـگاهی 

ــگاهی  ــات جهاددانش ــعه تحقیق ــد و توس رش
ــوده  ــه ب ــته چگون ــال گذش ــک س ــژه در ی به وی

ــت؟ اس
خـود  برنامه هـای  اجـرای  مسـیر  در  جهاددانشـگاهی 
انجـام  بـه  را  گوناگونـی  فعالیت هـای  سـال ۱۳۹۹  طـی 
رسـانده اسـت. پژوهشـگران این نهاد موفق شـدند اجرای 
۵۹۰ طـرح تحقیقاتـی را آغاز کننـد و مراحل اجرای ۶۱۰ 

طـرح را بـه پایـان رسـانده اند.
پژوهشـگران ایـن نهـاد در این مـدت، نتایـج تحقیقات 
خـود را به عنـوان مقالـه و کتـاب در مجـات و مجامـع 
کرده انـد.  منتشـر  خارجـی  و  داخلـی  علمـی  معتبـر 
درمجمـوع ۱۱۵۰ مقالـه را در مجـات معتبـر علمـی – 
پژوهشـی داخلـی و خارجـی به چاپ رسـیده و ۹۵۰ مقاله 
را در سـمینارهای علمـی داخلـی و خارجـی )به صـورت 
شـفاهی و پوسـتر( ارائـه داده و ۶۵ کتاب حاصـل از نتایج 

تحقیقـات علمـی و پژوهشـی را منتشـر کرده انـد.

در سـال ۱۳۹۹ پژوهشـگران ایـن نهـاد موفـق شـدند 
بـه ثبـت  را  تعـداد ۳۲ اختـراع )۱۴ اختـراع و ۱۸ ژن( 

رسـانند.
بــا توجــه بــه حمایت هــای مقــام معظــم 
ــت در دو  ــس و دول ــاعدت های مجل ــری و مس رهب
ســال گذشــته اجــرای بیــش از ۴۰ طــرح فناورانــه 
ــه جهاددانشــگاهی واگذارشــده اســت، تاکنــون  ب
ــرداری  ــه بهره ب ــا ب ــن طرح ه ــداد از ای ــه تع چ
رســیده و وضعیــت ســایر طرح هــا چگونــه 

ــت؟ اس
طرح هـای فناورانـه جهاددانشـگاهی از سـال ۹۸ با ۳۱ 
طـرح آغـاز شـد و در سـال ۹۹ به ۴۸ طـرح افزایش یافت. 
متاسـفانه بـه دلیـل مشـکات ارزی و مالـی از تعـداد ۱۷ 
طـرح افـزوده شـده ۷ طـرح آغـاز نشـد، یک طـرح به طور 
کامـل خاتمـه یافتـه و این سـبد پـروژه در حـال حاضر با 
۴۱ طـرح در حـال انجـام اسـت که از این تعـداد ۱۳ طرح 

باالی ۸۰ درصد پیشـرفت داشـته اسـت.
بـا توجـه بـه تحریم هـای ظالمانـه بـا قـدری تأخیـر 
جهاددانشـگاهی  متخصصـان  لیکـن  شـده ایم،  مواجـه 
علی رغـم مشـکات، بـا بومی سـازی و در مواقـع خـاص، 
بـا  را  اجـرای طرح هـا  توانسـتند  تحریم هـا  مدیریـت  بـا 

کننـد. پیگیـری  قابل توجهـی  پیشـرفت 
ایـن ۴۱ پـروژه فناورانـه در حوزه های فنی و مهندسـی 
)۲۳ طـرح(، علـوم پزشـکی )۹ طـرح(، کشـاورزی و منابع 
طبیعـی )۹ طـرح( در حـال اجـرا می باشـد کـه وضعیـت 
پیشـرفت و دسـتاوردهای برخـی از این طرح هـا به صورت 

خاصـه به شـرح زیر اسـت:
◄ در حـوزه فنـی و مهندسـی و علـوم پایـه طـرح 
"طراحـی و سـاخت سیسـتم رانش یک رام قطـار ۷ واگنه 
متـرو " تکمیـل و بـا موفقیـت در حضـور ریاسـت محترم 

جمهـور در فروردیـن ۱۴۰۰ رونمائـی گردیـد.
درون چاهـی  هیدرولیکـی  موتورهـای  سـاخت   ◄
حفـاری سـایزهای ۱/۸-۲ اینـچ و ۳/۴-۶ اینچ " به مرحله 
نهایـی رسـیده کـه تـا دو مـاه آینده تسـت نهائـی انجام و 

آمـاده تولیـد در مقیـاس انبـوه هسـتیم.
در  کـه   " پرمصـرف  شـیمیائی  مـاده   ۱۰ تولیـد   ◄

صنعـت نفـت و گاز کاربـرد زیـادی دارنـد نیز بـاالی %۹۰ 
پیشـرفت داشـته اسـت.

 "PDC در "سـاخت و تولیـد مته هـای حفـاری ◄
نیـز نمونـه نیمه صنعتـی تکمیـل و منتظـر تسـت میدانی 

می باشـد.
◄ سـاخت نمونـه نیمه صنعتـی کریسـتالیزاتور " کـه 
در صنایـع فـوالد و ریخته گـری اهمیـت بسـیاری دارد نیز 
بـا موفقیـت توسـط شـرکت فـوالد مبارکه اصفهان تسـت 
و خوشـبختانه مـورد رضایـت کامـل کارفرمـا قـرار گرفت.

◄ اسـتحصال نیـکل و کبالـت از منابع معدنی کشـور 
" نیـز ۸۵% پیشـرفت داشـته کـه بـا اجـرای آن صنایـع 
فـوالد بـه صنایـع آلیـاژی، صنایـع دفاعـی و پتروشـیمی 

کشـور از آن بهـره می برنـد.
◄ مدیـای منسـوج فیلتر هـوا “، بومی سـازی فناوری 
انجـام و ماشـین آالت مربوطه خریداری و نخسـتین نمونه 

از محصول در شـرف تولید اسـت.
ولتـاژ  مـگاوات  موتـور ۱۵  دور  کنتـرل  سیسـتم   ◄
متوسـط ": طراحـی و تأمیـن تجهیـزات آن انجام گرفتـه 

و بیـش از ۸۰% پیشـرفت داشـته اسـت.
◄ سـاخت واحـد قابل حمـل تولیـد نشاسـته حفـاری 
باقابلیـت تحمـل دمایی زیاد " نیز بیش از ۹۰% پیشـرفت 
داشـته و توانسـته ایم تائیدیـه پژوهشـگاه صنعـت نفـت را 
بـا  تولیـد  راه انـدازی خـط  حـال  در  و  نماییـم  دریافـت 
ظرفیـت تولیـد ۱۰۰۰ تـن در سـال در اسـتان اردبیـل 

می باشـیم.
 ESP طراحـی و سـاخت پمپ هـای درون چاهـی ◄
بـرای ازدیـاد برداشـت از مخـازن نفـت و گاز بـا پیشـرفت 
بهره بـرداری  بـه   ۱۴۰۰ سـال  پایـان  تـا  قابل ماحظـه 

می رسـد.
◄ در حـوزه علـوم پزشـکی طـرح "کسـب دانش فنی 
و تولیـد کیـت انجمـاد و ذوب جنیـن و محلـول شستشـو 
" ۱۰۰% تکمیـل شـد و ایـن محصـول هم اینـک مراحـل 

تائیـد وزارت بهداشـت را طـی می کنـد.
◄ پـروژه "زخـم پـوش " کـه باهـدف دسـتیابی بـه 
فنـاوری ۴ نـوع زخـم پوش برای اسـتفاده در کشـور انجام 
می شـود نیـز به خوبـی پیش رفتـه و نمونه هـای اولیه زخم 
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پـوش فومـی و هیدروفایبـر موفـق به اخـذ موافقت اصولی 
از سـازمان تجهیـزات پزشـکی گشـته اسـت و محصـول 
آلژینـات نیـز اولیـن نمونـه با موفقیت تولیدشـده اسـت و 

در حـال اخـذ تائیدیـه از مراجـع ذیصاح می باشـد.
◄ کیت حساسـیت به شـیمی درمانی " بـرای کاهش 
هزینه هـای درمانـی سـرطان، نمونه هـای ساخته شـده بـا 
مشـکات زیـاد بـرای تسـت مـوازی بـه خـارج از کشـور 

ارسال شـده اسـت کـه دارای نتایـج مثبتـی بوده اسـت.
◄ در حـوزه کشـاورزی و منابـع طبیعی طـرح "تولید 
جنیـن منجمـد نـژاد برتـر گاوهـای گوشـتی و شـیری " 
۱۰۰% انجـام و با مشـارکت سـازمان اوقـاف و امور خیریه 
و بـا تشـکیل شـرکت مشـترک بـه بهره بـرداری تجـاری 

است. رسـیده 
◄ تولیـد فرمـون مبـارزه بـا آفـت کـرم خـراط در 
درختـان آلـو، زیتـون و گـردو " نیـز بـه مرحلـه تکمیـل 
رسـیده و تسـت های مزرعـه بـا موفقیـت طـی شـده و در 
حـال اخـذ مجـوز از وزارت جهـاد کشـاورزی بـرای تولید 

اسـت انبوه 
◄ تولیـد چهـار نـوع بـذر هیبریـد سـبزی و صیفـی 
" مراحـل آن بـا موفقیـت در حـال طـی شـدن اسـت و 
نمونه هـای بـذر کاهو شـامل هشـت رقـم بـذر هیبرید در 
مراحـل نهائـی اسـت. ۵۰۰۰ مترمربع گلخانه ساخته شـده 
و بـه بهره برداری رسـیده اسـت و فاز دوم نیز به مسـاحت 
۵۰۰۰ مترمربع در دسـت اجرا و تکمیل اسـت. بذور کاهو 

در مرحلـه ثبـت رقـم از مراجع مرتبط اسـت.
◄۵ نـوع آفت کـش گیاهـی " به طـور کامـل مراحـل 
فرموالسـیون و سـاخت نیمه صنعتـی انجـام و تسـت های 
تسـت های  اسـت.  انجام شـده  موفقیـت  بـا  نیـز  آن 
آزمایشـگاهی و مزرعـه ای آن نیـز با موفقیت انجام شـده و 

در حـال ثبـت در سـازمان حفـظ نباتـات اسـت.
◄ در طـرح "فرموالسـیون و تولیـد داروهـای طبیعی 
جایگزیـن آنتی بیوتیک هـا در صنعـت طیـور " نیـز ۵ دارو 
بـا منشـاء گیاهـی بـرای کنتـرل بیماری هـای شـایع در 
صنعـت طیـور فرموله شـده و تسـت های آزمایشـگاهی را 
گذرانـده و در مرحله ثبت در سـازمان دامپزشـکی کشـور 
اسـت. خـط تولیـد و کارخانه تولیـد این داروها بـه همراه 
آفت کش هـای گیاهـی در شـهرک چهـار بیشـه شهرسـتان 
گچسـاران با حدود ۷۰ درصد پیشـرفت در حال اجرا اسـت.

اجــرای ایــن طرح هــای فناورانــه و دیگــر 
ــزان  ــه می ــه چ ــگاهی ب ــا در جهاددانش پروژه ه
ــور و ارزآوری  ــتگی کش ــع وابس ــته در قط توانس

ــد؟ ــر باش مؤث

سیاسـت جهاددانشــــــــگاهی در تعریـف و اجـرای 
بـا  قـرارداد  انعقـاد  و  همـکاری  و  فناورانـه  طرح هـای 
سـازمان ها و دسـتگاه های مختلف، قطع وابسـتگی کشـور 
بـه شـرکت ها و سـازندگان خارجی در طراحی، سـاخت و 
تولیـد برخـی از فناوری هـا و تجهیزات اسـتراتژیک صنایع 
گوناگـون و پراهمیـت و همچنیـن جلوگیـری از خـروج 
ارز و ایجـاد اشـتغال بـوده اسـت. بـر اسـاس ایـن ویژگـی 
اصلـی همـه طرح هـای تعریف شـده در قالـب طرح هـای 
فناورانـه و یـا قراردادهـای منعقـده شـده بـا سـازمان ها و 
دسـتگاه های مختلـف به گونـه ای توسـط جهاددانشـگاهی 
مـوارد  تحقـق  بـه  نسـبت  بتواننـد  کـه  می شـوند  اجـرا 

ذکرشـده عمـل کنند.
در حوزه فنی و مهندسـی و علوم پایه جهاددانشـگاهی 
به عنوان مثـال می تـوان طـرح فناورانـه "سـاخت سیسـتم 
رانـش یـک رام قطـار هفـت واگنـه متـرو " کـه در قالـب 
قـراردادی بـا شـهرداری تهـران، معاونت علمـی و فناوری 
بـرد. حـدود ۳۰  نـام  را  انجـام شـد  ریاسـت جمهـوری 
درصـد قیمـت یـک رام قطار مربـوط به مجموعه سیسـتم 
حـدود  در  آن  اول  مجموعـه  سـاخت  در  اسـت.  رانـش 
۱۵۰ هـزار یـورو صرفه جویـی ارزی حاصل شـده کـه در 
صـورت تجاری سـازی طـرح تـا حـدود ۲۵۰،۰۰۰ یـورو 
صرفه جویـی ارزی بـرای هـر مجموعـه نیز قابل دسترسـی 

ست. ا
طـرح فناورانه دیگر که سـاخت و مونتـاژ آن در مراحل 

پایانـی قـرار دارد، طـرح "سـاخت موتورهـای هیدرولیکی 
درون چاهـی حفـاری سـایزهای ۱/۸-۲ و ۳/۴-۶ اینـچ " 
بـوده کـه بـا بومی سـازی و تجـاری شـدن طـرح و بـا در 
نظـر گرفتـن نیاز سـاالنه شـرکت های حفـاری و بهره بردار 
در حـدود ۱۵۰۰۰ دالر بـرای هر مجموعه از این دو سـایز 

بـرای کشـور صرفه جویـی ارزی حاصل می شـود.
پـروژه بعـدی "طراحی و سـاخت واحد تولید نشاسـته 
حفـاری باقابلیـت تحمـل دمایی زیاد " اسـت کـه با توجه 
بـه نیـاز سـالیانه کشـور بـه نشاسـته حفـاری کـه برابـر 
۴۰۰۰ تـن در سـال بـرآورد می شـود، بـا راه انـدازی خـط 
تولیـد آن توسـط این نهاد بـا ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سـال 
در حـدود ۱ میلیـون دالر صرفه جویی ارزی در سـال برای 

کشـور ایجاد خواهد شـد.
این نکته قابل اشـاره اسـت که سـایر طرح های فناورانه 
در حـال اجـرا توسـط زیرمجموعه هـای جهاددانشـگاهی 
ارزی  صرفه جویـی  شـده  ذکـر  طرح هـای  هماننـد  نیـز 
قابل ماحظـه ای نیـز برای کشـور به ارمغـان خواهند آورد 
ماننـد طـرح "تولیـد بخشـی از مـواد شـیمیایی پرمصرف 
صنعـت نفـت و گاز شـامل مـواد ضدخوردگـی، ضدکـف، 
پلـی الکتروالیـت، دمولسـیفایر معکـوس و ..." )حدود ۱۵ 
میلیون دالر در سـال(، "سـاخت و تولیـد مته های حفاری 
PDC" )۱۶۰۰۰ دالر بـرای هـر متـه و ۴ میلیـون دالر 
بـرای تأمیـن نیـاز سـالیانه کشـور(، " طراحی و سـاخت " 
سیسـتم کنتـرل دور موتـور ۱۵ مـگاوات ولتاز متوسـط " 
)۱ میلیـون یـورو بـرای هـر درایـو ۱۵ مـگاوات( و "تولید 

کریـن اکتیـو از قیـر طبیعـی " )۷۰۰.۰۰۰ دالر(.
جهاددانشـگاهی  نیـز  پزشـکی  علـوم  حـوزه  در 
اسـت.  رسـانده  نتیجـه  بـه  را  ارزشـمندی  فناوری هـای 
به طـور مثـال در دهـه شـصت و هفتـاد میـادی بـا توجه 
بیمـاران  از  بسـیاری  در کشـور  نابـاروری  بـاالی  شـیوع 
مجبـور بـه خـروج از کشـور بـرای دریافـت خدمـات فوق 
تخصصـی درمـان نابـاروری بوده انـد. این مسـاله بـا توجه 
بـه ارزش هـای فرهنگـی و اسـامی و نیـز خـروج ارز از 
کشـور تبعـات متعـددی بـرای زوجیـن داشـته اسـت. در 
حـال حاضر، جهاددانشـگاهی توانسـته اسـت بـا راه اندازی 
از ۱۵۰۰۰  بیـش  نابـاروری سـاالنه  از درمـان  شـبکه ای 
متوسـط  از  بیـش  موفقیـت  میـزان  بـا  درمانـی  سـیکل 
کشـورهای توسـعه یافته داشـته باشـد کـه موجـب شـده 
کـه نه تنهـا زوجیـن نیازمند بـه دریافت خدمات از کشـور 
خارج نشـوند بلکه در قالب گردشـگری سـامت بسـیاری 
از کشـورهای منطقـه بـرای دریافـت ایـن خدمـات به این 
مراکـز مراجعـه کننـد و موجـب ارزآوری در ایـن حـوزه 

. ند شو
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در خصـوص مـواد مصرفـی، کیـت و تجهیـزات مـورد 
نیـاز بـا توجـه به این کـه دانش حـوزه نابـاروری در اختیار 
از  برخـی  می باشـد  ابن سـینا  و  رویـان  پژوهشـگاه های 
مـواد مصرفـی و کیت هـای مـورد نیـاز ایـن حـوزه نیـز با 
فناوری هـای مناسـب توسـعه یافتـه و بدیـن ترتیـب در 
اسـتقال نسـبی از حـوزه گام هـای مهم و جدی برداشـته 

است. شـده 
از دیگـر اقدامات فناورانه سـال گذشـته طـرح فناورانه 
ملـی تولیـد زخـم پوش با مشـارکت بیش از ۴ پژوهشـگاه 
و پژوهشـکده و سـازمان جهاددانشـگاهی بـا هـدف تولید 
زخـم پوش هـای مـورد نیـاز کشـور کـه همگـی وارداتـی 

بودنـد صـورت گرفت.
هرسـال بیـش از ۱۲ میلیـون دالر ارز دولتـی جهـت 
وارد ایـن زخـم پوش هـا پرداخـت می شـد کـه جوابگـوی 
همـه بیمـاران نیـز نبودنـد. خوشـبختانه نتایـج حاصل از 
ایـن فعالیـت منجـر بـه تولیـد دانـش فنـی ۴ زخـم پوش 
و اخـذ موافقـت اصولـی ۲ محصـول از اداره کل تجهیزات 
پزشـکی شـد کـه رونـد تجاری سـازی و تولیـد صنعتـی 

ادامـه خواهـد یافت.
اجـرای  نیـز  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  حـوزه  در 
طرح هـای فناورانـه به منظـور افزایـش بهـره وری تولیـد، 
کاهش وابسـتگی کشـور به واردات و تـاش برای ارزآوری 
بـرای کشـور پیگیـری می شـود از جملـه مهم تریـن ایـن 
طرح هـا عبارت انـد از: "اصـاح نژاد دام سـنگین "، "تولید 
بچـه ماهـی بـرای پـرورش ماهـی در قفـس "، "تولیـد 
بـذور هیبریـد سـبزی و صیفـی "، "تولیـد آفت کش هـای 
گیاهـی و داروهـای دامـی بـا منشـاء گیاهـی "، "تولیـد 
پروبیوتیک هـای پرکاربـرد بـا مصارف طیـور و آبزی پروری 
"، "تولیـد مکمل هـای ورزشـی " و یـک طـرح فناورانـه 
بسـیار مهـم در زمینـه "تولیـد مـرغ الیـن تخم گـذار " 

ست. ا

گذشـــــــته  ســال  در  جهاددانشــگاهی 
ــه  ــی و فناوران ــم پژوهش ــتاوردهای مه ــه دس چ
)در حوزه هــای فنــی و مهندســی، پزشــکی، 
کشــاورزی و علــوم انســانی( در ســطح ملــی و یــا 

بین المللــی داشــته اســت؟
جهاددانشـگاهی در طول سـال گذشـته دسـتاوردهای 
مهمـی را در حوزه هـای مختلـف فنـی و مهندسـی و علوم 
پایـه، علـوم پزشـکی، علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعی و 

علـوم انسـانی، اجتماعـی و هنـر شـاهد بوده اسـت.
عـاوه  پایـه  علـوم  و  مهندسـی  و  فنـی  حـوزه  در 
قبلـی  سـؤاالت  در  کـه  فناورانـه  کان  طرح هـای  بـر 

توضیـح داده شـده قراردادهـای دیگـری نیـز بـا سـازمان 
کارفرمایـی منعقـد شـد کـه هـر یـک می توانـد منشـأ اثر 
باشـد؛  مختلـف  حوزه هـای  در  فنـاوری  بومی سـازی  در 
از جملـه قـرارداد "پژوهـش، طراحـی، سـاخت تجهیـزات 
شـرکت  متصـل  خودروهـای  کاربردهـای  توسـعه  و 
ایران خـودرو " بـه کارفرمایـی شـرکت ایران خـودرو کـه 
توسـط سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف در حال 
اجـرا بـوده و در حـال حاضـر حـدود ۲۰ درصد پیشـرفت 

دارد. فیزیکـی 
"طراحـی، سـاخت و تولید کنترل الکتریکـی اتوماتیک 
)TCU( گیربکـس " بـه کارفرمایـی شـرکت ایران خودرو 
جهـت تحویـل ۱۰۰.۰۰۰ عدد TCU به شـرکت که این 
صنعتـی  جهاددانشـگاهی  سـازمان  توسـط  نیـز  قـرارداد 
شـریف در حـال اجـرا بـوده و در حـال حاضـر پـروژه در 

حـدود ۱۵ درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد.
گذشـته  سـال  در  کـه  دیگـری  مـوارد  جملـه  از 
مذاکـرات مربـوط بـه انعقـاد قـرارداد آن هـا با سـازمان ها 
از  بخشـی  تأمیـن  جهـت  کارفرمایـی  شـرکت های  و 
نیازهـای فناورانـه آن هـا در قالـب شـیوه نامه تولیـد بـار 
اول انجـام پذیرفـت کـه " تولیـد ۴۰ عـدد کاف دسـتگاه 
شـیمیایی  مـاده  "بومی سـازی  و   " سـیار  مغـزی  لولـه 
دمولسـیفایر حوزه هـای اهـواز آسـماری و ابوذر خشـکی " 
بـه کارفرمایی مدیریت پشـتیبانی سـاخت و تأمین کاالی 
شـرکت ملـی نفت ایـران و پـروژه "تصفیه پسـاب صنعتی 

واحدهـای بهره بـرداری نفـت قشـم " جهـت تخلیـه بـه 
بـه  کشـور  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  پذیرنـده  محیـط 
کارفرمایـی شـرکت نفت فات قـاره از آن جمله هسـتند.

حـوزه علـوم پزشـکی نیـز قدم هـای موثـری را در این 
زمینه برداشـته اسـت. سـال گذشـته به دلیـل همه گیری 
بیمـاری کوویـد-۱۹ یکی از سـال های پر چالـش در حوزه 
سـامت و درمـان بوده اسـت. بـه دلیل زیسـت بوم خاصی 
یـک  از  پـس  به سـرعت  نیـاز محـور جهاددانشـگاهی،  و 
هفتـه از اعـام ورود بیمـاری کوویـد ۱۹ به کشـور، اولین 
کیـت بومـی تشـخیص مولکولـی کوویـد تولیـد و پـس از 
فروردین مـاه  اول  هفتـه  در  موفقیت آمیـز  ارزیابی هـای 
مجـوز تولیـد از اداره کل تجهیـزات پزشـکی را دریافـت 

. کرد
پژوهشـگاه های  تسـلط  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن 
سـلول های  و  سـلولی  علـوم  حـوزه  در  جهاددانشـگاهی 
بنیـادی و بـا توجه به نقش سـلول های بنیـادی در تعدیل 
سیسـتم ایمنـی بافاصلـه چندیـن کار آزمایـی بالینـی با 
در  آن هـا  ترشـحات  و  بنیـادی  سـلول های  از  اسـتفاده 
درمـان بیمـاران مبتابه موارد شـدید بیمـاری کووید ۱۹ 
اسـتفاده شـد کـه بـا توجـه بـه موفقیت هـای انجام شـده، 
رونـد تجاری سـازی آن هـا و اخـذ مجـوز از سـازمان غـذا 

و دارو آغـاز شـد.
همـکاری پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی در تهیـه 
زیرسـاخت های الزم و کمـک بـه انجـام مطالعـات پیـش 
بالینی در حوزه نخستی سـانان برای اعتبارسـنجی واکسن 
کرونـا و نیـز تهیـه اولیـن مـدل موشـی حـاوی گیرنـده 
ACE بـرای تسـریع رونـد اعتبارسـنجی واکسـن کرونـا 
به جـای نخستی سـانان از دیگـر اقدامـات جهاددانشـگاهی 

در حـوزه کرونا اسـت.
 بـا توجـه بـه سـاخت اولین کیـت تشـخیص مولکولی 
کوویـد ۱۹، در اولیـن هفته هـای ورود کوویـد بـه کشـور 
چندیـن آزمایشـگاه مولکولـی جهاددانشـگاهی بـه انجـام 
اقدامات تشـخیص مولکولی کوویـد ۱۹ پرداختند تا جایی 
کـه در برخـی از روزهـا بـه رکـورد بیـش از ۳۰۰۰ تسـت 
در روز نیـز در روزهایـی کـه هنـوز بخش هـای خصوصـی 
و دولتـی آمادگـی انجـام این گونـه اقدامـات تشـخیصی را 
نداشـتند، صـورت گرفـت. تهیـه مـواد ضدعفونی کننده با 
توجـه بـه دانش پژوهشـکده گیاهان دارویی و پژوهشـکده 
اولیـن  از  ایزولـه  لباس هـای  تولیـد  و  صنایـع شـیمیایی 

اقدامـات جهاددانشـگاهی در حـوزه کرونـا بوده اسـت.
همچنیـن انجـام مطالعـات سـلول درمانـی با اسـتفاده 
درمـان سـرطان های  در  از سـلول های کشـنده طبیعـی 
پیشـرفته مغـز و سـرطان پسـتان از اقدامـات پژوهشـی 
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دو  در  کـه  بـود  گذشـته  سـال  در  جهاددانشـگاهی 
پژوهشـگاه رویان و پژوهشـکده سـرطان معتمد اجرا شـد 
کـه در خصوص سـرطان های مغـز با حضور دکتر سـتاری 
در بهمن مـاه سـال ۹۹ نتایـج آن اعـام شـد. همچنیـن 
راه انـدازی بخـش ژن درمانـی مرکـز محصـوالت پیشـرفته 
پزشـکی پژوهشـگاه رویـان ATMP نیـز راه انـدازی شـد 
کـه در ایـن بخـش با تولید سـلول ها یا محصوالت سـلولی 
از  العـاج  بیماری هـای صعـب  امـکان درمـان  پیشـرفته 

جملـه سـرطان های پیشـرفته مهیـا می شـود.
تولیـد دانـش فنـی کیت هـای ذوب و انجمـاد جنین و 
اعتبارسـنجی پیـش بالینـی و بالینـی آن ها که مـورد نیاز 
مراکـز درمـان نابـاروری نیـز می باشـد در سـال گذشـته 
بـه پایـان رسـید و بـا توجه بـه قـرارداد بخـش خصوصی، 
تولیـد نیمه صنعتـی و اخذ مجوزهای سـازمان غـذا و دارو 

در دسـتور کار است.
طرح هــای  مهــم  بســیار  دســتاوردهای  از  یکــی 
ــع  ــه جهاددانشــگاهی در حــوزه کشــاورزی و مناب فناوران
طبیعــی در ســال گذشــته، دســتیابی بــه فنــاوری تولیــد 
جنیــن آزمایشــگاهی دام ســنگین بــا هــدف تولیــد 
گوســاله های ممتــاز شــیری و گوشــتی به منظــور کمــک 
ــه واردات گوشــت قرمــز  ــه کاهــش وابســتگی کشــور ب ب
ــرکتی  ــاد ش ــا ایج ــه ب ــت ک ــوده اس ــی ب ــره حیوان و ک
ــه  ــه زمین ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــا س ــترک ب مش
تجاری ســازی ایــن فنــاوری در ســطح ملــی فراهــم 
شــده اســت و در آینــده ای نزدیــک شــاهد صــادرات ایــن 

ــود. ــم ب ــی خواهی ــورهای متقاض ــه کش ــاوری ب فن
بــا توجــه بــه سیاســت های جهاددانشــگاهی کــه 
بــر لــزوم انجــام تحقیقــات کاربــردی منطبــق بــا اســناد 
ــم انداز و  ــند چش ــعه، س ــناد توس ــور )اس ــت کش باالدس
اســناد بخشــی( کــه در راســتای حــل نیازهــا و مســائل 
کشــور باشــد تاکیــد دارد، در حــوزه علــوم انســانی، 
ــن  ــی را در ای ــتیم گام های ــم توانس ــر ه ــی و هن اجتماع
خصــوص برداریــم. ده هــا پــروژه کاربــردی خــرد و کان 
در مقیاس هــای اســتانی، منطقــه ای و ملــی در واحدهــای 
جهاددانشــگاهی اجــرا شــده اســت ایــن پروژه هــا عمدتــاً 
ــتان ها  ــود در اس ــکات موج ــل مش ــه ح ــک ب ــر کم ب
بوده انــد  اجرایــی متمرکــز  نیازهــای دســتگاه های  و 
پروژه هــا  از  برخــی  میــان  ایــن  در  خوشــبختانه  و 
ــه  ــم ب ــه می توانی ــته اند ک ــی و کان داش ــای مل نقش ه

برخــی از آن هــا اشــاره کنیم.
از جملــه آن کــه بــا وزارت کشــور و ســازمان اجتماعــی 
وزارت کشــور ارتباطــات مناســبی ایجــاد شــده و در ایــن 
ــام  ــگاهی انج ــی در جهاددانش ــای مهم ــتا، پروژه ه راس

آن هــا گســترش همــکاری  از جملــه  اســت.  شــده 
واحدهــای جهاددانشــگاهی در پــروژه دفاتــر تســهیلگری 
ــروژه  ــن پ اجتماع محــور می باشــد. جهاددانشــگاهی در ای
در ۸ اســتان دفتــر تســهیلگری ایجــاد کــرده و به عــاوه 
در ســه اســتان نیــز به عنــوان رابــط میــان وزارت کشــور 

و دیگــر دفاتــر تســهیلگری عمــل نمــوده اســت.
ــائل  ــی و مس ــیب های اجتماع ــوع آس ــن موض همچنی
اجتماعــی از دیگــر حوزه هــای فعالیتــی اســت کــه 
فعالیــت می کننــد.  ایــن حــوزه  چندیــن واحــد در 
و  واحدهــا  ایــن  پیشــین  تجربیــات  بــه  توجــه  بــا 
و سیاســت های موجــود  توانمندســازی  ضرورت هــای 
ــا  در کشــور، موضــوع مســائل و آســیب های اجتماعــی ب
تأکیــد برنهــاد خانــواده، زنــان و کــودکان در دســتور کار 

ــت. ــوده اس ــا ب ــن واحده ای
ــازمان  ــا س ــکاری ب ــتاوردهای هم ــر از دس ــی دیگ یک
بهره منــدی  زمینه ســازی  کشــور،  وزارت  اجتماعــی 
ــور  ــی در کش ــعه اجتماع ــت توس ــرح وضعی ــج ط از نتای
اســت کــه نتایــج آن در قالــب پژوهش هــا و تدویــن 

دســتورالعمل ها در آینــده ارائــه خواهــد شــد.
بــه  بزرگــی  و  مهــم  پروژه هــای  آن  بــر  عــاوه 
در  کشــور  وزارت  اجتماعــی  ســازمان  کارفرمایــی 
ــای  ــط واحده ــز توس ــان نی ــای ایش ــتای ماموریت ه راس
ملــی  اســت. طرح هــای  انجام شــده  جهاددانشــگاهی 
ــی  ــرح مل ــاف، ط ــاب و عف ــی حج ــش مل ــون پیمای چ

ایرانیــان  ملــی زیســت جنســی  بزه دیدگــی، طــرح 
از دیگــر دســتاوردهای همــکاری جهاددانشــگاهی بــا 

ســازمان اجتماعــی وزارت کشــور بــوده اســت.
واحدهــای  در  انســانی  علــوم  حــوزه  محققــان 
جهاددانشــگاهی نقــش مهــم و موثــری در تهیــه و تدویــن 
اســناد در کشــور ایفــا می کننــد. از ایــن میــان می تــوان 
ــتغال و  ــعه اش ــناد توس ــد اس ــی مانن ــناد بخش ــه اس ب
ــر از  ــی دیگ ــن یک ــرد. همچنی ــاره ک ــوان اش ــا بان ارتق
ــده  ــاز ش ــته آغ ــال گذش ــه از س ــی ک ــای مهم طرح ه
بازنگــری در ســند ملــی توانمندســازی و ســاماندهی 
ــر  ــا ب ــه بن ــت ک ــور اس ــمی کش ــکونتگاه های غیررس س
ــهری  ــی ش ــرکت بازآفرین ــی ش ــت مال ــنهاد و حمای پیش
ــی و  ــی اســناد قبل ــج حاصــل از ارزیاب ــران اســت. نتای ای
سیاســت های اجــرا شــده در ســکونتگاه های غیررســمی 
ــاش  ــه و ت ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــی م ــن بازبین در ای
ــه  ــا ضمــن آن ک ــم شــود ت ــه ای تنظی شــده ســند به گون
ــه  ــری ب ــمی جلوگی ــکونتگاه های غیررس ــترش س از گس
ــن  ــد، زمینه هــای توانمندســازی ســاکنان ای عمــل می آی
ــی،  ــعه اجتماع ــان از توس ــدی آن ــکونتگاه ها و بهره من س

ــد. ــم آی ــی فراه فرهنگ
پژوهشــی  مهــم  دســتاوردهای  از  دیگــر  یکــی 
ــش در  ــت دان ــه مدیری ــن نظام نام ــانی تدوی ــوم انس عل
دســتگاه های اجرایــی کشــور اســت کــه در پــی آن طــی 
بخشــنامه ای توســط ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور 
ــا  ــده و آن ه ــاغ ش ــی اب ــتگاه های اجرای ــه دس ــه کلی ب
ــش را در  ــت دان ــا نظــام مدیری ــرده اســت ت ــف ک را مکل

ــد. ــتقر کنن ــود مس ــتگاه های خ دس
ــانی،  ــوم انس ــت عل ــای پراهمی ــر از حوزه ه ــی دیگ یک
ــوع  ــا موض ــی ب ــای تخصص ــش و فعالیت ه ــام پژوه انج
ــل  ــه در ذی ــت ک ــه اس ــت و جامع ــازی حاکمی توانمندس
ــان و  ــاه ایرانی ــامانه رف ــه س ــک، تهی ــت الکترونی آن دول
ــارض  ــوع تع ــت. موض ــده اس ــرح ش ــع مط ــارض مناف تع
ــم  ــه ه ــم اســت ک ــه مباحــث بســیار مه ــع از جمل مناف
در دولــت یازدهــم و دوازدهــم و هــم در مجلــس شــورای 
ــه  ــورد توج ــس م ــای مجل ــز پژوهش ه ــامی و مرک اس
بــوده اســت. خوشــبختانه اســنادی در ایــن خصــوص در 
جهاددانشــگاهی تهیــه شــده اســت کــه از جملــه آن هــا 
می تــوان بــه پروژه هــای بررســی تعــارض منافــع در 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، ســازمان بهزیســتی 
ــتای  ــه در راس ــرد ک ــاره ک ــرورش اش و وزارت آموزش وپ
نیــز  آموزش وپــرورش  در  نخبه گرایــی  پژوهــش  آن 

انجــام شــده اســت.
ــال  ــه در س ــری ک ــم دیگ ــی مه ــات حاکمیت موضوع
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پژوهــش  مــورد  انســانی  علــوم  حــوزه  در  گذشــته 
بایســته های  و  پیشــرفت  قــرار گرفته انــد. در حــوزه 
ــد،  ــران ارش ــاب مدی ــاخص های انتخ ــی، ش ــت انقاب دول
پیشــران های اقتصــادی کشــور، نقــش کرونــا بــر مســائل 
ــز  ــور متمرک ــب وکارها( کش ــادی )کس ــی و اقتص اجتماع

ــوده اســت. ب

جهاددانشــگاهی چــه اولویــت و آینــده ای را در 
ــیم  ــود ترس ــرای خ ــاوری ب ــش و فن ــوزه پژوه ح

کــرده اســت؟
بــه  جهاددانشــگاهی  زیرمجموعه هــای  ورود 
ــن  ــا در نظــر گرفت ــاوری ب ــم و فن ــد عل عرصه هــای جدی
ــوع  ــور و تن ــود در کش ــای موج ــه و نیازه ــرایط جامع ش
فعالیت هــا در کل مجموعــه جهاددانشــگاهی نشــان از 
ایــن دارد کــه ایــن نهــاد پتانســیل رشــد و شــکوفایی را 

در حوزه هــای مختلــف دارا اســت.
ــاوری  ــم و فن ــزون عل ــرفت روزاف ــه پیش ــه ب ــا توج ب
ــه  ــوم پای ــی و عل ــی مهندس ــف فن ــای مختل در حوزه ه
ــد،  ــد ش ــد خواه ــای جدی ــاد نیازه ــه ایج ــر ب ــه منج ک
جهاددانشــگاهی می بایســت بــه جهــت عقــب نمانــدن از 
رقبــای خــود و پاســخ بــه نیازهــای جدیــد کشــور، ورود 
ــتر  ــل بیش ــکاری و تعام ــر و هم ــای جدیدت ــه عرصه ه ب
ــد و از  ــرار ده ــود ق ــتور کار خ ــازمان ها را در دس ــا س ب
آنجایی کــه ایــن نهــاد یکــی از گســترده ترین مراکــز 
ــه  ــه ب ــا توج ــت، ب ــور اس ــی در کش ــی ـ تحقیقات علم
ــف و ایجــاد نیازهــای  ــع مختل پیشــرفت کشــور در صنای
ــی و محــوری خــود در دســتیابی  ــالت اصل ــد و رس جدی
بــه فناوری هــای مــورد نیــاز صنایــع اســتراتژیک کشــور، 
ــت  ــش صنع ــان بخ ــته یاری رس ــد گذش ــد مانن می توان
باشــد و بــا دســتیابی بــه فناوری هــای کلیــدی، توانایــی و 
تعهــد خــود را به صــورت جــدی اثبــات کنــد کــه عــاوه 
بــر این کــه بایــد بسترســازی مناســبی در ایــن خصــوص 
صــورت پذیــرد، مســتلزم ارتبــاط هــر چــه بیشــتر 
نیــز  و  جهاددانشــگاهی  از  خــارج  مجموعه هــای  بــا 
ــی  ــز تحقیقات ــا مراک ــای علمــی و تخصصــی ب همکاری ه

ــت. ــه اس ــع فناوران ــا و صنای در حوزه ه
بنابرایــن بــا مقدمــه ای کــه بیــان شــد اولویــت 
جهاددانشــگاهی  در  فنــاوری  و  پژوهــش  آینــده  و 
ــت در  ــت، فعالی ــاز صنع ــر نی ــز ب ــه، تمرک ــگاه فناوران ن
حوزه هــای مــورد نیــاز بــازار، تدویــن دانــش فنــی 
ــور  ــاز کش ــورد نی ــدی م ــتراتژیک و کلی ــای اس فناوری ه
و ایجــاد کســب وکار پایــدار در حــوزه پژوهشــی خواهــد 

ــود. ب

بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف شناســـایی نیـــاز 
کشـــور بـــه فناوری هـــای روز دنیـــا و بومی ســـازی 
دانـــش فنـــی طراحـــی و ســـاخت و تولیـــد ایـــن 
ــای  ــف طرح هـ ــگاهی و تعریـ ــا در جهاددانشـ فناوری هـ
فناورانـــه بـــا نـــگاه تقاضـــا محـــور و بـــر اســـاس 
ـــای  ـــاد قرارداده ـــور، انعق ـــع کش ـــه صنای ـــای فناوران نیازه
ملـــی و فناورانـــه بـــا هـــدف تأمیـــن نیـــاز کشـــور و 
قطـــع وابســـتگی، ایجـــاد مراکـــز توســـعه فنـــاوری در 
ســـازمان ها و واحدهـــای توانمنـــد جهاددانشـــگاهی، 
ــورهای  ــه کشـ ــی بـ ــی مهندسـ ــات فنـ ــدور خدمـ صـ
همســـایه بـــا همـــکاری دفتـــر امـــور بین الملـــل، 
ـــه بـــا صنایـــع مهـــم کشـــور  توســـعه همـــکاری فناوران
از قبیـــل صنایـــع نفـــت و گاز، حمل ونقـــل ریلـــی، 
معدنـــی و فلـــزی و ... و حضـــور در نمایشـــگاه های 
ــی  ــی و بین المللـ ــطح ملـ ــت در سـ ــی پراهمیـ تخصصـ
ـــه  ـــته و در برنام ـــرار داش ـــت ق ـــن معاون ـــتور کار ای در دس
ـــد  ـــوع همانن ـــن موض ـــگاهی ای ـــعه جهاددانش ـــم توس هفت

گذشـــته موردتوجـــه قـــرار خواهـــد گرفـــت.
ـــت  ـــر اولوی ـــی و هن ـــانی، اجتماع ـــوم انس ـــوزه عل در ح
و آینـــده پژوهـــش علـــوم انســـانی در راســـتای ســـند 
ــداف  ــگاهی و اهـ ــداف کان جهاددانشـ ــم انداز، اهـ چشـ
حـــوزه پژوهـــش و فنـــاوری طرح ریزی شـــده اســـت. از 
ـــور  ـــی کش ـــناد کان و بخش ـــه اس ـــه ب ـــر توج ـــوی دیگ س
و تـــداوم همـــکاری بـــا مدیـــران کشـــور در راســـتای 

ــرای  ــور و اجـ ــکات کشـ ــل مشـ ــی در حـ نقش آفرینـ
پروژه هـــای کاربـــردی، موردنظـــر ایـــن حـــوزه اســـت.

میـــان  در  قرارگیـــری  پشـــتوانه،  ایـــن  بـــا 
ســـازمان های برتـــر تخصصـــی حوزه هـــای مســـائل 
اجتماعـــی، گردشـــگری، علـــوم شـــناختی، مطالعـــات 
زمینه ســـازی  و  دانـــش  مدیریـــت  و  شـــهری 
ــگری  ــای گردشـ ــب در حوزه هـ ــه قطـ ــدن بـ تبدیل شـ
و مســـائل اجتماعـــی اولویت هـــای اصلـــی مـــورد نظـــر 

ــت. ــانی اسـ ــوم انسـ ــوزه علـ حـ
ـــداف،  ـــن اه ـــه ای ـــتیابی ب ـــرای دس ـــا ب ـــای م برنامه ه
همـــکاری بـــا ســـازمان ها و دســـتگاه های مدیریتـــی و 
اجرایـــی کشـــور در تدویـــن و اجـــرای اســـناد ملـــی و 
ـــی  ـــات تخصص ـــی و خدم ـــای پژوهش ـــی، همکاری ه بخش
حـــوزه مســـائل اجتماعـــی و کاهـــش آســـیب های 
علـــوم  پژوهش هـــای  در  نقش آفرینـــی  اجتماعـــی، 
شـــناختی و کاربـــردی ســـازی مطالعـــات علـــوم 
ــاکنان  ــازی سـ ــی در توانمندسـ ــناختی، نقش آفرینـ شـ
ســـکونتگاه های غیررســـمی و توان افزایـــی ســـاکنان 
مناطـــق محـــروم کشـــور، تدویـــن نقشـــه راه رســـیدن 
ـــد  ـــی آن و تاکی ـــوم کل ـــرفت در مفه ـــعه و پیش ـــه توس ب
ـــه  ـــش و ارائ ـــی و پژوه ـــی - اجتماع ـــعه فرهنگ ـــر توس ب
خدمـــات تخصصـــی به منظـــور افزایـــش مشـــارکت 
اجتماعـــی مـــردم، ارتقـــای منابـــع انســـانی و افزایـــش 
ـــت. ـــوزه اس ـــن ح ـــای ای ـــا و ... از برنامه ه ـــره وری آن ه به

اهمیـــت  بـــه  توجـــه  بـــا  و  آن  بـــر  عـــاوه 
ــات  ــه تجربیـ ــه بـ ــا توجـ ــی و بـ ــای طولـ پیمایش هـ
پیمایش هـــای  و  کان  پژوهش هـــای  در  موجـــود 
پژوهشـــی  ســـاختارهای  توســـط  انجام گرفتـــه 
برنامه ریزی هـــای  بـــا  مطابـــق  جهاددانشـــگاهی، 
ــای  ــز پیمایش هـ ــت مرکـ ــرر اسـ ــه مقـ ــورت گرفتـ صـ
پژوهش هـــای  در  منتخـــب  حوزه هـــای  طولـــی 
اجتماعـــی ایجـــاد شـــود. یکـــی از ایـــن پیمایش هـــا، 
پیمایـــش ملـــی خانـــواده و ارائـــه تحلیل هـــای ثانویـــه 
ـــدی در  ـــه به طورج ـــت ک ـــوالت آن اس ـــن تح آن و تدوی

ــت. ــتور کار اسـ دسـ
ســازمان برتــر در به کارگیــری نتایــج تحقیقــات، 
بــه  توجــه  فنــاوری،  و  علــم  قطب هــای  توســعه 
ــای  ــعه همکاری ه ــور، توس ــن و نوظه ــای نوی فناوری ه
ــی  ــاوری و صنعت ــی، فن ــای علم ــی در حوزه ه بین الملل
و برخــورداری و جــذب منابــع انســانی جــوان، متخصــص 
ــگاهی در  ــداف جهاددانش ــن اه ــزه از مهم تری ــا انگی و ب

ــت. ــاوری اس ــش و فن ــوزه پژوه ح
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معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی در پاسـخ بـه ایـن 
سـؤال کـه ایـن نهـاد بـه چـه میـزان توانسـته در زمینـه 
کادر سـازی و تربیـت نیـرو و جریـان سـازی فرهنگی گام 
بـردارد؟ اظهـار کـرد: مطالبـه تربیـت نیروهـای مؤمـن و 
متخصـص از جملـه اهم دغدغه هـای این نهاد بوده اسـت. 
بایـد پذیرفـت دانشـگاه و نهادهـای مرتبـط در جایگاه قوه 
عاقلـه جامعـه عمـل می کننـد، بنابراین هرگونـه تحرک و 
پویایـی و البتـه رخـوت و انفعـال بی ارتباط با آن نیسـت و 
گویـی از ایـن جایـگاه، بـه سـایر بخش هـا تسـری می یابد 
بـه فرمـوده حضرت امام خمینـی )ره( دانشـگاه مبدأ همه 

اسـت. تحوالت 
وی افـزود: دانشـگاه، مرکـز نخبـگان اسـت و ایـن نهاد 
بـه  قابلیـت  و  انسـانی  نیـروی  بـا زمینه سـازی، پـرورش 
اسـتخدام درآوردن آنـان امـکان جامعـه مطلـوب را فراهم 
می کنـد. از سـوی دیگـر جامعـه مطلـوب، بـدون فرهنـگ 
مطلـوب میسـر نیسـت. تاش هـا زمانـی می توانـد نتیجـه 
دهـد کـه الزامـات آن بـه لحـاظ فرهنگـی نهادینه باشـد.

بـزرگان،  تاکیـد  بـه  این کـه  بیـان  بـا  دکتـر علیـزاده 
انسـانی  سـرمایه  جوامـع  سـرمایه  بزرگ تریـن  مدیریـت 
بایـد  سـرمایه گذاری  بهتریـن  بنابرایـن  افـزود:  اسـت، 
معطـوف بـه ایـن مهم باشـد. جوانـان راه یافته به دانشـگاه 
به عنـوان دانشـجویان، بنـا بـه مقتضیـات سـنی، سرشـار 
از شـور و هیجان انـد و وظیفـه و مأموریـت بـه مـا حکـم 
می کنـد تـا آنجـا کـه می توانیـم بـه شـکوفایی هـر چـه 
بیشـتر شـخصیت، اسـتعداد و توانایی نسـل جوان خدمت 
کنیـم و بـا در نظر داشـتن برنامه هـای الزم در جهت کادر 
سـازی بـرای جامعـه و تربیـت نیـرو گام برداریم. لـذا این 

مقدمـه از ایـن بـاب عرض شـد که نهـاد جهاددانشـگاهی 
در مسـیر گـذر این نیروهـای جوان از دانشـگاه با مجموعه 
خروجـی  در  اسـت  تـاش  در  خـود  وسـع  و  فعالیت هـا 

نیـروی انسـانی مطلـوب، اثرگـذار باشـد.
وی در رابطـه بـا این کـه فرهنگ و مدیریـت جهادی تا 
چـه میـزان به عنـوان عبـور از موانع مورد توجه و اسـتفاده 
بـوده اسـت، گفـت: تعهـد، علم گرایـی، توجه بـه نخبگان، 
قانون گرایـی، انضبـاط، وجـدان کاری، خودبـاوری، روحیه 
قناعـت،  درسـت کاری،  نـوآوری،  و  ابتـکار  جمعـی،  کار 
اهتمـام بـه کیفیـت و رضایـت از جملـه اهـم ویژگی هـای 
فرهنـگ و مدیریـت جهـادی اسـت. طبعـاً توجـه بـه ایـن 
و  فـراز  از  مختلـف  ادوار  طـی  در  کشـور  در  شـاخص ها 
فرودهایـی برخوردار اسـت، اما متاسـفانه بایـد اجماالً اقرار 
داشـت شیب اسـتفاده از دسـتاوردها و آورده های این گونه 
مدیریت ها در کشـور بسـیار ضعیف و کند اسـت. مدیریت 
جهـادی در واقـع توجـه بـه درون زایی و برخاسـته از تفکر 
بومـی و متناسـب با مقتضیـات فرهنگی و اجتماعی اسـت 
کـه عمـده تعالیـم آن، تکنیکـی و تجربـی اسـت؛ یعنـی 
شـیوه، روش و مـدل کار اسـت کـه کارایی هـای مختلفـی 
را بـروز می دهـد. گرچـه نیـروی انسـانی دغدغه منـد در 
حـوزه فرهنگـی مهم تریـن سـرمایه در این حوزه به شـمار 

می رود.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی در پاسـخ بـه ایـن 
سـؤال کـه موفقیـت فرهنگ جهـادی متأثر از چـه چیزی 
اسـت؟ اظهـار کـرد: در این که جهـاد و حرکت جهـادی با 
توجـه بـه کارایی و کارآمـد بودن آن، پیوسـته مورد تاکید 
و تأیید بوده اسـت، شـکی نیسـت و همین موجبات ظهور 

ایـن نـگاه در عرصه هـای متنوع نظامی، سـازندگی عمرانی 
و علـم و فنـاوری بـه نسـبت های متفـاوت در جمهـوری 
تولـد بسـترهایی  اسامی شـده اسـت کـه خـود مدیـون 
سـال های  آغازیـن  همـان  در  فرهنـگ  ایـن  بـر  مبتنـی 
پیـروزی انقـاب، در قالب هایـی چـون سـپاه پاسـداران، 

جهـاد سـازندگی و جهاددانشـگاهی بـود.
وی افـزود: در ایـران اسـامی نـه یک نهـاد بلکـه تمـام 
نهادهـا در زمینـه فرهنـگ جهـادی مسـول اند. در عرصـه 
دانـش و فرهنـگ، این نقش برای جهاددانشـگاهی بسـیار 
پررنـگ بـود هرچنـد به تدریج با گسـترش حـوزه فرهنگی 
در دانشـگاه، شـاهد مشـارکت بخش های بیشـتری در این 
موضـوع بـوده و هسـتیم بنابراین نقش این نهـاد در عرصه 
ترویـج فرهنـگ جهـادی در طی ایـن سـالیان و ۴ دهه از 
انقـاب اسـامی قابـل کتمـان و چشم پوشـی نیسـت. این 
موضـوع در اباغیـه جدیـد دبیرخانـه نقشـه جامـع علمی 
کشـور بـرای این نهاد، بابیـان مشـارکت در ترویج فرهنگ 
اسـامی ایرانـی مـورد تاکیـد مجـدد اسـنادی قرارگرفتـه 

است.
دکتـر علیـزاده در رابطـه بـا این کـه بـه هـر جهـت، 
فرهنـگ جهـادی کـه در نقـاط عطـف تاریخـی از جملـه 
ابتـکارات  و  خاقیت هـا  بـروز  قالـب  در  مقـدس  دفـاع 
و حضـور  کـرد  را خلـق  درخـور، شـاهکارهای عظیمـی 
جهاددانشـگاهی هـم در امـر دفـاع و جنـگ قابـل توجـه 
مهم تریـن  جملـه  از  گفـت:  چیسـت؟  از  متأثـر  اسـت 
مؤلفه هـا عبـارت اسـت از ایثـار و از خود گذشـتگی؛ کم و 
کیف وسـیع شـهدا در عرصه هـای علم و فـن آوری، عمران 
و آبادانـی و دفـاع و جنـگ در مقاطـع گوناگـون اعـم از 

اعتاد به رسمایه دانشجویان 
در اکرث فعالیت های فرهنگی 

جهاددانشگاهی

دکتـر عیسـی علیـزاده معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی در رابطـه با وجـوه تمایـز فعالیت های ایـن معاونت گفـت: در بیـان تجـارب و فعالیت های 
فرهنگـی در ایـن نهـاد انقالبـی، آنچـه به عنـوان تمایـز بـارز و نقطـه قـوت بـه چشـم می خـورد اتـکا و اعتمـاد بـه مخاطبـان و بـه عبارتی سـرمایه 
دانشـجویان اسـت. ایـن اصـل در اکثر فعالیت هـای فرهنگی جهاددانشـگاهی دارای جایگاه مهمی اسـت. شـکل گیری ایـده در جهت اجرای یـک برنامه 

فرهنگـی و مواجهـه بـا مسـائل تا فرجـام یک رویـداد بـه محوریت خـود دانشـجویان انجـام می گیرد.
وی افـزود: نکتـه دیگـر، عـدم اصـرار بر اجـرای برنامه هایـی که اقبـال کمتری بـه آن ها وجـود دارد و ایـن انعطـاف به میـزان زیادی تـوان و قدرت 
پویایـی و نوزایـی فرهنگـی را در مجموعه هـای فرهنگی ایـن نهاد فراهم مـی آورد. معاونت فرهنگـی این نهاد که مسـوولیت بخش فرهنگـی را عهده دار 
اسـت بـه لحـاظ سـتادی دارای چرخه فرایندی و البته شـوراهای مشـورتی اسـت. در چرخه مزبور، سـازمان بـا برخـورداری از واحد برنامه ریـزی، واحد 
مطالعـات و واحـد راهبـری و در کنـار آن شـوراهای مدیـران، نظارت و گسـترش و هماهنگـی مراکز و سـازمان ها هویـت مشـخصی را در فرآیند فعل و 

هماهنگـی برنامـه فرهنگـی منعکـس می کنـد. در کنـار آن معاضدت و همـکاری با سـازمان ها و برخـی نهادها نیـز دارای اهمیت بوده اسـت.
دکتـر علیـزاده تمایـز دیگـر ایـن نهـاد را در وصف عمومـی آن دانسـت و با تاکیـد بر این که ایـن وصف عمومـی او را بـه عنصری در عرصـه فرهنگ 
عمومـی مبـدل سـاخته اسـت، گفـت: توجـه بـه مسـاله محـوری در فعالیت هـا، نـوآوری و ایده پـردازی، بسـتر و فرصت سـازی بـرای ظهـور توانایی 
مخاطـب، تعامـل بـا سـازمان ها و نهادهـا، خودارزیابی فرهنگـی و توجه به حـوزه نیاز دانشـجویان برخـی از دیگر وجوه برجسـته فعالیت هـای فرهنگی 

است. جهاددانشـگاهی 

معاون فرهنگی این نهاد اتکا و اعتاد به مخاطبان و رسمایه دانشجویان 
را در اکرث فعالیت های فرهنگی جهاددانشگاهی دارای جایگاه مهمی 

دانست



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

2۵

دوران انقـاب، دفـاع مقـدس و محرومیت زدایـی در اقصی 
نقـاط کشـورمان به خوبـی گویای جایـگاه ایـن مؤلفه مهم 
در فرهنـگ جهـادی اسـت. همیـن ویژگی اسـت کـه واژه 
"حقـوق و دسـتمزد " و "سـمت و جایـگاه " را تقریبـاً 

بـرای جهادگـران می نمـود. نامأنـوس  واژه ای 
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی ادامـه داد: مردمـی 
بـودن؛ از مؤلفه هـای فرهنـگ جهـادی، مردمـی بـودن و 
مطلوبیـت جهادگـران نـزد مـردم اسـت. فرهنـگ جهادی 
و جهادگـران توانسـته اند کمبودهـای ناشـی از عملکـرد 
ایـن  نماینـد.  جبـران  را  مسـوول  و  اداری  دسـتگاه های 
اسـت،  جهـادی  فعالیت هـای  اصلـی  شـاکله  ویژگـی 
به گونـه ای کـه طراحـی مقابلـه بـا مسـائل حـاد کشـور و 
از  بهره گیـری  بـدون  اساسـاً  عقب ماندگی هـا  از  عبـور 
تـوان آحـاد مـردم و برقـراری ارتبـاط دوسـویه بـا ایشـان 

نیسـت. و  نبـوده  امکان پذیـر 
وی بـا تاکیـد بـر این کـه تقـوا و تعهـد در کار و تقـوا 
از  یکـی  عقب ماندگی هـا  جبـران  و  خدمـت  در  تعهـد  و 
مهم تریـن اصـول را در کار و مدیریـت جهـادی تشـکیل 
می دهـد، افـزود: رهبـر انقاب اشـاره دارند »اگـر تاش ها 
و  جهت گیری هـا  چارچـوب  در  علمـی  حرکت هـای  و 
تقـوای الهـی باشـند، قطعـاً نتایـج و محصـوالت آن هـا، از 
ضررهـا و فجایـع بـه دور و بـرای بشـریت نافـع خواهنـد 
بـود« و اشـاره دارنـد »با چنیـن دیدگاهی می تـوان نتیجه 
دانشـگاهی  مجموعـه  علمـی  دسـتاوردهای  کـه  گرفـت 
از  قطعـاً  گذشـته،  سـال   ۳۵ در  کشـور  تحقیقاتـی  و 
دسـتاوردهای ۳۵ سـال بـدون شـرایط و روحیـه جهادی، 

بیشـتر و بـا کیفیت تـر اسـت.«
شـاخص  دسـتاوردهای  بـه  ادامـه  در  علیـزاده  دکتـر 
فرهنگـی جهاددانشـگاهی در یـک سـال گذشـته اشـاره 
کـرد و گفـت: ایـن نهـاد کـه از همان ابتـدا با شـکل دهی 
سـازمان انتشـارات، از پیشـتازان تأمیـن منابـع آموزشـی 
بـوده اسـت در یـک سـال گذشـته، عـاوه بر انتشـار چند 
صـد عنـوان کتاب در سراسـر کشـور بـه اجرای جشـنواره 
کتـاب سـال دانشـجویی و پایان نامه هـای برتر دانشـگاهی 
اجـرای  و  پرداخـت  حـوزه  ایـن  مرتبـط  رویدادهـای  و 
کنفرانـس بین المللـی نشـر در سـال ۱۳۹۹ از رویدادهای 

جدیـد ایـن مجموعـه بوده اسـت.
وی افـزود: برگزاری دوره های معرفـت افزایی با رویکرد 
قـرآن و معـارف ایـن نهـاد را به سـمت تأسـیس سـازمان 
مسـتقل در حـوزه قـرآن و دانشـگاه رسـانده و در سـال 
گذشـته نیـز سـازمان فعالیت هـای قرآنـی دانشـگاهیان و 
ایکنـا فعالیـت قابل توجـه ای را رقـم زده اسـت. همچنیـن 
راه انـدازی مرکـز چندرسـانه ای مبیـن و تولیـد محتـوا در 

ایـن عرصـه از اقدامـات نـو در این سـازمان اسـت.
در  کـرد:  تصریـح  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
حـوزه هنـر، باز راه اندازی کنگره شـعر و ادب دانشـجویان، 
از اقدامـات دیگر این نهاد در سـال گذشـته بـوده که ادامه 
و  جهاددانشـگاهی  دانشـجویان  سـازمان  یافـت.  خواهـد 
بازطراحـی سـاختار و برنامه های آن از اقدامـات قابل توجه 
در سـال گذشـته اسـت. توجه به عرصه سـرگرمی و بازی 
و گروه هـای علمـی دانشـجویی ذیـل شـبکه مهسـتان، از 

اقدامـات نـو در ایـن سـاختار فرهنگی بوده اسـت.
افکارسـنجی  مرکـز  کـرد:  بیـان  علیـزاده  دکتـر 
دانشـجویان در کنـار کارهـا و ماموریت هـای کارفرمایـی 
خـود، در امـر انتخابـات به رسـم معمـول ادوار گذشـته و 
به صـورت خویش فرمایـی در سـال جـاری فعالیـت خود را 
از شـش مـاه قبـل ایـن رویداد رسـماً آغـاز کـرده و نقش 
مهمـی را در فضاسـازی الزم و رصـد افـکار عمومـی ایفـا 
کـرد، به گونـه ای کـه نتایـج آمـاری به دسـت آمده در ایـن 
مرکـز بـا واقعیت هـای ایـن موضـوع قرابـت باالیی داشـته 
و اسـباب اعتمـاد بیش ازپیش مـردم و مسـووالن را فراهم 

اسـت. کرده 

وی تاکیـد کرد: البته الزم اسـت اشـاره شـود در قریب 
فرهنگـی  رویـداد   ۲۰۰۰ از  بیـش  سـازمانی  واحـد   ۵۰
در سـال گذشـته بـه وقـوع پیوسـته اسـت کـه بـه دلیـل 
اپیدمـی کرونـا عمدتـاً از طریق فضای مجازی دنبال شـده 

ست. ا
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در پاسخ به این سؤال 
که ارتباط جهاددانشگاهی با دانشجویان چگونه قابل ارزیابی 
اقدامات  بر مطلوبیت  معیاری  آنچه می تواند  است؟ گفت: 
این نهاد ارزیابی شود دیدگاه مخاطبان و دانشجویان است. 
در باب نظر مخاطبان با توجه به مکانیسم ارتباط گیری که 
برای تداوم ارتباط طراحی شده ارزیابی برنامه ها از منظر 
دانشجویان است که به عنوان هدفی مهم در برنامه توسعه 
جهاددانشگاهی مورد توجه حوزه فرهنگی است و رضایت 
نسبتاً خوبی از فعالیت ها به دست آمده است، البته این به 
معنای نبود انتقاد یا ضعف نیست. به ویژه این که ما با نسلی 

منتقد، پرسشگر و کنجکاو مواجه هستیم.
دکتـر علیـزاده اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی در سـال 
همیـن  بـا  را  متنوعـی  فرهنگـی  برنامه هـای  گذشـته 
فرض هـا، تـدارک دیـده اسـت. راه انـدازی سـامانه رویتاب 
بـا هـدف ثبـت  مکانیسـمی بـود کـه در سـال گذشـته 
در  فرهنگـی  مخاطبـان  و  از صـف  و حمایـت  رویدادهـا 
عرصـه مجازی شـکل گرفـت و امید داریم بـا حمایت های 
الزم، بتوانیـم بـر قابلیت هـا و ظرفیت هـای آن بیفزاییـم.

وی در ادامه با اشـاره به این که الزم اسـت اشـاره شـود 
از سیاسـت های کلیـدی این نهـاد در برنامه هـا، بهره گیری 
از شـیوه ها و الگوهـای نویـن و روزآمـد و نوآورانـه اسـت، 
بیـان کـرد: حضـور هم زمـان در فضـای واقعـی و مجازی، 
جلـب مشـارکت، جـذب و سـازمان دهی دانشـجویان در 
فضـای جدیـد و تاکیـد بر ارزیابـی کمی و کیفـی برنامه ها 
بـا محوریـت اثربخشـی مـورد انتظـار در فضـای مجـازی 
از رویکردهـای حـوزه فرهنگـی بـوده اسـت کـه در ایـن 
راسـتا تـاش شـده عمـده برنامه هـا دارای قابلیـت تأمین 
محتـوا در فضـای مجـازی را پیـدا کنند. اجـرای مناظرات 
دانشـجویی، جشـنواره شـعر دانشـجویی، گردهمایی هـای 
موضوعـی فرهنگـی و برنامه هـای علمـی فرهنگـی چـون 
نشسـت ها و همایش هـا از جملـه مصادیقی هسـتند که در 

تأمیـن خـوراک در فضـای مجـازی مؤثـر بوده اند.
معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی در رابطـه با مهم ترین 
موانـع پیـش پـای فعالیت هـای فرهنگـی گفـت: پاسـخ به 
ایـن سـؤال را بـه ایـن طریـق می تـوان داد کـه در چهـار 
دهـه چـه تحـوالت جدیـدی رخ داده کـه کار فرهنگـی را 
دشـوار سـاخته اسـت؟ اجمـاالً می تـوان اشـاره کـرد کـه 

عرصـه فرهنـگ در تحـوالت سیاسـی اجتماعـی جلـودار 
گشـته اسـت. جامعـه در تعدیـل و تغییر فرهنگی نسـبت 
ظهـورات  جدیـد  فناوری هـای  و  قرارگرفتـه  دولـت  بـه 
اثرپذیـری  سـرعت  می کننـد  محقـق  را  خـود  فرهنگـی 
و  ارتباطـات  فنـاوری  تحـوالت  بـه  توجـه  بـا  مخاطـب 

اطاعـات چنـد چنـدان شـده اسـت.
که  می دارد  ضروری  و  الزم  تحوالت  این  افزود:  وی 
هر چه بیشتر به سمت رویکردهای نو گام برداشته شود. 
شاید الزم باشد حوزه هایی همچنان رسمی حفظ گردد و 
عرصه هایی به شکل منتخب واگذار شود که قطعاً بازدهی 
بهتری را شاهد خواهیم بود. به عبارتی از سوی دیگر این 
تحوالت، نحوه و شیوه مداخله دولت ها در امر فرهنگ را با 
اهمیت می کند. هر چه اقدامات از الگوی اقناع و مشارکت 
دهی به مدل اجبار و رسمی گرایش یابد اثرگذاری کاهش 
منفعت  راستای  در  را  امری  مخاطب  آن که  مگر  می یابد، 
خود تشخیص دهد و همراه شود. مطلب دیگر تفاوت های 
معنا  این  به  عرصه هاست  سایر  با  فرهنگ  عرصه  ذاتی 
معموالً سرمایه گذاری و حمایت در عرصه فرهنگ، پایین 

و ناقابل است.
ایـن سـؤال کـه سیاسـت گذاری و  بـه  وی در پاسـخ 
می کنیـد؟  ارزیابـی  چگونـه  را  فرهنگـی  هدف گـذاری 
گفـت: در پاسـخ بـه ایـن سـؤال بایـد ابتـدا بـاور داشـت 
کـه در عصـر حاضـر به واسـطه تغییـر و تحـوالت رخ داده، 
دارد.  شـدن،  بـه روز  نیـاز  برنامه ریـزی  سـیاق  و  سـبک 
مـدل سیاسـت گذاری از بـاال بـه پاییـن پاسـخ گو نیسـت 
و نقـش و جایـگاه مخاطـب بـه امـری مهـم تبدیـل شـده 
نشـانه های  از  و همراهـی مخاطـب  توفیـق  اسـت. عـدم 
ضعـف برنامه ریـزی اسـت. در ایـن امـور بـه نظر می رسـد 
مجامـع  توانمندسـازی  و  دولت هـا  تسـهیلگری  جایـگاه 
بیشـتر مقبـول اسـت و بنابرایـن مهم پذیـرش این مطلب 
اسـت کـه بی توجهـی به نقـش ذینفعـان اصلـی در تدوین 
سیاسـت ها بـه فراموشـی و محـو شـدن مشـارکت آنـان 
منجـر خواهـد شـد و در فضاهـای در دسـترس و نویـن 

بـروز می دهـد. را  عکس العمـل خـود 
دکتـر علیزاده در پایان اظهار کرد: در جهاددانشـگاهی، 
عمومـی  نهادهـای  سـابقه ترین  بـا  از  یکـی  به عنـوان 
غیردولتـی، چهار عامل مبانی اعتقادی و ارزشـی، سـاختار 
)خوداتکایـی در تأمیـن منابـع مالـی و عـدم وابسـتگی به 
و  تشـکیاتی  انعطـاف  غیرمتمرکـز،  مدیریـت  دولـت، 
عضـو محـوری( و رسـالت سـازمانی و توجـه بـه خاقیـت 
و نـوآوری )به صـورت فراگیـر( و اعتمـاد بـه مخاطبـان از 

عوامـل محـوری در سیاسـت گذاری توجـه شـده اسـت.
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در ســـاختار جدیـــد معاونـــت آموزشـــی 
جهاددانشـــگاهی، کارآفرینـــی و اشـــتغال نیـــز 
ـــه  ـــت قرارگرفت ـــن معاون ـــای ای ـــزء مأموریت ه ج
اســـت. بـــا ایـــن تغییـــر ســـاختار معاونـــت 
آمـــوزش و کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی چـــه 

ــد؟ ــال می کنـ ــی را دنبـ اهدافـ
اگـــر بخواهیـــم بـــه موضـــوع اصـــاح ســـاختار 
ــوان  ــر عنـ ــگاهی و تغییـ ــوزش جهاددانشـ معاونـــت آمـ
بـــه معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی بپردازیـــم، ابتـــدا 
الزم اســـت نگاهـــی گـــذرا بـــه تاریخچـــه ایجـــاد 
ــگاهی از  ــیم.  جهاددانشـ ــته باشـ ــت داشـ ــن معاونـ ایـ
ــاز بیش ازپیـــش  ــه نیـ ــه بـ ــا توجـ ــه ۶۰ بـ ــر دهـ اواخـ
ـــاد  ـــا ایج ـــی، ب ـــات آموزش ـــترش خدم ـــه گس ـــه ب جامع
معاونـــت آموزشـــی ایـــن حـــوزه خدمتـــی را بـــه 
ســـایر حوزه هـــای خدمتـــی خـــود کـــه در آن زمـــان 
ــگاه  ــزود. جایـ ــود افـ ــی بـ ــی و پژوهشـ ــط فرهنگـ فقـ
بســـیار خـــوب حوزه هـــای فرهنگـــی و پژوهشـــی 
ـــه  ـــه ب ـــدید جامع ـــاز ش ـــه، نی ـــگاهی در جامع جهاددانش
ارائـــه آموزش هـــای تخصصـــی و مهارتـــی و همچنیـــن 
برنامه ریزی هـــای مطلـــوب مدیـــران وقـــت ارائـــه 
ـــک  ـــر از ی ـــگاهی در کمت ـــی جهاددانش ـــات آموزش خدم
ــی و  ــای تخصصـ ــای آموزش هـ ــر نظام هـ ــه در زیـ دهـ
ــی و  ــی غیردولتـ ــوزش عالـ ــدت، آمـ ــی کوتاه مـ مهارتـ
همچنیـــن آمـــوزش عالـــی علمـــی کاربـــردی بســـط و 
ـــات  ـــار، اطاع ـــرد. آم ـــدا ک ـــی پی ـــیار خوب ـــترش بس گس
ـــول  ـــه در ط ـــم دارد ک ـــن مه ـــت از ای ـــتندات حکای و مس
۳ دهـــه گذشـــته معاونـــت آموزشـــی توانســـته اســـت 
ــر  ــن ۳ زیـ ــمندی در ایـ ــول و ارزشـ ــات قابل قبـ خدمـ

نظـــام بـــه جامعـــه ارائـــه نمایـــد.
ــف  ــری در وظایـ ــث بازنگـ ــه ۹۰ بحـ ــل دهـ  از اویـ
آموزشـــی  معاونـــت  اهـــداف  و  مأموریت هـــا  و 

جهاددانشـــگاهی به صـــورت جـــدی در دســـتور کار 
ـــک  ـــول ی ـــت و در ط ـــرار گرف ـــزی ق ـــر مرک ـــتاد دفت س
دهـــه گذشـــته به ویـــژه پـــس از ابـــاغ مأموریت هـــای 
نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور از ســـوی شـــورای 
ــی در  ــنهادات مختلفـ ــی، پیشـ ــاب فرهنگـ ــی انقـ عالـ
کارگروه هـــای مربـــوط مطـــرح و موردبحـــث و بررســـی 
ـــا  ـــال ۱۳۹۷ ب ـــط س ـــت از اواس ـــود و درنهای ـــه ب قرارگرفت
ـــاوری  ـــازی فن ـــازمان تجاری س ـــارات از س ـــه انتظ ـــه ب توج
و اشـــتغال دانش آموختـــگان مبنـــی بـــر ضـــرورت 
تجاری ســـازی  حـــوزه  بـــه  بیش ازپیـــش  توجـــه 
فناوری هـــای بـــه بلـــوغ رســـیده و همچنیـــن بســـط و 
ـــوآوری و  ـــز ن ـــد و مراک ـــز رش ـــا، مراک ـــترش پارک ه گس
ـــوزه  ـــای ح ـــت و برنامه ه ـــد مأموری ـــرر ش ـــتابدهی مق ش
اشـــتغال ســـازمان تجاری ســـازی بـــه حـــوزه آمـــوزش 
ــرح  ــن  طـ ــه چندیـ ــا ازآنجایی کـ ــود. امـ ــول شـ محـ
ـــد  ـــرر ش ـــود مق ـــرا ب ـــال اج ـــتغال در ح ـــوزه اش ـــی ح مل
به منظـــور تـــداوم مناســـب طـــرح و برنامه هـــا، بـــرای 
ـــک دوره گـــذار تعریـــف شـــود و ابتـــدا  ـــن انتقـــال ی ای
ــه  ــازار کار کـ ــن بـ ــه وزیـ ــتغال در مجموعـ ــوزه اشـ حـ
ــگاهی  ــمند جهاددانشـ ــای ارزشـ ــارات و برندهـ از افتخـ
اســـت جانمایـــی گردیـــد تـــا ضمـــن هماهنگی هـــای 
الزم، زمینـــه ایجـــاد ســـازوکار اداری و ســـاختاری 
ـــات  ـــه هی ـــا مصوب ـــت ب ـــن مأموری ـــح ای ـــت و صحی درس
ـــی  ـــکر هماهنگ ـــدا را ش ـــود. خ ـــق ش ـــا محق ـــرم امن محت
و همـــکاری همـــه حوزه هـــای جهاددانشـــگاهی، ایـــن 
تغییـــر ریـــل و مســـیر اداری به خوبـــی انجـــام شـــد و 
ـــه  ـــی و در مرحل ـــاختار نهای ـــر س ـــر تغیی ـــال حاض در ح
تبییـــن نهایـــی مأموریت هـــا و اهـــداف جدیـــد حـــوزه 
ــاً در  ــتیم. ضمنـ ــی هسـ ــوزش و کارآفرینـ ــت آمـ معاونـ
ــال  ــی در حـ ــا بازمهندسـ ــازارکار بـ ــده نزدیـــک بـ آینـ
ـــد  ـــات ارزشـــمند خـــود بازخواه ـــه چرخـــه خدم انجـــام، ب

ـــل  ـــه حاص ـــمند ک ـــد ارزش ـــن برن ـــم ای ـــت و امیدواری گش
مجاهـــدت جهادگـــران عزیـــز زیـــادی اســـت بتوانـــد 
ــی  ــتغال و کارآفرینـ ــوزه اشـ ــته در حـ ــون گذشـ همچـ

کشـــور بدرخشـــد.  
شـــاید مهم تریـــن هـــدف و مأموریـــت جدیـــد 
حـــوزه معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی تکمیـــل 
ــر  ــد بـ ــا تاکیـ ــوزش بـ ــره ارزش زیســـت بوم آمـ زنجیـ
ـــال  ـــای فع ـــر نظام ه ـــه زی ـــی در هم ـــتغال و کارآفرین اش
شـــامل حـــوزه آمـــوزش عالـــی، علمـــی کاربـــردی و 
ـــت.  ـــگاهی اس ـــن در جهاددانش ـــی نوی ـــی و تخصص مهارت
ـــادی  ـــای زی ـــم فعالیت ه ـــن مه ـــق ای ـــرای تحق ـــاً ب قطع
بایـــد صـــورت پذیـــرد و به عبارت دیگـــر در آغـــاز 
ـــناخت  ـــد ش ـــه نیازمن ـــتیم ک ـــی هس ـــفر طوالن ـــک س ی
ـــا  ـــا و تهدیده ـــا، فرصت ه ـــود، نیازه ـــع موج ـــق وض دقی

هســـتیم. 
بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف و مأموریـــت جدیـــد 
بایـــد از بخشـــی نگـــری به طـــور جـــد پرهیـــز کنیـــم 
و از همـــه تـــوان مجموعـــه وزیـــن جهاددانشـــگاهی 
بـــرای تحقـــق اهـــداف و برنامه هـــا حرکـــت کنیـــم. 
بـــا توجـــه  معتقدیـــم در آینـــده نه چنـــدان دور 
بـــه ســـرمایه انســـانی بی نظیـــر جهاددانشـــگاهی، 
و  ســـخت افزاری  مناســـب  زیرســـاخت های 
شـــبکه  و  تجربیـــات  ظرفیت هـــا،  نرم افـــزاری، 
مجموعه هـــای  از  یکـــی  بایـــد  ملـــی  گســـترده 
ـــتغال  ـــوزش، اش ـــوزه آم ـــع در ح ـــو و مرج ـــرآمد، الگ س

ــیم.   ــور باشـ ــی کشـ و کارآفرینـ
هم اکنـــون چـــه تعـــداد دوره آموزشـــی 
ـــازی  ـــی، توانمندس ـــدت مهارت ـــی کوتاه م تخصص
ــگاهی  ــای جهاددانشـ ــی در واحدهـ و کارآفرینـ
سراســـر کشـــور ارائـــه می شـــود و ایـــن 

دوره هـــا چـــه تعـــداد فراگیـــر دارنـــد؟

تکمیل زنجیره ارزش 
زیست بوم آموزش با تاکید 

بر اشتغال و کارآفرینی

آموزش هـای جهاددانشـگاهی باهـدف توسـعه منابـع انسـانی 
و متناسـب باقابلیت هـای تخصصـی افـراد بـا نیازهـای تخصصـی 
کشـور بنیـان نهـاده شـده تـا در سـایه آن کارایی هـای الزم برای 
پذیـرش و ایفـای موثـر وظایـف اجتماعی و شـغلی کسـب شـود.

در حـال حاضـر در دو دانشـگاه و ۶ موسسـه آمـوزش عالـی و 
مهارتـی  و  دانشـگاهی  آموزش هـای  کاربـردی  علمـی  مرکـز   ۴۱
و  نهادگسـترده ترین  ایـن  و  می شـود  ارائـه  جهاددانشـگاهی 
پیشـرفته ترین شـبکه آموزشـی در سراسـر کشـور را داراسـت.
بـا دکتـر محمدصادق بیجندی معـاون آمـوزش و کارآفرینی این 
نهـاد بـه گفت وگـو نشسـتیم تـا بـا مهم تریـن برنامه هـا و اهداف 
بخش آمـوزش جهاددانشـگاهی، آن هم در سـاختار جدید بیشـتر 

آشـنا شویم.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی بر تغییر نگرش جامعه 
به آموزش در دوران پسا کرونا تاکید کرد
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در زیـــر نظـــام آموزش هـــای مهارتـــی و تخصصـــی 
نویـــن یکـــی از ســـاختارهای بســـیار ارزشـــمند حـــوزه 
ـــه  ـــگاهی ک ـــی  جهاددانش ـــوزش و کارآفرین ـــت آم معاون
ــت  ــکل گرفته اسـ ــت شـ ــه فعالیـ ــد دهـ ــی چنـ در طـ
وجـــود ۹ گـــروه آموزشـــی تخصصـــی اســـت کـــه 
ـــوب  ـــا مص ـــوان دوره در آنه ـــش از  ۱۸۰۰ عن ـــون بی تاکن
ـــه واحدهـــای ســـازمانی جهاددانشـــگاهی  و جهـــت اجـــرا ب

ــده اســـت.  ــرا اباغ شـ جهـــت اجـ
ـــش  ـــا و کاه ـــیوع کرون ـــم ش ـــال ۱۳۹۹ علی رغ در س
تقاضـــا بـــرای آموزش هـــای مهارتـــی و تخصصـــی، 
ــاخت های  ــدن زیرسـ ــم شـ ــه فراهـ ــه بـ ــا توجـ ــا بـ امـ
گروه هـــای  در  ۱۲۵۲دوره  الکترونیکـــی،  یادگیـــری 
ارائه شـــده  بـــرای ۶۰۶ هـــزار داوطلـــب  مختلـــف 
اســـت. شـــایان ذکر اســـت بیـــش از ۷۵ درصـــد ایـــن 
ـــازی اختصاصـــی  ـــوزش مج ـــا در بســـتر فضـــای آم دوره ه

جهاددانشـــگاهی "امجـــد" بـــوده اســـت.
آموزش هـــای تخصصـــی جهاددانشـــگاهی 
ــایر  ــا سـ ــه بـ ــی در مقایسـ ــه مزیت هایـ چـ
مؤسســـات و مجموعه هـــای آموزشـــی دارنـــد؟

آنچـــه در زیـــر نظـــام آموزش هـــای مهارتـــی و 
تخصصـــی نویـــن جهاددانشـــگاهی از گذشـــته تـــا 
ـــت  ـــارت اس ـــتیم عب ـــوده و هس ـــال آن ب ـــه دنب ـــال ب ح
ـــت  ـــی، رعای ـــز آموزش ـــق مراک ـــری دقی ـــارت و راهب از: نظ
ـــه روز  ـــی، ب ـــنجی آموزش ـــی، نیازس ـــتانداردهای آموزش اس
ــی  ــی و تخصصـ ــع، مهارتـ ــرفصل ها و منابـ ــودن سـ بـ
ـــودن و  ـــور ب ـــاز مح ـــودن، نی ـــور ب ـــتغال مح ـــودن، اش ب

جامعه پذیـــری اســـت. 
دانشـــگاهی  آموزش هـــای  وضعیـــت 
ـــداد  ـــه تع ـــت و چ ـــه اس ـــگاهی چگون جهاددانش
ـــوزش  ـــات آم ـــگاه ها و مؤسس ـــجو در دانش دانش
ـــتند؟  ـــل هس ـــغول تحصی ـــاد مش ـــن نه ـــی ای عال
ــعه  ــتی را در توسـ ــه سیاسـ ــاد چـ ــن نهـ ایـ
آموزش هـــای آکادمیـــک و دانشـــگاهی دنبـــال 

؟ می کنـــد
ـــه  ـــر تاریخچ ـــر ب ـــرور مختص ـــک م ـــد ی ـــدا بای در ابت
جهاددانشـــگاهی  در  عالـــی  آمـــوزش  شـــکل گیری 
ـــک  ـــاد ی ـــگاه ایج ـــا ن ـــال ۱۳۷۱ ب ـــیم. از س ـــته باش داش
ـــی  ـــی کشـــور مبتن ـــوزش عال ـــد در نظـــام آم الگـــوی جدی
ـــه  ـــدام ب ـــی اق ـــا پژوهـــش و کارآفرین ـــوام ب ـــوزش ت ـــر آم ب
ـــی از  ـــوزش عال ـــرای تأســـیس موسســـه آم اخـــذ مجـــوز ب

ـــرد.  ـــت ک ـــاوری وق ـــات و فن ـــوم، تحقیق وزارت عل
وزارت علـــوم تحقیقـــات و فنـــاوری بـــا توجـــه بـــه 
زیرســـاخت های بســـیار مناســـب جهاددانشـــگاهی و 
همچنیـــن تاکیـــد بـــر ظرفیت هـــای حـــوزه پژوهـــش 
و فرهنگـــی ایـــن نهـــاد بـــا تأســـیس مؤسســـات 
اســـتان های  در  جهاددانشـــگاهی  عالـــی  آمـــوزش 
ـــدان،  ـــوی، هم ـــان رض ـــان، خراس ـــان، گی ـــران، اصفه ته

خوزســـتان، یـــزد و کرمانشـــاه موافقـــت کـــرد. 
ـــزد  ـــان دو موسســـه مســـتقر در تهـــران و ی درگـــذر زم
ـــر  ـــال حاض ـــذ و در ح ـــگاه را اخ ـــه دانش ـــا ب ـــرایط ارتق ش
ـــا عنـــوان دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ در تهـــران و علـــم و  ب
ـــایر  ـــد س ـــوده و همانن ـــت ب ـــغول فعالی ـــزد مش ـــر در ی هن
ـــگاه  ـــگاهی از جای ـــی جهاددانش ـــوزش عال ـــات آم مؤسس
بســـیار خـــوب و ارزشـــمندی در زیـــر نظـــام آمـــوزش 
عالـــی غیردولتـــی برخوردارنـــد. البتـــه بـــا توجـــه بـــه 
ایجـــاد زیرســـاخت های مناســـب و اســـتاندارد، پیگیـــر 
ـــتان و  ـــی خوزس ـــوزش عال ـــات آم ـــگاه مؤسس ـــا جای ارتق
اصفهـــان بـــه دانشـــگاه از مراجـــع قانونـــی هســـتیم  و 
ـــم  ـــن مه ـــی ۱۴۰۱ ای ـــال تحصیل ـــرای س ـــم ب ـــد داری امی

ـــود.  ـــق ش محق
ــه  ــته در مجموعـ ــم و برجسـ ــکات مهـ ــی از نـ یکـ
جهاددانشـــگاهی  غیردولتـــی  عالـــی  آمـــوزش 

بهره منـــدی از تمامـــی ظرفیت هـــای نرم افـــزاری و 
ســـخت افزاری حـــوزه پژوهـــش و فنـــاوری، فرهنگـــی، 

اشـــتغال و کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی اســـت. 
آمـــوزش  منحصربه فـــرد  ویژگی هـــای  از  یکـــی 
ظرفیـــت  از  بهره منـــدی  جهاددانشـــگاهی  عالـــی 
ـــت.  ـــوزش اس ـــر آم ـــاد در ام ـــن نه ـــانی ای ـــرمایه انس س
بیـــش از ۷۰۰ عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــی ایـــن 
نهـــاد کـــه همـــه دارای تخصـــص و مهارت هـــای 
ــند در  ــمند می باشـ ــیار ارزشـ ــی بسـ ــی و پژوهشـ علمـ
کنـــار بیـــش از ۳۰۰ عضـــو هیـــات علمـــی آموزشـــی 
ـــات  ـــگاه ها و مؤسس ـــجویان دانش ـــوزش دانش ـــه آم وظیف
ـــاً  ـــد. ضمن ـــر عهده دارن ـــاد را ب ـــن نه ـــی ای ـــوزش عال آم
ـــت  ـــگاهی از ظرفی ـــی جهاددانش ـــوزش عال ـــه آم مجموع
ـــان  ـــگاه ها و مدرس ـــایر دانش ـــی س ـــات علم ـــای هی اعض
مجـــرب و کارآزمـــوده نیـــز بـــر اســـاس نیـــاز بهـــره 
ــگاه و  ــر در دو دانشـ ــال حاضـ ــوند. در حـ ــد می شـ منـ
ــر  ــگاهی بالغ بـ ــی جهاددانشـ ــوزش عالـ ــه آمـ ۶ موسسـ
۱۶ هـــزار و ۵۰۰ دانشـــجو در مقاطـــع کارشناســـی، 
کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری اشـــتغال بـــه تحصیـــل 
ـــر  ـــن زی داشـــته و تاکنـــون بیـــش از ۱۲۰ هـــزار نفـــر از ای
نظـــام در مجموعـــه آمـــوزش عالـــی جهاددانشـــگاهی 

شـــده اند.  دانش آموختـــه 
در زیـــر نظـــام آمـــوزش عالـــی علمـــی کاربـــردی، 
جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه بـــه وظایـــف منـــدرج در 
ـــاش و  ـــران پرت ـــت جهادگ ـــاش و هم ـــا ت ـــنامه و ب اساس
خســـتگی ناپذیر خـــود توانســـته اســـت بـــا بهره منـــدی 
ــگاهی از اواســـط  از تمامـــی ظرفیت هـــای جهاددانشـ
ــگامان و  ــی از پیشـ ــوان یکـ ــون به عنـ ــه ۷۰ تاکنـ دهـ
مؤثرتریـــن مجموعه هـــای آمـــوزش عالـــی علمـــی 
ــن  ــد. ایـ ــور باشـ ــوزه در کشـ ــن حـ ــردی در ایـ کاربـ
مجموعـــه وزیـــن در حـــال حاضـــر در ۴۱ مرکـــز بـــا مجـــوز 
ـــجو  ـــرش دانش ـــاوری پذی ـــات و فن ـــوم تحقیق از وزارت عل
ــردی دارد.  در  ــی کاربـ ــی و علمـ ــته های مهارتـ در رشـ
ـــجوی در  ـــزار و ۵۰۰ دانش ـــش از ۱۹ ه ـــر بی ـــال حاض ح
ـــون  ـــتند و تاکن ـــل هس ـــه تحصی ـــاغل ب ـــز ش ـــن مراک ای
بیـــش از ۱۶۰ هـــزار نفـــر از مراکـــز علمـــی کاربـــردی 

شـــده اند.  دانش آموختـــه  جهاددانشـــگاهی 
و  وظایـــف  اهـــداف،  برابـــر  جهاددانشـــگاهی 
مأموریت هـــای محولـــه بـــه دنبـــال الگوســـازی و 
ارائـــه مدلـــی از آمـــوزش عالـــی اســـت کـــه ضمـــن 
ـــر  ـــی ب ـــع مبتن ـــا و مقاط ـــی دوره ه ـــی و کم ـــعه کیف توس
ـــل  ـــه تحصی ـــاغل ب ـــجویان ش ـــه ای، دانش ـــش منطق آمای
ـــن  ـــی ای ـــوزش عال ـــز آم ـــات و مراک ـــگاه، مؤسس در دانش
ـــای  ـــی ظرفیت ه ـــدی از تمام ـــا بهره من ـــد ب ـــاد بتوانن نه

ــواع  ــش الزم، انـ ــب دانـ ــن کسـ ــگاهی ضمـ جهاددانشـ
مهارت هـــا و شایســـتگی های مرتبـــط بـــا حـــوزه 
کاری و رفتـــاری را در دوران تحصیـــل کســـب نمـــوده 
ــای  ــب ویژگی هـ ــد و صاحـ ــه ای توانمنـ و دانش آموختـ
منحصربه فـــرد الزم و مبتنـــی بـــر نیازهـــای جامعـــه و 

بـــازار کار شـــود.
 قطعـــاً در تحقـــق ایـــن اهـــداف و سیاســـت ها  
ـــاب اســـامی  ـــر معظـــم انق ـــاب رهب ـــه گام دوم انق بیانی
ــی  ــوزش و کارآفرینـ ــوزه آمـ ــراغ راه حـ ــوان چـ به عنـ

جهاددانشـــگاهی اســـت.
ــًا  ــا، مخصوصـ ــروس کرونـ ــری ویـ  همه گیـ
ــری  ــه تاثیـ ــته چـ ــال گذشـ ــک سـ ــی یـ طـ
در حوزه هـــای آموزشـــی جهاددانشـــگاهی) 
مهارتـــی و دانشـــگاهی( داشـــته اســـت و 
ایـــن نهـــاد بـــرای عبـــور از ایـــن مشـــکالت  
و همچنیـــن تولیـــد محتواهـــای آموزشـــی 
ـــیده  ـــی اندیش ـــه تمهیدات ـــه چ ـــاز جامع موردنی

اســـت؟
شـــیوع ویـــروس کرونـــا نـــه بـــرای ایـــران بلکـــه 
ـــش  ـــک چال ـــا ی ـــورهای دنی ـــتر کش ـــرای بیش ـــاً ب تقریب
ـــود.  ـــوزش ب ـــوزه آم ـــی در ح ـــر بنای ـــدی و زی ـــیار ج بس
ــیوه های  ــی شـ ــز آموزشـ ــگاه ها و مراکـ ــر دانشـ در اکثـ
ـــا  ـــود ام ـــم ب ـــوری حاک ـــتاد مح ـــوری و اس ـــوزش حض آم
ـــای  ـــزاری کاس ه ـــدم برگ ـــا وع ـــروس کرون ـــا شـــیوع وی ب
حضـــوری، آموزش هـــا بـــه ســـمت غیرحضـــوری و 

مجـــازی تغییـــر جهـــت داد. 
جهاددانشـــگاهی به عنـــوان یک نهـــاد توســـعه ای 
و دانش بنیـــان از حـــدود ۱۰ ســـال قبـــل بـــه بحـــث 
آموزش هـــای الکترونیکـــی و  مجـــازی بـــر اســـاس 
برنامه هـــای  در  منـــدرج  سیاســـت های  و  اهـــداف 
ورود جـــدی  توســـعه ای خـــود  و ششـــم  پنجـــم 
ـــن  ـــز اولی ـــرد ج ـــا ک ـــوان ادع ـــاید بت ـــود و ش ـــرده ب پیداک
مجموعه هـــا در کشـــور بودیـــم کـــه ســـامانه آمـــوزش 
ـــرای  ـــجو و ب ـــزار دانش ـــش از۴۰  ه ـــرای بی ـــی ب اختصاص

بیـــش از ۷۰۰ هـــزار فراگیـــر آمـــاده کردیـــم. 
و  سـخت افزاری  زیرسـاخت های  تهیـه  از  پـس 
واحدهـای  اختیـار  در  را  آنهـا  موردنیـاز،  نرم افـزاری 
سـازمانی قراردادیـم. هم زمـان بـا تکمیـل و به روزرسـانی  
و  توانمندسـازی  بحـث  بـه  زیرسـاختی،  بخش هـای 
آموزش هـای ضمـن خدمت اعضـای هیات علمی، اسـاتید 
و مدرسـان جهاددانشـگاهی )در تمامـی زیـر نظام هـا کـه 
بالغ بـر ۸ هـزار نفـر هسـتند( نظیـر تکنیک هـای یادهـی 
و یادگیـری در آمـوزش مجـازی، فرایندهـای ارزیابـی و 
در  نرم افزارهـای کمک آموزشـی  بـا  آشـنایی  و  سـنجش 
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تمـام مجموعه هـای آمـوزش عالـی و مراکـز آموزش هـای 
کـه  کرده ایـم  سـعی  و  واردشـده  مهارتـی  و  تخصصـی 
نهادینـه  الکترونیکـی   یادگیـری  اسـتاندارد  فرآیندهـای 
شـود، هرچنـد معتقدیـم هنـوز تـا نقطـه مطلـوب کمـی 
فاصله داریـم، ولـی می توانیـم ادعـا کنیم جهاددانشـگاهی 
در حـال حاضـر دارای کادری توانمنـد در حـوزه یادگیری 
کامل تریـن  از  یکـی  از  بهره منـدی  بـا  الکترونیکـی 

اسـت.  کشـور  الکترونیکـی  آموزشـی  سـامانه های 
ــوزش و  ــوزه آم ــدی ح ــم و ج ــث مه ــک بح ــه ی البت
کارآفرینــی جهاددانشــگاهی در حــال حاضــر تمرکــز بــر 
تغییــر نگــرش جامعــه بــه آمــوزش در همــه زیــر نظام هــا 
در دوران پســا کرونــا اســت. تمامــی تــاش و برنامــه ایــن 
ــن موضــوع متمرکــز اســت کــه بتوانیــم از  ــر ای حــوزه ب
ــیوع  ــری دوران ش ــی یادگی ــای یاده ــات فراینده تجربی
ــی  ــا به خوب ــا کرون ــرای دوران پس ــل از آن ب ــا و قب کرون
ــزی  ــد برنامه ری ــن موضــوع نیازمن ــرای ای ــم. ب بهــره ببری
ــم  ــد اســت بتوانی ــه امی ــی هســتیم ک ــات مختلف و اقدام
تــا پایــان ۱۴۰۰ همــه آنهــا را نهایــی و عملیاتــی کنیــم. 
در حــوزه تولیــد محتــوای منابــع آموزشــی، معاونــت 
فعالیت هــای  کارآفرینــی جهاددانشــگاهی  و  آمــوزش 
ــش  ــون بی ــال تاکن ــرای مث ــادی  انجــام داده اســت ب زی
از ۵۰۰ عنــوان منبــع آموزشــی تدویــن و تألیــف شــده و 
ــا  ــه عنــوان کتاب هــای مرجــع در مراکــز خودمــان و ی ب

ســایر مراکــز در حــال اســتفاده اســت. 
ــال  ــی از س ــان انگلیس ــوای زب ــد محت ــوزه تولی در ح
 Egiht ۱۳۹۲جهاددانشــگاهی پــروژه ای را بــه نام پــروژه
ــاب  ــه ۱۲ کت ــر از مجموع ــال حاض ــرد و در ح ــروع ک ش
ــاب  ــط، ۱۱ کت ــطح متوس ــران س ــرای فراگی ــر ب موردنظ
ــی  ــای خارج ــوزش زبان ه ــتانداردهای آم ــت اس ــا رعای ب
انگلیــس به عنــوان  تاییــد موسســه یــورک  اروپــا و 
معتبرتریــن مرکــز نشــر کتاب هــای آمــوزش زبــان 
ــده  ــی تحویل ش ــز آموزش ــه مراک ــاپ و ب ــی، چ انگلیس
اســت و آخریــن کتــاب در مرحلــه تدویــن نهایــی و اخــذ 

ــت.   ــی اس ــه اروپای تأییدی
ــکاری وزارت  ــا هم ــی ب ــتغال و کارآفرین ــوزه اش در ح
ــان،  ــی، وزارت ورزش و جوان ــاه اجتماع ــاون و رف کار، تع
ــازمان  ــعه س ــر توس ــلح و دفت ــای مس ــتاد کل نیروه س
ــت.  ــده اس ــف و تدوین ش ــادی تالی ــای زی ــل کتاب ه مل
شــاید دو کتــاب مهارت هــای زندگــی و مهارت هــای 
بــرای کارکنــان وظیفــه در  اشــتغال   و  کارآفرینــی 
ــر را  ــرباز ماه ــرح س ــب ط ــت در قال ــدو خدم ــه ب مرحل
ایــن  در  منتشــره  کتاب هــای  شــاخص ترین  بتــوان 

ــت.  ــوزه دانس ح

در حـوزه تولیـد محتواهای الکترونیکی از سـال ۱۳۹۹ 
حوزه هـای  در  الکترونیکـی  دوره  عنـوان   ۲۰ تاکنـون 
مختلـف ازجملـه یادگیـری الکترونیکـی و کشـاورزی بـا 
واحدهـای سـازمانی جهاددانشـگاهی  و  همـکاری سـتاد 
تهیـه و تدوین شـده اسـت و تعـداد زیـاد دیگـری بـا نگاه 

بـه دوران پسـا کرونـا در دسـت تهیـه اسـت. 
کارآفرینـــی  و  آمـــوزش  معاونـــت 
ــایر  ــا سـ ــی بـ ــه ارتباطـ ــگاهی چـ جهاددانشـ
ــگ،  ــون فرهنـ ــاد همچـ ــن نهـ ــای ایـ حوزه هـ

دارد؟ و...  پژوهـــش 
حــوزه آمــوزش و کارآفرینــی بــه عنــوان حــوزه ای کــه 
بیشــترین ارتبــاط را بــا بدنــه جامعــه دارد بــر ایــن بــاور 
اســت بــرای تحقــق اهــداف، سیاســت ها و مأموریت هــای 
ــا،  ــا، توانمندی ه ــام ظرفیت ه ــد از تم ــاً بای ــه حتم محول
ارزشــمند  ســخت افزاری  و  نرم افــزاری  قابلیت هــای 
حوزه هــای پژوهــش و فنــاوری، فرهنگــی، تجاری ســازی 
بــرد.  بهــره  جهاددانشــگاهی  دانش بنیــان  اقتصــاد  و 
ــی،  ــی، هم اندیش ــکاری، همراه ــور هم ــن منظ ــه همی ب
راهبــرد  یــک  به عنــوان  هم افزایــی  و  همفکــری 
مهــم و کلیــدی در دســتور کار ســتاد و واحدهــای 
ــن  ــج ای ــم نتای ــد داری ــش اســت. امی ــازمانی بیش ازپی س
ــود. ــان ش ــی نمای ــک به خوب ــده نزدی ــا در آین همکاری ه
ـــتغال  ـــوزه کارآفرینی،اش ـــت در ح ـــن معاون ای
و برگـــزاری آزمون هـــای اســـتخدامی چـــه 

طرح هایـــی را دنبـــال می کنـــد؟

ـــگاهی در  ـــی جهاددانش ـــوزش و کارآفرین ـــت آم معاون
ـــره ارزش  ـــوزش و زنجی ـــت بوم آم ـــل زیس ـــتای تکمی راس
ــاله از  ــی و چندسـ ــزی طوالنـ ــک برنامه ریـ ــس از یـ پـ
ـــون  ـــوزش و کان ـــز آم ـــه ایجـــاد مرک ـــدام ب ســـال ۱۳۹۷ اق
ــر  ــه ای برابـ ـــای حرفـ ــن صاحیت ه ــی و تعییـ ارزیابـ
مقـــررات و ضوابـــط مربـــوط نمـــوده اســـت. خـــدا را شـــکر 
ـــتگاه ها  ـــوب دس ـــیار خ ـــتقبال بس ـــا اس ـــز ب ـــن دو مرک ای
ــه  ــه ای کـ ــت به گونـ ــده اسـ ــه شـ ــازمان ها مواجـ و سـ
در طـــی ســـال ۹۹ تاکنـــون ۱۲ آزمـــون اســـتخدامی 
ــش  ــرکت های بخـ ــی و شـ ــتگاه های اجرایـ ــرای دسـ بـ
خصوصـــی بـــرای بیـــش از ۱۰۰ هـــزار نفـــر داوطلـــب 
ــته  ــه گذشـ ــی ۶ ماهـ ــاً طـ ــت. ضمنـ ــده اسـ برگزارشـ
بیـــش از ۵۰ هـــزار نفـــر از کارگـــران و کارفرمایـــان از 
خدمـــات مرکـــز آزمـــون ایـــن نهـــاد تحـــت نظـــارت 
دفتـــر آزمون هـــای تعلیمـــات فنـــی وزارت تعـــاون، کار 

ــده اند.  ــد شـ ــی  بهره منـ ــاه اجتماعـ و رفـ
صاحیت هـــای  تعییـــن  و  ارزیابـــی  کانـــون 
حرفـــه ای  به عنـــوان یکـــی دیگـــر از مراکـــزی اســـت 
کـــه علی رغـــم نوپـــا بـــودن توانســـته اســـت خدمـــات 
ـــی  ـــازمان دولت ـــتگاه و س ـــه ۲۲ دس ـــادی ب ـــمند زی ارزش
ـــد.  ـــه کن ـــر ارائ ـــش از ۲۷۰۰ مدی ـــرای بی ـــی ب و غیردولت
کارآفرینـــی  و  آمـــوزش  معاونـــت 
ـــتاب  ـــد پرش ـــه رون ـــه ب ـــا توج ـــگاهی ب جهاددانش
ــذاری  ــی را هدف گـ ــه اولویت هایـ ــه چـ جامعـ

ــت؟ ــرده اسـ کـ
ـــی،  ـــای مل ـــاوری، نیازه ـــم و فن ـــتاب عل ـــد پرش رش
یک نهـــاد  از  انتظـــارات  و  ســـازمانی  و  منطقـــه ای 
برآمـــده از انقـــاب کـــه مزیـــن بـــه اطـــاق واژه 
ـــر  ـــرورت تغیی ـــر ض ـــت ب ـــاب اس ـــارک انق ـــش مب روی
ــش  ــداف را بیش ازپیـ ــت ها و اهـ ــا، سیاسـ در برنامه هـ
ـــت  ـــت در خدم ـــرار اس ـــر ق ـــت و اگ ـــوده اس ـــان نم نمای
مـــردم، نظـــام و اهـــداف عالیـــه انقـــاب مبتنـــی بـــر 
ــته  ــه گذشـ ــبت بـ ــد نسـ ــیم بایـ ــه گام دوم باشـ بیانـ
جهادی تـــر  و  برنامه تـــر  بـــا  هدفمندتـــر،  بســـیار 
عمـــل کنیـــم. قطعـــاً مهم تریـــن اولویت هـــای حـــوزه 
ـــازی  ـــگاهی توانمندس ـــی جهاددانش ـــوزش و کارآفرین آم
ســـرمایه انســـانی، جانشـــین پـــروری، اخـــذ جایـــگاه 
ـــتغال در  ـــی و اش ـــوزه آموزش،کارآفرین ـــت در ح مرجعی
ــش  ــدی بیش ازپیـ ــتانی، بهره منـ ــی و اسـ ــطح ملـ سـ
ــی  ــات، آینده پژوهشـ ــات و ارتباطـ ــاوری اطاعـ از فنـ
و حرکـــت بـــر مبنـــای نیازهـــای آینـــده، هم افزایـــی 
ــوزش و  ــره ارزش آمـ ــل زنجیـ ــی و تکمیـ ــن بخشـ بیـ

کارآفرینـــی اســـت.  



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

29

دانش بنیان  شرکت های  نقش  این که  به  اشاره  با  وی 
و  دانش بنیان  شرکت های  ایجاد  در  توسعه ای  نهادهای  و 
به تبع آن اقتصاد مبتنی بر دانش بر کسی پوشیده نیست، 
نهاد  به عنوان یک  اساس جهاددانشگاهی  بر همین  افزود: 
واسط و توسعه ای با دارا بودن زیست بوم نوآوری و فناوری 
نوآوری،  ایجاد  در  مهمی  بسیار  نقش  خود،  به  مختص 
ایجاد  راستای  در  ثروت  خلق  همچنین  و  فناوری  توسعه 
اقتصاد مبتنی بر دانش و بهره وری و کارایی برخوردار است؛ 
و  فناوری  تجاری سازی  سازمان  ساختار  تغییر  بنابراین 
اقتصاد دانش بنیان عمدتاً با هدف معرفی فرصت های ناشی 
فناوران  و  پژوهشگران  مدیران،  به  دانش بنیان  اقتصاد  از 
امکان سنجی  و  فرصت  مطالعات  انجام  جهاددانشگاهی، 
مالی و اقتصادی، ایجاد و توسعه کمی و کیفی شرکت های 
دانش بنیان و همچنین ایجاد تغییر و تحول در زیست بوم 
نوآوری و فناوری جهاددانشگاهی با نگاه ویژه به نوآوری، 
کارآفرینی و تشکیل شرکت های دانش بنیان و در راستای 

تحقق اقتصاد دانش بنیان، توسعه ی مأموریت داده است.
دکتر بادکو اظهار کرد: بر همین اساس موضوع اقتصاد 
دانش بنیان و سوگیری تمامی فعالیت های جهاددانشگاهی 
توجه  مورد  دانش  و  کارایی  بر  مبتنی  اقتصاد  بر  معطوف 
از  پیش  که  است  گرفته  قرار  این مجموعه  مدیران کان 
این، موضوع اقتصاد دانش بنیان کمتر مورد توجه مدیران 
قرار گرفته بود و با توسعه مأموریت این سازمان، به عنوان 

یک راهبرد اصلی مد نظر قرار گرفته است.
وی در رابطه با تعداد شرکت های فناور و دانش بنیانی که در 
پارک ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی مشغول فعالیت هستند، 
ادامه داد: همان طور که می دانید جهاددانشگاهی دارای ۳ پارک 
علم و فناوری، ۲۴ مرکز رشد و ۴۰ مرکز نوآوری و شتاب دهی 
است که در حال حاضر حدود ۷۰۰ واحد فناور شامل استارتاپ 
و شرکت و یا واحد تحقیق و توسعه در آن حضور دارند که ۱۱۰ 

شرکت دانش بنیان و ۴۰ شرکت نیز خاق هستند.
سؤال  این  به  پاسخ  در  جهاددانشگاهی  رییس  معاون 
تجاری سازی  با  توانسته اند  موفق  واحدهای  تعداد  که چه 
جهاددانشگاهی  رشد  مراکز  و  پارک ها  از  خود  فناوری 

خارج شوند؟ اظهار کرد: یکی از شاخص های اصلی ارزیابی 
ساختارهای حمایت از فناوری و نوآوری در دنیا همان طور 
حمایت  تحت  موفقیت شرکت های  کردید  اشاره  شما  که 
به معنی دیگر  با درصد موفقیت اعام می شود؛  است که 
نظر  در  را  ناموفق  و  موفق  شده  خارج  شرکت های  کل 
محاسبه  را  کل  به  موفق  شرکت های  نسبت  و  می گیرند 
حدود  جهاد  به  وابسته  مراکز  در  عدد  این  که  می کند 
محیط  فعلی  شرایط  به  توجه  با  که  می باشد  درصد   ۲۲

کسب وکار در کشور رقم مناسبی محسوب می شود.
برای  جهاددانشگاهی  سیاست  به  اشاره  با  بادکو  دکتر 
حمایت و توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در 
این نهاد گفت: در حال حاضر با توجه به سیاست های جهاد 
در  پارک  و  رشد  مراکز  کمی  توسعه  برای  خاصی  برنامه 
جهاددانشگاهی وجود ندارد و تمرکز ما بیشتر روی توسعه 
کیفی و تغییر در فرآیندها در راستای افزایش اثربخشی و 
کارایی مراکز می باشد ولی در صورتی که احساس شود که 
در یک زمینه تخصصی امکان راه اندازی یک مرکز رشد یا 
برنامه  به عنوان یک  فناوری الزم است قطعاً  و  پارک علم 

جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: توسعه مراکز نوآوری و شتاب دهی که به 
اختصار منش گفته می شود در جهاددانشگاهی با هدف کمک 
به واحدهای سازمانی اعم از واحدها، سازمان ها، پژوهشکده ها 
در جهت بهره برداری از ظرفیت استارتاپ ها بر اساس مدل 
نوآوری باز و متناسب با زمینه های کاری و طرح های مصوب 
آن ها صورت پذیرفته است که به همین دلیل است موضوع 
واحد  آن  فعالیتی  زمینه های  با  متناسب  هر منش  فعالیت 
تعیین می شود تا کسب وکارهای نوپا بتوانند از ظرفیت های 

زیرساختی و نیروی انسانی واحد مؤسس استفاده کنند.
دکتر بادکو افزود: در ۳ سال گذشته توسعه منش در 
تمامی واحدها در دستور کار بوده است که خوشبختانه در 
اول  نیمه  تا  و  است  شده  راه اندازی  منش  استان ها  اغلب 
سال ۱۴۰۰ نیز در تمامی استان ها ایجاد خواهد شد و در 
کنار آن نیز در سال جاری توسعه کیفی و افزایش میزان 

اثربخشی آن ها مورد تاکید ستفا می باشد.

اقتصاد  و  فناوری  تجاری سازی  سازمان  رییس 
دانش بنیان جهاددانشگاهی در رابطه با این که این سازمان 
مراکز  و  پارک ها  در  شرکت ها  استقرار  برای  خدماتی  چه 
تمامی ساختارهای  ارائه می کند؟ گفت: در  و منش  رشد 
حمایتی عاوه بر ارائه فضای فیزیکی و تجهیزات اداری و 
... برای رشد و توسعه کسب وکارهای نوپا، خدماتی همچون 
ارائه مشاوره کسب وکار، هدایت از طریق منتورهای خبره، 
فعالیت  زمینه  با  مرتبط  تخصصی  آموزش های  ارائه 
شرکت ها، معرفی به سرمایه گذارن و توسعه بازار و شبکه 
و همچنین ارائه کمک های مالی نقدی و غیرنقدی نیز جزو 

فعالیت های این مراکز است.
بارز ساختارهای تحت  ویژگی  اما شاید  داد:  ادامه  وی 
حمایت از فناوری در جهاددانشگاهی، استفاده شرکت های 
تحت حمایت از ظرفیت طرح ها و پروژه ها در دست اجرا، 
زیرساختارها، دریافت مشاوره از اعضا هیات علمی و شبکه 
ملی جهاددانشگاهی در سراسر کشور و همچنین پشتیبانی 

متمرکز ستفا از این ساختارها است.
دکتر بادکو اظهار کرد: در طول دو سال گذشته با توجه 
به شیوع بیماری کرونا این مراکز با تمام توان نسبت به تأمین 
فناورانه مایحتاج مورد نیاز برای مبارزه با این بیماری همچون 
این  با  دارو، ماسک، مواد شیمیایی و دستگاه های متناسب 
خدمات  ارائه  البته  قرارداده اند،  خود  کار  دستور  در  را  ایام 
همچون  منطقه ای  ظرفیت های  با  متناسب  محصوالت  و 
گردشگری، شیات، گیاهان دارویی و... نیز حائز اهمیت است.

از  یکی  گفت  باید  انتها  در  کرد:  بیان  پایان  در  وی 
سیاست ها و برنامه های اصلی ستفا در سال های آتی برای 
توسعه فناوری های جهاددانشگاهی این است که طرح های 
همکاری  با  را  می شود  اجرایی  جهاد  توسط  که  ملی 
شرکت های دانش بنیان و مستقر در پارک ها و مراکز رشد 
افزایش  تا ضمن  نماید  اجرایی  و  راهبری  جهاددانشگاهی 
بخش  توسعه  و  رشد  موجبات  اجرا  سرعت  و  چابکی 
فراهم  را  طرح  شده  تمام  هزینه های  کاهش  و  خصوصی 
کند تا همچنین باعث پرداختن بیشتر جهاددانشگاهی به 

ابعاد فناورانه و منحصر به فرد طرح ها شود.

مراکز نوآوری و شتاب دهی
     جهاددانشگاهی در

         متام استان ها راه اندازی
                می شود

دکتـر بهـروز بادکـو رییـس سـازمان تجاری سـازی فنـاوری و اقتصاددانش بنیـان جهاددانشـگاهی بـه تشـریح فعالیت های ایـن سـازمان پرداخت و 
در رابطـه بـا سـاختار جدیـد سـازمان گفت: همان طـور کـه می دانید یکـی از مهم ترین مسـیرهای توسـعه کشـور، انتقـال از اقتصـاد مبتنی بـر منابع 
بـه اقتصـاد مبتنـی بـر کارایی و دانش اسـت؛ به عبـارت دیگـر اقتصـاد دانش بنیان، اقتصـاد نوینی اسـت کـه در آن تولید، توزیـع و اسـتفاده از دانش 
منبـع اصلـی رشـد و ایجاد ثـروت اسـت. موتور محـرک چنیـن اقتصادهایـی، شـرکت های دانش بنیان هسـتند کـه به منظـور هم افزایی علـم و ثروت، 
توسـعه اقتصـاد مبتنـی بر دانـش، تحقق اهداف علمـی و اقتصـادی و همچنین تجاری سـازی نتایج تحقیق و توسـعه در حـوزه فناوری شـکل می گیرند.

رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاددانش بنیان از ایجاد مراکز نوآوری و شتاب دهی در متام استان ها سخن گفت
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ــه  ــون چ ــگ هم اکن ــم و فرهن ــگاه عل در دانش
ــی در  ــته تحصیل ــد رش ــجو در چن ــداد دانش تع

ــتند؟ ــل هس ــغول تحصی ــف مش ــع مختل مقاط
ــا پنــج دانشــکده »هنــر  دانشــگاه علــم و فرهنــگ ب
ــانی«،  ــوم انس ــی«، »عل ــی و مهندس ــاری«، »فن و معم
ــن  ــای نوی ــوم و فناوری ه ــگری« و »عل ــوم گردش »عل
زیســتی« در ۹۱ رشــته تحصیلــی )۶ رشــته در مقطــع 
ــد و  ــی ارش ــع کارشناس ــته در مقط ــری، ۵۳ رش دکت
ــدود ۸۰۰۰  ــه ح ــی( ب ــع کارشناس ــته در مقط ۳۲ رش
فرهنگــی،  آموزشــی،  علمــی،  خدمــات  دانشــجو، 
ــت  ــرار اس ــد و ق ــه می کن ــی ارائ ــی و کارآفرین پژوهش
بــه   ۱۴۰۰ نیــز در ســال  دیگــر  ۵ رشــته  حــدود 

رشــته های دانشــگاه اضافــه شــوند.
شــعار دانشــگاه علــم و فرهنــگ همــواره حرکــت در 
مســیر دانشــگاه کارآفریــن بــوده اســت. در ایــن راســتا 
ایــن دانشــگاه چقــدر توانســته در پــرورش نیــروی 
ــد؟ ــق باش ــاق موف ــوآور و خ ــرده، ن ــانی تحصیل ک انس

ظرفیت هــای  رســاندن  فعــل  بــه  و  شــناخت 
در  جامعــه  نیازهــای  مبنــای  بــر  دانــش  نهفتــه 
فراهــم  و  کارآفرینــی  پژوهــش،  آمــوزش،  فرآینــد 
کــردن بســتر مشــارکت در مهارت آمــوزی و کمــک 
بــه ایجــاد اشــتغال مؤثــر از ماموریت هــای اصلــی 
دانشــگاه علــم و فرهنــگ اســت. از ایــن رو همــواره بــا 
رویکــرد کارآفرینــی در تــاش بــرای ایجــاد بســترهای 
مــدت  کوتــاه  آموزش هــای  مرکــز  و  بوده ایــم  الزم 
ــارک  ــتقرار پ ــگ، اس ــم و فرهن ــگاه عل ــی دانش تخصص
ملــی علــوم و فنــاوری نــرم و صنایــع فرهنگــی، ایجــاد 
ــه  ــی موسس ــای تخصص ــب وکار و فعالیت ه ــاد کس بنی
ــه  ــگ از جمل ــم و فرهن ــگری عل ــدار گردش ــعه پای توس
ــک  ــر ی ــه در حــال حاضــر ه ــن بســترها هســتند ک ای
ــن شــده  ــداف تعیی ــا در راســتای اه ــن مجموعه ه از ای

انجــام  بعضــاً کم نظیــری  و  قبــول  قابــل  اقدامــات 
. هنــد می د

ــعه  ــاد توس ــدازی بنی ــر راه ان ــش خب ــی پی مدت
باهــدف شــکل گیری هســته های  کســب وکار 
ــن  ــد، در ای ــالم ش ــجویی اع ــب وکار دانش کس

ــت؟ ــده اس ــی انجام ش ــه اقدامات ــه چ رابط
و  بســتر  ایجــاد  هــدف  بــا  کســب وکار  بنیــاد 
هســته ها  توســعه  و  کارآفرینــی  زیرســاخت های 
و  علــم  دانشــگاه  در  دانشــجویی  کســب وکارهای  و 
ــا فراهــم  ــاد ب ــن بنی فرهنــگ تأســیس شــده اســت. ای
اســتقرار  و  کارورزی  کارآمــوزی،  امــکان  کــردن 
تمامــی  در  دانشــجویی  کســب وکارهای  و  هســته ها 
و  هنــر  انســانی،  علــوم  دانشــکده های  رشــته های 
معمــاری، علــوم گردشــگری و برخــی از رشــته های 
ــکیل  ــرد تش ــا رویک ــی« ب ــی و مهندس ــکده »فن دانش
ــه شــرکت و  هســته های کارآفرینــی و تبدیــل هســته ب
اســتقرار در پــارک ملــی علــوم و فنــاوری نــرم و صنایــع 
راه انــدازی  و  تجهیــز  می کنــد.  فعالیــت  فرهنگــی 
مرکــز نــوآوری و شــکوفایی جامــع، اخــذ مجــوز مرکــز 
ــت علمــی  ــع خــاق و فرهنگــی از معاون ــوآوری صنای ن
ــدوق پژوهــش و  ــت در صن ــوری و عضوی ریاســت جمه
فنــاوری جهاددانشــگاهی شــاخص ترین فعالیت هــای 

ــت. ــوده اس ــون ب ــاد تاکن ــن بنی ای
در ســال گذشــته بــا همه گیــری ویــروس 
ــازی  ــورت مج ــگاه های به ص ــوزش دانش ــا آم کرون
ارابــه شــد. ایــن موضــوع چــه تاثیــری به ویــژه در 
ــگ  ــم و فرهن ــگاه عل ــای دانش ــت آموزش ه کیفی
داشــته اســت و بــرای حــل ایــن مشــکل و 
ــال  ــازی در س ــای مج ــت آموزش ه ــش کیفی افزای

ــیده اید؟ ــی اندیش ــه تمهیدات ــاری چ ج
ــای مجــازی در  ــی آموزش ه ــی ســطح کیف به طورکل

ــای حضــوری  ــه آموزش ه ــی دانشــگاه ها نســبت ب تمام
ــته و  ــی داش ــت کیف ــدادی از دروس اف ــزء تع ــه ج ب
دانشــگاه علــم و فرهنــگ هــم از ایــن قاعــده مســتثنی 
ــم  ــم کــه دانشــگاه عل ــاد داری ــی اعتق نبــوده اســت، ول
ــوزش  ــای آم ــت فض ــته اس ــی توانس ــگ به خوب و فرهن
ــود و  ــا بهب ــت و ب ــا را مدیری ــازی در دوران کرون مج
ــن  ــل ممک ــازی، حداق ــای مج ــطح آموزش ه ــاء س ارتق

ــد. ــته باش ــت آموزشــی را داش ــت کیفی از اف
خوشــبختانه در ایــن دانشــگاه گام هــای اساســی در 
ــوزش مجــازی برداشــته  ــت زیرســاخت آم جهــت تقوی
نرم افــزاری  و  ســخت افزاری  زیرســاخت های  و  شــد 
در حــد عالــی تمهیــد و آماده ســازی گردیــد و از نظــر 
فنــی و آموزشــی بســترهای الزم در ســریع ترین زمــان 

ممکــن ایجــاد شــد.
ســامانه  بــا  آنایــن  کاس  ســامانه  تجمیــع 
مدیریــت یادگیــری و آشــنایی بیش تــر اســاتید بــا 
ــجویان از  ــاتید و دانش ــد اس ــث ش ــامانه باع ــن دو س ای
ــت  ــامانه ها در جه ــن س ــاد ای ــیار زی ــای بس ظرفیت ه
بهبــود فرآینــد یادگیــری اســتفاده بهتــری داشــته 

ــند. باش
و  شــیوه نامه ها  و  آمــوزش  مدیریــت  ســاختار 
ــا، به طــور مســتمر  دســتورالعمل ها در یــک فضــای پوی
ــنامه ها  ــا بخش ــگام ب ــای روز و هم ــا نیازه ــب ب متناس
عتــف  وزارت  و  کرونــا  ملــی  ســتاد  اباغیه هــای  و 

شــدند. پیاده ســازی  و  ترویــج  به روزرســانی، 
عملکــرد  ارزیابــی  و  ســنجش  نظــارت،  فرآینــد 
ــی  ــات علم ــا هی ــوزش و اعض ــی در آم ــران اجرای مدی
بــه رصــد  از گذشــته  فعال تــر  و مدرســین مدعــو 
ــه  ــا ارائ ــت و ب ــا پرداخ ــت تدریس ه ــا و کیفی فعالیت ه
ــات  ــه اقدام ــر ب ــی منج ــع مدیریت ــای به موق گزارش ه
پویــا در رفــع موانــع و ایــرادات و اصــاح روندهــا 

دانشگاه علم و فرهنگ 
      با ۶ کشور دنیا همکاری

          آموزشی دارد
رییس دانشگاه علم و فرهنگ کمک به ایجاد اشتغال مؤثر را 

از ماموریت های اصلی این دانشگاه ذکر کرد

 جهاددانشـگاهی براسـاس اهـداف و وظایـف مندرج در اساسـنامه مصوب شـورای عالـی انقالب فرهنگـی و با مجـوز وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری، 
فعالیـت آموزشـی خـود را در حـوزه آموزش عالی با تأسـیس موسسـه آموزش عالی جهاددانشـگاهی در سـال ۱۳۷۲ آغاز کـرد و پس از فعالیت مسـتمر و 
کسـب موفقیت هـای آموزشـی و در پی احراز شـرایط الزم، شـورای گسـترش آموزش عالـی وزارت علوم در سـال ۱۳۸۴ با ارتقای موسسـه آمـوزش عالی 

جهاددانشـگاهی )تهـران( به دانشـگاه علـم و فرهنگ موافقـت قطعی خـود را اعالم کرد.
در حـال حاضـر این دانشـگاه بـا پنج دانشـکده »هنـر و معماری«، »فنـی و مهندسـی«، »علوم انسـانی«، »علـوم گردشـگری« و »علـوم و فناوری های 

نوین زیسـتی« بـه دانشـجویان خدمات علمـی، آموزشـی، فرهنگـی، پژوهشـی و کارآفرینی ارائـه می کند.
با دکتر سید سعید هاشمی رییس دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی به گفت وگو نشستیم تا با فعالیت های این دانشگاه آشنا شویم.



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

31

ــت  ــش کیفی ــتای افزای ــا در راس ــام تاش ه ــد و تم ش
ــت. ــوده اس ــگاه ب ــی دانش آموزش

ــی و  ــکده فن ــجویان دانش ــته دانش ــال گذش در س
ــع  ــی صنای ــران و مهندس ــته های عم ــی در رش مهندس
برترین هــای  لیســت  در  فرهنــگ  و  علــم  دانشــگاه 
بیســت و پنجمیــن المپیــاد علمــی دانشــجویی کشــور 
جــای گرفتنــد و افزایــش کیفیــت آمــوزش بــا تمامــی 
ایــن  آتــی  برنامــه  مهم تریــن  موجــود  مشــکات 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــش ب بخ
بــودن  گــران  از  گفت وگویــی  در  شــما 
آموزش هــای مجــازی نســبت بــه حضــوری 
ــب  ــوای مناس ــد محت ــرای تولی ــد. ب ــخن گفتی س
ــی  ــه اقدامات ــا چ ــن فض ــر از ای ــتفاده بهت و اس

داد؟ انجــام  می تــوان 
از  بهره گیــری  نیازمنــد  مجــازی  آمــوزش  در 
اســاتید مجــرب در تدریــس مجــازی، تهیــه محتواهــای 
ــی از دروس از  ــرای برخ ــه روز ب آموزشــی مناســب و ب
ــی  ــی، طراح ــی و کارگاه ــی دروس عمل ــه تمام جمل
در  طول تــرم  در  مســتمر  ارزشــیابی های  اجــرای  و 
ــا  ــزاری آزمون ه ــاق دروس، برگ ــه اتف ــب ب ــب قری اغل
آزمون هــای  جملــه  از  مختلــف  شــیوه های  بــه 
نرم افــزاری  و  ســخت افزاری  پشــتیبانی  شــفاهی، 
تمام وقــت و مســتمر بــرای دانشــجویان و اســاتید 
ــم و  ــگاه عل ــوارد در دانش ــن م ــام ای ــه تم ــتیم ک هس
ــی  ــت و طبیع ــده اس ــام ش ــت انج ــا موفقی ــگ ب فرهن
ــوع  اســت ایــن اقدامــات باعــث گران تــر شــدن ایــن ن

می شــود. آمــوزش 
ــه  ــژه ب ــال رســیدگی وی ــن به طــور مث ــر ای عــاوه ب
ــی  ــیوع پاندم ــر از ش ــجویی متأث ــت های دانش درخواس
کرونــا و برگــزاری جلســات متعــدد هماهنگــی در 
ــران  ــی و مدی ــات علم ــا هی ــنل و اعض ــه پرس مجموع
اجرایــی از جملــه بخش هایــی اســت کــه شــاید اصــًا 
ســخت افزاری،  هزینه هــای  ولــی  نشــوند،  دیــده 
ــه را  ــادی از مجموع ــروی زی ــان و نی ــزاری، زم نرم اف
ــد هزینــه ورود  ــاً همــه دانشــگاه ها بای می گیــرد. قاعدت
بــه دنیــای مجــازی را بدهنــد تــا ایــن تجربــه را کســب 
ــکات  ــدن ن ــته ش ــا برجس ــر ب ــال حاض ــد. در ح کنن
ــاخت ها و  ــاد زیرس ــوزش و ایج ــوع آم ــن ن ــت ای مثب
رصــد اقدامــات دانشــگاه های ســایر کشــورها می تــوان 
محتواهــای بهتــر و کارآمدتــری تولیــد کــرد کــه حتــی 
منجــر بــه ارتقــای کیفــی آموزش هــا نســبت بــه 

ــردد. ــز گ ــوزش حضــوری نی آم
ــز  ــی نی ــای بین الملل ــگاه همکاری ه ــن دانش ــا ای آی
دارد و از تجربیــات ســایر کشــورها اســتفاده می شــود؟

مفتخریــم کــه اعــام کنیــم نخســتین و تنهــا 
ــه  ــق ب ــه موف ــی کشــور هســتیم ک دانشــگاه غیرانتفاع
ــا  اخــذ مجــوز جــذب دانشــجوی خارجــی شــدیم و ب
ــگاه ها  ــطح دانش ــر س ــا ب ــی کرون ــرات منف ــود تاثی وج

ــود را در  ــین خ ــات پیش ــان ارتباط ــی جه در تمام
ســطح بین الملــل حفــظ و ارتباطــات جدیــد 

حــدود  هم اکنــون  کرده ایــم.  ایجــاد  نیــز 
عمدتــاً  کــه  دانشــجوی خارجــی  ســی 

افغانســتان  و  عــراق  کشــورهای  از 
مقاطــع  و  رشــته ها  در  هســتند، 

مختلــف دانشــگاه علــم و فرهنــگ 
ــه تحصیــل هســتند. مشــغول ب

از  بهره بـــــــــــرداری 
ــتاوردهای  ــا و دس تجربه ه
کشــورها  ســایر  علمــی 

همـــــــــــــــواره یکــی 
مهــم  اســتراتژی های  از 
دانشــگاه علــم و فرهنــگ 

ــای  ــا و تفاهم نامه ه ــن راســتا قرارداده ــوده و در همی ب
و   UPM دانشــگاه های  بــا  آموزشــی  همــکاری 
و   WARVIK ارمنســتان،   EUA مالــزی،   USM
 MALARDALEN انگلســتان،   SHEFFIELD
ســوئد و IMC اتریــش بــا هــدف ارتقــاء کیفــی و 

تبــادل علمــی- آموزشــی صــورت گرفتــه اســت.
ایــن  بین المللــی  و  علمــی  همکاری هــای  دفتــر 
همــکاری  بــا  را  متعــددی  برنامه هــای  دانشــگاه 
دانشــگاه های معتبــر در قالــب برگــزاری دوره هــای 
کوتاه مــدت،  و  بلندمــدت  آموزشــی  مشــترک 
ــون  ــی همچ ــای بین الملل ــت فانده ــارکت در دریاف مش
اراســموس پــاس، برگــزاری رویدادهــای علمــی و 
ــه  ــی ب ــات علم ــا و جلس ــزاری کارگاه ه ــی، برگ فرهنگ
ــال ۱۳۹۸  ــال در س ــور مث ــت. به ط ــته اس ــرا گذاش اج
پیــش از وقــوع کرونــا ۱۹ دانشــجوی دکتــری و عضــو 
ــاس در  ــموس پ ــد اراس ــب فان ــی در قال ــات علم هی
اتریشــی  دانشــگاه  تخصصــی  آموزشــی  دوره هــای 
ــز  ــد و ۷ اســتاد دانشــگاه های اتریــش نی شــرکت کردن
ــه  ــی ب ــی تخصص ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــرای برگ ب
ــزار  ــود را برگ ــی خ ــای آموزش ــفر و کارگاه ه ــران س ای

ــد. کردن
اراســمومس پــاس یــک  از آن جــا کــه فانــد 
ــت  ــه اروپاس ــت اتحادی ــت حمای ــی تح ــورس آموزش ب
ــا هــدف تبــادل اســتاد و دانشــجو و بهره منــدی  کــه ب
مختلــف  دانشــگاه های  علمــی  دســتاوردهای  از 
ــم  ــگاه عل ــده دانش ــدازی ش ــان راه ان ــورهای جه کش
ــته  ــش داش ــن بخ ــی در ای ــرد خوب ــگ عملک و فرهن
ســال های  در  پیاپــی  به صــورت  شــده  موفــق  و 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ایــن فانــد را بــا مشــارکت 

و  علــم  دانشــگاه  بــرای  اتریشــی  دانشــگاه های 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــد و حت ــذ نمای ــگ اخ فرهن

ــهمیه  ــتفاده از س ــان اس ــا زم ــت کرون وضعی
ــد  ــال ۲۰۲۳ تمدی ــا س ــود را ت ۲۰۲۰ خ

ــت. ــرده اس ک
ایجــاد کالــج بین الملــل یکــی 

دســتاوردهای  مهم تریــن  از 
بخــش  در  دانشــگاه 

اســت.  بــوده  بین الملــل 
فعالیت هــای  مجمــوع 

دانشــگاه  متعــدد 
ــگ  ــم و فرهن عل

و درخواســت 
ــان  متقاضی

بین المللــی مبنــی بــر ارائــه آموزش هــا بــه زبــان 
ــج بین الملــل دانشــگاه  ــه ایجــاد کال انگلیســی منجــر ب
علــم و فرهنــگ گردیــد کــه ســاختار آن در بخش هــای 
ــده  ــاز ش ــدی آن آغ ــت ج ــی و فعالی ــف طراح مختل
وجــود  اصلــی  رویکــرد  دو  کالــج  ایــن  در  اســت. 
ــگ در  ــم و فرهن ــگاه عل ــن دانش ــرار گرفت ــه ق دارد ک
 GUS منظومــه دانشــگاه های بین المللــی از جملــه
دانشــجویان  بــه  آموزشــی  ســرویس  ارائــه  بــرای 
خارجــی یکــی از ایــن مــوارد بــوده و دوم صــدور علــم 
ــور و  ــی در کش ــدی خاص ــه توانمن ــی ک در بخش های
جهاددانشــگاهی وجــود دارد همچــون حــوزه نانــو کــه 
برترین هــای جهــان  خوشــبختانه کشــورمان جــزو 

ــت. اس
بایــو،  نانــو،  ماننــد  بخش هایــی  در  رو  ایــن  از 
گردشــگری و... اقــدام بــه تعریــف دوره هــای تخصصــی 
ســایر  بــا  و  نمودیــم  مــدت  کوتــاه  و  بلندمــدت 
مجموعه هــای جهاددانشــگاهی از جملــه پژوهشــگاه 
رویــان و ابن ســینا و همــکاری تمامــی دانشــکده ها 
دوره   ۵ اجــرای  و  امکان ســنجی  برنامه ریــزی، 
ــد و  ــی ارش ــع کارشناس ــدت در مقط ــی بلندم آموزش
ــان  ــه زب ــدت ب ــاه م ــی کوت ــوزش تخصص ۱۰ دوره آم
انگلیســی بــا همــکاری اســاتید ایرانــی و خارجــی 
بــرای متقاضیــان بین المللــی را به صــورت مجــازی 

ــم. ــام داده ای را انج
بهره منــدی از تــوان اســاتید و پژوهشــگران داخلــی 
ــای  ــر دغدغه ه ــل از دیگ و خارجــی در بخــش بین المل
مهــم دانشــگاه علــم و فرهنــگ اســت. از ایــن رو ایجــاد 
ــی  ــگاه های خارج ــم دانش ــی مقی ــاتید ایران ــبکه اس ش
از جملــه برخــی از جهادگــران ســابق جهاددانشــگاهی 
در  فرهنــگ  و  علــم  دانشــگاه  اســاتید  و 
ــبکه  ــاد ش ــی و ایج ــگاه های خارج دانش
دانش آموختــگان  و  متخصصیــن 
ــم و فرهنــگ-  دانشــگاه عل
ــگاه های  ــه در دانش ک
جــــــــی  ر خا
ل  مشــغو
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هســتند- از دیگــر کارهــای انجــام شــده در ایــن کالــج 
ــوده اســت. ب

ــذب  ــر ج ــگاه ب ــل دانش ــج بین المل ــم انداز کال چش
ــی در  ــجویان فارس ــد دانش ــک درص ــادل ی ــاالنه مع س
بخــش انگلیســی متمرکــز شــده اســت. افزایــش کمــی 
ــی و  ــی خارج ــات علم ــای هی ــبکه اعض ــت ش و تقوی
حضــور جدی تــر دانشــگاه در شــبکه دانشــگاه های 
بین المللــی از جملــه برنامه هــای آتــی ایــن کالــج 

ــی رود. ــمار م ــه ش ب
ــا  ــی ب ــه ارتباط ــگ چ ــم و فرهن ــگاه عل دانش
همچــون  جهاددانشــگاهی  حوزه هــای  ســایر 
ــاوری دارد  ــازی فن ــش و تجاری س ــگ، پژوه فرهن
ــاد در  ــن نه ــای ای ــزان از ظرفیت ه ــه می ــه چ و ب
ــود؟ ــتفاده می ش ــگاه اس ــور در دانش ــطح کش س

ــال  ــگ اتص ــم و فرهن ــگاه عل ــی دانش ــت رقابت مزی
بــه مجموعه هــای  کارآفرینــی  و  پژوهشــی  علمــی، 
جهاددانشــگاهی از قبیــل پژوهشــگاه رویان، پژوهشــگاه 
پژوهشــکده  انســانی،  علــوم  پژوهشــگاه  ابن ســینا، 
بــرق، پژوهشــکده گردشــگری، پژوهشــکده توســعه 
ــت.  ــی و... اس ــان داروی ــکده گیاه ــوژی، پژوهش تکنول
دانشــگاه علــم و فرهنــگ بــا پژوهشــگاه های یــاد 
ــا  ــف ی ــع مختل ــترک در مقاط ــجوی مش ــده، دانش ش
پروژه هــای مشــترک دارد و ایــن ارتباطــات علمــی 
رشــته های  موفقیــت  ســبب  هیاهــو  از  دور  بــه  و 
مختلــف در ایــن دانشــگاه شــده اســت. دانشــگاه 
علــم و فرهنــگ همــواره در تــاش بــرای توســعه 
تعامــل  و  ارتبــاط  و  خــود  فعالیت هــای  بیش تــر 
کارآفرینــی  و  فرهنگــی  علمــی،  مجموعه هــای  بــا 

اســت. جهاددانشــگاهی 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــه خاص ــر نکت ــان اگ در پای
فعالیت هــای ایــن دانشــگاه مطــرح نشــده اســت، 

ــد؟ بفرمایی
همــواره  جهاددانشــگاهی  در  فرهنگــی  بخــش 
ــت  ــکل داده اس ــا را ش ــی فعالیت ه ــی تمام ــه اصل پای

و الزم اســت بگوییــم کــه فعالیت هــای دانشــجویی 
ــیت  ــا حساس ــگ ب ــم و فرهن ــگاه عل ــی دانش – فرهنگ
ــم  ــگاه عل ــود. دانش ــال می ش ــدی دنب ــیار ج ــاال و بس ب
ــی، ۲۹  ــجویی- فرهنگ ــون دانش ــا ۱۴ کان ــگ ب و فرهن
انجمــن علمــی، ۱۲ نشــریه فرهنگــی- تخصصــی و 
ــم ورزشــی فعالیت هــای مختلفــی را در حــوزه  ســه تی
انجــام می دهــد. طرح هــای  دانشــجویی- فرهنگــی 
دانشــجویی-  بخــش  فعالیت هــای  و  پیشــنهادی 
ــای  ــر اســاس مســوولیت ه ــن دانشــگاه، ب فرهنگــی ای
پــس  مثــال  به طــور  و  گرفتــه  شــکل  اجتماعــی 
ــد  ــر درآم ــرات آن ب ــا و تاثی ــروس کرون ــیوع وی از ش
ــه  ــر ب ــدوق مجی ــیس صن ــا تأس ــجویان ب ــوار دانش خان

کمــک دانشــجویان آســیب دیده شــتافته اســت.
ارائــه مشــاوره مجــازی و خدمــات رایــگان مشــاوره، 
مخــدر،  مــواد  بــا  مبــارزه  ســازمان  بــا  همــکاری 
و  روانشناســی  وبینارهــای  و  کارگاه هــا  برگــزاری 
ســامت روان، اجــرای طــرح پایــش ســامت روان 
ــا  ــا کرون ــط ب ــی مرتب ــه علم ــد مقال ــجویان، تولی دانش
ــد  ــه، تولی ــام قرنطین ــکار در ای ــه راه ــت ارائ ــا محوری ب
محتــوای فضــای مجــازی، کلیپ هــای آموزشــی در 
ــان  ــات در زم ــس، ارتباط ــه نف ــاد ب ــای اعتم زمینه ه
راه انــدازی  و...  روان  ســامت  خودبــاوری،  کرونــا، 
پویــش  از جملــه  دانشــجویی  پویش هــای مختلــف 
ــش  ــا بی ــم ب ــه می مانی ــم، در خان ــک می زن ــن ماس م
ــزاری  ــا برگ ــدای مجــازی ب ــه فرهنگــی، یل از ۳۵ برنام
۱۲ برنامــه فرهنگــی و ... از جملــه برخــی از دیگــر 
فعالیت هــای دانشــجویی- فرهنگــی دانشــگاه بــوده 

ــت. اس
همچنیــن برگــزاری برنامه هــای متعــدد فرهنگــی از 
جملــه برگــزاری دوره مهــارت افزایــی ضیافــت اندیشــه 
دانشــگاه،  علمــی  هیــات  اعضــای  ویــژه  اســتادان 
برگــزاری  نقاشــی،  هفتــه  دوره  ســومین  برگــزاری 
چهارمیــن دوره هفتــه معمــاری، برگــزاری دومیــن 
جشــنواره  اولیــن  حافظ شناســی،  جشــنواره  دوره 

دانشــجویی انــاردون ویــژه شــب یلــدا، برگــزاری اولیــن 
ــت،  ــاس دیباف ــد و لب ــجویی م ــی دانش ــنواره مل جش
ــوع  ــا موض ــی ب ــد و گراف ــه نق ــن برنام ــه و تدوی تهی
ــن دوره  ــزاری اولی ــینما و برگ ــر س ــای برت ــد فیلم ه نق
ــب  ــر در رشــته تذهی ــی دانشــجویی صری جشــنواره مل
بخــش  اجرایــی  برنامه هــای  دیگــر  از  نگارگــری  و 
ــر  ــاً منج ــه بعض ــت ک ــوده اس ــی ب ــجویی- فرهنگ دانش

ــت. ــده اس ــوری ش ــای کش ــب مقام ه ــه کس ب
کســب مقــام برگزیــده در زمینــه »نگارگــری و 
ــنواره  ــن جش ــه« نهمی ــات شیش ــب« و »مصنوع تذهی
ــه  ــری اتحادی ــب دبی ــام نائ ــب مق ــش، کس ــی روی مل
ــه علمــی  ــری اتحادی ــام دبی زیست شناســی، کســب مق
دانشــجویی علــوم اجتماعــی، کســب مقــام برگزیــده در 
ــت،  ــی هشت بهش ــی کتاب خوان ــابقات مل ــن مس دومی
ــاس  ــن جشــنواره لب ــده در پنجمی ــام برگزی کســب مق
ــیزده  ــی س ــابقه مل ــام در مس ــب مق ــورایی، کس عاش
دانشــجویی(  )پرســش  رییــس جمهــور  از  پرســش 
ــزاری  ــوده اســت. برگ ــن دســتاوردها ب و... برخــی از ای
ــدد فرهنگــی همچــون: مســابقه عکــس  مســابقات متع
ــجویی،  ــعر دانش ــازی ش ــابقه مج ــهدا، مس ــزار ش ــا م ب
فعالیت هــای  ایــن  از  دیگــر  برخــی  و...  کاریکاتــور 

ــت. ــوده اس ــگاه ب ــی دانش فرهنگ
ــای  ــگ در زمینه ه ــم و فرهن ــگاه عل ــای دانش ارتق
آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی و کارآفرینــی مهم تریــن 
ــن  ــا ای ــاش داشــتیم ت ــوده و همــواره ت ــا ب ــه م دغدغ
دانشــگاه از نظــر کمــی و کیفــی در حــد دانشــگاه های 
ــدای  ــت در ابت ــی اس ــود. طبیع ــر ش ــی ظاه بین الملل
بنیان هــای خوبــی گذاشــته  مســیر هســتیم ولــی 
ــاش  ــد ت ــری نیازمن ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــده و بی ش
جهــادی اصحــاب علــم و دانــش هســتیم و امیدواریــم 
کــه بــا رویکــرد جهــادی بــه کمــک اســاتید فرهیختــه، 
کاردان  و  صبــور  کارکنــان  و  پرتــاش  دانشــجویان 
ــده،  ــن ش ــداف تعیی ــه اه ــگ ب ــم و فرهن ــگاه عل دانش

ــیم. ــان باش ــور عزیزم ــار کش ــث افتخ ــیم و باع برس
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ــس  ــخو رییـ ــی خوشـ ــین ایمانـ ــر محمدحسـ دکتـ
ــع  ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ پـ
ـــن  ـــای ای ـــات امن ـــو هی ـــگاهی و عض ـــی جهاددانش فرهنگ
نهـــاد بـــا اشـــاره بـــه ارزیابـــی خـــود از فعالیت هـــای 
ایـــن ســـازمان در چهـــار دهـــه گذشـــته، گفـــت: 
جهاددانشـــگاهی از ابتـــدای تشـــکیل خـــود بـــا تکیـــه 
بـــر توانمندی هـــای ملـــی خواهـــان حـــل بخش هایـــی 
ــاه  ــت. در ۱۶ مردادمـ ــوده اسـ ــور بـ ــکات کشـ از مشـ
ـــه  ـــد ک ـــکیل ش ـــی تش ـــازمان زمان ـــن س ـــال ۱۳۵۹ ای س
ـــای  ـــی نیروه ـــد و تمام ـــل بودن ـــگاه ها تعطی ـــه دانش هم

علمـــی و مؤسســـات آمـــوزش عالـــی بیـــکار بودنـــد. 
ــگاه های  ــه دانشـ ــده ای کـ ــص عمـ ــت: نقـ وی گفـ

ــا در آن دوران داشـــت،  مـ
شـــکاف میـــان دانشـــگاه 
بـــه  یـــا  بـــا جامعـــه 
عبـــارت دیگـــر فاصلـــه 

و  علـــم  میـــان 
بـــود  صنعـــت 
ــبختانه  ــه خوشـ کـ

جهاددانشـــگاهی طـــی 
ــور  ــف کشـ ــع مختلـ ــال در مقاطـ ــل سـ ــن چهـ ایـ
ـــه  ـــده ای ب ـــات عم ـــود و خدم ـــل ش ـــت وارد عم توانس
فضـــای علمـــی کشـــور ارائـــه بدهـــد. در واقـــع بـــا 
ـــر  ـــوان خوش فک ـــای ج ـــی، نیروه ـــوان مل ـــر ت ـــه ب تکی
ــا  ــدند و تـ ــل شـ ــف وارد عمـ ــای مختلـ در عرصه هـ

ــق بودنـــد. حـــد زیـــادی هـــم موفـ
ــگاهی  ــرد: جهاددانشـ ــد کـ ــی تاکیـ ــر ایمانـ دکتـ
ــا  ــاورزی بـ ــت و کشـ ــکی، صنعـ ــای پزشـ در حوزه هـ
تکیـــه بـــر منابـــع مالـــی خـــودش و بـــدون آن کـــه 
ــذارد توانســـت  ــر دوش دولـــت بگـ ــده ای بـ ــار عمـ بـ
ـــه  ـــه ای ک ـــد به گون ـــه ده ـــتانداردی را ارائ ـــای اس الگوه
ــن  ــری از ایـ ــا بهره گیـ ــد بـ ــی می تواننـ ــز علمـ مراکـ
ــح  ــند. واضـ ــی باشـ ــع دولتـ ــاز از منابـ ــا بی نیـ الگوهـ
اســـت کـــه اغلـــب مراکـــز علمـــی و آمـــوزش عالـــی 
ـــی  ـــته و متک ـــان وابس ـــع مالیش ـــد مناب ـــا ۹۵ درص ـــا ت م
بـــه دولـــت اســـت؛ در حقیقـــت بـــا یـــک جســـتجوی 

ـــان  ـــای جه ـــچ ج ـــه در هی ـــد ک ـــوان فهمی ـــاده می ت س
ــتر  ــود. در بیشـ ــه اداره نمی شـ ــی این گونـ ــز علمـ مراکـ
کشـــورها مراکـــز آمـــوزش عالـــی از طریـــق کمـــک و 
ـــی و  ـــول و درآمدزای ـــد محص ـــت، تولی ـــه صنع ـــال ب اتص
تـــوان اداره مالـــی خـــود را دارنـــد؛ حتـــی بـــه دولـــت 

ــد. ــک می کننـ ــم کمـ هـ
ـــی،  ـــگ تحمیل ـــد از جن ـــی بع ـــر ایمان ـــه دکت ـــه گفت ب
ــان  ــوزش، درمـ ــی از آمـ ــگاهی در بخش هایـ جهاددانشـ
و صنعـــت کـــه شـــرایط بحرانـــی داشـــتند، خدمـــات 

ــت  ــده ای داشـ ــای ارزنـ ــه داد و فعالیت هـ ــادی ارائـ زیـ
ــترده  ــی گسـ ــاد علمـ ــک نهـ ــوان یـ ــت به عنـ و توانسـ

ایفـــای نقـــش کنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت تجاری ســـازی صنایـــع 
ــه  ــترهایی کـ ــر از بسـ ــی دیگـ ــت: یکـ ــی گفـ فرهنگـ
ــع  ــرد، صنایـ ــی کـ ــگاهی در آن نقش آفرینـ جهاددانشـ
ـــال  ـــل س ـــن چه ـــه در ای ـــی ک ـــود. از آنجای ـــی ب فرهنگ
درســـت  به هیچ وجـــه  خـــود  فرهنگـــی  منابـــع  از 
ــود  ــور وجـ ــن تصـ ــواره ایـ ــم، همـ ــتفاده نکرده ایـ اسـ
ـــت؛ در  ـــور اس ـــم کش ـــرخ پنج ـــگ چ ـــه فرهن ـــت ک داش
ـــع  ـــه صنای ـــود ک ـــده ب ـــر نش ـــن فک ـــه ای ـــچ گاه ب ـــع هی واق
ـــد  ـــد و درآم ـــد مول ـــم می توان ـــی ه ـــای فرهنگ و مؤلفه ه
ـــره.  ـــاورزی و غی ـــوزش، کش ـــت، آم ـــد صنع ـــد؛ مانن زا باش
نـــه ســـازمان، نـــه دســـتگاه های مســـوول و نـــه 
دیگـــر ارگان هـــا، بـــه دنبـــال ایـــن 
اهـــداف نبودنـــد. در حقیقـــت 
بـــه شـــکل بســـیار مختصـــر 
گوشـــه هایی از کشـــور و اغلـــب 
در شـــاخه صنایع دســـتی بـــه آن توجـــه 

می کردنـــد.
ـــت  ـــه زود اس ـــی، اگرچ ـــه ایمان ـــه گفت ب
ــذرا  ــگاه گـ ــک نـ ــا یـ ــا بـ ــم، امـ ــاوت کنیـ ــه قضـ کـ
ـــت  ـــته ثاب ـــگاهی توانس ـــه جهاددانش ـــت ک ـــوان گف می ت

کنـــد کـــه فرهنـــگ می توانـــد مولـــد باشـــد.
ـــرم و  ـــای ن ـــوم و فناوری ه ـــی عل ـــارک مل ـــس پ ریی
ـــه  ـــی ک ـــرد: از آنجای ـــان ک ـــی خاطرنش ـــع فرهنگ صنای
ـــره  ـــه گ ـــای جامع ـــه نیازه ـــود را ب ـــگاهی خ جهاددانش
زده اســـت، نیازهـــای جامعـــه هـــم در همـــه دوران و 
ـــوده  ـــم ب ـــازمان مه ـــن س ـــرای ای ـــا ب ـــه دولت ه در هم
ـــای  ـــر فعالیت ه ـــال اخی ـــد س ـــاد در چن ـــن نه ـــت. ای اس
ـــان داد  ـــردان نش ـــه دولت م ـــام داد و ب ـــترده ای انج گس
کـــه اگـــر جهاددانشـــگاهی حمایـــت شـــود می توانـــد 
ـــن  ـــن ای ـــی م ـــد. پیش بین ـــام ده ـــی انج ـــای بزرگ کاره
ــت  ــه مدیریـ ــد در عرصـ ــاد می توانـ ــه جهـ ــت کـ اسـ
ـــد. ـــک کن ـــت کم ـــال صنع ـــا و اتص ـــع نیازه ـــور و رف کش

فعالیت های جهاددانشگاهی 
به نیازهای جامعه گره 

خورده است

رییس پارک ملی علوم و فناوری های 
نرم و صنایع فرهنگی اعتقاد دارد که اگر 

جهاددانشگاهی حایت شود می تواند کارهای 
بزرگی انجام دهد
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ثبت اختراع ۱۶ فرآورده 
محصوالت استراتژیک عناب، 

زرشک و زعفران
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی اظهـار کـرد: ثبـت اختـراع ۱۶ فـرآورده 
محصـوالت اسـتراتژیک )عناب، زرشـک و زعفـران(، ایجـاد دو برند بیرناب و شـیان ناب 
سـیوجان بـرای محصـوالت اسـتراتژیک و اخذ مجوز مرکـز آموزش های حرفه ای پزشـکی 
از وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بخشـی از دسـتاوردهای شـاخص واحـد 

خراسـان جنوبی اسـت.
مهنـدس جال الدیـن صادقـی بـا تاکیـد بـر محصـوالت اسـتراتژیک زرشـک، عناب و 
زعفـران، ایجـاد مرکـز خدمـات تخصصـی گیاهـان اسـتراتژیک خراسـان جنوبـی بـا برند 
در  جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای  از  شـعبه ای  ایجـاد  و   birnab.ir

شهرسـتان قاینـات را از دسـتاوردهای مهـم ایـن واحـد عنـوان کـرد.
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی ادامـه داد: از دیگـر این دسـتاوردها می توان 
اخـذ مجوز راه اندازی آزمایشـگاه تشـخیص پزشـکی، اختصاص چهل میلیـارد اوراق خزانه 
جهـت خریـد تجهیزات، تکمیـل فرآیند خرید تجهیزات، اختصاص سـاختمان مناسـب از 

سـوی خیریـن سـامت و راه اندازی تـا آبـان ۱۴۰۰ را نام برد.
وی، اجـرای فـاز اول و دوم طـرح توسـعه اقتصادی و اشـتغال زایی برای ۲۵۰ روسـتای 
خراسـان جنوبـی بـا کارفرمایـی سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی، اجـرای فـاز اول و دوم 
طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی و آمـوزش و توانمندسـازی اتصـال بـه بـازار بیش از 
۹۰۰ نفـر، ایجـاد بیـش از ۱۰ شـبکه و معرفـی نزدیـک بـه ۳۰ برنـد را از اقدامـات مهـم 

انجـام شـده در ایـن واحد اعـام کرد.
مهنـدس صادقی اظهـار کرد: ثبت اختـراع ۱۶ فرآورده محصوالت اسـتراتژیک )عناب، 
زرشـک و زعفـران(، ایجـاد دو برنـد بیرنـاب و شـیان نـاب سـیوجان بـرای محصـوالت 
اسـتراتژیک، اخـذ مجـوز مرکـز آموزش های حرفـه ای پزشـکی از وزارت بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی، ایجـاد کانـون ملـی زرشـک و عنـاب بـا اخذ مجـوز از معاونـت علمی 
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، ایجـاد بانـک اطاعاتـی ۲۷۰ کشـاورز و تولیـد کننـده در 
حـوزه گیاهـان دارویـی و برقـراری ارتبـاط مسـتمر بـا آنـان، اخـذ مجـوز مرکـز خدمات 
تخصصـی روانشناسـی و مشـاوره، عضویـت در شـورای تصمیـم گیـر اسـتان از جملـه 
کارگـروه پژوهـش، آمـوزش و فنـاوری اسـتان کارگـروه اشـتغال اسـتان، دبیـری کمیتـه 
آمـوزش اسـتان، عضویـت در کمیته پژوهش اسـتان، دبیـری دبیرخانه علمی آسـیب های 

اجتماعـی اسـتان از دسـتاوردهای شـاخص واحـد خراسـان جنوبی اسـت.
مهنـدس صادقـی بـا اشـاره بـه مهم تریـن طرح هـای آینـده ایـن واحـد، عنـوان کـرد: 
گسـترش خدمـات پزشـکی در سـطح اسـتان و همچنیـن ایجـاد مرکـز سـلول درمانـی، 
ایجـاد مرکـز خدمـات تخصصـی کانی هـا و سـنگ های قیمتـی و نیمـه قیمتـی، ایجـاد 
پژوهشـکده عنـاب، ایجـاد پژوهشـکده زرشـک، سـاخت مجتمـع آموزشـی فرهنگـی بـه 
متـراژ ۳۰۰۰ مترمربـع زیربنـا و اسـتقرار مراکز آموزشـی کوتـاه مدت و بلندمـدت در این 
مجتمـع، ایجـاد مرکـز خدمـات تخصصی تولیـد محتـوا، ایجاد مرکـز فرهنگـی اجتماعی 
نشـاط و سـامت بانـوان از طرح هـای آینده جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی بـا توجه به 

شـرایط ویـژه کشـور در پاسـخ به نیازهای اسـتان اسـت.

  ■■■
 

سازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی بر شبکه سازی 

دانشجویی تمرکز دارد
بـاور داریـم کارسـازی،  اظهـار کـرد:  رییـس سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی 
شبکه سـازی و تربیـت نیروهـای متعهـد و توانمنـد در جهاددانشـگاهی بـه حـل بخـش 
بزرگـی از مشـکات جامعـه کمـک خواهـد کـرد کـه براسـاس همین ضـرورت، سـازمان 
دانشـجویان جهاددانشـگاهی، شبکه سـازی دانشـجویی را دسـتور کار قـرارداده اسـت.

مهـدی عباسـی در رابطـه بـا مهم تریـن دسـتاوردهای شـاخص سـازمان دانشـجویان 
گفت: سـازمان دانشـجویان تاش کرده اسـت با پذیرش و درک شـرایط ناشـی از شـیوع 
کرونـا و تطبیـق فعالیت هـای خـود بـا آن، برنامه هـای فرهنگـی ای بـرای بخـش عظیمی 
از جوانـان جامعـه و مشـخصاً دانشـجویان طراحـی و برگـزار کنـد تـا پـل ارتباطـِی بیـن 

دانشـگاه و جامعـه در زمـان کرونـا همچنـان برقرار باشـد.
وی افزود: سـازمان دانشـجویان محل شناسایی و شـروع فرآیند تربیت و توانمندسازی 
نیروهـای انسـانی توانمنـد، متخصـص، کارآمـد و اثرگـذار در سـازندگی، عمران و توسـعه 
کشـور اسـت و پیوند بدنه دانشـجویی و جوانان با جهاددانشـگاهی، موجب دسـتاوردهای 

عظیمـی در عرصه هـای علمـی و فرهنگی خواهد شـد.
رییـس سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد: بـاور داریـم کادر سـازی، 
شبکه سـازی و تربیـت نیروهـای متعهـد و توانمنـد در جهاددانشـگاهی بـه حـل بخـش 
بزرگـی از مشـکات جامعـه کمـک خواهـد کـرد کـه براسـاس همین ضـرورت، سـازمان 

دانشـجویان جهاددانشـگاهی، شبکه سـازی دانشـجویی را دسـتور کار قـرارداده اسـت.
عباسـی تصریـح کـرد: هم افزایـی میـان توان هـای دانشـجویی به ویـژه در عرصه هـای 
فرهنگـی و علمی، شناسـایی دانشـجویان مسـتعد و ایجاد سـازوکار کارآمـد تأمین نیروی 
انسـانی مـورد نیـاز بخش هـای گوناگـون جهاددانشـگاهی از مهم تریـن اهدافـی اسـت که 

همـواره دنبـال کرده ایم.
سـازمان  شـعب  این کـه  بیـان  بـا  جهاددانشـگاهی  دانشـجویان  سـازمان  رییـس 
دانشـجویان در سراسـر کشـور ارتبـاط، تعامـل و همکاری خوبـی با نهادها و سـازمان های 
اسـتانی دارنـد، ادامـه داد: در سـال گذشـته بـا هـدف ایجـاد تعامـل مؤثـر و کارآمـد بـا 
سـازمان ها و مراکـز مختلفـی کـه از امکانـات الزم بـرای حمایـت از ایده های دانشـجویی 
بهره منـد هسـتند و حمایـت بیشـتر از دانشـجویان بـا اسـتفاده از ظرفیـت هم افزایـی و 
مشـارکت بیـن مجموعه هـا، چهـار تفاهم نامـه همـکاری بـا سـازمان ها و مراکـز درون و 

بـرون جهـادی منعقد شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه مهم تریـن طرح هـای آینـده ایـن سـازمان گفـت: دانشـگاه محلـی 
بـرای رشـد فکـری و فرهنگی دانشـجویان اسـت. جریان دانشـجویی در کشـور باید منبع 
آگاهی بخشـی و روشـنگری، ترویـج فرهنـگ نقـد منصفانه در رونـد و فرآینـد برنامه ریزی 
توسـعه کشـور باشـد. از این رو برگزاری مناظرات و گفت وگوهای دانشـجویی، مسـابقات 
مناظـرات تخصصـی، مناظـره ملـی بـه انگلیسـی و مناظـره بین المللی به زبان فارسـی در 

دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.
رییـس سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی در پایـان گفـت: در عیـن حـال، شـاید 
بتوانیـم بگوییـم کـه مهم تریـن برنامـه سـال آینـده سـازمان دانشـجویان، سـاماندهی و 
توسـعه ی شـبکه دانشـجویی اعضای سـازمان در قالب کانون ها و باشـگاه های دانشـجویی 

ست. ا
  ■■■ 

 راه اندازی هلدینگ گردشگری 
جهاددانشگاهی

رییـس پژوهشـکده گردشـگری جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد: در حـال حاضـر دوازده 
طـرح مرتبـط با گردشـگری در دسـت اجراسـت کـه اهم آن هـا طرح های »تدویـن برنامه 
راهبـردی عملیاتـی نوسـعه گردشـگری اسـتان خراسـان رضـوی«، »فرصت هـای بالقـوه 
تأمیـن درآمدهـای عمومـی پایـدار از اقتصاد گردشـگری برای شـهرداری مشـهد«، طرح 
»گردشـگری مذهبـی چهارمحـال و بختیـاری« و طـرح »ارزیابـی اقتصـادی یـک هتـل 

نیمه سـاز در مشـهد« اسـت.
علیرضــا حاتمــی رییــس پژوهشــکده گردشــگری بــا اشــاره بــه شــعار ســال جــاری 
ایــن نهــاد کــه »جهاددانشــگاهی نمــاد عبــور از موانــع بــا بــاور و تــوان ایرانــی« اســت، 
ــد  ــگاه چن ــودن مســاله گردشــگری و ضــرورت ن ــد وجهــی ب ــه چن ــا توجــه ب گفــت: ب
رشــته ای و ابعــاد کالبــدی- فیزیکــی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی بــه آن و فقــدان 
ــگری  ــکده گردش ــگری، پژوهش ــات گردش ــوزه مطالع ــی در ح ــز پژوهش ــاد متمرک نه
علمــی  تولیــدات  و  تخصصــی  پژوهش هــای  تمرکــز  به منظــور  جهاددانشــگاهی 
گردشــگری، متناســب بــا نیازهــای اساســی و اســناد فرادســتی کشــور از مهــر مــاه ســال 

ــرد. ــاز ک ــت تخصصــی خــود را آغ ۱۳۸۹ فعالی
پژوهشـی  نیازهـای  بـه  پاسـخگویی  پژوهشـکده  ایـن  مهـم  اهـداف  از  افـزود:  وی 
سـازمان های اجرایـی سیاسـت گذار در حـوزه گردشـگری اسـت. همچنیـن توجـه بـه 
مزیت هـای نسـبی و نیازهـای آتـی کشـور، توسـعه کیفـی پژوهـش، ابـداع و نـوآوری در 
تشـخیص مسـائل نیازمنـد پژوهـش در این حـوزه، از رسـالت های اصلی این پژوهشـکده 

. ست ا
حاتمـی بـا ذکـر گروه های فعـال پژوهشـی و مرکز خدمـات تخصصی گردشـگری این 
مجموعـه تاکیـد کـرد: ایـن پژوهشـکده در حال حاضـر دارای سـه گروه پژوهشـی و یک 
مرکـز خدمـات تخصصـی گردشـگری اسـت؛ گروه پژوهشـی جامعه شناسـی گردشـگری، 
گـروه پژوهشـی مدیریـت و برنامه ریزی گردشـگری، گروه پژوهشـی اقتصاد گردشـگری و 
مرکـز خدمـات تخصصـی گردشـگری اسـت. این پژوهشـکده موفق بـه انجـام ۵۰۰ طرح 
پژوهـش و کسـب رتبـه برتـر در میـان گروه هـای علـوم جهاددانشـگاهی طی چند سـال 
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متمادی شـده اسـت.
ــن  ــرای ای ــت اج ــای در دس ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش ــگری ب ــکده گردش ــس پژوهش ریی
ــا گردشــگری در  ــط ب ــرد: در حــال حاضــر دوازده طــرح مرتب ــه خاطرنشــان ک مجموع
ــی  ــردی عملیات ــه راهب ــن برنام ــای »تدوی ــا طرح ه ــم آن ه ــه اه ــت ک ــت اجراس دس
نوســعه گردشــگری اســتان خراســان رضــوی«، »فرصت هــای بالقــوه تأمیــن درآمدهــای 
ــرای شــهرداری مشــهد«، طــرح »گردشــگری  عمومــی پایــدار از اقتصــاد گردشــگری ب
ــاز  ــل نیمه س ــک هت ــی اقتصــادی ی ــاری« و طــرح »ارزیاب ــی چهارمحــال و بختی مذهب
ــی  ــات اجتماع ــی »مطالع ــی پژوهش ــه علم ــار مجل ــن انتش ــت. همچنی ــهد« اس در مش
ــای  ــن فعالیت ه ــگری از مهم تری ــا گردش ــط ب ــاب مرتب ــار دو کت ــگری« و انتش گردش
ــدازی هلدینــگ  ــوده اســت. از دیگــر فعالیت هــای در دســت اجــرا راه ان ســال جــاری ب

گردشــگری جهاددانشــگاهی اســت.

  ■■■

بومی سازی فناوری شکافت 
هیدرولیکی برای ازدیاد 

برداشت از میادین نفت و گاز 
در آینده ای نزدیک

ــهید  ــد شـ ــگاهی واحـ ــردی جهاددانشـ ــه کاربـ ــوم پایـ ــکده علـ ــس پژوهشـ رییـ
بهشـــتی، گفـــت: مهم تریـــن طـــرح آینـــده ایـــن پژوهشـــکده بومی ســـازی فنـــاوری 
ـــن  ـــت. ای ـــت و گاز اس ـــن نف ـــت از میادی ـــاد برداش ـــرای ازدی ـــی ب ـــکافت هیدرولیک ش
ـــم  ـــعه هفت ـــه توس ـــگاهی در برنام ـــزرگ جهاددانش ـــای ب ـــی از پروژه ه ـــزو یک ـــرح ج ط
ـــا  ـــی و ب ـــی و تخصص ـــی، فن ـــوان دانش ـــری ت ـــا به کارگی ـــت و ب ـــده اس ـــی ش ـــش بین پی

ـــید. ـــد رس ـــرانجام خواه ـــه س ـــووالن ب ـــتیبانی مس ـــت و پش ـــاد، حمای اعتم
دکتـــر کمـــال خدائـــی در رابطـــه بـــا دســـتاوردهای شـــاخص ایـــن پژوهشـــکده 
ـــتیابی  ـــت، دس ـــتی نف ـــکده در باالدس ـــتاوردهای پژوهش ـــن دس ـــی از مهم تری ـــت: یک گف
بـــه دانـــش فنـــی شناســـایی علـــل تـــرش شـــدگی مخـــازن نفـــت و گاز و تولیـــد 
محصـــول بیولوژیکـــی دانش بنیـــان بـــرای حـــل مســـاله تـــرش شـــدگی مخـــازن 

ـــت. ـــی اس نفت
ـــرد  ـــه دو کارب ـــول فناوران ـــن محص ـــرد: ای ـــان ک ـــه خاطرنش ـــی در ادام ـــر خدائ دکت
هم زمـــان دارد کـــه عـــاوه بـــر جلوگیـــری از تـــرش شـــدگی مخـــزن، بـــه ازدیـــاد 
برداشـــت از مخـــازن نفتـــی نیـــز کمـــک می کنـــد. ایـــن محصـــول بـــا حمایـــت 
جهاددانشـــگاهی تـــا مقیـــاس نیمه صنعتـــی تولیـــد و تســـت های اولیـــه را بـــا 
ـــرکت های  ـــی از ش ـــی یک ـــا همراه ـــه زودی ب ـــم ب ـــد داری ـــت. امی ـــده اس ـــت گذران موفقی
ـــی شـــود. ـــی کشـــور عملیات ـــن نفت ـــن محصـــول در یکـــی از میادی ـــی، اســـتفاده از ای نفت

ـــتاوردهای  ـــزود: دس ـــگاهی اف ـــردی جهاددانش ـــه کارب ـــوم پای ـــکده عل ـــس پژوهش ریی
دیگـــر پژوهشـــکده تولیـــد چنـــد محصـــول فناورانـــه بیولوژیکـــی بـــرای پاکســـازی 
ـــده  ـــد ش ـــران تولی ـــار در ای ـــن ب ـــرای اولی ـــه ب ـــت ک ـــاک اس ـــی آب وخ ـــای نفت آلودگی ه
ـــه  ـــت. از جمل ـــرا اس ـــال اج ـــام داده و در ح ـــت انج ـــرای صنع ـــی را ب ـــای مهم و پروژه ه
ـــی  ـــول بیولوژیک ـــوار، محص ـــت خ ـــای نف ـــی باکتری ه ـــودر میکروب ـــوالت پ ـــن محص ای
ـــل تصفیـــه لجن هـــای  ـــا، ســـامانه پرتاب ـــی بـــر روی دری ـــای نفت ـــا کننـــده لکه ه امح

ـــتند. ـــت هس ـــه نف ـــوده ب ـــای آل ـــی و خاک ه نفت
ـــگاهی  ـــه در جهاددانش ـــعه یافت ـــای توس ـــوالت و فناوری ه ـــی محص ـــزود: تمام وی اف
شـــهید بهشـــتی و پژوهشـــکده علـــوم پایـــه کاربـــردی، مســـاله محـــور بـــوده و بـــر 
اســـاس اعـــام نیـــاز از طـــرف صنعـــت انجـــام شـــده اســـت. به عنـــوان مثـــال در 
ــد و  ــال بوده انـ ــی فعـ ــرکت های نفتـ ــش شـ ــال پیـ ــی ری از ۶۰ سـ ــه صنعتـ منطقـ
بـــه دالیـــل مختلـــف آلودگـــی بزرگـــی اتفـــاق افتـــاده بـــود. حـــدود ۴ ســـال هـــم 
ــه  ــی کـ ــم فعالیت هایـ ــد و علی رغـ ــال بودنـ ــه فعـ ــی در منطقـ ــرکت های ژاپنـ شـ
انجـــام داده بودنـــد، ولـــی مســـاله آلودگـــی همچنـــان پابرجـــا بـــود و روز بـــه روز 

گســـترش پیـــدا می کـــرد و در حـــال تبدیـــل بـــه یـــک بحـــران ملـــی بـــود.
ـــش  ـــش و پخ ـــی پاالی ـــرکت مل ـــران ش ـــاد مدی ـــا اعتم ـــه داد: ب ـــی ادام ـــر خدائ دکت
ـــردی  ـــه کارب ـــوم پای ـــکده عل ـــران، پژوهش ـــگاه ته ـــران و پاالیش ـــی ای ـــای نفت فرآورده ه
جهاددانشـــگاهی بـــا اتـــکا بـــه تـــوان متخصصیـــن جـــوان خـــود و بـــا همراهـــی 
ـــی  ـــواد نفت ـــت م ـــأهای نشس ـــایی منش ـــه شناس ـــق ب ـــه، موف ـــی منطق ـــرکت های نفت ش
ـــط  ـــی توس ـــازی آلودگ ـــه راه پاکس ـــد. نقش ـــه ش ـــی در منطق ـــار آلودگ ـــت مه و در نهای
پژوهشـــکده تهیـــه شـــد و فعالیت هـــای پاکســـازی بـــا فناوری هـــای منحصـــر بـــه 

فـــرد کـــه دانـــش فنـــی آن هـــا بـــرای اولیـــن بـــار در ایـــران به دســـت آمده اســـت 
ـــه دارد. ـــان ادام همچن

ـــه  ـــوم پای ـــکده عل ـــده پژوهش ـــرح آین ـــن ط ـــه مهم تری ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر خدای دکت
ـــده  ـــرح آین ـــن ط ـــت: مهم تری ـــتی، گف ـــهید بهش ـــد ش ـــگاهی واح ـــردی جهاددانش کارب
ــاد برداشـــت از میادیـــن  ــرای ازدیـ ــاوری شـــکافت هیدرولیکـــی بـ ــازی فنـ بومی سـ
ـــگاهی در  ـــزرگ جهاددانش ـــای ب ـــی از پروژه ه ـــزو یک ـــرح ج ـــن ط ـــت. ای ـــت و گاز اس نف
برنامـــه توســـعه هفتـــم پیش بینـــی شـــده اســـت و بـــا به کارگیـــری تـــوان دانشـــی، 
فنـــی و تخصصـــی و بـــا اعتمـــاد، حمایـــت و پشـــتیبانی مســـووالن بـــه ســـرانجام 

ـــید. ـــد رس خواه
ـــر قطـــع وابســـتگی  ـــوان داخلـــی عـــاوه ب ـــه ت ـــزود: نتیجـــه اعتمـــاد ب ـــان اف وی در پای
ـــه  ـــد زمین ـــه می توان ـــود ک ـــد ب ـــور خواه ـــان در کش ـــتغال جوان ـــعه اش ـــارج، توس ـــه خ ب
ـــه پژوهش هـــای  ـــرده و در چرخ ـــم ک ـــز فراه ـــور را نی ـــرای کش ـــادرات و ارزآوری ب ص

ـــرد. ـــرار گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــی م آت

  ■■■

رویکردها و اقدامات 
جدید سازمان انتشارات 

جهاددانشگاهی
رییـس سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی تولیـد محتـوای بدیـع و اثرگـذار، حضـور 
مؤثـر در فضـای مجـازی، جریـان سـازی در حـوزه کتـاب، نشـر و ترویج گفتمـان علم و 
توجـه ویـژه بـه اقتصـاد فرهنـگ را از مهم ترین رویکردهـای دوره جدیـد فعالیت های این 

دانست. سـازمان 
دکتـر حامـد علی اکبـر زاده بـا اشـاره به پیشـینه ۴۰ سـاله جهاددانشـگاهی در زمینه 
نشـر آثـار دانشـگاهی و انتشـار بیـش از ۱۰ هـزار عنـوان کتاب تـا کنون، گفـت: در دوره 
جدیـد فعالیت هـای ایـن سـازمان تولیـد محتوای بدیع و اثرگذار توسـط شـعب سـازمان 
انتشـارات در سراسـر کشـور در دسـتور کار قـرار گرفتـه و در همیـن راسـتا قطب بنـدی 

موضوعـی شـعب انتشـارات جهاددانشـگاهی بـا جدیـت بیشـتری دنبال می شـود.
وی افـزود: مسـائل و موضوعـات جدیـدی در زمینه کتاب در دسـتور کار این مجموعه 
قـرار گرفتـه اسـت کـه تاریخ شـفاهی، اخـاق حرفـه ای، سیاسـت گذاری و فلسـفه علم و 
فنـاوری، هنـر و معمـاری ایرانـی و اسـامی، سیاسـت گذاری فرهنگـی، فضـای مجازی و 

مطالعـات رسـانه از جملـه این موضوعات هسـتند.
رییس سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی با اشـاره به این که به زودی ۳ اثر جدید در 
زمینه تاریخ شـفاهی جهاددانشـگاهی توسـط این سـازمان منتشـر خواهد شـد، افزود: از 
سـال گذشـته توجـه مضاعفـی به فضای مجـازی و اسـتفاده از ظرفیت های آن داشـته ایم 
کـه راه انـدازی مرکـز تولیـد محتـوای دیجیتال و نشـر الکترونیـک و ایجاد پرتـال فروش 
کتـاب بـا عنـوان کتـاب شـانزده آدرس 16book.ir از مهم تریـن اقدامـات انجـام شـده 

در یک سـال اخیر اسـت.
دکتـر علی اکبـر زاده یـادآور شـد: در ایـن پرتـال امـکان فروش کتاب سـایر ناشـران و 
کتاب فروشـان در اقصـی نقـاط کشـور فراهم شـده اسـت. بر همین اسـاس این فروشـگاه 
اینترنتـی تاکنـون در قزوین، مشـهد، تهران )۳ شـعبه(، اصفهان و چهارمحـال و بختیاری 

نیـز فعالیت خـود را آغاز کرده اسـت.
وی از تولیـد کتاب هـای صوتی و راه اندازی اپلیکیشـن ویژه کتاب های جهاددانشـگاهی 

در آینـده نزدیک خبر داد.
رییـس سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی گفـت: در راسـتای ضرورت جریان سـازی 
مؤثـر و مثبـت در حـوزه کتـاب، نشـر و ترویج گفتمـان علم برنامه هایی از سـال گذشـته 
در دسـتور کار ایـن سـازمان قـرار گرفتـه اسـت که انتشـار مجله ای بـا عنوان "نوشـتار " 
و برگـزاری سلسـله همایش هـای علمـی بررسـی و نقد آثار اندیشـمندان معاصـر و اجرای 
نخسـتین کنفرانـس بین المللـی پژوهش هـای نشـر با حضور پژوهشـگران ۱۱ کشـور دنیا 

از مهم تریـن اقدامـات در این راسـتا بوده اسـت.
دکتـر علی اکبـر زاده تصریـح کـرد: برگـزاری نخسـتین دوره مسـابقات ملـی کتـاب 
سـه دقیقه ای در سـال ۱۴۰۰، اجـرای ۵ دوره مسـابقات ملـی پایان نامـه سـه دقیقه ای، 
۲۸ دوره جشـنواره ملـی کتـاب سـال دانشـجویی و ۱۹ دوره جشـنواره ملـی پایان نامـه 
سـال، سلسـله نشسـت های نقـد و بررسـی کتـاب علوم انسـانی در سراسـر کشـور )فصل 
سـخن( و سلسـله گفت وگوهـای فرهنگـی پیرامـون کتـاب )گفتـار( از دیگـر برنامه هـای 

ایـن مجموعـه در حـوزه ترویـج فرهنـگ کتـاب و گفتمـان علم اسـت.
وی در پایـان راه انـدازی فروشـگاه کتـاب شـانزده را یکی دیگر از اقدامات این سـازمان 
در زمینـه اقتصـاد فرهنـگ عنـوان و اظهـار امیدواری کرد تا شـعب شـانزده بـه زودی در 
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سراسـر کشور گسـترش یابد.

  ■■■
 ارائه خدمات تخصصی نوین 

در خصوص پوشش سرامیکی
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد بـا بیـان این کـه محدودیت هـا همـواره چالـش 
نبـوده بلکـه می تواننـد در مواقعـی فرصـت تلقـی شـوند، گفـت: جهاددانشـگاهی در این 

سـال ها بـا تکیـه بـر دانـش بومـی بـرای رفـع مشـکات گام بر مـی دارد.
فاطمـه سـعادتجو رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد در زمینـه راهـکار برون رفت 
از موانـع بـا توجـه به شـعار سـال اظهـار کـرد: محدودیت هـا همـواره چالش نبـوده بلکه 
می تواننـد در مواقعـی فرصـت تلقـی شـوند. همان گونـه کـه جهاددانشـگاهی در ایـن 
سـال ها بـا تکیـه بر دانـش بومی سـعی در رفع مشـکات موجـود به ویژه مسـائل فناورانه 

جهـت حل بخشـی از مشـکات کشـور کرده اسـت.
وی ادامـه داد: در ایـن راسـتا نیـاز به تولید و یا بومی سـازی دانش اسـت کـه با جذب 
افـراد توانمنـد و دارای بنیـه علمـی قـوی مرتبـط و در اختیـار گرفتـن آزمایشـگاه ها و 

تجهیـزات الزم و تکیـه بـر تـوان علمـی اعضـا می تـوان بـه این مهم رسـید.
سـعادتجو افـزود: الزم اسـت تـا واحدهـای جهاددانشـگاهی بـه تنهایی یا بـا هم افزایی 
بیـن واحـدی در صورت داشـتن وجوه مشـترک دانشـی جهت گیری کنند، طبیعی اسـت 
کـه ایـن هم افزایـی سـرعت تولیـد دانـش را افزایـش داده و از هـدر رفـت سـرمایه های 

مـادی و معنـوی خواهد کاسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان یـزد بیـان کـرد: حـذف موانـع موجـود در این مسـیر 
می توانـد بـا وضـع آیین نامه هـا و کنتـرل و پایـش فرآیندهـای درون و بیـن حـوزه ای 

شـود. محقق 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره به مهم ترین دسـتاوردهای شـاخص 
جهاددانشـگاهی واحـد یـزد گفـت: در ایـن زمینـه می تـوان به تولیـد انواع قطعـات عایق 
و نسـوز و قطعـات ویـژه سـرامیکی و ارائـه خدمـات تخصصـی نوین در خصوص پوشـش 
سـرامیکی، انعقاد قرارداد با شـرکت ابریشـم تولیدکننده محصوالت آرایشـی و بهداشـتی 

جهـت تولیـد رنگ هـای گیاهـی در محصوالت آرایشـی و بهداشـتی اشـاره کرد.

  ■■■
 راه اندازی مرکز فناوری تولید 

آزمایشگاهی جنین گاو در 
ایالم

رییـس جهاددانشـگاهی ایـام در تشـریح برنامه هـای در دسـت اقـدام واحـد تصریـح 
کـرد: راه انـدازی مرکـز فرآوری گیاهان دارویی اسـتان ایـام، طرح ایجاد پـارک محله ای، 
احـداث سـوله در مجتمـع تحقیقـات و فنـاوری گیاهان دارویی گرمسـیری، طـرح جامع 
توسـعه جنگل هـای بنـه و صنایـع و فرآورده هـای مـورد نیـاز اسـتان ایـام و راه انـدازی 
مرکـز فنـاوری تولید آزمایشـگاهی جنیـن گاو )نژاد جـرزی( از جمله این برنامه ها اسـت.

سـید غامرضا حسـینی از تاش ها و گام های اسـتواری گفت که در حال سـوق دادن 
ایـن واحـد به سـمت یکـی از موفق تریـن واحدها در تعریـف و اجرای اکوسیسـتم گیاهان 

دارویـی، تقویـت اقتصاد دانش بنیان و شبکه سـازی فناورانه در سـطح منطقه اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی ایـام ادامـه داد: بـر اسـاس سیاسـت های اباغـی از سـوی 
دفتـر مرکـزی در جهـت تبدیـل ظرفیـت اسـتان ها بـه ثـروت هـر واحـد متناسـب بـا 
بـا  واحـد  ایـن  و  را مشـخص می کنـد  فعالیت هـا  اصلـی  محـور  اسـتان  پتانسـیل های 
توجـه بـه پتانسـیل های اسـتان در حوزه هـای آب وخـاک، پوشـش گیاهی مناسـب، تنوع 
اقلیمـی، نیـروی انسـانی متخصـص و متعهـد، مـرز بین المللـی مهـران و چیـات با بیش 
از ۴۳۰ کیلومتـر مـرز مشـترک بـا کشـور عـراق، وجـود بازارهـای مصـرف درون و بـرون 
اسـتانی به ویـژه بـازار مسـتعد کشـور عـراق هم چنین بـا اجرای طـرح احیای دشـت های 
خوزسـتان و ایـام، انتقـال آب از سـد کرخـه بـه ایـام و سـامانه گرمسـیری انتقـال آب 
از رودخانـه سـیروان بـه اسـتان های کرمانشـاه و ایـام نسـبت بـه راه اندازی اکوسیسـتم 

گیاهـان دارویـی اقـدام کرده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی ایـام ادامـه داد: اولیـن مجتمـع تحقیقاتی و فنـاوری گیاهان 
دارویـی در کشـور در زمینـی بـه مسـاحت ۳۵ هکتار در ابوغویر دشـت عبـاس راه اندازی 
شـده و در ایـن مرکـز تمامـی مراحـل از کاشـت تـا برداشـت گیاهـان دارویـی و به ویـژه 
فـرآوری، بسـته بندی، بازاریابـی و فـروش محصوالت کـه مهم تریـن و حیاتی ترین مرحله 

از فراینـد چرخـه اقتصـادی گیاهـان دارویـی اسـت و به عنـوان یـک حلقـه گمشـده در 
بسـیاری از سیسـتم های کشـاورزی و تولیدی کشـور جای خالی آن به چشـم می خورد، 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت و ریسـک تولیـد و فـروش بـا تکیه بر یـک سیسـتم منظم و 

مدیریت شـده بـه حداقـل کاهـش می یابد.
حسـینی در تشـریح برنامه هـای در دسـت اقـدام واحـد تصریح کـرد: راه انـدازی مرکز 
فـرآوری گیاهـان دارویـی اسـتان ایـام، طـرح ایجـاد پـارک محلـه ای در زمیـن مجـاور 
سـاختمان جهاددانشـگاهی بـا مشـارکت شـهرداری، احداث سـوله در مجتمـع تحقیقات 
و فنـاوری گیاهـان دارویـی گرمسـیری، طـرح جامـع توسـعه جنگل هـای بنـه و صنایـع 
و فرآورده هـای مـورد نیـاز اسـتان ایـام و راه انـدازی مرکـز فنـاوری تولید آزمایشـگاهی 

جنیـن گاو )نـژاد جـرزی( از جملـه ایـن برنامه هـا اسـت.
عضـو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی بـا قدردانـی از زحمـات جهادگـران دانشـگاهی 
اسـتان ایـام تاکیـد کـرد: سـرآمد شـدن در حـوزه علمـی و فنـاوری در یک یـا دو حوزه 
)گیاهـان دارویـی و دام پـروری(، حضـور فعـال در بازار عـراق و اقلیم کردسـتان، توجه به 
همـکاری دسـتگاه های اجرایی اسـتان بـرای تقویت توسـعه فناوری و اقتصـاد دانش بنیان 
و افزایـش همـکاری و شبکه سـازی فناورانـه در سـطح بین المللـی )کشـور عـراق، اقلیـم 

کردسـتان( از جملـه چشـم اندازهای ایـن واحد اسـت.

  ■■■

طراحی پایه کارخانه های 
فرآوری مواد معدنی فلزی در 

کرمان
رییـــس جهاددانشـــگاهی کرمـــان بـــا اشـــاره بـــه طراحـــی پایـــه کارخانه هـــای 
فـــرآوری مـــواد معدنـــی فلـــزی در جهاددانشـــگاهی اســـتان کرمـــان، گفـــت: نقـــش 
بـــارز حـــوزه معـــدن و صنایـــع معدنـــی در پویایـــی اقتصـــاد کشـــور انکارناپذیـــر و 
ـــه  ـــتفاده بهین ـــت اس ـــی، جه ـــورهای صنعت ـــایر کش ـــا س ـــگام ب ـــا هم ـــت ت ـــروری اس ض

از منابـــع معدنـــی از فناوری هـــای نویـــن اســـتفاده شـــود.
ــبت  ــه مناسـ ــان بـ ــگاهی کرمـ ــس جهاددانشـ ــده رییـ ــدی بازمانـ ــر مهـ دکتـ
فرارســـیدن ســـالگرد تشـــکیل جهاددانشـــگاهی بـــه تشـــریح فعالیت هـــای ایـــن 
ـــادن  ـــه مع ـــی در زمین ـــیل های باالی ـــا و پتانس ـــت: ظرفیت ه ـــت و گف ـــد پرداخ واح
ـــور و  ـــه در کش ـــن زمین ـــود دارد و در ای ـــان وج ـــتان کرم ـــی در اس ـــع معدن و صنای
ـــوزه  ـــن ح ـــه ای ـــام ب ـــا اهتم ـــتان ب ـــگاهی اس ـــت و جهاددانش ـــده اس ـــا شناخته ش دنی
ـــه آن  ـــاد دارد ب ـــن نه ـــی ای ـــم پژوهش ـــه تی ـــه ای ک ـــص و تجرب ـــه تخص ـــه ب ـــا توج ب

ـــت. ـــرده اس ورود ک
ـــگاه  ـــا ن ـــن ب ـــای نوی ـــی فن آوری ه ـــد و معرف ـــا تولی ـــاد ب ـــن نه ـــرد: ای ـــار ک وی اظه

ـــر دارد. ـــد نظ ـــی را م ـــع معدن ـــادن و صنای ـــور، مع ـــن آور مح ف
دکتـــر بازمانـــده بـــا اشـــاره بـــه طراحـــی پایـــه کارخانه هـــای فـــرآوری مـــواد 
معدنـــی فلـــزی در جهاددانشـــگاهی اســـتان کرمـــان، گفـــت: نقـــش بـــارز حـــوزه 
ـــت  ـــروری اس ـــر و ض ـــور انکارناپذی ـــاد کش ـــی اقتص ـــی در پویای ـــع معدن ـــدن و صنای مع
ـــی  ـــع معدن ـــه از مناب ـــتفاده بهین ـــت اس ـــی، جه ـــورهای صنعت ـــایر کش ـــا س ـــگام ب ـــا هم ت
از فناوری هـــای نویـــن اســـتفاده شـــود از ایـــن رو طراحـــی بنیـــادی کارخانه هـــای 
و همچنیـــن طراحـــی  تجهیـــزات  دانـــش ســـاخت  بومی ســـازی  و  فـــرآوری 
ـــک  ـــش ریس ـــر و کاه ـــی بهت ـــه طراح ـــک ب ـــتای کم ـــردی در راس ـــای کارب نرم افزاره
ـــدن کاری  ـــت مع ـــی صنع ـــی و فن ـــعه علم ـــود در مســـیر توس ـــات موج ـــی از الزام عملیات

ـــود. ـــد ب ـــور خواه کش
وی بـــه مرکـــز خدمـــات تخصصـــی فـــرآوری منابـــع کم عیـــار معدنـــی، توســـط 
ـــار  ـــا عی ـــی ب ـــر معدن ـــش ذخای ـــرد: کاه ـــح ک ـــاره و تصری ـــتان اش ـــگاهی اس جهاددانش
ـــژه  ـــه وی ـــورد توج ـــی م ـــار معدن ـــع کم عی ـــا مناب ـــا در دنی ـــت ت ـــده اس ـــبب ش ـــاال س ب
قـــرار گیرنـــد. در همیـــن راســـتا بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت منابـــع معدنـــی کم عیـــار، 
ـــیار  ـــادن بس ـــن مع ـــرآوری ای ـــت ف ـــد جه ـــای جدی ـــش و تکنولوژی ه ـــه دان ـــتیابی ب دس
ـــش  ـــر دان ـــان از منظ ـــگاهی کرم ـــه جهاددانش ـــن زمین ـــد و در ای ـــت می باش ـــز اهمی حائ

ـــت. ـــود کفاس ـــص خ و تخص
ـــان در  ـــتان کرم ـــژه اس ـــگاه وی ـــه جای ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب ـــده ادام ـــر بازمان دکت
ـــه  ـــی در زمین ـــات تخصص ـــز خدم ـــدازی مرک ـــی، راه ان ـــع معدن ـــدن و صنای ـــوزه مع ح
ــرآوری  ــی فـ ــز تخصصـ ــود. مرکـ ــد بـ ــروری خواهـ ــار ضـ ــع کم عیـ ــرآوری منابـ فـ
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ــای  ــازی فناوری هـ ــی و بومی سـ ــش فنـ ــد دانـ ــدف تولیـ ــا هـ ــار بـ ــع کم عیـ منابـ
ــرآوری  ــگاه صنعـــت فـ ــا جایـ ــی ارتقـ ــی، توانایـ ــواد معدنـ ــرآوری مـ ــن در فـ نویـ

اســـتان را خواهـــد داشـــت.
ـــر  ـــان ب ـــتان کرم ـــگاهی اس ـــد در جهاددانش ـــه تاکی ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــی  ـــاد علم ـــن نه ـــا در ای ـــت: آموزش ه ـــت، گف ـــی اس ـــتغال زایی و کارآفرین ـــد، اش تولی
ـــیم  ـــر باش ـــدار مؤث ـــتغال زایی پای ـــم در اش ـــا بتوانی ـــت ت ـــه اس ـــش رفت ـــمتی پی ـــه س ب
و بتوانیـــم در رفـــع مشـــکل اشـــتغال کـــه گریبانگیـــر بخشـــی از جامعـــه اســـت 

ـــم. ــی کنی نقش آفرینـ
آموزش هـــای  ارائـــه  بـــه  کرمـــان  اســـتان  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
ــدن کاران،  ــرای معـ ــی بـ ــای آموزشـ ــزاری کارگاه هـ ــه برگـ ــی از جملـ تخصصـ
کشـــاورزان و... اشـــاره و تصریـــح کـــرد: جهاددانشـــگاهی اســـتان کرمـــان در 
زمینـــه ارائـــه آموزش هـــای تخصصـــی به ویـــژه در حـــوزه صنعـــت و معـــدن 

پیشـــرو اســـت.
ــه اهـــم تفاهم نامه هـــای منعقـــد شـــده بیـــن جهاددانشـــگاهی  ــان بـ وی در پایـ
ـــه،  ـــای علمی ـــمه، حوزه ه ـــس سرچش ـــع م ـــه مجتم ـــا از جمل ـــایر ارگان ه ـــان و س کرم
بهزیســـتی رفســـنجان، اداره کل آموزش وپـــرورش، صـــدا و ســـیمای مرکـــز کرمـــان، 
شـــهرداری رفســـنجان، عقیدتـــی سیاســـی فرماندهـــی آمـــاد و پشـــتیبانی جنـــوب 
ـــازندگی  ـــازمان بســـیج س ـــران، س ـــوری اســـامی ای ـــش جمه ـــی ارت ـــروی زمین ـــرق نی ش
ـــه ای  ـــا تفاهم نام ـــان، امض ـــتان کرم ـــانه اس ـــیج رس ـــان، بس ـــتان کرم ـــاراهلل اس ـــپاه ث س
ـــی  ـــاغل خانگ ـــرد و مش ـــب وکارهای خ ـــعه کس ـــیس و توس ـــت از تأس ـــدف حمای ـــا ه ب

ـــرد. ـــاره ک اش

  ■■■

 حمایت از طرح های نوآورانه 

در زمینه ی صنایع خالق 
فرهنگی در خراسان شمالی

رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی اظهـار کـرد: بـا راه انـدازی مرکز نـوآوری و 
شـتاب دهـی بـا همـکاری پارک علـم و فناوری خراسـان شـمالی، در یک سـال گذشـته 
بسـتر مناسـبی بـرای حمایـت از طرح هـای نوآورانه در زمینـه صنایع خـاق فرهنگی در 
خراسـان شـمالی ایجـاد شـده و بـا توجـه بـه ظرفیـت و پتانسـیل اسـتان در زمینه هـای 

فرهنگـی اسـتقبال خوبـی در ایـن زمینه صـورت گرفته اسـت.
مهنـدس محسـن رحمانـی اظهـار کرد: بـا توجه بـه راه انـدازی مرکز نوآوری و شـتاب 
دهـی در اسـتان بـا رویکـرد صنایـع خـاق فرهنگـی، طرح هـای نوآورانـه در زمینه هـای 
چـاپ و نشـر، صنایـع دیداری و شـنیداری، بـازی و اسـباب بازی و صنایع دسـتی با هدف 
اشـتغال و درآمدزایـی و توسـعه کسـب وکارهای نوآورانـه و خاقانـه در ایـن مرکـز مـورد 

حمایـت قـرار می گیرد.
وی بـا بیـان این کـه ضـرورت توجـه بـه حـوزه علـم و فنـاوری در توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و بایـد در صـدر مطالبـات قـرار گیـرد، افـزود: انجـام 
فعالیت هـای شـاخص فناورانـه و کاربـردی بـرای دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار و حـل 
ایـن  بـا  اولویت هـای اصلـی جهاددانشـگاهی اسـتان محسـوب می گـردد.  از  مشـکات 
رویکـرد، تطابـق فعالیت هـای پژوهشـی و فنـاوری بـا سـند توسـعه اسـتان و همچنیـن 
مقاومتـی  اقتصـاد  اصلـی  مؤلفه هـای  از  یکـی  به عنـوان  دانش بنیـان  اقتصـاد  تحقـق 

اسـت. شـده  برنامه ریـزی  و  هدف گـذاری 
وی افـزود: در همیـن راسـتا راه انـدازی مرکـز "توسـعه فناوری هـای بـه نـژادی دام 
سـبک " از محـل اعتبـارات ملـی و اسـتانی در سـال جاری در دسـتور قرار گرفته اسـت.

رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی گفت: بـا توجه بـه بافت جمعیتی خراسـان 
شـمالی کـه نیمـی از جمعیـت اسـتان روسـتایی می باشـند و بـه نحـوی بـا مشـاغل 
ایـن حـوزه در ارتبـاط هسـتند همچنیـن پتانسـیل دام پـروری و کشـاورزی این اسـتان، 

راه انـدازی ایـن مرکـز گامـی مثبـت خواهـد بود.
رحمانـی در ادامـه افـزود: جهاددانشـگاهی بـا حفـظ و ترویـج فرهنگ جهـادی و باور 
بـه توانمنـدی نیـروی انسـانی متعهـد و متخصـص، برای دسـتیابی بـه فنـاوری و ارتقای 
شـاخص های علمـی و فرهنگـی در کشـور پیشـرو اسـت و بسترسـازی مناسـبی را بـرای 
حضـور جوانـان و دانشـجویان به عنـوان سـرمایه های اصلی کشـور در عرصه هـای علمی و 

فرهنگـی و ایجـاد خودبـاوری در نسـل جـوان فراهم کرده اسـت.
وی ادامـه داد: در اسـتان خراسـان شـمالی، برنامه ریـزی بـرای ایفـای نقـش مؤثـر و 

مسـتمر جوانـان و دانشـجویان در سـاختارهای علمـی و فرهنگـی همواره در دسـتور کار 
دارد. قرار 

 رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی یکـی دیگـر از برنامه هـای واحـد، ارائـه 
کسـب وکار،  شـغلی،  ارتقـای  زمینه هـای  در  تخصصـی  و  عمومـی  آموزشـی  خدمـات 
کارآفرینـی و اشـتغال متناسـب بـا نیاز جامعـه را از اهداف اصلی جهاددانشـگاهی اسـتان 
عنـوان کـرد و افـزود: در یـک سـال گذشـته بیـش از ۱۵ هـزار نفـر در سراسـر اسـتان 
به صـورت حضـوری و مجـازی از خدمات آموزشـی و کارآفرینی جهاددانشـگاهی بهره مند 

شـده اند.
 

 ■■■
 

 توسعه فضاهای فیزیکی پارک 

علم و فناوری البرز
رییـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز از راه انـدازی صنـدوق پژوهـش و فناوری اسـتان 

درایـن پـارک سـخن گفت.
مهنـدس مهـدی عباسـی رییـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز اظهـار کـرد: توسـعه 
سـاختارهای فنـاوری اسـتان در شهرسـتان ها با راه اندازی مراکز رشـد اقمـاری، راه اندازی 
مراکـز نـوآوری بـا همـکاری صنایـع و بنگاه هـای بخـش خصوصـی و راه انـدازی مراکـز 
رشـد تخصصـی در مراکـز تحقیقاتـی و آموزش عالی از جمله دسـتاوردهای پـارک علم و 

فنـاوری البـرز وابسـته به جهاددانشـگاهی اسـت.
ــتانی  ــی و اسـ ــم ملـ ــارک مهـ ــن پـ ــی ایـ ــای آتـ ــه برنامه هـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــی از  ـــق یک ـــی از طری ـــا رایزن ـــارک ب ـــی پ ـــای فیزیک ـــعه فضاه ـــن توس ـــت: همچنی گف
شـــهرک های صنعتـــی اســـتان و نیـــز اســـتفاده از فضاهـــای بااســـتفاده بخش هـــای 
ـــارک از  ـــاور پ ـــای فن ـــتقرار واحده ـــای اس ـــعه فضاه ـــرای توس ـــی ب ـــی و دولت خصوص

طرح هـــای ویـــژه پـــارک خواهـــد بـــود.
ــگاهی در  ــای جهاددانشـ ــتاوردها و فعالیت هـ ــریح دسـ ــی در تشـ ــدس عباسـ مهنـ
ـــگاهی  ـــز جهاددانش ـــش از ۱۶ مرک ـــتقرار بی ـــد: اس ـــادآور ش ـــور ی ـــتان و کش ـــطح اس س
از جملـــه ۴ مرکـــز واحـــد علـــم و صنعـــت )مرکـــز مهندســـی دکل هـــای حفـــاری، 
ـــز  ـــه، مرک ـــع تغذی ـــا و مناب ـــی مبدل ه ـــز مهندس ـــوی، مرک ـــار ق ـــی فش ـــز مهندس مرک
ـــران  ـــیمیایی ای ـــع ش ـــعه صنای ـــکده توس ـــوا(، پژوهش ـــای ه ـــرل آالینده ه ـــی کنت مهندس
ـــز  ـــتگاهی، مرک ـــز دس ـــگاه های آنالی ـــز آزمایش ـــان، مرک ـــری گیاه ـــاره گی ـــز عص )مرک
ــیمیایی(،  ــای شـ ــز پایلوت هـ ــیمی، مرکـ ــی شـ ــیمی و مهندسـ ــگاه های شـ آزمایشـ
ـــز  ـــینا، مرک ـــگاه ابن س ـــات پژوهش ـــارم حیوان ـــان، ف ـــاوری روی ـــت فن ـــد زیس ـــز رش مرک
ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران، پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی )مرکـــز 
ـــان  ـــد گیاه ـــی تولی ـــات تخصص ـــز خدم ـــی، مرک ـــای گیاه ـــی داروه ـــات تخصص خدم
دارویـــی، مرکـــز خدمـــات تخصصـــی آنالیـــز دســـتگاهی، مرکـــز کشـــت و توســـعه 
گیاهـــان دارویـــی، مرکـــز فارماکولـــوژی، گـــروه فارماکوگنـــوزی و طـــب کاربـــردی(، 
ـــد  ـــی و تولی ـــز طراح ـــدرس، مرک ـــت م ـــد تربی ـــی واح ـــواد معدن ـــرآوری م ـــکده ف پژوهش
ـــازمان  ـــیمیایی س ـــای ش ـــی فرآینده ـــروه پژوهش ـــی، گ ـــرورش ماه ـــس پ ـــای قف توره
ـــزی  ـــژه فل ـــواد وی ـــرآوری م ـــاوری ف ـــات و فن ـــز تحقیق ـــران و مرک ـــگاهی ته جهاددانش
ـــود  ـــان و وج ـــاور و دانش بنی ـــد فن ـــش از ۷۲ واح ـــران، بی ـــگاهی ته ـــازمان جهاددانش س
۲ مرکـــز رشـــد در مجتمـــع تحقیقاتـــی شـــهدای جهاددانشـــگاهی و پـــارک علـــم و 
ـــتان،  ـــی اس ـــی و صنعت ـــعه علم ـــه در توس ـــن منطق ـــده ای ـــب ش ـــرز موج ـــاوری الب فن

ـــد. ـــته باش ـــدی داش ـــم و کلی ـــی مه نقش
ـــزرگ  ـــع ب ـــا صنای ـــازنده ب ـــات س ـــتر تعام ـــه بیش ـــترش هرچ ـــرد: گس ـــوان ک وی عن
ـــترش  ـــی و گس ـــش خصوص ـــل بخ ـــا تعام ـــرکت ها ب ـــازی ش ـــش تجاری س ـــی، افزای مل
ـــای  ـــداف و افق ه ـــن اه ـــزو اصلی تری ـــرز ج ـــتان الب ـــطح اس ـــه در س ـــاختارهای فناوران س
ـــه  ـــاد ب ـــی و اعتم ـــش بوم ـــر دان ـــه ب ـــا تکی ـــم ب ـــد داری ـــه امی ـــت ک ـــگاهی اس جهاددانش
ـــده  ـــاوران، ای ـــری از فن ـــت حداکث ـــد. حمای ـــر برس ـــه ثم ـــی ب ـــدت کوتاه ـــان، در م جوان
ـــارک از  ـــه پ ـــا در مجموع ـــت از آن ه ـــتقرار و حمای ـــا اس ـــتانی ب ـــگان اس ـــردازان و نخب پ
ـــای  ـــزاری رویداده ـــا برگ ـــه ب ـــتیم ک ـــاش هس ـــت. در ت ـــاد اس ـــای جه ـــر کارکرده دیگ
کارآفرینـــی، تولیـــد و تکثیـــر آثـــار انگیزشـــی، فرهنـــگ کارآفرینـــی را در جامعـــه، 
به ویـــژه در نوجوانـــان و جوانـــان نهادینـــه کنیـــم تـــا کشـــور بتوانـــد در آینـــده ای 

ـــد. ـــل برس ـــی کام ـــه خودکفای ـــش ب ـــم و دان ـــد عل ـــث تولی ـــدان دور، از حی نه چن
ـــدود  ـــه ح ـــت: مجموع ـــگاهی گف ـــهدای جهاددانش ـــی ش ـــع تحقیقات ـــس مجتم ریی
ـــز  ـــه مرک ـــی و س ـــز تخصص ـــگاه، ۲۲ مرک ـــه پژوهش ـــرز س ـــارک الب ـــاری پ ـــد هکت یک ص
رشـــد تخصصـــی را در دل خـــود جـــای داده و توانســـته در تعامـــل بیـــن شـــرکت ها 
ــی  ــط بیرونـ ــا محیـ ــل بـ ــن در تعامـ ــان و همچنیـ ــاور و دانش بنیـ ــای فنـ و واحدهـ

ـــد. ـــکل ده ـــی ش ـــاوری و کارآفرین ـــوآوری، فن ـــه ن ـــی را در عرص ـــتم کامل اکوسیس
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برنامه ریزی برای تجاری سازی 
ساخت سیستم رانش ۲۱۰ واگن 

در دو مرحله
رییـس جهاددانشـگاهی واحـد علـم و صنعـت نیاز به واگـن و قطار متـرو را از نیازهای 

مهم اسـتان تهران و کشـور دانسـت .
ــت  ــم و صنعـ ــد علـ ــگاهی واحـ ــس جهاددانشـ ــن رییـ ــد آب روشـ ــر حمیـ دکتـ
مهم تریـــن دســـتاوردهای شـــاخص واحـــد ســـازمانی خـــود را در مراکـــز مهندســـی 
ـــی  ـــای صنعت ـــی؛ رکتیفایره ـــای الکتریک ـــوا؛ مبدل ه ـــی ه ـــای صنعت ـــرل آالینده ه کنت

خـــاص؛ مهندســـی فشـــار قـــوی؛ مهندســـی دکل تشـــریح کـــرد.
ـــه  ـــا توج ـــت: ب ـــازمانی گف ـــد س ـــده آن واح ـــای آین ـــن طرح ه ـــون مهم تری وی پیرام
ـــم و  ـــد عل ـــرو، واح ـــار مت ـــش قط ـــتم ران ـــرح سیس ـــده از ط ـــوب اخذش ـــج مطل ـــه نتای ب
ـــث اولیـــه تجاری ســـازی ایـــن موضـــوع و ظرفیت ســـازی  ـــت در خصـــوص مباح صنع
ـــت،  ـــزی اس ـــاش و برنامه ری ـــه در ت ـــن در دو مرحل ـــش ۲۱۰ واگ ـــتم ران ـــاخت سیس س
ـــتان  ـــم اس ـــای مه ـــز از نیازه ـــرو نی ـــار مت ـــن و قط ـــه واگ ـــاز ب ـــت نی ـــر اس ـــه ذک الزم ب

ـــت. ـــور اس ـــران و کش ته
ـــال  ـــتاتیکی در س ـــی الکترواس ـــاوری نمک زدای ـــث فن ـــوص مبح ـــن در خص همچنی
ـــی  ـــاس واقع ـــی در مقی ـــرارداد صنعت ـــد ق ـــه بتوان ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــام واح ـــاری اهتم ج
ـــه  ـــز ب ـــای VFD نی ـــدرت درایوه ـــعه ق ـــن در توس ـــد و همچنی ـــام نمای ـــد و انج منعق
 MW ۵ ـــر از ـــای باالت ـــرارداد در قدرت ه ـــد ق ـــت عق ـــی جه ـــای صنعت ـــال کارفرم دنب

ـــت. اس
همچنیـــن واحـــد علـــم و صنعـــت اهـــداف کیفـــی، مالـــی و همچنیـــن تعالـــی 
ـــد در  ـــه ج ـــته ب ـــال های گذش ـــد س ـــانی و ... را مانن ـــع انس ـــت مناب ـــازمانی و مدیری س
دســـتور کار بـــا مراکـــز، گروه هـــا و برنامه ریـــزی کارهـــای خـــود داشـــته و جهـــت 

ــد. ــاش می کنـ ــده تـ ــی تعریف شـ ــاخص های کمـ ــه شـ ــیدن بـ رسـ

  ■■■
 تمرکز بر فعالیت های شاخص 

در حوزه سالمت
سرپرسـت جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی بـه تمرکـز بـر فعالیت های 
شـاخص در حـوزه سـامت با رویکرد توسـعه تعامـات و همکاری های ملـی و بین المللی 

در دوران کرونـا و پـس از کرونـا اشـاره کرد.
حمیـــد حمـــزه زاده بـــا بیـــان این کـــه جهاددانشـــگاهی مصـــداق واقعـــی 
ـــوم  ـــت: در جهاددانشـــگاهی عل ـــی اســـت، گف ـــی مل ـــاوری و خودکفای ـــی، خودب خوداتکای
ـــری  ـــا به کارگی ـــه ب ـــوده ک ـــن ب ـــکاران ای ـــاش هم ـــواره ت ـــتی هم ـــهید بهش ـــکی ش پزش
پتانســـیل های علمـــی و اجرایـــی موجـــود در بدنـــه جهاددانشـــگاهی و بهره منـــدی 
حداکثـــری از دانـــش، تخصـــص، تـــوان علمـــی و اجرایـــی جوانـــان نخبـــه کشـــور 
ــه  ــم اندازهای واقع بینانـ ــیم چشـ ــجویی، ترسـ ــگاهی و دانشـ ــگان دانشـ ــژه نخبـ به ویـ
ـــه در  ـــکات جامع ـــا و مش ـــع نیازه ـــیر رف ـــده در مس ـــن ش ـــداف تعیی ـــق اه ـــرای تحق ب
ـــتمر  ـــح و مس ـــارت صحی ـــق و نظ ـــزی دقی ـــا برنامه ری ـــامت و ب ـــت و س ـــوزه بهداش ح
ـــه  ـــری را در عرص ـــازنده و موث ـــش س ـــات، نق ـــهیل اقدام ـــع و تس ـــع موان ـــور رف به منظ
ـــوزه  ـــن ح ـــا ای ـــط ب ـــاخص مرتب ـــی ش ـــای اجرای ـــامت و فعالیت ه ـــت گذاری س سیاس

ـــد. ـــا نمای ایف
ـــته  ـــال های گذش ـــول س ـــگاهی در ط ـــد جهاددانش ـــن واح ـــه ای ـــان این ک ـــا بی وی ب
اثرگـــذاری محسوســـی در بخش هـــای مختلـــف آموزشـــی، فرهنگـــی، پژوهشـــی و 
ـــی  ـــی مهارت ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــت: برگ ـــت، گف ـــته اس ـــور داش ـــی در کش کارآفرین
ــن  ــا بهتریـ ــکی بـ ــکی و پیراپزشـ ــوم پزشـ ــف علـ ــاخه های مختلـ ــه ای در شـ و حرفـ
ـــامت  ـــت و س ـــوزه بهداش ـــی در ح ـــوق تخصص ـــی و ف ـــات تخصص ـــه خدم ـــت، ارائ کیفی
جامعـــه، اجـــرای پروژه هـــای تحقیقاتـــی و فعالیت هـــای پژوهشـــی بـــا تمرکـــز بـــر 
ــا،  ــوادث و بایـ ــر حـ ــت خطـ ــامت روان، HSE و مدیریـ ــالمندی، سـ ــامت سـ سـ
ـــژه  ـــامت به وی ـــوزه س ـــی در ح ـــاخص فرهنگ ـــای ش ـــرای فعالیت ه ـــزی و اج برنامه ری
ـــکی  ـــوم پزش ـــجویان عل ـــر از دانش ـــدود ۲۰۰۰ نف ـــرای ح ـــی ب ـــای فرهنگ ـــه دوره ه ارائ
ــای  ــازی، از مهم تریـــن فعالیت هـ ــوزش مجـ ــامانه آمـ ــتر سـ ــور در بسـ ــر کشـ سراسـ

ـــت. ـــوده اس ـــد ب ـــن واح ای
ـــاره  ـــا اش ـــه ب ـــتی در ادام ـــهید بهش ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــت جهاددانش سرپرس
ـــه حـــوزه بهداشـــت  ـــده ای ک ـــا و مشـــکات عدی ـــژه کشـــور در دوره کرون ـــه شـــرایط وی ب

ـــوزه  ـــه ح ـــایلی ک ـــه مس ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــح ک ـــت، تصری ـــه اس ـــا آن مواج ـــان ب و درم
ـــت، در  ـــه اس ـــا آن مواج ـــا ب ـــور در دوران کرون ـــی کش ـــژه کنون ـــرایط وی ـــامت در ش س
نظـــر داریـــم بـــا اســـتفاده حداکثـــری از تـــوان علمـــی و اجرایـــی و ظرفیت هـــای 
ـــگاهی  ـــاوری در جهاددانش ـــای فن ـــگان حوزه ه ـــگاهی و نخب ـــتفا جهاددانش ـــازمان س س
و کشـــور به صـــورت جهـــادی و مبتکرانـــه در زیســـت بـــوم کارآفرینـــی و فنـــاوری 

ـــم. ـــی برداری ـــر و بزرگ ـــای مؤث ـــور گام ه ـــامت کش س
ـــاره  ـــا اش ـــان ب ـــتی در پای ـــهید بهش ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــت جهاددانش سرپرس
ــهید  ــکی شـ ــوم پزشـ ــگاهی علـ ــای جهاددانشـ ــن برنامه هـ ــی از مهم تریـ ــه برخـ بـ
ـــامت  ـــوزه س ـــر ح ـــد ب ـــای واح ـــی فعالیت ه ـــز اصل ـــرد: تمرک ـــان ک ـــتی، خاطرنش بهش
ســـالمندی، اصـــاح ســـاختارهای پژوهشـــی در جهـــت توســـعه فعالیت هـــای 
ـــدازی  ـــور، راه ان ـــامت در کش ـــکات س ـــل مش ـــایی و ح ـــرد شناس ـــا رویک ـــردی ب کارب
ـــامت،  ـــکده س ـــدازی اندیش ـــالمندی، راه ان ـــب س ـــامت و ط ـــش س ـــع پای ـــز جام مرک
ـــامت محور،  ـــی س ـــات تخصص ـــی و خدم ـــی ـ پژوهش ـــاخت های آموزش ـــعه زیرس توس
ایجـــاد و توســـعه جریان هـــای دانشـــجویی و فرهنگـــی متمرکـــز بـــر اولویت هـــای 
ـــوا  ـــد محت ـــرای تولی ـــژه ب ـــوق تخصصـــی وی ـــز تخصصـــی و ف ـــاد مراک ـــد، ایج ـــی واح اصل
ـــوم  ـــگاه عل ـــر دانش ـــل از مفاخ ـــی و تجلی ـــری و اجتماع ـــی ـ هن ـــای فرهنگ در حوزه ه
ــن  ــش روی ایـ ــای پیـ ــن برنامه هـ ــی از مهم تریـ ــتی را برخـ ــهید بهشـ ــکی شـ پزشـ

ـــرد. ـــوان ک ـــد عن ـــال جدی ـــد در س واح

  ■■■

رونمایی از طرح ساخت نیکل 
و کبالت جهاددانشگاهی تا 

مهرماه
تدویـن دانـش فنـی اسـتحصال نیـکل و کبالـت از منابـع معدنـی و سـاخت پایلـوت 
نیمه صنعتـی آن بـرای اولین بار در کشـور، شـاخص ترین طـرح فناورانه جهاددانشـگاهی 

واحـد صنعتـی اصفهان اسـت.
مرتضـی تیمـوری رییس جهاددانشـگاهی واحد صنعتـی اصفهان اظهار کـرد: در حوزه 
پژوهـش فعالیت هـای مختلفـی در یـک سـال گذشـته در ایـن واحـد انجـام شـد کـه از 
شـاخص ترین ایـن طرح هـا می تـوان انجام طـرح فناورانـه تدویـن دانش فنی اسـتحصال 
نیـکل و کبالـت از منابـع معدنـی و سـاخت پایلـوت نیمه صنعتـی آن بـرای اولیـن بار در 

کشـور را نـام برد.
مرتضـی تیمـوری افزود: ایـن طرح جـزء طرح های فناورانه جهاددانشـگاهی اسـت که 
بـه واحـد صنعتـی اصفهان سـپرده شـد و با مبلـغ اولیه حـدود ۲ میلیـارد تومـان از مهر 
سـال گذشـته آغـاز شـده و اکنون دانش فنی و سـاخت پایلـوت واحـد نیمه صنعتی طبق 

گانـت چارت عملی شـده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی واحـد صنعتـی اصفهـان بـا بیـان این کـه از حدود سـه هفته 
پیـش فراینـد ایـن طرح در واحد پایلوت اسـتارت خورده اسـت، خاطرنشـان کـرد: دو ماه 
نیـاز اسـت تـا ایـن طـرح به نتیجـه برسـد و محصـول نهایـی عرضه شـود کـه امیدواریم 

بتوانیـم به طـور کامـل از این طـرح در مهرمـاه رونمایـی کنیم.
وی دیگـر فعالیـت پژوهشـی شـاخص واحـد صنعتی اصفهـان را بحث آب هـای ژرف و 
توانمنـدی در ایـن حـوزه معرفـی کـرد و افـزود: توانمندی خوبـی در این حوزه به دسـت 
آورده ایـم. سـال قبـل قراردادی تحـت عنوان »مطالعه و بررسـی مقدماتی امکان اسـتفاده 
از آب هـای ژرف در حـوزه معدنی سـنگان« با سـازمان ایمیدرو منعقد شـد کـه امیدواریم 

آغـاز فعالیت خوبـی در این حوزه باشـد.
ـــاخت  ـــی و س ـــتمرار طراح ـــان، اس ـــی اصفه ـــد صنعت ـــگاهی واح ـــس جهاددانش ریی
تجهیـــزات تســـت و اندازه گیـــری مـــورد نیـــاز صنایـــع دفاعـــی بنـــا بـــه تقاضـــای 
ـــمرد و  ـــان برش ـــی اصفه ـــد صنعت ـــت واح ـــر فعالی ـــف را دیگ ـــع مختل ـــاز صنای ـــورد نی م

گفـــت: تاکنـــون ۱۴ تجهیـــز ساخته شـــده اســـت.
تیمـــوری تجاری ســـازی و عرضـــه بـــه بـــازار دو محصـــول را دیگـــر فعالیت هـــای 
ـــنگ  ـــی س ـــن اپوکس ـــول رزی ـــرد: محص ـــار ک ـــت و اظه ـــی دانس ـــد صنعت ـــاخص واح ش
ــن  ــت، در ایـ ــی اسـ ــتر وارداتـ ــتفاده و بیشـ ــورد اسـ ــنگبری مـ ــع سـ ــه در صنایـ کـ
واحـــد تولیـــد شـــد. ســـال گذشـــته یـــک و نیـــم تـــن از ایـــن محصـــول تولیـــد و 

تجاری ســـازی کردیـــم و درصـــدد تولیـــد انبـــوه هســـتیم.
ــه کــرد: محصــول دیگــر مــواد فســفاته کاری اســت کــه در صنایعــی کــه  وی اضاف
ــک ســال گذشــته ۴۰  ــد اســتفاده می شــود. در ی ــرار می گیرن ــزات تحــت کشــش ق فل
ــواد در  ــن م ــیع تر ای ــم. عرضــه وس ــازار عرضــه کردی ــه ب ــد و ب ــواد تولی ــن م ــن از ای ت

ــا بخــش خصوصــی هســتیم. ــکاری ب ــاده هم ــرار دارد و آم ــده ق ــای آین برنامه ه



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

39

افتتاح فاز اول خط تولید عصاره 
گیری گل محمدی  و راه اندازی 
مرکز پژوهشی درمانی نابارور و 

سرطان در فارس
حمایـت  بـا  و  گذشـته  سـال  سـه  طـی  گفـت:  فـارس  جهاددانشـگاهی  رییـس 
جهاددانشـگاهی کشـور و مسـووالن اسـتانی و البتـه بـه همـت جهادگـران دانشـگاهی 

شـد. دنبـال  محمـدی،  گل  گیـری  عصـاره  خـط  راه انـدازی  فـارس، 
مظاهـر بابایـی رییـس جهاددانشـگاهی فارس گفت: با مـد نظر قـراردادن رهنمودهای 
رهبـر معظـم انقـاب در بیانیـه گام دوم، می توانیم با اتکا به توان داخـل و از طریق دانش 
و ارتقـای دانایـی، بـه توانایـی و قـدرت در ابعاد مختلف دسـت یابیم و جهاددانشـگاهی در 

ایـن مسـیر از کارآمدترین ظرفیت ها اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: در اسـتان فـارس از سـال ۹۷ برنامه هـای مهمـی را به تناسـب 
ظرفیت هـای اسـتان و توانایی هـای موجـود، تدویـن و در مسـیر تحقـق ایـن برنامه هـا 

کردیم. اقـدام 
رییـس جهاددانشـگاهی فـارس شـاخص ترین اقدامـات را در حوزه هـای فناورانـه و 
دانش بنیـان دانسـت و گفـت: در ایـن راسـتا، طبـق برنامه توسـعه که سـال ۹۷ و منطبق 
باسیاسـت های کان جهاددانشـگاهی در خصـوص تخصصی شـدن فعالیت ها تدوین شـد 
و بـا عنایـت بـه سـوابق ایـن واحـد در حوزه هـای علـوم انسـانی و ژنتیـک و فعالیت هـای 
فناورانـه و متناسـب بـا ظرفیت هـای موجـود در اسـتان فـارس، تاشـی هدفمنـد بـرای 

ارتقـای جایـگاه ایـن نهاد در اسـتان آغاز شـد.
بابایـی بـا یـادآوری این که گام هـای اول در حـوزه گیاهـان دارویی معطـوف به اصاح 
بـذر و ژنتیـک و اسـتخراج مـاده مؤثـر شـد، افـزود: طی سـه سـال گذشـته و بـا حمایت 
جهاددانشـگاهی کشـور و مسـووالن اسـتانی و البتـه بـه همـت جهادگـران دانشـگاهی 

فـارس، راه انـدازی خـط عصـاره گیـری گل محمـدی، دنبال شـد.
رییـس جهاددانشـگاهی فـارس بـا بیـان این کـه ایـن طـرح نهایتـاً سـال ۹۹ به عنوان 
یـک طـرح ملـی فناورانه از سـوی جهاددانشـگاهی مصوب شـد، گفت: اکنـون بخش های 
اداری، تأمیـن زمیـن و بخشـی از سـرمایه گذاری مـورد نیـاز محقق شـده و اگر تخصیص 
اعتبـارات الزم به موقـع انجـام شـود، امیـدوار هسـتیم کـه فـاز اول خـط تولیـد فروردین 

سـال ۱۴۰۱، آغـاز بـه کار کند.
بابایـی بـا یـادآوری این که به دنبـال تمرکززدایـی از فعالیت هـای جهاددانشـگاهی در 
فـارس هسـتیم، گفـت: فعالیـت در بخش گیاهان دارویـی، با مرکزیت شهرسـتان داراب و 
بخـش الیزنـگان کـه بزرگ تریـن مزرعه دیـم گل محمدی جهـان را در خود جـای داده، 

دنبال شـده است.
بابایـی یکـی دیگـر از اقدامـات مهـم جهاددانشـگاهی فـارس طی سـه سـال اخیـر را، 
راه انـدازی پـارک علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگی دانسـت و گفت: سـال ۹۷ 
ایـن هـدف برنامه ریـزی و دنبال شـد امـا به دالیلـی، راه اندازی پـارک با موانعـی مواجه و 

نهایتـاً بهمن مـاه سـال ۹۹ افتتاح شـد.
وی بـا بیـان این کـه پـارک یاد شـده با همـکاری پـارک علم و فنـاوری اسـتان فارس 
و پـارک ملـی فناوری هـای نـرم و صنایـع خـاق فرهنگـی جهاددانشـگاهی ایجـاد شـده 
اسـت، گفـت: بـا توجـه بـه ظرفیت هـای گسـترده فرهنگـی و هنـری در فـارس، ایـن 
پـارک می توانـد بـه ارتقـاء اقتصـاد فرهنگـی کمک کـرده و بسـتری برای توسـعه صنعت 

گردشـگری و صنایـع فرهنگی باشـد.

  ■■■
 

بهره برداری از مرکز جامع زنان 
و درمان ناباروری و راه اندازی 

سالمتکده طب سنتی در 
همدان

بهره بـرداری از مرکـز جامـع زنـان و درمـان نابـاروری، راه انـدازی سـامتکده طـب 

سـنتی، راه انـدازی مرکـز خدمـات تخصصـی طـب کار در شهرسـتان مایـر از جملـه 
اسـت. همـدان  در جهاددانشـگاهی  برنامه ریـزی شـده  اقدامـات 

پیرامـون مهم تریـن دسـتاوردهای شـاخص جهاددانشـگاهی  دکتـر علـی کانترنیـا 
همـدان، اظهـار کـرد: تکمیـل و تجهیـز فضـای مرکـز درمـان نابـاروری و مرکـز درمانـی 
زنـان و درمانـگاه عمومـی و آزمایشـگاه تشـخیص پزشـکی و ژنتیک و دریافـت تجهیزات 
و دسـتگاه های تخصصـی در حـوزه درمـان نابـاروری و آزمایشـگاه تشـخیص پزشـکی و 
ژنتیـک از هیـات امنـاء صرفه جویـی ارزی، اخـذ مجوز راه انـدازی خبرگزاری سـینا پرس، 
راه انـدازی انتشـارات جهاددانشـگاهی همـدان، عقـد قـرارداد بـا پـارک علـم و فنـاوری 
اسـتان بـرای مدیریـت مرکـز رشـد سـفال و سـرامیک و اخـذ مجـوز موافقت کلـی گروه 
پژوهشـی توسـعه اشـتغال و کارآفرینـی روسـتایی، از مهم تریـن دسـتاوردهای شـاخص 

جهاددانشـگاهی واحـد همدان اسـت.
کانترنیـا در رابطـه بـا برنامه ریـزی آموزشـی و سیاسـت گذاری در این واحـد، تصریح 
کـرد: به منظـور شناسـایی ظرفیت هـای موجـود اسـتان و بـا در نظـر گرفتـن تعـداد و 
نـوع دانشـگاه ها، تعـداد دانشـجویان در هر مقطـع تحصیلی، تعـداد کارخانجـات صنعتی، 
تعـداد آموزشـگاه ها و رشـته های تخصصـی در هـر رشـته، تعـداد مراکز فنـی و حرفه ای، 
بـاال بـردن اسـتانداردهای آموزشـی، برگـزاری کارگاه هـای تخصصـی، افزایش رشـته های 
شـغل محـور دوره هـای تخصصـی در دوره هـای کوتـاه مدت، راه انـدازی مجـدد دوره های 
تخصصـی زبـان انگلیسـی و آلمانـی بعـد از تعطیلـی طوالنی مـدت این رشـته ها، افزایش 
تعـداد رشـته ها و بـه دنبـال آن افزایـش سـه برابـری ظرفیـت درآمـدی را می تـوان از 

دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی واحـد همـدان، نـام برد.
وی در رابطـه بـا میزان تعامل جهاددانشـگاهی همدان با مسـووالن اسـتانی، بیان کرد: 
کارکـرد هـر سـازمان در سـاده ترین وجـه ممکـن، بـه دو بخش تعامـات درون سـازمانی 
و برون سـازمانی وابسـته اسـت و بی تردیـد، ایجـاد تعـادل و تـوازن بیـن ایـن مسـائل، در 
کارآیـی و اثربخشـی اهـداف و ماموریت هـای ذاتـی هر سـازمان، نقـش به سـزایی را ایفاء 
می کنـد. در عصـر کنونـی کـه بـه "عصـر ارتباطات " معـروف شـده، اجتنـاب و دوری از 
ایجـاد تعامـات سـالم و سـازنده با محیـط پیرامـون، بازیگـران عرصه سیاسـت و اقتصاد 

بـرای هـر سـازمان و مجموعـه در حکم سـم مهلک شـناخته می شـود.
کانترنیـا دربـاره مهم تریـن طرح های جهاددانشـگاهی همـدان در آینـده، اظهار کرد: 
بهره بـرداری از مرکـز جامـع زنـان و درمـان نابـاروری، راه اندازی سـامتکده طب سـنتی، 
راه انـدازی مرکـز خدمـات تخصصـی طـب کار در شهرسـتان مایـر از جملـه اقدامـات 

اسـت. برنامه ریزی شـده 
وی ادامـه داد: راه انـدازی موسسـه فرهنگی هنری جهاددانشـگاهی در حـوزه فرهنگی 
و راه انـدازی رشـته های مختلـف بـا رویکـرد دوره هـای مجـازی، راه انـدازی مرکـز تولیـد 
محتـوا در معاونـت آموزشـی به منظور تولید محتوای آموزشـی، افزایش گسـتره آموزشـی 
جهاددانشـگاهی در سـطح اسـتان همـدان، افزایـش رشـته های شـغل محـور در معاونت 
آموزشـی و تدویـن رشـته های جدید در این حوزه و ارزشـیابی دوره هـا و تعریف دوره های 
جدیـد در حـوزه آموزشـی، از اقداماتـی اسـت که بـرای انجـام آن، برنامه ریـزی کرده ایم.

  ■■■
مراکز آموزشی جهاددانشگاهی 

افزایش می یابد
رییـس موسسـه آمـوزش عالـی علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی از رونـد افزایشـی 

مراکـز آموزشـی جهاددانشـگاهی خبـر داد.
دکتـر محمدعلـی گـودرزی با اشـاره در پاسـخ به اینکـه در حال حاضر در مراکز شـما 
چـه تعـداد کد رشـته محـل در مقاطع تحصیلـی کاردانی و کارشناسـی در مراکز وابسـته 
بـه موسسـه در حـال اجـرای اسـت؟ رونـد این کـد رشـته محل هـا در سـال های اخیر با 
توجـه بـه تحـوالت آمـوزش عالـی کشـور چگونه بـوده اسـت؟ گفت:اگر چه در سـال های 
گذشـته حـوزه IT به عنـوان مأموریـت اصلـی آمـوزش در مراکـز محسـوب می شـده ولی 
تـاش داشـتیم بـا توجه به نیازهای اسـتان و پتانسـیل ها و توانمندی جهاددانشـگاهی در 
سـایر رشـته ها در زیـر گـروه چهارگانه )صنعت، کشـاورزی، مدیریت و خدمـات اجتماعی 
و هنـر( پذیـرش دانشـجو داشـته باشـیم؛ بنابرایـن در سـال ۱۳۹۹ مراکز مـا در ۸۹۷ کد 
رشـته پذیرش دانشـجو داشـته اند و در سـال ۱۴۰۰ قرار اسـت در ۵۱۹ کد رشـته محل 
کـه ۱۹۱ مـورد در گـروه مدیریت و خدمـات اجتماعی، تعـداد ۱۶۳ در گروه صنعت ۱۵۰ 
کـد رشـته در گـروه هنـر و ۱۵ کـد رشـته در گـروه کشـاورزی اسـت، پذیـرش دانشـجو 
داشـته باشـد. از مجموع ۵۱۹ کد رشـته محل، ۳۱۵ در مقطع کاردانی و ۲۰۴ در مقطع 

کارشناسـی است.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا توجـه بـه کاهـش تعـداد دانشـجویان در کشـور 
رونـد جـذب دانشـجو و تمهیداتـی کـه برای جـذب حداکثری دانشـجو انجام می شـود به 
چـه شـکل بـوده؟ عنـوان کـرد: در سـال های اخیـر به جهـت تحـوالت جمعیتی کشـور، 
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افزایـش ظرفیـت آمـوزش عالـی، تغییـر نظـام آمـوزش و پـرورش و سـایر عوامـل دیگر، 
تعـداد دانشـجویان کشـور در تمـام زیـر نظام های آمـوزش عالی رونـد نزولـی دارد. تعداد 
مخاطبـان دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی نیـز از همیـن رونـد پیـروی کـرده و تعـداد 
متقاضیـان نزولی اسـت. تـا قبل از سـال ۱۳۹۷ متقاضیـان آموزش های علمـی کاربردی، 
فارغ التحصیانـی بودنـد کـه از هنرسـتان ها فنـی و حرفـه ای و کار و دانـش بـا گرفتـن 
دیپلـم و بـدون گذرانـدن دوره پیش دانشـگاهی می توانسـتند وارد دانشـگاه جامـع علمی 

شـوند. کاربردی 
بـا تغییـر در نظـام آمـوزش و پـرورش و حـذف دوره پیش دانشـگاهی ایـن فرصـت از 
آموزش هـای مهارتـی سـلب و فارغ التحصیـان دبیرسـتان ها و هنرسـتان ها می تواننـد در 
هـر زیـر نظام آموزشـی ثبت نام نماینـد و همین تغییر توانسـت تعـداد مخاطبین آموزش 
مهارتی را کاهش دهد. روند بررسـی جمعیت دانشـجویی موسسـه از سـال ۱۳۹۶ نشـان 
می دهـد کـه تعـداد دانشـجویان شـاغل بـه تحصیـل از ۲۶۴۶۹ نفـر در سـال ۱۳۹۶ بـه 
تعـداد ۱۸۲۸۹ نفـر در سـال ۱۳۹۸ تقلیـل یافتـه اسـت و پیش بینـی می شـد ایـن رونـد 

نزولـی ادامـه یابد.
ولـی خوشـبختانه بـا تـاش ارزشـمند همکاران جهـادی رونـد نزولی متوقـف و تعداد 
دانشـجویان در سـال ۱۳۹۹ بـا افزایـش همـراه بـوده و بـه تعـداد ۱۹۹۲۳ نفـر رسـیده 
اسـت کـه امیدواریـم بـا تمهیـدات اندیشـیده شـده هماننـد تشـکیل کارگـروه تبلیغـات 
از میـان روسـای مراکـز آمـوزش علمـی کاربـردی و همچنیـن مشـاوره از شـرکت های 
تبلیغاتـی بیرونـی معرفـی توانمنـدی مراکـز و انجـام تبلیغـات یکپارچـه در کل کشـور 
صـورت می گیـرد بتوانیـم رونـد صعـودی پذیـرش دانشـجو در سـال پیـش رو را تـداوم 
ببخشـیم؛ امـا فرامـوش نکنیـم تغییـر رویکـرد آموزش عالی کشـور کـه توجه بـه تقویت 
آموزش هـای مهارتـی دارد به منظـور تربیـت نیـروی ماهـر یـا آنچـه رهبـر معظـم انقاب 
تحـت عنـوان تربیـت پنجه هـای کارآمـد بـرای حل مشـکل اشـتغال ذکـر فرمودنـد، ۳۰ 
درصـد سـهم آموزش عالی در برنامه ششـم توسـعه کشـور بـرای آن در نظر گرفته شـده 
اسـت کـه بـا توجه بـه اقبـال داوطلبان و خانـواده آن هـا، نه تنها توانسـته اسـت از ریزش 
تعـداد دانشـجو ایـن زیـر نظام بکاهـد بلکه تا حـدودی نیز با افزایش روبه رو شـده اسـت.

وی همچنیـن در خصـوص آینـده آموزش هـای علمـی کاربردی و به طـور اخص مراکز 
آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی گفـت: برخـاف گذشـته کشـور مـا دوره پـر 
اسـتقبال از آمـوزش عالی را سـپری نمـوده و خیـل فارغ التحصیان دانشـگاهی بیکار که 
میانگیـن آن از بیـکاران غیردانشـگاهی پیشـی گرفتـه باعـث شـده کـه جذابیـت آموزش 
عالـی کاهـش پیـدا کنـد و نگرش خانواده ها نسـبت بـه تحصیـل در آموزش عالـی تغییر 
کنـد بـا توجـه بـه اهمیـت بحـث اشـتغال و همچنیـن گرایـش بـه سـمت انتخـاب افراد 
توانمنـد و کارآمـد باعـث شـده گرایش به سـمت آموزش های مهارتی افزایـش پیدا کند و 
ایـن امیـد وجـود دارد که افـراد بجای تحصیـل در رشـته ها نظری به سـمت آموزش های 
کاربـردی گرایـش پیـدا کنـد و ایـن می طلبد کـه مراکز علمـی کاربردی و فنـی حرفه ای 

امکانـات خـود را بـرای دادن پاسـخ مناسـب و درخـور به ایـن تقاضاها آمـاده کنند.

   ■■■
طراحی و سنجش شاخص های 

مختلف حوزه اجتماعی 
متناسب با شرایط جامعه ایران 

توسط ایسپا
یکـی از برنامه هـای ایسـپا در سـال جدید این اسـت کـه بتوانیم شـاخص های مختلف 
در حـوزه اجتماعـی را متناسـب بـا شـرایط جامعه ایـران طراحی و به صـورت منظم آن ها 

را رصـد و نتایـج آن را ارائه نماید.
مهـدی رفیعـی بهابـادی رییـس مرکز افکارسـنجی دانشـجویان ایـران )ایسـپا( گفت: 
ایـن مرکـز، به عنـوان یکی از مراکز وابسـته بـه معاونـت فرهنگی جهاددانشـگاهی در یک 
سـال گذشـته فعالیت هـای گسـترده ای را با وجود شـیوع بیمـاری کرونا به انجام رسـانده 
اسـت. بـا توجـه بـه این که امسـال انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۱۴۰۰ را داشـتیم بخش 
مهمـی از فعالیت هـای ایسـپا در یـک سـال گذشـته مربوط بـه نظرسـنجی های انتخابات 

ریاسـت جمهوری بوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه ایسـپا از شـهریور ۱۳۹۹ تـا ۲۷ خـرداد ۱۴۰۰ تعـداد ۱۸ 
طـرح نظرسـنجی در ۱۳ مقطـع زمانـی به صـورت تلفنـی و حضـوری انجام داد، افـزود: از 
ویژگی هـای مهـم طرح هـای امسـال ایـن بـود کـه ایـن طرح هـا خویش فرمایـی بودنـد و 
بـر ایـن اسـاس تصمیـم گرفتـه شـد کـه نتایـج نظرسـنجی ها به صـورت منظم بـه اطاع 

برسـد. مردم 

رفیعـی اظهـار کـرد: ایسـپا از معـدود مراکـز نظرسـنجی بـود کـه از دو مـاه قبـل از 
وجـود  بـا  می کـرد.  منتشـر  را  خـود  نظرسـنجی های  نتایـج  مرتـب  به طـور  انتخابـات 
پیچیدگی هـای ایـن دوره از انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه دالیل متعدد از جمله شـکل 
نگرفتـن فضـای انتخاباتـی، ایـن مرکز توانسـت عملکرد موفقـی را در ایـن دوره انتخابات 
هـم در تخمیـن نرخ مشـارکت و هم در آرای کاندیداها داشـته باشـد. ایسـپا در این دوره 
از انتخابـات ماننـد دوره هـای قبلـی ثابـت کـرد کـه می تـوان به علـم نظرسـنجی اعتماد 

کـرد و در فراینـد سیاسـت گذاری از ایـن ابـزار اسـتفاده کـرد.
اساسـی  اصـل  بیـان کـرد:  )ایسـپا(  ایـران  دانشـجویان  افکارسـنجی  رییـس مرکـز 
ایسـپا همـواره سـنجش واقعیـت همـراه بـا انصـاف بـوده اسـت و بنابراین اصـل، هیچ گاه 
گرایش هـای سیاسـی تاثیـری بـر عملکـرد ایسـپا و دقـت و اعتبـار یافته های آن نداشـته 
اسـت. تـاش مـا در ایسـپا همـواره بـر ایـن بـوده اسـت کـه ثابـت کنیـم نظرسـنجی ها 
همـواره  مـا  خواسـته  بنابرایـن  بزننـد،  تخمیـن  را  واقعیـت  می تواننـد  دقیـق  به طـور 
از مسـووالن نظـام ایـن بـوده اسـت کـه نه فقـط در ایـام انتخابـات بلکـه در طـول دوره 
اداره دولـت نیـز بـرای حکمرانـی بهتـر بـه نظرسـنجی ها رجـوع و بـا اهمیـت دادن بـه 

نظرسـنجی ها، نظـر مـردم را هـم در سیاسـت گذاری ها دخیـل کننـد.
وی ادامـه داد: عـاوه بر نظرسـنجی های مربوط به انتخابات، در طول یکسـال گذشـته 
نظرسـنجی های متعـددی نیـز در حیطه هـای اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی داشـته ایم. 
بـا توجـه بـه شـیوع بیمـاری کرونا یکـی از محورهـای اصلـی فعالیت های ایسـپا در طول 
یکسـال و نیـم گذشـته بررسـی ابعـاد مختلـف شـیوع این بیمـاری بـوده اسـت؛ بنابراین 
از اول شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون قریـب بـه ۳۰ طـرح نظرسـنجی پیرامون شـیوع این 

پاندمـی و ابعـاد مختلف آن داشـته ایم.
وی افـزود: یکـی از زمینه هـای فعالیـت ایسـپا پرداختـن بـه مسـائل روز جامعه اسـت 
کـه در سـال گذشـته نیـز چندیـن طـرح با همیـن موضـوع انجام شـد و برنامه ایسـپا در 
سـال پیـش رو این اسـت کـه بتواند نسـبت به مسـائل روز جامعه بیشـتر از قبل حسـاس 
باشـد و بتوانـد مسـائل جامعـه را قبل از اینکه تبدیل به بحران شـوند رصد کـرده و نتایج 

آن را در اختیـار مردم، رسـانه ها و مسـووالن کشـور قـرار دهد.
رفیعـی در پایـان گفـت: عـاوه بـر ایـن یکـی از برنامه های ایسـپا در سـال جدید این 
اسـت کـه بتوانیـم شـاخص های مختلف در حـوزه اجتماعی را متناسـب با شـرایط جامعه 

ایـران طراحـی و به صـورت منظـم آن هـا را رصـد و نتایـج آن را ارائه کند.

  ■■■
تولید ماده ضد سرطان از 

گیاهان دارویی با سیستم های 
نوین بیوتکنولوژی در 

آذربایجان غربی
تولیـد مـاده ضد سـرطان و ضـد تومور وین کریسـتین و وین باسـتین از گیاه دارویی 
پروانـش در بیوراکتـور یکـی از ۱۰ طـرح مصـوب و شـاخص کارگـروه پژوهـش اسـتان 

آذربایجـان غربی اسـت.
دکتـر امیـن رسـتم زاده بـا اشـاره بـه برنامه هـای توسـعه واحد تـا سـال ۱۴۰۲ اظهار 
کـرد: تبدیـل شـدن بـه قطـب تخصصـی فنـاوری و مدیریـت مبتنـی بـر سـبز و مرجعی 
تخصصـی بـرای طراحـی و فرآینـد سـازی تولیـد محصـوالت ارگانیـک و سـبز بـا تاکیـد 
در حـوزه مطالعـات و مدل سـازی و ارائـه خدمـات بهینه سـازی بـا لحـاظ مولفه هـای 
زیسـت محیطی و دسـتیابی بـه فناوری هـای مبتنی بـر حفاظت از محیط زیسـت و حوزه 
سـبز، کشـاورزی پـاک و نیـز تولید ترکیبـات اولیه ارزشـمند دارویـی با منشـاء گیاهی با 
اسـتفاده از طراحی و سـاخت سیسـتم های نویـن بیوتکنولـوژی و ارتقاء راندمـان و بهینه 
کـردن آن از مهم تریـن برنامـه توسـعه ای پیش بینـی شـده واحـد در یـک مدل مشـخص 
بهـم پیوسـته و متعامـل بـه هـم برای دو سـال آینده از سـوی ۵ گـروه و مرکز پژوهشـی 

و خدمـات تخصصـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی اسـت.
وی همچنیـن بـا تشـریح اهـداف و راهبردهـای آتـی گروه هـای سـه گانه پژوهشـی 
رونمایـی شـده در چهـل و  فناورانـه  واحـد و طرح هـای  مراکـز خدمـات تخصصـی  و 
یکمیـن سـالگرد تشـکیل جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد: دسـتیابی بـه دانـش فنـی تولید 
آزمایشـگاهی ترکیبـات اولیـه دارویـی بـا ارزش از گیاهـان )پروانش، شـاهدانه، بذرالبنج( 
بـا اسـتفاده از سیسـتم طراحی شـده بومـی بیوراکتور و دسـتیابی به دانش فنـی و تولید 
آزمایشـگاهی ترکیبـات ضـد سـرطانی )ویـن کریسـتین و ویـن باسـتین( در ایـن نـوع 
بیوراکتـور، مطالعه، توسـعه و دسـتیابی به ۲ پروتـکل تولید نهال و نشـاء گیاهان با ارزش 
از طریـق کشـت بافـت و سیسـتم های نویـن بیوتکنولـوژی، راه انـدازی آزمایشـگاه های 
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تخصصـی اسـتخراج و خالص سـازی متابولیـت هـای ثانویـه گیاهـی و تجهیـز و توسـعه 
آزمایشـگاه های بیوتکنولـوژی و کشـت بافـت گیاهـی و راه انـدازی پایلـوت نیمه صنعتـی 
از  گـروه  بومـی  ساخته شـده  و  طراحـی  بیوراکتـور  در  ثانویـه  هـای  متابولیـت  تولیـد 

برنامه هـای آتـی گـروه پژوهشـی متابولیـت هـای ثانویـه در ایـن بـازه زمانـی اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی بـا اشـاره بـه فعالیت هـای گـروه متابولیت 
هـای ثانویـه در سـامانه های زیسـتی واحـد در حـوزه کشـاورزی خاطرنشـان کـرد: تولید 
مـاده ضـد سـرطان و ضـد تومـور ویـن کریسـتین و ویـن باسـتین از گیـاه دارویـی 
پروانـش در بیوراکتـور یکـی از ۱۰ طـرح مصـوب و شـاخص کارگـروه پژوهـش اسـتان 
آذربایجـان غربـی اسـت کـه ۵۰ درصـد اعتبـار پژوهشـی اسـتان به ایـن طرح ارزشـمند 

جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی مصـوب و تخصیـص داده شـده اسـت.
وی بـا تشـریح وجـوه تمایـز ایـن طـرح ملـی اظهـار کـرد: گیـاه دارویـی پروانـش به 
علـت دارا بـودن آلکالوئیدهـای مهـم ویـن باسـتین و وین کریسـتین که هـر دو اثر ضد 
تومـوری و ضـد سـرطانی دارنـد، در صنایـع داروسـازی اهمیـت بسـیاری دارد طبق آمار 
معاونـت غـذا و دارو هـر سـال به طـور متوسـط حـدود ۳۰ میلیارد تومـان از ایـن دارو در 

کشـور مصـرف می شـود کـه ۹۵ درصـد آن وارداتی اسـت.
دکتـر رسـتم زاده بـا اشـاره بـه برنامه های توسـعه ای گروه شـیمی تجزیه اظهـار کرد: 
طبـق برنامه ریزی هـای به عمل آمـده ایـن گـروه پژوهشـی در نظـر دارد طـی دو سـال 
آینـده بـه دانـش فنـی ۵ طـرح فناورانـه مـورد نیـاز کشـور دسـت پیـدا کنـد کـه ایـن 
طرح هـای فناورانه شـامل دوپ حفاری، اکسـیژن زدا، کاتالیسـت میراکس، اکسـیژن زدا، 

پارابـن و کود زیسـتی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تصویـب و امضـاء قـرارداد طـرح ملـی فناورانـه اکسـیژن زدا در 
سـال ۱۴۰۰ به عنـوان یکـی دیگـر از موفقیت هـای علمـی ایـن گـروه طـی هفتـه جاری 
خاطرنشـان کـرد: از مزایـای اسـتفاده از اکسـیژن زداهـا خصوصـاً نـوع آلـی کـه مبتنـی 
بـر تجزیه پذیـر بـودن در محیـط زیسـت در مقایسـه بـا نـوع معدنـی آن اسـت می تـوان 
بـه افزایـش عمـر مفیـد دسـتگاه ها، کاهـش هزینـه تعمیـر و نگهـداری و حفـظ ایمنی و 
سـامت محصـول و بهینه سـازی آن و حفاظـت از محیـط زیسـت و مبتنـی بـر فنـاوری 

سـبز بـودن و تجزیه پذیـری در محیـط زیسـت اشـاره کـرد.
وی ادامـه داد: راه انـدازی کلینیـک تخصصـی مدیریـت کسـب وکار سـبز و چـک آپ 
سـازمانی و خصوصـی و راه انـدازی مرکز خدمـات تخصصی مشـاوره کارآفرینی و مدیریت 
کسـب وکار و اخـذ مجـوز الزم از مراجـع ذی ربـط و موافقـت اصولـی از دفتـر مرکـزی 
از برنامه هـای آتـی ایـن گـروه پژوهشـی اسـت کـه بـا گسـترش و توسـعه فعالیت هـای 
گـروه مدیریـت سـبز جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی و اخـذ مجوزهـای الزم امیدواریم 
کسـب وکارها، کارخانه هـا و شـرکت های تولیـدی اسـتان و در مرحلـه بعـد کشـور بـا 
بهره منـدی از خدمـات مبتنـی بـر پژوهش هـا و مطالعـات ایـن سـاختارهای پژوهشـی 
جهاددانشـگاهی اسـتان و کلینیـک تخصصـی ایـن گروه بتواننـد با شـرکت های قدرتمند 
حداقـل در مرحلـه اول در بازارهـای خارجـی کشـورهای همسـایه بـا اتـکاء بـه مدل های 

علمـی و عملـی و ارزش آفریـن بـه رقابـت و تسـخیر بازارهـای مربوطـه فـوق بپردازند.

  ■■■
برج فناوری گامی بلند در 

تکمیل زیست بوم نوآوری و 
فناوری غرب کشور

رییس سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان کرمانشـاه گفت: تمام تـاش و برنامه ریزی ما 
این اسـت که در راسـتای رفع نیازهای اسـتان و کشـور گام برداریم.

بهـرام بادکـو بـا اشـاره بـه گسـتردگی فعالیت هـای این نهـاد در اسـتان، گفـت: اغلب 
ایـن فعالیت هـا در بـدو شـروع به عنـوان الگویـی موفق بـرای سـایر سـاختارهای علمی و 

اجرایـی درون اسـتان مـورد توجه قـرار گرفت.
وی در تشـریح برخـی از فعالیت هـای شـاخص ایـن نهـاد در اسـتان به پـروژه »تولید 
کربـن فعـال از قیـر طبیعـی« اشـاره کرد و افـزود: این فعالیـت به عنوان یک پـروژه کان 
ملـی در فهرسـت طرح هـای فناورانه ی جهاددانشـگاهی اسـت کـه مراحل نهایـی خود را 
می گذرانـد و توسـط گـروه شـیمی معاونت پژوهشـی جهاددانشـگاهی کرمانشـاه راهبری 

می شـود.
وی بـا اشـاره بـه منابـع غنـی قیر طبیعـی در اسـتان گفت: متاسـفانه در حـال حاضر 
ایـن منابـع ارزشـمند به صـورت خـام صـادر می شـود و اجـرای ایـن طـرح می توانـد گام 

مهمـی در حـذف خام فروشـی ایـن محصول باشـد.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه از افتتـاح "بـرج فنـاوری " به عنـوان یکی 
دیگـر از دسـتاوردهای شـاخص ایـن نهـاد یـاد کـرد و افـزود: ایـن بـرج بـا مسـاحت ۲۰ 
هـزار مترمربـع در ۱۶ طبقـه احـداث شـده و در آینـده ای نزدیـک حداقـل ۱۱۰ واحـد 

دانش بنیـان و فنـاور و همچنیـن مراکـز نـوآوری، دفاتـر کارگـزاری و انتقـال فنـاوری و 
شـتاب دهنده ها در آن مسـتقر خواهنـد شـد.

وی بـه نقـش ایـن بـرج در تکمیـل زیسـت بـوم فنـاوری اسـتان اشـاره کـرد و افزود: 
تجربـه فراوانـی کـه جهاددانشـگاهی کرمانشـاه در حـوزه ی توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان 
در اسـتان دارد، موجـب شـده ایـن نهـاد نقـش موثـری در همگرایـی، تکمیـل و توسـعه 
زیسـت بـوم اقتصـاد دانش بنیـان و فنـاوری اسـتان داشـته باشـد و اکنون بـا تکمیل این 
بـرج و گـرد هـم آمـدن اجـزاء زیسـت بوم نـوآوری اسـتان شـاهد اثرگـذاری بیش ازپیش 
فعالیت هـای آن بـر زیسـت بـوم نـوآوری و فنـاوری غـرب کشـور در آینـده ای نزدیـک 

. شیم با
وی افـزود: از دیگـر طرح هـای مهـم ایـن سـازمان کـه مطابـق سیاسـت های اباغـی 
دفتـر مرکـزی جهاددانشـگاهی اسـت، تحقـق پایـداری اقتصـادی و خـود اتکایـی مالی و 
تدویـن و اجـرای طرح هـای شـاخص فناورانـه در قالب برنامه هفتم توسـعه بـا هدف رفع 

نیازهـای ملی و اسـتانی اسـت.
وی در تشـریح برنامه هـای آتـی ایـن سـازمان نیـز با اشـاره بـه اهمیت توانمندسـازی 
جوانـان و دانش آموختـگان دانشـگاهی متقاضـی ورود بـه بـازار کار، اظهـار کـرد: ایـن 
موضـوع مهـم در برهـه زمانی کنونی در دسـتور کار جهاددانشـگاهی اسـتان قـرار گرفته 

ست. ا
وی خاطرنشـان کـرد: در مقاطـع مختلفـی ماموریت هـای مهمـی از سـوی مدیریـت 
کان اسـتان بـه ایـن نهاد محول شـده و در آینده هم جهاددانشـگاهی اسـتان کرمانشـاه 
تـاش خواهـد کـرد در ماموریت های اسـتانی نقش مهمی در توسـعه و پیشـرفت اسـتان 
در حوزه هـای فرهنگـی، اجتماعـی، علمـی و فنـاوری داشـته باشـد تـا اهـداف انقـاب 
اسـامی کـه شـاخص ترین آن خودبـاوری و اتـکا بـر تـوان ملـی در همه ی زمینه هاسـت 

محقق شـود.

  ■■■
استفاده از فناوری های نوین 

برای چرخه تولید آبزیان
 در هرمزگان

رییـس جهاددانشـگاهی هرمـزگان به ضـرورت توسـعه فناورانه صنعـت آبزی پروری در 
اسـتان هرمـزگان تاکید کرد.

محمـد دل پسـند رییـس جهاددانشـگاهی هرمـزگان با اشـاره بـه اجرای طرح توسـعه 
مشـاغل خانگـی توسـط ایـن نهـاد، اظهار کـرد: این طرح بـا هدف ایجـاد اشـتغال پایدار 

و توانمندسـازی جامعـه حاضـر در طـرح اجرا می شـود.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه سـهمیه ۲ هـزار و ۳۰۰ نفـری اسـتان در طـرح مشـاغل 
خانگـی، انتظـار مـی رود زمینـه بازاریابی و فروش محصـوالت کارگاه هـای کوچک خانگی 
توانمنـد شـده پـس از اتصـال بـه بـازار، موجب ایجـاد اشـتغال پایدار بـرای ایـن عزیزان 

. شود
اسـتان  در  آبزی پـروری  صنعـت  فناورانـه  توسـعه  به ضـرورت  اشـاره  بـا  دل پسـند 
صنعـت  در  میگـو  به ویـژه  آبزیـان  تولیـد  چرخـه  تاکنـون  کـرد:  عنـوان  هرمـزگان، 
به تبـع آن در هرمـزگان به صـورت سـنتی صـورت می گرفتـه و  آبزی پـروری کشـور و 
حداکثـر راندمـان تولیـد شـده به این شـیوه بین ۳ تا ۵ تن در هکتار برآورد شـده اسـت. 
در حالـی کـه بـا کمـی سـرمایه گذاری بیشـتر و روی آوردن بـه اسـتفاده از فناوری هـای 
نویـن تولیـد در اسـتخرهای مداربسـته بـه روش فـوق متراکـم یـا نیمه متراکـم، می توان 

بـه راندمـان چشـمگیر حداکثـر ۱۲۰ تـن در هکتـار دسـت یافـت.
وی اضافـه کـرد: جهاددانشـگاهی هرمزگان به دنبال پیاده سـازی مـدل تولید بر همین 
اسـاس اسـت تا عاوه بر کاهش سـطح اشـغال فیزیکی مـزارع تولید و پـرورش آبزیان در 
اسـتان، ضمـن تـاش در جهت توسـعه فرهنگ صیانت از منابع زیسـت محیطی، شـرایط 

اسـتحصال حداکثـری از منابـع حداقلی را بـه صنعت فوق در اسـتان تزریق کند.
وی اظهـار کـرد: در حـوزه فرهنگـی و دانشـجویی بـا برگـزاری »مسـابقات مناظـره 
دانشـجویی« سـعی در ایجـاد بسـتر تضارب آرا در بین دانشـجویانی با تفکـرات متفاوت و 
ایجـاد شـور و انگیـزه در محیـط دانشـگاه با وجود شـیوع ویـروس کرونا و البتـه با رعایت 

کلیـه پروتکل هـای بهداشـتی داشـته ایم.
به ضـرورت شـناخت  اشـاره  بـا  پایـان  رییـس جهاددانشـگاهی واحـد هرمـزگان در 
اسـتعدادهای جـوان در حـوزه فنـاوری و حـل مسـاله در حوزه هـای مختلـف متناسـب 
بـا ظرفیت هـای اقتصـادی و اجتماعـی اسـتان، یـادآور شـد: خوشـبختانه توانسـته ایم 
در مرکـز منـش هرمـزگان در بیـن ۳۱ اسـتان کشـور، صاحـب مقـام نخسـت از حیـث 
مشـارکت و اجـرای برنامـه باشـیم کـه ایـن نشـان دهنده ظرفیـت اسـتعدادهای بـر روی 
زمین مانـده و همچنیـن همـت همکارانـم در ایـن نهـاد انقابی اسـت و بر همین اسـاس 
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بـا جـرات می تـوان گفـت کـه می تـوان بـا اعتماد به اسـتعدادهای شـاخص کشـف شـده 
در اسـتارتاپ ها، بـه راحتـی چـرخ اقتصـاد کشـور را چرخانـد و تحولـی نوین ایجـاد کرد.

  ■■■
پژوهشکده علوم بهداشتی 
در پی ارتقای سطح سالمت 

جامعه است
ارتقـای سـطح سـامت جامعـه از طریق کمـک به رفع نیازهای پژوهشـی - آموزشـی 
کشـور در زمینـه علـوم بهداشـتی و گرایش های وابسـته از اهـداف اصلی این پژوهشـکده 

است.
دکتــر علــی منتظــری رییــس پژوهشــکده علــوم بهداشــتی در رابطــه با دســتاوردهای 
ــکده  ــن پژوهش ــان ای ــت: محقق ــکده گف ــن پژوهش ــته ای ــال گذش ــک س ــاخص ی ش
مطالعــات زیــادی را در حــوزه بهداشــت و ســامت انجــام داده انــد کــه از جملــه آن هــا 
ــل  ــران و عوام ــان کشــور ای ــت زن ــارداری در جمعی ــه طــرح شــاخص های ب ــوان ب می ت
ــد و عوامــل  ــدو تول تعییــن کننــده، بررســی میــزان بقــای کــودکان بســیار کــم وزن ب
مؤثــر بــر آن، بررســی وضعیــت تجویــز دارو در بیمــاران ســرپایی مراکــز ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی و عوامــل مؤثــر بــرآن، ارزشــیابی برنامــه خــود مراقبتــی گــروه میانســاالن )۳۰ 

تــا ۵۹ ســال( و رابطــه بیــن شــادکامی و ســامت اشــاره کــرد.
ایــن پژوهشــگر برتــر کشــوری در حــوزه ســامت و محقــق برگزیــده ســال ۲۰۲۰، 
ادامــه داد: بــا توجــه بــه همه گیــری ویــروس کرونــا در کشــور اعضــای ایــن پژوهشــکده 
هم راســتا بــا ســایر محققــان کشــور مطالعاتــی نیــز در خصــوص ویــروس کرونــا انجــام 
ــای  ــی، نیازه ــات اخاق ــه ماحظ ــی در زمین ــه پژوهش های ــوان ب ــه می ت ــد ک داده ان
ــا همــکاری  ــه بیمــاری ب ــا ب ــد ۱۹ و درک خطــر ابت ــا بیمــاری کووی ــارزه ب ــوری مب ف

ــرد. ــی اشــاره ک ــی و بین الملل ــایر پژوهشــگران ایران س
وی افـزود: همچنیـن از جمله اقدامات آموزشـی پژوهشـکده در دوران کرونا، برگزاری 
دو وبینـار بـا موضـوع "ردیابی مـوارد تمـاس کوویـد ۱۹" و "تأثیر پاندمـی کووید-۱۹ بر 

منابـع انسـانی و مالی بخش سـامت " بود.
ارتقـای سـطح  بهداشـتی جهاددانشـگاهی مطـرح کـرد:  رییـس پژوهشـکده علـوم 
سـامت جامعـه از طریـق کمک بـه رفع نیازهای پژوهشـی – آموزشـی کشـور در زمینه 

علـوم بهداشـتی و گرایش هـای وابسـته از اهـداف اصلـی ایـن پژوهشـکده اسـت.
دکتـر منتظـری در پاسـخ بـه این کـه اعتمـاد و بـاور بـه جوانـان در جهاددانشـگاهی 
چگونـه اسـت؟ گفـت: جایـگاه اصلـی جهاددانشـگاهی، دانشـگاه اسـت. جهاددانشـگاهی 
بایـد بـه فکـر تقویـت ارتبـاط خـود بـا دانشـجویان باشـد. ما بـا همین پشـتوانه بـود که 
توانسـتیم بـه موفقیت هـای امـروز دسـت یابیـم. در حقیقـت جوانـان دیـروز بودنـد کـه 
جهاددانشـگاهی امـروز را بنـا کردنـد؛ بنابرایـن همان گونـه کـه در هـر فرصتی یـادآوری 
کـرده ام، مـا بایـد در جایـگاه اصلـی خـود مسـتقر شـویم و از آن جایـگاه بـه گسـترش 
فرهنـگ جهـادی اقـدام کنیـم. مـا بایسـتی در گام نخسـت ملجـأ و پناهگاه دانشـجویان 
و اسـاتید دانشـگاه ها باشـیم و بـا اتـکاء بـه نیروهـای جـوان، انقابـی و عدالت خـواه بقـاء 

جهاددانشـگاهی را تضمیـن و آینـده آن و حرکـت جهـادی را تعمیـق بخشـیم.
رییـس پژوهشـکده علـوم بهداشـتی، در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه چگونـه می تـوان 
فرهنـگ جهـادی را در جامعـه ترویـج کـرد، گفـت: حرکت جهـادی محصـول یک بینش 
عمیـق و فرهنـگ اعتقـادی اسـت. بدون چنیـن نگاهی بعید اسـت که مـا بتوانیم فرهنگ 
جهـادی را حتـی در خـود مجموعـه جهاددانشـگاهی حفـظ کنیـم، چه رسـد بـه جامعه؛ 
بنابرایـن بـه نظر مـن ما بایسـتی تاش کنیـم جهاددانشـگاهی ویژگی هـای انقابی خود 

را حفـظ کنـد تـا بتواند مـروج فرهنگ جهـادی در دانشـگاه و جامعه باشـد.

  ■■■

۸۰ هزار مراجعه روزانه 
به پایگاه اطالعات علمی 

جهاددانشگاهی
مرکـز اطاعـات علمـی جهاددانشـگاهی در برنامه هـای آتـی خـود در نظـر دارد تـا 
نسـبت بـه اسـتخراج شـاخص ها بومـی در جهت رتبه بنـدی و ارزیابـی علم و فنـاوری در 

کشـور فعالیـت کند

هم زمـان بـا ۱۶ مردادمـاه چهـل و یکمیـن سـالگرد تشـکیل جهاددانشـگاهی کـه 
مصـادف اسـت بـا هفدهمیـن سـالگرد تأسـیس مرکـز اطاعـات علمـی جهاددانشـگاهی 
)SID(، ایـن مرکـز مهم ترین دسـتاوردهای شـاخص یک سـال گذشـته خود را تشـریح 

. د کر
ایـن مرکـز همـواره تـاش کـرده که بـا ایجـاد بانک هـای اطاعاتی بـا دسترسـی آزاد 
نقـش مهمـی را در امـر اشـاعه فرهنـگ تحقیـق و پژوهـش و انتشـار عادالنـه اطاعـات 
در تمـام نقـاط کشـور داشـته باشـد. در ایـن راسـتا امسـال نیـز بـرای مرکـز یـک اتفاق 
مهـم دیگـر نیـز رقـم خواهـد خـورد و آن تغییر اساسـی تـارگاه مرکز اسـت که براسـاس 
آخریـن اسـتانداردهای روز در بخش هـای مختلف از جمله موتور جسـتجو، معماری داده، 

طراحـی صفحـات و امنیـت و ... رونمایـی خواهد شـد.
به طـور میانگیـن روزانـه حـدود ۷۵ تـا ۸۰ هـزار مراجعـه بـه پایـگاه مرکـز اطاعـات 
علمـی جهاددانشـگاهی )SID( انجـام می شـود کـه برنامه ریـزی شـده بـا بهره منـدی 
از طریـق روش هایـی نظیـر داده کاوی اقـدام بـه اسـتخراج و رتبه بنـدی مراکـز علمـی 

تخصصـی بـه تفکیـک اسـتان ها را نیـز انجـام شـود.
گفتنـی اسـت، این مرکز به صـورت ویژه قصـد دارد که در برنامه های آتی خود نسـبت 
بـه اسـتخراج شـاخص ها بومـی در جهت رتبه بنـدی و ارزیابـی علم و فناوری در کشـور و 
همچنیـن ارائـه خدمـات تخصصـی در جهت ارتقاء تـوان تخصصی محققـان، مراکز علمی 
و نشـریات در عرصـه ملـی و بین المللـی و براسـاس اسـتانداردها و شـاخص های متـداول 

بین المللـی فعالیـت کند.

  ■■■
فاز سه بالینی استفاده از 

سلول های بنیادی
 در درمان و بهبود بیماران 

مبتال به کووید ۱۹ 
ــگاه در  ــن پژوهشـ ــه در ایـ ــش انجام گرفتـ ــینا پژوهـ ــگاه ابن سـ ــس پژوهشـ رییـ

ــرد. ــریح کـ ــادی را تشـ ــلول های بنیـ ــه سـ زمینـ
ــاروری  ــان نابـ ــز درمـ ــگاه و مرکـ ــس پژوهشـ ــی رییـ ــا صادقـ ــر محمدرضـ دکتـ
ابن ســـینا دربـــاره پروژه هـــای موفـــق و دســـتاوردهای پژوهشـــگاه ابن ســـینا در 
ـــای  ـــاز نژاده ـــای ممت ـــن گاوه ـــگاهی جنی ـــد آزمایش ـــرح تولی ـــت: ط ـــته گف ـــال گذش س
گوشـــتی، شـــیری و دو منظـــوره، یکـــی از پروژه هـــای موفـــق پژوهشـــگاه ابن ســـینا 
ـــی  ـــی جنین شناس ـــروه پژوهش ـــان گ ـــت محقق ـــال فعالی ـــش از ده س ـــه در بی ـــت ک اس
ـــل  ـــوژی تولیدمث ـــی بیوتکنول ـــات تخصص ـــز خدم ـــت. مرک ـــده اس ـــل ش ـــق و تکمی محق
ـــا  ـــی شـــهدای جهاددانشـــگاهی ـ هلجـــرد ب ـــات مزرعـــه ای در مجتمـــع تحقیقات در حیوان
ـــی  ـــروه پژوهش ـــن گ ـــی ای ـــای تحقیقات ـــتای فعالیت ه ـــارم در راس ـــز بایوف ـــوان مرک عن
ـــژاده  ـــای اصاح ن ـــد گاوه ـــر هدفمن ـــد و تکثی ـــت. تولی ـــده اس ـــدازی ش ـــیس و راه ان تأس
ـــل  ـــی، معض ـــای لبن ـــت و فرآورده ه ـــد گوش ـــش تولی ـــن افزای ـــد، ضم ـــر تولی ـــده و پ ش
ـــن، در  ـــرد. همچنی ـــد ک ـــع خواه ـــن را رف ـــدی پایی ـــا ارزش تولی ـــای ب ـــرورش گاوه پ
راســـتای فعالیت هـــای بازاریابـــی و تجاری ســـازی خدمـــات و محصـــوالت ایـــن 
مرکـــز، شـــرکتی بـــا مشـــارکت بخـــش خصوصـــی تأســـیس شـــده و هم اکنـــون در 

ـــت. ـــت اس ـــال فعالی ح
رییس پژوهشگاه ابن سینا با اشاره به یکی دیگر از پروژه های مهم این مرکز در حوزه 
فرد  به  توانایی منحصر  به  توجه  با  داد:  توضیح  بازساختی،  و پزشکی  بنیادی  سلول های 
سلول های بنیادی، استفاده از این سلول ها در زمینه درمان در سال های اخیر انقابی به پا 
کرده است. این سلول ها توانایی خود نوسازی و تمایز به انواع سلول ها از جمله سلول های 
بافت های  ترمیم  بازسازی و  را دارند. همچنین در   ... و  قلبی، عصبی و غضروفی  خونی، 
مختلف بدن به دنبال آسیب و جراحت مؤثر بوده اند. یکی از طرح های موفق محققان گروه 
پژوهشی مهندسی بافت و طب بازساختی این پژوهشگاه استحصال سلول بنیادی از نمونه 
خون قاعدگی است که منبعی ارزان قیمت، تجدیدپذیر و در دسترس است و نمونه گیری 
آن نیازی به هیچ گونه عمل تهاجمی ندارد. خوشبختانه استفاده از این سلول ها در برخی 

عوارض تخمدانی نتایج چشمگیری داشته است.
وی در ادامه با اشاره به دیگر پژوهش انجام گرفته در این پژوهشگاه در زمینه سلول های 
بنیادی گفت: پژوهش دیگری که در این زمینه در حال انجام است، استفاده از محیط 
به  بیماران مبتا  از آن در درمان و بهبود  بنیادی و استفاده  این سلول های  کشت رویی 
کووید ۱۹ است که به خصوص در بهبود شرایط بیماران مبتا به کووید ۱۹ با شرایط بسیار 
بد، نتایج بسیار امیدوار کننده بوده است و هم اکنون این طرح در فاز سه بالینی قرار دارد.
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رییس پژوهشگاه ابن سینا راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کرونا را از جمله دستاوردهای مهم 
این پژوهشگاه برشمرد و گفت: از دیگر اقدامات مهم پژوهشگاه ابن سینا راه اندازی و تجهیز 
آزمایشگاه کرونا از ابتدای سال ۱۳۹۹ است که تاکنون بدون وقفه در حال انجام تست های 
ریل تایم ـ پی سی آر بوده است. همچنین تولید کیت های ریل تایم ـ پی سی آر، تولید 
کیت های استخراج و تهیه محیط VTM با کیفیتی بیشتر از نمونه های مشابه داخلی از 
جمله طرح های موفق پژوهشگران این پژوهشگاه است که با توجه به محدودیت های فضایی 
پژوهشگاه و نداشتن خط تولید، دانش فنی آن به بخش خصوصی واگذار شده است و این 

شرکت روند تولید این محصوالت مورد نیاز کشور را بر عهده گرفته است.
مهم  نیازهای  داشتن  نظر  در  با  ابن سینا  پژوهشگاه  آینده  در خصوص طرح های  وی 
کشور، گفت: یکی از پروژه های مهم و نویدبخش گروه جنین شناسی و بیوتکنولوژی تولید 
به  توجه  با  است.  تکثیر گاومیش  و  پرورش  توسعه  ابن سینا طرح جامع  پژوهشگاه  مثل 
بیماری ها،  و  به شرایط محیطی  نسبت  گاومیش  باالی  مقاومت  متنوع کشورمان،  اقلیم 
هزینه پایین نگهداری و نیز کیفیت و خواص شیر این دام، محققان ما تصمیم گرفتند که 
به طور ویژه بر پرورش و تکثیر این دام تمرکز کنند و طرح جامع توسعه پرورش و تکثیر 
گاومیش توسط محققان این پژوهشگاه تنظیم شده، به تصویب رسیده و آغاز شده است تا 
با توسعه تکثیر و پرورش این دام، بخشی از نیازهای محصوالت دامی در کشور مرتفع شود.

دیگر  یکی  به عنوان  را  شتر  علمی  تکثیر  و  پرورش  توسعه  جامع  صادقی طرح  دکتر 
طرح های آتی پژوهشگاه ابن سینا برشمرد و افزود: با توجه به این که حدود ۵۵ درصد از 
مناطق ایران خشک و بیابانی است، پرورش شتر برای چنین اقلیمی بسیار حائز اهمیت 
است؛ زیرا در اقلیم های خشک و کم باران نگهداری و پرورش گاو مقدور و به صرفه نیست و 
پرورش شتر به دلیل نوع خوراک و همچنین هزینه خوراک بسیار پایین، مقرون به صرفه و 
کاربردی است. با توجه به این که سن بلوغ و همچنین سن نخستین زایش در شتر باالست، 
محققان ما طرحی در پیش دارند تا مدت زمان های ذکر شده کاهش یابد و همچنین، 

فرآورده های حاصل از این حیوان از نظر کمی و کیفی بهبود یابد.
این  آتی  از پروژه های مهم  به یکی دیگر  اشاره  با  ادامه  ابن سینا، در  رییس پژوهشگاه 
پژوهشگاه، عنوان کرد: یکی دیگر از پروژه های فناورانه ای که در این پژوهشگاه تنظیم و ارائه 
شده است، تأسیس نخستین مرکز تولید اسپرم تعیین جنسیت شده گاو در کشور است. با 
توجه به این که اساساً تولید گوساله نر در گله های شیری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه 
نیست و همچنین تولید گوساله های ماده در گله های گوشتی از صرفه اقتصادی پایین تری 
برخوردار است، تولید اسپرم های تعیین جنسیت شده و استفاده از آن ها با توجه به نوع نژاد 
تولیدی مورد نظر، بسیار مهم است و تولید اسپرم های ماده زا در گله درصد تولد گوساله های 
ماده را از ۵۰ درصد به ۹۵ درصد افزایش می دهد. با توجه به این که ما ساالنه به واردات 
حدود ششصد هزار دوز اسپرم نیاز داریم که حدود صد هزار دوز آن تعیین جنسیت شده 
است و همچنین، با توجه به قیمت فروش باالی و هزینه ای که به اقتصاد کشور تحمیل 

می کند، نیاز واقعی به تولید اسپرم تعیین جنسیت شده در کشور کامًا مشهود است.

  ■■■

اجرای بیش از ۳۰ طرح شاخص 
پژوهشی و فناورانه در سمنان

رییس جهاددانشگاهی سمنان از اجرای بیش از ۳۰ طرح شاخص پژوهشی و فناورانه 
در یک سال گذشته خبر داد.

حسن رهایی تاکید کرد: جهاددانشگاهی با تکیه به روحیه خوداتکایی و خودباوری، در 
جهت شناسایی و عبور از موانع، تجربه خوبی در بخش های مختلف تولید به دست آورده 
است که بهره گیری از آن تجربیات، می تواند در جهت توسعه و پیشرفت کشور مفید باشد.

در عرصه  تحقیقاتی  و  پژوهشی  علمی،  نهاد  به عنوان یک  افزود: جهاددانشگاهی  وی 
اجرایی  راه های  در جهت شناسایی  است که  را کسب کرده  زیادی  تولید، دستاوردهای 
پشتیبانی و همچنین شناسایی موانع موجود می تواند نقش مهم و اثرگذاری داشته باشد.

از  گذشته  یکسال  در  سمنان  جهاددانشگاهی  مهم  فعالیت های  تشریح  رهایی ضمن 
برگزاری بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۷ دوره آموزشی حضوری و غیرحضوری در این استان خبر داد 
و گفت: در مجموع در یک سال گذشته بیش از ۵۷ هزار و ۸۵۹ نفر به عنوان فراگیر در 

دوره های آموزشی آزاد و قراردادی جهاددانشگاهی استان سمنان شرکت کردند.
گذشته  سال  یک  در  نهاد  این  در  گفت:  سمنان  همچنین  جهاددانشگاهی  رییس 
انسانی،  علوم  پزشکی،  کامپیوتر،  انگلیسی،  زبان  تخصصی  و  عمومی  آموزشی  دوره های 
فنی و مهندسی، کارآفرینی، مهارت های کسب وکار، مشاغل خانگی و... برگزار شده است.

رهایی از تأسیس و راه اندازی یک مرکز نوآوری و شکوفایی در جهاددانشگاهی سمنان 
با همکاری سازمان توسعه فناوری و اشتغال جهاددانشگاهی در سال جاری خبر داد و 
گفت: در همین راستا دو استارتاپ در حوزه طراحی اپلیکیشن های موبایل و ۳۱ رویداد 
در حوزه های  دیدار  رویداد  شو،  تازه  رویداد  تجربه،  عنوان صندلی  با  آموزشی  کارگاه  و 

کارآفرینی و کسب وکار برای دانشجویان و عاقه مندان این حوزه برگزار شده است.
نظر  زیر  پزشکی  مهارت  مرکز  شامل  آموزشی  مرکز  دو  مجوز  اخذ  از  همچنین  وی 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مرکز آموزش همکار اداره کل استاندارد استان 
سمنان در سال جاری خبر داد و گفت: اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، طرح 
توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، طرح ملی سرباز مهارت و آموزش بیش از ۱۶۰۲ 
سرباز، برگزاری کاس ها و آزمون های آناین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برای 
دستگاه های  و  سازمان ها  ادواری  و  استخدامی  آزمون  برگزاری  دانشجو،  از ۲۰۰۰  بیش 
و  طرح ها  از  کشور  کاربردی  علمی  مراکز   B نوع  در سطح بندی  گرفتن  قرار  و  مختلف 

فعالیت های شاخص آموزشی در یک سال گذشته بوده است.
از  یکی  به عنوان  سمنان  استان  در  خانگی  مشاغل  توسعه  ملی  طرح  اجرای  از  وی 
طرح های شاخص ملی در این استان یاد کرد و گفت: در این طرح که با همکاری اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در حال اجرا است و بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ نفر در این 

طرح تحت پوشش قرار می گیرند.
رییس جهاددانشگاهی سمنان در ادامه از اجرای بیش از ۳۰ طرح شاخص پژوهشی 
قرارداد همکاری های  راستا  در همین  و گفت:  داد  در یک سال گذشته خبر  فناورانه  و 
مشترک با دستگاه های اجرایی استان سمنان جهت انجام طرح های تحقیقاتی در حوزه های 
مختلف اجتماعی، فرهنگی، مدیریت، کامپیوتر و الکترونیک، گردشگری، فناورانه، مصالح 

ساختمانی و مواد معدنی و... انجام شده است.

  ■■■
راه اندازی آزمایشگاه تخصصی 
علوم اعصاب شناختی در البرز

راه اندازی مرکز خدمات تخصصی مشاوره روانشناختی و همچنین آزمایشگاه تخصصی 
علوم اعصاب شناختی از برنامه های آینده جهاددانشگاهی البرز است.

احمدرضا فیروزی اظهار کرد: یکی از طرح های شاخصی که طی سال گذشته در جهاد 
البرز عملیاتی شده جشنواره پایان نامه های کارفرما محور بود که با رویکرد تجاری شدن 

دستاوردهای علمی و به صورت ملی اجرا شد.
وی با بیان این که این جشنواره با همکاری اتاق بازرگانی، بنیاد ملی نخبگان، شهرداری، 
دانشگاه های استان و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و همچنین نهادهای مرتبط با این 
حوزه برگزار شد، ادامه داد: این جشنواره برای اولین بار با رویکرد کارفرما محوری در سطح 
کشور برگزار شد که به نوبه خود کاری نو و تازه بود که در این راستا به دنبال این هستیم 

که دومین دوره این جشنواره را در سال جاری برگزار کنیم.
فیروزی به اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی توسط سازمان تجاری سازی و اشتغال 
دانش بنیان جهاددانشگاهی البرز به عنوان دومین طرح مهم اشاره کرد و گفت: از آغاز این 
طرح در استان بیش از ۳۶۰۰ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۸۰۰ نفر واجد شرایط 

بهره مندی از خدمات این طرح بودند.
رییس جهاددانشگاهی البرز برپایی بازارچه دائمی مشاغل خانگی را یکی از دستاوردهای 
این طرح عنوان کرد که برای نخستین بار در سطح کشور و با همکاری سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انجام شده است و 
گفت: این بازارچه به زودی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد و به دنبال این هستیم تا با 
نهادسازی در حوزه مشاغل خانگی، این بازارچه به صورت دائمی به فعالیت خود ادامه دهد.

سال  در  بصری  هویت  استارتاپی  رویداد  برگزاری  به  تجاری سازی  حوزه  در  فیروزی 
لباس توسط  اشاره کرد و گفت: دومین رویداد هویت بصری در زمینه طراحی  گذشته 
مرکز نوآوری مرکز علمی کاربردی با همکاری دفتر تجاری سازی در سال جاری برگزار 

خواهد شد.
وی به سایر فعالیت های حوزه تجاری سازی و اشتغال دانش بنیان در استان البرز اشاره 
این حوزه در خصوص تدوین محتوای آموزشی علمی و توسعه محلی و  و تصریح کرد: 
شهرداری ها  و  شهر  شورای  مانند  شهری  حوزه  کارگزاران  آموزش  و   )LED( اقتصادی 

آمادگی ارائه خدمات دارد.
این مسوول با اشاره به فعالیت سه گروه پژوهشی در واحد البرز به تشریح برنامه های 
گروه علوم شناختی پرداخت و گفت: توسط گروه پژوهشی علوم شناختی چندین طرح 
پژوهشی، کارگاه و خدمات تخصصی ارائه شده است که از جمله مهم ترین آن می توان 
به طراحی و پیاده سازی نرم افزار وب و سامانه اینترنتی برای سنجش نارساخوانی )آزمون 
همکاری  با  مختلفی  طرح های  گروه  این  همچنین  کرد.  اشاره  نارساخوانی(  و  خواندن 
دانشگاه علوم پزشکی، تأمین اجتماعی، جهاددانشگاهی و ستاد علوم شناختی در دست 

اجرا دارد.
فیروزی همچنین راه اندازی مرکز خدمات تخصصی مشاوره روانشناختی و همچنین 
شناختی  علوم  گروه  آینده  برنامه های  از  را  شناختی  اعصاب  علوم  تخصصی  آزمایشگاه 

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی البرز عنوان کرد.
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تکمیل زنجیره پرورش ماهی با 
هدف ارزآوری مؤثر در بوشهر

فناورانه  زیست  در شهرک  آبزیان  مجتمع  ایجاد  بوشهر  جهاددانشگاهی  مهم  اولویت 
دلوار است.

به  علی احمدی زاده رییس جهاددانشگاهی بوشهر اظهار کرد: جهاددانشگاهی استان 
دنبال قطع وابستگی کشور و با هدف ارزآوری مؤثر، طرح فناورانه تکمیل زنجیره پرورش 
ماهی را اجرایی کرد و تولید و تکثیر بچه ماهی در قفس و تولید غذای آبزیان از جمله 

اقدامات ارزشمند در این طرح است.
وی اضافه کرد: این نهاد پس از شیوع کرونا، دومین آزمایشگاه ویروس شناسی کرونا 
را با تعرفه دولتی در استان راه اندازی کرد و در این راستا جهاددانشگاهی بوشهر تاکنون 

بیش از ۶۰۰ تست PCR را انجام داده است.
رییس جهاددانشگاهی بوشهر با اشاره به تدوین چهار سند در این استان، یادآور شد: 
این سندها شامل سند ارتقاء وضعیت زنان خانواده، عوامل مؤثر بر بیکاری، سند اشتغال و 

سند بودجه ریزی استان بوشهر هستند.
بوشهر  استان  در  )ایسپا(  ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  مردم  مشارکت  میزان  نظرسنجی  جمله  از  مطالعاتی  و  سنجی  افکار  طرح  چندین 
انتخابات ریاست جمهوری را با موفقیت در چندین مرحله انجام داد که تفاوت نتیجه این 

نظرسنجی با واقعیت کمتر از سه درصد بوده است.
از  شبکه ای  راه اندازی  با  جهاددانشگاهی  کردند:  تاکید  بوشهر  جهاددانشگاهی  رییس 
درمان ناباروری ساالنه بیش از ۱۵ هزار سیکل درمانی با میزان موفقیت بسیار باال داشته، 

اما استان بوشهر به علت حمایت نشدن از این امر مهم محروم بوده است.
احمدی زاده با تاکید بر این که اکنون اولویت مهم جهاددانشگاهی بوشهر ایجاد مجتمع 
آبزیان در شهرک زیست فناورانه دلوار است، خاطرنشان کرد: این طرح اکنون در حال 
انجام است و اگر استان به تعهدات خود در سفر حسن روحانی رییس جمهور وقت عمل 
دلوار  فناورانه  آبزیان در شهرک زیست  ایجاد مجتمع  راهبردی  و  استراتژیک  کند طرح 
در یکسال آینده به بهره برداری می رسد و کشور صاحب فناوری تکثیر و پرورش آبزیان 

می شود.
آموزش  انقابی  نهاد  این  هدف  اینکه  بیان  با  بوشهر  استان  جهاددانشگاهی  رییس 
تخصصی در جهت ایجاد اشتغال پایدار است، تصریح کرد: در یکسال گذشته سه مرکز 
و  علوم  وزارت  درمان،  و  بهداشت  وزارت  به  مربوط  عالی  آموزش  و  آموزش  تخصصی 

تحقیقات و سازمان برنامه و بودجه از سوی جهاددانشگاهی بوشهر راه اندازی شده است.

  ■■■
تالش جهاددانشگاهی 

کردستان برای اجرای طرح 
کشت بافت توت فرنگی 

رییس جهاددانشگاهی کردستان به ایجاد درمانگاه عمومی در شهرستان بیجار اشاره 
کرد.

کردستان  جهاددانشگاهی  کرد:  اظهار  کردستان  جهاددانشگاهی  رییس  اسدی  اکبر 
در بخش های مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اشتغال دانش آموختگان با تاش و 

کوشش جهادی دستاوردهای ارزشمندی را در سطح استان داشته است.
وی به فعالیت های حوزه فرهنگی جهاددانشگاهی کردستان اشاره کرد و افزود: حوزه 
فرهنگی در زیر مجموعه خود دارای مراکز و سازمان های متنوعی است این مجموعه ها در 
راستای ارتقاء و توسعه فعالیت های فرهنگی و بسط و گسترش روحیه جهادی در سطح 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان برنامه های متنوعی را اجرا می کنند.
جهاددانشگاهی  پژوهش  معاونت  حوزه  فعالیت  به  کردستان  جهاددانشگاهی  رییس 
کردستان اشاره و بیان کرد: در حوزه پژوهش فعالیت های خوب و متناسبی با نیازهای 
استان انجام شده است که از جمله می توان به طرح کشت بافت توت فرنگی با هدف تولید 
نشای عاری از ویروس اشاره کرد که در این راستا آزمایشگاه های کشت بافت را مجهز 
کرده و در کنار آن با ایجاد گلخانه برای پرورش نشای عاری از ویروس در این گلخانه اقدام 
کرده است که امیدواریم با اجرای این طرح گام اساسی در راستای ارتقای تولید محصول 

توت فرنگی در استان کردستان برداریم.
رییس جهاددانشگاهی کردستان به فعالیت مرکز خدمات تخصصی جی آی اس معاونت 
پژوهشی این واحد اشاره و بیان کرد: طی دو سال گذشته طرح تهیه سامانه جامع اطاعات 
مکانی جهاددانشگاهی و نقشه برداری کل اماک جهاددانشگاهی به عنوان یکی از طرح های 

بزرگ و کان در این مرکز اجرا شده است.
وی به طرح های در دست اقدام معاونت پژوهش جهاددانشگاهی کردستان اشاره و بیان 
کرد: ایجاد درمانگاه عمومی در شهرستان بیجار با فضای ۲۵۸ مترمربع از طرح های در 
دست اقدام جهاددانشگاهی بوده که با رایزنی های صورت گرفته امیدواریم هرچه زودتر 
مقدمات تجهیز این مرکز فراهم شود و مردم این شهرستان از خدمات این مرکز بهره مند 

شوند.

  ■■■
رفع مشکالت فناورانه صنعت 

خودرو مهم ترین دستاورد 
جهاددانشگاهی صنعتی شریف

در  سازنده  نقش  ایفای  کرد:  تصریح  شریف  صنعتی  جهاددانشگاهی  سازمان  رییس 
زمینه رفع مشکات فناورانه صنعت خودرو از مهم ترین دستاوردهای این واحد صنعتی 

است.
مهم ترین  با  رابطه  شریف  صنعتی  جهاددانشگاهی  رییس  آخوندی  علیرضا  دکتر 
مشکات  رفع  زمینه  در  سازنده  نقش  ایفای  گفت:  سازمان  این  شاخص  دستاوردهای 
فناورانه صنعت خودرو از مهم ترین دستاوردهای این واحد صنعتی است. در پی واگذاری 
صنعت  فناورانه  مشکات  رفع  زمینه  در  جهاددانشگاهی  سازنده  نقش  ایفای  مأموریت 

خودرو، جهاددانشگاهی اقدام به عقد تفاهم نامه فناورانه با شرکت ایران خودرو کرد.
وی افزود: در این راستا جهاددانشگاهی صنعتی شریف به عنوان نماینده جهاددانشگاهی، 
به  منجر  داد که  انجام  ایران خودرو  با بخش های مختلف شرکت  را  تعامات سازنده ای 
اقداماتی چون؛  عقد قرارداد طراحی و تدوین دانش فنی به همراه تولید TCU با شرکت 
خواهد  تست  و  نصب  روی خودرو  بر  قطعه  این  تابستان،  پایان  تا  که  است  نیرومحرکه 
 Connected( شد. همچنین، عقد قرارداد دستیابی به دانش فنی خودروهای متصل
Cars( معاونت تحقیقات، عقد قرارداد دستیابی به دانش فنی سیستم پشتیبان جوش 
لیزر خودرو ایکاپ با شرکت ایکاپ،  عقد قرارداد رفع مشکات فنی و ساخت تجهیزات 
خاص خطوط تولید با معاونت فنی و در شرف بودن عقد قرارداد اندازه گیری ابعادی خودرو 

با معاونت مهندسی از دیگر اقدامات جهادگران شریف است.
نوآوری،  و تکمیل چرخه  فناورانه  به تجاری سازی محصوالت  اشاره  با  دکتر آخوندی 
اظهار کرد: جهاددانشگاهی به عنوان یکی از بازیگران اصلی فناوری کشور در نظر دارد تا با 
تکمیل چرخه نوآوری از ایده تا محصول، نقش پررنگ تری را در اقتصاد دانش بنیان بازی 
کند. در این راستا این نهاد در نظر دارد تا پس از اجرای طرح های فناورانه و دستیابی به 
دانش فنی، تولید این محصوالت را از طریق شرکت های دانش بنیان ادامه دهد. در این 
راستا اقدام به فعال کردن شرکت های با سابقه خود از جمله شرکت دانش بنیان و شرکت 

جهش صنعت به عنوان هلدینگ شرکت های دانش بنیان کرده است.
رییس جهاددانشگاهی صنعتی شریف افزود: به عنوان مثال در سازمان جهاددانشگاهی 
صنعتی شریف، فناوری شعله بین که یک فناوری سطح باال و مؤثر در ایمنی نیروگاه ها، 
با  و  فناورانه  شرکت  یک  قالب  در  را  است  مرتبط  صنایع  و  پاالیشگاه ها  پتروشیمی ها، 
مشارکت فناوران و نیز بخش خصوصی، تجاری سازی کرده است. همچنین این سازمان در 
نظر دارد تا برخی فناوری های مهم دیگر مانند موتورهای درون چاهی، دستگاه لوله مغزی 

سیار و TCU را نیز تجاری سازی کند.
وی بــا بیــان این کــه توســعه آزمایشــگاه ها یکــی دیگــر از دســتاوردهای ایــن واحــد 
صنعتــی اســت، ادامــه داد: در ایــن راســتا، آزمایشــگاه خوردگــی در ایــن ســازمان و بــا 
مشــارکت بخــش خصوصــی، احــداث شــده اســت. ایجــاد مرکــز نــوآوری و شــتاب دهــی 
صنعتــی شــریف بــا محوریــت »هــوش مصنوعــی مبتنــی بــر اینترنــت اشــیاء« به منظــور 

جــذب تیم هــای نــوآور از دیگــر اقدامــات مؤثــر ایــن ســازمان اســت.
ــازمانی  ــوولیت های سـ ــه مسـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــح کـ ــدی تصریـ ــر آخونـ دکتـ
ــا اســـتفاده از دانـــش و  جهاددانشـــگاهی در راســـتای حـــل مشـــکات صنعتـــی بـ
نوآوری هـــای دانشـــگاه و ایفـــای نقـــش پیونـــد دهنـــده صنعـــت و دانشـــگاه، ایـــن 
ـــن  ـــت. از مهم تری ـــرده اس ـــی ورود ک ـــائل صنعت ـــل مس ـــوزه ح ـــتر در ح ـــازمان بیش س
اولویت هـــای اســـتراتژیک و راهبـــردی ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف، 
ـــکاری و  ـــا هم ـــاوری ب ـــعه فن ـــرای توس ـــن اج ـــاوری و همچنی ـــاب فن ـــش ه ـــای نق ایف

مشـــارکت و اســـتفاده از سیســـتم نـــوآوری بـــاز اســـت.
وی در پایـــان در رابطـــه بـــا نحـــوه تعامـــل و ارتبـــاط بـــا ســـازمان های علمـــی و 
ـــی  ـــت مراجع ـــرد مثب ـــا رویک ـــت ب ـــد گف ـــت: بای ـــازی گف ـــوزه تجاری س ـــی در ح صنعت
ـــر  ـــی ب ـــوم مبن ـــوری و وزارت عل ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــون؛ معاون همچ
ـــبی  ـــی مناس ـــل علم ـــی، تعام ـــدی و مهندس ـــای تولی ـــت از فناوری ه ـــتیبانی و حمای پش

ـــت. ـــرار اس ـــازمان برق ـــن س ـــا ای ب
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 اجرای طرح راه اندازی دهکده 

گیاهان دارویی در سیستان و 
بلوچستان

رییس جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در حال حاضر طرح ایجاد و 
راه اندازی دهکده گیاهان دارویی از طرح های مهم ما در استان است که با حمایت بسیار 

خوب استان در حال اجراست.
دکتر منصور تاجری رییس جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان گفت: ساالنه هزاران 
نفر در سیستان و بلوچستان از خدمات فرهنگی، آموزشی و فعالیت های تخصصی این نهاد 
در مراکز علمی کاربردی و آموزشی وابسته، دفاتر بانک خون بند ناف سلول های بنیادی، 

مراکز دندان پزشکی، سازمان دانشجویان و سایر مراکز وابسته بهره مند می شوند.
دکتر تاجری در خصوص نقش این نهاد انقابی در توسعه دانش بنیان استان خاطرنشان 
کرد: ما با ده ها سازمان و نهاد دولتی و غیردولتی که با آن ها مأموریت استراتژیک داریم 
بهره گیری  با  استان  معتقدیم که جهاددانشگاهی  و  نموده ایم  منعقد  تفاهم نامه همکاری 
از توان و ظرفیت مجموعه جهاددانشگاهی می تواند در توسعه دانش بنیان استان بیشتر 

نقش آفرینی کند.
وی افزود: در حال حاضر طرح ایجاد و راه اندازی دهکده گیاهان دارویی از طرح های 

مهم ما در استان است که با حمایت بسیار خوب استان در حال اجراست.
استان  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  بلوچستان  و  سیستان  جهاددانشگاهی  رییس 
از شتر کشور در این  سیستان و بلوچستان قطب شتر یک کوهانه کشور است و نیمی 
استان وجود دارد ایستگاه تحقیقاتی و فراوری شتر نیز از دیگر برنامه های جهاد در حوزه 

تحقیقات کاربردی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی استان است.
وی در پایان گفت: سال گذشته و امسال علی رغم اینکه کرونا ویروس آسیب جدی به 

فعالیت های ما وارد کرد ولی غالب برنامه ها به صورت مجازی به جامعه هدف عرضه شد.

  ■■■
راه اندازی خط تولید انبوه انواع 

فیلترهای صنعتی در اهواز
محصول  رویکرد  توسعه  استراتژی  گفت:  خوزستان  جهاددانشگاهی  سازمان  رییس 
سازمان  فعالیت های  سرلوحه  سازمان،  تخصصی  خدمات  فعالیت های  کنار  در  محوری 

جهاددانشگاهی استان خوزستان است.
دکتر سید علیرضا علوی اظهار کرد: در سال های اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و 
گسترش تحریم های ظالمانه، سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان تقویت و گسترش 
فعالیت های فناورانه خود را در دستور کار پژوهشکده تکنولوژی تولید قرارداد و متناسب 
با  مبارزه  برای  صنایع  نیاز  مورد  محصوالت  تولید  به  توجه  کشور  کان  سیاست های  با 

تحریم ها و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد اهتمام قرار گرفت.
علوی تجربه موفق سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان در طراحی و تولید انبوه 
مته های حفاری را به عنوان یک الگو برشمرد و گفت: پس از موفقیت در طراحی و تولید 
 PDC مته های  عنوان  با  حفاری  مته های  از  پیشرفته تری  نوع  دندانه ای،  سه  مته های 
پس از تاش های علمی و در مرز دانش محققان جوان جهاددانشگاهی خوزستان در این 

سازمان طراحی و به تولید رسید.
رویکرد  نتایج  از  یکی  را  صنایع  نیاز  مورد  صنعتی  فیلترهای  تولید  و  طراحی  وی 
محصول محوری خواند و تصریح کرد: با توجه به مشکات عدیده برخی صنایع در تأمین 
فیلترهای مورد نیاز به دلیل تحریم های ظالمانه و شناسایی این نیاز، تیمی در سازمان 
جهاددانشگاهی خوزستان برای طراحی و تولید انواع فیلترهای صنعتی تشکیل و در نهایت 
خط تولید انبوه آن در اهواز راه اندازی شد. خوشبختانه محصوالت تولیدی این مجموعه 
مراحل تست میدانی را در مجموعه های وابسته به وزارتخانه های نفت و نیرو با موفقیت 
پشت سر گذاشته و تاییدیه های الزم را اخذ کرده است. نکته قابل توجه در این حوزه 
توان طراحی متخصصان جوان جهاددانشگاهی است که قابلیت طراحی انواع فیلترها را با 

استفاده از مواد اولیه کامًا بومی و ایرانی دارند.
رییس سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان با اشاره به راه اندازی خط تولید انبوه 
مواد شیمیایی پرمصرف در این سازمان یادآور شد: یکی دیگر از دستاوردهای محصول 
محوری در این سازمان راه اندازی خط تولید انبوه مواد شیمیایی پرمصرف در سال های 
مواد  به  مهندسی  فنی  و  پزشکی  حوزه  دو  در  اساسی  نیازهای  به  توجه  با  است.  اخیر 
شیمیایی، تیمی جهت تدوین دانش فنی، طراحی فرآیند تولید و استقرار خط تولید در 

سازمان تشکیل و خوشبختانه تاکنون چند ماده نیز به تولید انبوه رسیده است.

رییس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان توجه به توسعه فعالیت های فرهنگی در این 
سازمان را مورد تاکید قرارداد و خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ناشی گسترش کرونا 
و  اجتماعی  آگاهی های  ارتقای  زمینه  فعالیت های خوبی در  فرهنگی سازمان  بخش های 
توجه به سبک زندگی مبتنی بر شیوع کرونا انجام دادند. نقش آفرینی همکاران خبرنگار و 

عکاس در خبرگزاری های ایسنا و ایکنا در این ایام مایه مباهات بوده است.
وی افزود: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( نیز در این ایام نظرسنجی های 
انتخاباتی مهمی در سطح استان انجام داد که نتایج آن با نتایج به دست آمده در انتخابات 

بسیار نزدیک بود که نشان از دقت و رفتار علمی همکاران این حوزه دارد.
فعالیت های  گسترش  به  اشاره  با  خوزستان  استان  جهاددانشگاهی  سازمان  رییس 
تخصصی این سازمان در حوزه خدمات تخصصی پزشکی، ادامه داد: با افزوده شدن مرکز 
جراحی محدود به خدمات این سازمان و اضافه شدن یک اتاق عمل بسیار پیشرفته به 
بخش های درمانی سازمان از ابتدای سال جاری، شاهد افزایش خدمات تخصصی به هم 

استانی های عزیز در حوزه درمانی هستیم.
وی تاکید کرد: مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان خوزستان با نرخ موفقیت 

بسیار مناسب به عنوان قطب درمان ناباروری در جنوب غرب کشور تبدیل شده است.

  ■■■

تأسیس و راه اندازی مرکز 
داده کاوی و هوش مصنوعی در 

سالمت
تأسیس و راه اندازی مرکز داده کاوی و هوش مصنوعی در سامت برای اولین بار در 
حوزه پژوهشی انجام شد که یکی از مراکز روبه جلو و مهم در حوزه داده کاوی سامت به 

شمار می رود
پاندمی  به  اشاره  با  تهران  پزشکی  علوم  رییس جهاددانشگاهی  دکتر مسعود حبیبی 
ویروس کرونا در طی یک سال و نیم اخیر گفت: اولین کاری که در طی این مدت در 
کرونا  بود.  کرونا  برابر  در  تاب آوری  برای  استراتژی های الزم  تدوین  انجام شد،  مجموعه 
فعال  برای  مناسبی  برنامه ریزی  بود.  داده  قرار  خود  تأثیر  تحت  را  کاری  شئونات  همه 
و…  آلرژی  و  آسم  دندانپزشکی،  در حوزه های  درمانی مجموعه  فعالیت های  نگهداشتن 
خصوصاً طراحی ارائه خدمات جدید در مجموعه درمان در منزل و راه اندازی آزمایشگاه 

کرونا در زمان پاندمی انجام شد تا ارائه این خدمات به مراجعان ادامه پیدا کند.
افزود:  آموزش  و  پژوهش  در حوزه های  تاب آوری  بر  تاکید  با  دکتر حبیبی همچنین 
ترتیب  این  به  شد؛  فراهم  آموزشی  فعالیت های  ادامه  و  ارائه  برای  الزم  ظرفیت های 
آموزش های مجازی و نیمه حضوری را به صورت آناین و آفاین راه اندازی کردیم و همه 

کنگره ها و فعالیت های سال های گذشته در حوزه پژوهشی ادامه پیدا کرد.
و  زخم  ملی  کنگره  هفتمین  و  بین المللی  کنگره  پنجمین  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
ترمیم بافت در آذرماه سال ۹۹ افزود: در این کنگره که با حضور مسئوالن سامت کشور 
از  از آن ها  نفر  از ۴۰ سخنران شرکت کردند که ۱۰  برگزار شد، بیش  آناین  به صورت 
کشورهای دیگر حضور داشتند. صدها نفر از محققان و عاقه مندان در این کنگره حضور 
پیدا کردند و از مباحث طرح شده بهره مند شدند. مدرسه تابستانی لیزر و فوتونیک پزشکی 
را هم در تابستان سال گذشته برگزار کردیم که با توجه به پاندمی کرونا از اهمیت باالیی 

برخوردار بود.
را  تهران  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  جدید  مراکز  و  خدمات  سپس  حبیبی  دکتر 
داده کاوی و هوش مصنوعی در سامت  راه اندازی مرکز  و  تأسیس  معرفی کرد و گفت: 
از مراکز روبه جلو و مهم در حوزه  انجام شد که یکی  بار در حوزه پژوهشی  اولین  برای 
داده کاوی سامت به شمار می رود. همچنین راه اندازی آزمایشگاه پرتئومیکس برای تولید 
آنکه موافقت  پروتئین های نوترکیب در پژوهشکده زخم و ترمیم بافت انجام شد. مضافاً 
اصولی و پروانه بهره برداری و راه اندازی آزمایشگاه های تشخیص ژنتیک و کرونا و موسسه 
رادیولوژی و سونوگرافی را دریافت و از این مراکز بهره برداری شده است. مرکز مشاوره و 
روانشناسی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران نیز که یکی دیگر از مراکز بسیار با ارزش 
مجموعه به شمار می رود در این یک سال تأسیس شد. تشکیل شرکت کار آزمایی بالینی 
CRO رهیافت پژوهش باتاب یکی دیگر از فعالیت های مجموعه در سال گذشته است 
که با مشارکت و اعضاء هیات علمی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تأسیس شد و امیدواریم 
در حوزه کارآزمایی های بالینی و توسعه و ارتقای فعالیت های پژوهشی در کشور بتواند 

نقش آفرینی کند.
وی سپس یکی دیگر از اقدامات جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران را استقرار سامانه 
HIS در همه مراکز خدمات تخصصی و درمانی عنوان کرد و گفت: این سامانه به تسهیل و 
بهره برداری از اطاعات و داده ها برای انجام فعالیت های پژوهشی کمک می کند. همچنین 
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مرکز درمان در منزل در این یک سال در ارتباط با درمان افراد مبتا به کرونا بسیار فعال 
بود. تیپ های متمرکز این مرکز در تشخیص، گرفتن آزمایش و درمان در خانه ها به ارائه 
بالغ بر  این مرکز  از سوی  ارائه شده  فعالیت های  خدمات می پرداختند که می توان گفت 

۳۰۰ درصد افزایش داشته اند.
فعالیت های  مهم ترین  از  دیگر  یکی  را  زخم پوش  تولید  فناورانه  طرح  حبیبی  دکتر 
پژوهشکده زخم و ترمیم بافت خواند و افزود: این طرح فناورانه پژوهشکده زخم در همکاری 
با جهاددانشگاهی مشهد و جهاددانشگاهی استان یزد به پیش می رود. تاکنون توانسته ایم 
موافقت اصولی تولید ۳ زخم پوش با عناوین زخم پوش های آرجینات، هیدروفایبر و فوم 
را از اداره کل تجهیزات و ملزومات سازمان غذا و دارو اخذ کنیم که این اتفاق از اهمیت 
با  یارا  این یک سال همچنین شرکت پارس پژوهان سامت  خاصی برخوردار است. در 
دریافت مجوز شورای نظارت و گسترش شرکت ها از سوی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی 
تأسیس شد. اکنون مهم ترین وظیفه این است که مجوز بهره برداری و زیرساخت های الزم 
برای تولید زخم پوش ها را فراهم کند. امیدواریم هرچه زودتر به نقطه ای برسیم که بتوانیم 
زخم پوش هایی که در آزمایشگاه تولید شده را تولید صنعتی و تجاری کنیم و در اختیار 
بیماران قرار دهیم. به ویژه آنکه به واسطه اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور تهیه این 

زخم پوش ها برای بسیاری از بیماران سخت و با هزینه های گزاف همراه است.
از  یکی  شاید  گفت:  ادامه  در  تهران  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  سازمان  رییس 
مهم ترین دستاوردهایی پژوهشکده زخم و ترمیم بافت جهاددانشگاهی انعقاد تفاهم نامه ای 
با ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بحث تولید، 
بومی سازی و توسعه زخم پوش های نوین و پیشرفته درترمیم زخم های حاد و مزمن، تولید، 
بومی سازی و توسعه فناوری زیستی درترمیم زخم های حاد و مزمن و همچنین توسعه، 
شتاب دهی و اعتبارسنجی بالینی و پیش بالینی فناوری های نوین درترمیم زخم های حاد 
پژوهشکده ای  به عنوان  بافت  ترمیم  و  زخم  پژوهشکده  تفاهم نامه  بنابراین  بود؛  مزمن  و 
که مورد حمایت مشترک معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان مدیریت کشور قرار 
راهبری  را  فعالیت های شاخص مجموعه و محققین کشور  بتوانیم  امیدواریم  و  می گیرد 

کنیم؛ این اتفاق برای جهاددانشگاهی ظرفیت بسیار خوب و ارزشمندی است.

راه اندازی مرکز درمان ناباروری 
جهاددانشگاهی در آذربایجان 

غربی
رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی گفت: راه اندازی مرکز درمان ناباروری 

در راستای توزیع عدالت اجتماعی را از دستاوردهای مهم این نهاد انقابی عنوان کرد.
جعفر محسنی با بیان این که پژوهش نیازمند سرمایه گذاری است، گفت: جهاددانشگاهی 
عهده  به  وظیفه  این  و  بگرداند  را  خود  مجموعه  علم،  تولید  محل  از  که  است  موظف 

جهاددانشگاهی گذاشته شده است که از محل تولید علم مجموعه خود را مدیریت کند.
افزود:  و  برشمرد  بنیادی  پژوهش های  بحث  در  سرمایه گذار  بهترین  را  دولت ها  وی 
شرکت های دانش بنیان نیز می توانند با سرمایه گذاری، محصولی را تولید کنند که نیازهای 
جامعه را رفع کند و خوشبختانه اخیراً شرکت های دانش بنیان محصوالت خود را به خوبی 
به فروش رساندند و جهاددانشگاهی نیز به عنوان یک نهاد پژوهشی فعال مطرح است که 

افراد توانمندی را جذب و حمایت می کند.
محسنی بیان کرد: نقش این نهاد انقابی در توسعه پژوهش های کاربردی در کشور نیز 
بسیار است به طوری که تاکنون ۷۵۰۰ مقاله مختلف به ثبت رسیده است و در آذربایجان 
شرقی نیز در کنار حوزه پژوهشی، در بخش های درمان، صنعت و علوم انسانی نیز مطرح 

است.
درمان  مرکز  راه اندازی  ادامه،  در  شرقی،  آذربایجان  جهاددانشگاهی  سازمان  رییس 
ناباروری در راستای توزیع عدالت اجتماعی را از دستاوردهای مهم این نهاد انقابی عنوان 
عمده  حال  رفاه  برای  استان  در  معتبر  مراکز  از  یکی  به عنوان  مرکز  این  افزود:  و  کرد 
ایجاد شد و در  به سایر جاها مراجعه می کردند،  ما  استان  از  بیمارانی که جهت درمان 
راستای تکمیل این مرکز به عنوان یکی از مراکز علمی ـ تخصصی، امکان تشخیص ژنتیک 

جنین قبل از انتقال را فراهم کردیم.
وی با بیان این که ساالنه بیش از ۱۲۰ هزار نفر توسط مرکز درمان ناباروری و آزمایشگاه 
تشخیص طبی جهاددانشگاهی پذیرش می شوند، اظهار کرد: از کشورهایی مانند آذربایجان 

و عراق نیز به مرکز درمان ناباروری مراجعه کننده داریم.
رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی با اشاره به ارائه آموزش های کوتاه مدت 
و بلندمدت از سوی مجموعه جهاددانشگاهی استان، اظهار کرد: بیش از ۲۵۰ عنوان دوره 
مرکز  در  نیز  بلندمدت  آموزش های  و  می کنیم  برگزار  کوتاه مدت  آموزش های  حوزه  در 
علمی کاربردی جهاددانشگاهی ارائه شده و رشته هایی که در این مرکز ارائه می شود، غالباً 
در حوزه کسب وکارها بوده و بیشتر مهارت محور است تا دانشجو بعد از فارغ التحصیلی 

بتواند برای خود کسب وکاری راه اندازی کند.

پیگیر توسعه بازارهای 
صادراتی شرکت های فناور و 

دانش بنیان هستیم
فناوری  برج  بزرگ ترین  افتتاح  فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه  و  پارک علم  رییس 

کشور در استان را یکی از مهم ترین دستاوردهای این مجموعه عنوان کرد. 
دکتر سیامک آزادی رییس پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، مهم ترین 
کسب وکارهای  و  فناوری  توسعه  استان،  در  را  کرمانشاه  فناوری  و  علم  پارک  دستاورد 
نوآورانه عنوان کرد و افزود: در همین راستا هفت مرکز رشد، پنج مرکز نوآوری، سه کانون 

شکوفایی و خاقیت و سه شتاب دهنده در استان راه اندازی کرده ایم.
وی افزود: پارک علم و فناوری کرمانشاه طی مدت فعالیت خود از بیش از ۶۵۰ واحد 

فناور و دانش بنیان حمایت کرده است که حقیقتاً دستاورد بزرگی است.
آزادی به فعالیت های پارک در حوزه توسعه زیرساخت های فناوری استان هم اشاره 
راه اندازی  فناوری،  زیرساخت های  توسعه  حوزه  در  مهم  اقدامات  از  یکی  افزود:  و  کرد 

مجتمع نوآوری با مساحت ۱۲ هزار مترمربع بود.
وی افزود: این مجتمع زمینه فعالیت ۲۴ واحد کارگاهی را فراهم می کند که هم اکنون 

۱۷ واحد در آن مستقر شده اند.
دیگر  مهم  دستاورد  به عنوان  کشور  فناوری  برج  بزرگ ترین  افتتاح  از  آزادی 
جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری کرمانشاه در راستای توسعه زیرساخت های فناوری 
استان یاد کرد و افزود: این برج با مساحت ۲۰ هزار مترمربع در ۱۶ طبقه احداث شده 

است.
این  توسعه  کرد:  خاطرنشان  کرمانشاه  جهاددانشگاهی  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
نیز  و  دانش بنیان  و  فناور  واحدهای  فعالیت های  توسعه  به  نهایت منجر  در  زیرساخت ها 

توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان خواهد شد.
آزادی در ادامه با اشاره به تعامات خوب پارک علم و فناوری با دستگاه های مختلف 
جذب  به  منجر  نهایت  در  مختلف  دستگاه های  با  پارک  خوب  تعامات  گفت:  استان، 
حمایت های ویژه برای توسعه زیرساخت های فناوری در استان شده است که نتیجه آن 

تکمیل مجتمع نوآوری و راه اندازی بزرگ ترین برج فناوری کشور در استان بوده است.
وی افزود: همچنین در نتیجه تعامات خوب پارک با سایر دستگاه ها توانسته ایم جذب 
حمایت های مالی برای واحدهای فناور و دانش بنیان را از طریق صندوق پژوهش و فناوری 

زاگرس داشته باشیم.

  ■■■

۱۸ ثبت اختراع فنی و 
مهندسی در پژوهشکده 

زیست محیط گیالن
پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی تنها پژوهشکده زیست محیطی کشور است 

که در استان گیان قرار دارد .
دکتر فریبرز جمالزاد رییس جهاددانشگاهی گیان به مناسبت چهل و یکمین سالگرد 
در  مستمر  و  بنیادین  کان،  مباحث  از  یکی  را  پژوهش  مقوله  جهاددانشگاهی  تشکیل 
جهاددانشگاهی دانست و اظهار کرد: وقتی از پژوهش در جهاددانشگاهی سخن می گوییم، 

یعنی قرار است فعالیت های دانشگاهی به تولید محصول و تجاری سازی برسد.
وی تولید مقاالت علمی و ارائه فناوری را الزمه تولید محصول و تجاری سازی دانست و 
افزود: جهاددانشگاهی طی سه دهه اخیر با فعالیت های ایده آل خود از مرزهای دانش فراتر 

رفته و به تولید محصول و تجاری سازی رسیده است.
فناورانه  فعالیت های  و  الگوها  این که  بیان  با  گیان،  جهاددانشگاهی  سازمان  رییس 
جهاددانشگاهی برای جامعه کاربردی و ملموس است، تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان 
شرکت هایی هستند که مرزهای دانش را درنوردیده و به تولید محصول رسیده اند و این 
محصوالت می تواند مشکات جامعه را برطرف کند؛ بنابراین شرکت های دانش بنیان باید 
به  رسیدن  برای  و  است  فناوری  نیازمند  محصول  تولید  و  باشند  داشته  محصول  تولید 
فناوری باید از مرزهای دانش عبور کنیم که جهاددانشگاهی با توجه به سابقه پژوهشی 

خود به خلق شرکت های دانش بنیان پرداخته است.
جمالزاد، شرکت های دانش بنیان جهاددانشگاهی را عاوه بر تولید محصول به دنبال 
تجاری سازی دانست و یادآور شد: حوزه پژوهشی جهاددانشگاهی طی چهار دهه از فعالیت 
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این نهاد دارای محورهای متفاوت بوده که یکی از این محور به صورت مستمر و هدفمند 
علوم پزشکی را دنبال می کند.

رییس جهاددانشگاهی گیان، با اشاره به اقدامات پژوهشکده معتمد در حوزه تولید 
کیت های سلولی تشخیص کرونا، یادآور شد: این مرکز جزو نخستین مجموعه های علمی 

بود که وارد حوزه کرونا شد و به نحو احسن انجام وظیفه کرد.
گیان،  استان  در  جهاددانشگاهی  پژوهشکده   ۳۴ از  یکی  استقرار  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان کرد: پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی تنها پژوهشکده زیست محیطی 
کشور است که در استان گیان قرار دارد. این پژوهشکده که دارای پنج گروه پژوهشی 
شامل محیط زیست طبیعی، مهندسی محیط زیست، پایش منابع آب، مطالعات ناحیه ای 
و پسماند است، طی ۱۸ سال فعالیت خود توانسته ۱۸ ثبت اختراع فنی و مهندسی به ویژه 

در حوزه تصفیه آب داشته باشد.
نفر در طرح ملی  به ۲۵۰۰  نفر  از ۳۵۰  افزایش سهمیه گیان  به  اشاره  با  جمالزاد، 
توسعه مشاغل خانگی، اضافه کرد: در این طرح چرخه ارزش و زنجیره تولید را از پیشران 
و تولیدکننده گرفته تا بازاریابی و تبلیغات در کنار هم جمع کردیم و اشتغال زایی را بدون 

تصدی گری دولتی پیش بردیم.
■■■

شرایط آب و هوایی مناسب 
لرستان در زمینه تولید گیاهان 

دارویی
سرپرست جهاددانشگاهی لرستان تاکید کرد: لرستان با شرایط آب و هوایی مناسب 

زمینه خوبی برای تولید گیاهان دارویی دارد.
 دکتر امین ساح ورزیان گفت: یکی از مباحث مهمی که جهاددانشگاهی به آن ورود 
پیدا کرده بحث اشتغال است و با یک دیدگاه آینده پژوهانه، مشکل آینده کشور را حوزه 
اشتغال و به ویژه اشتغال دانش آموختگان می داند برای همین سعی شده غالب فعالیت های 

خود را به این سمت معطوف کنیم.
رشد  مرکز  در  دانش بنیان  شرکت های  استقرار  به  لرستان  جهاددانشگاهی  سرپرست 
این واحد اشاره کرد و گفت: این واحدها در راستای هم افزایی علمی، توسعه اقتصادی با 
رویکرد دانش بومی، ثروت آفرینی و در نهایت تحقیق و توسعه به کارگاه ها و شرکت ها 

تاش می کنند و تابه حال نیز عملکرد قابل قبولی داشته اند.
وی با اشاره به پتانسیل مطلوب و شرایط آب و هوایی مناسب استان در زمینه تولید 
ایجاد  با  و  شناخته  به خوبی  را  ظرفیت  این  جهاددانشگاهی  کرد:  بیان  دارویی  گیاهان 
مجتمع تحقیقات و فناوری گیاهان دارویی در بام لرستان زمینه تحقیقات در مورد این 
گیاهان را فراهم آورده است. در این مجتمع، تحقیقات روی گیاهان با پتانسیل اقتصادی 
باال و سازگار با شرایط آب و هوایی استان صورت گرفته و طی سال های اخیر در خصوص 
تولید اندام تکثیری گیاهانی نظیر آویشن باغی، بادرنجبویه، گل گاو زبان، به لیمو، مرزه 

خوزستانی، علف لیمو و گل محمدی اقدامات خوبی انجام شده است.
دکتر ساح ورزیان به تأسیس مرکز درمان ناباروری در جهاددانشگاهی لرستان نیز اشاره 
کرد و با بیان این که موضوع ناباروری یکی از معضات استان است، ادامه داد: هم اکنون 
این مرکز با داشتن نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته در حال خدمات رسانی به هم 

استانی های عزیز است.
دانشـجویان  افکارسـنجی  مرکـز  بـه  ادامـه  در  لرسـتان  سرپرسـت جهاددانشـگاهی 
ایـران )ایسـپا( نیـز اشـاره کـرد و گفـت: ایـن مرکـز یکـی از مراکـز خـوب و مطلـوب در 
جهاددانشـگاهی محسـوب می شـود و نظرسـنجی های آن در موضوعـات مختلـف ازجمله 

انتخابـات بـه آمارهـای واقعـی بسـیار نزدیـک بوده اسـت.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی لرسـتان در پاسـخ به این سـؤال که تعامل واحد سـازمانی 
خـود در همـکاری بـا مسـووالن اسـتانی چگونه اسـت؟ نیز گفـت: تمام سـعی و تاش ما 
ایجـاد ارتباطـات برای افزایش بهـره وری طرف مقابل و منفعت بلندمدت جهاددانشـگاهی 
اسـتان به ویـژه در تولیـد فناوری، کسـب دانش و تربیـت نیروی انسـانی متخصص بوده و 
در ایـن رابطـه نیـز خوشـبختانه تعامل خوبی بـا ادارات، دسـتگاه ها و ارگان هـای مختلف 

داشته ایم. اسـتان 
وی بـا بیـان اینکـه ایـن نهـاد انقابـی بسـیاری از زیرسـاخت های الزم را در اسـتان 
ایجـاد کـرده اسـت، اضافـه کـرد: همچنیـن در ادامـه اقدامـات خـود، کیفیت بخشـی این 
زیرسـاخت ها، بهره بـرداری از دسـتاوردها و تکمیـل و توسـعه چرخـه فعالیت هـای ایجـاد 
شـده را در دسـتور کار داریـم. به عنـوان مثـال در حوزه کشـاورزی، گلخانه ها ایجاد شـده 
و تولیـدات گیاهـان دارویی انجام می شـود بنابرایـن در آینده باید روی فـرآوری، صادرات 
و تبدیـل آن هـا بـه محصـوالت با تکنولوژی باال کار شـود و خـود ادامه همان زیرسـاختی 
اسـت کـه بـا سـختی های فـراوان و کمبـود منابـع ایجـاد شـده و نیـاز بـه فراهـم آمـدن 

زمینه هـای جدیـد موردنظـر حداقـل در ۱۰ سـال آینده اسـت.

تبدیل شدن جهاددانشگاهی 
به یک مجموعه شتاب دهنده 

در استان مرکزی
رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی تاکید کرد: هدف این است که جهاددانشگاهی به 

شاخص و ماکی برای شتاب دهندگی در استان بدل شود.
دکتر علی اصغر غفاری زاده با بیان اینکه علیرغم همه محدودیت ها با تاش جهادگران 
خوشبختانه افت چندانی در فعالیت های بخش آموزش کوتاه مدت ایجاد نشد، افزود: در 
طول شش ماهه اخیر حدود ۲۳۰ دوره آموزشی در گروه های پزشکی و غیرپزشکی برگزار 

و ۲۲ هزار و ۲۸۶ نفرساعت آموزش به هزار نفر به صورت حضوری و آناین ارائه شد.
دکتر غفاری زاده با اشاره به این که بیماری کرونا مانع ارائه آموزش ها در سال جاری نشده 
است؛ بلکه حدود ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش برگزاری دوره های 
آموزشی را شاهد بوده ایم، افزود: جهاددانشگاهی درصدد تمرکز بر موضوع آموزش پزشکی 
است، در یک دوره نسبت به آموزش های فنی و مهندسی احساس نیاز می شد که البته هنوز 

این نیاز وجود دارد، اما در حال حاضر درصدد توسعه آموزش های پزشکی هستیم.
وی با تاکید بر این که تبدیل شدن جهاددانشگاهی به یک مجموعه شتاب دهنده در 
استان هدف اصلی ماست، افزود: هدف این است که جهاددانشگاهی به شاخص و ماکی 
برای شتاب دهندگی در استان بدل شود که در این راستا ارتباطاتی با پارک علم و فناوری 
استان ایجاد شده است. در حال حاضر مرکز منش در سه حوزه فناوری، صنایع خاق 

فرهنگی و سامت فعال است و امیدواریم وارد حوزه های دیگر شویم.
دکتر غفاری زاده با اشاره به اولویت های مد نظر مجموعه جهاددانشگاهی استان در سال 
جاری بیان کرد: این نهاد در نظر دارد که به حوزه کشاورزی و نیازهای استان در این عرصه وارد 
شود و در این راستا حوزه گیاهان دارویی را در نظر دارد. بر این اساس، بررسی نیازسنجی و امور 
مطالعاتی در زمینه گونه های موجود، بررسی نیازها برای کشت و زیرساخت ها و بازار هدف و 
فرآوری گیاهان دارویی به جهت تأمین ارزش افزوده برای جهاددانشگاهی و تولید کننده، انجام 
شده است. برای اجرای طرح مورد نظر در این حوزه نیاز به حضور سرمایه گذار داریم و در تاش 

هستیم با کمک بخش دولتی منابع مالی این طرح را تأمین کنیم.
وی در ادامه، با بیان این که این نهاد در حوزه درمان ناباروری و خدمات پزشکی تاکید 
ویژه ای دارد، گفت: بخش های اداری ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی در استان به صورت 

کامل تخلیه شده و این امر فضای بسیار مناسبی برای درمان در اختیار قرار داده است.
رییس جهاددانشگاهی استان گفت: جهاددانشگاهی در کشور در واقع یک زنجیره واحد است 
و اعتقاد دارد که برای اجرای برخی برنامه ها می توان از ظرفیت دیگر واحدهای جهاددانشگاهی 
کشور استفاده کرد، بر همین اساس در پی راه اندازی دفتر پژوهشکده محیط زیست گیان 
در استان مرکزی هستیم تا از پتانسیل گیان برای پیشبرد اهداف زیست محیطی استان 

بهره برداری شود و مسئوالن امر باید حمایت ویژه ای از این مهم داشته باشند.

  ■■■

طراحی و ساخت اولین 
گیربکس بالگرد در ایران 

توسط جهاددانشگاهی
طراحی و ساخت اولین گیربکس بالگرد در ایران فقط با اطاعات اولیه این کار صورت گرفت.

جهاددانشگاهی  تکنولوژی  توسعه  پژوهشکده  رییس  طباطبایی  محمد  سید  دکتر 
این  صنعتی شریف گفت: نکته مثبت خوداتکایی نهراسیدن و دانستن قدر منابع است. 
روحیه می تواند در بسیاری از پروژه هایی که برای اولین بار در کشور اجرا می شود مؤثر 
باشد. طبیعتاً گسترش نوآوری و خودکفایی می تواند نقش موثری در جامعه داشته باشد 

و امید و خودباوری ایجاد کند.
وی اظهار کرد: دستیابی به فناوری های نوین و بومی سازی و توسعه آن در سطح کشور 
مهم ترین هدف این پژوهشکده است. برخی از این فناوری ها مربوط به توسعه فناوری های 
توسعه  زیست،  محیط  فناوری  توسعه  دیگر  برنامه  است.  تحت فشار  آبیاری  و  آب  حوزه 
فناوری های اکولوژی صنعتی، توسعه فناوری های صنعت خودرو و قطعات آن با تکنولوژی 
جدید مانند vcu، tcu، انژکتور و گیربکس است. همچنین توسعه فناوری های صنعت 
نفت، رفع نیازهای مواد اولیه و تجهیزات با تکنولوژی سطح باال به ویژه برای افزایش سطح 
نیاز کشور  استراتژیک مورد  به سایر حوزه های  برنامه های ماست. ورود  از  کنترل کیفی 
نیز  پسادکترا  و  دکترا  تکمیلی،  تحصیات  حوزه  در  پژوهشی  و  آموزشی  فعالیت های  و 
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از مهم ترین برنامه های پیش رو پژوهشکده برای پاسخ به نیاز کشور در این حوزه است.
در  تکنولوژی  توسعه  پژوهشکده  شاخص  دستاوردهای  مهم ترین  به  طباطبایی  دکتر 
یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: پژوهشکده توسعه تکنولوژی علیرغم امکانات و نیروی 
آنان هیات علمی  یک سوم  تقریباً  انسانی که  نیروی  نفر  انسانی محدودی که دارد؛ )۶۰ 
هستند و یک سوم دیگر نیروی کارشناسی و کارشناسی ارشد و یک سوم آخر هم نیروی 
توسعه  و  تکنولوژی  توسعه  رابطه  در  خوبی  فعالیت های  است  توانسته  هستند(  ستادی 

فناوری در کشور داشته باشد.
وی افزود: اولین توسعه فناوری برای شرکت نفت و رساندن آن به مرحله تست که در 
آزمون های اولیه هم این مورد موفق بوده است. از دستاوردهای دیگر طراحی و ساخت 
کار صورت گرفت.  این  اولیه  اطاعات  با  فقط  است که  ایران  در  بالگرد  اولین گیربکس 
همچنین ساخت تجهیزات شکل دهی لوله برای افزایش تولید مواد اولیه در این حوزه از 
دیگر دستاوردهای سال گذشته این پژوهشکده بود. خدمات وسیع آزمایشگاه متالوژی، 
همچنین  و  صنعتی  قطعات  ارتقای  در  مهمی  سهم  داشتن  و  کشور  صنایع  و  مکانیک 
ارتقای  باال بردن و  آبیاری تحت فشار به منظور  خدمات آزمایشگاهی در زمینه تجهیزات 

کیفی این حوزه از دیگر فعالیت های این پژوهشکده در سال ۹۹ بود.
انعقاد  پایان گفت: همچنین،  رییس پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی در 
قرارداد طراحی و ساخت فناوری جدید بازیابی اسید در یکی از شرکت های فوالدسازی 
انعقاد  با بنیاد مستضعفان و  انعقاد قرارداد طراحی و ساخت دستگاه لوله مغزی سیار  و 
تعدادی قرارداد طراحی و ساخت قطعات صنعتی از فعالیت هایی بود که در سال گذشته 

در این پژوهشکده انجام شد.
  ■■■

تدوین و اجرای طرح های 
مختلف در راستای حمایت از 
بخش کشاورزی گیاهان دارویی

ارتقای جایگاه پژوهشکده گیاهان دارویی در کشور و همچنین آشنایی عموم مردم به 
مقوله گیاهان دارویی و فرآورده های آن از جمله اهداف این پژوهشکده در مدت یکسال 

اخیر بوده است.
دکتر رضا غفار زادگان رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی ضمن تشریح 
انجام سه طرح فناورانه که  از  فعالیت های مهم گیاهان دارویی در طول یکسال گذشته 
منجر به تولید سه داروی آنتی بیوتیک دامی بر پایه گیاهان دارویی، پنج آفت کش گیاهی 
و همچنین چهار مکمل ورزشی بر پایه گیاهی خبر داد و گفت این طرح های کارفرمایی 
جز طرح های فناورانه جهاددانشگاهی محسوب می شود که در آینده ای نزدیک و با تولید 

انبوه کشور از مزایای آن بهره مند خواهد شد.
پژوهشکده  در  دیگری  مهم  پروژه های  فناورانه،  طرح های  بر  عاوه  کرد:  عنوان  وی 
دارویی  استاندارد  پنج  تولید  به  می توان  آن ها  مهم ترین  از  که  است  گردیده  انجام  نیز 
استراتژیک در صنعت داروسازی کشور نام برد که در نهایت برای نخستین بار موفق به 
اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو به منظور استفاده و تولید برای استانداردسازی داروها شد.

تجاری  نشان  با  گیاهی جدید  دم نوش های  اخذ مجوز  به  اشاره  با  زادگان  غفار  دکتر 
ایمپوهرب، تصریح کرد: در آینده ای نزدیک این دم نوش ها به کشورهای مختلفی از جمله 

امریکا، اتریش، روسیه و بحرین صادر خواهند شد.
برای  گذشته  سال  در  کرد:  اظهار  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  پژوهشکده  رییس 
و  تولید  را  اعتیاد  ترک  زمینه  در  دار کشور  گیاهی مجوز  داروی  توانستیم  بار  نخستین 
عرضه نماییم که با رایزنی هایی که با ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته ایم مقرر شده است 

این داروی گیاهی در کمپ های اعتیاد مورد مصرف قرار گیرد.
وی همچنین گفت: تا انتهای سال جاری، سه داروی گیاهی دیگر در زمینه های کنترل 
سطح  تنظیم  به  کمک  و  خواب  کیفیت  بهبود  به  کمک  دو،  نوع  دیابت  در  خون  قند 

کلسترول و تری گلیسیرید به سبد محصوالت پژوهشکده اضافه خواهد شد.
گیاهان  از  استفاده  ترویج  حوزه  در  گذشته  سال  در  کرد:  تصریح  زادگان  غفار  دکتر 
دارویی و داروهای گیاهی و همچنین شناسایی گونه های گیاهان دارویی و نحوه استفاده 
اطاعات  بانک  نرم افزار  و همچنین  دارویی  گیاهان  المعارف  دایره  دو محصول  آن ها،  از 
و  مردم  عموم  برای  استفاده  قابل  که  شده  تهیه  پژوهشکده  پژوهشگران  توسط  گیاهی 

متخصصان است.
از  حمایت  به منظور  کرد:  اظهار  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  پژوهشکده  رییس 
بخش کشاورزی گیاهان دارویی، درصدد راه اندازی اولین کلینیک تخصصی گیاه پزشکی 
جهاددانشگاهی و همچنین ایجاد غرفه ای به منظور فروش مستقیم محصوالت کشاورزی 

گیاهان دارویی به عموم مردم تا پایان سال جاری هستیم.
کشاورزی  حوزه  عظیم  ظرفیت  به  توجه  با  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 

گیاهان دارویی و با وجود گروه های پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی و همچنین 
بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و مساعدت دفتر کشاورزی و منابع طبیعی جهاددانشگاهی 
بتوانیم در سال جاری طرح های فناورانه جدید در زمینه کشت گیاهان دارویی انجام دهیم.

  ■■■
افتتاح فاز اول مرکز

 »آنالیز، تشخیص کیفی 
و بسته بندی عسل« در 

کهگیلویه و بویراحمد
هدف از تاسیس این مرکز آن اعتمادسازی در زمینه مصرف عسل توسط مردم، ارائه 
بسته بندی های بازار پسند با هدف ارائه در بازار داخل و بعضاً صادرات زیر نظر متخصصان 

دانشگاهی است.
سیدمحمدقائم کاظمی بیدک رییس جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار 
آنتی بیوتیک های  و  آفت کش های گیاهی  تولید  فناورانه  و ساخت دو طرح  کرد: طراحی 

دامی از جمله طرح های مهم این واحد است.
از سازمان صنعت،  اخذ مجوز  را  این دو طرح  انجام گرفته در خصوص  اقدامات  وی 
معدن و تجارت، خرید بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز و راه اندازی آزمایشگاه 
مقدماتی طرح، خرید ۵۳۵۰ مترمربع زمین در شهرک صنعتی چهار بیشه و دیوارکشی، 
نصب درب ورودی و خاک برداری زمین مذکور، انجام مطالعات امکان سنجی با همکاری 
و  اداری، کارگاهی  نقشه ساختمان طرح در سه قسمت  اصفهان، طراحی  واحد صنعتی 
رفاهی، خرید خط تولید این طرح به ارزش ۴۳ میلیارد ریال که در مرحله ساخت می باشد.

وی افزود: از جمله ویژگی های مطرح این طرح همکاری دو پژوهشکده گیاهان دارویی 
توسعه  و  به عنوان واحدهای تحقیق  این طرح،  با  و مرکز ذخایر زیستی جهاددانشگاهی 
گچساران، شهرک  احمد شهرستان  بویر  و  کهگیلویه  استان  طرح  اجرای  محل  هستند. 

صنعتی چهار بیشه است.
رییس جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد اهداف اجرایی طرح را جایگزینی 
تأمین  طیور،  صنعت  در  دارویی  گیاهان  از  استفاده  با  شیمیایی  آنتی بیوتیک  داروهای 
بخشی از نیاز دارویی کشور در صنعت طیور و جلوگیری از خروج ارز و کاهش وابستگی 
تولید محصوالت  در صنعت طیور،  عفونت ها  کنترل  برای  داروهای شیمیایی  واردات  به 
سالم )ارگانیک( و جلوگیری از ورود باقی مانده آنتی بیوتیک شیمیایی به مصرف کنندگان 
)تولید گوشت سفید سالم(، دست یابی به دانش فنی فرموالسیون و تولید حداقل ۵ داروی 
جایگزین آنتی بیوتیک های مصرفی در صنعت طیور و دست یابی به دانش فنی فرموالسیون 
و تولید حداقل ۵ داروی جایگزین آنتی بیوتیک های مصرفی در صنعت طیور و ۵ آفت کش 

گیاهی برای مصرف در گلخانه های صیفی جات و سبزیجات عنوان کرد.
فنی  دانش  این  با  این محصوالت  و  بخش  این  که  آنجا  از  کرد:  بیان  بیدک  کاظمی 
ماهیت دانش بنیانی دارند که بخش خصوصی از این دانش برخوردار نبوده یا انگیزه الزم 
را برای ورود به این بخش نداشته اند و این محصوالت به عنوان یک خأل در کشور محسوب 
می شود که از خارج وارد شده و ساالنه ارزبری زیادی دارند، این طرح به عنوان یکی از 
طرح های ملی مورد حمایت مقام معظم رهبری قرار گرفته است و از طرف جهاددانشگاهی 

در استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد.
زیرپوشش  زمین  هکتار   ۲۰۰ به  حداقل  دارویی  گیاهان  کشت  برای  کرد:  ابراز  وی 
نیاز داریم که با احتساب هر هکتار ۲ نفر، به صورت غیرمستقیم می تواند برای ۴۰۰ نفر 
اشتغال زایی در زمینه کاشت، برداشت و فرآوری گیاهان دارویی داشته باشد که تا کون 
۱۲ میلیارد تومان برای طرح تأمین اعتبار شده و اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل ۷ میلیارد 

تومان است.
وی با اشاره به افتتاح فاز اول مرکز آنالیز، تشخیص کیفی و بسته بندی عسل است، 
ارائه  مردم،  توسط  عسل  مصرف  زمینه  در  اعتمادسازی  طرح،  راه اندازی  اهداف  گفت: 
برای  صادرات و مرجعی  بعضاً  و  بازار داخل  ارائه در  با هدف  بازار پسند  بسته بندی های 

استانداردسازی و بسته بندی عسل زیر نظر متخصصین دانشگاهی می باشد.
رییس جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات حوزه پزشکی، 
راه اندازی درمانگاه عمومی پزشکی، رایزنی و اخذ مجوز بخش های تخصصی زنان و مامایی، 
گوش خلق و بینی و دندانپزشکی برای درمانگاه پزشکی، رایزنی و پیگیری جهت راه اندازی 
یک شعبه از داروخانه های شهر یاسوج در درمانگاه پزشکی واحد، رایزنی، پیگیری و اخذ 
به  و درمان که  بهداشت  وزارت  از  راه اندازی مرکز درمان سرطان  اصولی  موافقت  مجوز 
علت ورود دانشگاه علوم پزشکی استان به این حوزه، جهاددانشگاهی این کار را ادامه نداد.
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پرونده ما می توانیم

ظرفیت ها و توان بالی جهاددانشگاهی در انجام پروژه 
های فناورانه سبب شد تا در دوسال گذشته با اعتاد 
و حایت مقام معظم رهبی و مساعدت مجلس و 

دولت، اجرای 41 طرح فناورانه توسط این نهاد آغاز شود، 
طرح هایی که از ابتدای سال جاری اجرای آنها شدت بیشرتی 

گرفت، به گونه ای که  تا پایان سال شاهد به مثر نشسنت 
بسیاری از آنها خواهیم بود.

از ویژگی های عمده این طرح ها که در حوزه های فنی 
مهندسی و علوم پایه؛ کشاورزی و منابع طبیعی و  علوم 

پزشکی اجرا می شوند، بی نیاز کردن کشورمان به دانش 
خارجی و باور توان داخلی و تقویت روحیه ما می توانیم در 

عبور از موانع است.
در ایام 16 مرداد ماه، چهل و یکمین سالگرد تشکیل این 

نهاد با برخی از مدیران طرح های فناورانه جهاددانشگاهی 
به گفت وگو نشستیم و آخرین وضعیت این طرح ها را جویا 

شدیم.
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را  در جهاددانشـگاهی  فعالیـت  زمانـی  از چـه 
آغـاز کردیـد؟

از سـال ۱۳۸۶ در پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی 
مشـغول بـه فعالیـت هسـتم و به عنـوان عضو هیـات علمی 
تمـام وقـت گـروه ژنتیـک پژوهشـگاه رویـان به طـور فعال 
در زمینـه ژنتیـک پزشـکی و بیوتکنولـوژی کار می کنـم. 
دکتـرای تخصصی خـود را به طور مشـترک در پژوهشـگاه 
رویـان و دانشـگاه آلپ فرانسـه در زمینه شناسـایی ژن های 

مرتبط با ناباروری انسـان در سـال ۲۰۱۷ به پایان رسـاندم.
در ایـن مـدت عـاوه بـر شناسـایی و معرفـی ژن هـای 
عامـل نابـاروری، بـا اسـتفاده از مدل های مختلف سـلولی 
و حیوانـی، تاثیـرات ایـن ژن هـا را نیـز مـورد بررسـی قرار 
داده ام. همچنیـن چندیـن پـروژه در زمینـه بیوتکنولـوژی 
ماننـد تولیـد حیوانـات تراریختـه مزرعـه ای و تولیـد الین 
سـلولی نیـز فعالیـت داشـته و دارم. تاکنـون نتایـج ایـن 
تحقیقـات را کـه حاصـل همکاری هـای علمـی در سـطوح 

ماننـد  معتبـری  مجـات  در  اسـت  بین المللـی  و  ملـی 
 Nature Communications،The American
 EMBO و   Journal of Human Genetics
Molecular Medicine منتشـر کـرده ام. همچنیـن 
ژنتیـک، ژن درمانـی  زمینـه  نـگارش کتاب هایـی در  در 
و همچنیـن بیوتکنولـوژی مشـارکت داشـته ام و چندیـن 
مـورد ثبـت اختـراع و ثبـت ژن توسـط مـن و همکارانـم 
صـورت پذیرفتـه اسـت. در حـال حاضـر تمرکـز و عاقـه 
تحقیقاتـی مـن در زمینه مطالعـه ژنومیکـس بیماری ها از 
جملـه نابـاروری و همچنیـن ویرایـش ژنومی جهـت تهیه 

مدل هـای سـلولی/ حیوانـی و ژن درمانـی اسـت.

اجـرای طـرح فناورانـه ای را که در حضـور رهبر 
انقـالب معرفـی کردیـد از چـه تاریخی آغاز شـده 

اسـت و هم اکنـون در چـه مرحله ای قـرار دارد؟
در  مؤثـر  ژن هـای  شناسـایی  عنـوان  بـا  طـرح  ایـن 
نابـاروری، حاصـل ۸ سـال تـاش تیـم مـا در گروه هـای 
ژنتیـک و نابـاروری مـردان و زنـان در پژوهشـکده علـوم 
تولیدمثـل پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی اسـت. در 
حـال حاضـر در زمینـه نابـاروری مـردان حـدود ۴۰ ژن 
وارد پنـل هـای تشـخیصی در دنیـا شـده اند کـه می تـوان 
گفـت از دسـتاوردهای ایـن پـروژه تـا بـه امروز شناسـایی 
بیـش از ۱۷ ژن و ورود بیـش از نیمـی از آن هـا در پنـل 
هـای تشـخیصی بـرای بیمـاران اسـت. انتظار مـی رود که 
بـا توجـه بـه حجـم گسـترده ژن هـای دخیـل در فراینـد 
اسـپرماتوژنز )حـدود ۲۰۰۰ ژن(، تحقیقـات در این زمینه 
بـا سـرعت و دقـت بیشـتری و همچنیـن در فنوتایپ های 
مختلـف ادامـه یابـد کـه البتـه حمایـت فکـری و مالـی 
متولیـان تحقیقـات علوم پزشـکی کشـور را نیـز می طلبد.

شناسایی ۱۷ ژن مؤثر در 
ناباروری و تالش برای 

راه اندازی مرکز جامع تشخیص 
ژنتیکی در پژوهشگاه رویان

         ظرفیت ها و توان بالی جهاددانشگاهی در پروژه های فناورانه

پرونده ما می توانیم

از  برخـــی  دیـــدار  تاثیرگـــذار  بازتـــاب 
محققـــان جـــوان جهاددانشـــگاهی بـــا رهبـــر 
ـــد  ـــبب ش ـــمی س ـــر رس ـــتند غی ـــالب در مس انق
تـــا در گفت وگـــو بـــا مدیـــران پروژه هـــای 
فناورانـــه ای کـــه در ایـــن دیـــدار فعالیت هـــای 
ــت  ــن وضعیـ ــد، آخریـ ــه کردنـ ــود را ارائـ خـ

طرح هـــا را جویـــا شـــویم.
در همیـــن راســـتا بـــا دکتـــر امیـــر امیـــری 
یکتـــا دارای مـــدرک دکتـــری تخصصـــی در 
ــروژه  ــر پـ ــکی و مدیـ ــک پزشـ ــته ژنتیـ رشـ
»شناســـایی ژن هـــای مؤثـــر در نابـــاروری« 
ــه  ــگاهی بـ ــان جهاددانشـ ــگاه رویـ در پژوهشـ

نشســـتیم. گفت وگـــو  از دستاوردهای این پروژه تا به امروز شناسایی بیش از ۱۷ ژن و ورود بیش 
از نیمی از آن ها در پنل های تشخیصی برای بیاران است
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کـدام  درک  بـا  فناورانـه  طـرح  ایـن  اجـرای 
ضـرورت در کشـور توسـط جهاددانشـگاهی آغاز 
شـد و بـه سـرانجام رسـیدن آن چـه دسـتاورد و 

منابعـی بـرای کشـور خواهـد داشـت؟
را  انسـان  زندگـی  جنبه هـای  از  بسـیاری  نابـاروری 
از  گسـترده ای  طیـف  بـا  و  می دهـد  قـرار  تأثیـر  تحـت 
فنوتیـپ هـای ناهمگـن، از ناهنجاری هـای مـادرزادی یـا 
اکتسـابی دسـتگاه ادراری، اختـاالت غـدد درون ریـز و 
عوامـل ایمنـی شـناختی گرفتـه تـا نقـص کمـی و کیفی 
در اسـپرماتوژنز همـراه اسـت. شناسـایی ژن هـای عامـل 
نابـاروری مـردان بـرای افزایـش درک بیولوژیکـی مـا از 
اسـاس مولکولی اسـپرماتوژنز و باروری مـردان و همچنین 
تنظیـم آزمایش هـای ژنتیکـی و ادامـه تشـخیص دقیـق 
ایـن اختال بسـیار مهـم و ضروری اسـت. در واقـع، ما به 
طـور مشـخص روی شناسـایی ژن های عامل نابـاروری در 

انسـان تمرکـز می کنیـم.
ابتـدا  کـه  هسـتیم  برنامه ریـزی  حـال  در  مـا 
اسـاس  بـر  را  اصلـی  عوامـل  شناسـایی  اسـتراتژی های 
رویکردهـای ترکیبـی ژنومیکس و پروتئومیکس گسـترش 
داده و سـپس مدل هـای حیوانـی را برای تجزیـه و تحلیل 
عملکـردی عمیـق مهم تریـن عوامـل تاثیرگـذار کاندیـد 
شـده، تولیـد کنیم. ما معتقدیـم که این برنامـه تحقیقاتی 
منجـر بـه درک عمیقـی از دالیل نابـاروری بـا کاربردهای 
مهـم در مدیریـت تشـخیص و درمـان ناباروری مـردان در 

آینـده خواهد شـد.
به طـور مشـخص، نتایـج حاصـل از ایـن طـرح عـاوه 
بـه  نابـاروری، منجـر  در  بـر شناسـایی ژن هـای دخیـل 
کارآمدتـر شـدن مشـاوره ژنتیک بیمـاران مبتـا که برای 
بـارداری بـه مراکـز درمانـی مراجعـه می کننـد، خواهـد 
از  اجتنـاب  مناسـب،  درمانـی  روش  انتخـاب  در  و  شـد 
انجـام روش هـای درمانـی غیرضـروری، افزایـش سـرعت 
تشـخیص و نهایتـاً کاهـش هزینـه و مـدت زمـان درمـان 
مؤثـر خواهـد بود. در مجمـوع، تاکنون در زمینـه ناباروری 
مـردان حـدود ۴۰ ژن وارد پنـل هـای تشـخیصی کـه در 
زمینـه غربالگـری بیمـاران دچـار این اختـال و همچنین 
جنین هـای حاصـل )به منظـور بررسـی داشـتن ژن هـای 
معیـوب پـدری( نقـش دارنـد، شـده اند که می تـوان گفت 
از دسـتاوردهای ایـن پـروژه تـا به امـروز شناسـایی بیش 
از ۱۷ ژن و ورود بیـش از نیمـی از آن هـا در پنـل هـای 

تشـخیصی بـرای بیماران اسـت.

چـه مشـکالت و موانعی پیشـروی به سـرانجام 
رسـیدن اجـرای این طـرح وجـود دارد و بـا توجه 
بـه تاکیـد رهبـر انقـالب مبنی بـر اینکـه »توقف 
نکنیـد و نگذاریـد کارهـا معلـق و متوقف شـود« 
راهکارهـا بـرای عبور از مشـکالت در ایـن طرح و 

سـایر طرح هـای فناورانه در کشـور چیسـت؟
و سـایر  علـوم  بهداشـت،  وزرای  کـه  مـی رود  انتظـار 
زمینه هـای  در  مسـتقیم  مسـوولیت  کـه  مسـووالن 
تحقیقاتـی را بـه عهـده دارنـد، در سـطح معاونین نسـبت 
بـه تشـکیل این چنیـن جلسـات با حضـور محققـان جوان 
و فعال کشـور اهتمـام بورزند و از طرفی تشـکیل تیم های 
مشـاوره ای از نخبـگان کشـور در هـر وزارتخانـه نیز باعث 
انطبـاق بهتـر و بیشـتر آن هـا بـا مشـکات روز مـردم و 
پیشـرفت سـریع تر کشـور خواهـد شـد و باعـث می شـود 
کـه تحقیقـات کشـور بـر پایـه نیازهـای واقعـی کشـور و 
مـردم در زمینه هـای بهداشـتی، درمانـی و سـایر مـوارد 
متمرکـز شـده و نهایتـاً منجـر به رفـع سـریع و علمی این 

می شـود. مشـکات 
همچنیـن پیش بینـی می شـود کـه بـا توجه بـه حجم 
گسـترده ژن هـای دخیـل در فراینـد اسـپرماتوژنز )حدود 

۲۰۰۰ ژن(، تحقیقـات در ایـن زمینـه بـا سـرعت و دقـت 
بیشـتری و همچنیـن در فنوتایپ های مختلـف ادامه یابد 
کـه البته حمایـت فکری و مالـی متولیـان تحقیقات علوم 
پزشـکی کشـور جهت بسترسـازی به منظور تسـهیل انجام 

ایـن قبیـل طـرح را نیـز می طلبد.

طـرح  ایـن  اجـرای  برنامه ریزی هـا،  طبـق 
فناورانـه چـه زمانـی بـه پایـان می رسـد و چـه 
برنامـه ای بـرای توسـعه فعالیت هـا در ایـن حـوزه 

داریـد؟
طـرح مذکور که مشـخصاً در زمینه شناسـایی ژن های 
اصلـی در افـراد نابارور متمرکز اسـت با ایـن هدف طراحی 
شـده اسـت کـه در پایـان پـروژه ژن هایـی وارد پنل هـای 
تشـخیصی ناباروری شـوند و هرچه این پنـل های ژنتیکی 
دقیق تـر و کامل تـر باشـند، رونـد تشـخیص بیمـاران بـا 
دقـت بسـیار بیشـتری انجـام می شـود و در نتیجـه روش 
درمانـی که توسـط پزشـک برای بیمـار انتخاب می شـود، 
دقیق تـر و بـا راندمان باالتـر خواهد بـود و از اتاف وقت و 
اعمـال هزینـه زیاد و روش هـای درمانی غیرضـروری برای 
بیمـاران جلوگیـری می کنـد. انتظـار مـی رود کـه بتـوان 
مرکـز جامـع تشـخیص ژنتیکـی در پژوهشـگاه رویـان را 
در آینـده ای نزدیـک بـا توجه بـه اهمیت تشـخیص دقیق 
آن  در  موجـود  تجربـه  همچنیـن  و  بیماری هـا  ژنتیکـی 

پژوهشـگاه، با حمایـت جهاددانشـگاهی راه انـدازی کرد.

 به نظر شـما شـرایط فعالیـت، اعتمـاد و باور به 
جوانان در جهاددانشـگاهی چگونه اسـت؟

بـه نظـر می رسـد در جهاددانشـگاهی اعتمـاد و باور به 
جوانـان نسـبت بـه سـایر سـازمان های دیگـر بهتر باشـد، 
امـا اگـر مسـووالن اجرایـی کشـور، تنهـا یکـی از نصایح و 
توصیه هـای رهبـر عزیـز کشـورمان کـه همـان اعتمـاد به 
جوانـان در انجـام امور مهم هسـت را بشـنوند، بسـیاری از 

معضـات امـروز کشـور برطرف خواهد شـد.

بـا توجـه به تاکیـد رهبر انقـالب به اسـتفاده از 
سـرمایه جهاددانشـگاهی، به نظر شـما، مسـووالن 
بـه چـه میـزان از ایـن سـرمایه در حل مشـکالت 
کشـور و رفـع وابسـتگی به خـارج بهـره می برند.

نکتـه ای کـه بایـد اینجـا مطـرح کـرد و دکتـر طیبـی 
رییـس جهاددانشـگاهی نیـز در آن دیـدار به خوبی اشـاره 
کردنـد، این کـه وقتـی جهاددانشـگاهی کاری را بـه عهده 

می گیـرد سـعی می کنـد آن را بـه نتیجه برسـاند و ناتمام 
کار  مشـی  و  اهمیـت  حرکـت  ایـن  نمی گـذارد،  باقـی 
جهاددانشـگاهی را نشـان می دهـد و علیرغـم مشـکات 
بسـیار و بودجـه بسـیار محـدود، جهاددانشـگاهی تـاش 
خود را در مسـیر حل مشـکات و معضات کشـور بر پایه 
توانمندی هـا و همچنیـن خودکفایی نسـبی خود گذاشـته 
اسـت و خـود را متعهـد بـه انجام آن ها دانسـته اسـت، اما 
متاسـفانه بسـیاری از سـازمان ها و نهادهای بزرگ کشـور 
پیشـنهادی بـرای اجـرای پروژه هـای بـه جهاددانشـگاهی 
ندادنـد و تـا بـه امـروز خـود ایـن نهـاد بـه دنبـال یافتـن 
مشـکات و نیازهای ضروری کشـور و ایجـاد راه حل برای 
آن هـا بـوده اسـت؛ کـه ایـن مهم بـا تغییـر نگـرش دولت 
بـه جهاددانشـگاهی و نیروهـای متخصـص و تجربه فراوان 
آن هـا می توانـد برآینـد بسـیار بهتـری نسـبت به گذشـته 

باشد. داشـته 

در پایان اگر نکته خاصی دارید بفرمایید.
حـوزه  در  جهاددانشـگاهی  کـه  می کنـم  پیشـنهاد 
تحـت اختیـار خـود و واحدهـای مربوطـه خود به سـمت 
همگرایـی طرح هـا و ایده هـای مشـترک جهـت تقویـت 
آن هـا و جلوگیـری از صـرف وقـت و هزینـه بـرود که این 
موضـوع خـود سـبب سـرعت بخشـیدن بـه آن پـروژه و 

هـدف خواهـد شـد.
می کنـم  پیشـنهاد  زمینه هـا  از  برخـی  در  همچنیـن 
طرح هـا،  بـه  صـرف  پژوهشـی  اعتبـار  دادن  به جـای 
سـاختار  تهیـه  زمینـه  در  را  اعتبـارات  ایـن  از  بخشـی 
بـه  نیـاز  فناورانـه کـه  و تجهیزاتـی طرح هـای  فیزیکـی 
به طـوری کـه  دارنـد، کنـد،  کاملـی  و  قـوی  زیرسـاخت 
در آینـده نزدیـک بتـوان بخـش عمـده ای از طرح هـای 
فناورانـه محققـان جهاددانشـگاهی را به ویـژه در زمینـه 
ژنومیکـس تشـخیصی و یـا بیوتکنولـوژی پزشـکی )تولید 
الیـن های سـلولی ترشـح کننـده داروهـای نوترکیب( در 
ایـن سـاختارها و آزمایشـگاه های مرکـزی اجرا کـرد و در 
مجمـوع عـاوه بـر این کـه هزینـه اجـرای پروژه هـای آتی 
را کاهـش داده، سـبب ورود جهاددانشـگاهی بـه ایـن دو 
مقولـه ضـروری و مهـم در کشـور خواهد شـد و عـاوه بر 
ارائـه خدمـات تشـخیصی و رفع نیازهـای صنایـع دارویی 
مجموعـه  تمـام  بـرای  چشـمگیری  درآمدزایـی  کشـور، 
جهاددانشـگاهی خواهـد داشـت و موجـب معرفـی ایـن 
نهـاد به عنـوان یـک سـازمان مؤثـر و فعـال در زمینه های 

مذکـور خواهـد شـد.
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ادامـــه گفـــت: در حـــال حاضـــر،  وی در 
»دســـت یابی  فناورانـــه  طـــرح  مدیریـــت 
ــای  ــم پوش هـ ــد زخـ ــی تولیـ ــش فنـ ــه دانـ بـ
هیدروفایبـــر« را بـــر عهـــده دارم کـــه از اوایـــل 
ســـال ۹۸ شـــروع شـــده و خوشـــبختانه بـــا 
تخصـــص و همـــت اعضـــای تیـــم بـــه محصـــول 

ــم. ــت یافتیـ ــه دسـ اولیـ
ــه  ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــزی بـ ــر عزیـ دکتـ
زخـــم  از  هیدروفایبـــر  پوش هـــای  زخـــم 
پوش هـــای مـــدرن و پرکاربـــرد در زمینـــه 
ــای  ــژه زخم هـ ــا به ویـ ــواع زخم هـ ــان انـ درمـ
ــبتاً بـــاال می باشـــند،  مزمـــن و ترشـــحات نسـ
محصـــوالت  ایـــن  اکثـــر  کـــرد:  اظهـــار 
ــی  ــی و اروپایـ ــرکت های آمریکایـ ــاخت شـ سـ
ــی از  ــاخت آن تلفیقـ ــوژی سـ ــت و تکنولـ اسـ
هیدروکلوئیـــد  و  هیدروفایبـــر  تکنولـــوژی 

ــور  ــت. کشـ ــری اسـ ــبتاً سـ ــه نسـ ــت کـ اسـ
ایـــران هنـــوز بـــه تکنولـــوژی ســـاخت آن 
دســـت نیافتـــه اســـت و محصـــوالت موجـــود 
هزینـــه  کـــه  بـــوده  وارداتـــی  کشـــور  در 
گزافـــی دارنـــد. بـــا توجـــه بـــه مـــوارد ذکـــر 
شـــده، هـــدف رســـیدن بـــه ایـــن تکنولـــوژی 
و تولیـــد محصـــوالت داخلـــی بـــا کیفیـــت 
مشـــابه محصـــوالت خارجـــی و رســـیدن بـــه 

ــت. ــی اسـ خودکفایـ
ـــکده  ـــرامیکی پژوهش ـــواد س ـــروه بیوم ـــر گ مدی
مـــواد نویـــن ســـرامیکی جهاددانشـــگاهی یـــزد 
در رابطـــه بـــا مشـــکات و موانـــع پیـــش روی 
ــرح  ــن طـ ــرای ایـ ــیدن اجـ ــرانجام رسـ ــه سـ بـ
ــواد  ــن مـ ــت تامیـ ــم جهـ ــث تحریـ ــت: بحـ گفـ
ـــری  ـــک س ـــود ی ـــن نب ـــاز و همچنی ـــه موردنی اولی
ـــش  ـــکات پی ـــی از مش ـــزات یک ـــات و تجهی امکان

روی طـــرح اســـت کـــه بـــا درایـــت و تجـــارب 
ـــک  ـــی تکنی ـــم و جایگزین ـــص تی ـــای متخص اعض

مناســـب جهـــت تولیـــد، مرتفـــع شـــد.
ــرح  ــن طـ ــبختانه ایـ ــرد: خوشـ ــان کـ وی بیـ
ـــا  ـــه ب ـــه اولی ـــیده و نمون ـــام رس ـــه اتم ـــاً ب تقریب
ـــال  ـــد شـــده اســـت و در ح ـــوب تولی ـــت مطل کیفی
حاضـــر جهـــت اخـــذ مجوزهـــا و تجاری ســـازی 

ــتیم. ــزی هسـ ــال برنامه ریـ ــول در حـ محصـ
ـــد  ـــرد: امی ـــار ک ـــان اظه ـــزی در پای ـــر عزی دکت
ــای  ــح و پیگیری هـ ــت صحیـ ــا مدیریـ ــت بـ اسـ
بیشـــتری  فناورانـــه  پروژه هـــای  مجدانـــه، 
ــرد و از  ــرار گیـ ــرا قـ ــت اجـ ــف و در دسـ تعریـ
اســـتقال  بـــه  رســـیدن  بـــرای  تحریم هـــا 
اســـتفاده کنیـــم و دســـت اجنبـــی و اســـتکبار 

ــود. ــع شـ ــان قطـ از مملکتمـ

دانش فنی و تولید زخم پوش هیدروفایب 
تجاری سازی می شود

دکتـر مـژده عزیـزی مدیـر پـروژه »کسـب دانـش فنـی و تولیـد زخـم پـوش 
هیدروفایبـر« جهاددانشـگاهی یزد و مدیر گروه بیومواد سـرامیکی پژوهشـکده مواد 
نویـن سـرامیکی جهاددانشـگاهی یـزد آخریـن وضعیت اجـرای این پـروژه فناورانه 
توسـط جهاددانشـگاهی را تشـریح کـرد و گفـت: بـا دسـتیابی به محصـول اولیه 
دانـش فنـی و تولید زخم پـوش هیدروفایبـر در حـال برنامه ریزی 

بـرای اخـذ مجوزهـا و تجاری سـازی محصول هسـتیم.
دکتـر عزیزی کـه دارای مـدرک دکتـرای مهندسـی مواد 
اسـت از سـال ۹۴ به عنوان کارشـناس پژوهش در سـازمان 
 ۹۵ سـال  از  و  شـد  کار  بـه  مشـغول  جهاددانشـگاهی 
به عنـوان عضـو هیـات علمی مشـغول به فعالیت اسـت 
در رابطـه بـا طـرح »کسـب دانش فنـی و تولیـد زخم 
پـوش هیدروفایبـر« اظهـار کـرد: زمینه فعالیـت گروه 
بیومواد سـرامیکی پژوهشـکده مواد نوین سـرامیکی 
جهاددانشـگاهی یـزد در محورهـای زخـم پوش هـای 
مـدرن، سـاخت قطعات پزشـکی بـا دسـتگاه چاپگر 
تاکنـون  سـه بعدی و داربسـت های زیسـتی اسـت. 
چندیـن طـرح شـاخص در زمینـه زخـم پوش هـای 
مدرن و سـاخت قطعات پزشـکی توسـط ایـن گروه 

بـه انجام رسـیده اسـت.

مدیر پروژه »کسب دانش فنی و تولید زخم پوش هیدروفایب« 
جهاددانشگاهی یزد گفت: در حال حارض برای اخذ مجوزها و تجاری سازی 

محصول در حال برنامه ریزی هستیم



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

۵3

وی بـــا اشـــاره بـــه چالـــش پیشـــروی ایـــن طـــرح 
ـــرح  ـــن ط ـــش روی ای ـــش پی ـــن چال ـــه داد: مهم تری ادام
ـــجم  ـــود روش منس ـــزات نب ـــن فل ـــوه ای ـــد انب ـــرای تولی ب
ــت  ــتعمل اسـ ــت های مسـ ــع آوری کاتالیسـ ــرای جمـ بـ
کـــه می بایســـت بـــا همـــکاری خودروســـازان بـــه 
روشـــی جامـــع و قابـــل کاربـــرد دســـت پیـــدا کنیـــم.

ــق  ــه طبـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــری بـ ــر ذاکـ دکتـ
برنامه ریـــزی انجام شـــده، بهمن مـــاه ســـال جـــاری 
طـــرح بـــه اتمـــام خواهـــد رســـید، افـــزود: دســـتیابی 
ـــه  ـــک ب ـــر کم ـــاوه ب ـــزات ع ـــن فل ـــد ای ـــش تولی ـــه دان ب
ــروج  ــد از خـ ــور می توانـ ــت در کشـ ــاخت کاتالیسـ سـ
ـــتعمل  ـــای مس ـــت ه ـــروش کاتالیس ـــل ف ـــه دلی ـــع ب مناب

ـــرای  ـــزات ب ـــد فل ـــن خری ـــور و همچنی ـــارج از کش ـــه خ ب
ــد. ــری کنـ ــور جلوگیـ ــاخت کاتالیســـت در کشـ سـ

ـــه  ـــدرس در ادام ـــت م ـــگاهی تربی ـــس جهاددانش ریی
بـــه فعالیت هـــای ایـــن واحـــد اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
دســـتیابی بـــه دانـــش فنـــی تولیـــد فلـــزات گران بهـــا 
از زباله هـــای الکتریکـــی، دســـتیابی بـــه دانـــش فنـــی 
تولیـــد فلـــزات گـــروه پاتینیـــوم از کاتالیســـت هـــای 
مســـتعمل و همچنیـــن دســـتیابی بـــه دانـــش فنـــی 
ـــم  ـــتاوردهای مه ـــیدی از دس ـــد اس ـــت گری ـــد فلوری تولی

جهاددانشـــگاهی تربیـــت مـــدرس اســـت.
ــووالن  ــا مسـ ــل بـ ــزان تعامـ ــا میـ ــه بـ وی در رابطـ
ـــی  ـــع معدن ـــوزه صنای ـــت: در ح ـــوری گف ـــتانی و کش اس

بـــا مدیـــران کل  تعامـــات مختلـــف  و  جلســـات 
ــود دارد. ــه وجـ ــه مربوطـ وزارتخانـ

ـــن  ـــدرس مهم تری ـــت م ـــگاهی تربی ـــس جهاددانش ریی
طرح هـــای آینـــده آن واحـــد ســـازمانی بـــا توجـــه بـــا 
شـــرایط ویـــژه کشـــور در پاســـخگویی بـــه نیازهـــای 
ــد  ــرد: تولیـ ــار کـ ــه، اظهـ ــطح جامعـ ــا سـ ــتان یـ اسـ
واحـــد تولیـــدی از تکنولوژی هـــای به دســـت آمده و 
همچنیـــن طراحـــی و ســـاخت کارخانجـــات فـــرآوری 
مـــواد معدنـــی فلـــزی و غیـــر فلـــزی در مقیـــاس 
ـــد  ـــن واح ـــی ای ـــای اصل ـــط از برنامه ه ـــک و متوس کوچ

می باشـــد.

هدف گذاری برای 
طراحی و ساخت 

کارخانجات فرآوری مواد 
معدنی فلزی و غیرفلزی

رییس جهاددانشگاهی تربیت مدرس از امتام پروژه »تولید فلزات پالتین، 
پالدیوم، ردیوم« جهاددانشگاهی تا بهمن ماه خب داد

دکتـر مهـدی ذاکری رییـس جهاددانشـگاهی تربیت مـدرس و مدیر 
پـروژه "تولیـد فلـزات پالتیـن، پاالدیـوم، ردیـوم )به منظور اسـتفاده 
گفت وگویـی  در  خـودرو("  کاتالیسـت  عـدد  هـزار   ۳۰۰ تولیـد  در 
تشـکیل  سـالگرد  یکمیـن  و  چهـل  فرارسـیدن  مناسـبت  بـه 
جهاددانشـگاهی در رابطـه بـا آخرین وضعیـت این پـروژه گفت: 
تولید کاتالیسـت خـودرو یکـی از چالش های پیـش رو صنایع 
خودروسـازی و کشـور اسـت. بـرای تولید کاتالیسـت های 
خـودرو نیـز نیـاز بـه فلـزات پالتیـن، پاالدیـم و ردیوم 
ایـن  تولیـد  منابـع  مهم تریـن  از  یکـی  کـه  داریـم 
فلـزات بازیابی آن ها از کاتالیسـت های مسـتعمل 
خواهـد بـود. در ایـن طـرح فلـزات ذکر شـده 
بـا روش سـازوکار بـا محیط زیسـت و راندمان 

مناسـب بازیابی شـده اسـت.
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پرونده
ما می توانیم

الکترومکانیـــک  پژوهشـــی  گـــروه  مدیـــر 
ــاره  ــا اشـ ــت بـ ــم و صنعـ ــگاهی علـ جهاددانشـ
ایـــن  موفقیت آمیـــز  ســـاخت  این کـــه  بـــه 
ـــگاهی  ـــور جهاددانش ـــرای حض ـــیموالتور راه را ب س
ــرد،  ــاز کـ ــش بـ ــت بیش ازپیـ ــه صنعـ در عرصـ
ــای  ــر مبنـ ــیار و بـ ــای بسـ ــا تاش هـ ــزود: بـ افـ
فـــرآورش  پـــروژه  ایجادشـــده  توانمنـــدی 
مشـــترک  نفتـــی  میـــدان  در  پیش ســـاخته 
ـــد. ـــذار ش ـــگاهی واگ ـــه جهاددانش ـــرب کارون ب غ

ــن  ــرای ایـ ــرورت اجـ ــا ضـ ــه بـ وی در رابطـ
ـــار  ـــگاهی اظه ـــط جهاددانش ـــور توس ـــرح در کش ط
کـــرد: پیـــر شـــدن چاه هـــای نفـــت ایـــران 
ســـبب شـــده اســـت کـــه آب و نمـــک همـــراه 
نفـــت افزایـــش یابـــد، بنابرایـــن نمک زدایـــی از 
ـــادرات  ـــرای ص ـــه ب ـــر آن ک ـــاوه ب ـــام ع ـــت خ نف

ـــری  ـــرای جلوگی ـــت ب ـــروری اس ـــری ض ـــت ام نف
از خوردگـــی در تجهیـــزات پایین دســـتی نفـــت 

هـــم بســـیار مهـــم و حیاتـــی اســـت.
ـــش  ـــع پی ـــکات و موان ـــه مش ـــی ب ـــر غام دکت
روی بـــه ســـرانجام رســـیدن اجـــرای ایـــن 
طـــرح اشـــاره کـــرد و گفـــت: مهم تریـــن مانـــع 
عـــدم اعتمـــاد صنعـــت بـــه دانـــش و فنـــاوری 
ــت  ــن اسـ ــن ممکـ ــت. همچنیـ ــده اسـ بومی شـ
از  اســـتفاده  بـــرای  مقاومت هـــا  از  برخـــی 
محصـــول داخلـــی مربـــوط بـــه منتفـــع شـــدن 
مـــادی برخـــی افـــراد از خریـــد خـــارج باشـــد.

ایـــن پژوهشـــگر ادامـــه داد: بـــرای عبـــور از 
ایـــن مشـــکات اول قوانیـــن حمایـــت از تولیـــد 
ـــت  ـــر حرک ـــال های اخی ـــه در س ـــه البت ـــل ک داخ
خوبـــی در ایـــن زمینـــه صـــورت گرفتـــه اســـت 

بایـــد ادامـــه یابـــد. دوم بایـــد مشـــوق هایی 
بـــرای مدیـــران و شـــرکت های کارفرمایـــی کـــه 
ـــی را  ـــاوری بوم ـــش و فن ـــتفاده از دان ـــک اس ریس
می پذیرنـــد در نظـــر گرفتـــه شـــود. ســـوم بـــا 
ـــتفاده از  ـــک اس ـــه ریس ـــت بیم ـــتفاده از صنع اس
ـــش  ـــًا پوش ـــد کام ـــی بای ـــاوری بوم ـــش و فن دان
مجموعه هـــای  بـــرای  چهـــارم  شـــود.  داده 
فنـــاور نظیـــر جهاددانشـــگاهی یـــک کرســـی در 
ــم  ــع مهـ ــر در صنایـ ــم گیـ ــای تصمیـ بخش هـ

نظیـــر صنعـــت نفـــت اختصـــاص یابـــد.
وی در رابطـــه بـــا زمـــان اتمـــام ایـــن طـــرح 
تصریـــح کـــرد: پـــس از ســـاخت موفقیت آمیـــز 
ــه  ــت کـ ــوان گفـ ــی می تـ ــه صنعتـ ــک نمونـ یـ
ایـــن طـــرح فناورانـــه بـــه بلـــوغ کامـــل خـــود 
ــه  ــد در زمینـ ــس از آن بایـ ــت. پـ ــیده اسـ رسـ
ـــور و  ـــل کش ـــه در داخ ـــرح چ ـــن ط ـــی ای بازاریاب
ـــی  ـــی و اصول ـــای منطق ـــه تاش ه ـــه در منطق چ

انجـــام شـــود.
الکترومکانیـــک  پژوهشـــی  گـــروه  مدیـــر 
جهاددانشـــگاهی علـــم و صنعـــت در پاســـخ 
بـــه ایـــن ســـؤال کـــه بـــه نظـــر شـــما شـــرایط 
فعالیـــت، اعتمـــاد و بـــاور بـــه جوانـــان در 
گفـــت:  اســـت؟،  چگونـــه  جهاددانشـــگاهی 
جهاددانشـــگاهی علـــم و صنعـــت در طـــول 
ایـــن ســـالیانی کـــه بنـــده در آن فعالیـــت دارم 
ــه  ــود را بـ ــم خـ ــای مهـ ــیاری از فعالیت هـ بسـ
ـــوب  ـــیار خ ـــج بس ـــرده و نتای ـــذار ک ـــان واگ جوان
و خیره کننـــده ای را کســـب نمـــوده اســـت.

وی در رابطـــه بـــا نقـــش جهاددانشـــگاهی 
کـــرد:  بیـــان  کشـــور  مشـــکات  حـــل  در 
ایـــن  از  بیشـــتر  خیلـــی  جهاددانشـــگاهی 
ــل  ــف و در حـ ــای مختلـ ــد در بخش هـ می توانـ
ـــد  ـــد و بای ـــته باش ـــش داش ـــور نق ـــکات کش مش

شـــود. معرفـــی  آن  توانمندی هـــای 

کمک جهاددانشگاهی علم و صنعت به چاه های 
نفت پیر شده کشور با منک زدایی از نفت خام

دکتـر علیرضـا غالمـی مدیر گـروه پژوهشـی الکترومکانیک جهاددانشـگاهی علـم و صنعت یکـی از محققـان جوان جهاددانشـگاهی اسـت که در 
سـال ۱۳۹۷ در دیـدار بـا رهبـر انقالب بـه ارائه گزارشـی از طـرح فناورانـه نمک زدایـی از نفت خـام پرداخت.

وی کـه مدیریـت پـروژه طراحی و سـاخت سیسـتم نمک زدایی الکترواسـتاتیکی نفـت در جهاددانشـگاهی واحد علـم و صنعت را بر عهـده دارد در 
رابطـه بـا ایـن پروژه گفت: طـرح فناورانـه نمک زدایی از نفت خـام را که در حضـور رهبر انقالب معرفـی کردم از سـال ۱۳۹۰ مراحل تحقیقـات اولیه آن 
شـروع شـد. پس از سـپری شـدن تحقیقـات اولیـه شبیه سـازی های مختلفـی از جنبه هـای گوناگون مهندسـی بر روی موضـوع صورت گرفت. سـپس 
بـا انعقـاد تفاهم نامـه بـا معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری و کمک مالـی این معاونـت موضوع با جدیت بیشـتری دنبال شـد و به ســــاخت 

یـک سـیموالتور نمک زدایی در ابعـاد کارگاهی منتهی شـد.

این طرح فناورانه به بلوغ کامل خود رسیده است و باید در زمینه بازاریابی این طرح در داخل کشور و منطقه تالش هایی انجام شود
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دکتـر محمدحسـین ایمانـی خوشـخو رییـس پـارک 
فرهنگـی  صنایـع  و  نـرم  فناوری هـای  و  علـوم  ملـی 
بـا  نهـاد  ایـن  امنـای  هیـات  عضـو  و  جهاددانشـگاهی 
اشـاره بـه ارزیابـی خـود از فعالیت هـای ایـن سـازمان در 
ابتـدای  چهـار دهـه گذشـته، گفـت: جهاددانشـگاهی از 
تشـکیل خـود بـا تکیـه بـر توانمندی هـای ملـی خواهـان 
حـل بخش هایـی از مشـکات کشـور بـوده اسـت. در ۱۶ 
مردادمـاه سـال ۱۳۵۹ ایـن سـازمان زمانی تشـکیل شـد 
کـه همـه دانشـگاه ها تعطیـل بودنـد و تمامـی نیروهـای 

علمـی و مؤسسـات آمـوزش عالـی بیـکار بودنـد. 
آن  در  ما  دانشگاه های  که  عمده ای  نقص  گفت:  وی 
دوران داشت، شکاف میان دانشگاه با جامعه یا به عبارت 
خوشبختانه  که  بود  صنعت  و  علم  میان  فاصله  دیگر 
مختلف  مقاطع  در  سال  چهل  این  طی  جهاددانشگاهی 
کشور توانست وارد عمل شود و خدمات عمده ای به فضای 
ملی،  توان  بر  تکیه  با  واقع  در  بدهد.  ارائه  کشور  علمی 
نیروهای جوان خوش فکر در عرصه های مختلف وارد عمل 

شدند و تا حد زیادی هم موفق بودند.
تاکید کرد: جهاددانشگاهی در حوزه های  ایمانی  دکتر 
پزشکی، صنعت و کشاورزی با تکیه بر منابع مالی خودش 
و بدون آن که بار عمده ای بر دوش دولت بگذارد توانست 
الگوهای استانداردی را ارائه دهد به گونه ای که مراکز علمی 
می توانند با بهره گیری از این الگوها بی نیاز از منابع دولتی 
باشند. واضح است که اغلب مراکز علمی و آموزش عالی ما 
تا ۹۵ درصد منابع مالیشان وابسته و متکی به دولت است؛ 
در حقیقت با یک جستجوی ساده می توان فهمید که در 
هیچ جای جهان مراکز علمی این گونه اداره نمی شود. در 
بیشتر کشورها مراکز آموزش عالی از طریق کمک و اتصال 
به صنعت، تولید محصول و درآمدزایی و توان اداره مالی 

خود را دارند؛ حتی به دولت هم کمک می کنند.
تحمیلـی،  جنـگ  از  بعـد  ایمانـی  دکتـر  گفتـه  بـه 
و  درمـان  آمـوزش،  از  بخش هایـی  در  جهاددانشـگاهی 
صنعـت که شـرایط بحرانی داشـتند، خدمات زیـادی ارائه 

داد و فعالیت هـای ارزنـده ای داشـت و توانسـت به عنـوان 
یـک نهـاد علمـی گسـترده ایفـای نقـش کنـد.

وی بـا اشـاره به اهمیت تجاری سـازی صنایـع فرهنگی 
گفـت: یکی دیگر از بسـترهایی که جهاددانشـگاهی در آن 
نقش آفرینـی کـرد، صنایـع فرهنگـی بـود. از آنجایـی کـه 
در ایـن چهـل سـال از منابـع فرهنگـی خـود به هیچ وجـه 
ایـن تصـور وجـود  درسـت اسـتفاده نکرده ایـم، همـواره 
داشـت کـه فرهنـگ چـرخ پنجـم کشـور اسـت؛ در واقـع 
هیـچ گاه بـه ایـن فکر نشـده بـود کـه صنایـع و مؤلفه های 
فرهنگـی هـم می توانـد مولـد و درآمـد زا باشـد؛ ماننـد 
نـه  نـه سـازمان،  آمـوزش، کشـاورزی و غیـره.  صنعـت، 
دنبـال  بـه  ارگان هـا،  دیگـر  نـه  و  دسـتگاه های مسـوول 
ایـن اهـداف نبودنـد. در حقیقت به شـکل بسـیار مختصر 
گوشـه هایی از کشـور و اغلـب در شـاخه صنایع دسـتی بـه 

آن توجـه می کردنـد.
بـه گفتـه ایمانـی، اگرچه زود اسـت که قضـاوت کنیم، 
امـا بـا یک نـگاه گـذرا می توان گفـت که جهاددانشـگاهی 

توانسـته ثابـت کند کـه فرهنـگ می تواند مولد باشـد.
رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوری های نـرم و صنایع 
فرهنگـی خاطرنشـان کرد: از آنجایی که جهاددانشـگاهی 
خـود را بـه نیازهـای جامعـه گـره زده اسـت، نیازهـای 
جامعـه هـم در همـه دوران و در همه دولت هـا برای این 
سـازمان مهـم بوده اسـت. ایـن نهـاد در چند سـال اخیر 
دولت مـردان  بـه  و  داد  انجـام  گسـترده ای  فعالیت هـای 
شـود  حمایـت  جهاددانشـگاهی  اگـر  کـه  داد  نشـان 
می توانـد کارهـای بزرگـی انجـام دهـد. پیش بینـی مـن 
این اسـت کـه جهـاد می توانـد در عرصه مدیریت کشـور 

و رفـع نیازهـا و اتصـال صنعـت کمـک کنـد.

تولید زخم پوش های فومی جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی در مرحله اخذ مجوز

از ویژگی های زخم پوش فومی نچسب بودن و عدم نفوذپذیری باکرتی ها به محیط زخم است، در حال حارض تولید زخم پوش فومی 
در جهاددانشگاهی خراسان رضوی در مرحله اخذ مجوز از مراجع ذی صالح است

درمـان مؤثـر زخـم، مسـتلزم انتخاب پانسـمان مناسـب در کنـار سـایر درمان ها اسـت. پانسـمان های سـنتی ماننـد گاز و پنبه کـه در کشـور ما نیز 
خیلـی رایج انـد بسـیاری از ویژگی هـای یک پانسـمان ایـده آل را ندارنـد. آن هـا ذرات و باقیمانـده فیبر و الیـاف خود را در زخـم به جـای می گذارند. این 
پانسـمان ها بـه بسـتر زخـم چسـبیده و آن را خشـک و دهیدراته می کننـد و نیاز بـه تعویض مکـرر و مراقبت پرسـتاری ماهرانـه دارند. این پانسـمان ها 
نبایسـتی مسـتقیمًا روی سـطح مرطـوب زخـم گذاشـته شـوند و اسـتفاده از آن هـا محـدود به شـرایطی اسـت که زخم خشـک و تمیـز بـوده و یا فقط 

به عنوان پانسـمان ثانویه اسـتفاده شـوند.
در حـال حاضـر زخـم پوش هـا وارداتـی هسـتند و با توجه بـه مشـکالت ارزی کشـور بیمارسـتان ها در این خصـوص دچار مشـکل هسـتند، ازاین رو، 
بـا توجـه بـه ظرفیت هـا و توان بـاالی جهاددانشـگاهی در انجـام پروژه های فناورانه، سـبب شـد تا در دو سـال گذشـته با اعتمـاد و حمایت مقـام معظم 
رهبـری و مسـاعدت مجلـس و دولـت، اجـرای ۴۱ طـرح فناورانه توسـط ایـن نهاد آغاز شـود که یکـی از این طـرح تولید زخم پـوش فومی اسـت که این 

مأموریت به جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی واگذارشـده اسـت.
از ویژگی هـای زخـم پـوش فومـی نچسـب بـودن و عـدم نفوذپذیـری باکتری هـا بـه محیط زخم اسـت، در حـال حاضـر تولید زخـم پـوش فومی در 
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی در مرحلـه اخـذ مجـوز از مراجـع ذی صالح اسـت. از ویژگی هـای زخم پوش فومی نچسـب بـودن و عـدم نفوذپذیری 
باکتری هـا بـه محیـط زخم اسـت، در حـال حاضر تولید زخـم پوش فومی در جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی در مرحله اخـذ مجـوز از مراجع ذی صالح 

. ست ا
مهنـدس علیرضـا صادقـی اول شـهر عضو هیات علمـی گروه پژوهشـی مواد نوین جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی و مجـری پروژه تولیـد زخم پوش 

فومـی اجـرای این پـروژه فناورانه را تشـریح کرد.
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ما می توانیم

دکتــر نباتــی افــزود: همچنیــن مصــرف گســترده ایــن 
ترکیبــات شــیمیایی باعــث آلودگی هــای زیســت محیطی 
ــی  ــه طبیع ــه چرخ ــال آن ب ــاک و انتق ــع آب وخ در مناب
آبزیــان، دام و طیــور و بازگشــت دوبــاره ایــن ســموم بــه 
ــدن  ــموم در ب ــت س ــود. انباش ــان می ش ــود انس ــدن خ ب
انســان علــت بســیاری از بیماری هــا ماننــد کبــد چــرب، 
چاقی هــای مفــرط، دیابــت، فشــارخون، بیماری هــای 
ــن  ــد؛ بنابرای ــرها می باش ــواع کانس ــی و ان ــتم عصب سیس
ــن ســموم  ــرای ای ــی مناســب ب ــه جایگزین الزم اســت ک

معرفــی شــود.
تولیــد  و  فرموالســیون  »طــرح  پــروژه  مدیــر 
ــه ای  ــات گلخان ــرل آف ــرای کنت ــی ب ــای گیاه آفت کش ه
ســبزی و صیفــی« جهاددانشــگاهی ادامــه داد: یکــی 
آفت کش هــای  از  اســتفاده  عملــی،  راه کارهــای  از 
بیولوژیــک و آفت کش هــای گیاه پایــه می باشــد. ایــن 
راه در کشــورهای پیشــرفته دنیــا اجــرا و مــورد اســتفاده 
قرارگرفتــه و امنیــت غذایــی را موجــب شــده اســت، ولــی 
ــوع  ــی از موض ــای گیاه ــران آفت کش ه ــفانه در ای متأس
ــازار  ــروزه در ب ــه و ام ــر نرفت ــگاهی فرات ــات دانش تحقیق
تولیــد محصــوالت آفت کــش گیاه پایــه ســهم قابــل 

ــد. ــازار ندارن ــی در ب قبول
دکتــر نباتــی ادامــه داد: بــا توجــه بــه نیــاز روزافــزون 
ــکل  ــع مش ــت رف ــش و جه ــموم آفت ک ــه س ــور ب کش
باقیمانــده ســموم در محصــوالت تــازه خــوری مثــل 
ــن  ــدف ای ــه ای ه ــه ای و مزرع ــی گلخان ــبزی و صیف س
طــرح فناورانــه تولیــد ۵ آفت کــش گیاهــی برعلیــه 

ــک و  ــه، شــته، تریپــس، ســفید بال ــه ای کن ــات گلخان آف
ــه تنهــا باعــث تامیــن  ســفیدک پــودری می باشــد کــه ن
بخشــی از نیــاز آفت کــش کشــور و جلوگیــری از خــروج 
ارز می شــود، بلکــه بــه ایجــاد اشــتغال پایــدار نیــز 

کمــک می کنــد.
وی در رابطــه بــا مشــکات و موانــع پیــش روی 
ــت: در  ــرح گف ــن ط ــرای ای ــیدن اج ــرانجام رس ــه س ب
پروژه هــای تحقیقاتــی کــه وابســتگی زمانــی وجــود 
دارد از دســت دادن فصــل خــاص رویــش یــک گیــاه یــا 
تولیدمثــل و تکثیــر یــک آفــت -کــه در فصــل خــاص بــا 
ــی  ــه معن ــود – ب ــام می ش ــرایط محیطــی خــاص انج ش
از دســت دادن زمــان تــا ســال آینــده و درنتیجــه تاخیــر 
می باشــد. بــا توجــه بــه همه گیــری بیمــاری کرونــا 
ــرایط  ــتخوش ش ــز دس ــرح نی ــن ط ــرفت ای ــد پیش رون
موجــود قرارگرفتــه و مشــکاتی در رونــد کار ایجــاد شــد.

دکتـر نباتـی بیان کرد: مشـکات تهیه مواد شـیمیایی 
و تجهیـزات مـورد نیـاز بـا توجه بـه افزایـش قیمت ها و به 
تاخیـر افتـادن واردات بـه دلیـل شـرایط تحریـم و کرونـا 
بـا  ایمـن  از ترکیبـات  ازیک طـرف، محدودیـت اسـتفاده 
دسترسـی آسـان و قیمـت مناسـب در فرموالسـیون ها از 
طـرف دیگر شـرایط انجـام طرح را بسـیار دشـوار می کرد. 
مستندسـازی محصـوالت، تهیه اسـتانداردهای مـورد نیاز 
و فیلترهـای موجـود در قوانیـن اخـذ مجـوز محصـوالت 
دیگـر  از  نیـز  مربوطـه  مراجـع  در  گیاهـی  آفت کـش 

چالش هـای ایـن طـرح بـود.
تولیــد  و  فرموالســیون  »طــرح  پــروژه  مدیــر 

ــه ای  ــات گلخان ــرل آف ــرای کنت ــی ب ــای گیاه آفت کش ه
ــن  ــزود: همچنی ــگاهی اف ــی« جهاددانش ــبزی و صیف س
ــی  ــکاران فن ــا پیمان ــرارداد ب ــد ق ــد عق ــکاتی مانن مش
ــن و  ــد، تامی ــط تولی ــات خ ــد ملزوم ــاختمانی، خری و س
ــه و  ــد کهگیلوی ــه واح ــاز ک ــورد نی ــه م ــاص بودج اختص
بویراحمــد در خصــوص راه انــدازی واحــد تولیــدی بــا آن 

ــرد. ــوان ک ــد عن ــود را بای ــه رو ب روب
ــرح  ــن ط ــرای ای ــان اج ــان پای ــا زم ــه ب وی در رابط
ــش  ــن دان ــر تدوی ــال حاض ــح داد: در ح ــه توضی فناوران
ــه  ــی ب ــان داروی ــکده گیاه ــرح در پژوهش ــن ط ــی ای فن
پایــان رســیده و پرونــده ۵ فرموالســیون آمــاده و جهــت 
اخــذ مجوزهــای الزم بــه ســازمان حفــظ نباتــات کشــور 
ــه شــده اســت.  ــی ارائ جهــت طــی کــردن مراحــل قانون
ــد  ــر احم ــه و بوی ــد کهگیلوی ــه واح ــوط ب ــش مرب در بخ
زمیــن محــل احــداث کارخانــه در گچســاران خریــداری و 
پیمانــکاران فنــی و ســاختمانی مشــخص و فرآینــد خریــد 
ــزات خــط تولیــد در حــال انجــام اســت. و نصــب تجهی

دکتــر نباتــی در پایــان گفــت: انجــام طرح هــای 
فناورانــه به منظــور حــل مشــکات تولیــد در کشــور 
شــروع یــک فعالیــت ارزشــمند می باشــد کــه بــه 
ــه  همــت جهاددانشــگاهی آغازشــده اســت. اگرچــه تجرب
ــری  ــت دیگ ــر حرک ــد ه ــز مانن ــن مســیر نی ــودن ای پیم
ــد  ــی امی ــود را دارد ول ــاص خ ــای خ ــع و چالش ه موان
مــی رود بــا ایمــان بــه ایــن هــدف ارزشــمند بتــوان گامــی 
ــل  ــی و ح ــت غذای ــن امنی ــک در راه تامی ــد کوچ هرچن
مشــکات زیســت محیطی مــردم خوبمــان برداشــت.

کمک به ایجاد اشتغال 
پایدار با پایان تدوین 

دانش فنی تولید
۵ آفت کش گیاهی

دکتـر فرزانـه نباتـی مدیر پـروژه طرح فرموالسـیون و تولیـد آفت کش های گیاهی بـرای کنترل آفـات گلخانه ای سـبزی و صیفی در رابطـه با آخرین 
وضعیـت ایـن طـرح گفت: ایـن پروژه به صورت مشـترک بیـن پژوهشـکده گیاهـان دارویی و جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد از 

مهرماه ۱۳۹۸ شـروع شـده است.
وی کـه بـا مـدرک دکتـرای تخصصی شـیمی دارویـی از دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران به عنوان عضـو هیـات علمی پژوهشـکده گیاهـان دارویی 
جهاددانشـگاهی از سـال ۱۳۹۲ همـکاری خـود را بـا ایـن نهـاد آغـاز کرده اسـت، دربـاره ضـرورت اجرای ایـن طـرح اظهـار کـرد: از چالش هایی که 
کشـاورزی امـروز بـا آن روبـه رو اسـت مسـاله دفـع آفـات نباتـی بوده کـه کشـاورزان از سـموم شـیمیایی بـرای مبارزه بـا این آفـات به طور وسـیع 
اسـتفاده می کننـد. مصـرف وسـیع ایـن ترکیبـات شـیمیایی موجـب از بیـن رفتـن حشـرات مفیـد و ایجـاد مقاومـت آفت هـا نسـبت به این سـموم 

می شـود.

پرونده ۵ فرمولسیون و تولید آفت کش های گیاهی آماده جهت اخذ مجوزهای لزم به سازمان حفظ نباتات کشور جهت طی کردن 
مراحل قانونی ارائه شده است
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وی در خصوص طرح "تولید مکمل های ورزشی پرمصرف 
داد: مکمل های  ادامه  ورزشکاران"،  تغذیه ای  نیازهای  پایه  بر 
کمبودهای  رفع  باهدف  که  هستند  ترکیباتی  ورزشی  غذایی 
مورد  آنان  ورزشی  کارکرد  افزایش  یا  و  ورزشکاران  غذایی 

استفاده قرار می گیرد.
با توجه بیش ازاندازه  وی تصریح کرد: در چند سال اخیر 
ورزشی،  رقابت های  نتایج  به  ورزشکاران  و  مربیان  مسوولین، 
استفاده از انواع مکمل های ورزشی به منظور بهبود سامتی و 
ارتقاء سطح عملکرد ورزشی در بین ورزشکاران افزایش یافته 

است.
بدن  ظاهری  شکل  بهبود  روزافزون  اهمیت  وی  گفته  به 
به وسیله افزایش حجم و توده عضانی در بین جوانان و حتی 
نوجوانان، افزایش شیوع مصرف این مکمل ها را در بین افراد 

عادی سبب شده است.
بیان  رضوی  خراسان  جهاددانشگاهی  علمی  هیات  عضو 
ورزشی  جامعه  نیاز  از  بیشتری  درصد  حاضر  حال  در  کرد: 
تامین  واردات  طریق  از  مربوطه  مکمل های  به  غیرورزشی  و 
می گردد. همچنین چندین برابر واردات مکمل ها از مسیرهای 
رسمی و ثبت شده در تعرفه های گمرکی، واردات غیر رسمی 
و قاچاق مکمل ها است که بازار بزرگ مصرف این فراورده ها 
بازار  در  رقابت  حاضر  حال  در  می کند.  تامین  را  کشور  در 
ایران عمدتاً معطوف به برندهای خارجی است که با تبلیغات 

گسترده بازار را تسخیر کرده اند.
بازار  گسترش  با  همراه  متاسفانه  افزود:  حسینی  دکتر 
عرضه  نظیر  مختلف  تقلبات  و  سوءاستفاده  فرآورده ها،  این 
به اجزای  آلوده  نمونه های بی کیفیت و بدون کارکرد و بعضاً 

سایر  و  ورزش  جامعه  سامت  خطرناک،  بسیار  دارویی 
مصرف کنندگان این محصوالت را مورد تهدید جدی قرار داده 
است. همچنین با توجه به شرایط تحریم و باال رفتن بیش ازحد 
نرخ دالر سودجویان زیادی به این بازار ورود یافته و سامت 
جوانان این مرزوبوم را با خطر جدی مواجه نموده اند و با توجه 
به این دغدغه ها، جهاددانشگاهی پیرو اعام نیاز وزارت ورزش 
و جوانان تولید مکمل های ورزشی سالم را در دستور کار خود 

قرارداد.
از  پرمصرف  ورزشی  مکمل   ۴ فنی  دانش  توسعه  وی 
از سازمان غذا  دسته های اصلی مکمل ها، اخذ پروانه ساخت 
و دارو و تولید نیمه صنعتی، ارتقای عملکرد ورزشی و افزایش 
بین المللی،  رقابت های  در  حرفه ای  ورزشکاران  رقابت  قدرت 
در  حرفه ای  ورزش  از  ناشی  جسمانی  آسیب های  کاهش 
مصرف  از  ناشی  جسمانی  آسیب های  کاهش  ورزشکاران، 
در  خطرناک  داروهای  و  هورمون ها  به  آلوده  مکمل های 
با  تولید محصوالت  ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای، رونق 
کیفیت در داخل کشور و ایجاد اشتغال دانش بنیان و رفع نیاز 
بخشی از جامعه ورزشی کشور به مکمل های سالم را از جمله 

اهداف این طرح فناورانه برشمرد.
به گفته وی، توسعه دانش فنی ۴ مکمل ورزشی پرمصرف 
از دسته های اصلی مکمل ها )مکمل پروتئین وی، کربوپروتئین 
مکمل  و   )CLA مکمل  وزن،  دهنده  افزایش  مکمل های  و 
کافئین از دسته چربی سوزها در مرحله اول و مکمل کراتین و 
ویت گینر در مرحله دوم از جمله دستاوردها و خروجی مورد 

انتظار طرح است.
معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری مواد 

اخذ  و  تولید صنعتی  رضوی  غذایی جهاددانشگاهی خراسان 
تجاری  تولید  برای  فوق  مکمل  فراورده  بهداشتی  مجوزهای 
اخذ پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو، رونق تولید محصوالت 
با کیفیت در داخل کشور و ایجاد اشتغال دانش بنیان و رفع 
نیاز بخشی از جامعه ورزشی کشور به مکمل های ورزشی سالم 

را از دیگر دستاوردها و خروجی مورد انتظار طرح برشمرد.
وی روند کند تهیه برخی مواد اولیه به دلیل شرایط خاص 
موجود و کم شدن فعالیت برخی واحدهای تولیدی در کشور، 
وجود تقلبات در برخی مواد اولیه، نوسانات بازار ارز و شرایط 
زمان بر  بوروکراسی  تجهیزات،  تامین  روند  کندی  و  تحریم 
مکمل های  توزیع  غیرقانونی  بازار  محصوالت،  مجوزهای  اخذ 
وارداتی و قاچاق را از مشکات و موانع پیش رو را این طرح 

دانست.
انجام  زمان بندی  اساس  بر  کرد:  عنوان  حسینی  دکتر 
شده ۴ مکمل پرمصرف در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و ۲ مکمل 
دیگر در نیمه اول سال ۱۴۰۱ وارد تولید انبوه و بازار مصرف 
خواهند شد که در صورت ادامه حمایت ها امکان فرموالسیون 

و تولید محصوالت متنوع تری در این حوزه را داریم.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی تصریح 
کرد: توان بسیار خوبی در جهاددانشگاهی و سایر بخش های 
کشور  نیازهای  و  مشکات  از  بسیاری  حل  برای  تحقیقاتی 
با  و  شود  اعتماد  ملی  توان  و  پتانسیل  این  به  باید  داریم. 
با  همچنین  نمود.  غلبه  کشور  مشکات  بر  آن ها  از  حمایت 
تدبیر مسئولین کشور مشکات حاکم بر پژوهش و تحقیق و 
نیز تولید محصوالت فناورانه مرتفع گردد تا جامعه از نتایج این 

پروژه ها در بازه زمانی کوتاه بهره مند شود.

تولید مکمل های ورزشی پرمرصف بر پایه 
نیازهای تغذیه ای ورزشکاران

 توسعه دانش فنی ۴ مکمل ورزشی پرمرصف در مرحله اول و دو مکمل کراتین و ویت گیرن در مرحله دوم از جمله دستاوردها و 
خروجی مورد انتظار طرح است

گسـترش روز افزون باشـگاه های بدن سـازی در کشـور، حکایت از اسـتقبال 
افـراد جـوان و نوجـوان جامعه به این رشـته ورزشـی دارد؛ اما نکتـه ای که نباید 
از آن غافـل بـود، ورود مکمل هـای ورزشـی از نـوع تقلبـی و قاچـاق بـه محیط 

است. بدن سـازی  باشـگاه های 
بازرسـان  و  ناظـران  دارو،  و  غـذا  سـازمان  مسـووالن  اعـالم  اسـاس  بـر 
معاونـت غـذا و دارو در دانشـگاه های علـوم پزشـکی کشـور، به صـورت مداوم 
کشـفیات  و  تخلفـات  میـزان  رو  همیـن  از  می کننـد.  بازدیـد  داروخانه هـا  از 
مکمل هـای ورزشـی غیرمجـاز در داروخانه هـا بسـیار کـم بـوده به طوری کـه 
طبـق آمـار موجـود میـزان ایـن تخلفـات کمتـر از یک درصـد اسـت. در عین 
حـال، میـزان مکمل هـای غیر مجاز کـه در مکان های غیر رسـمی و باشـگاه های 

ورزشـی بـه فـروش می رسـد، نسـبتًا باال اسـت.
از همیـن رو، بـا توجـه به ظرفیت هـا و توان بـاالی جهاددانشـگاهی در انجام 
پروژه هـای فناورانـه، سـبب شـد تـا در دو سـال گذشـته بـا اعتمـاد و حمایت 
مقـام معظـم رهبـری و مسـاعدت مجلـس و دولـت، اجـرای ۴۱ طـرح فناورانه 
توسـط ایـن نهـاد آغـاز شـود کـه یکـی از ایـن طرح هـا، "تولیـد مکمل هـای 

ورزشـی پرمصـرف بر پایـه نیازهـای تغذیه ای ورزشـکاران" اسـت.
مکمل هـای غذایـی ورزشـی ترکیباتی هسـتند که باهـدف رفـع کمبودهای 
غذایـی ورزشـکاران و یـا افزایـش کارکـرد ورزشـی آنان مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد و امیـد مـی رود که ۴ مکمـل پرمصرف در نیمه دوم سـال ۱۴۰۰ توسـط 
پژوهشـکده علـوم و فنـاوری مواد غذایـی جهاددانشـگاهی تولیـد و روانه بازار 

گردد.
دکتـر فرشـته حسـینی مدیر پـروژه »تولیـد مکمل هـای ورزشـی پرمصرف 

پژوهشـی  و  آموزشـی  معـاون  و  ورزشـکاران«  تغذیـه ای  نیازهـای  پایـه  بـر 
پژوهشـکده علـوم و فنـاوری مـواد غذایـی جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی 

در آسـتانه ۱۶ مرداد، سـالگرد تشـکیل 
جهاددانشـگاهی وضعیـت اجـرای 

توسـط  فناورانـه  پـروژه  ایـن 
تشـریح  را  جهاددانشـگاهی 

ایـن طـرح  و گفـت:  کـرد 
از ابتـدای سـال ۱۳۹۹ در 
قالـب طرح هـای فناورانه 

جهاددانشــــــگاهی 
به طـــــور مشـترک 

پژوهشـــــکده  با 
گیاهـــان دارویی 

جهاددانشگاهی 
اجرا  در حـال 

. ست ا
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پرونده
ما می توانیم

مهنـــدس فـــرزی در ادامـــه در پاســـخ بـــه ایـــن 
ـــرح  ـــه ط ـــت چ ـــر مدیری ـــال حاض ـــه در ح ـــش ک پرس
فناورانـــه ای را بـــر عهده داریـــد و اجـــرای آن از چـــه 
ـــت: طراحـــی و ســـاخت  تاریخـــی آغازشـــده اســـت، گف
ـــای  ـــرل دور الکتروموتوره ـــتم کنت ـــو )سیس ـــگا درای م
مگاواتـــی ولتـــاژ متوســـط( تـــا تـــوان ۱۵ مـــگاوات 
ـــه ای اســـت کـــه در گـــروه منابـــع  عنـــوان طـــرح فناوران
ــال  ــده در حـ ــت بنـ ــا مدیریـ ــی و بـ ــه صنعتـ تغذیـ
ـــوده  ـــال ۹۸ ب ـــر س ـــروع کار از اواخ ـــت. ش ـــام اس انج
ـــن  ـــروژه تامی ـــه پ ـــی از بودج ـــر بخش ـــال حاض و در ح
ــای  ــا انتهـ ــه تـ ــن بودجـ ــورت تامیـ ــده و در صـ شـ
ســـال ۱۴۰۰، طراحـــی و ســـاخت فـــاز اول پـــروژه 

ـــید. ـــد رس ـــام خواه ـــه اتم ب
ــه  ــن طــرح فناوران ــن کــه اجــرای ای ــاره ای وی درب
ــه  ــود و ب ــرا می ش ــور اج ــرورت در کش ــدام ض ــا ک ب
ــه  ــگاهی چ ــط جهاددانش ــیدن آن توس ــرانجام رس س
دســتاورد و منابعــی بــرای کشــور بــه همــراه خواهــد 
داشــت، بیــان کــرد: بیــش از ۶۰ درصــد انــرژی 
چرخــش  صــرف  کشــور  در  تولیــدی  الکتریکــی 
ــی  ــکان برق ــود. از پل ــی می ش ــای صنعت الکتروموتوره
و فن هــای تهویــه تونل هــای متــرو تــا پمپ هــای 
ــال گاز و ...  ــورهای انتق ــت و کمپرس ــال آب و نف انتق
ــوی  ــتند. از س ــا هس ــش الکتروموتوره ــد چرخ نیازمن
ــدازی  ــرای راه ان ــاال ب ــوان ب ــای ت ــر، الکتروموتوره دیگ
و اتصــال بــه شــبکه بــرق نیــاز بــه مــگا درایــو دارنــد. 
برخــی از ایــن تجهیــزات پــس از راه انــدازی نیــاز بــه 
درایــو ندارنــد، امــا بیشــتر آن هــا بــرای کنتــرل فراینــد 

و کاهــش اتــاف انــرژی به طــور مســتمر از مــگا درایــو 
ــپ  ــش از ۵۰۰۰ پم ــد. در کشــور بی ــتفاده می کنن اس
و کمپرســور بــا تــوان تــا ۱۰ مــگاوات وجــود دارد کــه 
ــه روش هــای قدیمــی و منســوخ کنتــرل می شــوند.  ب
ــزات  ــن تجهی ــرل ای ــرای کنت ــا ب ــگا درایوه ــر از م اگ
بهره گیــری شــود، بیــش از ۵۰ درصــد کاهــش تلفــات 

ــم داشــت. ــی را خواهی ــرژی الکتریک ان
ـــی  ـــه صنعت ـــع تغذی ـــی مناب ـــروه پژوهش ـــر گ مدی
ـــه مشـــکات  ـــه چ ـــن موضـــوع ک ـــاره ای ـــن درب همچنی
ـــه ســـرانجام رســـیدن اجـــرای  ـــش روی ب ـــی پی و موانع
ـــور از  ـــرای عب ـــا ب ـــود دارد و راهکاره ـــرح وج ـــن ط ای
ــن و  ــرد: اولیـ ــان کـ ــت، خاطرنشـ ــکات چیسـ مشـ
ــت.  ــروژه اسـ ــی پـ ــن مالـ ــاله، تامیـ ــن مسـ مهم تریـ
ـــام  ـــه اتم ـــت ارز، هزین ـــرات قیم ـــه تغیی ـــه ب ـــا توج ب
پـــروژه نســـبت بـــه پیش بینی هـــا بســـیار افزایـــش 
ـــد  ـــه مقص ـــروژه ب ـــه پ ـــی اولی ـــع ریال ـــا مناب ـــه و ب یافت
ــت  ــه محدودیـ ــوط بـ ــورد دوم، مربـ ــد. مـ نمی رسـ
ــه  ــت. نیمـ ــروژه اسـ ــای پـ ــه هادی هـ ــن نیمـ تامیـ
هادی هـــای مـــورد نیـــاز در ایـــن طـــرح مشـــمول 
محدودیت هـــای بین المللـــی بـــرای ایـــران اســـت و 
ـــومین  ـــت. س ـــن نیس ـــل تامی ـــادی قاب ـــیرهای ع از مس
ـــدگان  ـــی مصرف کنن ـــع مال ـــت مناب ـــکل محدودی مش
ــت و  ــن اسـ ــای جایگزیـ ــرای طرح هـ ــی در اجـ نهایـ
ــاله هـــم در اجـــرای ایـــن پـــروژه،  چهارمیـــن مسـ
ــده  ــث شـ ــه باعـ ــت کـ ــرق اسـ ــد بـ ــود تولیـ کمبـ
ــرای  ــاز بـ ــورد نیـ ــد مـ ــن دیمانـ ــا در تامیـ پروژه هـ
اجـــرای ایـــن نـــوع طرح هـــا به ویـــژه در جایگزینـــی 

توربین هـــا بـــا محدودیـــت مواجـــه باشـــند.
مهنـــدس فـــرزی در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش 
ــرح  ــن طـ ــرای ایـ ــا اجـ ــق برنامه ریزی هـ ــه طبـ کـ
فناورانـــه چـــه زمانـــی بـــه پایـــان می رســـد و 
چـــه برنامـــه ای بـــرای توســـعه فعالیت هـــا در ایـــن 
ـــای  ـــاخت برده ـــی و س ـــت: طراح ـــد، گف ـــوزه داری ح
ــا  ــه انتهـ ــگاهی بـ ــازی آزمایشـ ــی و نمونه سـ کنترلـ
رســـیده و خریـــد قطعـــات خـــاص بـــرای فـــاز اول 
ـــال  ـــای س ـــا انته ـــده و ت ـــام ش ـــگاوات( انج ـــا ۷.۵ م )ت
ـــید.  ـــد رس ـــام خواه ـــه اتم ـــاز ب ـــن ف ـــاخت ای ۱۴۰۰ س
ــی  ــی مبتنـ ــرح کارفرمایـ ــته دو طـ ــال گذشـ در سـ
بـــر نتایـــج حاصـــل از ایـــن طـــرح فناورانـــه اجـــرا 
ــرکت های  ــا شـ ــی بـ ــت و تفاهم نامه هایـ ــده اسـ شـ
EPCF کار صنعـــت نفـــت بـــرای اســـتفاده از 
مـــگا درایـــو در جایگزینـــی توربوکمپرســـورها و 

ــت. ــده اسـ ــا شـ ــا امضـ توربوپمپ هـ
اجـــرای  کـــرد:  خاطرنشـــان  پایـــان  در  وی 
در  اولین بـــار  بـــرای  فناورانـــه  طرح هـــای 
ــم و صنعـــت ایـــن فرصـــت را  ــگاهی علـ جهاددانشـ
ایجـــاد کـــرد کـــه پژوهش هـــای کاربـــردی بـــدون 
ـــتقل  ـــه مس ـــت و برنام ـــا دق ـــی و ب ـــارهای کارفرمای فش
از کارفرمـــا در مجموعـــه اجـــرا و بـــا دســـتیابی 
ــای  ــرای پروژه هـ ــتفاده از آن بـ ــاوری و اسـ ــه فنـ بـ
کارفرمایـــی تســـریع شـــود. ولـــی تامیـــن هزینه هـــا 
در  شـــده  مطـــرح  خواســـته های  بـــا  مطابـــق 
ــا  ــدن کار را بـ ــی شـ ــده و نهایـ ــام نشـ ــرح انجـ طـ

محدودیت هایـــی مواجـــه ســـاخته اســـت.

اجرای پروژه طراحی 
و ساخت سیستم کنرتل 
دور موتور ۱۵ مگاوات 

ولتاژ متوسط

بـا مهنـدس محمـد فرزی مدیـر گروه پژوهشـی منابع تغذیـه صنعتی و مدیـر پروژه طراحی و سـاخت سیسـتم کنتـرل دور موتور ۱۵ مـگاوات ولتاژ 
متوسـط کـه از سـال ۱۳۷۴ فعالیـت علمـی و پژوهشـی خـود را در جهاددانشـگاهی علم و صنعت و پژوهشـکده برق شـروع کرده اسـت بـه گفت وگو 

. نشستیم
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت انجـام ایـن پـروژه اظهار کـرد: برای کنتـرل حجم عبـور سـیاالت مختلف مثـل نفـت، گاز، هـوا و آب در صنایـع مختلف 
نیازمنـد مبـدل فرکانسـی جهـت کنتـرل دور پمـپ، کمپرسـور و فـن هسـتیم. مبدل هـای فرکانسـی جـزو محصـوالت های تـک و وارداتی هسـتند. 

صـادرات ایـن محصـول از دسـتاوردهای دیگر تولیـد فناوری آن اسـت.

طراحی و ساخت بردهای کنرتلی و منونه سازی آزمایشگاهی به انتها رسیده و خرید قطعات خاص برای فاز اول )تا ۷.۵ مگاوات( انجام 
شده و تا انتهای سال ۱۴۰۰ ساخت این فاز به امتام خواهد رسید
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و  طرح  این  خصوص  در  کرمانشاهی  جوان  محقق  این 
نحوه شروع آن گفت: متاسفانه بخش عمده ای از نیاز داخل 

ساالنه  و  می شود  تامین  واردات  طریق  از  فعال  کربن  به 
حدود ۳۰ میلیون دالر ارز از این طریق از کشور خارج 

محصول  این  به  هم  کشور  نیاز  طرفی  از  می شود. 
در  این محصول  تولید  فکر  به  بنابراین  و  باالست 

استان افتادیم.
وی بـه تولیـد کربـن فعال در کشـور اشـاره 
کـرد و افـزود: آنچـه طـرح تولیـد کربـن فعال 
در  محصـول  ایـن  تولیـدات  دیگـر  از  را  مـا 
جهـان و کشـور متمایـز می کنـد، تولیـد ایـن 
محصـول از قیرطبیعـی اسـت، در حـال حاضر 
کربـن فعال از محصوالت کشـاورزی اسـتخراج 
می شـود و مـا به ایـن فکـر افتادیم کـه بتوانیم 

ایـن محصـول ارزشـمند را از قیرطبیعـی تولیـد 
. کنیم

دکتر دارایی به منابع سرشار قیرطبیعی در استان 
اشاره کرد و افزود: قیرطبیعی یکی از پتانسیل های عمده 

در  فرآوری  هیچ گونه  تاکنون  متاسفانه  که  است  کرمانشاه 
خصوص آن در کشور و استان صورت نگرفته و عمًا سرمایه این 
معادن به صورت خام و به قیمت ناچیز از کشور خارج می شود.

ــرورت  ــر ض ــری ب ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــه تاکی وی ب
فــرآوری معــادن و جلوگیــری از خــام فروشــی آن هــا اشــاره 
کــرد و افــزود: ایشــان در توصیــه بــه دولت هــا اشــاره 
داشــته اند کــه هــر معــدن می توانــد نقــش یــک چــاه 
کوچــک نفتــی را در اقتصــاد کشــور داشــته باشــد و ضــروری 

ــود. ــری ش ــا جلوگی ــی آن ه ــام فروش ــه از خ ــت ک اس
مدیــر گروه پژوهشــی شــیمی جهاددانشــگاهی کرمانشــاه 
گفــت: بــر همیــن اســاس اجــرای طــرح تولیــد کربــن فعــال 
از قیرطبیعــی توســط ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه در 
دســتور کار قــرار گرفــت کــه عــاوه بــر جلوگیــری از خــام 
فروشــی معــادن قیرطبیعــی، ایجــاد ارزش افــزوده و ایجــاد 
ــهم  ــد س ــادن می توان ــن مع ــرای ای ــد ب ــرف جدی ــازار مص ب
مؤثــری در ایجــاد اشــتغال و کمــک بــه رفــع محرومیــت در 

منطقــه داشــته باشــد.

ــن تولیــد ارزشــمند بخشــی  ــا ای ــزود: همچنیــن ب وی اف
ــده و  ــن ش ــال تامی ــن فع ــه کرب ــل ب ــع داخ ــاز صنای از نی
ــروج  ــرد و از خ ــرار می گی ــی ق ــیر خودکفای ــور در مس کش

میلیون هــا دالر ارز از کشــور جلوگیــری می شــود.
ــی  ــش فن ــل دان ــرح تکمی ــه داد: ط ــی ادام ــر دارای دکت
تولیــد کربــن فعــال از قیرطبیعــی و افزایــش ظرفیــت تولیــد 
ــال  ــاز و در ح ــال ۹۸ آغ ــال، از س ــن در س ــه ۲۰۰ ت آن ب
ــن  ــد کرب ــزات خــط تولی ــش از ۹۰ درصــد تجهی حاضــر بی
ــا  ــه زودی ب فعــال، در محــل طــرح مســتقر شــده اســت و ب
ــن  ــن کرب ــد ۱۰۰ ت ــه تولی ــادر ب ــد، ق ــدازی خــط تولی راه ان

ــود. ــم ب ــال در ســال خواهی فع
مدیــر پــروژه طــرح »تولیــد کربــن فعــال از قیرطبیعــی« 
یکــی از مشــکات اصلــی در راه پیشــبرد ایــن طــرح را 

ــز  ــه و نی ــزات کارخان ــن تجهی نوســانات قیمــت جهــت تامی
عــدم تامیــن اعتبــار به موقــع جهــت افزایــش ظرفیــت 
تولیــد ایــن واحــد نیمه صنعتــی عنــوان کــرد و گفــت: ایــن 
ــد  ــم فرآین ــد نتوانی ــب ش ــن موج ــار همچنی ــود اعتب کمب
تولیــد دو محصــول دیگــر از قیرطبیعــی را تکمیــل 
کنیــم. در صــورت تامیــن اعتبــار پــروژه تولیــد کربــن 
فعــال از قیرطبیعــی تــا پایــان آذرمــاه ســال جــاری 

خاتمــه می یابــد.
در  خــود  توســعه ای  برنامه هــای  بــه  وی 
ــش  ــزود: افزای ــرد و اف ــم اشــاره ک ــه ه ــن زمین ای
ــال را در  ــن فع ــن کرب ــد ۱۰۰۰ ت ــت تولی ظرفی
برنامــه داریــم و پیگیــر هســتیم تــا بتوانیــم 
اســتان  در  را  قیرطبیعــی  فــرآورش  مجتمــع 

راه انــدازی کنیــم.
دکتـر دارایـی در ادامـه بـا قدردانـی از مسـووالن 
جهاددانشـگاهی در بـاور و اعتمـاد بـه تـوان و تخصص 
نیروهـای جوان کشـور گفـت: بخش عمـده ای از نیروهای 
متخصـص و هیـات علمـی در جهاددانشـگاهی را جوانـان 
تشـکیل می دهـد کـه نشـان از اعتمـاد جهاددانشـگاهی بـه 
جوانـان می باشـد و تقریبـاً مجـری تمـام طرح هـای فناورانـه 

جهاددانشـگاهی را نیروهـای جـوان تشـکیل می دهـد.
ــای  ــم ظرفیت ه ــفانه علی رغ ــرد: متاس وی خاطرنشــان ک
ــع  ــور و قط ــکات کش ــع مش ــگاهی در رف ــاالی جهاددانش ب
وابســتگی در حوزه هــای مختلــف آن طــور کــه بایــد از 
ــود. ــتفاده نمی ش ــاد اس ــن نه ــیل های ای ــا و پتانس ظرفیت ه

مدیــر پــروژه طــرح »تولیــد کربــن فعــال از قیرطبیعــی« 
ــاوری  ــن فن ــن، اولی ــد کرب ــه تولی ــان این ک ــا بی ــان ب در پای
در حــوزه قیرطبیعــی در کشــور محســوب می شــود، کســب 
ایــن دســتاورد را نتیجــه اعتمــاد مســووالن جهاددانشــگاهی 
بــه تــوان و تخصــص نخبــگان جــوان کشــور دانســت و تاکید 
کــرد: نیروهــای خــاق، متعهــد و بی ادعــای زیــادی در 
جهاددانشــگاهی وجــود دارنــد کــه اگــر زمینــه فعالیت هــای 
فناورانــه بــرای آن هــا مهیــا شــود می تواننــد کارهــای بزرگــی 
ــی انجــام دهنــد و تنهــا  در ســطح کشــور و حتــی بین الملل

کافــی اســت کــه بــه آن هــا اعتمــاد شــود.

جلوگیری از خام فروشی با اجرای طرح تولید 
کربن فعال از قیرطبیعی

مدیر پروژه طرح »تولید کربن فعال از قیرطبیعی« جهاددانشگاهی کرمانشاه گفت: به زودی با راه اندازی خط تولید، قادر به تولید 
۱۰۰ تن کربن فعال در سال خواهیم بود

ایـران بـا بیـش از ۱۵ میلیون تـن ذخایـر قیرطبیعی بعـد از آمریـکا و کانادا 
سـومین کشـور دارای ایـن مـاده معدنی ارزشـمند اسـت که بیـش از ۸۰ درصد 
معـادن آن در اسـتان کرمانشـاه و مابقی در اسـتان های هم جوار ایالم، لرسـتان 

و خوزسـتان متمرکز شـده است.
در همیـن راسـتا سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه بـا توجـه به رسـالت 
خویـش و در راسـتای فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری در خصـوص جلوگیری 
از خـام فروشـی معـادن و فـرآوری آن ها بـا تکیه بر دانـش بومی، بیـش از یک 
دهـه اسـت کـه بخـش عمـده ای از فعالیـت خـود را روی فـرآوری ایـن معادن 
متمرکـز نمـوده که ماحصـل آن ثبـت چندین اختـراع و انجـام چندیـن پروژه 

نیمه صنعتـی می باشـد. و  آزمایشـگاهی 
یکـی از محصـوالت فـرآوری شـده از ایـن معـادن، "کربـن فعـال" اسـت؛ 
مـاده ای اسـتراتژیک که در بسـیاری صنایـع نفـت، گاز، تصفیه خانه هـا، صنایع 
فـوالد و حتـی در تولیـد ماسـک های نظامـی و صنایـع هسـته ای کاربـرد دارد.

در حـال حاضـر از نیـاز ۱۴ هزار تنی کشـور به کربـن فعال، تنهـا دو هزار تن 
آن در داخـل تولید شـده و عمـده آن از طریق واردات تامین می شـود

کربـن فعـاِل تولیـدی حال حاضـر در جهان و ایـران از محصوالت کشـاورزی 
اسـتخراج می شـود، اما اینجا در کرمانشـاه بـرای اولین بار در جهـان یک نخبه 
جوان توانسـته ایـن ماده ارزشـمند را از قیرطبیعـی تولید کنـد، تولیدی که در 
ادامـه راه می توانـد چـرخ صنعـت کشـور را در این حـوزه تکان اساسـی داده و 
آن را بـه چرخـش درآورده و کشـور را بـرای همیشـه از واردات ایـن محصـول 

کند. بی نیـاز 
شیمی  پژوهشی  گروه  مدیر  و  علمی  هیات  عضو  دارایی  علی  دکتر 
تولید  پروژه  روی  بر  فعالیت   ۱۳۹۸ سال  از  که  است  کرمانشاه  جهاددانشگاهی 
با راه اندازی یک واحد  از قیر طبیعی را آغاز کرده، پروژه ای که حاال  کربن فعال 
نیمه صنعتی تولید کربن فعال عماًل به سرانجام رسیده و اولین فناوری کسب شده 

در حوزه معادن قیرطبیعی در سطح کشور محسوب می شود.
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پرونده
ما می توانیم

کـه  آفاتـی  بـا  تلفیقـی  مبـارزه  داد:  ادامـه  وی 
خسـارات زیـادی بـه باغـات و مـزارع وارد می کننـد و 
مبـارزه شـیمیایی پاسـخ مناسـبی بـرای آن هـا ندارنـد 
و یـا آالیندگـی زیـادی به همـراه دارند، در دسـتور کار 
مدیریـت مزرعه در کشـاورزی نویـن در چند دهه اخیر 
قـرار گرفته اسـت. مبـارزه بیولوژیک به ویژه اسـتفاده از 
فرمون هـا از موثرتریـن ایـن روش هاسـت. کـرم خـراط 
همه سـاله خسـارات زیـادی بـه درختـان گـردو و آلـو 
و زیتـون وارد می کنـد، به طـوری کـه وارد تنـه ایـن 
درختـان شـده و از چوپ ایـن درختان تغذیـه می کند.

دکتـر طباطبایـی افزود: مبارزه شـیمیایی بـا آن نیز 
مؤثـر نیسـت. در دنیـا چنـد دهـه و در ایـران نیز چند 
سـالی اسـت کـه بـا اسـتفاده از فرمـون، حشـره ایـن 

آفـت کنتـرل می شـود. با توجـه به حضور شـرکت های 
همچنیـن  و  کشـاورزان  آشـنایی  و  تامین کننـده 
تحریم هـای موجـود، بـه جهـت تکمیل چرخـه فناوری 
بـرای رفـع وابسـتگی بـه این مـواد مؤثـر پـروژه اجرا و 
بـه موفقیـت کامل رسـید. جدای از دسترسـی به هدف 
مذکـور، ایجاد بسـتر مناسـب برای سـاخت فرمون های 
ضـروری، از دیگـر دسـتاوردهای اصلـی این پـروژه بود.

وی همچنیـن دربـاره ایـن که به سـرانجام رسـیدن 
ایـن پـروژه توسـط جهاددانشـگاهی چـه دسـتاورد و 
منابعـی بـرای کشـور بـه همـراه خواهد داشـت، گفت: 
بـا توجـه به کاربـرد عمومی دسـتاورد این فنـاوری نیاز 
اسـت بخش خصوصـی بـرای تجاری سـازی نتایج ورود 
کنـد تـا سـریع تر بخـش کشـاورزی کشـور از نتایج آن 

بهره منـد شـود. بروکراسـی سـتادی برای کسـب مجوز 
محصـوالت بـرای اسـتفاده در مزارع کشـور وجود دارد.

مدیـر طـرح فناورانـه تکمیـل و بومی سـازی چرخه 
فنـاوری تولیـد فرمون حشـره کـرم خراط دربـاره زمان 
نتایـج  کـرد:  خاطرنشـان  پـروژه  ایـن  یافتـن  خاتمـه 
تسـت مزرعـه و کسـب مجـوز اسـتفاده از محصـوالت 
مذکـور تـا پایـان سـال ۱۴۰۰ به طـول می انجامـد، اما 
مطابـق برنامـه در صـورت واگذاری بـه بخش خصوصی 
محصـول در سـال ۱۴۰۱ بـه تولید انبوه خواهد رسـید.

وی در پایـان بیـان کـرد: بـا توجـه بـه نیـاز شـدید 
کشـور بـه دانـش ایجـاد شـده، ضـروری اسـت، هر چه 
پـروژه  دسـتاوردهای  تجاری سـازی  بـرای  سـریع تر 

شـود. تصمیم گیـری 

طرح بومی سازی چرخه 
فناوری تولید فرمون 

حرشه کرم خراط باید 
تجاری سازی شود

دکتـر سـید علـی طباطبایـی قمـی فارغ التحصیل دکتـرای تخصصی شـیمی آلـی از دانشـگاه تهـران و مدیر طـرح فناورانـه تکمیل و بومی سـازی 
چرخـه فنـاوری تولیـد فرمـون حشـره کـرم خراط جهـت مبـارزه با آفت کـرم خـراط در درختـان آلبالـو و گردو بـه گفت وگو نشسـتیم.

مدیـر طـرح فناورانـه تکمیـل و بومی سـازی چرخـه فنـاوری تولیـد فرمون حشـره کـرم خراط کـه از سـال ۱۳۶۵ و بـا زمینـه کاری آگروشـیمی با 
جهاددانشـگاهی همـکاری دارد، دربـاره مـدت زمان اجرای ایـن پروژه و ضـرورت انجام آن در کشـور، اظهار کرد: از سـال ۱۳۹۸ کار بـر روی این پروژه 

اسـت. انجام  حال  در 

با توجه به کاربرد عمومی دستاورد این فناوری نیاز است بخش خصوصی برای تجاری سازی نتایج و تولید انبوه ورود کند تا رسیع تر 
بخش کشاورزی کشور از نتایج آن بهره مند شود
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ــی  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــه ب ــجادیان در ادام ــدس س مهن
کــرد:  خاطرنشــان  طــرح  ایــن  اجــرای  دســتاوردهای 

صرفه جویــی ارزی، عــدم کارایــی تحریــم ایــن محصــول 
در صنایــع کلیــدی، خــروج محصــول از حالــت 

بــودن  پایین تــر  اشــتغال،  ایجــاد  گلوگاهــی، 
قیمــت تمــام شــده نســبت بــه نمونــه خارجــی، 
عــدم خــام فروشــی مــواد اولیــه مــس حداقــل 
ــزوده، از  ــاد ارزش اف ــول و ایج ــن محص در ای
جملــه مهم تریــن دســتاوردهای اجــرای ایــن 

ــود. ــد ب ــه خواه ــرح فناوران ط
چــه  کــه  پرســش  ایــن  دربــاره  وی 
ــام  ــه انج ــش روی ب ــی پی ــکات و موانع مش
ــود دارد و  ــرح وج ــن ط ــرای ای ــیدن اج رس
ــت:  ــت؟ گف ــکات چیس ــور از مش ــای عب راه ه

در مــواردی از جملــه مــواد اولیــه، تجهیــزات و 
ــرای  ســرمایه مســائل و مشــکاتی وجــود دارد. ب

ــث  ــورد بح ــک م ــه، ی ــواد اولی ــث م ــال در بح مث
قیمــت بــازار اســت کــه هزینــه بــاالی مــس و هزینــه 

ــاالی مــواد جانبــی تولیــد کریســتالیزاتور اســت. مــورد  ب
ــت. ــوب اس ــت مطل ــا کیفی ــه ب ــواد اولی ــن م ــر تامی دیگ

مهنــدس ســجادیان افــزود: در بحــث تجهیــزات نیــز ایــن 
مســائل شــامل تامیــن کــوره، نــورد گــرم و ســرد، دســتگاه 
ــری،  ــتگاه کوانتومت ــین کاری، دس ــت ماش ــی جه ــیان س س
ــکاری و ... اســت. همچنیــن موضــوع ســرمایه  ــزات آب تجهی

شــامل خریــد زمیــن و ســاخت آن اســت.
بــه برخــی راه حل هــای پیشــنهادی  بــا اشــاره  وی 
جهــت رفــع ایــن مشــکات اضافــه کــرد: یکــی از راهکارهــا 
ــه  ــک ب ــه ای نزدی ــت. بودج ــی اس ــرمایه گذاری کان مل س
ــن  ــه ای ــت آن ک ــان جه ــارد توم ــا ۵۰ میلی ــدود ۴۰ ت ح
کریســتالیزاتور  تامین کننــده  تنهــا  به عنــوان  مرکــز 

معرفــی شــود نیــاز اســت. قاعدتــاً ایــن بودجــه می توانــد در 
ــود. ــق ش ــز تزری ــن مرک ــه ای ــه ب ــن مرحل چندی

بعــدی،  موضــوع  کــرد:  بیــان  ســجادیان  مهنــدس 
ســفارش خریــد توســط صنایــع بــزرگ اســت کــه تضمیــن 
ــزرگ  ــع ب ــط صنای ــی توس ــای مس ــد قالب ه ــت خری جه
ــواد  ــت م ــن می بایس ــد. همچنی ــته باش ــود داش ــد وج بای
ــه  ــه هزین ــا توجــه ب ــع مــس تامیــن شــود. ب ــه از صنای اولی
ــن  ــیر تامی ــود در مس ــکات موج ــه و مش ــواد اولی ــاالی م ب

آن الــزام اســت کــه مــواد اولیــه بــه قیمــت محصــول اولیــه 
ــود.  ــن ش ــس تامی ــع م ــور از صنای ــود متص ــن س ــا کمتری ب
ایــن موضــوع بــرای صنایــع مــس نیــز ارزشــمند و ســودآور 
خواهــد بــود، چــرا کــه مــاده خــام اولیــه باقیمــت پاییــن 
بــه یــک محصــول مســی باقیمــت خیلــی بــاال نســبت 

ــود. ــل می ش ــام تبدی ــاده خ ــه م ب
مدیــر طــرح فناورانــه کریســتالیزاتور دربــاره 
ــن  ــرای ای ــا، اج ــق برنامه ریزی ه ــه مطاب ــن ک ای
ــد  ــان می رس ــه پای ــی ب ــه زمان ــه چ ــرح فناوران ط
و چــه برنامــه ای بــرای توســعه فعالیت هــا در 
ایــن حــوزه وجــود دارد، گفــت: ایــن طــرح تــا بــه 
حــال ۸۰ درصــد پیشــرفت داشــته و در صــورت 
تامیــن ســرمایه اولیــه مــورد نیــاز تــا انتهــای ســال 
جــاری، بخــش دانــش فنــی و تکرارپذیــری آن، بــه 
پایــان رســیده و بــرای توســعه و تجاری ســازی 

ــد شــد. ــاز خواه ــه آغ ــات اولی محصــول اقدام
اول  برنامــه پیش بینی شــده ســال  افــزود: در  وی 
۲۰ ســت، ســال دوم ۱۰۰ ســت و ســال ســوم ۶۰۰ ســت 
ــد می شــود. بدیهــی اســت  ــاز کل کشــور تولی ــزان نی ــا می ب
میــزان ســرمایه گذاری در ســرعت رســیدن بــه تولیــد انبــوه 

ــر مســتقیم خواهــد داشــت. تأثی
انجــام  کــرد:  بیــان  پایــان  در  ســجادیان  مهنــدس 
طرح هــای گلوگاهــی و بــزرگ توســط جهاددانشــگاهی 
ــاد  ــی ایج ــازمان توانای ــن س ــه ای ــت ک ــان دهنده آن اس نش
ــی را  ــده صنعت ــزات پیچی ــرای تجهی ــوژی ب ــش و تکنول دان
ــی از  ــا، یک ــوع پروژه ه ــن ن ــتمرار ای ــن اس ــت. بنابرای داراس
نقــاط قوتــی اســت کــه ایــن ارگان مقــدس انقابــی بــه آن 
ــی  ــرعت داخل ــوان و س ــع ت ــتیبانی صنای ــت. پش ــز اس مجه
ســازی خدمــات و تجهیــزات را افزایــش داده و میــزان 

وابســتگی کاهــش می یابــد.

دانش فنی ساخت و تولید کریستالیزاتور صنایع 
فولد و ریخته گری تکمیل شد

پشتیبانی صنایع، توان و رسعت داخلی سازی خدمات و تجهیزات را افزایش داده و میزان وابستگی کاهش می یابد

ــش  ــه تکمیــل دان ــر طــرح فناوران مهنــدس ســید حســن ســجادیان مدی
ــری  ــوالد و ریخته گ ــع ف ــتالیزاتورهای صنای ــد کریس ــاخت و تولی ــی س فن
ــات  ــز خدم ــت مرک ــابقه مدیری ــال س ــدود ۲۰ س ــال ۱۳۸۰ و در ح ــه از س ک
تخصصــی و اجــرای بیــش از ۵۰ طــرح را در ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران 

ــتیم. ــو نشس ــه گفت وگ ــت ب ــته اس ــده داش ــه عه ب
وی بـا اشـاره به ضـرورت انجـام این پـروژه اظهـار کـرد: قطعـه گلوگاهی و 
تکنولوژیـک صنایـع مـادر کشـور، کریسـتالیزاتورها و قالب هـای ریخته گـری 

صنایـع فوالد ریزی کشـور هسـتند. این قطعـات یکـی از گلوگاهی ترین قطعات 
این صنعت محسـوب شـده و بـا نبود آن، مشـکالت زیـادی بـرای صنایع فوالد 
ریـزی و دیگر صنایع وابسـته ایجـاد می گردد. از سـوی دیگر، تکنولـوژی باالی 
سـاخت ایـن قطعه کـه از آلیـاژ خاصی از مـس و عناصـر افزودنی اسـت و دوام 
و اسـتحکام باالیـی داشـته و توانایـی تحمـل وزن و گرمای مذاب فـوالد را برای 
شـکل دهی داراسـت، منجر بـه تولید آن توسـط برخـی از شـرکت های خارجی 

شـده اسـت و تا ایـن زمـان تکنولوژی سـاخت داخلی وجود نداشـته اسـت.
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اجـــرای طـــرح فنـــاوری ای را کـــه در 
حضـــور رهبـــر انقـــالب معرفـــی کردیـــد از 
ـــون  ـــت و هم اکن ـــده اس ـــی آغازش ـــه تاریخ چ

ــرار دارد؟ ــه ای قـ ــه مرحلـ در چـ
در آبـــان ســـال ۹۷ توفیـــق شـــد تـــا بـــا جمعـــی 
از جوانـــان و نخبـــگان جهاددانشـــگاهی خدمـــت 
ــتاوردهای  ــا دسـ ــیم تـ ــری برسـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه تخصصـــی خـــود را نـــزد 
ایشـــان ارائـــه نماییـــم. طرحـــی کـــه مـــن خدمـــت 
حضـــرت آقـــا ارائـــه دادم مربـــوط بـــه تولیـــد بـــذر 
ـــال  ـــد س ـــه از چن ـــود ک ـــبزی ب ـــی و س ـــد صیف هیبری
ـــی  ـــرح پژوهش ـــک ط ـــب ی ـــدار، در قال ـــن دی ـــل از ای قب
مشـــغول بـــه کار بودیـــم و ماحصـــل آن دســـت 
یافتـــن بـــه تکنولـــوژی و ســـت آپ فناوری هـــای 
ـــای  ـــول الین ه ـــوس و حص ـــاح معک ـــه اص الزم ازجمل
مختلـــف در گیـــاه خیـــار گلخانـــه ای بـــود. "ایشـــان 
در خصـــوص  بنـــده  عرایـــض  از شـــنیدن  پـــس 

ـــدت  ـــذر، به ش ـــد ب ـــش تولی ـــکات بخ ـــات و مش معض
بـــا واردات بـــذر و وابســـتگی زیـــاد کشـــور بـــه ایـــن 
امـــر  متولیـــان  از  و  کردنـــد  مخالفـــت  موضـــوع 
خواســـتند تـــا بـــه ایـــن موضـــوع رســـیدگی شـــود".

ایـــن طـــرح بـــا چهـــار محصـــول گوجـــه، خیـــار، 
فلفـــل و کاهـــو ادامـــه پیداکـــرده اســـت و تاکنـــون 
چندیـــن الیـــن تجـــاری خیـــار گلخانـــه ای، گوجـــه 
ــو  ــد کاهـ ــوع هیبریـ ــر ۱۰۰ نـ ــز بالغ بـ ــل و نیـ و فلفـ
تولیـــد شـــد کـــه از ایـــن مجمـــوع ۸ رقـــم در 
ــه  ــت کـ ــایان ذکر اسـ ــند. شـ ــت می باشـ ــه ثبـ مرحلـ
ــم  ــاری فراهـ ــک هکتـ ــه ای یـ ــاخت های گلخانـ زیرسـ
ـــی  ـــر کشـــت و ارزیاب ـــار آن زی ـــم هکت ـــون نی شـــد و اکن
ــر  ــت. از دیگـ ــوالت اسـ ــن محصـ ــم های ایـ ژرم پاسـ
دســـتاوردها می تـــوان بـــه تکمیـــل فـــاز مطالعاتـــی 
پاســـم های  ژرم  جمـــع آوری  امکان ســـنجی ها،  و 
کشـــور،  اســـتان های  ســـبزی  و  صیفـــی  بومـــی 
ــای  ــام ارزیابی هـ ــص، انجـ ــای متخصـ ــذب نیروهـ جـ

مولکولـــی، فیتوشـــیمیایی و مورفولوژیکـــی، ســـت آپ 
تکنولوژی هـــای کشـــت بافـــت بـــرای تولیـــد دابـــل 
هاپلوئیـــد و حفـــظ و بنکینـــک ذخایـــر ژرم پاســـمی 
بالغ بـــر ۵۰۰ الیـــن بـــذری و شـــجره نســـل های 

مختلـــف گیاهـــان ایـــن طـــرح اشـــاره کـــرد.

ایـــن طـــرح فناورانـــه بـــا  اجـــرای 
درک کـــدام ضـــرورت در کشـــور توســـط 
ـــرانجام  ـــه س ـــد و ب ـــاز ش ـــگاهی آغ جهاددانش
رســـیدن آنچـــه دســـتاورد و منابعـــی بـــرای 

ــت؟ ــد داشـ ــور خواهـ کشـ
زمانـــی کـــه مـــا ایـــن طـــرح را در جهـــاد آغـــاز 
ــبزی در  ــی سـ ــد صیفـ ــذر هیبریـ ــد بـ ــم تولیـ کردیـ
ـــدت  ـــاظ به ش ـــن لح ـــود و از ای ـــر ب ـــدوداً صف ـــور ح کش
ـــه  ـــه رتب ـــم اینک ـــم و علی رغ ـــته بودی ـــا واردات وابس ب
ـــم  ـــان راداری ـــبزی در جه ـــی و س ـــد صیف ـــم تولی پنج
ــی بالغ بـــر ۹۸ درصـــد بـــذر هیبریـــد صیفـــی  ولـ
ــا  ــون دالر و بـ ــا میلیـ ــرف صدهـ ــا صـ ــبزی بـ و سـ
ـــن  ـــور تامی ـــارج از کش ـــی، از خ ـــه دولت ـــص یاران تخصی
ــه دارد و  ــد ادامـ ــن رونـ ــز ایـ ــون نیـ ــد و اکنـ می شـ
ـــی  ـــی و خودکفای ـــت غذای ـــث امنی ـــوع از حی ـــن موض ای

در تولیـــد بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت.
دســـت یافتـــن بـــه دانـــش تولیـــد بـــذر هیبریـــد 
محصـــوالت صیفـــی و ســـبزی به خصـــوص گوجـــه و 
خیـــار و فلفـــل گلخانـــه ای می توانـــد ضمـــن ایجـــاد 
اســـتقال و امنیـــت غذایـــی بـــرای مـــردم کشـــور، 
ـــش  ـــون دالری واردات را کاه ـــد میلی ـــد ص ـــه چن هزین
ـــد  ـــران در تولی ـــاالی ای ـــگاه ب ـــه جای ـــه ب ـــا توج داده و ب
ــازار  ــم در بـ ــان، می توانیـ ــبزی در جهـ ــی و سـ صیفـ
ــوالت را  ــن محصـ ــد ایـ ــذر هیبریـ ــد بـ ــی تولیـ جهانـ

نیـــز بـــه وضعیـــت مناســـبی برســـیم.
ـــت های  ـــعه کش ـــع توس ـــه جام ـــه نقش ـــه ب ـــا توج ب
گلخانـــه ای در کشـــور کـــه قـــرار اســـت ســـطح زیـــر 
کشـــت ایـــن محصـــوالت تـــا ۲ برابـــر وضعیـــت 
ـــد،  ـــش یاب ـــار افزای ـــزار هکت ـــه ۵۴ ه ـــی ب ـــود یعن موج
ــد و از االن  ــدان می نمایـ ــوع را دوچنـ ــت موضـ اهمیـ
ــکات  ــری از مشـ ــع و پیش گیـ ــر رفـ ــه فکـ ــد بـ بایـ

ایجاد امنیت غذایی کشور با دست یافنت به دانش 
تولید بذر هیبید محصولت صیفی و سبزی

دکتـر الیـاس آریاکیـا مدیـر بانک گیاهی مرکـز ملی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایران وابسـته به جهاددانشـگاهی از سـال ۱۳۸۸ فعالیت خـود را در 
 )Ex situ Conservation( ایـن مرکـز آغـاز کرده و در این مـدت بر روی روش های حفـظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی در شـرایط خـارج از رویشـگاه
 ،)In vitro Conservation( همچـون جمـع آوری و نگهداری و ارزیابی ذخایر ژنتیکی گیاهی و تکنیک هایی همچون کشـت درون شیشـه ای گیاهـان

نگهداری در شـرایط فراسـرد )Cryopreservation( متمرکز بوده اسـت.
وی بـا مـدرک دکتری تخصصـی علوم باغبانی، اسـتادیار و عضـو هیات علمی جهاددانشـگاهی اسـت و تاکنون راه اندازی بخشـی از آزمایشـگاه های 

متعـدد و تجاری سـازی محصـوالت گیاهـی مرکـز ملی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایران را بر عهده داشـته اسـت.
ایـن پژوهشـگر جهاددانشـگاهی کـه مدیریت طرح فناورانه کسـب فنـاوری تولید چهـار نوع بذر هیبرید سـبزی و صیفـی را بر عهـــــــده دارد 

بـه گفت وگو نشسـتیم.

دست یافنت به دانش تولید بذر هیبید محصولت صیفی و سبزی به خصوص گوجه و خیار و فلفل گلخانه ای می تواند هزینه چند صد 
میلیون دلری واردات را کاهش دهد
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پیـــش رو باشـــیم.
ـــرانجام  ـــه س ـــروی ب ـــی پیش ـــکات و موانع ـــه مش چ
ـــه  ـــا توج ـــود دارد و ب ـــرح وج ـــن ط ـــرای ای ـــیدن اج رس
ـــف  ـــه »توق ـــر اینک ـــی ب ـــاب مبن ـــر انق ـــد رهب ـــه تاکی ب
نکنیـــد و نگذاریـــد کارهـــا معلـــق و متوقـــف شـــود« 
راهکارهـــا بـــرای عبـــور از مشـــکات در ایـــن طـــرح 

و ســـایر طرح هـــای فناورانـــه در کشـــور چیســـت؟
ـــد  ـــا تولی ـــط ب ـــی مرتب ـــکات داخل ـــوص مش در خص
بـــذر در کشـــور می تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره 

ـــرد: ک
◄ کم توجهـــی بـــه صنعـــت عظیـــم تولیـــد و 
ـــتگی  ـــاد وابس ـــور و ایج ـــد در کش ـــذر هیبری ـــرف ب مص

خارجـــی زیـــاد
بـــه ظرفیـــت ذخایـــر ژرم  توجـــه  لـــزوم   ◄

هیبریـــد بـــذر  تولیـــد  در  پاســـمی کشـــور 
◄ لـــزوم توجـــه بـــه دســـتاوردهای داخلـــی 

ــذر ــد بـ تولیـ
◄ لـــزوم حمایـــت مضاعـــف از پژوهش هـــای 

ــه ــن زمینـ ــردی در ایـ کاربـ
ــاورزی در  ــج کشـ ــازمان ترویـ ــر سـ ◄ ورود مؤثـ

امـــر حمایـــت از صنعـــت تولیـــد بـــذر
حمایـــت  بـــرای  الزم  بســـتر  ایجـــاد   ◄
ــور ــد در کشـ ــذر هیبریـ ــد بـ ــرمایه گذار در تولیـ سـ

◄ لـــزوم تعامـــات و تبـــادالت فنـــاوری بـــا 
بـــذر  فـــروش  و  تولیـــد  خارجـــی  شـــرکت های 

هیبریـــد

ایـــن  اجـــرای  برنامه ریزی هـــا  طبـــق 
طـــرح فناورانـــه چـــه زمانـــی بـــه پایـــان 
می رســـد و چـــه برنامـــه ای بـــرای توســـعه 

ــد؟ ــوزه داریـ ــن حـ ــا در ایـ فعالیت هـ

بـــذر  تولیـــد  حـــوزه  در  موجـــود  نگـــرش 
هیچ وقـــت نبایـــد گـــذرا و مقطعـــی باشـــد کـــه اگـــر 
این چنیـــن باشـــد، هماننـــد ســـایر ســـازمان ها و یـــا 
شـــرکت های داخلـــی ناموفـــق، محکوم بـــه افـــول 
ـــب  ـــد در قال ـــذر هیبری ـــد ب ـــرح تولی ـــود. ط ـــم ب خواهی
برنامـــه ۴ ســـاله تـــا ســـال ۱۴۰۲ تدویـــن و ارائـــه 
شـــده اســـت کـــه البتـــه در عمـــل بـــا چالش هـــای 
ـــا  ـــن طرح ه ـــبرد ای ـــتیم و پیش ـــه رو هس ـــی روب مختلف
برنامـــه زمانـــی بســـیار طوالنی تـــری را می طلبـــد 
و بایـــد تـــداوم داشـــته باشـــد و برنامـــه توســـعه ای 
آن تدویـــن و ارائـــه شـــده اســـت کـــه مشـــتمل بـــر 
ــد  ــرای تولیـ ــاخت های الزم بـ ــردن زیرسـ ــم کـ فراهـ
ــن  ــت. همچنیـ ــان اسـ ــایر گیاهـ ــد سـ ــذر هیبریـ بـ
به روزرســـانی فرآورده هـــای فعلـــی و مـــورد نیـــاز 
ـــد  ـــر باش ـــد نظ ـــد م ـــه بای ـــت ک ـــواردی اس ـــازار از م ب
ـــازار  ـــا ب ـــت ب ـــت رقاب ـــا قابلی ـــد ت ـــته باش ـــداوم داش و ت

را داشـــته باشـــیم.

ـــاد  ـــت، اعتم ـــرایط فعالی ـــما ش ـــر ش ـــه نظ ب
و بـــاور بـــه جوانـــان در جهاددانشـــگاهی 

چگونـــه اســـت؟
سطوح  تغییر  با  نباید  اعتقاد  و  اعتماد  این  نظرم  به 
این  در  که  شود  تغییر  دستخوش  جهاد  در  مدیریتی 
صورت رسالت جهادی مخدوش شده و باعث ابتر ماندن 
باید جلوی تفاوت موجود بین عمل  پروژه ها می شود؛ و 
از  تعامل،  ایجاد  با  تا  برخی مدیران گرفته شود  و عمل 
ایجاد شکاف بین نسل های مختلف جهادی پرهیز شود.

ـــه  ـــالب ب ـــر انق ـــد رهب ـــه تاکی ـــه ب ـــا توج ب
اســـتفاده از ســـرمایه جهاددانشـــگاهی، بـــه 
نظـــر شـــما مســـووالن بـــه چـــه میـــزان از 

ایـــن ســـرمایه در حـــل مشـــکالت کشـــور و 
ـــد. ـــره می برن ـــارج به ـــه خ ـــتگی ب ـــع وابس رف

ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــت مق ـــه خدم ـــه ای ک در جلس
بودیـــم، معضـــات موجـــود در هـــر بخـــش مطـــرح 
ــووالن در  ــل مسـ ــوه تعامـ ــوص نحـ ــد و در خصـ شـ
ـــادی  ـــتاوردهای جه ـــاندن دس ـــر رس ـــه ثم ـــبرد و ب پیش
این گونـــه بیـــان شـــد کـــه نبایـــد انگیـــزه جوانـــان 
جهـــادی از دســـت بـــرود و بایـــد هماننـــد شـــرایط 
ـــتفاده  ـــف اس ـــای مختل ـــم از راهکاره ـــما ه ـــی ش تحریم
کنیـــد. در خصـــوص پـــروژه بـــذر هیبریـــد ایشـــان 
ــد و  ــب قراردادنـ ــت را مخاطـ ــاورزی وقـ ــر کشـ وزیـ
ــاورزی  ــر کشـ ــا وزیـ ــه بـ ــه در ادامـ ــه ای کـ در جلسـ
ــی  ــا حمایتـ ــاص و یـ ــی خـ ــًا خروجـ ــتیم، عمـ داشـ

حاصـــل نشـــد.

در پایـــان اگـــر نکتـــه خاصـــی در رابطـــه 
بـــا ایـــن طـــرح و یـــا اجـــرای پروژه هـــای 
ــد،  ــگاهی داریـ ــط جهاددانشـ ــه توسـ فناورانـ

بفرماییـــد.
جهاددانشـــگاهی عرصـــه عمـــل و عمـــل اســـت و 
همـــواره ماهیـــت فناورانـــه داشـــته و دارد. "مـــا یـــا 
ــم  ــی را خواهیـ ــا راهـ ــم و یـ ــدا می کنیـ ــی پیـ راهـ
ـــتیم و  ـــاهدش هس ـــون ش ـــه اکن ـــزی ک ـــاخت". چی س
ــاد و  ــل اعتمـ ــود، ماحصـ ــه موجـ ــای فناورانـ پروژه هـ
ـــگان  ـــان و نخب ـــه جوان ـــری ب ـــام معظـــم رهب ـــاد مق اعتق
ــگاهی  ــس جهاددانشـ ــت و رییـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
در ایـــن مســـیر اقـــدام جســـورانه ای انجـــام دادنـــد 
بـــرای  درخشـــانی  آینـــده  می خواهیـــم  اگـــر  و 
ـــور  ـــاوری متص ـــم و فن ـــه عل ـــگاهی در عرص جهاددانش
ــا و  ــه حمایت هـ ــتیم کـ ــن هسـ ــد ایـ ــویم، نیازمنـ شـ

اعتمـــاد بیشـــتری بـــه ایـــن نســـل بشـــود.
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پرونده
ما می توانیم

اجـرای طـرح فناورانـه ای را که در حضـور رهبر 
انقـالب معرفـی کردیـد از چـه تاریخی آغاز شـده 

اسـت و هم اکنـون در چـه مرحله ای قـرار دارد؟
از زمـان شـروع بـه کار در پژوهشـگاه ابن سـینا طرحی 
مشـتق  بنیـادی  سـلول های  از  اسـتفاده  خصـوص  در 
جملـه  از  مختلـف،  بیماری هـای  درمـان  در  آندومتـر  از 
نابـاروری ارائـه کـردم و ارزیابـی ایـن سـلول ها و کاربـرد 
آن هـا در درمـان بیماری هـای مختلـف، از جملـه ضایعات 
غضروفـی، زخم هـای دیابتـی و نابـاروری را آغـاز کردیـم. 
از  سـلول ها  ایـن  مختلـف  جنبه هـای  اول  مراحـل  در 
جملـه ویژگی هـای فنوتیپـی، ژنتیکـی و ایمونولوژیک این 
سـلول ها بـا همـکاری پژوهشـگران پژوهشـگاه ابن سـینا 
انجـام شـد. سـپس مطالعـات اولیـه آزمایشـگاهی را انجام 
دادیـم و پـس از آن بـا طراحـی فـاز مطالعـات حیوانـی، 
ایمنـی و اثربخشـی ایـن سـلول ها را بر مدل هـای حیوانی 
مراجـع  تأییدیـه  اخـذ  بـا  درنهایـت،  کردیـم.  بررسـی 
ذی ربـط، از جمله سـازمان غـذا و دارو، وارد فاز کارآزمایی 
بالینـی شـدیم و اثربخشـی سـلول های بنیـادی مشـتق از 
آندومتـر را در درمـان ضایعـات غضروفـی، زخـم دیابتی و 

نابـاروری مـورد ارزیابـی قراردادیـم.

کـدام  درک  بـا  فناورانـه  طـرح  ایـن  اجـرای 
ضـرورت در کشـور توسـط جهاددانشـگاهی آغاز 
شـد و بـه سـرانجام رسـیدن آنچـه دسـتاورد و 

منابعـی بـرای کشـور خواهـد داشـت؟
محـور اصلـی طـرح کاربـرد سـلول درمانـی در درمـان 
کشـور  در  نابـاروری  شـیوع  متاسـفانه  اسـت.  نابـاروری 
حـدود پانـزده تـا بیسـت درصـد بـرآورد شـده اسـت و 
کـه آمـار قابل توجهـی اسـت. اگرچـه بخـش عمـده ای از 
فناوری هـای  از  اسـتفاده  بـا  نابـارور می تواننـد  زوج هـای 
کمک بـاروری ماننـد آی وی اف، صاحـب فرزنـد شـوند، 
امـا همچنان بخشـی از زوج ها هسـتند کـه از این روش ها 
نتیجـه می گیرنـد و ناگزیـر به اسـتفاده از گامـت یا جنین 
اهدایـی می شـوند. یکـی از دالیـل ایـن وضعیـت کاهـش 
بافـت  مشـکات  واقـع  در  یـا  خانـم  تخمـدان  ذخیـره 
تخمـدان خانـم اسـت کـه حتـی در سـیکل های آی وی 
اف و بـا اسـتفاده از داروهـای تحریـک تخمک گـذاری هم 

نمی توانیـم تعـداد تخمـک کافـی بـه دسـت آوریـم.
در چنیـن مـواردی می توانیـم از سـلول درمانـی بـرای 
تقویـت بافـت تخمـدان و فولیکول زایـی اسـتفاده کنیـم و 

از ایـن راه شـانس بـارداری طبیعـی یـا موفقیـت آی وی 
اف را افزایـش دهیـم؛ بنابرایـن، ایـن طـرح در راسـتای 
زوج هـای  بـه  کمـک  و  کشـور  جمعیتـی  سیاسـت های 
نابـاروری اسـت کـه از روش های مرسـوم درمـان ناباروری 

نمی گیرنـد. نتیجـه 

چه مشـکالت و موانعـی پیش روی به سـرانجام 
رسـیدن اجـرای این طـرح وجـود دارد و بـا توجه 
بـه تاکیـد رهبـر انقـالب مبنی بـر این کـه »توقف 
نکنیـد و نگذاریـد کارهـا معلـق و متوقـف شـود« 
راهکارهـا بـرای عبور از مشـکالت در ایـن طرح و 

سـایر طرح هـای فناورانه در کشـور چیسـت؟
یکـی از مشـکات اصلـی در زمینـه فناوری هـای نوین، 
الزم  زیرسـاخت های  تامیـن  درمانـی،  سـلول  جملـه  از 
اسـت؛ زیـرا کاشـت و تولیـد سـلول های بنیـادی نیازمنـد 
اتاق هـای تمیـز مخصـوص )Clean Room( و فضـای 
کافـی می باشـد و این امر مسـتلزم تخصیـص بودجه کافی 
اسـت. همچنیـن، انجام تحقیقات مسـتلزم اخـذ تأییدیه و 
مجوز از مراجع ذی ربط، مانند وزارت بهداشـت و سـازمان 
غـذا و دارو اسـت؛ امـا متاسـفانه نبـود دسـتورالعمل ها و 
پروتکل هـای مشـخص و تثبیت شـده باعـث شـده اسـت 
کـه رونـد ارزیابـی و صـدور مجـوز زمان بـر و فرسـاینده 
شـود. ضـروری اسـت کـه راهکارهایی در نظر گرفته شـود 
کـه ایـن رونـد ارزیابـی کوتاه تـر و موانـع کمتـر شـود تـا 
رونـد پژوهش ها شـتاب بگیـرد و بتوانیـم در زمان کمتری 
نتایـج عینـی و علمـی پژوهش هـا را چه در حـوزه بالین و 

چـه دیگـر حوزه ها شـاهد باشـیم.

طبـق برنامه ریزی هـا اجـرای این طـرح فناورانه 
چـه زمانی بـه پایان می رسـد و چه برنامـه ای برای 

توسـعه فعالیت هـا در این حـوزه دارید؟
خوشــبختانه اکنــون در فــاز ســوم کارآزمایــی بالینــی 
ــن  ــی ای ــی و اثربخش ــات ایمن ــس از اثب ــم. پ ــرار داری ق
ــذ  ــا اخ ــی و ب ــی بالین ــاز اول و دوم کارآزمای روش در ف
ــی  ــه اخــاق و ثبــت در ســامانه کارآزمای مجــوز از کمیت
ــتری از  ــداد بیش ــرای تع ــن روش ب ــون ای ــی، اکن بالین
خانم هــا در حــال انجــام اســت و منتظریــم پــس از 
پایــان ایــن فــاز و ارزیابــی نتایــج از ســوی ســازمان های 
باالدســتی، به ویــژه ســازمان غــذا و دارو، از ایــن روش در 

ــم. ــن اســتفاده کنی بالی

بـه نظر شـما شـرایط فعالیـت، اعتماد و بـاور به 
جوانان در جهاددانشـگاهی چگونه اسـت؟

باشد،  ایده خوبی داشته  گمان می کنم هر شخص که 
یا محصولی شود  ارائه خدمت  به  منجر  که  ایده ای  یعنی 
حتماً  کند،  باز  را  جامعه  مشکات  از  گره ای  می تواند  که 
جهاددانشگاهی از آن حمایت می کند. در واقع تنها شاخص 
مهم توانمندی علمی و عملی است و در این زمینه تفاوتی 
جهاددانشگاهی  نیست.  سالمند  و  میانسال  و  جوان  میان 
نیز در چهار دهه فعالیت خود ثابت کرده که همواره آماده 
پذیرش و حمایت از ایده ها و طرح هایی است که به تولید 
در همه حوزه ها کمک  توسعه کشور  و  نوین  فناوری های 

می کند.

بـا توجـه به تاکیـد رهبر انقـالب به اسـتفاده از 
سـرمایه جهاددانشـگاهی، به نظر شـما مسـووالن 
بـه چـه میـزان از ایـن سـرمایه در حل مشـکالت 
کشـور و رفـع وابسـتگی به خـارج بهـره می برند.

و  درمانـی  سـلول  یعنـی  مـن،  فعالیـت  حـوزه  در 
درمـان نابـاروری، جهاددانشـگاهی همـواره پیشـرو بوده و 
به ویـژه فعالیت هـای گسـترده و ممتـاز دو موسسـه مهـم 
ابن سـینا و رویـان، جهاددانشـگاهی را بـه پیشـروترین و 
موفق تریـن نهـاد در ایـن حـوزه تبدیـل کـرده اسـت. در 
واقـع نهـاد جهاددانشـگاهی همواره در حـوزه پژوهش های 
کاربـردی و تـاش برای دسـتیابی به خدمـات، محصوالت 
و  علمـی  بـه جامعـه  باعـث کمـک  کـه  فناوری هایـی  و 
و  پیشـتاز  می شـود،  مـردم  مشـکات  حـل  و  پژوهشـی 

اسـت. بوده  موفـق 

در پایـان اگـر نکتـه خاصـی در رابطـه بـا ایـن 
توسـط  فناورانـه  پروژه هـای  اجـرای  یـا  و  طـرح 

بفرماییـد. داریـد،  جهاددانشـگاهی 
از فرصتـی کـه در اختیـارم قراردادیـد، سپاسـگزارم و 
امیـدوارم پروژه هـای فناورانـه جهاددانشـگاهی موفق تـر از 
پیـش ادامـه یابـد. همچنیـن، امیـدوارم رویکـرد حمایتی 
جهاددانشـگاهی از پژوهشـگران جـوان و ایده های خاقانه 
تـداوم یابـد، زیـرا بدون تردید کشـور مـا سرشـار از منابع 
انسـانی توانمنـد و خـاق اسـت که بـا حمایت هـای مالی 
همچـون  موفقـی  و  بـزرگ  ریشـه دار،  نهـاد  اجرایـی  و 
جهاددانشـگاهی می تواننـد آینده ای درخشـان بـرای ایران 

بزنند. رقـم 

استفاده از سلول های بنیادی مشتق از آندومرت در 
درمان ناباروری

جهاددانشگاهی- زیستی  علوم  نوین  فناوری های  پژوهشگاه  مهندسی  گروه  مدیر  و  دانشیار  نژاد  کاظم  سمیه  دکتر 
ابن سینا، محققان برگزیده حوزه علوم پزشکی در جشنواره سال ۱۳۹۹ تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور است.

جوان  محققان  جمله  از  است  کرده  آغاز  پژوهشگاه  این  در  را  خود  فعالیت   ۱۳۸۷ سال  از  که  پژوهشگر  این 
ارائه  به  در مستند غیر رسمی پخش شد  که  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  با  دیدار  در  که  است  جهاددانشگاهی 

جمله  از  مختلف،  بیماری های  درمان  در  آندومتر  از  مشتق  بنیادی  سلول های  از  استفاده  خصوص  در  طرحی 
ناباروری پرداخت.

با این محقق برگزیده جهاددانشگاهی به گفت وگو نشستیم تا با ابعاد این طرح بیشتر آشنا شویم.

طرح استفاده از سلول های بنیادی مشتق از آندومرت در درمان بیاری های مختلف، از جمله ناباروری 
اکنون در فاز سوم کارآزمایی بالینی قرار دارد
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ـــی  ـــای هیدرولیک ـــاخت موتوره ـــروژه »س ـــر پ مدی
درون چاهـــی حفـــاری ســـایزهای ۱/۸ ۲ و ۳/۴ ۶ 
اینـــچ« بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه تولیـــد داخلـــی 
ـــه واردات  ـــتگی ب ـــذف وابس ـــر ح ـــاوه ب ـــزار ع ـــن اب ای
از خـــارج از کشـــور بـــه میـــزان بســـیار زیـــادی در 
کاهـــش هزینه هـــای صنعـــت نفـــت مؤثـــر اســـت، 
گفـــت: موتورهـــای چینـــی عمـــر کاری بســـیار 
کوتاه تـــری نســـبت بـــه نمونه هـــای اروپایـــی و 
ــض  ــر و تعویـ ــی تعمیـ ــد و از طرفـ ــی دارنـ آمریکایـ
ــه  ــی مواجـ ــکات فراوانـ ــا مشـ ــا بـ ــات آن هـ قطعـ
ــداوم  ــرد مـ ــه کاربـ ــه بـ ــا توجـ ــن بـ اســـت. بنابرایـ
ــاز  ــاری چاه هـــای نفـــت نیـ ــا در حفـ ایـــن موتورهـ
ـــور  ـــزار در کش ـــن اب ـــاخت ای ـــاوری س ـــد فن ـــه تولی ب
بســـیار اساســـی اســـت، زیـــرا اجـــرای ایـــن طـــرح 
می توانـــد نقـــش بـــه ســـزایی در حـــل مشـــکات 

صنعـــت نفـــت داشـــته باشـــد.
در  درون چاهـــی  موتورهـــای  داد:  ادامـــه  وی 
صنعـــت حفـــاری چاه هـــای نفـــت از اهمیـــت 
بســـیار باالیـــی برخـــوردار اســـت و در حـــال 
علـــت  بـــه  بهره بـــردار  شـــرکت های  حاضـــر 
به کاررفتـــه در محصـــول و  بـــاالی  تکنولـــوژی 
ــین آالت  ــه ماشـ ــاز بـ ــاخت، نیـ ــای سـ پیچیدگی هـ
ــول  ــن محصـ ــه واردات ایـ ــاص، بـ ــای خـ و ابزارهـ
اســـتراتژیک وابســـته هســـتند. بـــرای غلبـــه بـــر 
موانـــع تولیـــد محصـــول، در ایـــن طـــرح ســـعی 
ــای  ــات و توانمندی هـ ــزات، امکانـ ــده از تجهیـ شـ
داخـــل کشـــور بـــه نحـــو مطلوبـــی اســـتفاده 
شـــود. همچنیـــن بـــرای تولیـــد برخـــی قطعـــات 
ــده  ــره گرفته شـ ــز بهـ ــن نیـ ــای جایگزیـ از روش هـ
ـــی  ـــود. طراح ـــر ش ـــول میس ـــن محص ـــاخت ای ـــا س ت

ـــی  ـــتاندارد، طراح ـــات اس ـــاخت قطع ـــرای س ـــب ب قال
و ســـاخت ابزارهـــای خـــاص ماشـــین کاری و بـــه 
ـــع  ـــع موان ـــرای رف ـــه ب ـــای نوآوران ـــری روش ه کارگی
ــن  ــه در ایـ ــوده کـ ــی بـ ــه اقداماتـ ــد از جملـ تولیـ

طـــرح بـــه کارگرفتـــه شـــده اســـت.
وی در رابطـــه بـــا زمـــان پایـــان اجـــرای ایـــن 
ــت،  ــده اسـ ــاز شـ ــال ۱۳۹۸ آغـ ــه از سـ ــرح کـ طـ
گفـــت: فـــاز اول آن شـــهریورماه ســـال ۱۴۰۰ و 
فـــاز دوم کـــه تحویـــل دو نمونـــه دیگـــر از موتـــور 
می باشـــد، در آبـــان مـــاه ســـال ۱۴۰۱ بـــه انجـــام 

خواهـــد رســـید.
مدیـــر گـــروه پژوهشـــی فنـــاوری خـــأل ســـازمان 
افـــزود:  شـــریف  صنعتـــی  جهاددانشـــگاهی 
حـــوزه  در  فعـــال  شـــرکت های  ازآنجایی کـــه 
نفـــت در حـــال حاضـــر  حفـــاری در صنعـــت 
مهم تریـــن متقاضـــی ایـــن محصـــول می باشـــند 
ــین  ــای پیشـ ــوابق همکاری هـ ــه سـ ــه بـ ــا توجـ و بـ
ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف بـــا 
یکـــی از شـــرکت های فعـــال نفتـــی، مذاکـــرات 
ـــورت  ـــران ص ـــطح مدی ـــرکت در س ـــن ش ـــا ای ـــه ب اولی
ــیدن  ــر رسـ ــه ثمـ ــورت بـ ــت. در صـ ــه اسـ پذیرفتـ
ـــان از صحـــت  ـــت و اطمین ـــا کیفی ســـاخت محصـــول ب
ـــاری  ـــوزه حف ـــال در ح ـــرکت های فع ـــرد آن، ش عملک
ــد  ــتقبال خواهنـ ــول اسـ ــی محصـ ــد داخلـ از تولیـ
ـــداری  ـــر و نگه ـــه تعمی ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــرد. ب ک
محصـــوالت عملیاتـــی فعلـــی یـــک نیـــاز اساســـی 
ــد،  ــردار می باشـ ــرکت های بهره بـ ــی شـ ــرای تمامـ بـ
بـــا کســـب دانـــش فنـــی ایـــن محصـــول می تـــوان 
پاســـخگوی رفـــع نیازهـــای شـــرکت های فعـــال در 

ایـــن حـــوزه بـــود.

ـــد  ـــا تولی ـــه ب ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــی ب ـــدس حافظ مهن
داخـــل و بومی ســـازی موتورهـــای درون چاهـــی 
عـــاوه بـــر جلوگیـــری از خـــروج ارز و قطـــع وابســـتگی 
ـــده  ـــام ش ـــت تم ـــوان قیم ـــول، می ت ـــه واردات محص ب
محصـــول را تـــا ۷۰ درصـــد هزینـــه خریـــد خـــارج 
ـــرات  ـــه تعمی ـــاز ب ـــن نی ـــت: همچنی ـــش داد، گف کاه
موتورهـــای درون چاهـــی در حـــال اســـتفاده در 
کشـــور، ســـرویس و تامیـــن قطعـــات یدکـــی ایـــن 
ــای  ــود تحریم هـ ــور، وجـ ــل کشـ ــول در داخـ محصـ
ـــاد  ـــای اقتص ـــت راهبرده ـــت در جه ـــترده و حرک گس
ـــی،  ـــی و کاالی ایران ـــد مل ـــت از تولی ـــی و حمای مقاومت
ـــش  ـــه دان ـــتیابی ب ـــه دس ـــت ک ـــی اس ـــه عوامل از جمل
ـــزات  ـــن تجهی ـــاخت ای ـــاوری س ـــی و فن ـــی طراح فن
را از اهمیـــت اســـتراتژیک و بســـیار زیـــادی بـــرای 

صنعـــت کشـــور برخـــوردار می کنـــد.
وی در پایـــان اظهـــار کـــرد: از دیگـــر مزایـــای 
ــد و در  ــه تولیـ ــوان بـ ــرح می تـ ــن طـ ــرای ایـ اجـ
ـــش  ـــاد بخ ـــور و ایج ـــات موت ـــودن قطع ـــترس ب دس
تعمیـــر در داخـــل کشـــور، ارتقـــاء ســـطح علمـــی 
و تکنولوژیکـــی صنایـــع داخلـــی، برطـــرف کـــردن 
ســـریع نیازهـــای واحدهـــای مختلـــف متقاضـــی، 
حمایـــت از ســـازندگان داخلـــی و حمایـــت از 
ــی  ــش فنـ ــن دانـ ــی و تدویـ ــرمایه داخلـ کار و سـ
ــش  ــه دانـ ــتیابی بـ ــکان دسـ ــول، امـ ــن محصـ ایـ
ــی  ــای درون چاهـ ــی موتورهـ ــاخت تمامـ ــی سـ فنـ
در تمامـــی ابعـــاد، بـــرآورده شـــده نیـــاز کشـــور 
در زمینـــه موتورهـــای درون چاهـــی و فراهـــم 
ـــورهای  ـــه کش ـــول ب ـــادرات محص ـــکان ص ـــدن ام ش
خاورمیانـــه  منطقـــه  در  بخصـــوص  نفت خیـــز 

اشـــاره کـــرد.

کاهش هزینه ۷۰ درصدی خرید خارجی
 با »ساخت موتورهای هیدرولیکی 

درون چاهی حفاری«

مهندس فاطمه حافظی مدیر پروژه طرح فناورانه »ساخت موتورهای هیدرولیکی درون چاهی حفاری سایزهای ۲.۱/۸ و ۶.۳/۴ اینچ« جهاددانشگاهی شریف 
و مدیر گروه پژوهشی فناوری خأل سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در رابطه با این طرح که یکی از ۴۱ طرح فناورانه این نهاد است، گفت: با توجه به 
نیاز روزافزون به حفر چاه ها در جهت تولید بیشتر از مخازن هیدروکربوری، استفاده از چاه های جهت دار رو به افزایش است و مهم ترین ابزار در حفر چاه های 

جهت دار موتورهای درون چاهی هستند.
وی افزود: هرچند هزینه حفر یک چاه جهت دار ۲-۳ برابر یک چاه عمودی است ولی از آنجایی که بهره برداری به میزان ۵-۸ برابر افزایش می یابد حفر این 
چاه ها کاماًل سودمند می باشد. کیفیت این موتورها عامل بسیار مهمی در سرعت حفاری چاه های جهت دار است و در کاهش هزینه های حفر یک چاه جهت دار 

بسیار تاثیرگذار است.
مهندس حافظی تصریح کرد: از آنجا که ساعت کاری موتور محدود می باشد و پس از اتمام عمر هر قطعه می بایست از چاه بیرون آورده شده و مورد بازرسی 
و تعمیر و در صورت نیاز تعویض قطعه قرار گیرد و همچنین با توجه به اعمال تحریم ها در چند سال اخیر و فقدان موتورهای درون چاهی مناسب و استفاده از 

نمونه های چینی کم کیفیت مشکالت فراوانی را به هنگام حفاری به وجود آورده است.

با تولید داخل و بومی سازی موتورهای درون چاهی عالوه بر جلوگیری از 
خروج ارز و قطع وابستگی به واردات محصول، می توان قیمت متام شده 

محصول را تا ۷۰ درصد هزینه خرید خارج کاهش داد
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پرونده
ما می توانیم

وی بـا بیـان این کـه یکـی از نگرانی هایـی کـه در مورد 
پیشـرفت روزافـزون صنایـع مختلـف نظیر صنایـع غذایی، 
دارویـی، بهداشـتی و معدنـی به ویژه در سـه دهه گذشـته 
آلودگی هـای  بحـث  اسـت،  مطـرح  امـروزی  جوامـع  در 
زیسـت محیطی و توجـه بـه مسـاله توسـعه پایـدار اسـت، 
اظهـار کـرد: آلودگی هـا بـه دسـت خـود انسـان بـه وجود 
او را مـورد آسـیب قـرار می دهنـد. در  می آینـد و خـود 
کشـورهای توسـعه یافته غربـی تـاش و سـعی جـدی در 
جهـت ایجـاد تکنولـوژی برای کاهـش عوامـل آلوده کننده 
بـه وجـود آمـده از فرآیندهـای صنعتی انجام گرفته اسـت. 
حـال آنکـه در کشـورهای درحال توسـعه نظیر کشـورمان، 
تـاش و کوشـش در راسـتای پیشـرفت هـر چه سـریع تر 
در زمینـه صنایـع و تکنولوژی هـای مـدرن، توجـه آنان را 

از پرداختـن بـه مسـائل زیسـت محیطی بازداشـته اسـت.
گـزارش  اسـاس  بـر  داد:  ادامـه  ای  ورسـه  دکتـر 
محیط زیسـت سـازمان ملـل متحـد، مهم تریـن آالینـده 
هـوا ذرات معلـق )PM( اسـت. ذرات معلـق موجـود در 
هـوا بـه ذرات مـواد جامـد یا معلـق مایع اطـاق می گردد 
کـه انـدازه آن هـا از ۰/۰۰۰۲ میکـرون بزرگ تـر و از ۵۰۰ 
میکـرون کوچک تـر اسـت. مهم تریـن ویژگـی ذرات معلق 
در هـوا انـدازه، توزیـع انـدازه، غلظـت و ترکیب شـیمیایی 
آن هـا اسـت. ذرات معلـق موجـود در هـوا بـر سـامتی 
انسـان و اکوسیسـتم اثـرات نامطلوبـی به جـای می گذارد. 

ذرات معلـق بـا قطـر ۱۰ میکـرون )PM ۱۰( بـه دلیـل 
راه یابـی بـه سیسـتم تحتانـی تنفسـی به عنـوان شـاخص 
اصلـی مـواد معلـق در هوا معرفـی می شـوند. ذرات با قطر 
بسـیار ریـز با قطـر کمتـر از ۲/۵ میکـرون )PM ۲.۵( به 
اعمـاق ریـه نفـوذ می کننـد و موجـب اختـاالت تنفسـی 

می شـوند.
و  فنـاوری  بـه  »دسـتیابی  طـرح  پـروژه  مدیـر 
هـوا«  صنعتـی  فیلترهـای  منسـوج  مدیاهـای  تولیـد 
جهاددانشـگاهی صنعتـی امیرکبیـر تصریـح کـرد: هـوای 
ایـران در میـان آلوده تریـن هواهـا در جهـان بـوده و بـا 
توجـه بـه رشـد صنعتـی در حـال وخیم تـر شـدن اسـت. 
یکـی از عوامـل مهـم ایجادکننـده آلودگی هـا ذرات معلق، 
فرآینـد تولیـد مواد معدنی و سـیمان در کارخانه ها اسـت. 
نقـش  پایـه،  از صنایـع  به عنـوان یکـی  صنعـت سـیمان 
اساسـی را در توسـعه زیرسـاخت های اقتصادی- اجتماعی 
هر کشـور بـر عهـده دارد. باوجوداین که ایـن صنعت یکی 
از صنایـع بسـیار مهـم، پرشـتاب و تاثیرگذار در توسـعه و 
رشـد صنعتـی هـر کشـور محسـوب می شـود؛ به طوری که 
امـروزه به عنـوان یکـی از شـاخص های توسـعه صنعتـی 
موردتوجـه قـرار می گیـرد، طبـق آمارهـای به دسـت آمده، 
در کشـور ما متاسـفانه اثـرات زیسـت محیطی ذرات معلق 
ناشـی از کارخانه های سـیمان، بـه موضوعـی بحث برانگیز 

و جـدی تبدیل شـده اسـت.

از غبارهـای تولیـدی  افـزود: در زمینـه اسـتفاده  وی 
کـه  گفـت  بایـد  کشـور  سـیمان  کارخانه هـای  توسـط 
سیسـتم های فیلتراسـیون قـوی )فیلترهـای هیبریدی( با 
مدیـای منسـوج بافتـه از الیـاف معدنـی مقـاوم در برابـر 
از ۱۰ میلی گـرم در  بازدهـی کمتـر  بـا ضریـب  حـرارت 
مترمکعـب وارد کشـور شـده که مطابـق با اسـتانداردهای 
جهانـی بـوده و ایـن سیسـتم ها بـه دلیـل وارداتـی بـودن 
و قیمـت آن تاکنـون فقـط در تعـدادی از کارخانه هـای 
سـیمان کشـور نصب شـده اند. بـا کاربـرد این نـوع فیلترها 
در صنایـع سـیمان ایـن شـاخه از صنایـع نیـز بـه جمـع 

اسـت. پیوسـته  دوسـتداران محیط زیسـت 
دکتـر ورسـه ای در خصوص ضرورت اجـرای این طرح 
فناورانـه گفـت: بومی سـازی فناوری تولید مدیای منسـوج 
از الیـاف معدنـی بـرای غبارگیـری از گازهـای خروجـی 
کارخانه هـای آالینـده هـوا و قطـع وابسـتگی بـه خـارج و 
پاسـخگویی بـه نیازهـای کنونـی صنایع آالینده هـوا نظیر 
سـیمان، مـواد معدنـی، فلـزات و... از ضرورت هـای اجرای 

ایـن طرح هسـتند.
رییـس جهاددانشـگاهی صنعتـی امیرکبیـر در رابطه با 
دسـتاوردها و خروجـی ایـن طرح بیان کرد: از دسـتاوردها 
و خروجـی ایـن طـرح می تـوان بـه تدویـن دانـش فنـی 
تولیـد مدیـای منسـوج فیلتـر بافته شـده از الیـاف معدنی 
مقـاوم در برابـر حـرارت، ارزیابی عملکرد کیفـی فیلترهای 

رصفه جویی 2/5 میلیون 
یورویی با دستیابی به  طرح 

فناوری و تولید مدیاهای 
منسوج فیلرتهای صنعتی 

هوا

دکتـر مهـدی ورسـه ای رییس جهاددانشـگاهی صنعتـی امیرکبیر و مدیر پـروژه طرح های »دسـتیابی به فنـاوری و تولید مدیاهای منسـوج فیلترهای 
صنعتـی هـوا« و »طراحی و سـاخت دسـتگاه صنعتی ترریسـی )Wet Spinning( باهـدف تولید الیـاف ویژه برای کاربرهای پزشـکی و ...« به تشـریح 

پرداخت. طرح هـا 
رییـس جهاددانشـگاهی صنعتـی امیرکبیـر در ایـن رابطـه گفـت: در حـال حاضـر در ایـن واحـد دو طـرح در دسـت انجـام اسـت که یکـی از آن ها 
»دسـتیابی بـه فنـاوری و تولیـد مدیاهـای منسـوج فیلترهای صنعتی هوا« اسـت کـه کار آن از اواخر سـال ۱۳۹۷ رسـمًا شـروع و کارهـای تحقیقاتی و 

نمونه هـای اولیـه آن انجـام شـد و بـا خریـد تجهیـزات و ماشـین آالت موردنیاز مراحـل نهایـی فـاز اول آن در حال انجام اسـت.

رییس جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر از طراحی و ساخت دستگاه صنعتی ترریسی )Wet Spinning( باهدف تولید الیاف ویژه 
برای کاربرهای پزشکی و ... سخن گفت
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منسـوج بافته شـده از الیاف معدنی مقـاوم در برابر حرارت 
در شـرایط واقعـی، قطـع وابسـتگی بـه مدیـای منسـوج 
فیلتـر بافتـه شـده از الیاف معدنـی مقـاوم در برابر حرارت 
وارداتـی و جلوگیـری از خـروج ارز، جلوگیـری از آلودگی 
محیط زیسـت، انتقـال تکنولـوژی تولیـد مدیـای منسـوج 
فیلتـر بافتـه شـده از الیاف معدنـی مقـاوم در برابر حرارت 
اشـاره کـرد و در نهایـت در صـورت دسـت یابی بـه ایـن 
فنـاوری تولیـدات داخلـی بـا کیفیـت مشـابه حداقـل ۳۵ 
تـا ۴۰ درصـد کاهـش هزینه خواهـد داشـت و بالغ بر ۲.۵ 

میلیـون یـورو صرفه جویـی ارزی را دارا اسـت.
ــه  ــروی ب ــع پیش ــکات و موان ــه مش ــه ب وی در ادام
ســرانجام رســیدن اجــرای ایــن طــرح گفــت: همان گونــه 
کــه می دانیــد اکوسیســتم فنــاوری و نــوع آوری ســازوکار 
ــن  ــه ضم ــای فناوران ــام کاره ــد. انج ــود را می خواه خ
داشــتن روحیــه جهــادی و دانــش و تخصــص و جســارت، 
ــه اســت  ــا درک فناوران ــاختاری ب ــدگاه و س ــه دی ــاز ب نی
ــا  ــا گاه ــا و دیدگاه ه ــاختارها، رونده ــفانه س ــه متاس ک
ــد  ــوع مانن ــه موض ــاً ب ــت و صرف ــاوری نیس ــاب فن از ب
ــود و  ــگاه می ش ــک ن ــر و ی ــوگ صف ــتم آنال ــک سیس ی
متاســفانه در کشــور و در درون ســاختار خودمــان گاهــی 
بــه ســدهایی می خوریــم کــه باعــث تأســف اســت، 
ــث  ــا باع ــویم ام ــرد نش ــه دلس ــم ک ــاد گرفتی ــد ی هرچن
ــود. ــور می ش ــام ام ــیوه انج ــه کار و ش ــرش ب ــر نگ تغیی

بسـته  نـگاه  بـا  نمی تـوان  افـزود:  ای  ورسـه  دکتـر 
انجـام  فناورانـه  و  بـزرگ  یـک کاره ای  و  و صفـر  دولتـی 
داد. مسـتحضرید کـه یکـی دیگـر از چالش هـای اساسـی 
واحدهـای تولیـدی در مسـیر جهـش تولیـد بـا توجـه به 
تحریم هـای بین المللـی و نیز شـیوع ویروس کرونا، شـیوه 
تامین مواد اولیه و ماشـین آالت مورد نیاز اسـت. از طرفی 
سـامانه های دسـت و پاگیـر و قوانیـن بی موقـع در ثبـت 
سـفارش کاال، قوانیـن گمرک و عـدم هماهنگی بین بانک 
مرکـزی و وزارت صمـت در کنـار ریسـک نوسـانات ارزی 
و تـورم و نهایتـاً مشـکات سـاختاری و بوروکراسـی های 
موجـود جهـت اجرای طـرح از دیگـر موانع پیـش روی ما 
بـوده کـه می بایسـت بـرای این موضـوع به منظور سـرعت 
عمـل در انجـام طرح هـای فناورانـه راهکارهـای جدیـدی 
ایجـاد نمـود چـرا کـه با نگاه بسـته دولتـی و ایجـاد موانع 
نمی تـوان انتظـار فعالیـت جهـادی آن هـم از نـوع فناورانه 

داشت.
و  فنــاوری  بــه  »دســتیابی  طــرح  پــروژه  مدیــر 
ــوا«  ــی ه ــای صنعت ــوج فیلتره ــای منس ــد مدیاه تولی
جهاددانشــگاهی صنعتــی امیرکبیــر در رابطــه بــا آخریــن 
وضعیــت ایــن پــروژه گفــت: در فــاز اول، تــا نیمــه آبــان 
مــاه بافــت منســوج شیشــه بــه دلیــل تاخیــر در انتقــال 
ارز بــرای خریــد نــخ شیشــه از چیــن، انجــام می شــود و 
در فــاز دو تــا خردادمــاه ســال ۱۴۰۱ تکمیــل و پوشــش 
ــد  ــرای خری ــن ارز ب ــورت تامی ــا PTFE در ص ــی ب ده
ماشــین آالت موردنیــاز و پوشــش PTFE انجــام خواهــد 

شــد.
وی تصریـح کـرد: بـه نظر می رسـد بـا توجه بـه این که 
محققـان بـرای اولین بـار در اجـرای طرح هـای فناورانه با 
چالش هـای تولیـد محصـول مربوطـه مواجه می شـوند که 
بایـد بـرای هر یک از موانـع راهکاری ارائـه دهند و ممکن 
اسـت هزینه هـای آن بیشـتر از میـزان برآورد شـده باشـد 
یـا بـا سـعی و خطـا انجام شـده باشـد و یـا حتی بـا موانع 
پیش بینی نشـده مشـابه مواجـه می شـوند کـه منجـر بـه 
تاخیـر در برنامـه مطابـق شکسـت کار می شـود. همچنین 
بـرای تولیـد محصول از طرح هـای فناورانـه امکانات تولید 
تجهیـز  جانبـی،  تجهیـزات  تولیـد،  سـوله  تامیـن  نظیـر 
آزمایشـگاه های تخصصی،... فراهم شـود تا بتـوان از صرف 
هزینـه و زمـان صـرف شـده در اجـرای طـرح فناورانه در 
راسـتای تولیـد محصول مـورد نیـاز صنایع اسـتفاده کرد.

طراحی و ساخت دستگاه صنعتی ترریسی
)Wet Spinning( 

دکتـر ورسـه ای در ادامـه در رابطـه بـا طـرح دوم این 
ترریسـی  صنعتـی  »دسـتگاه  سـاخت  و  طراحـی  واحـد 
)Wet Spinning( باهـدف تولیـد الیـاف ویـژه بـرای 
بـا  ایـن طـرح  کـرد:  اظهـار   »... و  پزشـکی  کاربردهـای 
مدیریـت انجام شـده و همدلـی و همراهـی همـکاران ایـن 
سیسـتم بـا طراحـی خاصـی کـه بـرای آن انجـام شـده؛ 
عمـًا از فـاز تولیـد نیمه صنعتـی بـه صنعتـی ورود پیـدا 
کـرد و تـا اول مردادمـاه به صـورت کامـل همـه اجـزای 
آن یعنـی بخش هـای مکانیکـی، الکتریکـی، سیسـتم های 
کامـل  و  سـاخته  آن  الکترونیکـی  بخش هـای  و  درایـور 
شـده و در مجتمـع تحقیقاتی جهاددانشـگاهی و در مرکز 
امیرکبیـر  صنعتـی  واحـد  جهاددانشـگاهی  دانش بنیـان 
نصب شـده اسـت و تـا سـالروز تشـکیل جهاددانشـگاهی 
راه انـدازی نهایـی و پیش تولیـد اولیـه الیـاف موردنظـر بـا 

کاربـرد پزشـکی انجـام می شـود.
وی تصریـح کـرد: تولیـد زخم پوش هـا به عنـوان یکـی 
کنتـرل  باقابلیـت  فنـی  منسـوجات  زیرمجموعه هـای  از 
ترشـحات، رطوبـت و بهبـود کنتـرل زخـم بـا توجـه بـه 
اهمیت آن در حوزه بهداشـت و درمان جامعه و جلوگیری 
از خـروج ارز و ایجـاد اخـال دررونـد و سیسـتم درمـان 
امـری الزم و ضـروری اسـت. پلیمرهـا بـا منشـأ طبیعـی 
مـورد اسـتفاده در زخـم پوش هـا نظیـرکاژن، آلژینـات و 
کیتوسـان مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و به عنوان مثـال 
بـرای تولیـد الیـاف آلژینـات از فرآینـد ریسـندگی تـر که 
در حـوزه مهندسـی نسـاجی قراردارد، اسـتفاده می شـود.

رییـس جهاددانشـگاهی صنعتـی امیرکبیـر ادامـه داد: 
با توجه به بررسـی انجام شـده دسـتگاه ترریسـی مناسـب 
تولیـد الیـاف خـاص وجـود نـدارد کـه عامـل اصلـی عدم 
دسـتیابی بـه تولیـد الیـاف و درنتیجـه منسـوجات مدنظر 
بـا عملکـرد خـاص اسـت. بنابراین بـا توجه به عـدم وجود 
ایـن دسـتگاه در کشـور و همچنیـن وجـود تحریم هـای 
در  اقتصـادی  ایجـاد جذابیت هـای  بـر  بی سـابقه، عـاوه 
تولیـد ایـن محصول در کشـور و نیاز سـاالنه بیش از ۶۰۰ 
هـزار زخـم پوش، تولید منسـوجات ویژه نظیر منسـوجات 
پزشـکی بـا کاهـش مرگ ومیر افـراد و هزینه هـای تحمیل 
شـده بـه جامعه بـرای درمان اثـرات مخرب بـه دلیل عدم 
وجـود ایـن نـوع منسـوجات، جـزو مواضـع اسـتراتژیک 

می شود. محسـوب  کشـور 
صنعتـی  دسـتگاه  سـاخت  و  طراحـی  پـروژه  مدیـر 
ترریسـی )Wet Spinning( افـزود: بنابرایـن، طراحـی 
و سـاخت داخلـی سیسـتم ریسـندگی تـر یـا ترریسـی 
الیـاف که بـا طراحی قسـمت های مختلف آن بـرای تولید 
صنعتـی انجـام شـده و اجـرای موفق ایـن طـرح می تواند 
عـاوه بر قطع وابسـتگی بـه واردات این نـوع زخم پوش ها 
کـه بیـش از نهصد هـزار یورو و معـادل ۲۷۰ میلیارد ریال 
در سـال اسـت، در حـوزه سـامت جامعه و رفـع نیازهای 
اساسـی در حـوزه بهداشـت و درمـان کار ارزنده ای باشـد.

وی تصریـح کـرد: زخم پـوش نـواری آلژینـات به عنوان 
یک محصول اسـتراتژیک قابل اسـتفاده در بیماران مبتابه 
دیابتـی، زخم هـای سـوختگی  پـای  بسـتر، زخـم  زخـم 
درجـه دوم، زخم هـای پـس از عمـل، زخم هـای وریـدی، 
بنابرایـن  اسـت.  ترومـا  زخم هـای  و  زخم هـای حفـره ای 
و  پانسـمان ها  ایـن  و سـازمان های مصرف کننـده  مراکـز 
زخم پوش هـا، بیمارسـتان های سـوانح و سـوختگی، مراکز 
تخصصـی درمان بیمـاران دیابتـی، مراکـز تخصصی ترمیم 
زخـم و حتـی واحدهـای کوچک تـر و مطـب متخصصیـن 
فعـال در زمینـه درمـان و ترمیـم انـواع زخم هـای مذکور 
اسـت و تولیـدات داخلـی می توانـد از نظـر قیمتـی حدود 

۵۰ درصـد مشـابه نمونه هـای خارجـی تولید شـود.
مدیـر ایـن پـروژه بیـان کـرد: همان طـور کـه در بـاال 
اشـاره شـد تـا اول مردادمـاه به صـورت کامل همـه اجزای 
آن یعنـی بخش هـای مکانیکـی، الکتریکـی، سیسـتم های 
کامـل  و  سـاخته  آن  الکترونیکـی  بخش هـای  و  درایـور 
شـده و در مجتمـع تحقیقاتی جهاددانشـگاهی و در مرکز 
امیرکبیـر  صنعتـی  واحـد  جهاددانشـگاهی  دانش بنیـان 
نصب شـده اسـت و تـا سـالروز تشـکیل جهاددانشـگاهی 
راه انـدازی نهایـی و پیش تولیـد اولیـه الیـاف موردنظـر بـا 

کاربـرد پزشـکی انجـام می شـود.
وی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه ایـن کـه محققـان برای 
اولیـن بـار در اجـرای طرح هـای فناورانـه بـا چالش هـای 
تولیـد محصـول مربوطـه مواجـه می شـوند که بایـد برای 
هـر یـک از موانـع راهـکاری ارائـه دهنـد و ممکـن اسـت 
هزینه هـای آن بیشـتر از میـزان بـرآورد شـده باشـد یـا 
بـا سـعی و خطـا انجـام شـده باشـد و یـا حتـی بـا موانـع 
پیش بینی نشـده مشـابه مواجـه می شـوند کـه منجـر بـه 
تاخیـر در برنامـه مطابـق شکسـت کار می شـود. همچنین 
امکانـات  فناورانـه  طرح هـای  از  محصـول  تولیـد  بـرای 
جانبـی،  تجهیـزات  تولیـد،  سـوله  تامیـن  نظیـر  تولیـد 
تجهیـز آزمایشـگاه های تخصصـی،... فراهم شـود تـا بتوان 
از صـرف هزینـه و زمـان صـرف شـده در اجـرای طـرح 
فناورانـه در راسـتای تولیـد محصـول مـورد نیـاز صنایـع 
مـورد  سـاختارهای  و  نگـرش  امیـدوارم  کـرد.  اسـتفاده 
نیـاز بـرای اکوسیسـتم فنـاوری و انجـام کارهـای بـزرگ 
و فناوارنـه بیش ازپیـش در کشـور و به خصـوص مجموعـه 
جهاددانشـگاهی شـکل بگیـرد تـا موتـور توسـعه اقتصـاد 
دانش بنیـان بتوانـد گره هـای ایجادشـده درراه پیشـرفت 

کشـور را بـا سـرعت باالیـی بـاز کنـد.
رییـس جهاددانشـگاهی صنعتـی امیرکبیـر گفـت: بـا 
توجـه بـه هدف گـذاری انجام شـده، ایـن واحـد عـاوه بـر 
انجـام امـور در حوزه هـای فرهنگی-آموزشـی، برنامه هـای 
خـود را بیشـتر حول کارهـای فناورانه در حوزٔه مهندسـی 
نسـاجی، منسـوجات تکنیکـی و ویـژه قـرار داده کـه بـا 
توجـه به خـاء موجود در کشـور بـرای این نـوع تولیدات 
و کاالهـا در کشـور ایـن زمینـه به عنـوان یکـی از مـوارد 
مهـم و مـورد نیاز در کاربرد منسـوجات نسـاجی در سـایر 
یافته هـای  تجاری سـازی  ایـن  بـر  اسـت. عـاوه  صنایـع 
فناورانـه و فـروش دانـش فنـی نیـز از دیگـر برنامه هـای 
پیـش روی واحـد صنعتـی امیرکبیر اسـت و همان طور که 
قبـا نیز اشـاره شـده اسـت بـرای اسـتقال و خودکفایی 
اقتصـاد  تکیه بـر  جـز  چـاره ای  همه جانبـه  توسـعه  و 
نیسـت  حـوزه  ایـن  در  سـرمایه گذاری  و  دانش بنیـان 
و مـا هـم بـا علـم بـه ایـن موضـوع در همیـن راسـتا گام 

برمی داریـم.
دکتـر ورسـه ای افـزود: در پایـان امیـدوارم نگـرش و 
سـاختارهای مـورد نیاز برای اکوسیسـتم فنـاوری و انجام 
کارهـای بـزرگ و فناوارنـه بیش ازپیـش در کشـور و بـه 
ویـژه مجموعـه جهاددانشـگاهی شـکل بگیـرد تـا موتـور 
توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان بتوانـد گره هـای ایجاد شـده 

در راه پیشـرفت کشـور را بـا سـرعت باالیـی بـاز کنـد.
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پرونده
ما می توانیم

دکتـر صرامـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه کیـت تشـخیص 
مولکولـی کوویـد ۱۹ جهاددانشـگاهی، این افتخـار را دارد 
کـه به عنـوان یکـی از دو تولیدکننده اصلـی این محصول 
راهبـردی، تاکنـون میلیون هـا کیـت تشـخیص مولکولـی 
را در سـطح ملـی تولیـد، عرضـه و توزیـع کـرده و نیـاز 
کشـور را در باب این مهم مرتفع سـاخته اسـت ادامه داد: 
ضمـن آن که جهاددانشـگاهی باعرضـه محصولی به مراتب 
ارزان تـر و بـا شکسـتن قیمت هـا از طریـق یـک رقابـت 
سـالم از خـروج میلیون هـا دالر ارز جلوگیری کرده اسـت، 
موجـب صرفه جویـی ده هـا میلیارد ریالی نیز شـده اسـت.

مولکولـی  کیـت  نخسـتین  تولیـد  پـروژه  مسـوول 
تشـخیص کوویـد ۱۹ در ادامـه افـزود: از ابتـدای شـیوع 
پاندمـی کوویـد ۱۹، نیـاز بـه ایـن کیت هـای تشـخیصی 
بـه عنـوان یـک اولویـت راهبـردی بـرای نظـام سـامت 
مطـرح بـوده و عـاوه بـر محدودیـت جـدی در تامیـن 
ایـن محصـول از منابـع خارجـی بـه علـت تقاضـای باالی 
جهانـی، قیمت هـای محصـول مشـابه خارجـی چندیـن 

برابـر محصـول داخلـی بـوده اسـت.
مرکـز  ارشـد  محقـق  عنـوان  بـه  کـه  دکتـر صرامـی 
پزشـکی دانشـگاهی دانشـگاه آمسـتردام هلنـد تحقیقـات 
عنـوان  بـه  اسـت  دارا  خـود  کارنامـه  در  را  ارزشـمندی 
مدیـر دپارتمـان توسـعه و فنـاوری درمـان های پیشـرفته 
پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی در خصوص 
پـروژه سـلول درمانـی کوویـد ۱۹ در پژوهشـکده گفـت: 
پروژه هـای مرتبـط با سـلول درمانی کووید ۱۹ با اسـتفاده 
از سـلول های کشـنده طبیعـی و سـلول های بنیـادی نیـز 
بـا حضـور تیـم تخصصـی خبـره در پژوهشـکده، در حـال 
حاضـر فـاز یـک کارآزمایـی بالینـی خـود را پشـت سـر 
گذاشـته اسـت و در انتظـار اخـذ مجـوز از کمیتـه اخـاق 

بـرای شـروع فـاز دوم اسـت.

دکتـر صرامـی در پاسـخ بـه ایـن کـه، "نـگاه شـما بـه 
شـرایط فعالیت، اعتمـاد و باور جوانان در جهاددانشـگاهی 
جوانـان  بـه  اعتمـاد  مـورد  در  گفـت:  اسـت؟"  چگونـه 
جهاددانشـگاهی،  مجموعـه  بـه  ورود  بـدو  از  اینجانـب 
تحقـق واقعـی واژه خودبـاوری نه در قالب الفاظ و شـعار و 
مفاهیـم انتزاعـی بلکه در شـکل یک واقعیـت عینی درک 

کرده ام.
این جانـب  مشـاهده  کـه  ایـن  داد: ضمـن  ادامـه  وی 
جهاددانشـگاهی،  مجموعـه  در  کـه  بـوده  آن  از  حاکـی 
روابـط و منافـع نسـبت بـه شایسـتگی و شایسته سـاالری، 
تفـوق و برتـری نداشـته و براسـاس دو مقولـه خودبـاوری 
و شایسته سـاالری قطعـاً یـک جـوان توانمنـد کـه عاشـق 
خدمـت بـه میهن اسـامی اسـت، شـانس جـذب، حضور 
موثـر و رشـد در ایـن مجموعه پویا و چابـک را دارا خواهد 

. د بو
رییس پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی در 
پاسـخ بـه این سـوال کـه با توجـه بـه تاکید رهبـر انقاب 
به اسـتفاده از سـرمایه جهاددانشـگاهی، از این سـرمایه ها 
در حـل مشـکات کشـور و رفـع وابسـتگی بـه خـارج تـا 
جهاددانشـگاهی  گفـت:  می شـود؟  اسـتفاده  انـدازه  چـه 
یـک مجموعـه منحصربه فـرد در کشـور اسـت کـه در این 
مجموعـه، واژه مقـدس "فعالیـت جهـادی" تحقق یافتـه و 
جهادگـران علـم و فناوری این کشـور با اولویـت قراردادن 
و  پرتـوان  و  بی ادعـا  شـخصی،  منافـع  بـه  ملـی  منافـع 
بی هیاهـو در جهـت رفـع نیازهـای ملـی فنآورانـه کشـور 
و  تـاش  مـادی  منافـع  کمتریـن  دریافـت  بـا  عزیزمـان 
جهـاد می کننـد. لیکـن، ظرفیـت بالقـوه ایـن مجموعه که 
بـه گسـتردگی پهنـای کشـور عزیزمـان اسـت به مراتـب 
دالیـل  از  یکـی  کـه  اسـت  فعلـی  خدمـات  از  عظیم تـر 
آن می توانـد عـدم اقبـال و اعتمـاد و درخواسـت واقعـی 

دولتمـردان بـه ایـن مولـود انقاب باشـد.
وی بیـان کـرد: به طورقطع تـوکل و اعتمـاد به ظرفیت 
جهاددانشـگاهی در جهـت حـل معضـات و رفـع نیازهای 
ملـی بسـیار می توانـد راهگشـا باشـد و در یـک فضـای 
متخصصـان  ظرفیـت  از  اسـتفاده  و  پرنشـاط  و  شـاداب 
جـوان کشـور بـه فعلیـت رسـیدن ظرفیـت عظیـم بالقوه 

جهاددانشـگاهی یقینـاً منشـا اثـر خواهـد بـود.
دکتــر رامیــن صرامــی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ــه در حــوزه  طراحــی پروژه هــای محصــول محــور فناوران
ــوان  ــه عن ــرطان، ب ــان س ــخیص و درم ــگیری، تش پیش
ــکده  ــام در پژوهش ــال انج ــای در ح ــن فعالیت ه مهم تری
ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی افــزود: ســلول درمانــی 
ــت  ــد کی ــی و تولی ــرطان، طراح ــی س ــروس درمان و وی
تشــخیصی نیــاز بــه شــیمی درمانی در مبتایــان بــه 
ســرطان، طراحــی و تولیــد کیت هــای جداســازی و 
تشــخیص ســلول های ســرطانی در گــردش خــون، تولیــد 
و  ســرطانی  بافت هــای  از  نمونه گیــری  سیســتم های 
تولیــد داروهــای گیاهــی از عمــده فعالیت هــای شــاخص 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــه ب ــن مجموع ای
رییـس پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی 
آتـی  طرح هـای  مهم تریـن  بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در 
درمـان  و  پیشـگیری  زمینـه  در  بخصـوص  پژوهشـکده 
تصریـح  پسـتان(،  )سـرطان  بانـوان  سـرطان  شـایع ترین 
کـرد: پژوهشـکده سـرطان معتمد بـا بازتعریـف اولویت ها 
"توسـعه  و سیاسـت های خـود و تمرکـز در سـه حـوزه 
فنـاوری درمان هـای پیشـرفته"، "مهندسـی پزشـکی در 
سـرطان" و "پژوهش هـای بالینـی"، بـا نگاهـی بـه آینـده 
و از طریـق توسـعه محصـوالت فناورانـه بـر ارائـه خدمات 
فـوق  و  تخصصـی  خدمـات  مافـوق  درمانـی،  پیشـرفته 

تخصصـی مرسـوم تـاش خواهـد کـرد.

تولید میلیون ها کیت 
تشخیص مولکولی کرونا 
توسط جهاددانشگاهی

رامین صرامی رییس پژوهشکده سرطان معتمد این نهاد و پژوهشگر برتر کشوری در حوزه علوم پزشکی در سال ۱۳۹۹ است.
وی کـه بـه عنـوان محقق برگزیده و برتر HIV کشـور هلند نیز در سـال ۲۰۱۴ شـناخته شـده و از نخبگان بازگشـته به کشـور محسـوب می شـود، در 
پاسـخ بـه علـت انتخاب خود از سـوی وزارت بهداشـت درمـان و آموزش پزشـکی به عنوان پژوهشـگر برتر حوزه پزشـکی در سـال ۱۳۹۹ گفـت: ظاهرا 
وزارت بهداشـت در سـال گذشـته اولویـت گزینـش و انتخـاب را عالوه بر سـوابق علمی بر مبنـای انجام پروژه هـای فناورانـه و راهبردی قرارداده اسـت 
کـه تولیـد نخسـتین کیت بومـی تشـخیص مولکولی کوویـد ۱۹ در کشـور و انجـام پروژه های مرتبط با سـلول درمانـی کوویـد ۱۹، در این انتخـاب موثر 

بوده اسـت.

جهادگران علم و فناوری با اولویت قراردادن منافع ملی به منافع شخصی، بی ادعا و پرتوان و بی هیاهو در جهت رفع نیازهای 
فناورانه کشور عزیزمان واژه مقدس »فعالیت جهادی« را محقق کرده اند
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بررسی دیدگاه های افراد خارج از جهاددانشگاهی  
همچون منایندگان مجلس، استانداران، منایندگان ولی فقیه 

و امئه ی جمعه، منایندگان خبگان رهبی 

پرونده سخن نگاشت

به منظور بررسی دیدگاه های افراد خارج از 
جهاددانشگاهی  همچون منایندگان مجلس، استانداران، 

منایندگان ولی فقیه و امئه ی جمعه، منایندگان خبگان 
رهبی و درباره ی تالش  های انجام شده در این نهاد با 

همکاری واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی در رسارس 
کشور در ایام 16 مرداد ماه، چهل و یکمین سالگرد 

تشکیل این نهاد با برخی از آنها به گفت وگو نشستیم. 
در این پرونده سعی داریم به بخشی از گفت وگوهایی 

که به صورت تفصیلی در ایام چهل و یکمین سالگرد 
تشکیل جهاددانشگاهی از طریق سایت و شبکه های 

اجتاعی این نهاد منترش شد به پردازیم
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پرونده
سخن نگاشت

      بررسی دیدگاه های افراد خارج از جهاددانشگاهی  همچون منایندگان مجلس، استانداران، منایندگان ولی فقیه و امئه ی جمعه، منایندگان خبگان رهبی 

سخن نگاشت

جهاددانشگاهی منجر به 
شکوفایی عملی علم شده است 

ـــران  ـــردم ته ـــده م ـــری نماین ـــماعیل کوث ـــد اس محم
در مجلـــس و جانشـــین ســـابق قـــرارگاه ثـــاراهلل در 
ـــه  ـــن مجموع ـــرد: ای ـــار ک ـــگاهی اظه ـــورد جهاددانش م
عبـــارت اســـت از دانشـــجویان و دانشـــگاه هایی کـــه 
ـــان  ـــای خودش ـــند و روی پ ـــا باش ـــد خودکف می خواهن
کاری  از ســـال ۵۹  نیروهـــای جهـــاد  بایســـتند. 
کرده انـــد کارســـتان، در زمـــان هشـــت ســـال دفـــاع 
مقـــدس مشـــاهده کـــردم کـــه در مواقـــع متعـــددی 

جهاددانشـــگاهی مـــا را نجـــات مـــی داد.
وی بـــا اشـــاره بـــه گذشـــت ۴۱ ســـال از ســـابقه 
جهاددانشـــگاهی تاکیـــد کـــرد: ســـابقه ایـــن نهـــاد 
منجـــر بـــه شـــکوفایی عملـــی علـــم شـــده اســـت 
ـــات اش  ـــا خدم ـــتم ب ـــن سیس ـــای کار ای ـــه اینج ـــا ب ت
ـــد  ـــه بع ـــن ب ـــاءاهلل از ای ـــرده و ان ش ـــران لطـــف ک ـــه ای ب
ـــر  ـــت. از نظ ـــد داش ـــادی خواه ـــرفت های زی ـــز پیش نی
ـــد ایـــن دســـتگاه نگذشـــته  زمانـــی مـــدت زیـــادی از تول
ـــن  ـــه از ای ـــت ک ـــد داش ـــوان امی ـــن می ت ـــت بنابرای اس
بـــه بعـــد مصمم تـــر، بـــا صابت تـــر و امیـــد بیشـــتر 

ـــد. ـــه ده ـــاد ادام ـــه جه ب
کوثـــری در پایـــان دیـــدارش بـــا مســـووالن 
جهاددانشـــگاهی گفـــت: مـــا هـــم بایـــد در زمینـــه 
ــه  ــم در زمینـ ــیم و هـ ــال باشـ ــاوری فعـ ــم و فنـ علـ
فرهنـــگ. از نظـــر بنـــده تحقیـــق، پژوهـــش و علـــم 
ـــت  ـــوع عنای ـــن موض ـــه ای ـــد ب ـــا بای ـــت. م ـــرمایه اس س
داشـــته باشـــیم بـــدون شـــک در مجلـــس ایـــن موضـــوع 
ـــا ارزش  ـــد ب ـــت جدی ـــرد و دول ـــم ک ـــری خواهی را پیگی
نهـــادن بـــر مســـاله جهـــاد علمـــی موافـــق اســـت 
چـــرا کـــه ایـــن موضـــوع دغدغـــه معظـــم رهبـــری 

نیـــز هســـت.

■■■
 

پیشرفت های علمی 
جهاددانشگاهی مایه افتخار 

کشور است
ولی فقیـه  نماینـده  حسـینی  نصیـر  سـید  آیـت اهلل 
یاسـوج  امـام جمعـه شـهر  و  کهگیلویه وبویراحمـد  در 
اظهـار کـرد: انقـاب اسـامی دسـتاوردهای کم نظیری 
و  داشـته  علمـی  پیشـرفت  جهـت  در  جهـان  در  را 
جهـت  در  کشـور  علمـی  بـازوان  از  جهاددانشـگاهی 
توسـعه اسـت و همـه مـا بـه ایـن توسـعه های علمـی و 

می کنیـم. افتخـار  انقابـی  نهـاد  ایـن  ژنتیکـی 
عمـر  از  سـال   ۴۱ این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
جهاددانشـگاهی می گـذرد، افـزود: ایـن نهـاد انقابـی 
دانـش را بـه سـمت تولیدات مـورد نیاز کشـور درآورده 
در  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  جهاددانشـگاهی  اسـت. 
بخش هـای مختلفـی کـه دارد عملکـرد خوبـی داشـته 
کـه امیـدوارم عملکـرد آن موجـب توسـعه اسـتان در 

گـردد. مختلـف  بخش هـای 

 گام های توانمند 

جهاددانشگاهی برای کم اثر 
کردن تحریم ها

هوشنگ بازوند اسـتاندار کرمانشاه از جهاددانشگاهی 
به عنـوان پیش قـراول فعالیت هـای دانش بنیان و کسـب 
تکنولوژی هـای روز دنیـا در کشـور نـام بـرد و افـزود: 
ایـن نهـاد علمـی بـا فعالیت هـای خـود پای بسـیاری از 
تکنولوژی هـای روز دنیـا را بـه ایران باز کـرد و عمًا در 

ایـن زمینـه پیش قراول محسـوب می شـود.
نهـاد  یـک  را  جهاددانشـگاهی  کرمانشـاه  اسـتاندار 
امیدآفریـن در کشـور دانسـت و افزود: جهاددانشـگاهی 
کسـب  و  دانش بنیـان  شـرکت های  از  حمایـت  بـا 
تکنولوژی هـای روز دنیـا و دسـتیابی بـه دانـش تولیـد 
برخـی محصـوالت اسـتراتژیک عمـا موجـی از امیـد، 
اعتمادبه نفـس و خودبـاوری را در جوانـان کشـور ایجاد 

اسـت. کرده 
موانـع  جهـادی  و  انقابـی  نهـاد  ایـن  افـزود:  وی 
بسـیاری را از سـر راه کشـور برداشـته و توانسـته تـا 
حـد زیـادی تحریم هـای ظالمانـه علیه کشـور کـه مانع 
دسـتیابی ایـران بـه دانش هـای روز دنیـا شـده را کـم 

کند. اثـر 
 

■■■
 

حرکت جهاددانشگاهی با هدف 
شتاب بخشیدن به حوزه علم و 

جهاد در جامعه
آیـت اهلل سـید شـرف الدین ملـک حسـینی نماینـده 
مردم اسـتان کهگیلویه و بویراحمـد در مجلس خبرگان 
اظهار کرد: جهاددانشـگاهی بایـد از حرکت های جناحی 
و سیاسـی فاصلـه بگیـرد و بـه سـمت حرکت هایی برود 
ابعـاد  انقـاب جهـت توسـعه کشـور در  کـه گام دوم 

مختلـف به آن نیـاز دارد.
وی بـا بیـان این که جهاددانشـگاهی مرکب اسـت از 
دو کلمـه جهـاد و دانشـگاه کـه بـه هم اضافه شـده اند و 
طبیعتـا بایـد دو ویژگـی علـم و جهـاد را به طـور حتمی 
داشـته باشـد، گفـت: در واقـع جهاددانشـگاهی با هدف 
شـتاب بخشـیدن بـه حـوزه علـم و جهـاد و تحـول در 

آن هـا وارد عرصـه دانشـگاه ها و جامعه شـده اسـت.
 

■■■
 

توانمندی جهاددانشگاهی در 
شناسایی نیاز جامعه

محمـد صفایـی نماینـده مـردم گنابـاد و بجسـتان 
در مجلـس شـورای اسـامی گفـت: جهاددانشـگاهی با 
نـگاه کاربـردی در حـوزه پژوهـش و فنـاوری در برخـی 
از مقاطـع بـه موفقیت هـای خوبـی دسـت یافته اسـت.

وی بـر شناسـایی نیازهای جامعه توسـط دانشـگاه ها 
مبتنـی بـر سـند آمایـش تاکیـد و عنـوان کـرد: هنـوز 

نیـاز  اقتصـاد  در حـوزه  نتوانسـته اند  مـا  دانشـگاه های 
اسـامی  انقـاب  فلسـفه  بـر  مبتنـی  ارایـه ای  کشـور 

داشـته باشـند.
عضـو کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـامی 
تاکیـد کـرد: در صـورت دادن امکانـات و میـدان دادن 
بـه جهاددانشـگاهی، قطعـاً این نهـاد می توانـد نیازهای 
جامعـه را شناسـایی و در حل مشـکات آن ها کوشـش 

. کند

■■■
  

باور »ما می توانیم« در 
جهاددانشگاهی مصداق پیدا 

کرده است
عمـران  کمیسـیون  عضـو  پـور  بخشـی  مجتبـی 
شـده  فراهـم  زمینه هـای  اسـامی  شـورای  مجلـس 
توسـط جهاددانشـگاهی بـرای کار علمـی در کشـور را 
بسـیار قابـل توجه ارزیابی کـرد و افـزود: در حال حاضر 
نهـاد در سراسـر کشـور، کارهـای  ایـن  در واحدهـای 
انجـام اسـت و  شـاخصی در حـوزه فنـاوری در حـال 
اگـر حمایت هـا از ایـن مجموعـه بیشـتر شـود، حرکـت 
کشـور در مسـیر توسـعه علمی تسـهیل شـده و سرعت 

می یابـد.
در  به خوبـی  می توانیـم"  "مـا  بـاور  افـزود:  وی 
جهاددانشـگاهی مصـداق پیدا کـرده و بسـیاری جوانان 
در مسـیری که این نهاد ایجاد کرده به سـوی دسـتیابی 

بـه دانش هـای روز دنیـا در حرکـت هسـتند.
عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس بـا تاکید بـر لزوم 
حمایت هـای مالـی و معنوی بیشـتر از جهاددانشـگاهی 
و موسسـات دانش بنیـان، گفـت: مجلـس در ایـن زمینه 
نماینـدگان  و  نخواهـد کـرد  از هیـچ همـکاری دریـغ 
همـواره حامـی جـدی نخبـگان، نهادهای علمـی مانند 
جهاددانشـگاهی و هـر شـخص و یـا نهـادی کـه بتوانـد 

بـاری از دوش کشـور بردارنـد خواهنـد بـود.

■■■
 

بافت فرهنگی جامعه به عنوان 
پایه توسعه در جهاددانشگاهی 

مورد توجه قرار گیرد
دکتـــر مهـــرداد ویـــس کرمـــی نماینـــده مـــردم 
ــورای اســـامی  ــاد و چگنـــی در مجلـــس شـ خرم آبـ
ـــاد  ـــک نه ـــوان ی ـــگاهی به عن ـــرد: جهاددانش ـــار ک اظه
ـــی رود و از واژه  ـــمار م ـــه ش ـــا ب ـــور م ـــی در کش انقاب
جهـــاد کـــه بـــرای آن انتخـــاب شـــده بـــر می آیـــد 
ـــام  ـــول انج ـــای اداری معم ـــاوت از کاره ـــه کاری متف ک

ـــد. ده
بافـــت  مـــی رود  انتظـــار  کـــرد:  عنـــوان  وی 
ـــور در  ـــعه کش ـــه توس ـــوان پای ـــه به عن ـــی جامع فرهنگ
ـــرد. ـــرار بگی ـــه ق ـــورد توج ـــتر م ـــگاهی بیش جهاددانش
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 جهاددانشگاهی در توسعه 

خدمات اورژانس می تواند 
نقش آفرینی کند

پیرحســـین کولیونـــد رییـــس ســـازمان اورژانـــس 
ــعه  ــگاهی در توسـ ــرد: جهاددانشـ ــار کـ ــور اظهـ کشـ
ــد  ــی کنـ ــد نقش آفرینـ ــس می توانـ ــات اورژانـ خدمـ
ــود  ــتاوردهای خـ ــه دسـ ــا ارائـ ــه بـ ــوی کـ ــه نحـ بـ
ـــس  ـــای اورژان ـــات و فعالیت ه ـــوع خدم ـــر ن ـــی ب مبتن

ــد. ــر باشـ ــان موثـ ــان هم وطنـ ــات جـ در نجـ
ـــعه  ـــد و توس ـــگاهی در رش ـــه داد: جهاددانش وی ادام
علمـــی و مهـــارت عمومـــی و تخصصـــی مـــردم 
ــن  ــات بیـ ــا تعامـ ــه بـ ــد کـ ــر باشـ ــد موثـ می توانـ
ـــبختانه  ـــی خوش ـــاد انقاب ـــن نه ـــور و ای ـــس کش اورژان
ــه  ــتای ارائـ ــی در راسـ ــک و هم افزایـ ــال کمـ در حـ

خدمـــات بـــه هموطنـــان هســـتیم.

■■■
 
 

جهاددانشگاهی توان کاستن از 
مشکالت کشور را دارد

و  شـــیراز  مـــردم  نماینـــده  قـــادری  جعفـــر 
زرقـــان در مجلـــس شـــورای اســـامی بیـــان کـــرد: 
حوزه هـــا  برخـــی  در  می توانـــد  جهاددانشـــگاهی 
کـــه یافته هـــای علمـــی آن وجـــود دارد امـــا هنـــوز 
ــتفاده از  ــا اسـ ــد و بـ ــده ورود کنـ ــازی نشـ تجاری سـ
ظرفیت هـــای فنـــی و تکنولـــوژی مشـــکات کشـــور 

را کـــم کنـــد.
ـــه  ـــار ده ـــی چه ـــی ط ـــاد انقاب ـــن نه ـــزود: ای وی اف
ـــه ورود  ـــی ک ـــه در حوزه های ـــرده ک ـــاش ک ـــت ت فعالی
ـــای  ـــد و کاره ـــود دارد، ورود کن ـــی وج ـــا خای نشـــده ی
ــکاف ها و  ــردن شـ ــر کـ ــه پـ ــم در زمینـ ــی هـ خوبـ
خاهـــای فنـــی و تکنولـــوژی و پاســـخگویی بـــه 
ـــتان  ـــطح اس ـــت و در س ـــته اس ـــه داش ـــای جامع نیازه
ـــای  ـــه ج ـــی انجـــام شـــده ک ـــات خوب ـــز اقدام ـــارس نی ف

تقدیـــر دارد.

■■■
 

دغدغه و حساسیت خوب 
جهاددانشگاهی در انجام 

فعالیت ها
ـــا  ـــی ب ـــان جنوب ـــتاندار خراس ـــوری اس ـــد مان حمی
ــه و  ــا دغدغـ ــی بـ ــای خوبـ ــه فعالیت هـ ــان این کـ بیـ
حساســـیت در جهاددانشـــگاهی انجـــام می شـــود، 
ـــی  ـــتان پرظرفیت ـــی، اس ـــان جنوب ـــرد: خراس ـــار ک اظه
ـــعه آن،  ـــع توس ـــن منب ـــن و اولی ـــه بزرگ تری ـــت ک اس
منابـــع انســـانی اســـت کـــه اســـتان از آن برخـــوردار 

ـــت. اس
وی خاطرنشـــان کـــرد: از جهاددانشـــگاهی انتظـــار 
ــد  ــانه ای، تولیـ ــواد رسـ ــتای سـ ــه در راسـ ــم کـ داریـ
دانشـــجویی  پایان نامه هـــای  هدایـــت  و  محتـــوا 
بـــه ســـمت نیازهـــا و پتانســـیل های اســـتان اقـــدام 

کننـــد.

 فناوری و نوآوری اولویت اصلی 

جهاددانشگاهی است
دکتـر محمدمهـدی زاهدی عضو کمیسـیون آموزش 
مجلـس و نماینـده مـردم کرمـان در مجلـس بـا بیـان 
سیاسـی  فضـای  انقـاب  اول  سـال های  در  این کـه 
به کارگیـری در  و  توسـعه دانـش  فنـاوری،  بـه فضـای 
حوزه هـای کاربـردی ارجحیـت داشـت، تصریـح کـرد: 
اکنـون جهاددانشـگاهی در بیشـتر حوزه هـا مخصوصـاً 
نفـت، دانش بنیـان، گیاهـان  بنیـادی مثـل  حوزه هـای 

می کنـد. پرچمـداری   ... و  دارویـی 
نوآوری هـای  و  فناوری هـا  بـه  اشـاره  بـا  زاهـدی 
جهاددانشـگاهی در راسـتای رفع نیازهای کشـور عنوان 
کـرد: جهاددانشـگاهی هم اکنـون در حوزه هـای پژوهش 
اشـتغال  و  کارآفرینـی  آمـوزش،   فرهنـگ،  فنـاوری،  و 
دانش آموختـگان دانشـگاهی در حـال فعالیـت اسـت.

■■■
 
 

جهاددانشگاهی ظرفیتی برای 
پیشرفت علمی کشور است

ذاکـر  سـلمان  سـید  حجت االسام والمسـلمین 
نماینـده مـردم ارومیـه در مجلـس شـورای اسـامی و 
رییـس مجمـع نماینـدگان آذربایجـان غربی با اشـاره به 
دسـتاوردهای ارزشـمند جهاددانشـگاهی در حـوزه علم 
و صنعـت اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی یـک ظرفیـت 
اسـت کـه باید از ایـن ظرفیت در جهت توسـعه و ترقی، 
جهـش تولیـد و حـل مشـکات فعلـی کشـور اسـتفاده 

. د کر
تاکنـون جهاددانشـگاهی  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اقدامـات  علمـی  توسـعه  مسـیر  در  غربـی  آذربایجـان 
ارزشـمندی انجام داده، تصریح کرد: اقدامات ارزشمندی 
کـه در جهاددانشـگاهی به ویژه جهاددانشـگاهی اسـتان 
رخ داده نشـان می دهـد بـا روحیـه جوانـی و جهـادی 

می تـوان کارهـای بزرگـی انجـام داد.
 

■■■
 

کمک موثر جهاددانشگاهی به 
مهارت افزایی و اشتغال زایی در 

کشور
امـام  رحیمـی  جعفـر  حجت االسام والمسـلمین 
از  جهاددانشـگاهی  این کـه  یـادآوری  بـا  ابهـر  جمعـه 
نهادهـای انقابـی اسـت کـه امـروز بـه پختگـی و نظـم 
قابـل قبولـی در حوزه هـای مختلـف دسـت یافته اسـت، 
تصریـح کـرد: فعالیت هـای مفیـدی کـه در زمینه هـای 
مختلـف در جهاددانشـگاهی آغـاز شـده اسـت کـه ایـن 
بایـد  شهرسـتان ها  در  به ویـژه  ارزشـمند،  فعالیت هـای 

گسـترش یابـد.
امـام جمعـه ابهـر بـا تاکیـد بـر این کـه در سـال های 
اخیـر فعالیت هـای جهاددانشـگاهی در سراسـر کشـور 
نسـبت بـه سـال های گذشـته توسـعه پیـدا کرده اسـت 
کـه ایـن موضـوع یـک اتفـاق مبارک به شـمار مـی رود، 
متذکـر شـد: توجـه بـه آمـوزش در جهاددانشـگاهی در 
رشـته های متنـوع بـرای گروه هـای مختلـف جامعه هم 

از کارهـای خوبـی اسـت کـه توانسـته به مهـارت افزایی 
جامعـه و اشـتغال زایی کمـک کنـد.

■■■
 
 

جهاددانشگاهی ظرفیت 
تحقیقاتی خود را برای کمک 

به دولت آینده و حل مشکالت 
کشور به کار گیرد

ســـید علی آقـــازاده اســـتاندار مرکـــزی گفت: 
با وجـــود آن کـــه وظیفه دولـــت این اســـت که از 
اســـتفاده  به خوبی  جهاددانشـــگاهی  ظرفیت هـــای 
کنـــد، اما ایـــن وظیفـــه اصلـــی و ذاتـــی دولت 
نیســـت و بـــه نظر می رســـد همان طور که از اســـم 
جهاددانشـــگاهی پیداســـت بایـــد در جوامع علمی 
و دانشـــگاهی به ویـــژه در بیـــن فارغ التحصیـــان 
مختلـــف  علـــوم  دانش آموختـــگان  و  دانشـــگاهی 
به دنبـــال جـــذب مخاطبیـــن جدید باشـــد، این 
خایی اســـت کـــه بیشـــتر متوجه این نهاد اســـت 
و می بایســـت قابلیت هـــا و ظرفیت های خـــود را به 
مخاطبین بـــروز دهد، در واقع جهاددانشـــگاهی باید 
تاش کنـــد ظرفیت هـــای بالقوه خـــود را به صورت 
ملموس به جامعـــه هدف بشناســـاند و معرفی کند.

وی تصریـــح کـــرد: جهاددانشـــگاهی می توانـــد 
ظرفیـــت تحقیقاتی خـــود را برای کمـــک به دولت 
آینده در حل مشـــکات کشـــور با تولید علم و ارائه 
دســـتاوردهای پژوهشـــی به کار گیرد و دولت آینده 
نیـــز می بایســـت با اعتماد بـــه این نهـــاد انقابی از 

ایـــن ظرفیت هـــا به خوبی اســـتفاده کند.

■■■
  

گام های ارزنده جهاددانشگاهی 
در نظام نوآوری و فناوری کشور

ـــقز در  ـــه و س ـــردم بان ـــده م ـــی نماین ـــزاد رحیم به
ــداف واالی  ــی از اهـ ــامی یکـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
ـــطح  ـــی در س ـــور فرهنگ ـــعه ام ـــگاهی را توس جهاددانش
جامعـــه از طریـــق همـــکاری بـــا حـــوزه، دانشـــگاه و 
ــوص  ــی به خصـ ــای فرهنگـ ــع و نهادهـ ــایر مراجـ سـ
ـــه  ـــه داد: وظیف ـــرد و ادام ـــر ک ـــوان ذک ـــل ج ـــرای نس ب
ـــرای  ـــی ب ـــه زمان ـــن بره اساســـی جهاددانشـــگاهی در ای
تأثیـــر فرهنـــگ و مدیریـــت جهـــادی بـــرای گـــذر از 
موانـــع، تبلیـــغ و ترویـــج فرهنـــگ و هنـــر اســـامی، 
ــی  ــاد آمادگـ ــی، ایجـ ــی، تربیتـ ــزی فرهنگـ برنامه ریـ
فکـــری و مکتبـــی در قشـــر جـــوان به ویـــژه دانـــش 
به منظـــور  دانشـــجویان  و  دبیرســـتانی  آمـــوزان 
ــوب  ــات در چارچـ ــی و انحرافـ ــا غرب زدگـ ــه بـ مقابلـ

ــت. ــور اسـ ــی کشـ ــت های فرهنگـ سیاسـ
ــتفاده از همـــه  ــا اسـ ــرد: بایـــد بـ وی تصریـــح کـ
ابزارهـــای سیاســـتی ممکـــن تـــاش کـــرد تـــا 
در  خـــود  بایســـته  نقـــش  بتواننـــد  دانشـــگاه ها 
نظـــام نـــوآوری و فنـــاوری کشـــور را به خوبـــی ایفـــا 
ــراً توانســـته  کننـــد، از جملـــه نهادهایـــی کـــه اخیـ
اســـت گام هـــای ارزنـــده ای در ایـــن راســـتا بـــردارد، 

جهاددانشـــگاهی اســـت.
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پرونده
سخن نگاشت

 جهاددانشگاهی بسترهای الزم 

خودباوری و اعتماد به جوانان و 
نخبگان را ایجاد کرده است

اسـماعیل حسـین زهـی نماینـده مـردم خـاش در 
از  جهاددانشـگاهی  گفـت:  اسـامی  شـورای  مجلـس 
سـال های نخسـتین انقـاب اسـامی تاکنـون به عنـوان 
نهـادی انقابی و جهـادی در عرصه هـای قرآنی و دینی، 
فرهنگـی و علمـی و فنـاوری و صنعتـی و دفاعی نقشـی 

بی بدیـل ایفـا کـرده اسـت.
و  مهـم  دسـتاوردهای  داد:  ادامـه  زهـی  حسـین 
علمـی  مختلـف  عرصه هـای  در  کشـور  پیشـرفت های 
و فنـاوری نتیجـه خودبـاوری و اعتمـاد بـه جوانـان و 
نخبگان دانشـگاهی بوده که جهاددانشـگاهی، بسترهای 

الزم را بـرای آنـان در جامعـه فراهـم کـرده اسـت.
نماینـده مـردم خـاش در مجلـس شـورای اسـامی 
گفـت: بـا راه انـدازی جهاددانشـگاهی، آرمان هـای واالی 
انقـاب اسـامی در دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی 

شـد. متجلی 

■■■
 

ایجاد شرکت های دانش بنیان و 
پارک های علم و فناوری تجربه 
جهاددانشگاهی در تولید ثروت 

از دانش
دکتر محسـن زنگنـه نماینده مـردم تربت حیدریه در 
مجلـس بـا بیـان کـرد: ایجـاد شـرکت های دانش بنیـان 
در دانشـگاه ها و پارک هـای علـم و فنـاوری از تجـارب 
از دانـش در کشـور  جهاددانشـگاهی در تولیـد ثـروت 

ست. ا
بـرای  جهاددانشـگاهی  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
تـداوم موفقیت هـای خود بایـد از بروکراسـی های اداری 
کـه  همان طـور  کـرد:  بیـان  گزینـد،  دوری  معمولـی 
از نـام جهاددانشـگاهی پیداسـت بایـد ایـن نهـاد رونـد 
حرکت هـای جهـاد گونه خـود را در همه ابعـاد مدیریتی 
و پرسـنلی گسـترش دهـد و فعالیت های علمـی را مقدم 

بـر فعالیت هـای خـود بدانـد.
نماینـده مـردم تربت حیدریـه در مجلـس خواسـتار 
تهیـه  در  مجلـس  بـه  جهاددانشـگاهی  بیشـتر  کمـک 
طرح هـا و لوایـح شـد و تصریـح کـرد: جهاددانشـگاهی 
بایـد تـوان علمی و کارشناسـی خـود را در اختیـار نظام 

قانون گـذاری قـرار دهـد.

■■■
 

جهاددانشگاهی در شرایط 
تحریم، امید را در کشور زنده 

نگه داشته است
آیـــت اهلل امـــان اهلل نریمانـــی نماینـــده مـــردم 
از  رهبـــری  خبـــرگان  مجلـــس  در  کرمانشـــاه 
جهاددانشـــگاهی به عنـــوان نمـــاد جهـــاد علمـــی در 
ـــس  ـــی پ ـــاد علم ـــن نه ـــزود: ای ـــرد و اف ـــاد ک ـــور ی کش
ـــه از  ـــور ک ـــد و همان ط ـــاد ش ـــامی ایج ـــاب اس از انق
ـــه  ـــاد در عرص ـــن نه ـــت ای ـــخص اس ـــز مش ـــام آن نی ن

ــب  ــرای کسـ ــان بـ ــارزه بی امـ ــی و مبـ ــاد علمـ جهـ
ــت دارد. ــم فعالیـ علـ

ــگاهی  ــای جهاددانشـ ــرد: فعالیت هـ ــد کـ وی تاکیـ
در شـــرایط تحریـــم امیـــد را در کشـــور زنـــده 
نگه داشـــته و نیـــاز اســـت کـــه ایـــن نهـــاد و ســـایر 

ــوند. ــور حمایـــت شـ ــای علمـــی کشـ نهادهـ
نماینـــده مـــردم کرمانشـــاه در مجلـــس خبـــرگان 
ــود  ــا وجـ ــم بـ ــرایط تحریـ ــت: در شـ ــری گفـ رهبـ
ـــگاهی  ـــد جهاددانش ـــی مانن ـــی علم ـــگان و نهادهای نخب
ایـــران در بســـیاری علـــوم در میـــان کشـــورهای 
رده بـــاالی جهـــان قـــرار دارد و اگـــر ایـــن تحریم هـــا 
ــی  ــگان ایرانـ ــان و نخبـ ــی جوانـ ــاً توانایـ ــود قطعـ نبـ

ــد. ــا ثابـــت می شـ ــه دنیـ بیـــش از پیـــش بـ

■■■
 
 

جهاددانشگاهی در جهت رفع 
مشکالت اساسی کشور قدم 

برمی دارد
فریـدون عباسـی عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس 
به مثابـه  را  تشـکیل جهاددانشـگاهی  اسـامی  شـورای 
فرصتـی توصیـف کرد کـه دانشـجویان به رفـع نیازهای 
جبهه ها پاسـخ دادند و در دو سـه سـالی که دانشـگاه ها 
تعطیـل بود، جهاددانشـگاهی توانسـت هم اسـاتید را به 
کار گیـرد و هـم از خدمـات علمـی دانشـجویان در کنار 
اسـاتید، بـرای رفـع نیازهـای آن زمان به خوبی اسـتفاده 

. کند
وی تصریـح کـرد: اگـر جـو علمـی و خـود اتکایـی 
انعقـاد  بـا  بتوانـد  و  شـود  حفـظ  جهاددانشـگاهی  در 
تامیـن  را  خـود  درآمدهـای  و  بگیـرد  پـروژه  قـرارداد، 
کنـد، در ایـن صـورت می توان گفـت کـه در جهت رفع 
مشـکات اساسـی کشـور قدم برمی دارد که تاکنون هم 

این چنیـن بـوده اسـت.
نماینـده مـردم کازرون در مجلـس خاطرنشـان کرد: 
اگرچـه از نزدیـک بـا جهاددانشـگاهی تعامـل نداشـته ام 
آن هـا  و سـوق  پروژه هـا  ارائـه  در  کـرده ام  تـاش  امـا 
بـه سـمت ایـن نهـاد انقابـی کمـک کنـم؛ از ظرفیـت 

جهاددانشـگاهی بایـد بیـش از این هـا اسـتفاده کـرد.

■■■
 

گام های اساسی جهاددانشگاهی 
برای ارتباط بین صنعت و 

دانشگاه
نماینـده  موحـد  محمـد  سـید  حجت االسـام 
لنـده در  و  بهمئـی، چـرام  شهرسـتان های کهگیلویـه، 
مجلـس اظهـار کـرد: مراکـز دانشـگاهی و علمـی بایـد 
توسـعه کشـور بـه لحـاظ تحقیقاتـی و علمـی را مد نظر 
قـرار دهنـد و در ایـن جهت بکوشـند تا شـاهد افق های 

روشـن کشـور بـه لحـاظ علمـی و تحقیقاتـی باشـیم.
پـل  بایـد  تحقیقاتـی  و  علمـی  مراکـز  افـزود:  وی 
ارتباطـی بیـن صنعـت و دانشـگاه جهت توسـعه کشـور 
باشـند و جهاددانشـگاهی هـم می توانـد در ایـن زمینـه 

گام هـای اساسـی را بـردارد.

در  جامعـه ای  کـرد:  اضافـه  موحـد  حجت االسـام 
مسـیر پیشـرفت گام برمی دارد که به نخبـگان علمی هر 
منطقـه به صـورت جداگانـه اهمیـت دهـد و از پتانسـیل 
آنـان جهـت توسـعه آن منطقـه و کشـور اسـتفاده کند.

■■■
 

جهاددانشگاهی با توسعه علم 
و فناوری در خدمت به مردم 

پیشگام است
ــه و  ــام جمعـ ــی امـ ــم عابدینـ ــت اهلل عبدالکریـ آیـ
ـــرد:  ـــار ک ـــن اظه ـــتان قزوی ـــه در اس ـــده ولی فقی نماین
ـــووالن  ـــگاه مس ـــته ن ـــال گذش ـــد س ـــفانه در چن متاس
بـــه توانمندی هـــا و ظرفیت هـــای داخلـــی نبـــود 
و بـــه همیـــن خاطـــر ســـرعت پیشـــرفت و توســـعه 

کشـــور کاهـــش یافـــت.
وی افـــزود: یکـــی از نهادهایـــی کـــه در راســـتای 
منویـــات رهبـــر فرزانـــه انقـــاب گام برداشـــته و 
ـــاوری در  ـــم و فن ـــعه عل ـــا توس ـــرده ب ـــاش ک ـــواره ت هم
ـــگاهی  ـــد، جهاددانش ـــگام باش ـــردم پیش ـــه م ـــت ب خدم
ــای  ــام بخش هـ ــا در تمـ ــن نگاه هـ ــر ایـ ــت و اگـ اسـ
کشـــور توســـعه یابـــد، پیشـــرفت کشـــور را شـــاهد 

خواهیـــم بـــود.
آیــت اهلل عابدینــی مشــارکت مــردم در طرح هــا 
و برنامه هــای جهاددانشــگاهی را مســتلزم مردمــی 
شــدن ایــن نهــاد عنــوان کــرد و افــزود: حــوزه رســانه 
برنامه هــای  و  طرح هــا  معرفــی  در  مهمــی  نقــش 
ــی  ــه آگاه ــر چ ــردم دارد و ه ــه م ــگاهی ب جهاددانش
مــردم و خیــران از خدمــات ارزشــمند جهاددانشــگاهی 
و  در طرح هــا  بیشــتری  مشــارکت  یابــد،  افزایــش 

برنامه هــای ایــن مجموعــه خواهنــد داشــت.

■■■
 

حمایت جهاددانشگاهی از 
جوانان برای جامعه کشور رونق 

علمی و توسعه به همراه دارد
ـــت:  ـــرز گف ـــتاندار الب ـــهبازی اس ـــه ش ـــر عزیزال دکت
جهاددانشـــگاهی به عنـــوان یکـــی از بال هـــای علمـــی 
ـــر  ـــون ب ـــکل گیری تاکن ـــان ش ـــامی از زم ـــاب اس انق
مبنـــای تـــاش علمـــی و در عیـــن حـــال فعالیـــت 
ارزشـــی حرکـــت کـــرده و در ایـــن راســـتا الگـــوی 
ـــت. ـــه داده اس ـــور ارائ ـــای کش ـــایر نهاده ـــه س ـــی ب خوب

بـــزرگ  کارهـــای  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ــات را  ــال توقعـ ــد سـ ــن چنـ ــگاهی در ایـ جهاددانشـ
از ایـــن نهـــاد انقابـــی بـــاال بـــرده اســـت، گفـــت: 
جهاددانشـــگاهی می توانـــد بـــا بـــاز کـــردن درهـــای 
ـــق  ـــور رون ـــه کش ـــرای جامع ـــان ب ـــر روی جوان ـــود ب خ
ــد. ــته باشـ ــراه داشـ ــه همـ ــعه را بـ ــی و توسـ علمـ

اســـتاندار البـــرز یکـــی از مهم تریـــن مســـایل 
ـــه و  ـــا جامع ـــگاه ب ـــن دانش ـــه بی ـــور را فاصل ـــروز کش ام
ـــه از  ـــناختی ک ـــا ش ـــرد: ب ـــح ک ـــوان و تصری ـــت عن صنع
جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد، ایـــن نهـــاد بـــرای پـــر 
کـــردن ایـــن فاصلـــه می توانـــد وارد عمـــل شـــده و 

راهکارهـــای عملیاتـــی ارائـــه کنـــد.
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 جهاددانشگاهی پناهگاهی 

برای حمایت از جوانان با ایده
آیـت اهلل مصطفـی علمـا نماینـده ولی فقیه در اسـتان 
و امـام جمعـه کرمانشـاه بـا بیـان این کـه فعالیت هـای 
جهاددانشـگاهی بـه جوانـان انگیـزه داده، تاکیـد کـرد: 
جوانـان مـا ایده هـا و فکرهـای خوبـی دارنـد و کافـی 
اسـت پناهگاهـی بـرای حمایت از آن ها در کشـور باشـد 
و خوشـبختانه نهادی مانند جهاددانشـگاهی به خوبی در 

ایـن زمینـه ایفـای نقـش کـرده که جـای تقدیـر دارد.
فعالیت هـای  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تاکیـد  وی 
جهاددانشـگاهی در حمایـت از شـرکت ها و واحدهـای 
فنـاور و دانش بنیـان می طلبـد مسـووالن حمایت هـای 
جدی تـری از ایـن نهاد داشـته و مسـیر حرکـت را برای 

آن هـا همـوار کننـد.

■■■
  

جهاددانشگاهی؛ نقطه اتکایی 
برای عبور از چالش ها و رفع 

موانع
عبدالکریـم جمیـری نماینـده مـردم بوشـهر، گناوه و 
دیلـم در مجلس شـورای اسـامی اظهـار کرد: بـا وجود 
این کـه جهاددانشـگاهی در اسـتان بوشـهر نوپاسـت و 
آخریـن واحـد اسـتانی ایـن نهاد محسـوب می شـود؛ اما 
از دسـتاوردها و موفقیت هـای قابـل اعتنایـی برخـوردار 

ست. ا
وی ادامـه داد: هرچنـد نیـاز بـه کار و حمایت هـای 
امـا  می شـود،  احسـاس  بوشـهر  واحـد  از  بیشـتری 
فعالیت هـای کلی و نقشـی که جهاددانشـگاهی در پیش 
بـرد اهـداف و فناوری های مورد نیاز کشـور دارد؛ بسـیار 
مهـم و تعییـن کننـده اسـت و در بعضـی از حوزه هـای 
فنـاوری نقطـه اتکایـی بـرای عبـور از چالش هـا و رفـع 

می شـود. محسـوب  مانع هـا 

■■■
 
 

فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی 
تامین نیاز دانشگاه و انقالب 

است
حجت االسام والمسـلمین حسـن علیدادی سـلیمانی 
کرمـان  جمعـه  امـام  و  اسـتان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی بایـد نیازهـای دانشـگاه و 
انقـاب را هـر چه زودتر با اسـتفاده از ظرفیت دانشـگاه، 
متخصصـان متعهـد و به ویـژه نسـل جـوان در خدمـت 
نظـام و انقـاب تامین کنـد، بنابراین جهاددانشـگاهی با 

ایـن فلسـفه شـکل گرفت.
عملکـرد  بـر  مـروری  در  حقیقتـا  کـرد:  بیـان  وی 
هدفـش  در  نهـاد  ایـن  می بینیـم  جهاددانشـگاهی 
موفقیـت بسـیاری جـدی داشـته، امـا ممکـن اسـت بـا 
نقطـه مطلـوب فاصلـه داشـته باشـیم، بنابرایـن فعـاالن 
ایـن نهـاد بایـد بـا قـدرت، انگیـزه باالتـر و برنامه ریـزی 
منسـجم تر همچنان این مسـیر را ادامـه داده در خدمت 

نیازهـای کشـور و جامعـه باشـند.

خدمات جهاددانشگاهی منشأ 
حرکت، برکت و توسعه در کشور 

است
مـردم  نماینـده  شـاهچراغی  محمـد  سـید  آیـت اهلل 
سـمنان در مجلـس خبـرگان رهبری با اشـاره به این که 
جهاددانشـگاهی اقدامـات و خدمـات شایسـته ای انجـام 
داده اسـت، گفـت: جهاددانشـگاهی بایـد خدمـات خود 
را بـه همـه مـردم در همه شـهرها توسـعه دهـد تا همه 
از بـرکات ایـن نهـاد انقابی بهره مند شـوند و مسـووالن 

اسـتان نیـز بایـد از ایـن نهـاد انقابی حمایـت کنند.
نماینـده مـردم سـمنان در مجلـس خبـرگان رهبری 
از جهـاد به عنـوان یـک واژه مقدس در گفتمان اسـامی 
یـاد کـرد و گفـت: از همیـن رو جهاددانشـگاهی در هـر 
موقعیـت و جایگاهـی کـه قـرار گیـرد بـا خـود برکـت 
از  یکـی  جهاددانشـگاهی  و  دارد  دنبـال  بـه  توسـعه  و 
جاهایـی اسـت که خدمات آن منشـاء حرکت، توسـعه و 

برکـت در کشـور بوده اسـت.

■■■
 
 

جهاددانشگاهی انقالبی بودن و 
جهادی بودن خود را حفظ کرده 

است
مـردم  نماینـده  عراقـی  محمـدی  محمـود  آیـت اهلل 
کرمانشـاه در مجلس خبرگان رهبری از جهاددانشگاهی 
به عنـوان مهم تریـن نهـاد انقابی علمی کشـور یـاد کرد 
نهـاد دسـتاوردهای موفـق بسـیاری در  ایـن  افـزود:  و 
عرصه هـای مختلـف علمی، پژوهشـی، فرهنگـی، هنری 

و ... داشـته اسـت.
در  فعالیت هـای جهـادی  ترویـج  بـه  اشـاره  بـا  وی 
میـان اقشـار علمی جامعه توسـط نهاد جهاددانشـگاهی، 
گفـت: ایـن نهاد در ترغیـب دانشـجویان و اعضای هیات 
علمـی بـه انجـام کارهـای جهـادی نقـش بـه سـزایی 
داشـته و امیدواریـم ایـن رونـد همچنـان ادامـه داشـته 

. شد با
امیـدوار هسـتیم  افـزود:  عراقـی  آیـت اهلل محمـدی 
جهـادی  و  بـودن  انقابـی  همچنـان  جهاددانشـگاهی 
بـودن خـود را حفظ کرده و دانشـجویان و اعضای هیات 
علمـی کشـور را بـرای کمـک به مـردم پـای کار بیاورد.

■■■
 
 

پر کردن خالءهای فنی و 
تکنولوژی کشور با استفاده از 

ظرفیت جهاددانشگاهی
شـهباز حسـن پور نماینده مردم سـیرجان و بردسـیر 
جهاددانشـگاهی  گفـت:  اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
نهـادی انقابـی بـا هویـت اسـامی، برخـوردار از منابـع 
انسـانی متعهـد و کارآمـد اسـت کـه در راسـتای تحقق 
اهـداف انقـاب اسـامی بـا کمتریـن امکانـات توانسـت 
دسـتاوردهای بزرگـی در زمینه هـای علمـی، صنعتـی، 

فرهنگـی و ... کسـب کنـد.

وی بـا تحسـین نـوآوری، خاقیـت و ابتـکاری کـه 
جهاددانشـگاهی  کـرد:  عنـوان  دارد،  جهاددانشـگاهی 
تاکنون با ابتکار و خاقیت توانسـته بسـیاری از مسـایل 
کشـور را حل کرده و دسـتاوردهای خوبی داشـته باشـد 
و در ادامـه می توانـد بـا اسـتفاده از ظرفیـت نیروهـای 
متخصـص خألهـای فنـی و تکنولوژی کشـور را پر کند.

مجلـس  در  بردسـیر  و  سـیرجان  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـامی بـا توصیه بـر این که باید فضـای علمی 
و خـود اتکایی در جهاددانشـگاهی همچنان حفظ شـود، 
تصریـح کـرد: نقـش جهاددانشـگاهی در پیشـرفت های 
علمـی مشـهود اسـت و انتظـار داریـم همچون گذشـته 

در حرکت هـای علمـی پیشـرو باشـد.

 
■■■

خدمات خوب جهاددانشگاهی 
برای مردم مناطق دورافتاده و 

کم برخوردار
نماینـده  دیربـاز  عسـگر  حجت االسام والمسـلمین 
مـردم آذربایجـان غربـی در مجلـس خبـرگان رهبـری 
گفـت: تقویـت ارتبـاط جهاددانشـگاهی بـا سـایر مراکز 
علمـی موجـب گام نهـادن در مسـیر پیشـرفت شـده و 
بـه  خدمتگـزاری  روحیـه  هماهنگی هـا  و  تعامـل  ایـن 

جامعـه اسـامی را تقویـت و حفـظ می کنـد.
وی اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی یکـی از نهادهـای 
انقابـی موفـق بوده کـه توانسـته خدمات خیلـی خوبی 

را بـه جامعـه اسـامی ارائـه کند.
نماینـده مردم آذربایجـان غربی در مجلـس خبرگان 
نهـاد  یـک  به عنـوان  جهاددانشـگاهی  افـزود:  رهبـری 
از  و فرهنگـی  آموزشـی  پژوهشـی،  اجتماعـی،  علمـی، 
ابتـدای انقـاب به عنـوان یـک نهـاد فرهنگـی و علمـی 
شـکل گرفـت و پـس از تحوالتـی بـه یـک بلـوغ خوبـی 
رسـیده و خدمـات بسـیار ارزنـده ای برای جامعـه علمی 
دانشـگاهی و عمـوم مـردم انجـام داده و ایـن خدمـات 

روبـه رشـد و پیشـرفت اسـت.

■■■
 
 

جهاددانشگاهی به عنوان یک 
سیاست گذار حوزه فناوری و 

دانشگاهی عمل کند
دکتـر اقبـال شـاکری عضو مجلس شـورای اسـامی 
گفت: بیشـتر از آن که به دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی 
بپـردازم، نفـس وجود جهاددانشـگاهی را موثـر می دانم. 
بـر می آیـد،  از کلمـه جهاددانشـگاهی  همان طـور کـه 
ایـن نهـاد یـک مفهـوم متعالـی و مقـدس را وارد عرصه 

دانشـگاهی کرده اسـت.
وی در رابطـه بـا نقـش و عملکـرد جهاددانشـگاهی 
به عنـوان یـک نهـاد کارآفریـن و خـود اتـکا کـه همواره 
میـان  پلـی  بایـد  کـه  داشـتند  تاکیـد  نیـز  رهبـری 
و  فناورانـه  حوزه هـای  در  باشـد،  صنعـت  و  دانشـگاه 
پیشـرفت های علمـی بیـان کـرد: بـه عقیـده مـن فـارغ 
از این کـه جهاددانشـگاهی خـودش به مانند یک شـرکت 
دانش بنیـان عمـل کنـد و بـه کارهـای اجرایـی اهتمـام 
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پرونده
سخن نگاشت

ورزد کـه البتـه آن هـم قابـل تقدیـر اسـت؛ بـه نظـر مـا 
می بایسـت جایـگاه جهاددانشـگاهی در مرتبـه ای باالتـر 
»سیاسـت گذار  یـک  به عنـوان  و  بگیـرد  قـرار  ایـن  از 
حـوزه فنـاوری و دانشـگاهی« عمـل کنـد و بتوانـد در 
حوزه های »پیشـرفت و حکمرانـی« رویکردهای جهادی 
را در جامعـه دانشـگاهی ترویـج کنـد. بـه نظـر مـن این 
بهتریـن کاری اسـت کـه از جهاددانشـگاهی برمی آیـد و 

می توانـد انجـام دهـد.

■■■
 

 

لزوم استفاده از توانمندی 
نیروهای جهادی در حل مسایل 

کشور
ســـلمان اســـحاقی نماینـــده مـــردم قایـــن و 
ـــرد:  ـــار ک ـــامی، اظه ـــورای اس ـــس ش ـــوه در مجل زیرک
ــیار  ــش بسـ ــتان نقـ ــطح اسـ ــگاهی در سـ جهاددانشـ
ـــه  ـــت آن گون ـــته اس ـــرده و توانس ـــا ک ـــمندی را ایف ارزش
ـــارات  ـــی اعتب ـــوده در همراه ـــات ب ـــد امکان ـــه در ح ک

موفـــق عمـــل کنـــد.
وی بـــا بیـــان این کـــه اکنـــون در ســـطح اســـتان 
اتفاقـــات مطلوبـــی بـــا حضـــور جهاددانشـــگاهی 
ــعبه  ــاح شـ ــا افتتـ ــروز بـ ــزود: امـ رخ داده اســـت، افـ
ــاد  ــن نهـ ــن، ایـ ــتان قایـ ــگاهی در شهرسـ جهاددانشـ
نقـــش بســـیار متعالـــی و ارزشـــمندی را در راســـتای 
تحقـــق حقـــوق مـــردم در حوزه هـــای مختلـــف ایفـــا 

. می کنـــد
ـــه ایـــن ســـؤال کـــه جهاددانشـــگاهی  وی در پاســـخ ب
ـــی  ـــه نقش ـــن چ ـــکا و امیدآفری ـــاد خودات ـــوان نه به عن
ـــوم  ـــه عل ـــتیابی ب ـــع و دس ـــور از موان ـــد در عب می توان
ـــنهاد  ـــزود: پیش ـــد، اف ـــته باش ـــور داش ـــرفته در کش پیش
می کنـــم کـــه تمـــام وزارتخانه هـــا و ارگان هـــای 
بسترســـازی  به منظـــور  خصوصـــی  و  دولتـــی 
ـــد  ـــی و تولی ـــات بوم ـــاذ تصمیم ـــرای اتخ ـــی ب کارشناس
علـــم، بخشـــی از اعتبـــارات خـــود را بـــرای تقویـــت 

جهاددانشـــگاهی تخصیـــص دهنـــد.

■■■
 

جهاددانشگاهی ظرفیت علمی و 
میدانی دانش بنیان پیوند عرصه 

دانش و حوزه اجرایی است
ـــاری  ـــال و بختی ـــتاندار چهارمح ـــی اس ـــال عباس اقب
یـــک ظرفیـــت  اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی 
پیونـــد  بـــرای  دانش بنیـــان  میدانـــی  و  علمـــی 
بیـــن عرصـــه دانـــش و حـــوزه اجرایـــی اســـت کـــه 
ــی  ــاوری، کارآفرینـ ــش، فنـ ــون پژوهـ ــد کانـ می توانـ
و تجاری ســـازی علـــم و محصـــوالت فن آورانـــه و 

ــد. ــون باشـ ــی گوناگـ ــز آموزشـ ــعه مراکـ توسـ
وی بـــا اشـــاره بـــه فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی 
ـــاروری،  ـــان ناب ـــه درم ـــف از جمل ـــای مختل در بخش ه

ســـلول های بنیـــادی خون بنـــد نـــاف نـــوزاد بـــرای 
و  صعب العـــاج  بیماری هـــای  انـــواع  درمـــان 
ســـلول های خورشـــیدی، گفـــت: جهاددانشـــگاهی 
ـــطح  ـــته در س ـــت و توانس ـــاز اس ـــه ممت ـــن عرص در ای
ــن  ــرای گفتـ ــی بـ ــی حرفـ ــی بین المللـ ــی و حتـ ملـ

داشـــته باشـــد.
ـــای  ـــه فعالیت ه ـــان این ک ـــا بی ـــه ب ـــی در ادام عباس
ــای مختلـــف آموزشـــی،  ــگاهی در حوزه هـ جهاددانشـ
ــت،  ــترده اسـ ــیار گسـ ــی و ... بسـ ــی، فرهنگـ پژوهشـ
عنـــوان کـــرد: فعالیت هـــای صـــورت گرفتـــه توســـط 
ایـــن نهـــاد علمـــی و انقابـــی در چهارمحـــال و 
ــه  ــت بـ ــر و حرکـ ــأ خیـ ــد منشـ ــاری می توانـ بختیـ

ســـمت تحـــول و کاهـــش مشـــکات باشـــد.

■■■
 
 

جهاددانشگاهی بهترین الگو 
برای تالش جهادی در کشور 

است 
علیرضا آشـناگر اسـتاندار سـمنان در رابطـه با این که 
ایـن نهـاد چگونـه نمـاد عبـور از موانـع بـا بـاور ایرانـی 
شـده اسـت، گفـت: روحیه جهـادی الزمه عبـور از همه 
توانسـته  جهاددانشـگاهی  و  اسـت  مشـکات  و  موانـع 

اسـت ایـن روحیـه را در کشـور گسـترش دهد.
نیازمنـد  امـور  همـه  در  مـا  این کـه  بیـان  بـا  وی 
الگوهـای مناسـب در کشـور هسـتیم، خاطرنشـان کرد: 
بهتریـن  و  مصادیـق  از  یکـی  جهاددانشـگاهی  امـروز 
الگوهـا برای تاش جهادی اسـت، شـرایط امروز کشـور 
مـا به گونـه ای اسـت که نیازمنـد تاش جهادی هسـتیم 
و بـرای اینکـه تـاش جهـادی داشـته باشـیم نیازمنـد 

هسـتیم. الگو 
تخصصـی  خدمـات  از  تجلیـل  بـا  آشـناگر 
آموزشـی  پژوهشـی،  حوزه هـای  در  جهاددانشـگاهی 
و فرهنگـی، ایـن خدمـات را در جهـت توسـعه اسـتان 
بسـیار ارزشـمند و مطلـوب ارزیابـی کـرد و بـا اشـاره 
و  پژوهشـی  علمـی،  درخشـان  سـابقه  و  پیشـینه  بـه 
جهاددانشـگاهی  گفـت:  جهاددانشـگاهی  تحقیقاتـی 
همـواره پشـتوانه علمی کشـور بـوده اسـت، فعالیت های 
پژوهشـی و علمـی جهاددانشـگاهی زمینه سـاز توسـعه 

اسـت. سـمنان  اسـتان 

■■■
 
 

نگاه ویژه ای به توان و ظرفیت 
جهاددانشگاهی داریم

در  دشتسـتان  مـردم  نماینـده  رضایـی  ابراهیـم 
مجلـس شـورای اسـامی اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی 
منشـاء خدمـات بسـیار خوبـی در سـطح کشـور بـوده و 
از زمـان تشـکیل و راه انـدازی تاکنـون توانسـته خدمات 
ارائـه  زمینه هـای مختلـف  بـه مـردم در  را  بی نظیـری 

. کند
بـا  مـا  کشـور  کـه  شـرایطی  در  کـرد:  اضافـه  وی 
نهادهایـی  اسـت  بـوده  روبـه رو  شـدیدی  تحریم هـای 
در  اساسـی  و  مهـم  نقشـی  جهاددانشـگاهی  همچـون 

دارنـد  مختلـف  زمینه هـای  در  کشـور  خودکفایـی 
در  انقابـی  نهـاد  ایـن  پیشـرفت  شـاهد  همـواره  و 
کـه  پیشـرفت هایی  هسـتیم،  مختلـف  زمینه هـای 

اسـت. شـده  کشـور  خودکفایـی  زمینه سـاز 
نماینـده مردم دشتسـتان در مجلـس تصریح کرد: در 
اسـتان بوشـهر نیـز از ابتدای تاسـیس جهاددانشـگاهی، 
و  شـده اند  بهره منـد  آن  خدمـات  از  اسـتان  مـردم 
ظرفیت هـای خـوب ایـن نهـاد علمـی و دانشـگاهی در 

حـال شـکوفایی در مسـیر خدمت رسـانی اسـت.
 

■■■
 

نقش مثبت جهاددانشگاهی در 
سرنوشت جوانان و کشور

جمعه  امام  مرادی  علی  حجت االسام والمسلمین 
استفاده  سو  دلیل  به  کنونی  دوران  کرد:  اظهار  بیجار 
"توحش  دوران  به نوعی  علم  از  پیشرفته  کشورهای 
مدرن" قلمداد می شود؛ در چنین دورانی خأل جایگاهی 
خوشبختانه  و  می شد  احساس  جهاددانشگاهی  نام  به 
مجموعه های  علمی  شیوه ای  به  نهاد  این  تاسیس  با 
دانش بنیان حمایت و شناسایی شدند و جهاد همواره با 
شناسایی و راهنمایی جوانان خاق در سرنوشت کشور 

موثر بودند.
وی بـــا اشـــاره بـــه نـــام جهاددانشـــگاهی، گفـــت: 
آنچـــه مســـووالن ایـــن نهـــاد بـــا برکـــت مـــد 
نظـــر قـــرار دهنـــد آن اســـت کـــه بایـــد اقدامـــات 
ــاهد  ــا شـ ــرد تـ ــورت پذیـ ــادی صـ ــورت جهـ به صـ

ــیم. ــاد باشـ ــن نهـ ــتر ایـ ــکوفایی بیشـ شـ
امـــام جمعـــه بیجـــار افـــزود: رفـــع موانـــع نیـــاز 
بـــه اســـتقامت، صبـــوری، پشـــتکار و یافتـــن راه 
ــن  ــگاهی در ایـ ــع دارد و جهاددانشـ ــتن موانـ برداشـ
جهـــت موفـــق عمـــل کـــرده اســـت؛ بـــا توجـــه بـــه 
نام گـــذاری امســـال از ســـوی رهبـــر معظـــم انقـــاب 
به عنـــوان "تولیـــد، پشـــتیبانی ها و مانع زدایی هـــا" 
ـــا پشـــتیبانی،  ـــا ب ـــد ت ـــاش کن ـــد ت جهاددانشـــگاهی بای
ــاش و  ــا تـ ــراه بـ ــی همـ ــه روش علمـ ــع را بـ موانـ

پشـــتکار برطـــرف کنـــد.

■■■
 
 

»جهاددانشگاهی« پیشران ورود 
کشور به حوزه دانش های روز 

دنیاست
حجت االسام والمسـلمین سـید جـواد حسـینی کیـا 
نماینـده مـردم سـنقر و کلیایـی در مجلـس با اشـاره به 
اقدامـات خـوب جهاددانشـگاهی در چهـار دهـه فعالیت 
آن گفت: جهاددانشـگاهی پیشـران حوزه ورود کشـور به 

دانش هـای روز دنیـا محسـوب می شـود.
وی افـزود: ایـن نهـاد علمـی امـروزه در حوزه هـای 
مختلـف پزشـکی، دانـش فنـی و دیگـر دانش هـای روز 

دنیـا در سـطح بین الملـل حـرف بـرای گفتـن دارد.
حسـینی کیـا خاطرنشـان کرد: حـوزه پتروشـیمی و 
خـودرو هـم حوزه هـای مهـم دیگـر کشـور اسـت که به 
حضـور نهادهـای علمی چون جهاددانشـگاهی به شـدت 

دارد. نیاز 
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 جهاددانشگاهی در دهه پنجم 

انقالب برای رفع مشکالت نظام با 
فناوری جدید تالش کند

کمیسـیون  رییـس  پورابراهیمـی  محمدرضـا  دکتـر 
سـال های  اقدامـات  کـرد:  اظهـار  مجلـس  اقتصـادی 
اخیـر جهاددانشـگاهی در ورود بـه ماهیـت شـرکت های 
دانش بنیـان، خلـق ثـروت از محـل دانـش و پیگیـری 
مطالبـات آنچـه حلقـه مفقـوده حـوزه علـم و فنـاوری 
محسـوب می شـود، قابـل تقدیـر اسـت از جملـه نـکات 
مثبتـی کـه از زبـان رهبـر معظـم انقـاب در تکریـم 
بحـث  در  به ویـژه  جهـاد  فعالیت هـای  از  تمجیـد  و 
بارهـا  را  و...  رویـان  پژوهشـکده  بنیـادی،  سـلول های 

شـنیدیم.
بـه  اشـاره  بـا  مجلـس  در  راور  و  کرمـان  نماینـده 
این کـه جهاددانشـگاهی در عرصه هـای مختلـف اثرگذار 
اسـت، تصریـح کـرد: متناسـب بـا شـرایط روز کشـور، 
مسـوولیت های جهـاد بیشـتر و انتظـارات از ایـن نهـاد 
بیشـتر اسـت چراکـه توانسـته کارهـای بزرگـی انجـام 
بدهـد و بـه نظـر بنده بـا توجه بـه موفقیت هـای بزرگی 
کـه بـه دسـت آورده، در دهـه پنجـم انقـاب بایـد در 
مختلـف  حوزه هـای  در  و  نویـن  فناوری هـای  عرصـه 
دیگـر که مشـکات نظام اسـت، با دانـش و فناوری های 

جدیـد بـا مجاهـدت علمـی دسـت پیـدا کنـد.
 

■■■
 

نقش سازنده جهاددانشگاهی در 
ارتباط صنعت و پژوهش و ارتقای 

کیفیت محصوالت
هدایـت اهلل جمالـی پـور اسـتاندار قزویـن تصریـح 
تحقیقاتـی  علمـی-  یک نهـاد  جهاددانشـگاهی  کـرد: 
اسـت کـه در طـول دوران حیاتـش منشـا اثـر فراوانـی 
بـوده و بـه توسـعه کشـور کمـک شـایانی کـرده اسـت، 
حوزه هـای  در  نیـز  قزویـن  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
مختلفـی کـه بـه آن ماموریـت سپرده شـده، ماموریـت 

اسـت. داده  انجـام  به خوبـی  را  خـودش 
وی یـادآور شـد: عملکـرد جهاددانشـگاهی در طـول 
دوران تشـکیلش مثبـت بـوده اسـت و در حـوزه پیونـد 
بیـن دانشـگاه و صنعـت و به نوعی پیوند بیـن پژوهش و 
صنعت عملکرد خوبی داشـته اسـت، هرچند با رسـیدن 
بـه قلـه در ایـن حـوزه فاصلـه و مشـکل جـدی داریـم، 
هرچقـدر صنعـت و پژوهـش ارتبـاط عمیق تری داشـته 
باشـند به تبـع آن کیفیـت محصـوالت نیـز ارتقـا پیـدا 
می کنـد، در این میان جهاددانشـگاهی نقش سـازنده ای 

دارد.

■■■
 
 

حاکم شدن فرصت های 
جهادی در جامعه با کمک 

جهاددانشگاهی
ابراهیـم عزیـزی نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در 
مجلـس شـورای اسـامی تاکیـد کـرد: جهاددانشـگاهی 
بـا رویکـرد حاکـم کـردن روحیـه و تفکـر و مدیریـت 

فنـاوری  و  علمـی  سـاختار  و  دانشـگاه ها  در  جهـادی 
کشـور به فرمـان معمـار کبیـر انقاب)ره( تشـکیل شـد.

وی بـا یـادآوری این کـه جهاددانشـگاهی ایـن تـوان 
را دارد کـه بـه اهداف بلندتری دسـت یابد، خاطرنشـان 
کـرد: اساسـاً در کشـوری کـه بـر پایـه یـک ایدئولـوژی 
اعتقـادی و اسـامی برپـا شـده اسـت، بایـد مدیریـت 
درون کشـور هـم مبتنـی بـر رفتـار و فرهنـگ جهـادی 

. شد با
ــاش  ــد تـ ــه بایـ ــرد کـ ــان کـ ــزی خاطرنشـ عزیـ
کـــرد بـــا اســـتفاده از تـــوان جهاددانشـــگاهی، بیـــش 
ــر مدیریـــت،  ــادی را بـ ــای جهـ ــته فرصت هـ از گذشـ
فضـــا و رفتارهـــای دانشـــگاهی حاکـــم کنیـــم و 
ــداف  ــت اهـ ــن ظرفیـ ــری از ایـ ــا بهره گیـ ــم بـ بتوانیـ

ــیم. ــق بخشـ ــامی را تحقـ ــاب اسـ واالی انقـ

■■■
 
 

نقش بارز جهاددانشگاهی در 
ترویج فرهنگ کار مولد

علی اکبـر بسـطامی نماینـده مـردم ایـام در مجلس 
شـورای اسـامی گفـت: بـا گذشـت چهـار دهـه از عمر 
ایـن نهـاد علمـی، خوشـبختانه در سـطح کان شـاهد 
فعالیت هـای اثرگذار و چشـمگیر از سـوی ایـن مجموعه 
هسـتیم. مهم تریـن دسـتاورد ایـن نهـاد را می تـوان در 
بـا  مختلـف  پژوهشـکده های  توسـعه  و  ایجـاد  زمینـه 

تخصص هـای متفـاوت نـام بـرد.
انسـانی  نیـروی  تربیـت  و  آماده سـازی  افـزود:  وی 
بـا  دانشـگاهی  غیـر  افـراد  حتـی  و  فارغ التحصیـل 
دوره هـای آموزشـی مهارت محـور بـرای ورود بـه بـازار 
کار، کار بـزرگ جهاددانشـگاهی اسـت که بـا بهره گیری 
در  سـزایی  بـه  نقـش  توانسـته  مختلـف  شـیوه های  از 
درگیـر کـردن جوانـان بـا فضـای کسـب و کار، ترویـج 
فرهنـگ کار مولـد و پرهیـز از پشـت میزنشـینی را ایفـا 

. کند
نماینـده مردم ایام در مجلس اظهار کرد: در اسـتان 
ایـام نیـز با وجـود کارکنـان تحصیل کـرده، خوش نام و 
ارزشـمندی  اقدامـات  جهاددانشـگاهی،  در  انگیـزه  بـا 
بـه مرحلـه اجـرا رسـیده اسـت. جهاددانشـگاهی ایـام 
هم اکنـون بـه مرحلـه بلـوغ فکـری و تـوان علمـی قابل 
توجـه ای دسـت یافته و منشـاء خدمـات مناسـب بـرای 

است. اسـتان 
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حرکت جهاددانشگاهی در مسیر 
اقتصاد دانش بنیان آثار و برکات 

خوبی به همراه دارد
فاطمـه محمدبیگـی نماینـده مـردم قزویـن، آبیـک 
کـرد:  بیـان  اسـامی  شـورای  مجلـس  در  البـرز  و 
جهاددانشـگاهی بـا وجـود تمـام محدودیت هـای مالی و 
اعتبـاری، بهـره وری خوبـی را به نمایش گذاشـته اسـت. 
در بازدیدهـای میدانـی از جهاددانشـگاهی، شـاهد تنوع 
خدمـات در حوزه هـای مختلـف جهاددانشـگاهی قزوین 
بـودم که هـر کدام از آن ها می تواند در پیشـبرد توسـعه 

و پیشـرفت اسـتان نقـش بـه سـزایی را ایفـا کند.

نماینـده مـردم قزویـن، آبیـک و البـرز در مجلـس 
شـورای اسـامی تصریـح کـرد: مطالبـه جـدی بنـده از 
مسـووالن اسـتانی ایـن اسـت کـه در راسـتای تقویـت 
از  تـا  باشـند  داشـته  همـت  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
پتانسـیل و ظرفیت موجود در این مجموعه در راسـتای 

خدمـت بـه مـردم اسـتفاده کنیـم.
مجموعـه  حاضـر  حـال  در  کـرد:  بیـان  وی 
جهاددانشـگاهی یکـی از اولویت های خـود را حرکت در 
مسـیر اقتصـاد دانش بنیـان قرار داده اسـت که بی شـک 
ایـن تغییـر رویـه می توانـد آثـار و بـرکات خوبـی را در 

بزنـد. بـرای اسـتان رقـم  حـوزه دانش بنیـان 

 
■■■

 

جهاددانشگاهی دریا را محور 
اصلی کارهای پژوهشی خود قرار 

دهد
زاده  عبـادی  محمـد  حجت االسام والمسـلمین 
گفـت:  هرمـزگان  اسـتان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
علمـی  نـگاه  و  بـوده  انقـاب  همـزاد  جهاددانشـگاهی 
را بـا نـگاه و کار جهـادی به عنـوان دو اصـل موثـر در 
مسـیر پیشـرفت بـه کار گرفتـه و خـود را اثبـات کـرده 
نهـاد در  ایـن  ابتـکارات  از مجموعـه  و خبرهایـی کـه 
می رسـد،  فرهنگـی  و  پژوهشـی  آموزشـی،  حوزه هـای 

ایـن حقیقـت اسـت. گـواه 
وی عنـوان کـرد: عجیـب و مایـه تاسـف اسـت کـه 
مـا در هرمـزگان دانشـگاه مسـتقلی در حـوزه علـوم و 
خلیج فـارس،  بـه  درحالی کـه  نداریـم  دریایـی  فنـون 
عمـان و آب های آزاد دسترسـی داریم. جهاددانشـگاهی 
بایـد دریـا را به عنـوان محـور اصلـی کارهـای پژوهشـی 
خـود قـرار دهـد چراکـه اگـر محوریـت دریـا موردتوجه 
محققیـن قـرار بگیـرد قطعـا آینده توسـعه اسـتان نظم 

بهتـری خواهـد گرفـت.

■■■
 
 

جهاددانشگاهی از مراکز و 
محورهای توسعه کشور است

ســـید ســـعید شـــاهرخی اســـتاندار همـــدان 
ـــزی  ـــه تمرک ـــه ب ـــا توج ـــک، ب ـــدون ش ـــرد: ب ـــح ک تصری
ــت های  ــر سیاسـ ــدان بـ ــگاهی همـ ــه جهاددانشـ کـ
ــوه  ــیل های بالقـ ــور و پتانسـ ــگاهی در کشـ جهاددانشـ
اســـتان دارد، فعالیت هـــای آموزشـــی و پژوهشـــی 
ــوزش  ــد آمـ ــای بلنـ ــا گام هـ ــتا بـ ــود را هم راسـ خـ
ـــت. ـــش داده اس ـــی افزای ـــی و کیف ـــور کم ـــور، به ط کش

جهاددانشـــگاهی،  دســـتاوردهای  پیرامـــون  وی 
ــز و  ــی از مراکـ ــگاهی یکـ ــرد: جهاددانشـ ــار کـ اظهـ

ــت. ــور اسـ ــعه کشـ ــای توسـ محورهـ
در  جهاددانشـــگاهی  رویکـــرد  داد:  ادامـــه  وی 
بـــر  بلندمـــدت و تمرکـــز  دوره هـــای آموزشـــی 
ـــردی  ـــدف کارب ـــا ه ـــی ب ـــات تکمیل ـــای تحصی دوره ه
کـــردن دانـــش فنـــی اســـت کـــه امیدواریـــم، ایـــن 
ـــرد. ـــتری بگی ـــتاب بیش ـــی ش ـــه آموزش ـــد در برنام رون
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جهاددانشگاهی یکی از 
شجره های مبارک انقالب اسالمی 

است
مصطفـی  دکتـر  حجت االسام والمسـلمین 
رسـتمی رییـس نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری 
چهل سـاله  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  دانشـگاه ها  در 
گفـت:  فرهنگـی  و  علمـی  فضـای  در  جهاددانشـگاهی 
انقـاب  مبـارک  شـجره های  از  یکـی  جهاددانشـگاهی 
ارزشـمندی در حـوزه علـم و  اسـامی اسـت و نمـود 
فنـاوری دارد. به طـور طبیعـی جهاددانشـگاهی در پـر 
کـردن شـکاف در فضـای علمی کشـور تاسـیس شـد و 
موفق هم بود و تأثیر شـگرفی در شـکوفایی اسـتعدادها 
داشـت. در واقـع مـا در حوزه هـای دفاع و امنیت کشـور 
تاسـیس سـپاه و بسـیج را داشـتیم و در حـوزه علـم و 

بـود. سـرآمد  جهاددانشـگاهی  فنـاوری 
بـه گفته دکتر مصطفی رسـتمی جهاددانشـگاهی در 
تربیت نیروی کارآمد در فضای دانشـگاهی بسـیار موفق 
عمـل کـرده اسـت و شـکر خـدا در حوزه هـای فراوانـی 
منشـاء خدمـات و آثـار فراوانی بوده اسـت. در حوزه های 
فرهنگـی بایـد گفـت موفقیـت صنایـع فرهنگـی مهم تر 
از منابـع طبیعـی و نفـت و دیگـر داده های الهی اسـت و 
مـا بـا تکیه بـر فرهنـگ غنی خـود امـکان ارائه بـه عالم 

داریم. را 
وی گفـت: انقـاب اسـامی نسـخه ایرانـی قرائـت از 
نهضت امام حسـین اسـت که توانسـت برپایی و اجرایی 
ایده هـای ائمـه اطهـار را نشـان دهـد. بـه همیـن دلیـل 
امـکان صـدور آن فراهم شـد اگـر بتوانیم از داشـته های 
فرهنگـی در قالب هـای خـوب بـه دنیـا عرضـه کنیـم 
آورده مهمـی بـرای کشـور داریـم. همان گونـه کـه مقام 
معظـم رهبـری فرمودنـد؛ جریـان تربیـت دانشـجو تـا 
جامعـه  عینـی  نیازهـای  بـه  کمـک  و  فارغ التحصیلـی 
اهمیـت زیـادی دارد. یکی از مشـکات ما بحث اشـتغال 

اسـت. فارغ التحصیـان 

■■■
 

 

رشد کشور در عرصه علم و 
فناوری با حضور جهاددانشگاهی

مهدیشـهر  سـمنان،  مـردم  نماینـده  گلـرو  عبـاس 
و سـرخه بیـان کـرد: جهاددانشـگاهی بعـد از انقـاب 
اسـامی ایـران مبتنـی بـر شـعار اسـتقال و خودباوری 
در عرصـه علم و فناوری شـکل گرفت، کشـور مـا بعد از 
انقـاب اسـامی بـا وجـود مراکز مهـم علمی، پژوهشـی 
و تحقیقاتـی ماننـد جهاددانشـگاهی در عرصـه علـم و 

یافت. فنـاوری رشـد 
وی بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی یکـی از ده هـا 
و صدهـا و شـاید هـزاران نبـوغ ایرانـی در تولیـد علـم 
در دنیـا اسـت، خاطرنشـان کـرد: نبـوغ ایرانـی در هـر 
جـا و هـر جایگاهـی کـه بـوده اسـت، خـودش را نشـان 
داده اسـت و تمـام دنیـا پی بـه جایـگاه نبـوغ ایرانی در 
علـم برده انـد، درحالی کـه امـروز در جایـگاه علمـی دنیا 

صاحـب رتبـه ۱۵ و در منطقـه اول هسـتیم.
وی اذعـان داشـت: در کل، کشـور مـا یـک کشـور 
تولیـد کننـده اسـت و ایـن متاسـفانه در شـرایط تحریم 
به دسـت آمده اسـت، تحریم هـا باعـث شـده اسـت کـه 

شـویم،  جـدی  آسـیب  دچـار  جاهـا  از  برخـی  در  مـا 
همان طـور کـه در تولیـد علـم رشـد داشـتیم در تولیـد 
فنـاوری رشـد کنـدی داشـتیم، مجموعه هـای موفقـی 
ماننـد جهاددانشـگاهی در دوران تحریـم و عبـور از این 

شـرایط بسـیار می تواننـد بـه کشـور کمـک کننـد.
 

■■■
 

جهاددانشگاهی به درستی 
نیازهای کشور را شناسایی و در 

جهت رفع آن ها حرکت کرده 
است

روح اهلل حضـرت پـور عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی 
اظهـار  اسـامی  و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای 
کـرد: بـرای ایـن کـه دسـتاوردهای شـاخص پژوهشـی 
جهاددانشـگاهی در سـطح کشـور و در قالـب صنعتـی 
مـورد بهره بـرداری قـرار گیرد بایـد حمایت هـای الزم از 
ایـن نهـاد انقابـی چه از سـوی مجلـس و چه از سـوی 

گیرد. دولـت صـورت 
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه اساسـاً ترکیـب دانشـگاه 
و جهـاد یـک ترکیـب صحیـح بـرای حرکـت کشـور بـه 
سـمت و پیشـرفت و اسـتفاده صحیح از ظرفیت دانشگاه 
و علـم اسـت، افـزود: جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی 
جهـاد علمـی را در عمـل به منصه ظهور رسـانده اسـت.

■■■
  

قدم های خوب جهاددانشگاهی 
در مسیر کاربردی کردن 

استعدادهای نسل جدید جوان
ــی  ــدی قریشـ ــید مهـ ــر سـ ــام دکتـ حجت االسـ
ــار  ــی اظهـ ــان غربـ ــه در آذربایجـ ــده ولی فقیـ نماینـ
ــه  ــوان و ورود بـ ــگران جـ ــت از پژوهشـ ــرد: حمایـ کـ
دانش بنیـــان  شـــرکت های  و  ملـــی  فناوری هـــای 
یکـــی از شـــاخص ترین اقدامـــات ایـــن نهـــاد در 
عرصـــه علمـــی و دانشـــگاهی بـــوده کـــه امیدواریـــم 
جهاددانشـــگاهی در حوزه هـــای مختلـــف بـــا تلفیـــق 
ـــه  ـــوژی زمین ـــت و تکنول ـــا صنع ـــش ب ـــق و پژوه تحقی
رشـــد علمـــی در کشـــور را بیـــش از پیـــش فراهـــم 

کنـــد.
ــگاهی  ــت: جهاددانشـ ــه گفـ ــه ارومیـ ــام جمعـ امـ
به عنـــوان یـــک نهـــاد انقابـــی و علمـــی کـــه بایـــد 
جهـــاد گرانـــه در عرصـــه علـــم و پژوهـــش تـــاش 
کنـــد وظایـــف بســـیار مهمـــی در عمق بخشـــی 
اندیشـــه های علمـــی در کشـــور دارد و کارهـــای 
جدیـــد و نوآورانـــه و ارائـــه خدمـــات آموزشـــی، 
ــان و مخترعیـــن و  ــه جوانـ ــی بـ پژوهشـــی و فرهنگـ
مبتکریـــن می توانـــد در تحقـــق بیانیـــه گام دوم 
انقـــاب اســـامی کـــه اصلی تریـــن مطالبـــه مقـــام 
معظـــم رهبـــری محســـوب می شـــود نقـــش مهـــم و 

ــد. ــته باشـ ــذاری داشـ تاثیرگـ
نماینـــده ولی فقیـــه در آذربایجـــان غربـــی افـــزود: 
دســـتاوردهای فناورانـــه و پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی 
ــور در  ــتان و کشـ ــطح اسـ ــی در سـ ــان غربـ آذربایجـ

ـــت. ـــار اس ـــه افتخ ـــده و مای ـــا مان یاده

 اقدامات نوآورانه از ابتکارات 
جهاددانشگاهی است

تبریـز،  مـردم  نماینـده  فرهنگـی  محمدحسـین 
آذرشـهر و اسـکو در مجلـس شـورای اسـامی اظهـار 
کـرد: روحیـه غیـر ادارای و غیـر بروکراتیـک حاکـم بـر 
جهاددانشـگاهی موجـب جذب نیروهـای مبتکر و خوش 

فکـر در ایـن مجموعـه انقابـی شـده اسـت.
نهـاد  ایـن کـه جهاددانشـگاهی یـک  بیـان  بـا  وی 
برخاسـته از انقـاب اسـامی اسـت، ادامـه داد: اقدامات 
نوآورانـه و گام نهـادن در موضوعـات علمی جسـورانه از 
جملـه مسـایل پزشـکی، ژنتیکـی و درمـان نابـاروری از 

ابتـکارات جهاددانشـگاهی اسـت.
در  شـرقی،  آذربایجـان  نماینـدگان  مجمـع  رییـس 
نیـز  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای  سـایر  بـا  رابطـه 
افـزود: در کنـار مراکـز مختلـف ایـن سـازمان می تـوان 
از خبرگـزاری فعـال دانشـجویان ایـران )ایسـنا( و مرکز 

افـکار سـنجی )ایسـپا( نیـز بـه نیکـی یـاد کـرد.

■■■
 

جهاددانشگاهی؛ منشاء برکات 
علمی فناوری و فرهنگی در 

بوشهر
آیـت اهلل غامعلـی صفایـی بوشـهری  نماینـده ولـی 
کـرد:  اظهـار  بوشـهر  امـام جمعـه  و  اسـتان  در  فقیـه 
سـختی ها  تمـام  بـا  اسـتان  ایـن  در  جهاددانشـگاهی 
ایجـاد شـد و هم اینک منشـاء بـرکات علمـی، فرهنگی 
و پیشـرفت های عمرانی-فنـاوری بسـیاری بـوده اسـت.

مراکـز  دیگـر  و  جهاددانشـگاهی  نهـاد  افـزود:  وی 
نظـام  در مهندسـی  تحـول  بـا  آن می توانـد  همسـوی 
علمی-پژوهشـی و تبدیـل دانـش بـه فنـاوری و تولیـد 
محصـول و سـرانجام ایجـاد اقتـدار و ثروت ملی، دسـت 
بـه کاری بـزرگ بزنـد. ایـن نیـاز بـه یـک نقشـه جامـع 
علمـی حسـب آمایـش دانشـی و تنظیـم نقش هـر نهاد 
بـا  فناورانـه  و  علمـی  هدفمنـد  و  هوشـمند  نظـام  در 
نظـارت دقیـق بـر آن و ایجـاد سـامانه بازتولیـد پـروژه 

هـای جدیـد آینـده نگـر دارد.

■■■
 

 

جهاددانشگاهی از کنشگران 
موثر در توسعه کشور است

دکتـر سـارا فاحـی نماینده مـردم ایـام در مجلس 
شـورای اسـامی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه اعتبـارات و 
سـرمایه های مالـی اندکی که در اختیار جهاددانشـگاهی 
قـرار دارد، دسـتاوردها و فعالیت هـای ایـن نهـاد قابـل 
 قبـول و روحیـه تـاش و رویکـرد مبتنی بـر خوداتکایی 

اعضـای آن قابـل تقدیر اسـت.
وی در پاسـخ به سـوالی درباره نقش جهاددانشـگاهی 
در عبـور از موانـع و دسـتیابی بـه دانش هـای پیشـرفته 
در کشـور، گفـت: جامعـه مـا بسـیار بـه امیـد و نشـاط 
نیـاز دارد و بـا توجـه بـه شـرایط بین المللی کشـور ما و 
تحریم هـای ظالمانـه ای که قدرت های بزرگ و مسـتکبر 
علیـه ما وضـع کرده انـد، خوداتکایـی نیاز فوری ماسـت 
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و هـر نهـادی که بـه این دو مقولـه مهـم و حیاتی یعنی 
امیدآفرینـی و خوداتکایـی بپردازد قابل تحسـین اسـت.

عضو کمیسـیون امنیت ملی مجلس شـورای اسامی 
بـا بیـان این که جهاددانشـگاهی که دو بـال پروازش در 
آسـمان موفقیـت امیـد و خوداتکایـی اسـت می توانـد 
در توسـعه و پیشـرفت کشـور، یـک کنشـگر فعـال و 
موثـر باشـد، ادامـه داد: اعتمـاد بـه دانش و دانشـمندان 
دانش بنیـان  اقتصـاد  بـر  تمرکـز  و  بومـی  نخبـگان  و 
به عنـوان اسـاس راهبردهـای جهاددانشـگاهی هـم در 
همیـن راسـتا صـورت می گیـرد و همـه این هـا می تواند 

بـه پیشـرفت و ارتقـای کشـور کمـک کند.

■■■
 

عملکرد قابل قبول 
جهاددانشگاهی با پذیرفتن اصل 

خواستن، توانستن است
محمدرضـا رضایـی کوچـی نماینـده مـردم جهـرم و 
خفر و رییس کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسامی 
کـه جهاددانشـگاهی  اسـت  ایـن  واقعیـت  کـرد:  بیـان 
به ویـژه  و  کشـاورزی  صنعتـی،  علمـی،  عرصه هـای  در 
مناطـق  و  شـهرها  در  اجتماعـی  و  فرهنگـی  مسـایل 
مختلـف کشـور اقدامـات مفیـد و قابل تاملی داشـته که 
در بهبـود امـور و کیفیت بخشـی کارها موثر بوده اسـت.

پشـتوانه  به واسـطه  داد: جهاددانشـگاهی  ادامـه  وی 
قـوی علمی-تحقیقاتـی و ارتبـاط بـا مراکـز پژوهشـی 
بخش هـای  در  تولیـد  کیفـی  و  کمـی  رشـد  رونـد  در 
مختلـف از جملـه اصـاح ژنتیـک دام و انـواع ِکشـت ها 
به خصـوص پـرورش گیاهـان دارویی، نقش داشـته و در 
پـاره ای مـوارد کشـور را بـه مـرز خودکفایـی و صادرات 

است. رسـانده 

■■■
 

بسیاری از گره های کشور به 
همت متخصصان جهاددانشگاهی 

باز می شود
و  آشـتیان  تفـرش،  مـردم  نماینـده  بیاتـی  ولی الـه 
فراهـان در مجلـس در خصوص مهم تریـن اولویت دولت 
آینـده بـرای بهره گیـری از ظرفیت های جهاددانشـگاهی 
گفـت: دولـت آینـده بایـد بـا بررسـی خاءهـای کشـور 
در حـوزه آموزشـی، درمانـی و تحقیقاتـی متناسـب بـا 

نیازهـای کشـور از ظرفیـت ایـن نهـاد اسـتفاده کند.
وی بیـان کـرد: بسـیاری از گره هـای کشـور به همت 
نهـاد  ایـن  در  فعـال  دانش آموختـگان  و  متخصصیـن 
انقابـی بـا روحیـه جهـادی و انقابـی باز شـده اسـت و 
ضـرورت دارد تـا دولـت آینـده در خصـوص کمبودهـا و 
نیازهـای کشـور به ویـژه در حوزه زیرسـاختی آموزشـی 
و تحقیقاتـی از ظرفیـت ایـن نهـاد بهـره بـرده و بـرای 
پـر کـردن این خألهـا از جهاددانشـگاهی کمـک بگیرد.

بیاتـی افزود: متاسـفانه رویکرد پژوهشـی و تحقیقاتی 
در دانشـگاه ها کمرنـگ شـده اسـت و بـه نظـر می رسـد 
تقویـت فعالیـت جهاددانشـگاهی در حـوزه تحقیقاتـی 
پشـتوانه  می توانـد  علـوم  تجاری سـازی  و  پژوهشـی  و 

مطمئـن و پایـداری بـرای دانشـگاه های کشـور باشـد.

  جهاددانشگاهی الگویی 

موفق از خوداتکایی با بهره گیری 
از سیستم های دانش بنیان است

حجت االسـام مهـدی باقـری نماینـده مـردم زنجان 
نـام  از  کـه  همان طـور  کـرد:  تصریـح  ملـت  خانـه  در 
جهاددانشـگاهی پیـدا اسـت، نگاه و عملکـرد جهادی در 
ایـن مجموعـه حاکـم بـوده و اگـر بخواهیـم از نهادهای 
را  کارآمـد  مدیریـت  یـک  بـا  مجموعـه ای  غیردولتـی، 
نـام ببریـم، عنـوان جهاددانشـگاهی بـدون بهره منـدی 

می درخشـد. آن  در  دولتـی،  بودجه هـای  از  مسـتقیم 
بیـن  در  موفـق  الگویـی  را  جهاددانشـگاهی  وی 
مجموعه هـای خودگـردان و خوداتـکا بـا بهره گیـری از 
سیسـتم های دانش بنیـان خوانـد و گفـت: ایـن نهـاد بـا 
امیدآفرینـی در بیـن جوانـان توانسـته روی پـای خـود 
بایسـتد و در ایـن راه از تـوان نیروهـای قانـع و پرتاش 

می کنـد. اسـتفاده 
خاطرنشـان  مجلـس  حقوقـی  کمیسـیون  عضـو 
کـرد: بـا توجـه بـه فعالیت هـای فرهنگـی ارزشـمندی 
کـه از ایـن نهـاد شـاهد بودیـم، امیـد داریـم مجموعـه 
و  یابـد  بیشـتری  توسـعه  اسـتان  در  جهاددانشـگاهی 
فقـط به کارهـای سـتادی و دفتری محدود نشـود، بلکه 
فعالیت هـای علمـی، پژوهشـی، کارآفرینـی، اقتصادی و 
تجاری سـازی محصـوالت دانش بنیـان آن افزایـش یابـد 
و اگـر در ایـن بخش هـا طرحـی داشـته باشـند، بر خود 

وظیفـه می دانیـم از آن هـا حمایـت کنیـم.

■■■
 

اهمیت خدمات جهاددانشگاهی 
در تمام عرصه ها

سیسـتان  اسـتاندار  موهبتـی  احمدعلـی  مهنـدس 
و بلوچسـتان اظهـار کـرد: حضـور جهاددانشـگاهی در 
همـه عرصه هـای خدمت در اسـتان از جملـه حوزه های 
فرهنگـی، پژوهشـی و آموزشـی حایـز اهمیـت و قابـل 

سـتایش اسـت.
کلینیـک  راه انـدازی  از  موهبتـی  مهنـدس 
دندان پزشـکی به عنـوان یک مـدل از خدمـات تخصصی 
ایـن نهـاد بـه مـردم اشـاره و تصریـح کـرد: اگـر چـه 
کرونـا ویـروس منحـوس و شـرایط بهداشـتی موجـود 
هم زمـان بـا بهره بـرداری از ایـن مرکـز تخصصـی قطعـاً 
بـه فعالیت هـای آن آسـیب زده اسـت امـا ارائـه خدماتی 
از ایـن نـوع بـه مردم این اسـتان ضـروری و قابـل تقدیر 

. ست ا
 

■■■
  

نگاه علمی با کار جهادی دو اصل 
موثر در مسیر پیشرفت است

شـهباز حسـن پور رییـس مجمـع نمایندگان اسـتان 
کرمـان اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی فعالیت های خوبی 
در عرصه های مختلف در کشـور و اسـتان کرمان داشـته 

اسـت که دسـتاوردها و برکات آن را شـاهد هسـتیم.
وی افـزود: جهاددانشـگاهی همـزاد انقـاب بـوده و 
نـگاه علمـی را با کار جهـادی به عنوان دو اصـل موثر در 

مسـیر پیشـرفت بـه کار گرفته اسـت.
رییـس مجمع نمایندگان اسـتان کرمـان گفت: آنچه 

اهمیـت دارد ورود جهاددانشـگاهی بـه مباحـث مـورد 
نیـاز و روز جامعـه اسـت و خوشـبختانه در ایـن مسـیر 

نقش آفرینـی کـرده اسـت.
 

■■■
 

سهم مهم جهاددانشگاهی در 
عرصه صنعت و فناوری کشور

مجلـس  در  رشـت  نماینـده  احمـدی  محمدرضـا 
شـورای اسـامی با مثبـت ارزیابـی کردن دسـتاوردها و 
فعالیت های جهاددانشـگاهی در سـطح اسـتان و کشـور، 
از  عینـی  تبلـوری  را می تـوان  گفـت: جهاددانشـگاهی 
الگوسـازی انقـاب برای رسـیدن به نهاد علـم و پژوهش 

تـراز نظـام اسـامی قلمـداد کرد.
وی بـا اشـاره بـه تعامـل جهاددانشـگاهی بـا سـایر 
نهادهـا و دسـتگاه ها و لـزوم بهره گیری از تـوان، ظرفیت 
و سـرمایه انسـانی ایـن نهـاد در حـل مسـایل کشـور و 
اسـتان، عنـوان کـرد: همـه بایـد بـرای تعالـی کشـور 
تـاش کنیم و جهاددانشـگاهی سـهم مهمـی از آموزش 
و پژوهش هـای نوآورانـه کشـور به ویـژه در عرصه صنعت 
و فنـاوری را بـه خـود اختصـاص داده و موفقیت هـای 
بـزرگ ایـن نهـاد بارهـا تحسـین مسـووالن نظـام را در 

است. برداشـته 

■■■
  

لزوم حمایت های همه جانبه 
مسووالن و مجلس از 

جهاددانشگاهی
صدیـف بـدری نماینـده مـردم اردبیـل، نیـر، نمین و 
سـرعین در مجلـس شـورای اسـامی بـا اشـاره بـه این 
کـه مجموعـه جهاددانشـگاهی متشـکل از مجموعـه ای 
جـوان و علمـی اسـت، بیـان کـرد: ارائه خدمـات علمی، 
پژوهشـی، درمانـی و فرهنگی در مراکز جهاددانشـگاهی 
کـه  چـرا  اسـت،  تقدیـر  خـور  در  و  سـتودنی  امـری 
از  بخشـی  مسـئله  ایـن  بـه  جهاددانشـگاهی  ورود  بـا 
به عنـوان  کـه  می شـود  برطـرف  مـردم  مشـکات 
نمونـه بـارز می تـوان بـه مرکـز درمـان نابـاروری قفقـاز 

جهاددانشـگاهی اردبیـل اشـاره کـرد.
توسـعه  کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  وی 
حوزه هـا  تمامـی  در  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای 
گسـترده بـوده و نیـاز به فضـا و اعتبارات مناسـبی دارد، 
بنابرایـن حمایت هـای همه جانبـه مسـووالن و مجلـس 
از جهاددانشـگاهی بایسـتی در دسـتور کار قـرار گیـرد.

■■■
  

جهاددانشگاهی بر اساس 
نیازهای ملی و مزیت های بومی 

فعالیت می کند
دکتـر محمـد خدابخشـی نماینده مـردم الیگودرز در 
مجلس شـورای اسـامی اظهار کرد: کشور در حوزه های 
مختلـف از جملـه اقتصاد مشـکاتی دارد کـه رفع آن ها 
از مطالبات اصلی مردم اسـت و جهاددانشـگاهی باید در 
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توسـعه و رفـع موانع اقتصـادی راهـکار ارائه کند.
نماینـده مـردم الیگودرز در مجلس شـورای اسـامی 
کـه  اسـت  علمـی  نهـادی  جهاددانشـگاهی  گفـت: 
اقـدام  روز  فناوری هـای  رشـد  راسـتای  در  می تواننـد 
کـرده و بـه تکنولوژی هـای جدید دسـتیابی پیـدا کنند 
ایـن نهـاد علمـی کـه مولود انقـاب اسـت بایـد در این 

مسـیر حرکـت کنـد.
نماینـده مـردم الیگودرز در مجلس شـورای اسـامی 
عنـوان کـرد: جهاددانشـگاهی براسـاس نیازهـای ملی و 

مزیت هـای بومـی فعالیـت می کنـد.

■■■
 
 

جهاددانشگاهی الگویی برتر از 
پژوهش و مانع زدایی در مسیر 

پیشرفت است

سـید علـی آقـازاده نماینـده مـردم رشـت و خمـام 
نقـش  بـه  اشـاره  بـا  اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
عالـی  آمـوزش  مرکـز  یـک  به عنـوان  جهاددانشـگاهی 
تخصصـی، اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی الگویـی برتـر 
از پژوهـش، فنـاوری، فرهنـگ، آمـوزش، کارآفرینـی و 

اسـت. پیشـرفت  مسـیر  در  مانع زدایـی 
وی بـا بیـان ایـن کـه افتخـار آفرینـی دسـتاوردهای 
آمـوزش عالـی و  و  جهاددانشـگاهی در عرصـه علمـی 
تربیـت نخبـگان تحسـین برانگیز اسـت، گفـت: ورود در 
عرصه هـای مختلـف علمی و فنـاوری نتیجـه خودباوری 

و اعتمـاد بـه جوانـان و نخبـگان دانشـگاهی اسـت.

■■■
  

توانایی جهاددانشگاهی برای 
ترسیم نقشه راهی برای تحوالت 

فرهنگی کشور
غامرضـــا منتظـــری رییـــس مجمـــع نماینـــدگان 
ـــکل گیری  ـــفه ش ـــرد: فلس ـــار ک ـــتان اظه ـــتان گلس اس
ــن  ــای تحول آفریـ ــتن گام هـ ــگاهی، برداشـ جهاددانشـ
بـــا رویکـــرد جهـــادی در عرصه هـــای مختلـــف 
از جملـــه فرهنـــگ اســـت. بـــا توجـــه بـــه تجربـــه 
گذشـــته جهاددانشـــگاهی در بخش هـــای فرهنگـــی، 
ــن  ــه در ایـ ــی کـ ــای خوبـ ــی و گام هـ ــری و ادبـ هنـ
ــا  ــن فعالیت هـ ــد ایـ ــود، بایـ ــته بـ ــا برداشـ بخش هـ

دوبـــاره احیـــا شـــود.
نائـــب رییـــس کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس 
ـــد در  ـــه بای ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی ـــامی ب ـــورای اس ش
ـــت:  ـــیم، گف ـــته باش ـــذاری داش ـــگ ریل گ ـــوزه فرهن ح
ــانی  ــینه درخشـ ــا پیشـ ــگاهی بـ معتقـــدم جهاددانشـ
ــبت  ــد نسـ ــی دارد، می توانـ ــه فرهنگـ ــه در زمینـ کـ
ـــی  ـــوالت فرهنگ ـــرای تح ـــی ب ـــه راه ـــیم نقش ـــه ترس ب
ـــتین  ـــگاهی آس ـــم جهاددانش ـــد. امیدواری ـــادرت کن مب
همـــت را بـــاال بزنـــد و قوی تـــر از گذشـــته در ایـــن 
عرصـــه حضـــور پیـــدا کنـــد تـــا زمینـــه تحـــوالت 

فرهنگـــی فراهـــم شـــود.

مردم قدردان دستاوردهای 
جهاددانشگاهی هستند

ــمس الدین  ــواد شـ ــید عبدالجـ ــام سـ حجت االسـ
امـــام جمعـــه بندرانزلـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مجموعـــه 
از مجموعه هـــای بســـیار  جهاددانشـــگاهی یکـــی 
ــم  ــف هـ ــای مختلـ ــه در حوزه هـ ــت کـ ــدس اسـ مقـ
ـــاش  ـــتان پرت ـــطح اس ـــم در س ـــور و ه ـــطح کش در س
و پرانگیـــزه و درخشـــان بـــوده، گفـــت: بخشـــی 
از دســـتاوردهایی کـــه مجموعـــه جهاددانشـــگاهی 
ـــه  ـــوان و نخب ـــای ج ـــود نیروه ـــل وج ـــه دلی ـــته ب داش
ـــف  ـــای مختل ـــه در حوزه ه ـــت ک ـــتان اس ـــور و اس کش
ـــاوری  ـــوآوری، فن ـــل ن ـــری اه ـــه تعبی ـــوده و ب ـــرآمد ب س

ــتند. ــوع هسـ ــرفت های متنـ و پیشـ
وی عنـــوان کـــرد: مجموعـــه جهاددانشـــگاهی 
بـــه  امـــا  دارد،  خوبـــی  دســـتاوردهای  اســـتان 
نظـــر می رســـد شـــرایط جامعـــه نیازمنـــد یـــک 
در  جهـــادی  بیشـــتر  حرکـــت  و  برنامه ریـــزی 
ــرایط  ــا در شـ ــت؛ خصوصـ ــف اسـ ــای مختلـ عرصه هـ
به واســـطه  اقتصـــادی کـــه  و مشـــکات  کرونـــا 
ـــاد  ـــی ایج ـــوء مدیریت های ـــمنان و س ـــای دش تحریم ه
شـــده کـــه متاســـفانه در ســـال های اخیـــر داشـــتیم 
ـــیار  ـــه بس ـــردم و جامع ـــرای م ـــت را ب ـــرایط زیس و ش

ــت. ــرده اسـ ــخت کـ سـ
افـــزود: مجموعـــه  بندرانزلـــی  امـــام جمعـــه 
جهاددانشـــگاهی گیـــان یکـــی از مجموعه هـــای 
ــه در  ــت کـ ــتاورد اسـ ــر دسـ ــدس و پـ ــیار مقـ بسـ
حوزه هـــای مختلـــف در ســـطح اســـتان پرتـــاش و 

ــت. ــوده اسـ ــان بـ ــزه و درخشـ پرانگیـ

■■■
 
 

جهاددانشگاهی موتور محرکه 
جامعه در ابعاد مختلف است

ـــرد و  ـــردم الم ـــده م ـــوی نماین ـــی موس ـــید موس س
ـــس  ـــرژی مجل ـــیون ان ـــو کمیس ـــس و عض ـــر در مجل مه
ـــی  ـــادی انقاب ـــورای اســـامی، جهاددانشـــگاهی را نه ش
ـــای  ـــتفاده از ظرفیت ه ـــا اس ـــه ب ـــت ک ـــادی دانس و جه
ـــتای  ـــی در راس ـــرای گام های ـــه ب ـــر منطق ـــی در ه بوم
ــته  ــامی برداشـ ــام اسـ ــده نظـ ــن شـ ــداف تدویـ اهـ

ـــت. اس
وی بـــا پاسداشـــت اقدامـــات و دســـتاوردهای 
جهاددانشـــگاهی افـــزود: جهاددانشـــگاهی نهـــادی 
برآمـــده از تفکـــری علمـــی و جهـــادی اســـت، 
هـــر جـــا روحیـــه جهـــادی باشـــد قطعـــا در عمـــل 
اتفاقـــات بســـیار خوبـــی رخ خواهـــد داد ایـــن نهـــاد 
نیـــز توانســـته بـــا اســـتفاده از ظرفیت هـــای علمـــی، 
خـــود را به عنـــوان یـــک موتـــور محرکـــه در جامعـــه 

معرفـــی کنـــد.
موســـوی تصریـــح کـــرد: گســـتردگی اختیـــارات 
از  اســـتفاده  و  نهـــاد  ایـــن  توانمندی هـــای  و 
ـــتعداد  ـــار اس ـــه در کن ـــر منطق ـــی ه ـــای بوم ظرفیت ه
ـــل  ـــادی را ح ـــکات زی ـــته مش ـــگان توانس ـــوان نخب و ت
کنـــد، فعالیـــت ایـــن روزهـــای جهاددانشـــگاهی در 
ــیاری  ــای بسـ ــازی پل هـ ــوزش و ظرفیت سـ ــد آمـ بعـ
بـــرای رســـیدن بـــه موفقیـــت در مناطـــق دور 

اســـت. دست ســـاخته 

پیشتازی جهاددانشگاهی در 
تبدیل دانش به علوم کاربردی

در  بجنـورد  مـردم  نماینـده  وحیـدی  محمـد 
انتظـار داریـم  اظهـار کـرد:  اسـامی  مجلـس شـورای 
جهاددانشـگاهی در حوزه هـای مـورد نیاز امروز پیشـتاز 
و در کنـار نهادهایـی از جملـه وزارت علـوم، معاونـت 
علمـی و فنـاوری و ... نقـش کلیـدی خـود را در توسـعه 
علـم و دانـش، بهره گیـری آن و تجاری سـازی علـم و 
اسـتفاده از فنـاوری نویـن موثـر باشـد و مسـیر تعالـی 
و پیشـرفت را دنبـال کنـد و مـا نیـز در مجلـس آمـاده 

کمـک بـه مجموعـه جهـاد هسـتیم.
اسـت  نیـاز  نیـز  شـمالی  خراسـان  در  افـزود:  وی 
جهاددانشـگاهی در راسـتای اسـناد پایه توسـعه اسـتان 
مشـارکت علمـی الزم در تبدیـل علم به علـوم کاربردی 
اسـتانی را داشـته و گام هـای مناسـبی براسـاس نیـاز 

اسـتان بـردارد.
وی ادامـه داد: مسـووالن جهاددانشـگاهی خراسـان 
شـمالی بایـد براسـاس موقعیـت جغرافیایـی، فرهنگـی 
و اقتصـادی و بـا تبعیـت از رهنمودهـای مقـام معظـم 
و  محـور  عدالـت  پیشـرفت  رونـد  بـر  مبنـی  رهبـری 
و  انقـاب  دوم  گام  بیانیـه  در  شـده  توصیـه  اقدامـات 
نیـز سیاسـت های اباغـی اقتصـاد مقاومتـی و الزامـات 
در  و  داده  انجـام  مناسـبی  هدف گـذاری  فرهنگـی، 
راسـتای اسـناد پایه توسعه استان مشـارکت علمی الزم 
در تبدیـل علم به علـوم کاربردی اسـتانی صورت دهند.

■■■
 

فعالیت جهاددانشگاهی در 
زمینه های تحقیقاتی اثرگذار 

بوده است
در مجلـس  اسـفراین  مـردم  نماینـده  پـور  حسـین 
شـورای اسـامی اظهـار کـرد: یـک مجموعـه خوبـی از 
نخبـگان کشـور در جهاددانشـگاهی جمع شـده اند و در 
زمینـه مسـایل علمـی کشـور در حـال فعالیت هسـتند.

وی بـا تاکیـد بر این کـه فعالیت جهاددانشـگاهی در 
زمینـه تحقیقاتـی اثرگـذار بـوده اسـت، بیـان کـرد: اگر 
بـه جهاددانشـگاهی بهـای بیشـتری داده شـود می تواند 

طرح هـای بـزرگ و مهمـی را در کشـور انجـام دهد.
عضو کمیسـیون کشـاورزی مجلس شـورای اسـامی 
بـا اشـاره بـه تحریم هـای تحمیل شـده به کشـور افزود: 
بـرای جهاددانشـگاهی می توانـد یـک فرصـت  تحریـم 
باشـد و با داشـتن نخبـگان، می توانـد بارهای زیـادی را 

از دوش کشـور بـردارد.

■■■
  

باید قدردان اقدامات صورت 
گرفته در جهاددانشگاهی بود

نکونـــام  محمدعلـــی  حجت االسام والمســـلمین 
و  چهارمحـــال  اســـتان  در  ولی فقیـــه  نماینـــده 
ــای  ــتاوردها و فعالیت هـ ــوص دسـ ــاری در خصـ بختیـ
ـــرد: از آنچـــه  ـــار ک ـــاد در اســـتان و کشـــور، اظه ـــن نه ای
ـــه  ـــه مجموع ـــود، چ ـــدردان ب ـــد ق ـــه بای ـــورت گرفت ص
کشـــوری و چـــه مجموعـــه اســـتانی اقدام هـــا و 
تاش هـــای نافعـــی در عرصـــه فرهنگـــی و علمـــی و 
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آموزشـــی و نیـــز نقش آفرینـــی در علـــم و فـــن آوری 
ـــگاه  ـــش و دانش ـــم و دان ـــه عل ـــودن عرص ـــط نم و مرتب
بـــا عرصـــه تولیـــد داشـــته اند امـــا بـــا آنچـــه بایـــد 

محقـــق بشـــود فاصلـــه وجـــود دارد.
شـــکل دهی  از  اولیـــه  انگیـــزه  ادامـــه  وی 
ــور  ــه موتـ ــگاه بـ ــل دانشـ ــگاهی را تبدیـ جهاددانشـ
محرکـــه دانـــش و تولیـــد در کشـــور دانســـت و توضیـــح 
ـــت را داشـــت و شـــاید  ـــن ظرفی داد: جهاددانشـــگاهی ای
ـــای  ـــام بخش ه ـــه در تم ـــد ک ـــته باش ـــم داش ـــوز ه هن
دانشـــگاهی جهـــت دهنـــده و محـــرک بـــه ســـمت 

اهـــداف انقـــاب و اســـتقال کشـــور باشـــد.

■■■
 

 ایجاد تحول علمی در کشور با 
توان جهاددانشگاهی

آیـــت اهلل محمدرضـــا ناصـــری نماینـــده ولی فقیـــه 
کـــرد:  اظهـــار  یـــزد  امام جمعـــه  و  اســـتان  در 
جهاددانشـــگاهی تاکنـــون اقدامـــات خوبـــی را انجـــام 
ـــور گام  ـــی کش ـــول علم ـــیر تح ـــد در مس ـــا بای داده، ام

بـــردارد.
وی ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه این کـــه ایـــن 
ــاوه  ــد عـ ــت بایـ ــگاه اسـ ــه دانشـ ــته بـ ــاد وابسـ نهـ
بـــر حرکت هـــای جهـــادی کـــه همـــواره انجـــام 
می دهـــد، یـــک تحـــول علمـــی و جهـــادی در 
ــد؛  ــاد کنـ ــه ایجـ ــر و اندیشـ ــوزش و تفکـ ــوه آمـ نحـ
ــر و  ــا فکـ ــر بـ ــور اگـ ــا در کشـ ــه آموزش هـ ــرا کـ زیـ
ـــدارد و  ـــده ای ن ـــد، فای ـــراه نباش ـــوآوری هم ـــه و ن اندیش
دانش آمـــوزان و دانشـــجویان بعـــد از فارغ التحصیلـــی 

بیـــکار خواهنـــد بـــود.
می توانـــد  جهاددانشـــگاهی  افـــزود:  ناصـــری 
ـــن را  ـــل و تدی ـــر، تعق ـــا تفک ـــراه ب ـــش هم ـــگ دان فرهن
ـــوزان  ـــش آم ـــا دان ـــد ت ـــج ده ـــل تروی در دوران تحصی
از همـــان دوران کودکـــی مبتکـــر و خـــاق تربیـــت 
ـــل  ـــر و تعق ـــاس فک ـــر اس ـــند و ب ـــوآور باش ـــوند و ن ش
و دانـــش بـــه درجـــات عالیـــه برســـند و خودکفـــا و 
ـــرب  ـــه غ ـــمی ب ـــورت چش ـــن ص ـــوند. در ای ـــتقل ش مس
ـــت  ـــه فعالی ـــتقل ب ـــا و مس ـــت و خودکف ـــد داش نخواهن
خواهنـــد پرداخـــت و جامعـــه ای آبـــاد خواهیـــم 

داشـــت.

■■■
 

روحیه و حرکت جهادی در 
جهاددانشگاهی تداوم یابد

ــه در  ــده ولی فقیـ ــف اهلل دژکام نماینـ ــت اهلل لطـ آیـ
فـــارس و امـــام جمعـــه شـــیراز از تاش هـــای نســـل 
ـــی  ـــه و دانشـــجویان انقاب ـــن مجموع ـــذار ای اول بنیان گ
پـــای کار کـــه بســـیاری از آن هـــا شـــهید شـــده اند، 
ـــوالت  ـــه در تح ـــرد: همیش ـــان ک ـــی و خاطرنش قدردان
ـــک کار  ـــی ی ـــه وقت ـــک مســـاله ای اســـت ک ـــی ی اجتماع
ــم، یکســـری  ــروع می کنیـ ــادی و انقابـــی را شـ جهـ
عوامـــل مـــا را ســـوق می دهنـــد کـــه غیـــر جهـــادی 
ـــت.  ـــادی اس ـــش جه ـــه نام ـــی ک ـــم، در حال ـــل کنی عم
ـــد  ـــا می گوین ـــه م ـــی ب ـــداف مقدس ـــر اه ـــوی دیگ از س

ـــد. ـــداوم یاب ـــادی ت ـــت جه ـــه و حرک ـــه روحی ک

آیـت اهلل دژکام بـا تاکیـد بـر اینکـه مطالبـه ملـت و 
کشـور و رهبـر ایـن اسـت که کارهـا جهـادی، انقابی و 
متناسـب بـا نیـاز امـروز پیـش رود، گفت: اگر احسـاس 
کنیم جهاددانشـگاهی اداره شـده اسـت بایـد بدانیم که 
حرکـت غیـر ارزشـی بـرای مجموعـه رخ داده و این هـا 

بایـد آسیب شناسـی شـود.
اگـر  کـرد:  خاطرنشـان  شـیراز  جمعـه  امـام 
جهاددانشـگاهی در عرصـه تحـول در حکمرانـی در امـر 
آمـوزش، ارائـه راه حل هـای محـدود کردن بروکراسـی ها 
و حرکـت جهـادی بـه میدان بیاید، بسـیار موثـر خواهد 

. د بو

■■■
  

دانش فنی باالی جهاددانشگاهی 
در حوزه گیاهان دارویی

ـــس  ـــیروان در مجل ـــردم ش ـــده م ـــدی نماین ـــی ج عل
ــع و  ــیون صنایـ ــو کمیسـ ــامی و عضـ ــورای اسـ شـ
معـــادن مجلـــس بـــا اشـــاره بـــه این کـــه اقدامـــات 
ســـطح  در  جهاددانشـــگاهی  توســـط  ارزنـــده ای 
ـــاد  ـــن نه ـــرد: ای ـــار ک ـــت، اظه ـــده اس ـــام ش ـــور انج کش
پزشـــکی،  کشـــاورزی،  حوزه هـــای  در  می توانـــد 
ــرده و  ــدا کـ ــان ورود پیـ ــوم دانش بنیـ ــع و علـ صنایـ

ــد. ــع کنـ ــور را مرتفـ ــود در کشـ ــای موجـ خاهـ
وی گفـــت: همچنیـــن ایـــن نهـــاد می توانـــد 
در حـــوزه بیماری هـــای خـــاص نیـــز ورود کنـــد 
به طـــوری کـــه در حـــال حاضـــر ارز زیـــادی بـــرای 
ــود  ــارج می شـ ــاران خـ ــن بیمـ ــای ایـ ــد داروهـ خریـ
ــوزه ورود  ــه ایـــن حـ ــد بـ و جهاددانشـــگاهی می توانـ
یافتـــه و در ایـــن حـــوزه نیـــز کمک رســـان باشـــد.

ــس  ــادن مجلـ ــع و معـ ــیون صنایـ ــو کمیسـ عضـ
شـــورای اســـامی افـــزود: جهاددانشـــگاهی در حـــال 
ـــت  ـــیده اس ـــداری رس ـــات و پای ـــطح ثب ـــه س ـــر ب حاض
ـــی  ـــاد مقاومت ـــوزه اقتص ـــد در ح ـــاد می توان ـــن نه و ای
ورود پیـــدا کـــرده و حتـــی در دور زدن تحریم هـــا 

نیـــز ورود پیـــدا کنـــد.

■■■
  

لزوم اختصاص ردیف های بودجه 
بیشتر به جهاددانشگاهی

علـــی رضایـــی عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی 
جهاددانشـــگاهی  از  اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
ـــرد  ـــاد ک ـــادی ی ـــی و جه ـــاد انقاب ـــک نه ـــوان ی به عن
ــار دهـــه فعالیـــت  ــاد طـــی چهـ و افـــزود: ایـــن نهـ
ـــر و  ـــأ خی ـــور منش ـــای کش ـــیاری حوزه ه ـــود در بس خ

برکـــت بـــوده اســـت.
ـــته  ـــر خواس ـــادی ب ـــگاهی نه ـــزود: جهاددانش وی اف
از دل دانشـــگاه اســـت و بـــرای همیـــن، حرکـــِت آن 
علمـــی بـــوده و در حوزه هـــای علمـــی، پژوهشـــی و 
ـــت. ـــته اس ـــری داش ـــات موث ـــور اقدام ـــجویی کش دانش

ــای  ــا حرکت هـ ــگاهی را منشـ ــی جهاددانشـ رضایـ
ــاد  نوآورانـــه در کشـــور دانســـت و افـــزود: ایـــن نهـ
نقـــش موثـــری در دســـتیابی کشـــور بـــه نوآوری هـــا 
ــرد آن در  ــته و عملکـ ــا داشـ ــای روز دنیـ و فناوری هـ
حـــوزه علمـــی و پژوهشـــی کشـــور ســـتودنی اســـت.

گام بزرگ جهاددانشگاهی در 
راستای خودکفایی

جعفـــری  امیرقلـــی  حجت االسام والمســـلمین 
ــس  ــن در مجلـ ــتان بروجـ ــردم شهرسـ ــده مـ نماینـ
ــکیل  ــفه تشـ ــرد: فلسـ ــار کـ ــامی اظهـ ــورای اسـ شـ
از  بیشـــتر  هرچـــه  اســـتفاده  جهاددانشـــگاهی 
ظرفیت هـــای علمـــی موجـــود در دانشـــگاه بـــود.

وی بیـــان کـــرد: همچنیـــن گام هـــای بســـیار 
ـــازندگی  ـــت س ـــی توســـط جهاددانشـــگاهی در جه بزرگ
و خودکفایـــی ایـــران در عرصه هـــای مختلـــف و 
ـــده  ـــته ش ـــش برداش ـــای دان ـــه مرزه ـــران ب ـــیدن ای رس
ـــاد در  ـــن نه ـــه ای ـــود دارد ک ـــد وج ـــن امی ـــت و ای اس
ـــران  ـــاختن ای ـــرای س ـــر ب ـــر و بهت ـــز بالنده ت ـــده نی آین

ـــد. ـــاش کن ت
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نگاه رسانه های زیرمجموعه 
جهاددانشگاهی مطالبه گری در 
راستای حل مشکالت مردم است

ـــله  ـــردم سلس ـــده م ـــی نماین ـــی ابراهیم ـــر یحی دکت
ـــرد:  ـــار ک ـــامی اظه ـــورای اس ـــس ش ـــان در مجل و دلف
همـــه موضوعـــات در دنیـــا براســـاس مســـایل و 
شـــاخص ها پیـــش مـــی رود و ایـــن در حالـــی اســـت 
ــاظ  ــه لحـ ــیر بـ ــن مسـ ــگاهی در ایـ ــه جهاددانشـ کـ
تربیـــت نیـــروی انســـانی، حرکت هـــای دانش بنیـــان 

ــت. ــرده اسـ ــدا کـ ــی ورود پیـ به خوبـ
وی بـــا بیـــان این کـــه یکـــی از سیاســـت های 
سیاســـت های  رهبـــری  معظـــم  مقـــام  اباغـــی 
جمعیتـــی اســـت، بیـــان کـــرد: جهاددانشـــگاهی در 
ــته  ــدا کـــرده و توانسـ ــتا ورود جـــدی پیـ ایـــن راسـ
اســـت امکانـــات الزم را بـــرای درمـــان نابـــاروری در 
ـــد. ـــج ده ـــتانی تروی ـــز اس ـــی مراک ـــی و برخ ـــطح مل س

ابراهیمـــی بیـــان کـــرد: در مجلـــس شـــورای 
ـــز  ـــت مراک ـــر تقوی ـــردم ب ـــوان وکای م ـــامی به عن اس
ـــا  ـــم ت ـــد داری ـــگاهی تاکی ـــاروری جهاددانش ـــان ناب درم

آن هـــا مـــورد حمایـــت قـــرار گیرنـــد.
وی عنـــوان کـــرد: نـــگاه رســـانه های زیرمجموعـــه 
جهاددانشـــگاهی مطالبه گـــری در راســـتای حـــل 

مشـــکات مـــردم اســـت.
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جهاددانشگاهی پرچم دار فناوری 
در کشور است

علیرضـــا زندیـــان نماینـــده مـــردم بیجـــار در مجلـــس 
شـــورای اســـامی اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی در 
زمینه هـــای علمـــی و فرهنگـــی خدمـــات بســـیار 
قبیـــل  از  حوزه هـــا  از  بســـیاری  در  و  ارزشـــمند 
فعالیت هـــای  بنیـــادی  ســـلول های  و  نابـــاروری 

چشـــمگیری داشـــته اســـت.
وی تصریـــح کـــرد: بـــا توجـــه بـــه خدمـــات، 
ــگاهی در  ــه جهاددانشـ ــی کـ ــت و موفقیت هایـ فعالیـ
حوزه هـــای مختلـــف از قبیـــل پزشـــکی، کشـــاورزی 
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و صنعـــت داشـــته اســـت بایـــد اذعـــان داشـــت کـــه 
ایـــن نهـــاد در فنـــاوری پرچـــم دار اســـت.
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 دلسوزان انقالب باید نهادهای 

انقالبی مانند جهاددانشگاهی را 
پر و بال دهند

علی اکبـر علیـزاده نماینده مـردم دامغـان در مجلس 
شـورای اسـامی بیـان کـرد: جهاددانشـگاهی کـه بر دو 
پایـه اصلـی و مهـم مردمـی بـودن و علمی بودن شـکل 
پـس  سـال های  ایـن  در  حمـداهلل  بـه  اسـت،  گرفتـه 
از انقـاب ثمـرات بسـیار بـا عظمتـی را بـرای انقـاب 

است. داشـته  اسـامی 
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه جهاددانشـــگاهی بعـــد از 
ـــا  ـــی)ره( و ب ـــام خمین ـــرت ام ـــان حض ـــا فرم ـــاب ب انق
هـــدف جهـــش علمـــی در کشـــور تاســـیس و راه انـــدازی 
ــای  ــد نهادهـ ــاب بایـ ــوزان انقـ ــت: دلسـ ــد، گفـ شـ
ـــاب  ـــود انق ـــه مول ـــگاهی ک ـــد جهاددانش ـــی مانن انقاب

هســـتند را پـــر و بـــال و گســـترش بدهنـــد.
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جهاددانشگاهی افق جدیدی از 
توسعه در اردبیل ایجاد کرده 

است
گفـــت:  اردبیـــل  اســـتاندار  بهنام جـــو  اکبـــر 
از  مرکـــب  نهـــادی  به عنـــوان  جهاددانشـــگاهی 
ـــف  ـــا تعری ـــته ب ـــش روز توانس ـــوان و دان ـــای ج نیروه
طرح هـــای شـــاخص، افق هـــای جدیـــدی در توســـعه 

اســـتان اردبیـــل تعریـــف کنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه پروژه هـــای در حـــال اجـــرای 
نیمه صنعتـــی  پـــروژه  افـــزود:  جهاددانشـــگاهی 
ـــد  ـــات می باش ـــن اقدام ـــه ای ـــری از جمل ـــته پلیم نشاس
ـــل  ـــا مشـــارکت جهاددانشـــگاهی در اســـتان اردبی ـــه ب ک

ـــت. ـــام اس ـــال انج در ح
ـــه  ـــا توج ـــه ب ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــل ب ـــتاندار اردبی اس
ــد  ــی چنـ ــگاهی در طـ ــای جهاددانشـ ــه فعالیت هـ بـ
ـــتان  ـــای اس ـــا درک نیازه ـــاد ب ـــن نه ـــته، ای ـــال گذش س
و ظرفیت هـــای نهفتـــه، اقدامـــات مهمـــی را صـــورت 
ـــالیان  ـــی س ـــرد در ط ـــدواری ک ـــار امی ـــت، اظه داده اس
ـــن  ـــتر از ای ـــای بیش ـــه دادن و حمایت ه ـــا توج ـــی ب آت
نهـــاد علمـــی و انقابـــی شـــاهد تعریـــف طرح هـــای 
ـــیم. ـــگاهی باش ـــوی جهاددانش ـــتری از س ـــران بیش پیش
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فعالیت های ارزشمند، 
جهاددانشگاهی را به یک الگو 

تبدیل کرده است
ـــت و  ـــردم سردش ـــده م ـــور نماین ـــین پ ـــال حس کم
پیرانشـــهر در مجلـــس شـــورای اســـامی گفـــت: بـــا 
ـــای  ـــاوری در نیروه ـــه خودب ـــتن روحی ـــه داش ـــه ب توج
ـــور  ـــایل کش ـــل مس ـــا در ح ـــدی آن ه ـــادی توانمن جه

ـــت. ـــم اس ـــیار مه بس

حســـین پـــور اظهـــار کـــرد: فعالیت هـــای مهـــم 
و ارزشـــمند نیروهـــای جهادگـــر در همـــه زمینه هـــا 
باعـــث شـــده ایـــن نهـــاد بـــه یـــک الگـــو در بیـــن 

ــود. ــل شـ ــف تبدیـ ــای مختلـ بخش هـ
ـــس  ـــت در مجل ـــهر و سردش ـــردم پیرانش ـــده م نماین
ــدی  ــرد: توانمنـ ــورای اســـامی خاطرنشـــان کـ شـ
نیروهـــای جهاددانشـــگاهی در حـــل مســـایل کشـــور 

بســـیار مهـــم و تاثیرگـــذار اســـت.
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دولت جدید حمایت جدی تری از 
جهاددانشگاهی داشته باشد

ــدگان  ــع نماینـ ــو مجمـ ــدری عضـ ـــهریار حیـ ش
ـــک  ـــوان ی ـــگاهی به عن ـــاه از جهاددانش ـــتان کرمانش اس
ـــل  ـــم و عم ـــان عل ـــأل می ـــردن خ ـــر ک ـــر در پ ـــاد موث نه
ـــی  ـــاد به خوب ـــن نه ـــزود: ای ـــرد و اف ـــاد ک ـــور ی در کش
ـــأل  ـــن خ ـــت ای ـــود توانس ـــت خ ـــه فعالی ـــار ده در چه
را پـــر کـــرده و اقدامـــات خوبـــی در سراســـر کشـــور 

ـــد. ـــام ده انج
ــدای  ــان ابتـ ــگاهی از همـ ــزود: جهاددانشـ وی افـ
ـــرای  ـــرد و ب ـــدا ک ـــتقل پی ـــت مس ـــک هوی ـــکیل ی تش
ـــا  ـــرا پ ـــل و اج ـــوزه عم ـــم در ح ـــه عل ـــت دادن ب هوی
بـــه عرصـــه وجـــود گذاشـــت و حقیقتـــاً ایـــن امـــر 
رســـالت بزرگـــی بـــر روی دوش جهاددانشـــگاهی 
ـــت. ـــده اس ـــده آن برآم ـــی از عه ـــه به خوب ـــته ک گذاش

ـــگاهی،  ـــاد جهاددانش ـــرد نه ـــر از عملک ـــا تقدی وی ب
ـــوری  ـــای تئ ـــت از ظرفیت ه ـــاد توانس ـــن نه ـــت: ای گف
کشـــور اســـتفاده کـــرده و آن هـــا را عملیاتـــی کنـــد 
ــد  ــوب آن می طلبـ ــرد مطلـ ــه عملکـ ــه بـ ــا توجـ و بـ
ــاد  ــن نهـ ــری از ایـ ــت جدی تـ ــا حمایـ ــه دولت هـ کـ
ـــود  ـــه خ ـــداف عالی ـــه اه ـــد ب ـــا بتوان ـــند ت ـــته باش داش

ـــد. ـــت یاب دس
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 نقش جهاددانشگاهی در دانش 
و فناوری بسیار حائز اهمیت 

است
ــزد در  ــردم یـ ــده مـ ــوکار نماینـ ــح جـ محمدصالـ
مجلـــس، اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی تـــا کنـــون 
در حـــوزه نـــوآوری و فناوری هـــای جدیـــد، ابداعـــات 
و اختراعـــات در راســـتای رفـــع مشـــکات اساســـی 
ـــش جهاددانشـــگاهی  ـــن نق ـــته بنابرای ـــور گام برداش کش
ـــاوری بســـیار  ـــش و فن ـــام، دان ـــن بخشـــی از اق در تامی

حائـــز اهمیـــت اســـت.
وی گفـــت: در بخـــش آمـــوزش و تحقیقـــات 
نیـــز ویژگی هـــای خـــاص خـــود را داشـــته و در 
رشـــته های مختلفـــی کـــه ورود کـــرده، مـــورد نیـــاز 
ـــاخت های  ـــه زیرس ـــی در زمین ـــوده و اقدامات ـــور ب کش
حـــوزه علـــوم از ســـوی ایـــن نهـــاد صـــورت گرفتـــه 

اســـت.
جـــوکار بیـــان کـــرد: جهاددانشـــگاهی می توانـــد 
در راســـتای تحقـــق شـــعار ســـال و مقابلـــه بـــا 
ــد و  ــا کنـ ــته و ایفـ ــی داشـ ــش مهمـ ــا نقـ تحریم هـ
از ظرفیت هـــا و توانمندی هایـــی کـــه در ســـطح 
دانشـــگاه ها و جامعـــه وجـــود دارد، اســـتفاده کنـــد.

 جهاددانشگاهی به توسعه 

علمی و فناوری کشور کمک 
کرده است

شهرســـتان های  نماینـــده  روشـــنفکر  مهـــدی 
ــورای  ــس شـ ــون در مجلـ ــا و مارگـ ــد، دنـ بویراحمـ
اســـامی اظهـــار داشـــت: براســـاس توصیـــه مقـــام 
معظـــم رهبـــری نام گـــذاری ســـال بـــه نـــام تولیـــد، 
ــتای  ــتیبانی و مانـــع زدایی هاســـت کـــه در راسـ پشـ
ـــه ارکان  ـــه هم ـــال از ســـوی معظـــم ل ـــعار س ـــق ش تحق
ـــت  ـــق آن حرک ـــمت تحق ـــه س ـــد ب ـــامی بای ـــران اس ای
کننـــد، ضمـــن این کـــه جهاددانشـــگاهی کشـــور بـــه 
ــرده  ــک کـ ــور کمـ ــاوری کشـ ــی و فنـ ــعه علمـ توسـ
اســـت و نشـــان داده به عنـــوان یـــک نهـــاد انقابـــی 
ـــد. ـــور باش ـــاوری کش ـــد و فن ـــت تولی ـــته در خدم توانس

ــه  ــامی بـ ــران اسـ ــه ایـ ــرد: همـ ــد کـ وی تاکیـ
افتخـــار  جهاددانشـــگاهی  رویـــان  پژوهشـــکده 
ـــی در  ـــه علم ـــز در زمین ـــن مرک ـــه ای ـــد، چراک می کنن

جهـــان حرف هـــای تـــازه بـــرای گفتـــن دارد.
روشـــنفکر خاطرنشـــان کـــرد: جهاددانشـــگاهی 
ـــرده  ـــک ک ـــور کم ـــاوری کش ـــی و فن ـــعه علم ـــه توس ب
اســـت و نشـــان داده به عنـــوان یـــک نهـــاد انقابـــی 

توانســـته در خدمـــت تولیـــد و فنـــاوری باشـــد.

■■■

 

هدف جهاددانشگاهی 
توانمندسازی مردم باشد

ـــار  ـــان اظه ـــتاندار کرم ـــد اس ـــی ون ـــی زین ـــر عل دکت
کـــرد: جهـــاد، یـــک نهـــاد مهـــم و برآمـــده از بطـــن 
ـــت. ـــذار اس ـــده و تاثیرگ ـــروز بالن ـــه ام ـــاب اســـت ک انق

ـــای  ـــگاهی در حوزه ه ـــرد: جهاددانش ـــح ک وی تصری
علمـــی پژوهشـــی جـــای خـــود را بـــاز کـــرده و در 
حـــوزه شـــرکت های دانش بنیـــان اولیـــن جایـــی 
ــی  ــرد و خیلـ ــوزه ورود کـ ــن حـ ــه ایـ ــه بـ ــود کـ بـ

تاثیرگـــذار و جـــا افتـــاده اســـت.
ـــنا در  ـــزاری ایس ـــت: خبرگ ـــد گف ـــی ون ـــر زین دکت
زمینه هـــای بســـیاری از خبرگزاری هـــای مرجـــع 
اســـت و خبرگـــزاری ایکنـــا در حـــوزه تخصصـــی کار 
ــنجی  ــکار سـ ــز افـ ــد و مرکـ ــام می دهـ ــر انجـ موثـ
ـــکا  ـــل ات ـــر و قاب ـــنجی معتب ـــز نظرس ـــزو مراک ـــاد ج جه

ـــت. اس

■■■

فعالیت های جهاددانشگاهی در 
بسیاری از زمینه ها برجسته 

است
روح اهلل متفکـــر آزاد نماینـــده مـــردم تبریـــز، 
آذرشـــهر و اســـکو در مجلـــس شـــورای در خصـــوص 
گفـــت:  انقابـــی  نهـــاد  ایـــن  فعالیت هـــای 
ـــی  ـــگ تحمیل ـــاب، جن ـــان انق ـــگاهی در زم جهاددانش
ــی و  ــف علمـ ــای مختلـ ــایر دوران در حوزه هـ و در سـ
ــرده  ــدا کـ ــادی ورود پیـ ــورت جهـ ــوژی به صـ تکنولـ

اســـت.
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وی اظهـــار کـــرد: امـــام خمینـــی)ره( بعـــد از 
ـــا  ـــن نهاده ـــه ای ـــد ک ـــا نهادن ـــی را بن ـــاب نهادهای انق
در مســـیر حرکـــت مـــردم ایـــران گام هـــای خوبـــی 
برداشـــت و یکـــی از ایـــن نهادهـــا جهاددانشـــگاهی 

اســـت.
فعالیت هـــای  شـــد:  متذکـــر  آزاد  متفکـــر 
جهاددانشـــگاهی در مجموعـــه رویـــان، در بحـــث 
درمـــان نابـــاروری، خـــون بنـــد نـــاف و ســـایر 
جملـــه  از  پزشـــکی  و  ژنتیکـــی  موضوعـــات 
فعالیت هـــای موفقیت آمیـــز و برجســـته محســـوب 
می شـــود کـــه ایـــن موضوعـــات در دنیـــا به عنـــوان 
موضوعـــات پیشـــرو در درمـــان بیماری هـــا نام بـــرده 
ایـــن  همـــه  در  جهاددانشـــگاهی  و  می شـــوند 

موضوعـــات ورود پیـــدا کـــرده اســـت.

■■■
  

موانع و تحریم ها هیچ تاثیری 
در مسیر علمی جهاددانشگاهی 

نداشته است
اردشـــیر مطهـــری نماینـــده مـــردم گرمســـار و آرادان 
ـــگاهی  ـــت: جهاددانش ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش در مجل
به عنـــوان یکـــی از مهم تریـــن و ریشـــه دارتریـــن 
ـــس  ـــی کشـــور در ۴۰ ســـال پ ـــز علمـــی و تحقیقات مراک
ـــی  ـــه خوداتکای ـــیدن ب ـــیر رس ـــامی، مس ـــاب اس از انق

ـــت. ـــرده اس ـــی ک ـــتاب ط ـــا ش ـــی را ب علم
ــه  ــانی پرورش یافتـ ــروی انسـ ــرد: نیـ ــان کـ وی بیـ
ــص  ــش و تخصـ ــم، دانـ ــز از علـ ــگاهی نیـ جهاددانشـ
باالیـــی برخـــوردار اســـت و در دنیـــا حـــرف بـــرای 
گفتـــن دارد، دســـتاوردهای زیـــادی نیـــز در عرصـــه 
ــت آورده  ــه دسـ ــور بـ ــرای کشـ ــش بـ ــم و پژوهـ علـ

اســـت.
مطهـــری افـــزود: بـــا وجـــود تمـــام موانـــع 
کشـــورمان،  علیـــه  ظالمانـــه  تحریم هـــای  و 
جهاددانشـــگاهی مســـیر علمـــی خـــود را بـــا شـــتاب 
ادامـــه داده اســـت و هرگـــز متوقـــف نشـــده اســـت.

■■■
  

نتایج تحقیقاتی جهاددانشگاهی 
باعث تغییر و تحول در کشور 

شده است
محمـــد علیپـــور رحمتـــی نماینـــده مـــردم ماکـــو 
ــاد  ــن نهـ ــاد ایـ ــامی ایجـ ــورای اسـ ــس شـ در مجلـ
ـــرد  ـــوان ک ـــل عن ـــام راح ـــر ام ـــه تدبی ـــی را نتیج انقاب
ـــی از  ـــی یک ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــزود: جهاددانش و اف
مجموعه هـــای فعـــال علمـــی، تحقیقاتـــی در ســـطح 

ـــت. ـــور اس کش
ســـبک  و  رویـــه  کـــه  ایـــن  بیـــان  بـــا  وی 
فعالیت هـــای ایـــن نهـــاد جهـــاد گونـــه بـــوده و 
ایـــن نـــوع فعالیـــت به گونـــه ای وجـــه تمایـــز ایـــن 
ــد،  ــمار می آیـ ــه شـ ــتگاه ها بـ ــایر دسـ ــا سـ ــاد بـ نهـ
گفـــت: حضـــور جهاددانشـــگاهی در عرصـــه علمـــی 
ــروز و  ــه امـ ــا بـ ــاب تـ ــان انقـ ــی از زمـ و تحقیقاتـ
ــوم  ــده مفهـ ــث شـ ــه آن باعـ ــای جهادگونـ فعالیت هـ
ویـــژه و امیدبخشـــی از جهاددانشـــگاهی در ذهن هـــا 

تداعـــی شـــود.
علیپـــور اظهـــار کـــرد: نتایجـــی کـــه تاکنـــون در 
عرصه هـــای تحقیقاتـــی توســـط ایـــن نهـــاد حاصـــل 
شـــده اســـت و باعـــث تغییـــر و تحـــول در کشـــور 

شـــده قابـــل تقدیـــر اســـت.

■■■
 
 

جهاددانشگاهی برای تحقق 
اهداف نیازمند حمایت است

ـــتان های  ـــردم شهرس ـــده م ـــزه نماین ـــدرت اهلل حم ق
ـــس شـــورای  ـــار در مجل ـــگ و کی اردل، فارســـان، کوهرن
ـــه  ـــیدن ب ـــرای رس ـــگاهی ب ـــزود: جهاددانش ـــامی اف اس
ــمندان و  ــت اندیشـ ــده از ظرفیـ ــن شـ ــداف تعییـ اهـ
پژوهشـــگران برتـــر کشـــور در حوزه هـــای مختلـــف 
ـــیار  ـــات بس ـــن اقدام ـــت و همچنی ـــرده اس ـــتفاده ک اس
ـــاالت  ـــاپ مق ـــی و چ ـــای پژوهش ـــی را در حوزه ه خوب

ـــم. ـــاهد بودی ـــی ش ـــاد انقاب ـــن نه ـــی از ای علم
ــث  ــر بحـ ــال حاضـ ــه در حـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
اشـــتغال یکـــی از معضـــات اصلـــی در کشـــور 
ــگاهی  ــرد: جهاددانشـ ــان کـ ــود، بیـ ــوب می شـ محسـ
ـــوزه  ـــن ح ـــی در ای ـــات پژوهش ـــر موضوع ـــه ب ـــا تکی ب
ــتای کاهـــش  ــود و در راسـ می توانـــد وارد عمـــل شـ

بیـــکاری و ایجـــاد اشـــتغال نیـــز گام بـــردارد.
ـــگاهی  ـــت جهاددانش ـــه تقوی ـــان این ک ـــا بی ـــوزه ب ح
بـــرای موفقیـــت در حوزه هـــای پژوهشـــی و اجـــرای 
برنامه هـــای پیش بینـــی شـــده نیازمنـــد بودجـــه 
ــورای  ــس شـ ــت و مجلـ ــرد: دولـ ــوان کـ ــت، عنـ اسـ
ـــاد  ـــن نه ـــت ای ـــت و تقوی ـــرای حمای ـــد ب ـــامی بای اس
ــزه  ــد حمـ ــاص دهنـ ــار الزم را اختصـ ــی اعتبـ انقابـ
ــاری  ــی و اعتبـ ــکات مالـ ــر مشـ ــرد: اگـ ــه کـ اضافـ
جهاددانشـــگاهی به واســـطه دولـــت و مجلـــس حـــل 
ــه  ــن مجموعـ ــیل در ایـ ــن پتانسـ ــاً ایـ ــود، قطعـ شـ
ـــکات  ـــل مش ـــتای ح ـــد در راس ـــه بتوان ـــود دارد ک وج
موجـــود در کشـــور گام هـــای اساســـی بـــردارد و 
ــد در  ــاد می تواننـ ــن نهـ ــگران ایـ ــن پژوهشـ همچنیـ
ــی  ــگاه واقعـ ــند و جایـ ــف بدرخشـ ــای مختلـ حوزه هـ

خـــود را پیـــدا کننـــد.
 

■■■
 

اعتماد به جهاددانشگاهی به 
پیشرفت و توسعه کشور کمک 

خواهد کرد
دکتـــر ســـرگزی رییـــس مجمـــع نماینـــدگان 
ـــرفت های  ـــه پیش ـــاره ب ـــا اش ـــتان ب ـــتان و بلوچس سیس
علمـــی، پژوهشـــی و فرهنگـــی ایـــن نهـــاد از ابتـــدا 
ــا کنـــون، وجـــود نیروهـــای جهـــادی و ایجـــاد و  تـ
نهادینـــه شـــدن تفکـــر جهـــادی در بیـــن نیروهـــای 
جهاددانشـــگاهی را زمینه ســـاز ایـــن پیشـــرفت ها 

دانســـت.
ــث  ــده در بحـ ــاد شـ ــرفت های ایجـ ــه پیشـ وی بـ
رویـــان  پژوهشـــگاه  در  بنیـــادی  ســـلول های 
جهاددانشـــگاهی اشـــاره کـــرد و افـــزود: بحـــث 
ســـلول های بنیـــادی از جملـــه افتخـــارات ایـــن 

ــث  ــه باعـ ــت کـ ــی اسـ ــی و پژوهشـ ــه علمـ مجموعـ
ایرانی ســـت. و  ایـــران  افتخـــار 

ســـرگزی ادامـــه داد: اعتمـــاد بـــه نیروهـــای 
ـــعه  ـــرفت و توس ـــه پیش ـــگاهی ب ـــادی در جهاددانش جه
در فعالیت هـــای علمـــی کشـــور کمـــک خواهـــد 

کـــرد.

■■■
 
 

فعالیت های جهاددانشگاهی در 
حوزه های مختلف الهام بخش 

است
حجت االسام والمســـلمین ســـیدمحمد علـــی آل 
ـــه  ـــام جمع ـــتان و ام ـــه در اس ـــده ولی فقی ـــم نماین هاش
ـــم  ـــا عل ـــاد ب ـــق جه ـــه تلفی ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــز ب تبری
ـــنی  ـــح و روش ـــیار واض ـــام بس ـــگاه، پی ـــش و دانش و دان
دارد، افـــزود: آنچـــه از فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی 
بعـــد از انقـــاب نمایـــان اســـت، کارآمـــدی و بـــه روز 
بـــودن آن بـــوده و ایـــن نهـــاد انقابـــی بـــا تعامـــل 
ــازنده در عرصه هـــای ملـــی و حتـــی بین المللـــی  سـ

ـــت. ـــوده اس ـــی ب ـــیار خوب ـــار بس ـــأ آث منش
ــادی  ــگاهی نهـ ــه جهاددانشـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ــع  ــوده و از منابـ ــامی بـ ــت اسـ ــا هویـ ــی بـ انقابـ
ـــت:  ـــت، گف ـــوردار اس ـــد برخ ـــد و کارآم ـــانی متعه انس
ایـــن نهـــاد انقابـــی در حوزه هـــای علـــم، فنـــاوری و 
فرهنـــگ پیشـــگام بـــوده و در ســـطح کشـــور موثـــر، 

ــت. ــش اسـ ــش و الهام بخـ امیدبخـ

■■■
 
 

لزوم بومی سازی برنامه های 
جهاددانشگاهی با نیازهای 

خراسان شمالی
ــده  ــوری نماینـ ــا نـ ــلمین رضـ حجت االسام والمسـ
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــمالی بـ ــان شـ ــه در خراسـ ولی فقیـ
جهـــاد از ریشـــه جهـــد و تـــاش آمـــده و از ســـوی 
دیگـــر کاری کـــه همـــراه بـــا نیـــت قربـــت و قصـــد 
خدمـــت باشـــد جهـــاد نامیـــده می شـــود، خطـــاب 
ـــان  ـــا هم ـــت: ب ـــتان گف ـــاد در اس ـــن نه ـــاالن ای ـــه فع ب
ــه، کار  ــردم و جامعـ ــه مـ ــت بـ ــد خدمـ ــت و قصـ نیـ
جهـــادی کنیـــد تـــا تاثیرگـــذاری ایـــن مجموعـــه در 
ـــش  ـــی و ... بی ـــادی، اجتماع ـــی، اقتص ـــای علم زمینه ه

از پیـــش مشـــهود باشـــد.
ـــی  ـــی بخش ـــانی و آگاه ـــر اطاع رس ـــد ب ـــا تاکی وی ب
بیشـــتر در مراکـــز علمـــی و فرهنگـــی نســـبت بـــه 
ــار  ــگاهی، اظهـ ــای جهاددانشـ ــا و برنامه هـ فعالیت هـ
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــای علم ـــه برنامه ه ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ک
ـــاتید  ـــا اس ـــاد ب ـــن نه ـــاط ای ـــد ارتب جهاددانشـــگاهی، بای
و دانشـــجویان افزایش یافتـــه و فعالیت هـــای آن در 

ــود. ــز و دانشـــگاه ها بیش ازپیـــش دیـــده شـ مراکـ
لـــزوم  بـــر  نـــوری  حجت االسام والمســـلمین 
بومی ســـازی برنامه هـــا و اهـــداف جهاددانشـــگاهی 

بـــا نیازهـــا و مقتضـــای اســـتان تاکیـــد کـــرد.
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پرونده
سخن نگاشت



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

83

 

چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در 
آینه رسانه ها

در آینه رسانه ها
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چهل و یکمین سالگرد 
تشکیل جهاددانشگاهی 

درآیـــنه 
رسانه ها

رونمایی از پوستر چهل و یکمین 
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی  

ــن  ــل و یکمیـ ــانه ای چهـ ــای رسـ فعالیت هـ
ـــی از  ـــا رونمای ـــاد ب ـــن نه ـــکیل ای ـــالگرد تش س
ـــگاهی،  ـــعار »جهاددانش ـــا ش ـــالگرد ب ـــتر س پوس
ـــی«  ـــوان ایران ـــاور ت ـــا ب ـــع ب ـــور از موان ـــاد عب نم

ـــد. ـــاز ش آغ
ـــوان  ـــاور ت ـــا ب ـــع ب ـــور از موان ـــر عب ـــد ب تاکی

ایرانـــی در شـــعار چهـــل و یکمیـــن ســـالگرد 
ـــت  ـــت اهمی ـــگاهی ازآن  جه ـــکیل جهاددانش تش
ـــع  ـــور از موان ـــادی و عب ـــام کار جه ـــه انج دارد ک
به نوعـــی مکمـــل یکدیگرنـــد و بهتریـــن 
ـــد  ـــالب دارن ـــر انق ـــه را رهب ـــن رابط ـــر در ای تعبی
کـــه کار جهـــادی را از موانـــع عبـــور کـــردن، 
موانـــع کوچـــک را بـــزرگ ندیـــدن، آرمان هـــا 

ــته اند. ــردن و... دانسـ ــوش نکـ را فرامـ

ـــووالن  ـــا مس ـــدار ب ـــن در دی ـــان همچنی ایش
ـــه ۱۹  ـــگاهی ک ـــان جهاددانش ـــی از محقق و جمع
ـــگاهی  ـــد، جهاددانش ـــزار ش ـــاه ۱۳۹۳ برگ خردادم
را نهـــادی مهمـــی خواندنـــد کـــه در مقابـــل 
موانـــع و مزاحمت هـــا از حرکـــت نمی ایســـتد.
ـــل  ـــتر چه ـــی پوس ـــتا در طراح ـــن راس در همی
ـــگاهی  ـــکیل جهاددانش ـــالگرد تش ـــن س و یکمی
نیـــز بـــا توجـــه بـــه شـــعار امســـال نکاتـــی 

چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در 
آینه رسانه ها

در آینه رسانه ها

ــل و  ــتقبال چه ــه اس ــرایطی ب ــال در ش ــاه امس ــانزدهم مردادم ش
ــدای  ــه از ابت ــم ک ــگاهی رفتی ــکیل جهاددانش ــالگرد تش ــن س یکمی
امســال ، گــذر از موانــع بــا بــاور تــوان علمــی جوانــان ایــن مرزوبــوم 
ــه اســت و  ــن نهــاد قرارگرفت ــا ســرعت بیشــتری در دســتورکار ای ب

ــت. ــن مدعاس ــر ای ــی ب ــه گواه ــای فناوران ــاح طرح ه افتت
ــکیل  ــدای تش ــالمی از ابت ــالب اس ــته از انق ــاد برخواس ــن نه ای
خــود در ســال ۱۳۵۹ همــواره مصمــم بــوده تــا نیازهــاي اســتراتژیک 
ــردي،  ــگاه کارب ــا مســاله محوري و ن کشــور و مــردم را شناســایي و ب
ــًا  ــالمي خصوص ــالب اس ــمنان انق ــه ي دش ــي از توطئ ــاي ناش گره ه
ــگ  ــري و فرهن ــا آینده نگ ــه را ب ــاي ناجوانمردان ــه ی تحریم ه درزمین

جهــادي رفــع نمایــد.
در همین راسـتا در چهل و یکمین سـالگرد تشـکیل جهاددانشگاهی 

برنامه ریزی هـای  بـا  نیـز 
کل  اداره  در  انجام گرفتـه 

سـعی  نهـاد  ایـن  عمومـی  روابـط 
شـد، دسـتاوردهای مختلف این نهاد در 

حوزه هـای پژوهـش و فنـاوری، فرهنـگ،  
آمـوزش و کارآفرینـی و تجاري سـازي فناوري 

و اقتصاددانـش بنیـان در ایـام سـالگرد تشـکیل 
این نهـاد  بـه عالقه مندان و دل سـوزان نظـام جمهوري 

اسـالمي ایـران  معرفی شـود.
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8۵

ــور  ــع و عبـ ــکالت، موانـ ــیر، مشـ ــون مسـ چـ
از آن و مســـیر رســـیدن بـــه هـــدف مدنظـــر 

ـــت. ـــرار گرف ق
ـــتر  ـــن پوس ـــراح ای ـــت و ط ـــینی گرافیس حس
ــزای  ــا و اجـ ــی، نمادهـ ــه توضیحاتـ ــا ارایـ بـ
ـــت:  ـــرد و گف ـــریح ک ـــتفاده در آن را تش مورداس
نمـــاد اصلـــی ایـــن پوســـتر در واقـــع یـــک 
مســـیر پرپیچ وخـــم برگرفتـــه از مـــاز اســـت 
ـــم  ـــت بتوانی ـــا می بایس ـــور از آن ه ـــا عب ـــه ب ک
بـــه هـــدف موردنظـــر کـــه غالبـــًا عبـــور و 
ـــیر  ـــن مس ـــیم. در ای ـــت، برس ـــروج از آن اس خ
مـــا بـــا موانـــع، پســـتی ها و بلندی هـــا، 
روبـــرو  سایه روشـــن هایی  و  پیچیدگی هـــا 
ــور از  ــن راه عبـ ــیر روشـ ــه مسـ ــتیم کـ هسـ

موانـــع اســـت.
وی ادامـــه داد: پس زمینـــه فضـــای بـــاالی 
ــگ  ــان هایی از فرهنـ ــتر نشـ ــتر در بسـ پوسـ
ــن  ــده، همچنیـ ــالمی طراحی شـ ــی اسـ ایرانـ
ـــه  ـــی ب ـــوان ایران ـــت ت ـــرای تقوی ـــم ب ـــم ه پرچ

کار افزوده شـــده اســـت.

تشرح مهم اقدامات جهاددانشگاهی 
در صدا و سیما

فعالیت هـــای  شـــروع  بـــا  ادامـــه  در 
ــالگرد  ــه سـ ــی بـ ــام منتهـ ــانه ای در ایـ رسـ
ـــر در  ـــدود ۱۶۰ خب ـــگاهی ح ـــکیل جهاددانش تش
ـــی  ـــبکه های اجتماع ـــت در ش ـــایت و ۱۹۰ پس س
همچـــون کانـــال تلگرامـــی جهاددانشـــگاهی 

منتشـــر شـــد. 
امســـال نیـــز هماننـــد ســـال گذشـــته بـــا 
ـــور  ـــژه کش ـــرایط وی ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــه ب توج
کرونـــا  ویـــروس  همه گیـــری  به واســـطه 
ــا  ــی بـ ــه و هماهنگـ ــی مکاتبـ ــور طـ در کشـ
صداوســـیمای جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
برنامه هـــا متنوعـــی در زمینـــه تشـــریح 
جهاددانشـــگاهی  شـــاخص  دســـتاوردهای 
و  معاونـــان  رییـــس،  و  پیش بینـــی شـــد 
پژوهشـــگران جهاددانشـــگاهی بـــا حضـــور در 
برنامه هـــای مختلـــف دســـتاوردهای ایـــن 

ــد. ــریح کردنـ ــاد را تشـ نهـ

ازجملـــه ایـــن برنامه هـــا 
برنامـــه  بـــه  می تـــوان 
در  به وقت ایــــــــــران؛ 
ــاد  ــد؛ زنده بـ ــای الونـ انتهـ
ــر  ــح بخیـ ــی؛ صبـ زندگـ
ایـــران؛ مصبـــاح؛ مثبـــت 
ـــران؛  ـــالم ته ـــالمت؛ س س
چـــاپ اول اشـــاره کـــرد.
ــی  ــن گزارش های همچنی
ــان  ــتاوردهای محقق از دس
در  جهاددانشــگاهی 
نمــادو،  برنامه هــای 
شــبکه خبــر، ســاخت 
ــران، شــبکه مســتند،  ای
خبــری  بخش هــای 
صداوســیما و باشــگاه 
جــوان  خبرنــگاران 

شــد. پخــش 
ــر  ــتا ب ــن راس در ای
ــا  ــی ب ــاس هماهنگ اس
شــبکه مســتند تهیــه 
مســتند  فیلــم  دو 
از  ســاعته  یــک 
درمــان  پــروژه 
ازطریــق  ســرطان 

مرضیــه  دکتــر  درمانــی)  ســلول 
ابراهیمــی و شــبیه ســازی) دکتــر نصراصفهانــی( 

آغــاز شــده اســت.
رادیـو گفت وگو نیز طـی یک هفتـه در مصاحبه 
دسـتاوردهای  جهاددانشـگاهی  مسـئوالن  بـا 

شـاخص ایـن نهـاد را تشـریح کرد.
همانگونــه کــه در گــزارش ابتدایــی ایــن 
مراســم  امســال  شــد،  اشــاره  ماهنامــه 
گرامیداشــت چهــل و یکمیــن ســالگرد تشــکیل 
ــور  ــا حض ــاه ب ــگاهی روز ۱۷ مردادم جهاددانش
دکتــر محمدباقــر قالیبــاف رییــس مجلــس 

ــی  ــا طیب ــر حمیدرض ــالمی، دکت ــورای اس ش
جهاددانشــــــگاهی،  رییــس 

معاونــان و اعضــای 
هیــات 

ی  منــا ا
ایــن نهــاد و ارتبــاط زنــده بــا 

ــه  ــگاهی در خان ــازمانی جهاددانش ــای س واحده
ملــت برگــزار شــد کــه  ایــن مراســم به صــورت 
و  جهاددانشــگاهی  ســایت  طریــق  از  زنــده 

صفحــات رســمی ایــن نهــاد و خبرگــزاری 
ــبکه  ــتاگرام و ش ــنا در اینس ایس

ــد . ــش ش ــر پخ خب
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چهل و یکمین سالگرد 
تشکیل جهاددانشگاهی 

درآیـــنه 
رسانه ها

بازدید رییس جهاددانشگاهی
 از تحریریه روزنامه جام جم و 

خبرگزاری فارس
سـالگرد  یکمیـن  و  چهـل  ایـام  بـا  همزمـان 
تشـکیل جهاددانشـگاهی دکتر طیبی بـا حضور در 
دفتـر روزنامـه جام جـم ضمـن بازدیـد از تحریریه 
روزنامـه، آخرین دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی و 
مشـکالت پیـش روی توسـعه فناوری در کشـور را 

کرد. تشـریح 
کـه   بازدیـد  ایـن  در  جهاددانشـگاهی  رییـس 
بـا  دیـدار  در  گرفـت،  انجـام   ۱۴۰۰ مردادمـاه   ۴
مدیرمسـوول و دیگـر اعضـای شـورای سـردبیری 
مهم تریـن  بـه  اشـاره  ضمـن  روزنامـه،  ایـن 
تالش های جهاددانشـگاهی در یک سـال گذاشـته 
به ویـژه در حـوزه توسـعه روش های درمانـی نوین 

بـرای درمـان بیماری هـای صعب العـالج و کرونـا، 
در  داخلـی  توانمندی هـای  بـه  توجـه  به ضـرورت 

رفـع نیازهـای کشـور اشـاره کـرد.
برای  که  »زمانی  کرد:  تصریح  رابطه  این  در  وی   
رفع نیازهای کشور و انجام پروژه های بزرگ به جای 
مراجعه به شرکت های خارجی از توانمندی فناوران 
داخلی استفاده شود، عالوه بر رفع نیازهای کشور، به 
دلیل سابقه پرباری که در پروژه های مختلف کشور 
بین المللی  بازارهای  به  آن ها  صادرات  امکان  دارند، 

نیز هموارتر خواهد شد.«
دکتـر طیبـی تاکیـد کـرد: »سـماجت در کارها 
بارزتریـن ویژگـی جهاددانشـگاهی بـرای توسـعه 
فنـاوری در طـی چهـار دهـه فعالیـت بوده اسـت 
کـه بـا وجـود مشـکالتی کـه در مسـیر توسـعه 
فناوری هـای مختلـف با آن روبه رو شـدیم، دسـت 

از اقـدام نکشـیدیم.«

تشریح مهم ترین دستاوردهای 
جهاددانشگاهی در خبرگزاری فارس

 ۹ شـنبه  همچنیـن  جهاددانشـگاهی  رییـس 
مردادمـاه بـا حضـور در خبرگـزاری فارس بـا پیام 
و  دیـدار  خبرگـزاری  ایـن  مدیرعامـل  تیرانـداز 

کـرد. گفت وگـو 
دکتـر طیبـی در ایـن بازدیـد در گفت وگـو بـا 
عملکـرد  دربـاره  گـزارش  ارائـه  بـه  خبرنـگاران 
جهاددانشـگاهی و تشـریح مهم ترین دستاوردهای 

ایـن نهـاد پرداخت. محققـان 
ــه ۱۶  ــی بـ ــام منتهـ ــت در ایـ ــی اسـ گفتنـ
مردادمـــاه طبـــق هماهنگـــی اداره کل روابـــط 
عمومـــی، رســـانه  ها در گفت وگـــو بـــا رییـــس 
و معاونـــان جهاددانشـــگاهی بـــه تشـــریح 

دســـتاوردهای ایـــن نهـــاد پرداختنـــد. 



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

87

 

 گزارشی از اخبار افتتاح و راه اندازی مراکز و 
طرح های جهاددانشگاهی

افتتاح

■ گام جدید  جهاددانشگاهی برای توسعه اکوسیستم نوآوری در 
غرب کشور با افتتاح برج فناوری

■ یکپارچه سازی فروش کتاب های جهاددانشگاهی با رومنایی از 
سایت فروش کتاب »شانزده« 

■ و ...
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روابط عمومی جهاددانشگاهی، ۷ تیرماه: در هفتاد و ششمین 
افتتاحیه  آیین  تولید،  جهش  برای  امید  و  تدبیر  پویش 
فناوری  برج  بزرگ ترین  به عنوان  کرمانشاه  فناوری  برج 
با  تصویری  ارتباط  طی  ایران،  غرب  فناوری  نماد  و  کشور 
حجت االسام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور 
و دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
به  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی  حمیدرضا  دکتر  سفر  با  و 
استاندار  بازوند  هوشنگ  مهندس  حضور  و  کرمانشاه  استان 

کرمانشاه و دیگر مقامات استانی برگزار شد.
برج های  راه اندازی  از  خوشنودی  ابراز  با  روحانی  دکتر 
فناوری و کارخانه های نوآوری در سطح کشور گفت: امیدوارم 
این برج برای تمام شرکت های دانش بنیان، فناور و استارت 

آپ های غرب کشور مفید باشد.

پیرامون  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  جمهور  رییس 
همه  البته  گفت:  جهاددانشگاهی  فناوری  برج  افتتاح 
طرح هایی که امروز افتتاح شد، ارزشمند بود. کارخانه نوآوری 
که در کرمانشاه دیدیم که الحمداهلل استان های ما یکی بعد از 
دیگری در این مسیر قرار می گیرند و یک مرکزی برای همه 
شرکت های دانش بنیان، شتاب دهنده های ما در هر استانی با 
کارخانه نوآوری فراهم می شود و امروز هم در کرمانشاه این 

کارخانه نوآوری افتتاح شد.

برج فناوری کرمانشاه؛ مکانی برای کمک به استارت 
آپ های استان

دکتر ستاری از برج فناوری کرمانشاه به عنوان مکانی برای 
کمک به استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و فناور در 

این استان نام برد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان این که برج 
فناوری و کارخانه نوآوری کرمانشاه توسط جهاددانشگاهی و 
برج  این  گفت:  است،  راه اندازی شده  استانداری  همکاری  با 
فناوری به نوعی شاخص ترین ساختمان شهر است و با توجه 
به کمبود فضای استارت آپ ها در کرمانشاه می تواند مکانی 

برای گسترش فعالیت آن ها باشد.

گام بلند جهاددانشگاهی برای توسعه اکوسیستم 
نوآوری استان کرمانشاه

این  در  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی  حمیدرضا  دکتر 
مراسم اظهار کرد: با عنایت به مأموریت ذاتی جهاددانشگاهی 
مبنی بر توسعه فناوری و اشتغال زایی و همچنین در راستای 
به منظور  و  کرمانشاه  استان  فناوری  و  نوآوری  نظام  توسعه 
جهت دهی به ظرفیت های دانشی قابل توجه در استان، پارک 
علم و فناوری جهاددانشگاهی استان کرمانشاه فعالیت خود را 
با تأسیس مرکز رشد واحدهای فناور در سال ۱۳۸۴ آغاز کرد 
و به عنوان اولین و پویاترین پارک علم و فناوری غرب کشور 
با تکیه بر مزیت های استانی و منطقه ای هدف اصلی خود را 
تکمیل اکوسیستم نوآوری و فناوری استان و توسعه اقتصاد 

دانش بنیان قرار داد.
وی افزود: در همین راستا پروژه برج پارک علم و فناوری 
جهاددانشگاهی  توسط  کرمانشاه  استان  نوآوری  کارخانه  و 
و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت  با  و 

استانداری کرمانشاه طراحی و اجرا شد.
نقاط  بهترین  از  یکی  در  پروژه  این  گفت:  طیبی  دکتر 
و  دانشگاهی  مراکز  به  آسان  دسترسی  جهت  به  شهری 
و  دولتی  غیر  و  دولتی  نهادهای  و  سازمان ها  تحقیقاتی، 
شریان های مرکزی و اصلی شهری قرار گرفته و با مساحت 

۲۰ هزار مترمربع در ۱۶ طبقه طراحی و اجرا شده است.
فضاهای  دارای  برج  این  گفت:  جهاددانشگاهی  رییس 
و  علم  پارک  نوآوری، شتاب دهنده ها، ستاد  مراکز  اشتراکی، 

گام جدید  جهاددانشگاهی برای توسعه اکوسیستم 
نوآوری در غرب کشور با افتتاح برج فناوری 

با فرمان رییس جمهور، برج فناوری جهاددانشگاهی در استان کرمانشاه به عنوان گام جدید این نهاد برای توسعه اکوسیستم نوآوری در غرب 

کشور افتتاح شد

       گزارشی از اخبار افتتاح و راه اندازی مراکز و طرح های جهاددانشگاهی

افتتاح
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فناوری، مؤسسات رشد یافته، واحدهای فناور در مرحله پیش 
رشد و رشد، دفاتر کارگزاری و انتقال فناوری، مؤسسات مالی 
خدمات  مؤسسات  و  خطرپذیر  سرمایه گذار  صندوق های  و 

رسان به واحدهای مستقر است.
به گفته طیبی با افتتاح این برج ۳۲۳ درصد به فضاهای 
قابل واگذاری به واحدهای فناور و دانش بنیان افزوده شده و 
فضای الزم برای استقرار ۱۱۰ شرکت جدید فراهم می شود.

به  در  استان  مسووالن  و  دولت  زحمات  از  تقدیر  با  وی 
ثمر رساندن این پروژه، گفت: امیدواریم با این اقدام و با تکیه 
توسعه  در  بلند  گامی  جوانان  و  نخبگان  باالی  پتانسیل  بر 

اکوسیستم نوآوری و فناوری استان کرمانشاه برداشته شود.
فناوری  برج  این  ساخت  اجرایی  عملیات  است،  گفتنی 
فضای  تأمین  راستای  در  کرمانشاه  جهاددانشگاهی  توسط 
سال  در  فناور  واحدهای  نمایشگاهی  و  آزمایشگاهی  اداری، 

۱۳۸۹ در ۱۶ طبقه و ۲۰ هزار مترمربع زیربنا آغاز شد.
در این برج که توسط جهاددانشگاهی کرمانشاه و با حمایت 
مالی معاونت علمی و فناوری و ریاست جمهوری و استانداری 
کرمانشاه احداث شده است، عاوه بر تأمین فضای الزم جهت 
استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور، فضای الزم برای حضور 
شرکت های ارائه دهنده خدمات تخصصی، دفاتر انتقال فناوری 
و  شتاب دهنده ها  سرمایه گذاری،  و  مالی  نهادهای  دانشگاه ها، 

واحدهای تحقیق و توسعه صنایع بزرگ نیز فراهم شده است.
حمایت  تحت  فناور  واحد   ۲۵۰ بالغ بر  حاضر  حال  در 
از  بهره برداری  با  که  کرمانشاه هستند  فناوری  و  علم  پارک 
برج فناوری ۲۰ هزار مترمربع )۳۲۳ درصد( به فضاهای قابل 
واگذاری به واحدهای فناور و دانش بنیان افزوده شده و فضای 

الزم برای استقرار ۱۱۰ شرکت فناور جدید فراهم می شود.
در کنار ۱۱۰ شرکت فناور و ایجاد فضاهای اشتراکی، مراکز 
نوآوری، شتاب دهنده ها، ستاد پارک علم و فناوری، مؤسسات 
رشد یافته، واحدهای فناور در مرحله پیش رشد و رشد، دفاتر 
صندوق های  و  مالی  مؤسسات  فناوری،  انتقال  و  کارگزاری 
سرمایه گذار خطرپذیر و مؤسسات خدمات رسان به واحدهای 
مستقر در این برج فناوری که در یکی از بهترین نقاط شهری به 
جهت دسترسی آسان به مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، سازمان ها 
و نهادهای دولتی و غیر دولتی ساخته شده مستقر می شوند 
توسعه  در  اساسی  گامی  این طریق  از  که  می رود  آن  امید  و 

اکوسیستم نوآوری و فناوری استان کرمانشاه برداشته شود.

بی نظیر بودن برج فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه 
در سطح کشور

رییس جهاددانشگاهی همچنین در مراسم تقدیر از عوامل 
استان  در  جهاددانشگاهی  فناوری  برج  ساخت  در  همکار 
کرمانشاه گفت: یکی از کارهای شاخص جهاددانشگاهی در 
کرمانشاه ساخت برج فناوری و کارخانه نوآوری است که به 
اذعان مسووالن نه تنها در منطقه غرب کشور که در سطح 

ملی کار بی نظیری است.
در  همکار  عوامل  از  تقدیر  مراسم  در  طیبی  دکتر 
اجرای این طرح فناورانه، آن را از کارهای شاخص سازمان 
جهاددانشگاهی کرمانشاه دانست و گفت: در حال حاضر در 
حوزه  در  شاخصی  کارهای  جهاددانشگاهی  واحدهای  تمام 
مسووالن ساخت  اذعان  به  که  است  انجام  حال  در  فناوری 
در  جهاددانشگاهی  توسط  نوآوری  کارخانه  و  فناوری  برج 
ملی  در سطح  که  کشور  غرب  منطقه  در  تنها  نه  کرمانشاه 

کار بی نظیری است.
برج،  این  احداث  بر  عاوه  این که  بیان  با  طیبی  دکتر 
هم  طبیعی  قیر  از  فعال  کربن  تولید  کارخانه  راه اندازی 
کرمانشاه  جهاددانشگاهی  در  که  است  دیگری  شاخص  کار 
پروژه  این  از  هم  نزدیک  آینده ای  در  و  می شود  پیگیری 
 ۱۲۰ مجموعه  همچنین  داد:  ادامه  کرد  خواهیم  رونمایی 
تا  است  آماده سازی  حال  در  استان  این  در  هم  هکتاری 
واحدهای فناور و دانش بنیان بتوانند ایده ها و پروژه های خود 
را در آنجا عملیاتی کرده و تأمین کننده نیازهای کشور باشند.

با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  جهاددانشگاهی  رییس 
راه  تنها  دانش بنیان  اقتصاد  سمت  به  حرکت  این که  بیان 
حل  برای  گفت:  است،  فعلی  مشکات  از  کشور  برون رفت 
این که  جز  نداریم  چاره ای  کشور  امروز  اقتصادی  مشکات 

اقتصادی دانش بنیان داشته باشیم.
وی با بیان این که باید به اقتصادی دست پیدا کنیم که بتواند 
قابل رقابت  از طرفی  و  توانمند کرده  را  به صورت مرتب خود 
باشد، افزود: در راستای چنین تفکراتی جهاددانشگاهی سال 
۱۳۵۹ پا به عرصه وجود گذاشت تا بتواند الگوی توانمندسازی 
کشور به ویژه در حوزه فناوری شود و در حال حاضر در تمام 
واحدهای جهاددانشگاهی کارهای شاخصی در حوزه فناوری 
ازجمله  نیز  کرمانشاه  فناوری  برج  و  است  انجام  حال  در 

فعالیت های شاخص سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه است.
نیازمند  را  اقتصاد دانش بنیان  به  وی همچنین دستیابی 
آستانه  در  که  حال  افزود:  و  دانست  مسووالن  راسخ  عزم 
ارشد  مدیران  انتخاب  باید  هستیم  جدید  دولت  تشکیل 
اراده  اجرایی کشور بر اساس شاخص هایی باشد و اگر واقعاً 
کنیم که صاحب اقتصاد دانش بنیان شویم، انجام این کار طی 

دو برنامه پنج ساله شدنی است.

استقرار ۱۱۰ شرکت دانش بنیان و فناور در بُرج فناوری 
جهاددانشگاهی کرمانشاه

بهرام بادکو رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه نیز 
شاهد  آینده  هفته های  ظرف  این که  بیان  با  مراسم  این  در 
خواهیم  برج  این  در  دانش بنیان  و  فناور  واحدهای  استقرار 
استقرار ۱۱۰  ظرفیت  حال حاضر  در  کرد:  خاطرنشان  بود، 
واحد فناور و دانش بنیان در طبقات برج پیش بینی شده است.

دانش بنیان،  و  فناور  واحد  تعداد  این  بر  عاوه  افزود:  وی 
نوآوری،  مراکز  شامل  استان  فناوری  زیست بوم  ساختارهای 
شتاب دهنده ها، واحدهای R&D صنایع بزرگ، کارگزاری های 
فناوری و مؤسسات و واحدهایی که در مرحله پیش رشد و 

رشد قرار دارند نیز در این برج مستقر خواهند شد.
امیدواری  ابراز  کرمانشاه  جهاددانشگاهی  سازمان  رییس 
کرد راه اندازی این برج موجب بالندگی و هم افزایی زیست بوم 

فناوری استان شود.
بادکو افزود: همچنین امیدواریم فعالیت این برج موجب 
و  دانشگاهی  علمی،  مراکز  و  و هم گرایی مجموعه ها  تحرک 
تحقیقاتی استان شده و شاهد حضور هرچه بیشتر نخبگان 

در این مرکز باشیم.
اشتغال زایی  از  کرمانشاه  جهاددانشگاهی  سازمان  رییس 
و  شرکت ها  قالب  در  مستقیم  به صورت  نفر   ۵۰۰ تا   ۴۰۰
افزود:  این برج خبر داد و  واحدهای فناور و دانش بنیان در 

عاوه بر این، راه اندازی این برج بیش از ۷۰۰ مورد اشتغال 
غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.

و  ساخت  در  زیادی  افراد  این که  بیان  با  ادامه  در  بادکو 
راه اندازی این برج نقش داشته اند گفت: در همان سال های 
بزرگان  برخی  کرمانشاه  فناوری  و  علم  پارک  فعالیت  اولیه 

جهاددانشگاهی ایده راه اندازی برج فناوری را مطرح کردند.
وی افزود: از همان ابتدا ابهاماتی در خصوص کارکرد این 
برج و ضرورت اجرای آن وجود داشت، اما صاحبان این ایده 
از همان ابتدا با وسعت نظر و نیازسنجی دقیق این پروژه را 

عملیاتی کردند تا امروز شاهد برکات آن باشیم.
این برج فضای در دسترس  افتتاح  با  امروز و  افزود:  وی 
واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان تحت حمایت پارک 
افزایش یافته و  علم و فناوری کرمانشاه به بیش از سه برابر 

همین امر نشان از اهمیت و کارکرد این برج دارد.
بادکو گفت: استقرار اجزای اکوسیستم فناوری در یک محل 
و در برج فناوری هم موجب افزایش عملکرد آن ها می شود و این 
امر هم یکی دیگر از کارکردهای مهم این برج را نشان می دهد.

با تقدیر  رییس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه 
از پیگیری و تاش های دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی 
کرمانشاه  فناوری  برج  سریع تر  هرچه  راه اندازی  در  کشور 
فناوری  و  علمی  معاونت  جهاددانشگاهی،  کنار  در  گفت: 
تاش های  هم  کرمانشاه  استانداری  و  جمهوری  ریاست 

بی دریغی برای راه اندازی این مجموعه داشته اند.

کمک برج فناوری کرمانشاه برای هم افزایی میان 
اکوسیستم فناوری استان

مهندس مریم ملونی مدیرکل دفتر نوآوری و کسب وکار نوین 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این مراسم 
با قدردانی از متصدیان راه اندازی این برج، گفت: اگر کرمانشاه 
باید هم افزایی و  بخواهد به قطب فناوری کشور تبدیل شود، 
هماهنگی میان اکوسیستم فناوری استان ایجاد کند که وجود 

فضاهایی مانند برج فناوری به این موضوع کمک می کند.
مدیرکل دفتر نوآوری و کسب وکار نوین معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری افزود: برای تقویت این اکوسیستم 
دانشگاه های  همه  که  است  نیاز  کار،  فضای  تأمین  کنار  در 
اکوسیستم  در  نقش پذیری  یک  هر  و  آمده  پای کار  استان 

فناوری استان داشته باشند.
رییس  حضور  با  مراسم  این  در  است،  گفتنی 
مدیران  و  نهاد  این  همکاران  از  تعدادی  از  جهاددانشگاهی 
دیگر  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  ارشد 
نهادهای همکار که در مراحل ساخت و بهره برداری رسیدن 

این برج فناوری همکاری داشتند، تقدیر شد.
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روابـــط عمومـــی ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی، ۱۴ 
تیرمـــاه: آییـــن رونمایـــی پرتـــال جامـــع فـــروش کتـــاب 
ــان  ــانی www.16book.ir هم زمـ ــه نشـ ــانزده« بـ »شـ
ـــاون  ـــزاده مع ـــی علی ـــر عیس ـــور دکت ـــا حض ـــم ب ـــا روز قل ب
ـــی دانشـــیار  ـــادل پیغام ـــر ع فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی، دکت
ـــرزاده  ـــد علی اکب ـــر حام ـــادق )ع( و دکت ـــام ص ـــگاه ام دانش
ــر  ــگاهی در دفتـ ــارات جهاددانشـ ــازمان انتشـ ــس سـ رییـ

ـــد. ـــزار ش ـــگاهی برگ ـــزی جهاددانش مرک
پرتـــال جامـــع فـــروش کتـــاب »شـــانزده« بـــا هـــدف 
یکپارچه ســـازی فـــروش کتاب هـــای جهاددانشـــگاهی 
ــاز  ــورد نیـ ــی مـ ــوالت فرهنگـ ــاب و محصـ ــن کتـ و تأمیـ
ــر  ــاب در سراسـ ــدان کتـ ــایر عاقه منـ ــجویان و سـ دانشـ
ایـــن پرتـــال  کشـــور راه انـــدازی شـــده اســـت. در 
کتاب هـــای منتشـــر شـــده انتشـــارات جهاددانشـــگاهی و 

ــد. ــروش می رسـ ــه فـ ــران بـ ــایر ناشـ سـ
ـــع  ـــال جام ـــی از پرت ـــر رونمای ـــاوه ب ـــم، ع ـــن مراس در ای
ــن  ــاب ایـ ــگاه کتـ ــانزده«، دو فروشـ ــاب »شـ ــروش کتـ فـ
ســـازمان در شـــعبه جهاددانشـــگاهی واحـــد امیرکبیـــر و 

کرمـــان نیـــز بـــه صـــورت آنایـــن افتتـــاح شـــد.

یکپارچه سازی فروش کتاب های جهاددانشگاهی با 
رومنایی از سایت فروش کتاب »شانزده« 

پرتال جامع فروش کتاب »شانزده« با حضور جمعی از استادان و مسئولن سازمان انتشارات و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی رومنایی شد
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 باید برای مساله کاغذ فکری جدی صورت گیرد
رییــس ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی در ابتــدای 
ایــن نشســت بــا پاسداشــت روز قلــم، گفــت: چنیــن روزی 
ــا مســوولیت فرهنگــی  ــه م ــن موضــوع اســت ک ــادآور ای ی
در قبــال خــود و جامعه مــان داریــم و امیدواریــم ایــن 
ــاب  ــم. کت ــام دهی ــوب انج ــکل مطل ــه ش ــوولیت را ب مس
در عیــن این کــه قدیمی تریــن کاالی فرهنگــی اســت، 
ــی  ــامدترین کاالی فرهنگ ــن و پربس ــن، ماندگارتری مهم تری

هــم هســت.
ــادی  ــم نم ــزود: روز قل ــرزاده اف ــد علی اکب ــر حام دکت
اســت تــا بتوانیــم بــه کتــاب و کتاب خوانــی و امــر نوشــتن 
توجــه بیشــتری داشــته باشــیم. جهاددانشــگاهی از ابتــدای 
تأســیس ایــن نهــاد توجــه ویــژه ای بــه ایــن مهــم داشــته 
ــن  ــن ای ــو ممک ــن نح ــه بهتری ــم ب ــاش می کنی ــا ت و م

ــر دوش بکشــیم. مســئولیت را ب
وی بــا بیــان این کــه ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی 
ــت،  ــوده اس ــال ب ــر فع ــوزه نش ــیس در ح ــدای تأس از ابت
اظهــار کــرد: بــا شــروع فعالیــت دانشــگاه ها بعــد از 
انقــاب فرهنگــی، مســأله تأمیــن منابــع علمــی مــورد نیــاز 
ــم  ــگاهی ه ــه جهاددانش ــد. مجموع ــرح ش ــگاه ها مط دانش
یکــی از نهادهایــی بــود کــه بــه ایــن امــر اهتمــام داشــت.

ــاره  ــا اش ــگاهی ب ــارات جهاددانش ــازمان انتش ــس س ریی
ــه ایــن کــه تعــداد بســیاری از کتاب هــای منتشــر شــده  ب
از ســوی ایــن ســازمان در ســال های گذشــته برنــده جوایــز 
ــا در ســال گذشــته  ــزود: م ــر و متعــددی شــده اند، اف معتب
و بــا وجــود وضعیتــی کــه صنعــت نشــر داشــت، توانســتیم 
بیــش از ۶۰۰ عنــوان کتــاب تولیــد کنیــم. فکــر نمی کنــم 
ــد ۶۰۰  ــگاهی بتوان ــر دانش ــچ ناش ــی هی ــاظ کم ــه لح ب
ــیس  ــدای تأس ــد. از ابت ــد کن ــال تولی ــاب در س ــوان کت عن
ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی تــا امــروز هــم حــدود 

ــم. ــد کرده ای ــاب تولی ــوان کت ــزار عن ۱۰ ه
ــاب  ــروش کت ــع ف ــال جام ــاره پرت ــن درب وی همچنی
شــانزده گفــت: هــدف اصلی مــان از ســایت، دوبعــدی 
ــال  ــه دنب ــا ب ــادی. م ــد اقتص ــی و بع ــد فرهنگ ــت؛ بع اس
ــاب دانشــگاهی و حتــی عمومــی  ــال مرجــع کت ایجــاد پرت
بودیــم. ایــن ســایت از امــروز بــه صــورت رســمی رونمایــی 
می شــود کــه البتــه حــدود دوماهــی بــه صــورت آزمایشــی 
بودیــم.  آن  اثربخشــی  شــاهد  مــا  و  داشــت  فعالیــت 
مهم تریــن ویژگــی ایــن پرتــال ایجــاد شــعب جدیــد اســت 
تــا امــکان فعالیــت اقتصــادی را در اختیــار کســانی کــه ایــن 

ــد. ــرار ده ــد، ق ــکان را ندارن ام

ــت:  ــز گف ــانزده نی ــد ش ــاره برن ــرزاده درب ــر اکب  دکت
ــالروز تأســیس  ــی س ــرداد یعن ــه ۱۶ م ــاره ای ب ــانزده اش ش
روز  دی،   ۱۶ و  دانشــجو  روز  آذر،   ۱۶ جهاددانشــگاهی، 
برنــد  ایــن  گفــت  می تــوان  دارد.  دانشــجو  شــهدای 

اســت. دانشــجومحور 
ــانی  ــر اطاع رس ــی مدی ــم مبین ــدس مری ــه مهن در ادام
ــال  ــی پرت ــه معرف ــگاهی ب ــارات جهاددانش ــازمان انتش س
ــن  ــت: ای ــت و گف ــانزده پرداخ ــاب ش ــروش کت ــع ف جام
ــان  ــترس مخاطب ــانی 16book.ir در دس ــه نش ــال ب پرت
ــرد.  ــان ب ــاه زم اســت و طراحــی و اجــرای آن حــدود ۸ م
ــروش  ــازی ف ــال، یکپارچه س ــن پرت ــدازی ای ــدف از راه ان ه
ــجویان  ــاب دانش ــن کت ــگاهی و تأمی ــاب در جهاددانش کت
ــزار  ــات ۹ ه ــر اطاع ــت. پیش ت ــدان اس ــایر عاقه من و س
عنــوان کتــاب در ســایت ســازمان بــه نشــانی isba.ir در 

ــود. دســترس ب
وی سـپس دربـاره مزایـای اسـتفاده از این پرتـال، اظهار 
کـرد: عـاوه بـر فروش سراسـری کتـاب امکان ایجاد شـعب 
جدیـد حتـی برای سـایر ناشـران نیز وجـود دارد. مـا اکنون 
شـش شـعبه فعـال در سـایت داریـم و سـایر شـعب هـم در 
حـال راه انـدازی هسـتند. مزیـت دیگـر، تأمیـن کتاب هـای 
مـورد نیـاز دانشـجویان اسـت. امـکان تخفیف هـای فصلی و 
مناسـبتی بـرای کتاب هـا وجـود دارد کـه به تفکیک شـعب 

اسـت. امکان پذیر  نیـز 
مدیـر اطاع رسـانی سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی 
ادامـه داد: مزیـت دیگـر، امـکان ارتبـاط بـا نرم افـزار فروش 
بـا  کتـاب  ارسـال  دیگـر،  مزیـت  فروشگاه هاسـت.  کتـاب 
کمتریـن هزینـه اسـت. پسـت کتـاب با سـامانه پسـت خانه 
کتـاب و بـا ۳۰ درصـد تخفیـف انجـام می شـود کـه البتـه 
تمـام شـعب بایـد در سـامانه پسـت خانـه کتـاب ثبت نـام و 
یـک پنـل پسـتی داشـته باشـند. تازه هـای نشـر، ویتریـن، 
تخفیف هـا و پرفروش هـا از بخش هـای مختلـف ایـن پرتـال 
جامـع هسـتند. همچنیـن کتاب هـا بـه تفکیک دسـته بندی 

موضوعـی امـکان جسـت وجو دارنـد.

انتشارات جهاددانشگاهی صرفًا یک ناشر نیست
اسـتاد دانشـگاه امام صـادق )ع( نیز در ادامه این مراسـم 
بـا پاسداشـت روز قلـم و اشـاره بـه تعامـل و همـکاری ایـن 
دانشـگاه بـا جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی 

بـرای مـن نامـی سرشـار از شـور و جهـاد علمی اسـت.
دکتـر عـادل پیغامی سـپس بیان کـرد: آن چـه در بخش 
رسـانه و ارتباطـات اهمیـت دارد، رسـانه کتـاب اسـت و بـا 

کاسـته  آن  اهمیـت  از  جدیـد  رسـانه های  آمـدن  وجـود 
نشـده اسـت. موضـوع دیگـر ژورنالیسـم علمـی اسـت کـه 
جهاددانشـگاهی در چنـد دهـه اخیـر بـر ایـن امـر اهتمـام 
داشـته امـا کارکردهـا بـا خروجی هـا یکسـان نیسـت. تیـراژ 
کتـاب خروجـی الزم بـرای این نهاد علم محسـوب می شـود 
امـا آن چـه مهـم اسـت، این اسـت که ما چقـدر توانسـته ایم 
نهـاد علـم را بـه گفتمـان تبدیـل کنیـم و یـا یـک جامعـه 
علمـی ایجـاد کنیـم. جهاددانشـگاهی بـه دلیل برخـورداری 
و  داشـته  اسـامی  انقـاب  در  کـه  اجتماعـی  سـرمایه  از 
فعالیت هـا و تولیـدات علمـی، توانسـته نقـش خوبـی را در 

جامعـه علمـی ایجـاد کنـد.
انتشـارات  سـازمان  کـرد:  خاطرنشـان  پیغامـی  دکتـر 
جهاددانشـگاهی صرفـاً یک ناشـر تلقی نشـده و فعالیت های 
بسـیاری از جملـه مسـابقات و مناظـرات بـرای خـود تعریف 
کـرده امـا پیشـگام رکـن چهـارم نهـاد علـم نیز بوده اسـت.

فروشـگاه  افتتاحیـه  مراسـم  برنامـه،  ایـن  ادامـه  در 
جهاددانشـگاهی واحد امیرکبیر و فروشـگاه جهاددانشـگاهی 
واحـد کرمـان برگـزار و بـه صـورت مجـازی بـرای حاضـران 

پخـش شـد.

به سمت تخصصی تر شدن حوزه های نشر کتاب 
می رویم

معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی بعد از افتتاح فروشـگاه 
و  کتـاب  بـه وضعیـت  کبیـر  امیـر  واحـد  جهاددانشـگاهی 
کتاب خوانـی اشـاره کرد و گفـت: هنوز کتـاب و کتاب خوانی 
در میـان دانشـجویان و اسـتادان دانشـگاه جایـگاه خـود را 
از دسـت نـداده و قشـر دانشـگاهی هنـوز کتـاب می خوانند.

فروشـگاه  افتتـاح  از  بعـد  علیـزاده  عیسـی  دکتـر 
جهاددانشـگاهی واحـد کرمـان نیـز بـا بیـان این کـه مـا بـه 
سـمت تخصصی تـر شـدن حوزه هـای نشـر کتـاب می رویم، 
اظهـار کـرد: پیش تر همـه واحدها همـه موضوعـات را چاپ 
می کردنـد؛ در حالـی کـه مـا یـک واحـد منسـجم هسـتیم.

بـرای  شـانزده  برنـد  شـکل گیری  بـه  اشـاره  بـا  وی 
انتشـارات، خاطرنشـان کـرد: می خواهیـم در هویـت بصـری 
کتاب هـا نیـز تجدیـد نظـر داشـته باشـیم. همچنیـن عنوان 
سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی را نیز تغییر خواهیم داد 
و عنوانـی را انتخـاب خواهیـم کرد کـه عاوه بر نشـر کتاب، 
فعالیت هـای ترویجـی و فرهنگـی کتـاب را هم در بـر بگیرد.

ــر  ــزاده و دکتـ ــر علیـ ــز دکتـ ــم نیـ ــان مراسـ در پایـ
ـــاب  ـــانزده، کت ـــال ش ـــن از پرت ـــورت نمادی ـــه ص ـــی ب پیغام

ــد. خریـــداری کردنـ
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                    اخبار کوتاه

آیین افتتاح خبرگزاری سیناپرس 
شعبه همدان به صورت مجازی 

برگزار شد
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی: آیین افتتـاح خبرگزاری 
بـا  علـم و فرهنـگ )سـیناپرس( شـعبه همـدان ۱۴۰۰ 
حضـور دکتـر محمـد حسـین ایمانـی خوشـخو رییـس 
پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نرم و صنایـع فرهنگی و 
مدیر مسـوول خبرگزاری سـیناپرس، دکترعلـی کانترنیا 
رییـس جهاددانشـگاهی همدان، دکتر احمدرضا احسـانی 
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی همدان، فـرگل غفاری 
سـردبیر ایـن خبرگـزاری و اصحـاب رسـانه بـه صـورت 

مجـازی برگزار شـد.
در ابتـدای ایـن مراسـم، دکتـر علـی کانترنیـا رییس 
جهاددانشـگاهی همـدان هـدف از اخـذ مجـوز فعالیـت 
انعـکاس  خبرگـزاری علـم و فرهنـگ شـعبه همـدان را 
اخبـار علمـی و پیشـرفت علـم در حوزه هـای مختلـف را 
بـا توجـه بـه ظرفیت های موجـود در ایـن اسـتان یکی از 

برشـمرد. ضرورت هـا 
وی افـزود: بـا بیـان ایـن کـه در اسـتان همـدان دو 
خبرگـزاری ایسـنا و ایکنـا فعـال بـوده و اخبـار اسـتان 
را بـا رعایـت سـرعت و دقـت انعـکاس می دهـد، تصریـح 
بـه  همـدان  شـعبه  فرهنـگ  و  علـم  خبرگـزاری  کـرد: 
صـورت تخصصـی در حوزه مباحـث علمی بـا متخصصان 
و کارشناسـان بـرای ارتقـاء آگاهـی علمـی افـراد جامعـه 

فعالیـت خواهـد کـرد.
بـه گـزارش سـیناپرس، ایـن خبرگـزاری از اسـفندماه 
سـال ۱۳۹۹ در شـعبه همـدان فعالیت خـود را آغاز کرده 
کـه آییـن رونمایـی از این خبرگـزاری با توجه به شـرایط 
قرمـز کرونایـی اسـتان همـدان تـا خـرداد مـاه ۱۴۰۰ به 

افتاد. تعویـق 
■■■

مرکز منش در کرمانشاه افتتاح 
شد

جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  علـم  پـارک  عمومـی  روابـط 
و  علـم  پـارک  رییـس  آزادی  کرمانشـاه: دکتـر سـیامک 
فنـاوری کرمانشـاه، در حاشـیه افتتـاح این مرکز با اشـاره 
بـه راه انـدازی این مرکـز با همکاری پارک علـم و فناوری 
کرمانشـاه و اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان، گفـت: این 
مرکـز در راسـتای حمایـت از صاحبـان ایـده و افرادی که 
عاقه منـد بـه حـوزه کسـب و کارهـای نوآورانه هسـتند، 

راه اندازی شـده اسـت.
و  علـم  پـارک  در  ایده هـا  پذیـرش  چالـش  بـه  وی 
فنـاوری اشـاره کـرد و افـزود: هر ایـده ای امـکان پذیرش 
در پـارک را نـدارد و ایده هـا بایـد ارزیابـی شـده و دارای 
همیـن  در  باشـند،  پذیـرش  بـرای  خاصـی  ویژگی هـای 
راسـتا سـاالنه از حـدود ۴۰۰ ایـده ای که به پـارک علم و 
فنـاوری کرمانشـاه عرضـه می شـود، در نهایت حـدود ۶۰ 

تـا ۷۰ ایـده پذیـرش می شـوند.
آزادی تصریـح کـرد: بـا توجـه به ایـن شـرایط، در این 
بیـن وجـود یـک مرکـز بـرای پـرورش ایده هـا و آمـوزش 
کارهـای  و  نـوآوری  توانمندسـازی عاقمنـدان حـوزه  و 
خاقانه به شـدت احسـاس می شـد و در همین راسـتا راه 

انـدازی مرکـز منـش در دسـتور کار قـرار گرفت.

وی بـا اشـاره بـه شـروع فعالیـت ایـن مرکـز گفـت: 
فرآینـد جـذب از چنـد مـاه پیـش شـروع شـده و تاکنون 
بیـش از ۷۰ نفـر بـرای حضـور در ایـن مرکـز ثبـت نـام 
کرده انـد کـه تاکنـون ۴۰ نفـر از آن هـا پذیـرش شـده اند.

محمـد حسـین زاده معـاون فرهنگـی و امـور جوانـان 
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمانشـاه نیـز با اشـاره 
بـه تفاهم نامـه جهاددانشـگاهی بـا وزارت ورزش و جوانان 
مبنـی بـر راه انـدازی مراکز منـش در کشـور گفت: منش 
بـه معنـی نـوآوری و شـتابدهی اشـتغال جوانـان اسـت و 
بـا ایـن هـدف راه انـدازی ایـن مراکـز در دسـتور کار قرار 

اسـت. گرفته 
وی افـزود: در ایـن مراکـز افـراد صاحـب ایـده تحـت 
مشـاوره و آمـوزش قـرار گرفته و از این طریق به مسـیری 
بـه  را  خـود  ایده هـای  بتواننـد  کـه  می شـوند  هدایـت 
محصـول تبدیـل کـرده و آن هـا را تجـاری سـازی کننـد.

■■■ 

کانون دانش محور سرامیک و 
کاشی راه اندازی شد

روابـط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد: بـا توجه به 
ایـده تشـکیل کانون هـای  از  اسـتقبال صنـوف مختلـف 
هماهنگـی دانـش، صنعـت و بـازار، نخبگان و تجـار حوزه 
سـرامیک و کاشـی وارد مراحـل نهایـی تأسـیس کانون و 

آغـاز فعالیت هـای اجرایـی شـد.
اعضای مجمـع عمومی، با حضـور عبدالرضا مجدالدین 
مدیـرکل دفتـر هماهنگـی دانـش، صنعت و بـازار معاونت 
انتخابـات  جلسـه  ریاسـت جمهوری،  فنـاوری  و  علمـی 
اعضـای هیـات مدیره و بازرسـی کانـون هماهنگی دانش، 

صنعـت و بـازار سـرامیک و کاشـی را برگـزار کردند.
■■■ 

افتتاح چهل و هفتمین صندوق 
پژوهش و فناوری در پارک علم و 

فناوری البرز جهاددانشگاهی
فنـــاوری  و  علـــم  پـــارک  عمومـــی  روابـــط 
البرزجهاددانشـــگاهی، ۵ تیرمـــاه: رییـــس هیـــات عامـــل 
ـــتان  ـــور در اس ـــا حض ـــکوفایی ب ـــوآوری و ش ـــدوق ن صن
ــدوق  ــن صنـ ــل و هفتمیـ ــاح چهـ ــن افتتـ ــرز ضمـ البـ
پژوهـــش و فنـــاوری در پـــارک علـــم و فنـــاوری 
دانش بنیـــان  شـــرکت های  از  البرزجهاددانشـــگاهی 
و فنـــاور مســـتقر در ایـــن پـــارک بازدیـــد و از چهـــار 
محصـــول ســـه شـــرکت دانش بنیـــان پـــارک علـــم و 

فنـــاوری البرزجهاددانشـــگاهی رونمایـــی کـــرد.
ـــدوق  ـــات عامـــل صن ـــی وحـــدت رییـــس هی ـــر عل دکت
نـــوآوری و شـــکوفایی، بـــه همـــراه مهنـــدس مهـــدی 
ـــس  ـــرز، ریی ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ ـــی ریی عباس
ـــرز،  ـــتان الب ـــاوری اس ـــش و فن ـــدوق پژوه ـــای صن و اعض
ـــوآوری و  ـــدوق ن ـــعه صن ـــاون توس ـــر مع ـــی ف ـــر ملک دکت
ـــن  ـــدوق ضم ـــن صن ـــران و مشـــاوران ای ـــکوفایی و مدی ش
ـــرز، از  ـــتان الب ـــاوری اس ـــش و فن ـــدوق پژوه ـــاح صن افتت
شـــرکت های دانش بنیـــان و فنـــاور پـــارک علـــم و 
ـــان  ـــک در جری ـــرد و از نزدی ـــد ک ـــرز بازدی ـــاوری الب فن
ـــن وی  ـــت. همچنی ـــرار گرف ـــا ق ـــائل آن ه ـــا و مس نیازه
در ادامـــه ایـــن مراســـم از دســـتگاه لیزرتراپـــی، مـــواد 
اولیـــه محصـــوالت شـــیمیایی و آرایشـــی و بهداشـــتی، 
کیـــت تشـــخیص کرونـــا در پـــارک علـــم و فنـــاوری 

ـــرد. ـــی ک ـــگاهی رونمای ـــرز جهاددانش الب
رییـس هیـات عامـل صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی با 
اشـاره بـه ایـن کـه ۳۲۰ شـرکت دانش بنیـان کشـور در 
اسـتان البـرز مسـتقر هسـتند، گفـت: یکـی از مشـکاتی 

کـه مـا داریم این اسـت کـه نهادهـای زیسـت بوم نوآوری 
در برخـی از اسـتان ها مثل البـرز با تأخیر انجام می شـود، 
دلیـل ایـن مشـکل هـم ایـن اسـت که بـه دلیـل نزدیکی 
اسـتان البـرز به اسـتان تهـران ایـن نیازها از تهـران تهیه 
می شـود. بـرای رفـع ایـن مشـکل مـا صنـدوق پژوهش و 
فنـاوری را بـا همـکاری دسـتگاه های اسـتانی مثـل پارک 
امیدواریـم  و  کردیـم  راه انـدازی  البـرز  فنـاوری  و  علـم 
میلیـارد   ۹۲۰ حاضـر  حـال  در  شـود.  واقـع  مؤثـر  کـه 
میلیـارد   ۴۰۰ تـا   ۳۰۰ و  پرداختـی  تسـهیات  تومـان 
اسـتان  دانش بنیـان  شـرکت های  بـه  ضمانـت  تومـان 
البـرز تعلق گرفتـه اسـت و امیدواریـم برخـی مشـکات 

شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور برطـرف شـود.
تأسـیس صنـدوق،  بـر  افـزود: عـاوه  دکتـر وحـدت 
ایجـاد خـط اعتبـاری نیـز اهمیـت زیـادی دارد کـه بایـد 
در کنـار صنـدوق راه انـدازی شـود. ایـن پـروژه نیازمنـد 
منتـوری اسـت و افـراد بـا تجربـه در حـوزه دانش بنیـان 
و فنـاوری می تواننـد کمـک زیـادی بـه شـرکت های نوپـا 

بداشـته باشـند.
رییـس پـارک علـم و فناوری البـرز نیز در این مراسـم 
گفـت: اگـر بخواهیـم در یـک زیسـت بوم یا اکوسیسـتم با 
خروجـی خـوب داشـته باشـیم، الزمـه آن کار هماهنـگ 
در  اسـت.  هـم  کنـار  در  اکوسیسـتم  آن  اعضـای  تمـام 
واقـع اگـر یـک عضـو وجـود نداشـته باشـد یـا به صـورت 
ناهماهنـگ فعالیـت کنـد دسـتیابی بـه ایـن مهـم ممکن 
نیسـت. یکـی از عوامـل اصلـی ایـن زیسـت بوم صنـدوق 

پژوهـش و فنـاوری اسـت.
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  عباسـی  مهـدی  مهنـدس 
خوشـبختانه صندوق پژوهـش و فناوری جهاددانشـگاهی 
هـم راه انـدازی شـده گفـت: کار خوبـی که در هشـت ماه 
اخیـر در اسـتان البـرز و پـارک علـم و فناوری انجام شـده 
راه انـدازی صنـدوق پژوهـش و فنـاوری البرز با مشـارکت 
میـزان  ایـن  کـه  اسـت  خصوصـی  بخـش  حداکثـری 
مشـارکت در نـوع خـود بی سـابقه اسـت. طی سـفری که 
دکتـر وحـدت امـروز بـه البـرز داشـتند صندوق بـا اعتبار 

ده میلیـارد تومانـی رسـماً راه انـدازی شـد.
■■■

آغاز فعالیت کلینیک کار درمانی 
جهاددانشگاهی استان مرکزی

روابط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی: مدیر مرکز 
فـوق تخصصـی درمان نابـاروری جهاددانشـگاهی اسـتان 
مرکـزی از راه انـدازی و آغـاز فعالیت کلینیـک کار درمانی 

جهاددانشـگاهی اسـتان خبر داد.
محمـد طالبـی مدیـر مرکـز فـوق تخصصـی درمـان 
اعـام  بـا  مرکـزی  اسـتان  جهاددانشـگاهی  نابـاروری 
تراپـی  یـا آکیوپیشـنال  افـزود: کار درمانـی  ایـن خبـر، 
یـا ارگوتراپـی یکـی از شـاخه های توانبخشـی اسـت کـه 
به عنـوان یـک رشـته کل نگـر تمامی ابعـاد روحـی، روانی 
و جسـمانی یـک بیمـار و تاثیـرات جانبی مختلفـی که بر 
روی عملکـرد فـردی و اجتماعـی وی می گـذارد در نظـر 

می گیـرد.
وی بـا اشـاره به این کـه کلینیک کاردرمانـی در تمامی 
حیطه هـای سـنی از نـوزاد تا فرد کهنسـال خدمـات ارائه 
می دهـد، اضافـه کـرد: تـاش بـر ایـن اسـت برنامه هـای 
کاردرمانـی در قالـب فعالیت هـای طبیعـی روزمـره قـرار 

گیرد.
طالبـی ادامـه داد: مشـکات افـرادی که بـا کاردرمانی 
مراجعـه می کننـد دامنـه وسـیعی را در بـر می گیـرد و 
می توانـد حاصـل عوامـل مختلفـی از جمله یـک صدمه یا 
تصـادف تعارض یا فشـار روانـی بیماری جسـمی، اختال 

عاطفـی و یا شـناختی رشـد و اختـاالت مادرزاد باشـد.
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آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و 
پژوهشگران جهاددانشگاهی
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■ خودروهای ایران خودرو در مسیر اتصال پذیری قرار گرفتند
■ تولیدکننده »آجرهای لیسیَدنی گرد« در کشور توسط فناوران 

پارک علم و فناوری کرمانشاه

■ تولید دستگاه تشخیص آفت خطرناک رسخرطومی حنایی 
خرما در شیراز

■ انعقاد ۵ طرح پژوهشی از سوی گروه شیمی تجزیه 
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

■ دستیابی به دانش فنی تولید چهار نوع رنگ کارامل در گروه 
بیوتکنولوژی صنعتی

و ...
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ـــری  ـــا بهره گی ـــریف: ب ـــی ش ـــگاهی صنعت ـــط جهاددانش رواب
ـــی  ـــگاهی صنعت ـــان جهاددانش ـــه متخصص ـــوان و تجرب از ت
امـــکان  دارای  ایران خـــودرو  خودروهـــای  شـــریف، 

ــد. ــد شـ ــری خواهنـ اتصال پذیـ
دکتـر علیرضـا آخوندی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی 
صنعتـی شـریف بـا اشـاره به آغـاز همـکاری این سـازمان با 
گـروه صنعتـی ایران خـودرو بـرای توسـعه هوشـمند سـازی 
خودروهـای تولیـدی اظهار کرد: گـروه صنعتـی ایران خودرو 
بـرای اتصـال خودروهـای تولیـدی خـود، طـی چنـد سـال 
آینـده برنامه ریـزی کـرده کـه ایـن برنامـه، طـی قـراردادی 

بـا سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف اجرا می شـود.
ـــا  ـــال خودروه ـــه اتص ـــان این ک ـــا بی ـــدی ب ـــر آخون دکت
بـــا هـــدف هوشـــمند ســـازی آن هـــا، در مرحلـــه اول بـــا 
ــزود:  ــود، افـ ــام می شـ ــا انجـ ــری آن هـ ــاد اتصال پذیـ ایجـ
هم زمـــان بـــا آغـــاز ایـــن فعالیـــت، نصـــب ســـامانه های 
سیســـتم های دســـتیار راننـــده موســـوم بـــه ADAS در 
ـــام  ـــز انج ـــودرو نی ـــران خ ـــی ای ـــروه صنعت ـــای گ خودروه
می شـــود کـــه امـــکان بســـیار ارزشـــمندی بـــرای ارتقـــا 
ـــت. ـــودران اس ـــه خ ـــای نیم ـــطح خودروه ـــه س ـــا ب خودروه

رییـس جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف بـا اشـاره بـه 

این کـه گـروه صنعتـی ایران خـودرو برای توسـعه هوشـمند 
سـازی و فنـاوری خودروهای متصل، گروه پژوهشـی فناوری 
اطاعـات ایـن سـازمان را به عنـوان یکی از پیشـگامان حوزه 
فنـاوری ارتباطـات هوشـمند خودرویی به همـکاری انتخاب 
کـرده اسـت، گفـت: خودروهـای متصـل این گـروه صنعتی، 
دارای قابلیت هـای مختلفـی هسـتند کـه از جملـه آن ارایـه 
خدمـات تمـاس اضطراری به صـورت خودکار و غیـر خودکار 
بـرای سـرعت بخشـی بـه عملیـات امـداد و نجـات در زمان 
می باشـد.  خـودرو  خرابـی  یـا  و  رانندگـی  حـوادث  وقـوع 
همچنیـن در زمـان وقـوع تصـادف ایـن خودروهـا بـا اتصال 
بـا مرکـز تمـاس ایران خـودرو به صـورت خـودکار عـاوه بر 
ارسـال موقعیـت وقـوع تصادف بـرای مرکز امداد بـرای اعزام 
نیروهـای امـدادی امـکان تمـاس اپراتورهای این مرکـز را با 
سرنشـینان خـودرو بـرای اطـاع از شـرایط و هدایـت بهتـر 

عملیـات امـدادی فراهـم می کند.
می شـــود  پیش بینـــی  افـــزود:  آخونـــدی  دکتـــر 
ـــمگیری  ـــش چش ـــکان، کاه ـــن ام ـــه ای ـــا ب ـــز خودروه تجهی
در تلفـــات جـــاده ای بـــه همـــراه داشـــته باشـــد و ایـــن 
ــا  ــه بـ ــت کـ ــد داشـ ــت را خواهنـ ــن قابلیـ ــا ایـ خودروهـ
جمـــع آوری اطاعـــات فنـــی خـــودرو به صـــورت مســـتمر 
ـــازند  ـــم س ـــی را فراه ـــکاالت احتمال ـــی اش ـــکان پیش بین ام
و بـــا ارایـــه اطاعـــات بـــه مالـــکان خـــودرو هزینه هـــای 
ــد. در  ــش دهنـ ــودرو را کاهـ ــرات خـ ــداری و تعمیـ نگهـ
خودروهـــای متصـــل، عـــاوه بـــر امکانـــات ذکـــر شـــده، 

ردیابـــی خـــودرو نیـــز امکان پذیـــر می شـــود.
ــازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی  گفتنـــی اســـت، سـ
ـــل  ـــای متص ـــاوری خودروه ـــعه فن ـــگام در توس ـــریف پیش ش
ــال ۱۳۹۳  ــی در سـ ــنواره خوارزمـ ــزه جشـ ــده جایـ و برنـ
ــای  ــی خودروهـ ــوت عملیاتـ ــن پایلـ ــعه اولیـ ــرای توسـ بـ

متصـــل در کشـــور اســـت. 

خودروهای ایران خودرو در مسیر اتصال پذیری 
قرار گرفتند

       آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران جهاددانشگاهی

تازه
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ـــگاهی  ـــاوری جهاددانش ـــم و فن ـــارک عل ـــی پ ـــط عموم رواب
ــده  ــا« تولیدکننـ ــات »تیبـ ــروه کارخانجـ ــاه: گـ کرمانشـ
انـــواع دارو و خوراک هـــای دام و طیـــور بـــرای اولیـــن 
ـــد  ـــرد« را تولی ـــیَدنی گ ـــای »لیس ـــور آجره ـــار در کش ب
ـــوده و  ـــی ب ـــواد معدن ـــوع م ـــی از ۱۴ ن ـــه ترکیب ـــرده ک ک
به عنـــوان دارو بـــرای درمـــان بیماری هـــای انـــواع دام 
از گاو و گوســـفند گرفتـــه تـــا اســـب و شـــتر کاربـــرد 
دارد و نیازهـــای معدنـــی آن هـــا را مرتفـــع می کنـــد.

ـــاری  ـــروه تج ـــن گ ـــل ای ـــرفیان مدیرعام ـــین اش حس
ـــامل دو  ـــا ش ـــات تیب ـــروه کارخانج ـــه گ ـــان این ک ـــا بی ب
کارخانـــه "تیبـــا دارو" و "تیبـــا دانـــه" اســـت، گفـــت: 
کارخانـــه تیبـــا دارو اولیـــن کارخانـــه شـــرکت اســـت 
ــهرک  ــود را در شـ ــت خـ ــال ۱۳۸۶ فعالیـ ــه از سـ کـ

ـــت. ـــرده اس ـــروع ک ـــاوه ش ـــی پ صنعت
وی افـــزود: در ایـــن کارخانـــه انـــواع داروهـــا و 
می شـــود  تولیـــد  دام  نیـــاز  مـــورد  مکمل هـــای 
ــه  ــن کارخانـ ــور در ایـ ــار در کشـ ــن بـ ــرای اولیـ و بـ
ـــن  ـــش از ای ـــه پی ـــیدنی را ک ـــای لیس ـــتیم آجره توانس
بـــه شـــکل آجـــر تولیـــد می شـــدند را به صـــورت 

گـــرد تولیـــد کنیـــم.
ــن  ــرد: ایـ ــح کـ ــاهی تصریـ ــق کرمانشـ ــن محقـ ایـ
ـــی  ـــوع مـــاده معدن آجرهـــای لیســـیدنی ترکیبـــی از ۱۴ ن
ـــه  ـــی دام را ب ـــاز غذای ـــد نی ـــم می توانن ـــه ه ـــتند ک هس
ـــت  ـــه خاصی ـــرده و هم ـــن ک ـــی تأمی ـــواد معدن ـــن م ای

ـــی  ـــواد معدن ـــود م ـــران کمب ـــا جب ـــته و ب ـــی داش داروی
ــود. ــامت دام می شـ ــب سـ موجـ

اشـــرفیان تصریـــح کـــرد: تاکنـــون چهـــار مـــدل از 
ـــده  ـــازار ش ـــه ب ـــد و روان ـــیدنی تولی ـــای لیس ـــن آجره ای
ـــه  ـــا ب ـــن آجره ـــا، ای ـــتفاده از آن ه ـــهیل اس ـــرای تس و ب
شـــکل گـــرد تولیـــد می شـــوند کـــه مشـــکلی بـــرای 

ـــد. ـــش نیای ـــا پی ـــتفاده از آن ه ـــگام اس ـــان دام هن زب
این فناور خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولید چهار 
کار  دستور  در  را  لیسیدنی  آجرهای  جدید  مدل  نوع 
داریم که هر کدام به صورت اختصاصی در درمان یکی از 

بیماری های دام به کار می رود.

ــیدنی  ــای لیس ــن آجره ــی از ای ــرد یک ــه کارب وی ب
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــا اش ــزی دام ه ــم ری ــان پش در درم
ــزی  ــم ری ــار پش ــا دچ ــور دام ه ــق کش ــی مناط در برخ
ــداران از  ــوع دام ــن موض ــان ای ــرای درم ــوند و ب می ش
ــس از  ــه پ ــد ک ــتفاده می کنن ــیمیایی اس ــای ش داروه
ــد  ــی می مان ــدن دام باق ــر ب ــرات آن ب ــا اث مصــرف ماه ه
و بــا مصــرف شــیر و گوشــت آن هــا در مدتــی کــه هنــوز 
اثــرات دارو باقــی اســت ایــن مــواد شــیمیایی وارد 
ــن  ــت، بنابرای ــاک اس ــه خطرن ــود ک ــان می ش ــدن انس ب
ــن  ــتفاده از ای ــای اس ــه به ج ــم ک ــر افتادی ــن فک ــه ای ب
داروهــا بتوانیــم بــا ترکیــب چنــد مــاده معدنــی در قالــب 
آجرهــای لیســیدنی گــرد ایــن بیمــاری دام هــا را درمــان 

ــم. کنی
اشــرفیان گفــت: مــدل دیگــر ایــن آجرهــا در درمــان 
ــن  ــدام از ای ــرد دارد و هرک ــا کارب ــی دام ه ــورم مفصل ت
ــک  ــان اختصاصــی ی آجرهــای لیســیدنی عمــًا در درم

ــد. ــرد دارن ــوع بیمــاری دام کارب ن
ایـــن چهـــار  وی خاطرنشـــان کـــرد: پرونـــده 
مـــدل آجـــر لیســـیدنی آمـــاده شـــده و بـــه همـــراه 
نمونه هـــای آن بـــه ســـازمان دامپزشـــکی کشـــور 
ـــوز  ـــدور مج ـــر ص ـــر منتظ ـــال حاض ـــده و در ح ارسال ش

ــتیم. ــوه آن هسـ ــد انبـ تولیـ
اشــرفیان گفــت: بــا کســب مجــوز تولیــد انبــوه، ثبــت 

اختــراع ایــن محصــوالت را حتمــاً پیگیــر خواهیــم بــود.
ــا  ــه ب ــا در ادام ــات تیب ــروه کارخانج ــل گ مدیرعام
ــارک  ــا پ ــه آشــنایی یک ســاله ایــن مجموعــه ب اشــاره ب
ــه  ــاوری کرمانشــاه گفــت: از ســال گذشــته ب ــم و فن عل
ــم  ــاه درآمدی ــاوری کرمانش ــم و فن ــارک عل ــت پ عضوی
و در گام اول تــاش داریــم بــا حمایت هــای پــارک 
ــم.وی  ــودن را کســب کنی ــان ب ــد دانش بنی ــم گری بتوانی
در پایــان افــزود: بــا ثبــت اختــراع چهــار مــدل آجرهــای 
ــان  ــد دانش بنی ــت گری ــاً کار دریاف ــرد قطع لیســیدنی گ

ــودن شــرکت تســهیل خواهــد شــد. ب

تولید »آجرهای لیسیَدنی گرد« در کشور توسط 
فناوران پارک علم و فناوری کرمانشاه
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تولید دستگاه تشخیص آفت 
خطرناک رسخرطومی حنایی 

خرما در شیراز

بـرای اولیـن بـار در کشـور متخصصـان جهاددانشـگاهی فارس بـا تلفیق علـم و تجربه 
موفـق به سـاخت دسـتگاه تشـخیص آفت خطرنـاک سـرخرطومی حنایی خرما شـدند.

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی فـارس: محمدرضـا زاهـدی معـاون پژوهشـی ایـن واحد 
در تشـریح مراحـل سـاخت ایـن دسـتگاه گفـت: پـس از تعریـف پـروژه در سـال ۱۳۹۹، 

مطالعـات منابـع، آشـنایی بـا نـوع زندگـی سوسـک و امکان سـنجی صـورت گرفـت.
وی افـزود: از ابتـدای سـال ۱۴۰۰ بـا اتمام مرحله امکان سـنجی، مرحله سـاخت مدل 
اولیـه دسـتگاه آغـاز شـد و مـدل طراحی شـده جهـت شناسـایی آفـت بـر روی درختـان 

می شـود. نصب 
بـه گفتـه زاهـدی با سـاخت مدل اولیه دسـتگاه و آماده شـدن نرم افزار، دسـتگاه مورد 
تسـت و آزمایـش اولیـه قـرار گرفـت و تاکنـون دو به روزرسـانی روی نمونه اولیه دسـتگاه 

انجام شـده است.
معـاون پژوهشـی جهاددانشـگاهی فـارس بـا بیـان این کـه مرکـز خدمـات تخصصـی 
فنـاوری سـامت ایـن نهـاد از بهمـن سـال ۹۸ در معاونـت پژوهشـی ایـن واحـد رسـماً 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرده اسـت، اظهـار کرد: ایـن مرکـز در زمینه های مرتبـط با حوزه 
مهندسـی پزشـکی اعـم از تعمیـر تجهیـزات پزشـکی بیمارسـتانی و آزمایشـگاهی، ارایـه 
مشـاوره فنـی در حـوزه تجهیـزات پزشـکی و ارایـه راهـکار بـرای تجهیـز مراکـز خدمات 

بهداشـتی و درمانـی فعالیـت دارد.
زاهـدی ادامـه داد: ایـن مرکـز با انعقـاد قراردادهـا و تفاهم نامه بـا سـازمان ها و ادارات 
از جملـه جهـاد کشـاورزی و مرکـز رشـد دانشـگاه علـوم پزشـکی، در خصـوص برگزاری 
کارگاه هـای آموزشـی و نیـز تولیـد محصـول فعالیـت دارد کـه به عنـوان مثـال سـاخت 
بـا همـکاری سـازمان جهـاد  دسـتگاه شناسـایی آفـت سوسـک سـرخرطومی حنایـی 

کشـاورزی فـارس از جملـه ایـن فعالیت هـا می باشـد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه به منظـور حمایـت از فعـاالن در زمینـه مرتبـط بـا فنـاوری 
سـامت، چند شـرکت نوبنیاد در این مرکز مسـتقر شـده اند، تصریح کرد: غیر از سـاخت 
دسـتگاه شناسـایی آفت سوسـک سـرخرطومی حنایی، دو طرح دیگر توسـط شرکت های 

مسـتقر در ایـن مرکز به نتیجه رسـیده اسـت.
معـاون پژوهشـی جهاددانشـگاهی فـارس در خصـوص تولید انبوه دسـتگاه شناسـایی 
سوسـک سـرخرطومی، بیـان کـرد: بـا توجـه بـه مذاکـرات صـورت گرفتـه بـا اداره حفظ 
نباتـات جهـاد کشـاورزی فارس مقرر شـد بـرای اسـتفاده در منطقه جنوب کشـور، تولید 

انبـوه آن نیـز توسـط جهاددانشـگاهی فارس انجام شـود.
مدیـــر حفـــظ نباتـــات ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی فـــارس اضافـــه کـــرد: آفـــت 
ـــل  ـــد و اوای ـــور ش ـــال ۱۳۶۹ وارد کش ـــا« از س ـــی خرم ـــرخرطومی حنای ـــاک »س خطرن
ـــال ۱۳۹۶  ـــه از س ـــت ک ـــرار داش ـــتان ق ـــتان و بلوچس ـــتان سیس ـــراوان اس ـــهر س در ش

ـــد. ـــارس ش ـــتان ف وارد اس
وی بـا بیـان این کـه روش هـای قدیمـی بـرای شناسـایی این آفت مـورد اسـتفاده قرار 
می گرفـت کـه بـا توجـه بـه وجـود ۳۰ هـزار هکتـار نخلسـتان در اسـتان فـارس امـکان 
ردیابـی بـا دشـواری همـراه بـود، ادامـه داد: روزانـه یـک فـرد کـه آن هـم بومـی اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان بـود، می توانسـت یـک تـا دو هکتار را مورد بررسـی قـرار دهد لذا 

بـا ایـن شـرایط اسـتفاده از فناوری هـای نویـن مـورد توجـه قـرار گرفت.
دبیـری ادامـه داد: بـا پیگیری هـای انجـام شـده، قرارداد سـاخت دسـتگاه آکوسـتیک 
ضبـط صـدای سـرخرطومی حنایی خرمـا جهت شناسـایی و ردیابی این آفت بـرای اولین 

بار در کشـور بـا جهاددانشـگاهی فارس منعقد شـد.
متخصصـان  آشـنایی  فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  نباتـات  حفـظ  مدیـر 
جهاددانشـگاهی بـا ایـن آفـت را قـدم اول در سـاخت دسـتگاه عنـوان کـرد و گفت: طی 
چنـد مـاه اخیـر دسـتگاه ساخته شـده کـه پـس از چنـد بـار تسـت، نسـخه نهایـی مورد 

تأییـد قـرار گرفتـه اسـت.
گفتنـــی اســـت، »سوســـک ســـرخرطومی حنایـــی خرمـــا« یـــک نـــوع سوســـک 
ـــس  ـــوالً پ ـــت معم ـــن آف ـــت. ای ـــول اس ـــانتی متر ط ـــدازه ۴ س ـــد و ان ـــوم بلن ـــا خرط ب
ــرم  ــه کـ ــد و در نتیجـ ــزی می کنـ ــت تخم ریـ ــه درخـ ــر روی تنـ ــری بـ از جفت گیـ
ـــک  ـــد. در ی ـــه می کنن ـــا تغذی ـــده و از آونده ـــت ش ـــه درخ ـــده وارد تن ـــود آم ـــه وج ب
ـــوده  ـــان آل ـــت. درخت ـــده اس ـــاهده گردی ـــرم و الرو مش ـــه ک ـــا ۹۰ قطع ـــوده ت ـــت آل درخ
ـــن  ـــه زمی ـــد ب ـــدان تن ـــاد نه چن ـــک ب ـــا ی ـــد و ب ـــری دارن ـــت کمت ـــاد مقاوم ـــل ب در مقاب
می افتنـــد لـــذا در صـــورت عـــدم شناســـایی دقیـــق و پیشـــگیری ایـــن آفـــت در 

نخلســـتان ها دچـــار مشـــکل خواهیـــم شـــد.
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انعقاد ۵ طرح پژوهشی از 
سوی گروه شیمی تجزیه 

جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی آذربایجان غربی:مدیر گروه شـیمی تجزیه جهاددانشـگاهی 
آذربایجـان غربـی از انعقـاد ۵ عنـوان قـرارداد طرح پژوهشـی کارفرمایی از سـوی گروه از 

ابتـدای سـال ۱۴۰۰ تابه حـال خبر داد.
دکتـر راحلـه طهماسـبی مدیـر گروه شـیمی تجزیه جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی 
در نشسـت ماهانـه گـروه با ذکـر مطلب فوق بیان کـرد: از ابتدای سـال ۱۴۰۰ در مجموع 
۱۴ طـرح در گـروه در حـال انجـام اسـت که ۶ طـرح آن مربـوط به طرح هـای کارفرمایی 
سـال ۱۳۹۹ بـود کـه صد درصد خاتمه یافته اسـت و ۵ طـرح کارفرمایی جدیـد با حدود 
۱۰ درصـد پیشـرفت فیزیکـی بالغ بـر ۳ میلیـارد و پانصـد میلیـون ریال و ۳ طـرح داخلی 

گـروه بـا ۲۵ درصد پیشـرفت فیزیکی پیگیری می شـود.
وی بـا اشـاره بـه تصویـب شـبکه برنامه گـروه در طی سـال گذشـته اظهار کـرد: جدا 
از ایـن طـرح؛ طرح هـای فناورانـه ملـی در گـروه در حـال مطالعـه و تحقیق اسـت که در 
صـورت تأییـد و تصویـب علمـی در سـالروز تشـکیل ایـن نهـاد در سـال جـاری رونمایی 

خواهد شـد.
مدیـر گـروه شـیمی تجزیـه جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی بـا اشـاره بـه راهبـرد 
فعالیـت پژوهشـی گـروه در راسـتای ارزش آفرینـی هـر چـه بیشـتر بیـان کـرد: بـا وجود 
تحـت تأثیـر قـرار گرفتن پروسـه اخـذ طرح ها و اعتبـار آن ها از مسـائل مختلـف از جمله 
مسـائل بودجـه ای دسـتگاه ها و بخـش خصوصـی و کرونا تعـداد طرح هـای کارفرمایی در 

جریـان گـروه در سـال ۱۳۹۹ بـا افزایـش بیـش از ۴۰ درصـدی بـه ۱۰ قرارداد رسـید.
دکتـر طهماسـبی بـا اشـاره بـه این کـه مقـاالت و پایان نامه هـا موضوعـی بـرای ورود 
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تخصصـی گـروه بـه ذیـل زمینه هـای مصـوب گـروه و طرح هـای شـاخص اسـت، گفـت: 
طـی سـال گذشـته تعـداد ۸ مقالـه علمـی پژوهشـی از سـوی اعضـای هیـات علمـی بـا 
وابسـتگی گـروه چـاپ شـد که از ایـن تعـداد ۴ مقالـه آی اس آی و ۴ مقاله در نشـریات 

داخلـی بوده اسـت.
مدیـر گـروه شـیمی تجزیـه جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی تعـداد پایان نامه ها در 
حـوزه کاری و بـا مشـارکت گـروه را نیـز ۱۷ پایان نامـه عنـوان و اظهار کرد: در سـه ماهه 

اول نیـز ۱۲ پایان نامـه با مشـارکت گـروه در جریان اسـت.
دکتـر طهماسـبی درآمد گروه را در سـال ۱۳۹۹، ۸ میلیـارد ۳۱۰ میلیون ریال عنوان 
کـرد کـه در سـال ۱۳۹۸ این رقـم ۴ میلیـارد و ۱۳۵ میلیون ریال و در سـال ۱۳۹۷ یک 
میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریال بود که افزایش سـال ۹۹ نسـبت به سـال ۹۸ از رشـد ۱۰۰ 

درصدی برخوردار اسـت.
آالینده هـای  تخصصـی  زمینه هـای  در  مزبـور  پژوهشـی  طرح هـای  داد:  ادامـه  وی 
زیسـت محیطی، آب، خـاک، کـود، سـموم کشـاورزی، فاضـاب و پسـاب های صنعتـی، 
اسـتحصال فلـزات، گیاهـان دارویـی به صـورت کارفرمایی به دسـتگاه ها و مراکـز مختلف 
علمـی از جملـه اداره کل محیط زیسـت، شـرکت های آب منطقـه ای، شـرکت های آب و 
فاضـاب، سـازمان های جهـاد کشـاورزی، سـازمان صنعـت معـدن تجـارت، دانشـگاه ها و 

واحدهـای تولیـدی و کارخانه هـای ارایـه و انجـام شـده اسـت.
مدیـر گـروه شـیمی تجزیـه جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی اظهـار کـرد: بررسـی 
کیفیـت آب شـرب اسـتان آذربایجـان غربـی از نظـر وجود یا عـدم وجـود تری هالومتانها، 
اندازه گیـری بقایـای سـموم کشـاورزی در منابـع آب اسـتان آذربایجان غربـی، توسـعه و 
بهینه سـازی روش میکرواسـتخراج با فاز مایع متصل شـده بـه کروماتوگرافی گازی جهت 
آنالیـز کمـی سـموم جلبکـی در منابـع و شـبکه آب آشـامیدنی، تشـخیص و اندازه گیری 
کمـی ترکیبـات آلـی کلردار مضر ناشـی از عملیـات تصفیه آب آشـامیدنی و تجزیه کیفی 
و کمـی باقیمانـده سـموم و آفت کش هـای کشـاورزی )ترکیبـات پایـدار( در منابـع آب 
شـرب از جملـه توانمندی هـا و طرح های پژوهشـی اجرا شـده توسـط این گروه می باشـد.

 
 ■■■

دستیابی به دانش فنی تولید 
چهار نوع رنگ کارامل در گروه 

بیوتکنولوژی صنعتی

طـرح پژوهشـی »تدویـن دانـش فنی تولید رنـگ کارامل نـوع ۱، نوع ۲، نـوع ۳ و نوع 
۴ در مقیاس آزمایشـگاهی« در پژوهشـکده توسـعه صنایع شـیمیایی جهاددانشـگاهی با 

موفقیـت به پایان رسـید.
روابط عمومی پژوهشـکده توسـعه صنایع شـیمیایی جهاددانشـگاهی: طرح پژوهشـی "تدوین 
دانـش فنـی تولیـد رنگ کارامل نـوع ۱، نوع ۲، نـوع ۳ و نوع ۴ در مقیاس آزمایشـگاهی" 

بـا موفقیت به پایان رسـید.
عبـاس بایـگان مدیـر ایـن پـروژه تحقیقاتـی بـا اشـاره بـه این کـه این طرح پژوهشـی 
بـا هـدف تدویـن دانش فنـی بومی بـرای تولید انـواع رنگ هـای کاراملی در کشـور انجام 
شـد، گفـت: رنگ هـای کارامـل رنگ اصلـی و طبیعـی برای غذاها و نوشـیدنی ها هسـتند 
و در چهـار گریـد مختلـف تولیـد شـده که هرکـدام کاربـرد خاصـی را در صنایـع غذایی 

و دارویـی دارند.
وی افـزود: کارامـل از رنـگ زرد تا قهوه ای تیره اسـتفاده می شـود و بخش قابل توجهی 
از بـازار کلـی رنـگ را تشـکیل می دهـد. شـکل گیری رنـگ قهـوه ای مطلـوب عمومـاً بـا 
قهـوه ای شـدن غیـر آنزیمـی همراه اسـت کـه مهم تریـن آن هـا واکنش های غیـر آنزیمی 

"مایارد" و "کاراملیزاسـیون" اسـت.
بایـگان تصریـح کـرد: در واکنـش کاراملیزاسـیون، کربوهیدرات هـا )قندهـا( در غیاب 
ترکیبـات حـاوی نیتـروژن و در حضـور کاتالیسـت هـای مختلـف گـرم شـده و ابتـدا آب 
از دسـت داده و سـپس متراکـم یـا پلیمریزاسـیون شـده و بـه مولکول هـای پیچیـده بـا 
وزن هـای مولکولـی مختلـف تبدیـل می شـوند. رنگ هـای مایـم کارامـل با طعـم خوش، 
در مراحـل اولیـه تولیـد می شـوند اما با ادامـه واکنش، محصـوالت بـا وزن مولکولی باالتر 

تولیـد می شـوند و ویژگی هـای عطـر و طعـم، تلخ تـر می شـوند.
مدیـر ایـن پـروژه تحقیقاتـی بیان کرد: بیشـترین کاربـرد رنگ های کارامـل در صنایع 
تولیـد نوشـابه )کـوال(، سرکه سـازی، ماءالشـعیر، نـان و شـیرینی و کیـک، فراورده هـای 

گوشـتی، انواع ُسـس، نوشـیدنی های انـرژی زا و ... اسـت.
وی ادامـه داد: تیـم اجرایـی ایـن طرح متشـکل از اعضـای هیات علمـی و متخصصین 
صنایع غذایی، شـیمی و مهندسـی شـیمی "پژوهشـکده توسعه صنایع شـیمیایی ایران"، 
قریـب بـه یـک سـال تـاش شـبانه روزی در شـرایط سـخت کرونـا و محدودیت هـای 
تحریمـی کشـور، بـا طراحـی راکتـور و تجهیـزات جانبـی، موفـق بـه سـنتز رنگ هـای 
کارامـل بـا گریدهـای ۱ تـا ۴ شـدند کـه محصـوالت تولیـد شـده بـا انجـام آنالیزهـای 

اسـتاندارد مـورد تأییـد قـرار گرفتند.
عضـو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی گفـت: کارفرمـای ایـن پـروژه، "شـرکت تعاونی 
تولیـدی زریـن پارسـین سـپهر" اسـت کـه بـا حمایت های ایـن شـرکت این پـروژه برای 

اولیـن بـار در کشـور بـا موفقیت بـه پایان رسـید.
 

 ■■■

طراحی، ساخت و نصب 
تجهیزات پایانه فرودگاه جدید 

کیش

روابـط عمومی پـارک علم و فنـاوری البرز جهاددانشـگاهی:یک شـرکت دانش بنیان مسـتقر 
در پـارک علـم و فناوری البرز جهاددانشـگاهی موفق شـد تجهیزات مختلـف پایانه جدید 
فـرودگاه کیـش را در زمینـه تجهیـزات و تکنولوژی هـای نـور و روشـنایی باند فـرودگاه و 

همچنیـن پل هـای حمـل مسـافر را طراحی کرده و بسـازد.
در سـاخت پایانـه فرودگاه جدیـد کیش ۵۵۰ متخصص داخلـی و ۲۲ پیمانکار فعالیت 
دارنـد کـه شـرکت دانش بنیـان تولیـد ملزومات برق بـا نام اختصـاری TMB در اسـتان 
البـرز نیـز یکـی از ایـن شـرکت های مؤثـر در طراحـی و سـاخت پایانـه فـرودگاه جدیـد 

کیش اسـت.
بـا اشـاره بـه این کـه وزارت راه و بخش هـای مختلـف  مهنـدس امیررضـا برکتیـن 
هواپیمایـی کشـورمان در زمینـه تجهیـزات فرودگاهـی همـواره واردکننـده تجهیـزات از 
خـارج بودنـد، تـاش کردیـم از تـوان متخصصـان و نیروی توانمنـد داخلی برای سـاخت 
تجهیـزات و رفـع نیازهـای مهـم صنعـت و اسـتراتژیک هوایـی قدم هایـی را برداریـم 
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آماده سـازی تجهیزات ناوبری شـامل دسـتگاه کمک ناوبـری، تجهیزات رادیویـی فرودگاه، 
تجهیـز بـرج کنتـرل فـرودگاه و تجهیـزات ویـژه هواشناسـی مهندسـان و متخصصـان 
شـرکت دانش بنیـان تولیـد ملزومـات برق بانـام اختصاری TMB در اسـتان البـرز موفق 
شـدند دانـش بومـی روشـنایی آل ئـی دی )LED( و تجهیـزات و تکنولوژی های مختلف 
و متنـوع نـور و روشـنایی بانـد فـرود هواپیماهـا و همچنیـن پل هـای حمـل مسـافر در 

فرودگاه هـا را طراحـی نمـوده و بسـازند.
مدیرعامـل شـرکت دانش بنیـان تولیـد ملزومـات بـرق TMB مسـتقر در پـارک علم 
و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی بـا اشـاره به اهمیـت فـرود هواپیماها به شـکل ایمن در 
فرودگاه هـا خاطرنشـان کـرد: بـرای فرود ایمـن هواپیما دو نکتـه حائز اهمیت اسـت یکی 

مربـوط بـه سـیگنال های بصـری و دیگـری مربـوط به امواج اسـت.
وی دربـاره ایـن پـروژه مهم صنعـت هوایی که توسـط متخصصان داخلی ساخته شـده 
بیـان کـرد: اهمیـت این پـروژه به قدری مهم اسـت کـه موردتوجه شـرکت های هوانوردی 
و هوایـی منطقـه و جهـان قرارگرفتـه و ایـران به عنـوان سـومین کشـور بعد از دو کشـور 

غربـی بـه این تکنولوژی دسـت یافته اسـت.
مهنـدس برکتیـن بـا اشـاره بـه این کـه دانـش نویـن و ایجـاد فناوری هـای الزم را در 
ایـن زمینـه بـه دسـت آوردیـم اظهار داشـت: نـور بانـد فرودگاه هـا ۳۳ سـرفصل دارد که 
گام بـه گام در ایـن زمینـه جلـو رفتیـم و توانسـتیم ۳۲ سـرفصل را بـا موفقیـت بـه انجام 

برسـانیم و در منطقـه و جهـان نـام ایـران عزیـز را در ایـن حـوزه مهـم مطـرح کنیم.
وی بـا اشـاره بـه این کـه ابتـکارات و اختراعـات و یافته هـای ایـن پروژه ها بسـیار مهم 
هسـتند بیـان کـرد: در مراحـل مختلـف بـه دنبال پتنـت کـردن و ثبت آن هـا در داخل و 

خارج از کشـور هسـتم.
گفتنـی اسـت طراحی، سـاخت و نصب تجهیـزات پایانه فـرودگاه جدید کیش توسـط 
یـک شـرکت دانش بنیـان داخلـی نمونـه ای از موفقیت هـای پـارک علـم و فنـاوری البـرز 

جهاددانشـگاهی در حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور اسـت.

 ■■■

فرآیند جایگزین مکمل برای 
تولید نشاسته حفاری LV مطابق 

API استاندارد

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی:عضو هیات علمی گـروه بیوتکنولوژی صنعتی پژوهشـکده 
توسـعه صنایـع شـیمیایی جهاددانشـگاهی بـا تشـریح فرآینـد جایگزیـن مکمـل بـرای 
تولیـد نشاسـته حفـاری LV مطابـق اسـتاندارد API گفـت: نشاسـته حفـاری یکـی از 
انواع نشاسـته اصاح شـده اسـت کـه با انجـام پـاره ای از فرایندهای فیزیکی و شـیمیایی 
بـر نشاسـته خـام به دسـت می آیـد. انجـام تغییـرات و اصاحـات مذکـور موجـب تغییـر 
سـاختار مولکولـی نشاسـته خـام شـده، به طوری کـه محصول نهایـی قابلیت اسـتفاده در 

فرموالسـیون گل حفـاری را به دسـت مـی آورد.
توسعه  پژوهشکده  صنعتی  بیوتکنولوژی  گروه  هیات علمی  عضو  کیانی  تهمینه  دکتر 
نشاسته حفاری  »تولید  فنی  دانش  تدوین  با  رابطه  در  صنایع شیمیایی جهاددانشگاهی 

به روش حالی« که با تاش محققان این پژوهشکده با ثبت اختراعی با عنوان »فرآیند 
جایگزین مکمل برای تولید نشاسته حفاری LV مطابق استاندارد API" به پایان رسید، 
از  پاره ای  انجام  با  که  است  شده  اصاح  نشاسته  انواع  از  یکی  حفاری  نشاسته  گفت: 
فرایندهای فیزیکی و شیمیایی بر نشاسته خام به دست می آید. انجام تغییرات و اصاحات 
نهایی  محصول  که  به طوری  شده،  خام  نشاسته  مولکولی  ساختار  تغییر  موجب  مذکور 

قابلیت استفاده در فرموالسیون گل حفاری را به دست می آورد.
وی با متذکر شدن این که مجموعه تغییرات و اصاحات مورد نظر طی روندی با عنوان 
روش حالی مورد پیاده سازی قرار گرفته است، افزود: روش به کار رفته در این اختراع که 
منجر به تولید نشاسته حفاری شده است، بر مبنای انجام اصاحات و تغییرات ساختاری 
ماده اولیه در مجاورت حال شکل گرفته که ضمن دارا بودن مزایای متعدد، قابلیت الزم 

برای تولید انواع نشاسته های اصاح شده با خواص مختلف را داراست.
شیمیایی  صنایع  توسعه  پژوهشکده  صنعتی  بیوتکنولوژی  گروه  هیات علمی  عضو 
یکی  کرد:  اظهار  گاز،  و  نفت  برای صنایع  این محصول  کاربرد  مورد  در  جهاددانشگاهی 
از ترکیبات کلیدی مورد نیاز در عملیات حفاری، گل حفاری است. گل حفاری از اجزای 
از  پس  که  آن هاست  مهم ترین  از  یکی  حفاری  نشاسته  که  است  تشکیل شده  مختلفی 

اختاط با سایر اجزاء، برای شرایط مختلف حفاری مورد استفاده قرار می گیرد.
دکتر کیانی با بیان این که نشاسته حفاری به دلیل قابلیت جذب و حفظ آب، موجب 
کاهش افت صافاب در سیال حفاری می شود، ادامه داد: با توجه به استقرار چاه های نفت 
هستند،  متفاوتی  ویژگی های  دارای  زمین شناسی  نظر  از  که  مختلف  مناطق  در  گاز  و 
پاسخگوی  که  شود  ساخته  طوری  استفاده  مورد  نشاسته  و  حفاری  گل  که  است  الزم 
نیاز عملیات حفاری در منطقه مورد نظر باشد؛ بنابراین نشاسته حفاری برای استفاده در 

مناطق عملیاتی مختلف با خواص و استانداردهای متفاوتی تهیه می شود.
وی تصریح کرد: این طرح پژوهشی با همکاری عباس جعفری جید )عضو هیات علمی و 
مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی( و عباس علی نژاد انجام گرفته است. برای انجام 
این طرح پژوهشی تا دستیابی به دانش فنی و ثبت اختراع از تحقیقات اولیه و کتابخانه ای 
تا مرحله عملیاتی که خود شامل مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت بوده است، مدت زمان 

۲۰ ماه صرف شده است.
شیمیایی  صنایع  توسعه  پژوهشکده  صنعتی  بیوتکنولوژی  گروه  هیات علمی  عضو 
جهاددانشگاهی در پایان گفت: تجاری سازی این پروژه از ابتدا و موازی با انجام پروژه، با 
شناخت مشتری و منظور کردن استانداردها و معیارهای موجود جهت ارزیابی محصول 
مورد توجه قرارگرفته است. پس از تولید نمونه در مقیاس آزمایشگاهی و آنالیز آن توسط 
آزمایشگاه مرجع )آزمایشگاه مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت(، افزایش مقیاس برای 
نمونه انجام شد. این ارزیابی بر اساس استانداردهای مورد استفاده در بازار صورت گرفته 
است. در گام بعد، پس از اعام نیاز از طرف مشتری، تولید در مقیاس نیمه صنعتی انجام 

می شود.
 

 ■■■

خط تولید ماده شیرین کننده 
آب شور در پارک علم و فناوری البز 
جهاددانشگاهی راه اندازی می شود
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روابـط عمومـی پـارک علم و فنـاوری البرز :یک شـرکت دانش بنیان مسـتقر در پـارک علم 
و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی کـه موفـق شـد مـاده شـیرین کننده آب شـور را تولیـد 
کنـد اعـام کـرد: خط تولیـد ماده شـیرین کننده آب شـور در پـارک علم و فنـاوری البرز 

می شـود. راه اندازی 
مهنـدس زهـرا سـلطانی مدیرعامل شـرکت حافـظ وارش البرز مسـتقر در پـارک علم 
و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی بـا اعام ایـن خبر گفـت: "محصـول TMC" یک ماده 

شـیرین کننده آب اسـت کـه روانـه بازار می شـود.
وی بـا اشـاره بـه این کـه ایـن محصول مهـم با هـدف صـادرات دنبال می شـود، گفت: 
بـا حمایت دسـتگاه های مختلـف از جمله صندوق نوآوری و شـکوفایی ریاسـت جمهوری 
و پـارک علـم و فنـاوری البـرز بـه زودی خط تولیـد این محصـول در پارک نیـز راه اندازی 

. می شود
مدیرعامل این شرکت با اشاره به این که ۴۰ نیروی دانش آموخته و متخصص در این 
و  تسهیات  تأمین  تولید،  زمینه  در  ما  مشکات  مهم ترین  گفت:  دارند  فعالیت  شرکت 
توسعه  و  راه اندازی  برای  صندوق  حمایت های  از  می خواهیم  و  است  الزم  حمایت های 

خطوط تولیدی و همچنین تولید دیگر محصوالت خود استفاده کنیم.
وی افـزود: ایـن شـرکت دانش بنیـان مسـتقر در پارک علـم و فناوری البرز موفق شـد 
یکـی از پیـش ماده هـای اصلـی تهیـه الیـه سـوم از جنـس پلی آمیـد غشـای تصفیه آب 
بـه روش اسـمز معکـوس را تولیـد و روانـه بـازار نمایـد؛ کاربـرد ایـن محصـول تصفیـه و 

شـیرین سـازی آب است.
مدیرعامل این شرکت گفت: نام این محصول "تری مزوییل کلراید" است؛ این محصول 
با نام مخفف )TMC( یکی از پیش ماده های اصلی تهیه الیه سوم از جنس پلی آمید 
غشای تصفیه آب به روش اسمز معکوس است که در اثر واکنش با پیش ماده دیگر بر روی 

سایر الیه ها سنتز می گردد و کاربرد آن تصفیه و شیرین سازی آب می باشد.
 

 ■■■

جایگاه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 
و زیستی ایران در ارتقای امنیت 

ژنتیکی کشور

ــورخ  ــه م ــران: حســب مصوب ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل ــی مرک ــط عموم رواب
۶/۴/۱۴۰۰ هیــات وزیــران و در اجــرای مــاده ۶ قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از منابــع 
ــب رســید؛ دســتگاه های مشخص شــده  ــه تصوی ــه در ســال ۱۳۹۶ ب ژنتیکــی کشــور ک
از جملــه جهاددانشــگاهی مأمــور تدویــن آییــن اجرایــی بــرای مــاده ۶ ایــن آیین نامــه 

شــدند.
دکتــر ســید مجیــد تولیــت رییــس مرکــز در ایــن خصــوص گفــت: بــر اســاس مــاده 
ــع ژنتیکــی و  ــه مناب ــع ژنتیکــی؛ دسترســی ب ــرداری از مناب ــون حفاظــت و بهره ب ۶ قان
ــرداری  ــوه بهره ب ــی و نح ــرایط دسترس ــی ش ــه اجرائ ــع آیین نام ــرداری از آن تاب بهره ب
ــت،  ــاورزی، بهداش ــاد کش ــای جه ــط وزارتخانه ه ــد توس ــرر ش ــه مق ــت ک ــی اس ژنتیک
ــکاری وزارت  ــا هم ــت ب ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــکی و س ــوزش پزش ــان و آم درم
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و جهاددانشــگاهی ظــرف مــدت ســه مــاه از تاریــخ ابــاغ 

ــران برســد. ــات وزی ــب هی ــه تصوی ــون تهیه شــده و ب ــن قان ای
ــع ژنتیکــی،  ــا رویکــرد حفاظــت از مناب ــی مذکــور نیــز ب همچنیــن آیین نامــه اجرائ
ــی  ــوق عرف ــت حق ــی و رعای ــگران داخل ــت پژوهش ــا اولوی ــش ب ــر پژوه ــهیل در ام تس

جوامــع محلــی تنظیــم شــد.
 وی افــزود: در طــی جلســات متعــدد همفکــری و هم افزایــی فی مابیــن دســتگاه های 
ــام  ــداوم انج ــن در ت ــد. همچنی ــام ش ــه انج ــن آیین نام ــن ای ــط، تدوی ــف ذی رب مختل
ــت  ــاخص های امنی ــای ش ــه ارتق ــک ب ــور کم ــور به منظ ــردی کش ــای راهب اولویت ه
ــت  ــز در مرجعی ــن مرک ــال ای ــی و امنیــت اقتصــادی، نقــش فع ســامت، امنیــت غذای
ــن و  ــه تبیی ــاده ۳۴ آیین نام ــوع م ــی موض ــتی و ژنتیک ــع زیس ــت مناب ــایی و ثب شناس

مصــوب گردیــد.
تولیــت خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس مــاده ۳۴ آیین نامــه واردکننــدگان ریزســازواره 
)میکروارگانیســم( و رده هــای ســلولی الزم اســت پــس از ورود و قبــل از اســتفاده 
ــر  ــی ذخای ــز مل ــور در مرک ــع ژنتیکــی مذک ــره منب ــت و ذخی ــه ثب ــه نســبت ب بافاصل
ــتی  ــی و زیس ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل ــد. مرک ــدام نماین ــران اق ــتی ای ــی و زیس ژنتیک
ایــران موظــف اســت اطاعــات ثبــت شــده موضــوع ایــن تبصــره را در ســامانه جامــع 
ــد  ــرای مقاص ــم( ب ــازواره )میکروارگانیس ــه ریزس ــن واردات هرگون ــد. همچنی درج نمای
پژوهشــی در حــوزه ســامت انســانی منــوط بــه تأییــد طــرح نامــه پژوهــش در کمیتــه 
ــا  ــایر حوزه ه ــاح و در س ــش ذی ص ــاق در پژوه ــروه اخ ــت دار و کارگ ــی صاحی علم
منــوط بــه تأییــد طــرح نامــه پژوهــش در کمیتــه علمــی و ثبــت در مرکــز ملــی ذخایــر 

ــران اســت. زیســتی و ژنتیکــی ای

 ■■■

کاتالوگ جدید بانک 
میکروارگانیسم ها مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی زیستی ایران 

منترش شد

ــک  ــد بان ــوگ جدی ــران: کاتال ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل ــی مرک ــط عموم رواب
میکروارگانیســم های مرکــز بــا اضافه شــدن ۴۰ ســویه جدید، بــه ۱۳۵۰ میکروارگانیســم 
ارتقــاء یافــت. ایــن ســویه های جدیــد گروه هــای مختلــف میکروارگانیســمی را اعــم از 

باکتــری، آرکــی، ســیانوباکتر، دیاتومــه و جلبــک در برمی گیــرد.
شــایان ذکــر اســت بــا تــاش محققــان ایــن مرکــز تاکنــون بیــش از ۵۰۰۰ 
ــع  ــک جم ــن بان ــط ای ــک توس ــی و جلب ــری، آرک ــارچ، باکت ــم از ق ــم اع میکروارگانیس
ــون شناســایی و در  ــداد ۱۳۵۰ میکروارگانیســم تاکن ــن تع ــه از ای آوری شــده اســت ک
ــده اند. ــه ش ــنامه دار ارائ ــم های شناس ــوان میکروارگانیس ــک به عن ــمی بان ــوگ رس کاتال

ــه کاتالــوگ رســمی به روزرســانی شــده  پژوهشــگران می تواننــد جهــت دسترســی ب
بانــک میکروارگانیســم ها بــه ســایت مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران بــه 

نشــانی www.ibrc.ir مراجعــه کننــد.
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گیاهان دارویی

خاصیت ضد انگلی گیاه عروسک 
پشت پرده و تأثیر آن بر درمان 

بیاری های کلیه و نقرس

ـــت  ـــک پش ـــاه عروس ـــگاهی: گی ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــکده گیاه ـــی پژوهش ـــط عموم  رواب
پـــرده دارای ســـاقه زیرزمینـــی و از خانـــواده ســـیب زمینی اســـت و کاســـه پیوســـته 
ـــد.  ـــت می ده ـــود را از دس ـــل خ ـــتان مزوفی ـــز و زمس ـــه در پایی ـــکلی دارد ک ـــی ش حباب
ـــز  ـــاس در پایی ـــک گی ـــدازه ی ـــد و ان ـــاه در ح ـــن گی ـــی ای ـــز نارنج ـــته قرم ـــوه س می
درون یـــک کیســـه تـــوری و حبـــاب ماننـــد از جنـــس کاســـبرگ های گل پنهـــان 

ـــت. ـــه اس ـــرده نام گرفت ـــت پ ـــک پش ـــل عروس ـــن دلی ـــه همی ـــه ب ـــت ک اس
ـــکده  ـــی پژوهش ـــات علم ـــو هی ـــناس و عض ـــی گیاه ش ـــی نهوج ـــد قربان ـــر مجی دکت
ـــاله در  ـــد س ـــی چن ـــاه علف ـــن گی ـــرد: ای ـــوان ک ـــگاهی عن ـــی جهاددانش ـــان داروی گیاه

مناظـــر جنگلـــی و بوته زارهـــای شـــمال ایـــران پراکنـــده اســـت.
ــتان  ــاه در زمسـ ــن گیـ ــیده ایـ ــوه رسـ ــزود: میـ ــی افـ ــات علمـ ــو هیـ ــن عضـ ایـ
ــورت  ــک و به صـ ــانتی گراد خشـ ــه سـ ــای ۴۰ درجـ ــر در دمـ ــع آوری و حداکثـ جمـ
دم کـــرده بـــه مقـــدار ۳۰-۱۵ گـــرم در نیـــم لیتـــر آب بـــه مـــدت ۱۵ دقیقـــه بـــا 
حـــرارت ۶۰-۵۰ درجـــه ســـانتی گراد، آمـــاده و حداکثـــر دو لیـــوان در شـــبانه 
ــاری  ــوی و مجـ ــای کلیـ ــان ناراحتی هـ ــاه در درمـ ــن گیـ ــود. ایـ ــرف می شـ روز مصـ
ادراری، پیشـــگیری و درمـــان نقـــرس و رماتیســـم کاربـــرد دارد و بـــه دلیـــل تولیـــد 
ـــوه  ـــد از می ـــی دارن ـــرد تزیین ـــف کارب ـــای مختل ـــکل و رنگ ه ـــبرگی در ش ـــاب کاس حب
ـــتفاده  ـــتانه اس ـــرهای زمس ـــاالدها و دس ـــن س ـــه و تزئی ـــرای تهی ـــاه ب ـــام گی ـــیده و خ رس

می کننـــد.
ـــز در  ـــکده نی ـــن پژوهش ـــی ای ـــان داروی ـــناس گیاه ـــاش کارش ـــارا قزلب ـــدس س مهن
ـــاری  ـــس بیم ـــرد: تریکومونیازی ـــوان ک ـــاه عن ـــن گی ـــی ای ـــد انگل ـــت ض ـــوص خاصی خص
ـــال های  ـــود. در س ـــاد می ش ـــس ایج ـــاس واژینالی ـــگل تریکومون ـــط ان ـــه توس ـــت ک اس
ــه داروی  ــه نســـبت بـ ــر مقاومـــت دارویـــی این گونـ ــر گزارش هایـــی مبنـــی بـ اخیـ
ـــن  ـــن داروی جایگزی ـــرورت یافت ـــوارد ض ـــن م ـــت. ای ـــده اس ـــر ش ـــدازول منتش مترونی
ــت؛  ــا اسـ ــایع ترین عفونت هـ ــی از شـ ــه یکـ ــس کـ ــان تریکومونیازیـ ــرای درمـ را بـ
مشـــخص می نمایـــد. در ایـــن میـــان گیاهـــان دارویـــی به خصـــوص مـــواردی کـــه 
ـــان  ـــه محقق ـــده، توج ـــخص ش ـــر مش ـــات دیگ ـــا در مطالع ـــی آن ه ـــد انگل ـــت ض خاصی
ـــان  ـــن گیاه ـــه ای ـــرده از جمل ـــت پ ـــک پش ـــاه عروس ـــرده و گی ـــب ک ـــود جل ـــه خ را ب

ـــت. اس
غزلبـــاش افـــزود: بـــرای گلیکوآلکالوئیدهـــای موجـــود در گیـــاه عروســـک پشـــت 
ـــت  ـــک پش ـــاه عروس ـــن گی ـــت. همچنی ـــده اس ـــزارش ش ـــی گ ـــد انگل ـــرات ض ـــرده، اث پ
پـــرده به عنـــوان یـــک گیـــاه دارویـــی در درمـــان محـــدوده وســـیعی از بیماری هـــا 
ـــت  ـــت و آرتری ـــاب، یبوس ـــب، الته ـــه، ت ـــه و مثان ـــنگ کلی ـــکات ادراری، س ـــامل مش ش

و روماتیســـم بـــه کار گرفتـــه می شـــود.

بنه؛ محصولی با مزیت و 
درآمدزایی مناسب اما در معرض 

آسیب

ــام  ــگاهی ایـ ــش جهاددانشـ ــر پژوهـ ــگاهی ایالم:مدیـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
گفـــت: بنـــه یکـــی از درخت هـــای مناطـــق جنگلـــی زاگـــرس بـــا خـــواص درمانـــی 
و درآمدزایـــی مناســـب اســـت کـــه بـــه دلیـــل بهره برداری هـــای غیـــر علمـــی در 

معـــرض آســـیب قـــرار دارنـــد.
 Pistacia( مریـــم مؤمنـــی اظهـــار کـــرد: دو گونـــه بنـــه، کلـــه ون و نرمـــه ون
atlantica( و )Pistacia khinjok( بـــه دلیـــل تولیـــد ســـقز و بـــذر در میـــان 
گونه هـــای درختـــی و درختچـــه ای زاگـــرس از اهمیـــت باالیـــی برخـــور دارنـــد و در 
برخـــی از مناطـــق جنگلـــی زاگـــرس از آن هـــا بـــه شـــیوه ســـنتی بهره بـــرداری و 

ــود. ــام می شـ ــرآوری انجـ فـ
ــت  ــیره درخـ ــتفاده از شـ ــت: اسـ ــام گفـ ــگاهی ایـ ــش جهاددانشـ ــر پژوهـ مدیـ
بنـــه کـــه ســـقز نامیـــده می شـــود متاســـفانه بـــه دلیـــل عـــدم اطـــاع بومیـــان از 
شـــیوه های بهره بـــرداری و عـــدم ایجـــاد صنایـــع تبدیلـــی، بیشـــتر توســـط افـــراد 
ــردی  ــا رویکـ ــرداری بـ ــن روش بهره بـ ــوالً ایـ ــود و معمـ ــت می شـ ــی برداشـ غیربومـ
ســـودجویانه و غیـــر علمـــی انجـــام می شـــود کـــه در مـــواردی ســـبب آســـیب های 
ـــدن و  ـــف ش ـــث ضعی ـــود و باع ـــمند می ش ـــان ارزش ـــن درخت ـــه ای ـــران ب ـــل جب غیرقاب

حتـــی شـــیوع بیمـــاری در میـــان ایـــن درختـــان خواهـــد شـــد.
مؤمنـی افـزود: در حـال حاضـر و بـر اسـاس نظـر کارشناسـان مرکـز تحقیقـات جهاد 
کشـاورزی ۲۰۵ هـزار هکتـار از مجمـوع ۵۰۰ هـزار هکتـاری جنگل هـای اسـتان بـه 
بنـه اختصـاص دارد. اسـتان ایـام از مناطـق مهـم پراکنـش بنـه در ایـران می باشـد، لذا 
برنامه ریـزی اصولـی جهـت بهره بـرداری صحیـح از ایـن منابـع ارزشـمند زمینـه حفـظ و 
مانـدگاری و حتـی احیـای درختـان بنـه را فراهـم کنـد. حفاظـت از پایه هـای موجـود، 
غنی سـازی جنگل هـای منطقـه و ایجـاد جنگل هـای صنعتـی بنـه از راهکارهایـی اسـت 
کـه زمینـه اسـتفاده بهینـه از محصـوالت فرعـی این گونه ارزشـمند و زمینه های اشـتغال 

زیـادی را فراهـم می کنـد.
ـــه،  ـــت بن ـــیره درخ ـــوه و ش ـــع می ـــه طب ـــان این ک ـــا بی ـــی ب ـــان داروی ـــرای گیاه دکت
گـــرم و خشـــک اســـت، گفـــت: از خـــواص درمانـــی میـــوه و ســـقز بنـــه می تـــوان 
ــای  ــع دردهـ ــدر، رفـ ــردرد، مـ ــع سـ ــد، رفـ ــده کبـ ــون پاک کننـ ــی چـ ــه خواصـ بـ
ــن(،  ــتن آهـ ــی )داشـ ــع کم خونـ ــاده، رفـ ــهال های سـ ــده اسـ ــوی، برطرف کننـ کلیـ
ـــان،  ـــان یرق ـــو، درم ـــینه و گل ـــده س ـــردرد، نرم کنن ـــی و کم ـــای مفصل ـــکین درده تس

تقویت کننـــده اعصـــاب و تقویـــت حافظـــه اشـــاره کـــرد.
ـــه ای  ـــا ارزش تغذی ـــی ب ـــه دارای روغن ـــوه بن ـــت می ـــه پوس ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــود.  ـــر می ش ـــار تغیی ـــاد دچ ـــرارت زی ـــر ح ـــه در براب ـــد و ن ـــه فاس ـــه ن ـــت ک ـــاال اس ب
ـــرم(  ـــر کیلوگ ـــرم ب ـــن )۷۲ میلی گ ـــدار قابل توجهـــی از آهـ ـــن دارای مق ـــن روغ ـــت: ای گف
ـــته  ـــی داش ـــتان نگاه ـــه در اس ـــتفاده از بن ـــه اس ـــه تاریخچ ـــم ب ـــر بخواهی ـــت و اگ اس
ـــناخته  ـــول ش ـــن محص ـــم ارزش ای ـــام ه ـــه در قدیم االی ـــم ک ـــت بدانی ـــب اس ـــیم جال باش
شـــده و گذشـــتگان مـــا از روغـــن پوســـت میـــوه بنـــه به صـــورت خوراکـــی جهـــت 
ـــی و از  ـــای مفصل ـــع درده ـــرای رف ـــی ب ـــارف درمان ـــج، مص ـــردن برن ـــذ ک ـــرب و لذی چ

ـــد.  ـــتفاده کرده ان ـــا اس ـــام زخم ه ـــم و التی ـــرای ترمی ـــیره آن ب ش
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آویشن؛ گیاهی مؤثر در درمان 
رسماخوردگی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ایالم:مدیـر پژوهشـی جهاددانشـگاهی ایـام گفـت: از 
آویشـن زوفایـی بیشـتر به عنـوان دم کـرده و در درمان سـرماخوردگی اسـتفاده می شـود.

مریم مؤمنی با بیان این که گیاه آویشن زوفایی با نام محلی »ازبوئه« در استان ایام متعلق 
 Thymbera spicata با نام علمی Thymbera و از جنس Labiateae به خانواده

می باشد، اظهار کرد: این گیاه تقریباً در تمامی کشورهای شرق مدیترانه وجود دارد.
مدیر پژوهشی جهاددانشگاهی ایام افزود: آویشن زوفایی گیاهی چند ساله است که در 
خاک های آهکی، تپه ماهورها و مناطق آفتاب گیر و در ارتفاع ۴۲۰ تا ۱۱۶۰ متر از سطح 

دریا، در مناطق مدیترانه ای و نیمه خشک می روید.
وی با اشاره به این که دوره رویشی این گیاه از ماه های اردیبهشت تا خرداد شروع می شود و زمان 
گل دهی آن، اوایل خرداد و شروع بذر دهی آن تیرماه است، بیان کرد: در استان ایام بیشترین میزان 

پراکندگی این گونه مناطق تنگه بینا، چهارمله، شیرپنه، کاوران، زمیه ملکشاهی و چم آب است.
درمان  در  به عنوان دم کرده  بیشتر  زوفایی  آویشن  کاربرد محلی  تصریح کرد:  مؤمنی 
سرماخوردگی )دمنوشی با طبع گرم( و به عنوان ادویه در بعضی از غذاها استفاده می شود.

وی ضمن اشاره به پژوهش های انجام شده در این خصوص که اسانس این گیاه به عنوان 
منبع غنی از فاونوئیدها، ترپنوئیدها و ایزوپرنوئیدها همانند کارواکرول و تیمول است، تشریح 
کرد: کارواکرول )Carvacrol( به عنوان ترکیب اصلی موجود در این گیاه شناسانی شده که 
دارای خواص بسیار قوی آنتی بیوتیکی و ضد قارچ می باشد. همچنین تیمبرا اسپیکاتا به دلیل 

خاصیت ضد قارچی که دارد، می تواند در صنایع غذایی به عنوان نگه دارنده استفاده شود.
گفتنی است، اهلی سازی این گیاه در استان ایام توسط پژوهشگران جهاددانشگاهی 

انجام شده است.
  ■■■

بهبود بیاری های قارچی پوست 
با حنا

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی: مدیر مجتمـع تحقیقات گیاهـان دارویی 
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا اشـاره به این کـه برگ های گیـاه حنا بـرای معالجه 
جـزام کاربـرد دارد، اظهـار کـرد: ایـن گیـاه بـرای معالجـه یرقـان مفیـد و در بهبـود 

بیماری هـای قارچـی پوسـت مؤثـر اسـت.
مهنـدس محسـن پویـان بـا اشـاره بـه این کـه حنـا را بـا نام هایـی چـون قـون، رقان، 

الهنـا و فاغیـه می شناسـند، گفـت: برگ هـای گیـاه بـرای معالجـه جـزام کاربـرد دارد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه گل هـای ایـن گیـاه شـوره سـر را از بیـن بـرده و همچنیـن 
چربـی زیـاد مـو را از بیـن می بـرد، بیـان کـرد: میـوه و پوسـت ریشـه آن ملیـن اسـت 
و جوشـانده ریشـه آن بـرای معالجـه ترشـحات سـوزاکی مهبـل مفیـد اسـت و همچنین 
له شـده برگ هـای تـازه آن بـرای ناراحتی هـای پوسـتی مفیـد اسـت، سـوزش پـا در اثـر 
بیمـاری بـری بـری را درمـان می کنـد، همچنیـن حنا کـردن کف پـا باعث لطیف شـدن 

پوسـت و رفـع بـوی بـد پـا می شـود و نیـروی جنسـی را تقویـت می کنـد.
مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی بـا بیان 
این کـه، حنـا بـرای درمـان جـوش و کـورک صـورت مفید اسـت، بـرای ترمیـم زخم های 
روماتیسـمی اثربخـش می باشـد و دم نـوش برگ حنـا به صـورت غرغره برای درمـان پیله 
دنـدان مفیـد می باشـد، ادامـه داد: مصـرف دم نـوش آن بـرای رفـع خشـونت صـدا نافـع 
اسـت، پـودر ریشـه حنـا برای معالجـه جوش و کورک سـر بچه هـا اثربخش اسـت، خمیر 
حنـا بـرای عفونـت چرکـی دور انگشـت دسـت و بیماری هـای ناخن بسـیار مفید اسـت، 
روغـن و مرهـم حنـا بـرای نـرم کـردن و درمان زخـم و ضـرب خوردگی مفید می باشـد، 
میـوه درخـت حنـا برای رفـع خارش پوسـت نافـع اسـت و از بیدزدگی لبـاس جلوگیری 

می کنـد.
مهنـدس پویـان بـا بیان این کـه ضماد مخلـوط برگ گردو بـا حنا برای سـردرد و درد 
بیضه هـا کاربـرد دارد، مخلـوط حنـا با سـرکه به صـورت مرهم روی پیشـانی بـرای درمان 
سـردرد مفیـد می باشـد و مخلـوط حنـا بـا روغن زیتـون و آب گشـنیز بـرای رشـد موی 
سـر اثـرات مفیـدی دارد، ادامـه داد: دم کـرده این گیاه به صـورت دهان شـویه زخم دهان 
را درمـان می کنـد، مصـرف دم نـوش حنـا بـه مـدت ۱۰ روز بـرای رفـع عفونـت مجـاری 
ادراری بسـیار مفیـد اسـت، بـرای سـنگ کلیـه، مثانـه و سـختی دفـع ادرار مفید اسـت، 
حنـا باعـث می شـود کـه قـدرت دفاعی پوسـت در مقابـل بیماری هـا افزایش یابـد، ضماد 
مخلـوط حنـا بـا بـرگ هلو بـرای درمـان اگزمـا مفیـد می باشـد و التهاب های پوسـتی را 

کـه منجـر بـه درد می شـود کاهـش می دهد.
مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی دربـاره 
میـزان مصـرف گیـاه گفت: میـزان مصرف خوراکی حنـا ۲ گرم و یک بار در روز اسـت. 

 ■■■

گیاهان دارویی مؤثر در بهبود 
زخم های ناشی از بریدگی

روابـط عمومی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی:برخی گیاهـان دارویـی مانند 
حنـا، گزنـه، گل ماهـور و عصـاره گیـاه خار مریم، بـا دارا بـودن خاصیت ضـد التهابی، در 

بهبـود و ترمیـم زخم هـا مؤثر هسـتند.
دکتـر رضـا غفـار زادگان رییـس و عضـو هیـات علمـی ایـن پژوهشـکده بـا اشـاره به 
به عنـوان یـک روش کارآمـد و  از طـب گیاهـی  اسـتفاده  اخیـر،  این کـه در دهه هـای 
اسـتراتژیک، در دسـتور کار اکثـر کشـورهای دنیا از جملـه ایران قرار گرفته اسـت عنوان 
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کـرد در پزشـکی سـنتی ایـران، شـیوه های بسـیار گوناگونی در اسـتفاده از گیاهـان برای 
درمـان بیماری هـا مشـاهده می شـود کـه بـا توجـه بـه وسـعت جغرافیایـی و گوناگونـی 
بسـیار زیـاد پوشـش گیاهـی کشـور مـا، ایـن همسـویی دارای توجیـه کامـًا منطقـی 

می باشـد.
وی اظهـار کـرد: عصـاره گیـاه خارمریـم، توانایـی بهبـود زخم را داراسـت. اثـرات ضد 
التهابـی و کاهنـده اسـترس اکسـیداتیو سـیلیمارین در سـلول های پوسـتی ایجـاد شـده 
توسـط اشـعه فرابنفش در تحقیقی توسـط پژوهشـگران به اثبات رسـیده است. همچنین 
گیـاه کلپـوره از طریـق کاهش التهـاب، جمع کردن رادیـکال های آزاد و مواد اکسـیدانی 
و همچنیـن جلوگیـری از ایجـاد عفونـت و رشـد میکروارگانیسـم ها، روندترمیـم زخم را 

می بخشـد. بهبود 
غفـارزادگان افـزود: گیـاه دیگری کـه در بهبود زخم های ناشـی از بریدگـی تاثیر دارد 
حنـا می باشـد. وجـود الوسـون در گیـاه حنا خاصیـت ضـد التهابـی دارد و همچنین این 
گیـاه دارای ترکیبـات گلیکوزیدی اسـت کـه مهارکننده فعالیـت ماکروفاژهـا و در نتیجه 
مهـار تولیـد واسـطه های شـیمیایی التهابـی هسـتند. بیشـترین تأثیـر این گیـاه، بر روی 

فازهـای التهـاب، تکثیـر و بازسـازی در مسـیر ترمیم زخم می باشـد.
وی بیـان کـرد: فاونوئیدهـای موجـود در گیـاه گل ماهـور به ویـژه در روندترمیـم 
زخم هـا، به عنـوان عامـل موثـری در از بیـن بـردن رادیکال هـای آزاد به واسـطه مهـار 
سـنتز نیتریک اکسـید محسـوب می شـوند. همچنیـن گیاه جغجغـه که فعالیـت انقباض 

دهندگـی و ضـد میکروبـی ایـن گیـاه در طـی مراحـل التیـام زخـم مؤثر اسـت.
رییـس پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی تاکیـد کـرد: گیـاه َگَزنـه دارای 
ترکیبـات مختلـف از جملـه مقادیـر زیـادی هیسـتامین می باشـد؛ و گزارش هایـی داّل بر 
تأثیـر هیسـتامین بـر روند التیـام زخم موجود می باشـد. همچنیـن گیاه یونجـه پاکاغی 
دارای فعالیـت آنتـی اسپاسـمودیک بـوده و احتمـال می رود کـه این خاصیـت، کمک به 

سـزایی بـه التیـام زخـم نمـوده و منجـر بـه کوتاه شـدن زمان التیـام زخـم می گردد.

 ■■■

زنیان؛ مؤثر در کاهش چربی 
خون

تحقیقات  مجتمع  پژوهشی  گروه  عضو  جنوبی:  خراسان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به این که برای کاهش چربی خون 
اثربخش است، اظهار کرد: این گیاه به عنوان دارو برای ناراحتی های گلو و سرفه اثربخش 

است، سوءهاضمه را برطرف می کند و برای درمان درد معده مفید است.
دکتـر سـاره حسـینی بـا اشـاره بـه این کـه زنیـان را بـا نام هایی چـون انیسـون بری، 
کمـون حبشـی، اجـوان، اسـپرکای، خـرد دانـه و نـام محلـی اجقـو می شناسـند، گفـت: 
طبیعـت ایـن گیاه گرم و خشـک اسـت و در سـاخت مشـمع های ضـد درد کاربـرد دارد. 
زنیـان از جملـه گیاهـان زراعـی خراسـان جنوبـی بـه شـمار می آیـد. این گیـاه به صورت 
محصـول فرعـی در باغـات و مـزارع اطراف کشـت اصلی پـرورش می یابـد و از محصوالت 

مهم این اسـتان اسـت
وی بـا اشـاره بـه این کـه زنیان برای درمان اسـهال مفید اسـت، بیان کـرد: کوبیده آن 
به عنـوان دارو بـرای ناراحتی هـای معـده و کبـد مفید و به عنـوان دارو بـرای ناراحتی های 
گلـو و سـرفه اثربخـش اسـت، سـوءهاضمه را برطـرف می کنـد و بـرای درمـان درد معده 

مفید اسـت.

عضـو گـروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان 
جنوبـی بـا بیـان این کـه، از زنیـان به عنـوان ادویـه و نگه دارنـده مـواد غذایـی اسـتفاده 
می شـود، ادامـه داد: از ایـن گیـاه در تهیـه پودر کاری، بیسـکویت و ترشـیجات اسـتفاده 
می شـود، خاصیـت ضـد کـرم دارد، ضد اسپاسـم و مقـوی و محرک اسـت و خاصیت ضد 

دارد. میکروب 
دکتـر سـاره حسـینی با بیـان این که دانـه زنیان برای کاهـش وزن کاربـرد دارد، ادامه 
داد: بـرای کاهـش چربـی خـون اثربخـش اسـت، بـرای درمـان تومورهای شـکمی مفید 
اسـت. همچنیـن مصـرف یک قاشـق چای خـوری دانه گیاه مخلـوط با شـیر و مصرف آن 
تـا ۴۰ روز در کاهـش قنـد خون اثربخش اسـت و مصرف نصف اسـتکان عـرق زنیان بعد 

از غـذا از نفـخ و ترشـی معده جلوگیـری می کند.
وی یـادآور شـد: مصـرف زنیـان بـرای گرم مزاجان توصیه نمی شـود و در صـورت لزوم 

بایـد بـه مقـدار کم و به همـراه گیاهانـی که طبیعت سـرد دارند مصرف شـود.

 ■■■

گیاهان دارویی که برای 
پیشگیری و درمان سوء هاضمه 

مفیدند

مجموعـه  بـه  جهاددانشگاهی:سـوءهاضمه  دارویـی  گیاهـان  پژوهشـکده  عمومـی  روابـط 
مشـکات مختلـف گوارشـی از جمله احسـاس پری شـکم، نفـخ، درد در قسـمت فوقانی 
شـکم، سـوزش سـر دل، بازگشـت اسـید معـده یـا ترش کـردن گفته می شـود کـه علل 
اصلـی آن می توانـد تغییـر عـادات غذایـی، پرخـوری، مصرف زیـاد آجیل و شـیرینی ها و 

کاهـش تحـرک و فعالیـت روزانه باشـد.
دکتـر سـعید کیانبخـت عضـو هیـات علمـی ایـن پژوهشـکده مهم ترین توصیـه برای 
رفـع سـوء هاضمـه را پرهیـز از پرخـوری و همچنیـن صرف شـام در سـاعات اولیه شـب 
دانسـت و افـزود: دراز کشـیدن یـا خوابیـدن پـس از صرف غـذا می تواند باعث بازگشـت 
مـواد غذایـی بـه داخـل مـری و احسـاس ترش کـردن شـود. همچنیـن نوشـیدن آب یا 
دیگـر مایعـات هنـگام غـذا خـوردن عـادت بسـیار ناصحیحی اسـت کـه نه تنها بـه هضم 
غـذا کمـک نمی کنـد کـه یکـی از علل مهم سـوء هاضمـه و مشـکات مختلف گوارشـی 
اسـت و مصـرف چـای، قهـوه و نوشـابه های صنعتـی پـس از غـذا نیـز می تواند شـکایات 

گوارشـی را تشـدید کند.
دکتـر کیانبخـت عنـوان کـرد: گیاهـان مختلفی وجـود دارد که مصـرف آن در کاهش 

عائـم سـوءهاضمه و چه بسـا درمان آن مؤثر باشـد.
وی بـا بیـان این کـه یکـی از ایـن گیاهـان نعنـا می باشـد، افـزود: ایـن گیـاه یکـی از 
بهتریـن و شناخته شـده ترین گیاهان مفید برای دسـتگاه گوارشـی اسـت. دم کـرده نعنای 
تـازه یا خشـک یک نوشـیدنی بسـیار مفیـد برای کمک بـه فعالیت بهتر سیسـتم گوارش 
محسـوب می شـود و اسـانس یـا عرق نعنـا را می تـوان با آب رقیـق و در هنگام احسـاس 

نفخ یا مشـکات گوارشـی میـل کرد.
ایـن عضـو هیات علمـی زیره را از دیگـر مواد طبیعی مؤثـر در بهبود فعالیت دسـتگاه 
گـوارش به ویـژه کاهـش نفـخ برشـمرد که می تـوان هنـگام دم کـردن برنج بـه آن اضافه 

کـرد یـا پـودر یا عرق زیـره را پـس از غذا مصـرف کرد.
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کیانبخـت خاطرنشـان کـرد: عنـاب نیـز میـوه بسـیار مفیـدی در تقویـت سیسـتم 
گـوارش و کمـک بـه هضـم غذاسـت و بـا توجـه بـه تاثیـرات مفیـد آن بـرای ارگان های 
مختلـف بـدن، مصـرف روزانـه آن بـه همه افـراد توصیه می شـود. همچنیـن زنجبیل تازه 
یکـی از بهتریـن تقویت کننده هـای دسـتگاه گـوارش اسـت. بـه کسـانی کـه از مشـکات 
مزمـن گوارشـی و سـوءهاضمه رنـج می برنـد، توصیـه می شـود روزانه یک بـرش کوچک 

زنجبیـل تـازه بـه همـراه چنـد عـدد عنـاب را به صـورت دم کـرده میـل کنند.
وی شـیرین بیـان، رازیانه، مرزه، آویشـن، گشـنیز، بادرنجبویه را از دیگـر گیاهان مؤثر 

در درمان سـوءهاضمه دانست.
دکتـر کیانبخـت در پایـان بـا بیان اینکه یکـی از گیاهـان مفید برای دسـتگاه گوارش 
سـیاه دانه می باشـد، عنـوان کـرد: شـربت نیگاپسـین فـرآورده حـاوی عسـل و روغـن 
سـیاه دانه Nigella sativa اسـتاندارد شـده اسـت کـه در درمـان رفاکـس، نفـخ، 

سـوزش سـر دل و ناراحتی هـای گـوارش و سـوءهاضمه مفیـد می باشـد.
گفتنـی اسـت، شـربت نیگاپسـین حاصـل پژوهـش و مطالعـات پژوهشـکده گیاهان 
دارویـی می باشـد. ایـن پژوهش نشـان داده اسـت تیموکینـون موجود در سـیاه دانه اثرات 
مهـاری در پمـپ پروتـون و ترشـح اسـید معـده دارنـد. ضمـن اینکـه ترشـح موسـین را 
افزایـش می دهـد. عـاوه بر ایـن سـیاه دانه خاصیت ضد میکروبـی بر باکتـری هلیکوباکتر 
پیلـوری دارد. تیموکینـون و سـایر ترکیبـات موجـود در سـیاه دانه خاصیـت ضـد التهابی 
دارنـد و فاکتورهـای التهابـی مثـل اینترلوکیـن ۱ و ۶ را مهـار می کنـد و بدین صـورت در 
التهابـات گوارشـی نیـز مؤثر اسـت. ضمـن این که در این فرآورده عسـل نیـز به عنوان یک 
ترکیـب فنولیـک و فاونوئیـدی خاصیـت ضـد التهابـی خـود را با مهـار نیتریک اکسـاید 
و پروسـتاگاندین E2 اعمـال می کنـد. عسـل به عنـوان پوششـی بـر غشـای موکوسـی 

گوارشـی آن را از اکسـیداتیو و اسـید و سـایر عوامـل آسیب رسـان محافظـت می کنـد
بنابرایـن اسـتفاده از روغـن گیـاه سـیاه دانه بر پایه عسـل موجب بهبود عائـم بیماری 
گوارشـی عملکـردی بیمارانـی کـه داروهـای اسـتاندارد ضـد ترشـح دریافـت می کننـد، 

می گـردد.
 ■■■

تسکین دردهای عصبی و دفع 
سنگ کلیه با برگ بو

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی:مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی گیاهان 
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفـت: دم کـرده برگ بـو خاصیـت ضد تشـنج 
دارد و بـرای تسـکین دردهـای عصبـی و عضانـی مؤثـر اسـت و دم کـرده میـوه آن برای 

دفـع سـنگ کلیـه اثربخش اسـت.
مهنـدس حسـین راغ آرا گفـت: برگ بـو بـا نام هـای دیگـر درخـت غـار، باهشـتان، 
مازریـون، دفنـه و حـب الغـار، گیاهی اسـت کـه خاصیت ضـد باکتری و ضد قـارچ دارد و 

بـرگ و میـوه آن مـورد اسـتفاده دارویـی قـرار می گیـرد.
مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی با 
اشـاره بـه این کـه برگ بـو در هضـم غـذا مؤثـر اسـت و در مـوارد سـرفه شـدید دم کـرده 
آن اثربخـش اسـت، افـزود: از بـرگ آن به عنـوان چاشـنی و معطـر کننـده فرآورده هـای 
غذایـی اسـتفاده می شـود، دم کـرده بـرگ آن خاصیـت ضـد تشـنج دارد و برای تسـکین 
دردهـای عصبـی و عضانـی مؤثـر اسـت همچنیـن دم کـرده میـوه آن بـرای دفع سـنگ 

کلیـه اثربخش اسـت.
مهندس راغ آرا ادامه داد: به دلیل وجود ویتامین A در پیشگیری از سرطان ریه و 

دهان اثربخش است و سوخت وساز بدن را تنظیم کرده و عملکرد سیستم ایمنی را بهبود 
می بخشد.

مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان 
این که ادویه ای خوشبو حاوی اماح مس، پتاسیم، کلسیم، آهن، روی و منیزیم است و 
معده  عملکرد  بهبود  و  به سامت  آن  کرد: مصرف  بیان  دارد،  کاربرد  دیابتی  بیماران  در 
کمک می نماید، به دلیل وجود اسیدفولیک از بروز نقص در جنین جلوگیری می کند، به 
دلیل وجود آهن در خون سازی بدن نقش دارد و برای جلوگیری از تخمیر غذا در معده 

مفید است.
میزان مصرف: روزانه ۳ نوبت و هر نوبت ۲ گرم به صورت دم کرده استفاده می شود.

نـکات احتیاطـی: زنـان بـاردار نبایـد مصـرف نمایند. مصرف بیـش از حد مجـاز )چند 
برگ( منع شـده اسـت.

 ■■■

بهبود بیاری های عصبی با 
برنجاسف

دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  جنوبی:مدیر  خراسان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
تشنج  رفع  برای  برنجاسف  مصرف  این که  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی 
اثربخش است، اظهار کرد: این گیاه برای بیماری های عصبی کاربرد دارد و دم کرده گل های 

گیاه همراه با عسل برای دفع کرم های انگلی موثر است.
مهندس محسن پویان با اشاره به این که برنجاسف را با نام هایی چون بلنجاسف و سویا 

نیز می شناسند، گفت: طبیعت گیاه گرم و خشک است و مقوی معده است.
وی با اشاره به این که برگ و سرشاخه های گل دار گیاه قاعده آور و ضد کرم است، بیان 
کرد: مصرف برنجاسف برای رفع تشنج اثربخش است، برای بیماری های عصبی کاربرد دارد 
و دم کرده گل های گیاه همراه با عسل برای دفع کرم های انگلی مؤثر است. به این منظور 

۸ گرم از گل گیاه مصرف می شود.
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان این که، 
ضماد این گیاه برای رفع سردرد، تقویت قوای مغزی و رفع خواب آلودگی مفید است، ادامه 
داد: مصرف ۱۰ گرم از دم کرده گیاه به صورت خوراکی و نیز نشستن در این دم کرده و 
یا ضماد آن زیر شکم برای درمان بند آمدن عادت ماهیانه زنان، تسهیل تولد، باز کردن 
دهانه رحم، رفع ورم رحم، پاک کردن جراحت های رحم و شاش بند مؤثر و مفید است، 
بخور آن برای درمان زکام اثربخش است و پاشیدن گرد گیاه بر روی زخم و جراحت )با 

اعمال نکات بهداشتی( درترمیم و بهبود آن اثرات مفیدی دارد.
مهندس پویان با بیان این که دم کرده آن به صورت استعمال خارجی برای رفع التهاب 
مهبل مفید است و استفاده از دود برگ آن برای آسم مفید می باشد، ادامه داد: اگر گیاه را 
با نمک کوبیده و گرم کنند مایعی از آن حاصل می شود که برای ترمیم عوارض استخوان 
شکسته در رفته اثربخش است، برای تسکین درد پشت و نیز درد زایمان دم نوش و ضماد 
آن اثربخش است، برای ساخت دهان شویه از برنجاسف استفاده می شود، باعث تحریک 
جریان خون شده، معرق، ضد تشنج و ضد اسپاسم است و در موارد ضعف قوای بدنی، 

ترشی معده و اسهال خونی اثرات شفابخش دارد.
مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی دربـاره 
میـزان مصـرف گیـاه گفـت: مقـدار مصرف از پـودر گیـاه ۲ تا ۴ گرم اسـت و بـرای تهیه 
دم کـرده گیـاه از ۱۰ گـرم گیـاه خشـک در یـک لیتـر آب جوش اسـتفاده می شـود که از 

ایـن دم کـرده سـه نوبـت در روز و هـر نوبـت یک اسـتکان مصرف می شـود.
همچنین در موقع مصرف برنجاسف نباید از غذاهای چرب استفاده کرد. 
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دفع کرم کدو با برنگ کابلی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی:عضـو هیـات علمـی مجتمـع تحقیقـات 
گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی اظهـار کـرد: برنـگ کابلی بـرای دفع 

کـرم آسـکاریس و کـرم کـدو بسـیار مفید اسـت.
دکتـر طیبـه شـاهی گفـت: برنـگ کابلـی کـه با نام هـای دیگـر برنـق، ببرنـگ و برنج 

کابلـی هـم شـناخته می شـود، گیاهـی اسـت بـا طبیعـت گرم و خشـک اسـت.
عضـو هیـات علمـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان 
جنوبـی بـا اشـاره بـه این کـه ایـن گیاه بـرای قطع تـب و بیماری های سـینه مفید اسـت، 

افـزود: برنـگ کابلـی مسـهل بلغـم غلیظ می باشـد.
دکتـر طیبـه شـاهی ادامـه داد: برنـگ کابلـی بـرای دفـع کرم آسـکاریس و کـرم کدو 
بسـیار مفیـد اسـت، بـرای دفع کـرم مقدار ۸ گـرم برنگ کابلـی را با ۲۰ گـرم خرما و ۲۰ 
گـرم مغـز گـردو کوبیـده و مخلـوط می نماییم. ایـن مخلوط وقـت خواب به صـورت یکجا 
مصـرف می شـود. بـرای کـودکان تـا ۴ سـال یـک تـا دو نخـود از ایـن معجـون اسـتفاده 

می شـود.
عضـو هیـات علمـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان 
جنوبـی بـا بیـان این کـه برنـگ کابلـی قابـض و ضـد اسـهال اسـت، بیـان کـرد: بـرای 
جوش هـای آبـدار و خـارش دار پوسـت ۱۲ گـرم از گیـاه همـراه با شـیر مصرف می شـود.

گفتنـی اسـت، مصـرف این گیاه بـرای افـراد دارای مشـکات گوارشـی و روده ای باید 
بـا احتیـاط و مطابـق نظر پزشـک متخصص صـورت گیرد.

 ■■■

رازیانه گیاهی برای کاهش خطر 
ابتال به رسطان

روابـط عمومـی پژوهشـکده گیاهان دارویـی جهاددانشـگاهی:زرین پنجه عضو هیـات علمی 
پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی گفـت: تخـم رازیانـه دارای آنتی اکسـیدان 
بـوده کـه در طـب سـنتی بـه کاهـش خطـر ابتـا بـه سـرطان ناشـی از آسـیب های 

می کنـد. کمـک  آزاد  رادیکال هـای 
دکتـر نسـیم زریـن پنجـه عضـو هیـات علمـی ایـن پژوهشـکده در خصـوص خـواص 
گیـاه دارویـی رازیانـه بـرای بانـوان عنوان کـرد: رازیانه سرشـار از ویتامین ب ۹ می باشـد 
کـه بـرای خانم هـا بسـیار ضـروری می باشـد. بـه ویتامیـن ب ۹ اسـیدفولیک نیـز گفتـه 
می شـود و معمـوالً بـدن خانم هـا بـا کمبود ایـن ویتامیـن مواجـه می شـود. مخصوصاً در 
دوره بـارداری مصـرف زیـاد ایـن ویتامین بـرای جلوگیـری از نقص های مـادرزادی جنین 

است. الزم 
وی افـزود: در برخـی مـوارد کم خونـی خانم هـا تنها بـه دلیل کمبود آهن نیسـت بلکه 
کمبـود ویتامیـن B۹ نیـز می توانـد بـا کم خونـی آن هـا ارتبـاط داشـته باشـد. در نهایت 
بایـد بدانیـد کـه ویتامیـن B9 ماننـد دیگر اعضـای خانـواده ویتامیـن B در خلق وخوی 
مـا تأثیـر دارد. کمبـود آن باعـث کم حوصلگـی و بدخلقـی می شـود پس اگـر می خواهید 

همیشـه با نشـاط و سـرحال باشـید رازیانه را دریابید.
زریـن پنجـه بـا اشـاره به این کـه تخـم رازیانـه دارای آنتی اکسـیدان بوده کـه در طب 
سـنتی بـه کاهـش خطـر ابتا بـه سـرطان ناشـی از آسـیب های رادیکال هـای آزاد کمک 
می کنـد عنـوان کـرد: بهتر اسـت بدانیـد رادیکال های آزاد، به سـلول ها و DNA آسـیب 
می رسـانند و تخـم رازیانـه بـه پیشـگیری از ابتـا بـه سـرطان کولـون کمـک می کند. به 
خاطـر این کـه سرشـار از فیبرهـای گیاهـی بـوده و بـه حـذف توکسـین ها و مـواد زاید از 

طریـق روده هـا کمـک می کند.
ایـن عضـو هیـات علمـی بـه ویژگـی کنترل کننـده اشـتها ایـن گیـاه اشـاره کـرده و 
تاکیـد کـرد: صـد گـرم از گیـاه رازیانه حـدوداً سـی کیلوکالری به بـدن انرژی می رسـاند 
و می بینیـد کـه مقـدار زیـادی نیسـت. در واقـع رازیانـه یک سـبزی کم کالری محسـوب 
شـده و ۹۰ درصـد آن را آب تشـکیل می دهـد. رازیانـه در بـدن ایجـاد سـیری بـه مـدت 
طوالنـی می کنـد کـه بـرای همیـن شـما را از پرخـوری و ریزه خـواری دور می کنـد. ایـن 
گیـاه پرخاصیت سرشـار از پتاسـیم اسـت بـه همین دلیل هـم بین سـبزیجات دیورتیک 
یـا همـان ادرارآور جـا دارد. اگـر از احتبـاس آب رنـج می بریـد یعنی اینکـه بدنتان حالت 
پـف کـرده دارد نیـز می توانیـد بـه این سـبزی اعتمـاد کنید. چـون مازاد آب جمع شـده 

در بافت هـا را از طریـق ادرار از بـدن خـارج می کنـد.
زریـن پنجـه بیـان کـرد: تخـم رازیانـه کلسـترول خـون را کاهـش می دهـد. تجمع و 
مـازاد کلسـترول موجـود در رگ هـای خونـی و افزایـش تولیـد آن توسـط کبـد از دالیل 
اصلـی ابتـا بـه بیماری هایـی مانند فشـارخون باال و سـکته قلبی می باشـد. خوشـبختانه 
کلسـترول خـون بـا داشـتن تغذیه ای سرشـار از مـواد غذایی گیاهـی و فیبـر قابل کنترل 
اسـت. ترکیبـات موجـود در تخـم رازیانـه امـکان تجمـع کلسـترول در جـداره رگ هـا را 
کاهـش می دهـد و بـه ایـن ترتیـب از ابتـا بـه بیماری هـای قلبـی عروقـی پیشـگیری 

می کنـد.
وی در ادامـه گفـت: گیاهـان دارویی دارای خواص بسـیاری هسـتند ولـی رازیانه جدا 
از سـایر گیاهـان می باشـد. تمـام اجـزای ایـن گیـاه، اعـم از دانـه، سـاقه و بـرگ، منبـع 
ویتامیـن B و C هسـتند کـه سـبب سـنتز کاژن و حفـظ جوانـی می شـوند. بسـیاری 
از کشـورهای از ایـن گیـاه معطـر در سـاخت لوازم آرایشـی و بهداشـتی طبیعی اسـتفاده 

می کننـد.
دکتـر نسـیم زریـن پنجـه در پایـان اظهـار کـرد: رازیانـه چـون گـرم اسـت بنابرایـن 
بـرای گرم مزاج هـا خـوب نیسـت و ایـن افراد بایـد آن را با سـکنجبین بخورنـد. همچنین 

زیـاده روی در مصـرف رازیانـه معـده را سسـت می کنـد و تشـنج آور اسـت.

 ■■■

درمان ورم کلیه با بَسفایج
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روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی:عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان 
و  برای درمان سرفه  بسفایج  این که  به  اشاره  با  دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
تنگی نفس مؤثر است، اظهار کرد: این گیاه برای بیماری لقوه کاربرد دارد، دم کرده آن 

برای سرماخوردگی نیز مؤثر بوده و برای ورم کلیه از آن استفاده می شود.
دکتر ساره حسینی با اشاره به این که بسفایج را با نام هایی چون بسپایک، دارچماز، 
این گیاه گرم و  پولیپود می شناسند، گفت: طبیعت  اشتران و  دارحماز، تشتیوان، قمی، 
خشک است و ترشح صفرا را افزایش می دهد و مصرف دم کرده آن با عناب برای افتادن 

تکمه بواسیری مفید است.
وی با اشاره به این که بسفایج برای درمان سرفه و تنگی نفس مؤثر است، بیان کرد: 
دم کرده ۱۵ گرم آن با ترنجبین برای بواسیر، درد معده و صرع مفید است و برای افرادی 
فلوس  مغز  گرم   ۱۲۰ با  بسفایج  گرم   ۶ مایم  جوشانده  هستند  مبتا  مالیخولیا  به  که 

درصورتی که تا یک هفته مصرف شود، اثرات بسیار مفید خواهد داشت.
عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
پا مفید  انگشتان  این که، ضماد بسفایج برای رفع پیچیدگی عصب و شقاق بین  بیان  با 
است، ادامه داد: اگر ۵ گرم بسفایج با ۵ گرم هل قراب را جوشانده و ناشتا میل نماییم، 

رطوبت منجمده در معده را برطرف می کند.
دکتـر سـاره حسـینی بـا بیـان این کـه دم کـرده ایـن گیاه بـرای بیمـاری لقـوه کاربرد 
دارد، ادامه داد: برای ورم کلیه از آن اسـتفاده می شـود و دم کرده آن برای سـرماخوردگی 

نیـز مؤثر می باشـد.
وی یـادآور شـد: بـرای تهیـه دم کـرده، از ۵ گـرم گیـاه خشـک در ۱۰۰ میلی لیتر آب 

جوش اسـتفاده می شـود.
 ■■■

 خواص دارویی گیاهان رنگ زا

عضو  بادی  نقدی  حسنعلی  جهاددانشگاهی:دکتر  دارویی  گیاهان  پژوهشکده  عمومی  روابط 
هیات علمی جهاددانشگاهی گفت: رنگ ها، یکی از پرمصرف ترین مواد در صنایع مختلف 
هستند. امروزه توجه زیادی به جایگزینی رنگ دانه های طبیعی به جای رنگ های سنتزی 
گیاهان  طبیعی،  رنگ دانه های  تولید  منابع جهت  مهم ترین  از  یکی  است.  شده  معطوف 

می باشند.
عنوان  با  مقاله ای  در  پژوهشکده  این  علمی  هیات  عضو  بادی  نقدی  حسنعلی  دکتر 
زیاد  بسیار  طبیعت  در  رنگ زا  گیاهان  منابع  این که  به  اشاره  با  رنگ ها  دارویی  خواص 
می باشد و برآورد شده است که حدود ۱۱۰۰ گیاه با قابلیت تولید رنگ زایی وجود دارند، 
عنوان کرد رنگ دانه های گیاهی در صنایع مختلف قابلیت کاربرد دارند و مهم ترین این 
کاربردها شامل استفاده از خواص دارویی رنگ های طبیعی، خواص حفاظتی در برابر نور 
در پارچه، استفاده در صنایع آرایشی - بهداشتی مانند رنگ مو، شامپو و صابون سازی، 
تهیه حسگرهای زیستی، در صنایع غذایی به عنوان افزودنی و رنگ دهنده و کاربرد در 

رنگرزی الیاف می باشد.
وی اظهار کرد: مطالعات نشان داده است که خاصیت رنگ زایی گیاهان، ناشی از فعالیت 
ترکیبات ساختمان  این  یافت می شوند.  ترکیباتی است که در قسمت های مختلف گیاه 
شیمیایی متفاوت داشته و روش های متنوعی برای استخراج آن ها وجود دارد. همچنین 
طیف گسترده ای از رنگ ها شامل آبی، قرمز، زرد، سفید، سیاه، قهوه ای و ترکیبی از آن ها 
مانند ریشه،  رنگ دانه ها در همه بخش های گیاه  تقریباً  و  استخراج شده است  از گیاهان 
پوست درخت، برگ، میوه، چوب، گل و ... تولید می شود. رنگ های طبیعی مشتق شده از 
گیاهان به دلیل غیر سمی بودن، قابلیت برگشت به طبیعت و از همه مهم تر اثرات دارویی 

آن ها حائز اهمیت می باشند.

شقاقل آبی؛ مؤثر درترمیم زخم 
دیابتی ها

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ایالم:مدیـر پژوهـش جهاددانشـگاهی ایـام گفـت: برگ 
گیـاه شـقاقل آبـی می توانـد جهت ترمیم زخـم در افراد دیابتی مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

 berula علمـی  نـام  بـا  آبـی  شـقاقل  این کـه  بیـان  بـا  مؤمنـی  مریـم  دکتـر 
angustifolia از خانـواده چتریـان یا umbelliferae اسـت، اظهار کـرد: نام محلی 
ایـن گیـاه در ایـام پاغـازه اسـت کـه گیاهـی چنـد سـاله، آبـزی یـا نیمـه آبـزی اسـت.

مدیـر پژوهـش جهاددانشـگاهی ایـام ادامـه داد: در فلـور غنـی اسـتان ایام شـقاقل 
آبـی در دره کلـم و شـهر ایـام وجـود دارد. بـر اسـاس پژوهش هـای انجام شـده می توان 
از بـرگ گیـاه شـقاقل آبـی جهـت ترمیم زخـم در افـراد دیابتی اسـتفاده کـرد و از ضماد 
تمـام قسـمت های گیـاه برای شستشـوی بثـورات و عفونت پـای ورزشـکاران و همچنین 

تسـکین دردهای روماتیسـمی اسـتفاده می شـود.
وی با بیان این که اسانس این گیاه حاوی مقدار قابل توجه ای پلی استیلن است، افزود: پلی 
استیلن ها دارای اثرات ضد قارچ، ضد باکتری و دارای خواص ضد آلرژی و ضد التهابی هستند.

مؤمنـی تاکیـد کرد: تحقیقات نشـان می دهد شـقاق آبی دارای ترکیبات سـمی اسـت 
و از ایـن گیـاه به صورت خوراکی اسـتفاده نمی شـود.

 ■■■ 

 استفاده از گیاهان نعناعیان 

در فرآورده های لبنی، اثرات ضد 
باکرتیایی در بیاری های عفونی دارد

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی:عضو هیات علمی پژوهشـکده علوم 
و فناوری مواد غذایی جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی گفت: اسـتفاده از گیاهان خانواده 

نعناعیـان در فرآورده هـای لبنـی، اثرات ضـد باکتریایی در بیماری هـای عفونی دارد.
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دکتر معصومه مهربان با بیان این مطلب افزود: بیماری های عفونی، یکی از چالش های 
بزرگ علم پزشکی در قرن بیست و یکم است و به طبع آن، تولید آنتی بیوتیک های جدید 

روز به روز افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: در عین حال، گسترش روز افزون مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک ها، 
درمان بیماری های عفونی را مشکل و پرهزینه کرده است، از طرف دیگر نیاز مصرف کننده 
به محصوالت متنوع و معطر، محققین را به سمت جایگزین های گیاهی سوق داده است تا 
با تولید محصوالت معطر و متنوعی که ضمن دارا بودن اثرات ضد باکتریایی، فاقد عوارض 

جانبی ناشی از مصرف داروهای شیمیایی باشند.
بزرگ ترین  از  یکی   )Lamiaceae( نعناعیان  خانواده  داد:  ادامه  مهربان  دکتر 
خانواده های گیاهی است، نعنا )piperita Mentha( که گیاهی علفی است در اکثر 

نواحی معتدله دنیا کشت می شود و همچنین در بیش تر نقاط ایران نیز انتشار دارد.
وی بیان کرد: در طب سنتی از آن به عنوان مقوی معده، بادشکن، ضد درد، ضد تشنج، 
آرام کننده اعصاب استفاده می گردد و از آن در محصوالت لبنی به طور گسترده ای به عنوان 

طعم دهنده استفاده می شود.
خراسان  جهاددانشگاهی  غذایی  مواد  فناوری  و  علوم  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو 
دارد  بوته ای  ساختار  که  نیز   )Thymus vulgaris L( آویشن  داد:  ادامه  رضوی 
و  تلخ  اصلی  مواد  تانن ها،  اسانس،  حاوی  آن  سرشاخه های  است،  نعناعیان  تیره  از 
ضدعفونی کننده های گیاهی می باشد و از آن در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی 

استفاده متنوعی می شود.
به گفته دکتر مهربان، اسانس آویشن دارای خواصی نظیر ضد اسپاسم، بادشکن، ضد 
قارچ، ضدعفونی کننده، ضد کرم، ضد رماتیسم و خلط آور می باشد. همچنین آویشن در 
انواع غذاها استفاده می شود و به عنوان ترکیبات معطر در اکثر فرآورده های غذایی مهم 

نظیر نوشیدنی ها و دسرهای لبنی استفاده می شود.
تیره  از  )Ziziphora clinopodioides( هم که  بیان کرد: کاکوتی کوهی  وی 
و سایر  به همراه ماست  به عنوان چاشنی  ایران  از مناطق  بسیاری  نعناعیان می باشد در 
فرآورده های لبنی استفاده می شود. گیاه کاکوتی به فراوانی در مناطق کوهستانی شمال 
غرب ایران و البرز مرکزی می روید و به عنوان معطر کننده در مواد غذایی و ادویه جات 

استفاده می شود.
دکتر مهربان در ادامه یادآور شد: اثرات ضد دردی و ضد التهابی آن به خوبی مشخص 
شده است به طوری که می توان از آن در درمان تب، دردهای قاعدگی و معده استفاده کرد.

جهاددانشگاهی  غذایی  مواد  فناوری  و  علوم  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو  گفته  به 
خراسان رضوی، استفاده از گیاهان خانواده نعناعیان می تواند در افزایش عمر ماندگاری و 
کنترل فساد فرآورده های لبنی )ماست، دوغ، پنیر و کشک( سودمند بوده و گامی مؤثر در 

جهت کاهش استفاده از نگهدارنده های سنتزی و توسعه کاربرد ای طبیعی باشد.

 ■■■

 تسکین دردهای عصبی

 با سی سنب

روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی:مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: سی سنبر مقوی قلب بوده، برای سامت معده و 

روده و تسکین دردهای عصبی مفید است.
نمام، سه سنبل،  نام های دیگر سوسنبر،  با  آرا گفت: سی سنبر  مهندس حسین راغ 
حاشابری، آویشن وحشی، گیاهی است با طبیعت خیلی گرم و خشک که فرح افزا است 

و مقوی قلب می باشد.

مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره 
به این که سی سنبر برای سامت معده و روده مفید است و ترشح ادرار را زیاد می کند، 
افزود: مخلوط این گیاه با سرکه برای سردرد کاربرد دارد، برای دفع سکسکه نافع است و 

برای رفع حالت دفع قطره قطره ادرار مفید است.
مهندس راغ آرا ادامه داد: سی سنبر سنگ مثانه را خرد می کند.

مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان 
اینکه دم کرده آن همراه با عسل برای تشنج و آسم مفید است، بیان کرد: در استعمال 
خارجی برای قطع خون ریزی بینی کاربرد دارد و همچنین برای تسکین دردهای عصبی 

مفید است.
میزان مصرف: ۱۰ تا ۱۵ گرم در روز به صورت دم کرده در یک لیتر آب.

 ■■■

پامچال، گیاهی مؤثر در درمان 
بیاری های تنفسی کودکان

روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی:یکی از بهترین گیاهان دارویی که 
گیاه  تجویز می شود  فوقانی کودکان  تنفسی  عفونت های دستگاه  و  درمان سینوزیت  در 

پامچال یا پریموال )primula vulgaris( می باشد.
خانواده  از  گلدار  گیاهان  از  گونه ای   Primula vulgaris Huds گیاه 
Primulaceae است که بومی غرب و جنوب اروپا، شمال غرب آفریقا و بخش هایی 
جنس  مغربی  گل  با  حدودی  تا  ظاهری  لحاظ  از  این گونه  است.  آسیا  غربی  جنوب  از 

Oenothera شبیه می باشد ولی این دو گونه هیچ ارتباطی نداشته و نباید با یکدیگر 
اشتباه شوند.

گل پامچال از گل های زیبای بهاری است و از اواخر اسفند تا اردیبهشت گلدهی دارد 
و عاوه بر جنبه زینتی آن از خواص درمانی گسترده ای نیز برخوردار است. گل، برگ و 
ریشه این گیاه قسمت های مورد استفاده دارویی گیاه هستند و از برگ و گل این گیاه 

چای و دم نوش تهیه می شود.
دکتر رضا غفارزادگان رییس این پژوهشکده در خصوص این گیاه دارویی اظهار کرد: 
تنفسی  دستگاه  عفونت های  و  سینوزیت  درمان  در  که  دارویی  گیاهان  بهترین  از  یکی 
فوقانی کودکان تجویز می شود گیاه پامچال یا پریموال )primula vulgaris( می باشد.

وی مهم ترین و اصلی ترین هدف درمان با این گیاه، را افزایش خلط آوری و درمان سرفه 
دانست و عنوان کرد: ریشه پامچال حاوی ساپونین ها، گلیکوزیدها و روغن فرار بوده و در 
مخلوط های چای، اغلب این دارو با رازیانه و آنیسون ترکیب می شود. همچنین این گیاه به 

دلیل وجود مشتقات اسید سالیسیک دارای خاصیت ضد التهابی نیز می باشد.
دکتـر غفـارزادگان خاطرنشـان کرد: جوشـانده گیاه پامچـال در درمان برونشـیت های 
خشـک کمک کننـده اسـت؛ زیـرا سـبب تجزیـه شـدن )حـل شـدن( موکـوس می شـود 
بنابرایـن تنتـور پامچـال را بـرای نوجوانـان نیـز می تـوان تجویـز نمـود و در ایـن مـوارد 

۱۰-۲۰ قطـره از ایـن تنتـور بـرای چهـار بـار در روز بایـد مصـرف گردد.
رییـس پژوهشـکده گیاهـان دارویـی در پایـان تاکیـد کـرد: هماننـد سـایر گیاهـان 
دارویـی مصـرف بیـش از اندازه و خودسـرانه گیاه پامچال مضر اسـت و همـراه با داروهای 
شـیمیایی به ویـژه داروهـای مربـوط به بیماری هـای عصبی ماننـد داروهای ضد تشـنج و 

ضدافسـردگی هم زمـان مصـرف نگردد.
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اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و 
هایش های جهاددانشگاهی

■ حایت جهاددانشگاهی از مشاغل خانگی و کسب وکارهای خرد 
و کوچک برای زنان

■ توان جهاددانشگاهی در اجرا و مدیریت پروژه های بزرگ 
فناورانه

■ جایزه ای برای پرواز »پروانه فرزانه« ها در آسان علم ایران
■ مسیر حرکت اندیشمندان برای پیرشفت و توسعه کشور

■ نیازمند نگاه کاربردی به آموزه های قرآنی هستیم
■ توسعه فعالیت های جهاددانشگاهی در استان سیستان و 

بلوچستان

■ اخبار کوتاه

برگزار
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برگـزار

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد الزهـــرا 
ـــی  ـــت تخصص ـــگاهی در نشس ـــس جهاددانش )س(: ریی
بین المللـــی سیاســـت ها و اقدامـــات بـــرای حمایـــت 
ـــتاوردهای  ـــن دس ـــران و ژاپ ـــن در ای ـــان کارآفری از زن
بازارهـــای  توســـعه  راســـتای  در  نهـــاد  ایـــن 
دیجیتـــال در دوران شـــیوع کوویـــد-۱۹ بـــا تاکیـــد 
بـــر کســـب وکارهای خـــرد و کوچـــک بـــرای زنـــان، 
مشـــاغل خانگـــی و همچنیـــن حمایـــت از آن هـــا را 

تشـــریح کـــرد.
ــت ها  ــی سیاسـ ــی بین المللـ ــت تخصصـ در نشسـ
و اقدامـــات بـــرای حمایـــت از زنـــان کارآفریـــن 
ــای  ــعه بازارهـ ــور توسـ ــا محـ ــن بـ ــران و ژاپـ در ایـ
توســـط  کوویـــد-۱۹  دوران  در  دیجیتـــال 
جهاددانشـــگاهی واحدالزهـــرا )س( بـــا همـــکاری 
ــواده  ــز بین المللـــی اعتـــای گفت وگـــوی خانـ مرکـ
ریاســـت جمهـــوری بـــا حضـــور دکتـــر حمیدرضـــا 
طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی، دکتـــر معصومـــه 
ــور  ــور در امـ ــس جمهـ ــت رییـ ــاون وقـ ــکار معـ ابتـ
ـــفیر  ـــد س ـــی موح ـــی رحمان ـــواده، مرتض ـــان و خان زن
ایـــران در ژاپـــن، کازوتشـــی آیـــکاوا ســـفیر ژاپـــن 
در ایـــران، دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی معـــاون 

ـــدر  ـــریفی ص ـــوره ش ـــگاهی، منص ـــی جهاددانش آموزش
ـــور خارجـــه  ـــوق بشـــر وزارت ام ـــان و حق ـــر کل زن مدی
ـــگران  ـــران و پژوهش ـــاتید، صاحب نظ ـــدادی از اس و تع
ـــد. ـــزار ش ـــازی برگ ـــوری و مج ـــورت حض ـــن به ص ژاپ

ــریح  ــه تشـ ــت بـ ــن نشسـ ــی در ایـ ــر طیبـ دکتـ
اقداماتـــی بـــرای حمایـــت از زنـــان کارآفریـــن 
ـــا،  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــت: در دوران ش ـــت و گف پرداخ
ـــوزه  ـــی را در ح ـــات قابل توجه ـــگاهی اقدام جهاددانش
ـــانده  ـــه انجـــام رس ـــن و ســـنتی ب ـــی نوی مشـــاغل خانگ

اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی افـــزود: در حـــوزه مشـــاغل 
ـــی،  ـــن، مترجم ـــتاری، انیمیش ـــن، ویراس ـــی نوی خانگ
مشـــاوره و تولیـــد نرم افـــزار از جملـــه مشـــاغل 
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــد ک ـــتر وب بودن ـــی در بس خانگ
ــال در دوران  ــای دیجیتـ ــعه بازارهـ ــه توسـ در زمینـ
شـــیوع کوویـــد-۱۹ بـــا تاکیـــد بـــر کســـب وکارهای 
خـــرد کوچـــک بـــرای زنـــان از آن هـــا پشـــتیبانی 

ـــت. ـــرده اس ک
ــا  وی گفـــت: جهاددانشـــگاهی تـــاش کـــرده تـ
در کنـــار ارائـــه بســـترهای آنایـــن و امکانـــات 
مـــورد نیـــاز بـــرای توســـعه مشـــاغل خانگـــی، بـــه 

توانمندســـازی زنـــان فعـــال در حـــوزه مشـــاغل 
ــادرت ورزد. ــز مبـ ــی نیـ خانگـ

رییـــس جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد: از جملـــه 
ــق  ــگاهی در جهـــت رونـ ــه جهاددانشـ ــی کـ اقداماتـ
کســـب وکارهای خانگـــی ســـنتی انجـــام داده اســـت 
ـــات  ـــزاری جلس ـــون برگ ـــواردی همچ ـــه م ـــوان ب می ت
توجیهـــی متعـــدد بـــا مدیـــران وب ســـایت ها و 
ــا و  ــد قراردادهـ ــن، عقـ ــروش آنایـ ــای فـ پلتفرم هـ
تفاهم نامه هایـــی بـــا ایـــن وب ســـایت ها اشـــاره 

ـــرد. ک
ـــگاهی  ـــت: جهاددانش ـــه گف ـــی در ادام ـــر طیب دکت
ــه  ــرو در عرصـ ــی و پیشـ ــادی انقابـ ــوان نهـ به عنـ
ـــعار  ـــان، ش ـــرای زن ـــژه ب ـــتغال به وی ـــی و اش کارآفرین
ــن"  ــک کارآفریـ ــل، یـ ــر فارغ التحصیـ ــود را "هـ خـ
ــاش  ــعار تـ ــن شـ ــق ایـ ــرای تحقـ ــرار داده و بـ قـ

. می کنـــد
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــز بـ ــکار نیـ ــه ابتـ ــر معصومـ دکتـ
ـــیوع  ـــر ش ـــت تأثی ـــده تح ـــاد ش ـــای ایج محدودیت ه
کرونـــا، تاکیـــد کـــرد: بی عدالتـــی در توزیـــع اقـــام 
بهداشـــتی و به ویـــژه واکســـن کرونـــا شـــرایط 
ــه  ــی را در جامعـ ــار متفاوتـ ــره اقشـ ــی روزمـ زندگـ
ــی از  ــان یکـ ــت. زنـ ــرار داده اسـ ــر قـ ــت تأثیـ تحـ
گروه هایـــی بودنـــد کـــه بیشـــترین آســـیب را 

شـــده اند. متحمـــل 
در  امیـــد،  و  تدبیـــر  دولـــت  افـــزود:  وی 
ســـال های گذشـــته تـــاش کـــرد تـــا علیرغـــم 
ــم  ــه هـ ــان را بـ ــادی، زنـ ــای اقتصـ ــار تحریم هـ فشـ

کنـــد. نزدیک تـــر 
ـــان و  ـــور زن ـــور در ام ـــس جمه ـــت ریی ـــاون وق مع
خانـــواده گفـــت: کشـــورهای ایـــران و ژاپـــن تحـــت 
تأثیـــر اشـــتراکات تاریخـــی و فرهنگی شـــان زمینـــه 
ــری  ــکاری و همفکـ ــترش همـ ــرای گسـ ــی بـ خوبـ
بیـــن کارآفرینـــان زن خـــود دارنـــد. گســـترش 
امـــکان فعالیت هـــای دیجیتـــال و همزمـــان ارتقـــای 
ـــادل  ـــرای تب ـــه ای ب ـــد زمین ـــان می توان ـــدی زن توانمن
ـــد. ـــم کن ـــور فراه ـــن دو کش ـــات ای ـــات و تجربی اطاع

ـــری  ـــه سیاوشـــی و شـــها اخت ـــی اســـت، طیب گفتن
ـــوری در  ـــت جمه ـــات ریاس ـــا اقدام ـــه ب ـــز در رابط نی
ـــان و  ـــی زن ـــب وکارهای اینترنت ـــترش کس ـــوزه گس ح

حایت جهاددانشگاهی از مشاغل خانگی و 
کسب وکارهای خرد و کوچک برای زنان
دکرت طیبی در نشست سیاست ها و اقدامات برای حایت از زنان کارآفرین در ایران و ژاپن ترشیح کرد

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

برگزار
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ـــد. ـــه کردن ـــی ارائ ـــزارش کامل ـــت گ ـــات آن معاون اقدام
کازوتوشــی آیــکاوا ســفیر ژاپــن در ایــران بــا تاکیــد 
ــواده  ــان خان ــان در تحکیــم بنی ــر اهمیــت نقــش زن ب
در هــر دو فرهنــگ ایرانــی و ژاپنــی بیــان کــرد دولــت 
ژاپــن تاش هــای بســیاری جهــت توســعه کارآفرینــی 
ــان  ــر زن ــاص ب ــور خ ــرده و به ط ــور ک ــن کش در ای

کارآفریــن تاکیــد کــرده اســت.
وی خاطرنشـــان کـــرد: در راســـتای تقویـــت هرچـــه 
بیشـــتر موقعیـــت زنـــان کارآفریـــن در جامعـــه الزم 
اســـت بـــه تفاوت هـــای موجـــود در حوزه هـــای 
ـــتای همبســـتگی  ـــته و در راس ـــرام گذاش ـــف احت مختل
ـــر  ـــن راســـتا ب ـــرد و در همی ـــاش ک ـــف ت اقشـــار مختل
ـــاً در  ـــن خصوص ـــران و ژاپ ـــن ای ـــکاری بی ـــت هم اهمی
شـــرایط بحرانـــی همچـــون شـــیوع ویـــروس کرونـــا 

ـــرد. ـــد ک تاکی
ســـفیر ژاپـــن در ایـــران اقدامـــات دولـــت ایـــران 
ــان  ــت از زنـ ــوزه حمایـ ــر در حـ ــال های اخیـ در سـ
کارآفریـــن و ارتقـــای جایـــگاه زنـــان در جامعـــه را 

قابـــل تقدیـــر دانســـت.
ــان  ــاالن و محققـ ــت فعـ ــن نشسـ ــه ایـ در ادامـ
ـــاکاوای  ـــح ساس ـــاد صل ـــان و بنی ـــی زن ـــوزه کارآفرین ح
ـــرای  ـــن ب ـــت ژاپ ـــات دول ـــا اقدام ـــه ب ـــن در رابط ژاپ
حمایـــت از زنـــان کارآفریـــن و کســـب وکارهای 

خـــرد و متوســـط آن کشـــور صحبـــت کردنـــد.
ـــن  ـــران در ژاپ ـــفیر ای ـــد س ـــی موح ـــی رحمان مرتض
ـــای  ـــن نهاده ـــازنده بی ـــکاری س ـــر از هم ـــن تقدی ضم
دولتـــی و غیردولتـــی ایـــران در حمایـــت از زنـــان 
کارآفریـــن اظهـــار امیـــدواری کـــرد در آینـــده 

همچـــون  بیشـــتری  مفیـــد  توافق نامه هـــای 
همـــکاری حاضـــر بیـــن بنیـــاد صلـــح ساســـاکاوا و 
ـــن  ـــوری بی ـــت جمه ـــواده ریاس ـــان و خان ـــت زن معاون

دو کشـــور ایـــران و ژاپـــن منعقـــد شـــود.
ـــا  ـــی لی ـــت تخصص ـــن نشس ـــت، در ای ـــی اس گفتن
فاحتـــی مدیـــرکل امـــور بین الملـــل معاونـــت 
ـــه  ـــوری، طیب ـــت جمه ـــواده ریاس ـــان و خان ـــور زن ام
ــان و  ــور زنـ ــاون امـ ــی معـ ــاور عالـ ــی مشـ سیاوشـ
خانـــواده ریاســـت جمهـــوری و شـــها اختـــری 
ــی  ــادی و بازاریابـ ــازی اقتصـ ــناس توانمندسـ کارشـ
حضـــور  مهمـــان  به عنـــوان  زنـــان  دیجیتالـــی 
داشـــتند و جمعـــی از اســـاتید و صاحب نظـــران 
ـــرکت  ـــت ش ـــط در نشس ـــورت برخ ـــز به ص ـــی نی ژاپن

کردنـــد.
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برگـزار

خردادمـاه:   ۲۰ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
واحدهـای  روسـای  مجـازی  گردهمایـی  سـومین 
سـازمانی جهاددانشـگاهی بـا حضور رییـس، معاونان و 
مدیـران سـتادی در دفتـر مرکـزی ایـن نهـاد و ارتباط 
تصویـری با روسـای واحدهای سـازمانی بـا هدف بحث 
برنامه هـا  جـاری،  فعالیت هـای  پیرامـون  تبادل نظـر  و 
از  اسـتفاده  و  بهتـر  و تحـوالت پیـش رو، هماهنگـی 

تجربیـات حاصـل از اقدامـات جهـادی برگـزار شـد.
جهاددانشـگاهی  رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر 
در ایـن گردهمایـی کـه در آسـتانه انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری برگـزار شـد بـا اشـاره بـه تغییـر در حـوزه 
اجرایـی کشـور و تهیـه برنامـه هفتـم توسـعه کشـور و 

برنامه و توسـعه جهاددانشـگاهی گفـت: این ها ضرورت 
تاثیرگـذاری  بـرای  جهاددانشـگاهی  در  برنامه ریـزی 
بیشـتر در خدمت به توسـعه و حل مشـکات کشـور و 

مـردم را نشـان می دهـد.
دکتـر طیبـی افـزود: همچنین با توجه به مشـکات 
اقتصادی کشـور و مسـائل بودجه ای که مشکاتی برای 
همکارانمـان بـه وجود آورده اسـت، ایـن برنامه ریزی ها 

بسـیار مهم است.
وی گفـت: در ارتبـاط بـا انتخابـات و تغییـر نظـام 
اجرایی کشـور، شـعار همیشـگی ما تبعیت از رهبری و 
حمایـت از دولت هـای منتخـب مردم اسـت، در همین 
واحدهـای سـازمانی  در  و  در سـتاد  مـا  راسـتا همـه 

جهاددانشـگاهی بایـد تـاش کنیـم تـا توانمندی هـای 
ایـن نهـاد را بـه دولتمـردان جدیـد بشناسـانیم و آن ها 
را بـا توانمندی هـای جهاددانشـگاهی آشـنا کنیـم تـا 
بتوانیـم همـکاری بسـیار نزدیکـی را بـا دولـت جدیـد 

باشیم. داشـته 
مـا  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  رییـس جهاددانشـگاهی 
فنـاوری را تبدیـل علـم بـرای حـل مشـکات جامعـه 
می دانیـم، بنابرایـن فنـاوری در حوزه علوم انسـانی هم 
کامًا سـاری و جاری اسـت ادامـه داد: معنی این حرف 
مـن آن اسـت که همـه واحدهـای جهاددانشـگاهی در 
حـوزه فنـاوری بایـد دارای کار شـاخص باشـند. ایـن 
کار شـاخص فناورانـه را یـا خودشـان انجـام دهنـد یـا 
بـا همـکاری واحدهـای موفـق بـه سـرانجام برسـانند. 
یـا اینکـه ارائـه خدماتـی داشـته باشـند کـه واحدهای 
موفـق مـا توانسـته اند آن فنـاوری را ایجاد کننـد و اگر 
این کار تاکنون انجام نشـده اسـت در سـال ۱۴۰۰ باید 

تحقـق پیـدا کند.

مهم ترین اقدامات انجام شده 
در حوزه پژوهش و فناوری

دکتـر محمدرضـا پورعابـدی در ایـن گردهمایـی با 
اشـاره بـه مهم تریـن اقدامـات انجـام شـده در حـوزه 
کـرد:  اظهـار   ۱۳۹۹ سـال  در  فنـاوری  و  پژوهـش 
بازنگـری در سـاختار ارزشـیابی گروه هـای پژوهشـی، 
ارزیابـی مراکـز خدمـات تخصصـی، مراکـز تحقیقـات 
و فنـاوری، همـکاری در اصـاح آیین نامـه ارتقـاء بـر 
تأسـیس  جهاددانشـگاهی،  فعالیت هـای  نـوع  اسـاس 
صنـدوق پژوهـش و فنـاوری، تغییر مدل کسـب کار در 
حـوزه پژوهـش و فناوری، انجام کار پژوهشـی و کسـب 
راه انـدازی شـبکه  و  قـرارداد حرفـه ای  فنـاوری درون 

توان جهاددانشگاهی در اجرا و مدیریت 
پروژه های بزرگ فناورانه

دکرت طیبی در سومین گردهایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی گفت: باید تالش کنیم تا توامنندی های این نهاد 

را به دولتمردان جدید بشناسانیم و آن ها را با توامنندی های جهاددانشگاهی آشنا کنیم
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اقدامـات  مهم تریـن  از  جهاددانشـگاهی  آزمایشـگاهی 
انجـام شـده در سـال گذشـته اسـت.

وی بـا بیـان این کـه ۴۰ طرح هـای فناورانـه را در 
معاونـت پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی در حـال 
اجـرا داریـم گفـت: از ایـن تعـداد ۲۳ طـرح در حـوزه 
در  طـرح   ۸ پایـه،  علـوم  مهندسـی  فنـی  تخصصـی 
حـوزه تخصصـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی و ۹ طرح 
در حـوزه تخصصـی علـوم پزشـکی اسـت کـه از بیـن 
آن هـا ۱ طرح تولیـد جنین منجمد گاوهای گوشـتی و 
شـیری به پایان رسـیده، ۹ طرح بـاالی ۷۵ درصد، ۱۷ 
طـرح بیـن ۵۰ تـا ۷۵ درصـد، ۵ طـرح بیـن ۲۰ تا ۵۰ 
درصد و ۹ طرح نیز ۲۵ درصد پیشـرفت داشـته اسـت.

تاکید بر انجام فعالیت های فرهنگی با رویکرد 
پژوهشی

در ادامـه دکتـر عیسـی علیـزاده معـاون فرهنگـی 
فعالیت هـای  انجـام  بـر  تاکیـد  بـا  جهاددانشـگاهی 
فرهنگـی بـا رویکرد پژوهشـی گفـت: با شـیوع ویروس 
کرونـا در کشـور آسـیب هایی بـه حوزه فرهنگی کشـور 
وارد شـد کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه تعطیلـی 
دانشـگاه ها و فضاهـای فرهنگـی بـه مـدت یـک سـال، 
ضربـه مالـی به اقتصـاد فرهنـگ و معیشـت هنرمندان 
)سـینما، تئاتـر، موسـیقی و هنرهـای تجسـمی(، عـدم 
برگـزاری مهم تریـن رویدادهـای فرهنگـی تاثیرگـذار و 
جریان سـاز ماننـد جشـنواره فیلم فجر، جشـنواره های 
و  کنسـرت ها  تجسـمی،  هنرهـای  و  فجـر  تئاتـر 
نمایشـگاه  کتـاب،  بین المللـی  نمایشـگاه  گالری هـا، 
بین المللـی قـرآن و مسـابقات بین المللـی قـرآن کریـم 

جمهـوری اسـامی ایـران اشـاره کـرد.
وی بـا بیـان این کـه کرونـا علی رغم آسـیب هایی که 
بـه حـوزه فرهنگـی وارد کـرد ایـن فرصت را بـه ما داد 
تـا ۵ گردهمایـی در ایـن مـدت در معاونـت فرهنگـی 
جهاددانشـگاهی برگـزار کنیـم، اظهار کرد: بـا تاکیدات 
رییس جهاددانشـگاهی در هفتاد و ششمین گردهمایی 
معاونـان فرهنگـی جهاددانشـگاهی مبنی بر لـزوم برند 
سـازی فعالیت هـای فرهنگـی جهاددانشـگاهی، تدوین 
برنامـه جـذب و حفـظ نیـروی توانمند در سـال ۱۴۰۰ 
توسـط معاونت فرهنگـی و اجرای برنامه های شـاخص، 
اثرگـذار و بـا کیفیـت، موفق بـه ایجاد برند »شـانزده«، 
برگـزاری نخسـتین یـادواره شـهدای جهاددانشـگاهی، 

راه انـدازی و سـاماندهی و توسـعه و پشـتیبانی سـامانه 
"رویتـاب"،  فرهنگـی  رویدادهـای  بازتـاب  جامـع 
جشـنواره ملـی شـعر دانشـجویی و اجـرای برنامه هـای 
تولیـد فرهنگـی بـه مناسـبت های مختلـف ماننـد مـاه 

مبـارک رمضان شـدیم.

طراحی کریدور مجازی تجاری سازی فناوری در 
دست اقدام است

همچنیـن در ادامـه ایـن گردهمایـی دکتـر بهـروز 
بادکـو معاون رییس جهاددانشـگاهی و رییس سـازمان 
تجاری سـازی فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان در رابطه 
بـا حـوزه توسـعه سـرمایه گذاری و امـور شـرکت ها و 
و  کـه ۳۵ شـرکت  فعـال جهاددانشـگاهی  مؤسسـات 
 ۴ گفـت:  و  داد  ارائـه  توضیحاتـی  هسـتند  موسسـه 
شـرکت بـا سـهام ۱۰۰ درصـد، ۲ شـرکت بـا بیـش 
از ۵۰ درصـد سـهام بـه همـراه ۶ مؤسسـه آموزشـی 
دارد. ۶  تعلـق  نهـاد  ایـن  بـه  فرهنگـی  و ۱ مؤسسـه 
شـرکت دانش بنیـان بـا کمتـر از ۵۰ درصد سـهام، ۱۰ 
شـرکت نیـز بـا کمتـر از ۵۰ درصد سـهام بـه همراه ۶ 
صندوق های مالی وابسـته به جهاددانشـگاهی هسـتند.

اقـدام  دسـت  در  برنامه هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ایـن سـازمان اظهـار کـرد: طراحـی کریـدور مجـازی 
اجـرای  و  تدویـن  و  تهیـه  فنـاوری،  تجاری سـازی 
طـرح جامـع آمـوزش و توانمندسـازی منابـع انسـانی 
مدیـران  و  هیات مدیـره  اعضـای  بـرای  شـرکت ها 
عامـل شـرکت های وابسـته بـه جهاددانشـگاهی در دو 
سـطح پایـه و پیشـرفته، عقـد قـرارداد تهیـه و تدویـن 
پژوهشـی شـرکت و شـرکت داری در  فیلـم مسـتند 
جهاددانشـگاهی و دالیـل موفقیـت و شکسـت آن هـا، 
برنامه ریـزی جهـت بازدیـد میدانی واحدهای سـازمانی 
بـا هـدف شناسـایی فناوری هـای بـه بلوغ رسـیده آن ها 
به منظـور تجاری سـازی، طراحـی و پیاده سـازی مـدل 
اجـرای  و  طراحـی  پزشـکی،  هلدینگ هـای  ایجـاد 
پایلـوت ایجـاد هلدینگ هـای واحـد سـازمانی )پایلوت 
واحـد علـم و صنعـت( و مطالعه و بررسـی نحـوه ایجاد 
مـدل برند شـرکتی در شـرکت های جهاددانشـگاهی از 

برنامه هـای در دسـت اقـدام ایـن سـازمان اسـت.

گذری بر اهم راهبردها و سیاست های حوزه 
آموزش و کارآفرینی

باالدسـتی  اسـناد  بیجنـدی  دکتـر  ادامـه  در 
فعالیت هـای  مجموعـه  راه  چـراغ  را  جهاددانشـگاهی 
حـوزه آمـوزش و کارآفرینـی دانسـت و در رابطـه بـا 
اساسـنامه  در  کارآفرینـی  و  آمـوزش  حـوزه  فعالیـت 
وظایـف  مـورد  از ۷  مـورد  جهاددانشـگاهی گفـت: ۳ 
کلـی ایـن نهاد در اساسـنامه مربـوط به حـوزه آموزش 
و کارآفرینـی اسـت کـه عبـارت از اجـرای دوره هـای 
رسـمی آموزش هـای علمی-کاربـردی مطابـق ضوابـط 
تشـکیات  ایجـاد  کشـور،  عالـی  آمـوزش  مقـررات  و 
آموزشـی و تحقیقاتـی مطـرح شـده در بندهـای ایـن 
و  عالـی  آمـوزش  مقـررات  و  قوانیـن  براسـاس  مـاده 
مشـارکت در ایجـاد زمینه هـای مناسـب برای اشـتغال 

هسـتند. دانشـگاهی  فارغ التحصیـان  بیشـتر 
ــوزش و  ــوزه آمـ ــگاه حـ ــا جایـ ــه بـ وی در رابطـ
ماموریت هـــای  در  جهاددانشـــگاهی  کارآفرینـــی 
ـــن  ـــرد: از بی ـــار ک ـــور اظه ـــی کش ـــع علم ـــه جام نقش
ــع  ــه جامـ ــگاهی در نقشـ ــای جهاددانشـ ماموریت هـ
علمـــی کشـــور نیـــز ۳ مأموریـــت مشـــارکت در توســـعه 
مهارت هـــای  و  نویـــن  تخصصـــی  آموزش هـــای 

w
w

w.
ac

ec
r.a

c.
ir



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

18
ه2

مار
│ش

وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

112
برگـزار

ـــد  ـــا تاکی ـــی ب ـــی و بین الملل ـــطح مل ـــرفته در س پیش
ـــای  ـــام در حوزه ه ـــان اس ـــور و جه ـــای کش ـــر نیازه ب
ــغلی و  ــت شـ ــام هدایـ ــامان دهی نظـ ــب، سـ منتخـ
حوزه هـــای  در  دانش آموختـــگان  توانمندســـازی 
ــی  ــتیبانی و هماهنگـ ــت، پشـ ــا حمایـ ــب بـ منتخـ
مراجـــع ذی ربـــط و ارتقـــاء فرهنـــگ کارآفرینـــی و 
ـــم  ـــق عل ـــای موف ـــج الگوه ـــاوری و تروی ـــه خودب روحی
ـــه دانشـــگاهی کشـــور  ـــر جامع ـــد ب ـــا تاکی ـــاوری ب و فن
ـــاد  ـــن نه ـــی ای ـــوزش و کارآفرین ـــوزه آم ـــا ح ـــط ب مرتب

ـــت. اس

اصالح و ایجاد ۳ ردیف بودجه در مجلس
دکتـــر مهـــدی باصولـــی معـــاون هماهنگـــی 
و امـــور مجلـــس در رابطـــه بـــا عملکـــرد ۹ ماهـــه 
ـــا ۹۲  ـــدت ب ـــن م ـــرد: در ای ـــار ک ـــت اظه ـــن معاون ای
نماینـــده مجلـــس شـــورای اســـامی مذاکـــره شـــد 
ــر  ــده در دفتـ ــور ۲۴ نماینـ ــل آن حضـ ــه حاصـ کـ
مرکـــزی جهاددانشـــگاهی و حضـــور در ۱۰ حـــوزه 

انتخابیـــه نماینـــدگان بـــود.
ـــه  ـــف بودج ـــاد ۲ ردی ـــه ایج ـــق ب ـــزود: موف وی اف
ـــدیم و  ـــس ش ـــه در مجل ـــف بودج ـــک ردی ـــاح ی و اص
ـــون ۱۴۰۰ نســـبت  ـــه قان ـــش ۳۰ درصـــدی بودج افزای

ـــتیم. ـــه ۱۴۰۰ را داش ـــه الیح ب

مشارکت باال در انتخابات اقتدار بیشتر نظام را 
به همراه خواهد داشت

ــت  ــر حراسـ ــرکل دفتـ ــگ مدیـ ــام چهارلنـ بهنـ

جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن گردهمایـــی گفـــت: 
انتخابـــات ۱۴۰۰ نســـبت بـــه انتخابـــات گذشـــته از 

ــت. ــوردار اسـ ــری برخـ ــرایط ویژه تـ شـ
ـــار رکـــن ســـامت، امنیـــت،  ـــا برشـــمردن چه وی ب
ــرد:  ــح کـ ــات تصریـ ــارکت در انتخابـ ــت و مشـ رقابـ
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــات بـ ــامت انتخابـ ــوص سـ در خصـ
فرآیندهـــای پیش بینـــی شـــده در قانـــون اساســـی، 
تخلـــف خاصـــی کـــه بتوانـــد نتیجـــه انتخابـــات را 

تغییـــر بدهـــد محتمـــل نیســـت.
مدیـــرکل دفتـــر حراســـت جهاددانشـــگاهی بـــا 
ــرایط رأی دادن در  ــن شـ ــار واجدیـ ــه آمـ ــاره بـ اشـ
ــوری  ــت جمهـ ــات ریاسـ ــیزدهمین دوره انتخابـ سـ
تاکیـــد کـــرد: در خصـــوص مشـــارکت مـــردم 
در انتخابـــات به عنـــوان یکـــی از ارکان آن، مـــا 
جهادگـــران وظیفـــه مهمـــی بـــه عهـــده داریـــم و 
همان طـــور کـــه رهبـــر معظـــم انقـــاب فرمودنـــد 
تشـــویق بـــه مشـــارکت در انتخابـــات وظیفـــه 
تک تـــک مـــردم می باشـــد و از مصادیـــق امـــر بـــه 

معـــروف و تواصـــی بـــه حـــق اســـت.

آنچه روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی 
مطرح کردند

ـــازی  ـــی مج ـــن گردهمای ـــری از ای ـــش دیگ در بخ
ـــا  ـــان دیدگاه ه ـــه بی ـــازمانی ب ـــای س ـــای واحده روس

ـــد. ـــود پرداختن ـــرات خ و نظ
در ایـــن زمینـــه علـــی متقیـــان مدیرعامـــل 
ـــودن  ـــش ب ـــه در پی ـــاره ب ـــا اش ـــنا ب ـــزاری ایس خبرگ

انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری، شـــوراهای شـــهر و 
روســـتا، میـــان دوره ای مجلـــس شـــورای اســـامی 
و خبـــرگان رهبـــری گفـــت: انتخابـــات پرشـــور 
به نوعـــی آبـــروی نظـــام جمهـــوری اســـامی اســـت 
ـــن  ـــا ای ـــم ت ـــا کمـــک کنی ـــا آن اســـت ت ـــدم اول م و ق

انتخابـــات هـــر چـــه پرشـــورتر برگـــزار شـــود.
وی بابیـــان اینکـــه تاکنـــون ۱۳۳۵ خبـــر در رابطـــه 
ــده  ــنا منتشرشـ ــزاری ایسـ ــات در خبرگـ ــا انتخابـ بـ
ـــورت  ـــزاری به ص ـــن خبرگ ـــات ای ـــت: امکان ـــت گف اس
ــای  ــام کاندیداهـ ــار تمـ ــه در اختیـ ــر و عادالنـ برابـ
ریاســـت جمهـــوری قرارگرفتـــه اســـت. همچنیـــن 
از روســـای واحدهـــای جهاددانشـــگاهی در سراســـر 
کشـــور درخواســـت داریـــم مراقبـــت کننـــد تـــا در 
ـــا  ـــت و ی ـــتا در حمای ـــهر و روس ـــورای ش ـــات ش انتخاب

ـــود. ـــدام نش ـــی اق ـــچ کاندیدای ـــه هی علی
ــترک  ــدوق مشـ ــکیل صنـ ــت، تشـ ــی اسـ گفتنـ
تأمیـــن منابـــع مالـــی، اهمیـــت جانشـــین پـــروری، 
ـــا  ـــتخدام نیروه ـــرای اس ـــی ب ـــده مهارت ـــکیل پرون تش
جهاددانشـــگاهی،  در  مدیـــران  به کارگیـــری  و 
ــای  ــش در واحدهـ ــز منـ ــاد مراکـ ــت ایجـ درخواسـ
معاونـــت  تبدیـــل  جهاددانشـــگاهی،  مختلـــف 
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بـــه معاونـــت فرهنگـــی 
و اجتماعـــی، ســـرعت بخشـــیدن بـــه فراینـــد 
تجاری ســـازی فناوری هـــا، اســـتفاده از ظرفیـــت 
یـــک  قالـــب  در  جهاددانشـــگاهی  واحدهـــای 
انجـــام پروژه هـــای چنـــد واحـــدی،  شـــبکه و 
ــای  ــز آمـــوزش تخصصـــی در حوزه هـ ــاد مراکـ ایجـ
مختلـــف و من جملـــه نفـــت و گاز، نحـــوه انتخـــاب 
لـــزوم  جهاددانشـــگاهی،  فناورانـــه  طرح هـــای 
پشـــتیبانی حقوقـــی از واحدهـــای ســـازمانی، لـــزوم 
انعقـــاد تفاهم نامه هـــای کشـــوری در حوزه هـــای 
ــای  ــازمانی واحدهـ ــاختار سـ مختلـــف، تناســـب سـ
جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه بـــه ماموریت هـــا، 
ـــای  ـــه دارای پروژه ه ـــری ک ـــکاران جهادگ ـــر هم تقدی
شـــاخص هســـتند، مشـــکات واحدهـــا در تأمیـــن 
حقـــوق کارکنـــان و تأمیـــن منابـــع مالـــی ازجملـــه 
ــای  ــط روسـ ــه توسـ ــود کـ ــواردی بـ ــن مـ مهم تریـ
واحدهـــای ســـازمانی در ایـــن گردهمایـــی مطـــرح 

شـــد.
در پاســـخ بـــه مـــوارد مطرح شـــده رییـــس و 
معـــاون جهاددانشـــگاهی ضمـــن ارائـــه توضیحـــات 
پیشـــنهاد های  از  ابهامـــات  پیرامـــون  الزم 
مطرح شـــده اســـتقبال و بـــا تاکیـــد دکتـــر طیبـــی 
ــده از  ــات انجام شـ ــج اقدامـ ــا نتایـ ــد تـ ــرر شـ مقـ
ــس در  ــور مجلـ ــی و امـ ــت هماهنگـ ــق معاونـ طریـ
گردهمایـــی آینـــده روســـای واحدهـــای ســـازمانی 

اعـــام شـــود.
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جایـزه  تیرمـاه:   ۱۹ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
آثـار  بـر مبنـای  فرزانـه در حـوزه علـوم زیست پزشـکی 
یـا دسـتاوردهای برجسـته نظـری یـا کاربـردی در حـوزه 
زیست پزشـکی و صرفـاً بـه بانـوان اهدا می شـود. مجموعه 
فعالیت هـای علمـی یـا اثـر کلـی یـک فـرد بـر حوزه های 
علـم و فنـاوری، در گام بعـدی مـورد توجه هیـات داوران 
قـرار می گیـرد. ثبت نـام از سـوی فـرد امکان پذیـر نیسـت 

نامزدهـای  بیـن  از  داوران  هیـات  نهایـی  برگزیـده  و 
معرفی شـده توسـط دانشـگاه ها، مؤسسـات و انجمن هـای 
علمـی  و شـخصیت های  دانشـمندان  یـا  مرتبـط  علمـی 

می شـود. انتخـاب 
دکتـر سـیما رافتـی سـیدی یـزدی عضو هیـات علمی 
انسـتیتو پاسـتور ایـران بـه پـاس تاش هـا و تحقیقـات 
گسـترده ایشـان در "انگل لیشـمانیا و تهیه واکسـن جهت 

دسـت ورزی های  طریـق  از  پوسـتی  لیشـمانیوز  کنتـرل 
ژنتیکـی"، به عنـوان برنـده دومیـن دوره جایـزه فرزانه در 
حـوزه علـوم زیست پزشـکی انتخاب شـدند. منتخب اولین 
دوره جایـزه فرزانـه نیز دکتـر الهه الهی از دانشـگاه تهران 
بودنـد. انجـام فراخـوان و تأمین اعتبار این جایزه در سـال 
۱۴۰۰ توسـط معاونـت رییـس جمهـور در امـور زنـان و 
خانـواده و وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری انجام شـده 
اسـت. چهارمیـن دوره جشـنواره ملـی زن و علـم )جایـزه 
مریـم میرزاخانـی( و دومیـن دوره اعطـای "جایـزه فرزانه 
از برنـدگان  بـا تقدیـر  در حـوزه علـوم زیست پزشـکی"، 

شـد. برگزار 
دکتـــر پروانـــه فرزانـــه، دانشـــمندی خســـتگی ناپذیر 
ـــوری  ـــلول های جان ـــک س ـــی واال بان ـــا همت ـــه ب ـــود ک ب
ــتی  ــر ژنتیکـــی و زیسـ ــز ملـــی ذخایـ ــانی مرکـ و انسـ
ایـــران را بـــا بیـــش از هـــزار و چهارصـــد رده ســـلولی 
ــه ای  ــک، مجموعـ ــن بانـ ــون ایـ ــود. اکنـ ــیس نمـ تأسـ
در  ســـخت افزاری  و  نرم افـــزاری  توانمندی هـــای  از 
ـــرای  ـــکی ب ـــت فناوری و پزش ـــلولی، زیس ـــوم س ـــوزه عل ح
تأمیـــن نیـــاز مراکـــز علمـــی، دانشـــگاهی، صنعتـــی و 
ـــم  ـــور فراه ـــاب کش ـــای کمی ـــظ گونه ه ـــه حف ـــک ب کم
ـــدگار  ـــد مان ـــه ای ش ـــب او پروان ـــن ترتی ـــت. بدی آورده اس
در تاریـــخ علـــم زیست شناســـی ایـــران. او کـــه تمـــام 
ـــرای  ـــش را ب ـــای اعتقادی ـــود و باوره ـــان خ ـــد و ایم امی
ـــود  ـــت، خ ـــه کار گرف ـــور ب ـــتی کش ـــر زیس ـــظ ذخای حف
ذخیـــره ای کم نظیـــر بـــرای الگوســـازی بـــرای جوانـــان 

جایزه ای برای پرواز »پروانه فرزانه« ها در آسان علم ایران
»جایزه فرزانه در حوزه علوم زیست پزشکی« با هدف تجلیل و بزرگداشت مقام والی بانوان فرهیخته این رسزمین و در جهت گرامیداشت و 

الگوسازی تالش ها شخصیت ارزنده زنده یاد دکرت پروانه فرزانه در سال ۱۳۹۹ شکل گرفت
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برگـزار

آینده ســـاز ایـــن ســـرزمین اســـت.
در آســـتانه نخســـتین ســـالگرد درگذشـــت دکتـــر 
ســـلول های  بانـــک  بنیان گـــذار  فرزانـــه،  پروانـــه 
ــی  ــر ژنتیکـ ــی ذخایـ ــز ملـ ــوری مرکـ ــانی و جانـ انسـ
و زیســـتی ایـــران و بـــه بهانـــه اعطـــای دومیـــن 
"جایـــزه فرزانـــه در حـــوزه علـــوم زیست پزشـــکی"، در 
ــگان  ــگران و فرهیختـ ــاتید، پژوهشـ ــا اسـ ــو بـ گفت وگـ
ــام واالی  کشـــور، اهمیـــت تجلیـــل و بزرگداشـــت مقـ
بانـــوان فرهیختـــه کشـــور و دالیـــل شـــکل گیری 

ــدیم. ــا شـ ــه" را جویـ ــزه فرزانـ "جایـ

جایزه فرزانه، الهام بخش و امیدآفرین
دکتــر معصومــه ابتــکار معــاون وقــت رییــس جمهــور 
در امــور زنــان و خانــواده و اســتاد دانشــگاه تربیت مدرس 
بــا اشــاره بــه اهــداف شــکل گیری جایــزه فرزانــه گفــت: 
ــش  ــخصیتی الهام بخ ــه، ش ــر فرزان ــه دکت ــور ک همان ط
و الگویــی بــرای جامعــه هســتند، ایــن جایــزه نیــز 
ایــن  باشــد.  امیدآفریــن  و  الهام بخــش  می توانــد 
ویژگــی روح هــای بــزرگ اســت کــه نــه تنهــا شکســت را 
نمی پذیرنــد، بلکــه بعــد از زمیــن خــوردن، بلنــد شــده و 
بــه حرکــت ادامــه می دهنــد؛ درد و مشــکل را در جامعــه 
ــد و  ــده امی ــار دهن ــس، انتش ــد و برعک ــار نمی دهن انتش
تــاش هســتند. خوشــحالم کــه در معاونــت امــور زنــان و 
خانــواده ریاســت جمهــوری ایــن توفیــق را داشــتیم تــا از 
جایــزه فرزانــه حمایــت کنیــم. جایــزه فرزانــه در دو دوره 
ــه همــراه جشــنواره  ــر )ســال های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹( ب اخی
ملــی زن و علــم و جایــزه ای کــه بــه نــام پروفســور مریــم 

ــود. ــا می ش ــت، اعط ــده اس ــذاری ش ــی نام گ میرزاخان
ــا  ــم ب ــی زن و عل ــنواره مل ــزود: جش ــکار اف ــر ابت دکت
ــوم،  ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــکاری معاون هم
تحقیقــات و فنــاوری برگــزار می شــود و پیشــنهاد اولیــه 
برگــزاری آن از ســوی دکتــر مــوالوردی )معــاون ســابق 
رییــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده( مطــرح شــد، 
ــت دوازدهــم صــورت گرفــت.  امــا اجــرای آن در دول
ایــن جشــنواره و جایــزه مریــم میرزاخانــی، یــک جایــزه 
داوطلبانــه اســت و اعضــای هیــات علمــی و پژوهشــگران 
بایــد خودشــان داوطلــب شــرکت در ایــن جایــزه باشــند. 
اســتقبال  و شــاهد  رفته ایــم  پیــش  مرحله به مرحلــه 
ــوان توانمنــد علمــی کشــور از ایــن جشــنواره  خــوب بان

هســتیم.
معــاون وقــت رییــس جمهــور در امــور زنــان و 
ــگران  ــه، پژوهش ــوان فرهیخت ــرد: بان ــد ک ــواده تاکی خان
توانمنــد و دانشــمندان برجســته ای در کشــور داریــم کــه 
ــم و  ــبرد عل ــی، در راه پیش ــیار متعال ــای بس ــا انگیزه ه ب
ــاده و در  ــای کشــور گام نه حــل مشــکات و گرفتاری ه
ــر  ــه و دکت ــر فرزان ــه دکت ــیده اند ک ــوزه درخش ــن ح ای
ــو و  ــد الگ ــتند و می توانن ــه هس ــی از آن جمل میرزاخان
الهام بخــش دختــران و بانــوان کشــور باشــند. هــدف مــا 
از برگــزاری جشــنواره ملــی زن و علــم )و اعطــای جایــزه 
مریــم میرزاخانــی و جایــزه فرزانــه(، حمایــت از جریــان و 
جنبــش علمــی کشــور اســت کــه همــواره مــورد حمایــت 

ــوده اســت. ــری و رییــس جمهــور ب ــام معظــم رهب مق

رشد و پیشرفت کشور در گرو شناسایی و معرفی 
الگوهای موفق در عرصه های مختلف علمی به 

جامعه
ــگاه  ــس پژوهش ــاهوردی ریی ــین ش ــر عبدالحس دکت
رویــان جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه خصوصیــات 
اخاقــی دکتــر فرزانــه تاکیــد کــرد: ایشــان بــا اتــکا بــه 
ــر  ــتکار، ب ــی، پش ــی، عمیق اندیش ــای دوراندیش خصلت ه
ــه  ــختی ک ــاری س ــی از بیم ــای ناش ــام محدودیت ه تم

داشــتند، غلبــه کردنــد و ایــن مســأله عامــل مانــدگاری 
نــام ایشــان خواهــد بــود. دکتــر فرزانــه و افــراد دیگــری 
ماننــد ایشــان، در زندگــی از چیزهایــی گذشــت کرده انــد 
ــران و  ــر جب ــای دیگ ــت را در ج ــن گذش ــد ای و خداون
بــه زندگــی آن هــا برکــت عنایــت کــرده اســت. یکــی از 
ــری اســت  ــک و خی ــام نی ــد، ن ــرکات خداون ــن ب مهم تری
ــد  ــد. عزتــی کــه اکنــون خداون کــه از فــرد باقــی می مان
نصیــب ایشــان کــرده اســت )موفقیــت در عرصــه زندگــی 
و علــم باوجــود ســختی و مشــکات ناشــی از بیمــاری(، 
حاصــل همــه ایــن مســائل اســت کــه می توانــد الگویــی 

ــان کشــور باشــد. ــرای جوان ــی ب بســیار خوب
ــد  ــرد: بع ــان ک ــان خاطرنش ــگاه روی ــس پژوهش ریی
فروتنــی  دلیــل  بــه  اســامی،  انقــاب  پیــروزی  از 
از  برخــی  در  کــه  متخصصانــی  و  پژوهشــگرانی 
ــن  ــه ای ــر ب ــد، کمت ــت می کنن ــی فعالی ــته های علم رش
موفقیت هــا  تمامــی  کنــار  در  پرداخته ایــم.  حوزه هــا 
ــه  ــی ک ــیاری از موفقیت های ــف، بس ــای مختل در حوزه ه
نصیــب کشــور شــده و زمینــه ســربلندی ایــران را فراهــم 
ــم  ــه ه ــتند ک ــی هس ــای علم ــت، موفقیت ه ــرده اس ک
ــوان  ــل ج ــرای نس ــد ب ــه امی ــم نقط ــوده و ه ــدگار ب مان
کشــور هســتند. اگــر بخواهیــم چــرخ مملکــت بچرخــد 
ــی  ــایی و معرف ــن کار، شناس ــم، بهتری ــرفت کنی و پیش
ــه و پژوهشــگران فعــال در  الگوهایــی ماننــد دکتــر فرزان
ــه نســل جــوان کشــور و  ــف علمــی، ب ــای مختل عرصه ه

ــت. ــه اس ــم" در جامع ــا می توانی ــه "م ــدن روحی دمی

اقدامی ستودنی در معرفی شخصیت های تاثیرگذار 
در حرکت های بزرگ علمی

دکتــر ســید ابوالحســن شــاهزاده فاضلــی عضــو هیــات 
علمــی پژوهشــگاه رویــان و رییــس دانشــکده علــوم پایــه 
ــگاهی،  ــکی جهاددانش ــوم پزش ــن عل ــای نوی و فناوری ه
در خصــوص نقــش جایــزه فرزانــه در ایجــاد انگیــزه 
در بیــن جوانــان، به ویــژه دختــران و بانــوان کشــور 
ــا ایــن هــدف صــورت  گفــت: شــکل گیری ایــن جایــزه ب
گرفــت کــه نســل جــوان مــا فکــر نکننــد، افــرادی کــه 
ــی  ــی و اجتماع ــزرگ علم ــای ب ــد در حرکت ه می توانن
ــًا  ــا اص ــتند ی ــم هس ــور ک ــند، در کش ــذار باش تاثیرگ
شــخصیت هایی،  این چنیــن  معرفــی  ندارنــد.  وجــود 

ــتودنی اســت. ــی بســیار س اقدام
ــن  ــای نوی ــه و فناوری ه ــوم پای ــکده عل ــس دانش ریی
علــوم پزشــکی جهاددانشــگاهی تصریــح کــرد: نمونــه این 
ــا هــدف تشــویق  حرکت هــا، در دنیــا نیــز وجــود دارد. ب
و ترغیــب جوانــان و پژوهشــگران، جوایــزی بــه نــام 
افــراد تاثیرگــذار کــه بــا حداقــل امکانــات و بــا خاقیــت 
ــم را  ــته و عل ــش رو را شکس ــدهای پی ــود، س ــم خ و عل
ــز در  ــا نی ــوند. م ــذاری می ش ــد، نام گ ــش برده ان ــه پی ب
کشــور بــه الگوســازی چنیــن شــخصیت هایی الزم داریــم 
و شــخصیت دکتــر پروانــه فرزانــه می توانــد الگــوی بســیار 
مناســبی بــرای دختــران و بانــوان ایــن ســرزمین باشــد.

بنیان گــذار و رییــس اســبق مرکــز ملــی ذخایــر 
ژنتیکــی و زیســتی ایــران تاکیــد کــرد: دکتــر فرزانــه تــا 
ــای  ــه حرکت ه ــی در ادام ــذاری خوب ــوان، تاثیرگ ــد ت ح
علمــی کشــور داشــت. نام گــذاری ایــن جایــزه بــه 
ــه گرامیداشــت و پاسداشــت  ــه بهان ــه ب ــر فرزان ــام دکت ن
خدمــات ایشــان، قطعــاً زمینه ســاز یــک حرکــت و 
ــش و  ــم، دان ــی عل ــی و کیف ــعه کّم ــرای توس ــت ب نهض

ــود. ــد ب ــور خواه ــاوری در کش فن

تشویقی برای پژوهشگران فعال در حوزه 
زیست پزشکی

دکتــر ســید مجیــد تولیــت ابوالحســنی، رییــس 

مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران، بــا 
اشــاره بــه نقــش تاثیرگــذار افــرادی ماننــد دکتــر فرزانــه 
به عنــوان الگــو بــرای جوانــان کشــور گفــت: دکتــر 
ــه و  ــق و فرهیخت ــوی محق ــک بان ــوان ی ــه )به عن فرزان
ــه  ــاری( ک ــی از بیم ــکات ناش ــختی ها و مش ــود س باوج
ــرای  تمــام امیــد، ایمــان و باورهــای اعتقــادی خــود را ب
حفــظ ذخایــر زیســتی کشــور بــه کار گرفــت، ذخیــره ای 
کم نظیــر بــرای الگوســازی بــرای نســل جــوان و آینــده-

ســاز کشــور اســت. دکتــر فرزانــه بــا شــخصیت متعهــد، 
متخصــص و دلســوزی کــه داشــت، بــرای پیشــبرد 
زندگــی  لحظــات  آخریــن  تــا  زیســت بانک  اهــداف 
ــدد در  ــاالت متع ــه مق ــا ارائ ــرد و ب ــاش ک ــش ت کوتاه
زمینــه علــوم ســلولی و مولکولــی، خــود ایمنــی و 
را  ارزشــمندی  آثــار  زیســتی،  بانک هــای  بخصــوص 

ــود. ــور نم ــی کش ــه علم ــم جامع تقدی
رییــس مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران 
تاکیــد کــرد: ایمــان، خودبــاوری، برخــورداری از روحیــه 
تــاش،  و  صــدر  ســعه  خســتگی ناپذیری،  جهــادی، 
از جملــه ویژگی هایــی هســتند کــه دکتــر فرزانــه 
ــه  ــودن هم ــا دارا ب ــه، ب ــوی فرهیخت ــک بان ــوان ی به عن
آن هــا، در راه کســب علــم و توســعه آن و بــه طــور اخــص 
ــرای  ــر ب ــوان الگــو و راهب ــوم ســلولی، به عن در حــوزه عل

ــوان کشــور اســت. بان
ــا اشــاره بــه شــکل گیری  دکتــر تولیــت ابوالحســنی ب
جایــزه فرزانــه بــا هــدف پاسداشــت مقــام دکتــر پروانــه 
فرزانــه تصریــح کــرد: ایــن جایــزه ضمــن معرفــی 
شــخصیت علمــی دکتــر فرزانــه بــه نســل جــوان کشــور 
ــوزه  ــال در ح ــرای پژوهشــگران فع ــد تشــویقی ب می توان

باشــد. زیست پزشــکی 

پاسداشت تالش بانوان فرهیخته و تاثیرگذار و 
الگوسازی برای دختران و بانوان کشور

ــه  دکتــر مریــم نیکخــواه دبیــر دومیــن "جایــزه فرزان
ــداف  ــوص اه ــکی" در خص ــوم زیست پزش ــوزه عل در ح
شــکل گیری ایــن جایــزه گفــت: ایــده شــکل گیری 
از  پــس  و   )۱۳۹۹( گذشــته  ســال  فرزانــه،  جایــزه 
از  هــدف  شــد.  مطــرح  فرزانــه  دکتــر  درگذشــت 
ــام  ــتن ن ــه داش ــا زنده نگ ــزه، تنه ــن جای ــکل گیری ای ش
ــر  ــی متعالی ت ــه هدف ــت، بلک ــه نیس ــه فرزان ــر پروان دکت
را در ایــن جایــزه دنبــال می کنیــم. در حقیقــت، جایــزه 
ــوان فرهیختــه و  ــا هــدف پاسداشــت تــاش بان ــه ب فرزان
ــت از  ــازی و حمای ــور الگوس ــور، همینط ــذار کش تاثیرگ
ــاش  ــه اســت. ت ــوان جامعــه شــکل گرفت ــران و بان دخت
در  را  جایــزه  ایــن  آینــده،  ســال های  در  می کنیــم 
ســطوح دانش آمــوزی، دانشــجویی و حتــی پژوهشــگران 

ــم. ــعه دهی ــز توس ــوان نی ج
ــت  ــگاه تربی ــتی دانش ــوم زیس ــکده عل ــتاد دانش اس
مــدرس تاکیــد کــرد: بانــوان فرهیختــه، پرتــاش و 
ــت  ــه در نهای ــد ک ــود دارن ــور وج ــادی در کش ــق زی موف
ــا  ــوده و ب ــت علمــی ب ــاش و فعالی ــی، در حــال ت فروتن
وجــود ســابقه علمــی و پژوهشــی بســیار درخشــان، 
به درســتی بــرای جامعــه معرفــی نشــده اند. "جایــزه 
فرزانــه" در اصــل، تاشــی بــرای دیــده شــدن و انعــکاس 
ــت. ــور اس ــگان" کش ــی "فرزان ــای علم ــتر فعالیت ه بیش

علـوم  حـوزه  در  فرزانـه  جایـزه  دومیـن  دبیـر 
جایـزه  ایـن  اگـر  معتقـدم  کـرد:  تاکیـد  زیست پزشـکی 
به درسـتی معرفـی شـده و در طـی دوره هـای آتـی، بـه 
علمـی الزم  و صاحیـت  شایسـتگی  واقعـاً  کـه  افـرادی 
را دارنـد، اعطـا شـود، می توانـد بـه جایـگاه واقعـی خـود 
دسـت پیـدا کنـد. امیدواریـم ایـن جایـزه بتوانـد مشـوق 
پـرواز پروانه هـای زیـادی در )آسـمان علم( کشـور باشـد.
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ــیر  ــره مسـ ــگاهی: مناظـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــر  ـــور دکت ـــا حض ـــده ب ـــت آین ـــعه یافتگی در دول توس
ـــاوری  ـــش و فن ـــاون پژوه ـــدی مع ـــا پورعاب محمدرض
ـــران  ـــی عم ـــم صالح ـــر ابراهی ـــگاهی و دکت جهاددانش
رییـــس دانشـــگاه فنـــی و حرفـــه ای در باشـــگاه 

خبرنـــگاران جـــوان برگـــزار شـــد.
دکتـــر پورعابـــدی در ایـــن مناظـــره در زمینـــه 
ـــرد:  ـــار ک ـــامی اظه ـــوری اس ـــم انداز جمه ـــند چش س
ـــی  ـــی و خارج ـــرایط داخل ـــن ش ـــند در بهتری ـــن س ای
ـــوردن  ـــم خ ـــه ه ـــورت ب ـــت و در ص ـــده اس ـــن ش تدوی
هرکـــدام از آن هـــا نمی توانیـــم جایـــگاه اصلـــی 

ـــم. ـــدا کنی ـــود را پی خ
ــگاهی  ــاوری جهاددانشـ ــش و فنـ ــاون پژوهـ معـ
ــه  ــتیابی بـ ــدم دسـ ــت عـ ــن علـ ــزود: مهم تریـ افـ
راجـــع  نظـــر  اتفـــاق  عـــدم  توســـعه یافتگی، 
بـــه خـــود توســـعه در داخـــل کشـــور و در بیـــن 
ــا  ــن بحث هـ ــی از مهم تریـ ــت، یکـ ــووالن اسـ مسـ
در ایـــن زمینـــه، انقابـــی بـــودن و پیشـــرفت 

اســـت.
ـــاد  ـــراد اعتق ـــی اف ـــت: برخ ـــدی گف ـــر پورعاب دکت
ــم  ــرفت کنیـ ــم پیشـ ــر می خواهیـ ــه اگـ ــد کـ دارنـ
ــدا  ــال پیـ ــی اتصـ ــن جهانـ ــم نویـ ــه نظـ ــد بـ بایـ
ـــتقیم  ـــتقال مس ـــک اس ـــد ی ـــا بای ـــم و اتصـــال م کنی
ــه  ــم بـ ــا بتوانیـ ــویم تـ ــم شـ ــد و در آن هضـ باشـ
ـــاد  ـــر اعتق ـــی دیگ ـــیم، برخ ـــواه برس ـــرفت دلخ پیش
ــه  ــدای حق طلبانـ ــر صـ ــد از هـ ــه بایـ ــد کـ دارنـ

بـــا دیـــدگاه انقابـــی حمایـــت کنیـــم؛ بنابرایـــن 
در صـــورت تحقـــق ایـــن مـــورد نمی توانیـــم بـــه 
ــل  ــاط و تعامـ ــویم و ارتبـ ــی وارد شـ ــم جهانـ نظـ
ــی  ــورت دوگانگـ ــن صـ ــه ایـ ــیم و بـ ــته باشـ داشـ

وجـــود دارد.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی 
پیشـــرفت ها  تمـــام  تاریـــخ  در  کـــرد:  تاکیـــد 
یـــک  توســـعه کشـــورهای مختلـــف وجـــود  و 
ـــور  ـــعه کش ـــا توس ـــط ب ـــه مرتب ـــر روی برنام اتفاق نظ
ـــال ها  ـــی س ـــا ط ـــود دارد، ام ـــده وج ـــته ش ـــه نوش ک
ــام  ــووالن نظـ ــاق نظـــری در بیـــن مسـ ــر اتفـ کمتـ

دیده ایـــم. توســـعه یافتگی  بـــرای 

تابع برنامه های توسعه یافتگی
 در کشور نبوده ایم

در ادامـــه دکتـــر صالحـــی عمـــران، بیـــان کـــرد: 
ــند  ــد سـ ــور ماننـ ــعه یافتگی کشـ ــای توسـ برنامه هـ
چشـــم انداز ۱۴۰۴ در دولـــت تدویـــن و در مجلـــس 
ــادی  ــق روال عـ ــپس طبـ ــوند و سـ ــب می شـ تصویـ
ـــرا  ـــی، اج ـــد. طراح ـــد ش ـــون خواهن ـــه قان ـــل ب تبدی
و ارزشـــیابی ۳ قســـمت مهـــم ایـــن برنامه هـــا 
هســـتند، امـــا همیشـــه در تمامـــی برنامه هـــا بیـــن 
ـــده  ـــرا ش ـــده و اج ـــی ش ـــده، طراح ـــه ش ـــب گفت مطال

هماهنگـــی وجـــود نـــدارد.
ـــی  ـــزود: خیل ـــه ای اف ـــی و حرف ـــس دانشـــگاه فن ریی
تابـــع نظـــم و قانـــون برنامه هـــای توســـعه کشـــور 

ـــگ  ـــت فرهن ـــه عل ـــوع ب ـــن موض ـــاید ای ـــم و ش نبوده ای
جامعـــه مـــا باشـــد، گاهـــی اوقـــات عمـــل نکـــردن 
ــی  ــان از بی نظمـ ــده نشـ ــته شـ ــب نوشـ ــه مطالـ بـ
ـــال  ـــه در ح ـــت ک ـــل اس ـــده و عم ـــا در عقی ـــری م فک
ــه  ــان عقیـــده دارنـــد کـ ــتر کارشناسـ ــر بیشـ حاضـ
اکثـــر برنامه هـــای توســـعه یافتـــه کشـــور بیـــن ۲۰ 
تـــا ۳۰ درصـــد اجرایـــی می شـــود و همیـــن عامـــل 

ـــت. ـــدی اس ـــل ج ـــک معض ی
دکتـــر صالحـــی عمـــران بیـــان کـــرد: در ســـال 
۱۴۰۴ یـــک برنامـــه چشـــم انداز ۲۰ ســـاله تحقـــق 
می یابـــد. بـــا مشـــاهده تمـــام کشـــورهای آســـیای 
ـــد و  ـــزی، ایرلن ـــنگاپور، مال ـــره، س ـــرقی، ک ـــمال ش ش
ـــا در  ـــه آن ه ـــم ک ـــت می یابی ـــه دس ـــن نتیج ـــه ای ... ب
ـــد،  ـــت یافتن ـــعه دس ـــه توس ـــاله ب ـــه ۲۰ س ـــک برنام ی
ـــی  ـــه و تمام ـــوه مقنن ـــه، ق ـــوه مجری ـــن ق ـــه بی چراک
افـــراد اختاف نظـــری در خصـــوص تحقـــق برنامـــه 

ـــت. ـــته اس ـــود نداش ـــده وج ـــته ش نوش
او اضافـــه کـــرد: گاهـــی اوقـــات برنامه هـــای 
ــوالً  ــتند و اصـ ــاله هسـ ــور یک سـ ــود در کشـ موجـ
عـــادت نکرده ایـــم کـــه خیلـــی نـــگاه بـــه برنامـــه 
ــته  ــت داشـ ــس و دولـ ــی در مجلـ ــم انداز حتـ چشـ
باشـــیم، یعنـــی برنامـــه محـــور نبوده ایـــم تـــا 
ـــن  ـــن ای ـــم؛ بنابرای ـــل کنی ـــاس آن عم ـــر اس ـــم ب بتوانی
ـــی  ـــا زمان ـــت و ت ـــی اس ـــکل اساس ـــک مش ـــوع ی موض
ـــه  ـــد ب ـــود نیای ـــه وج ـــل ب ـــر و عم ـــاد در نظ ـــه اعتق ک

توســـعه دســـت نخواهیـــم یافـــت.

مسیر حرکت اندیشمندان برای پیرشفت و توسعه کشور
در مناظره ای مسیر حرکت اندیشمندان برای پیرشفت و توسعه کشور با حضور معاون پژوهشی جهاددانشگاهی و رییس دانشگاه 

فنی و حرفه ای و بررسی شد
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برگـزار

ـــر  ـــاه: دکت ـــگاهی، ۲۰ مردادم ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی در 
مراســـم افتتاحیـــه مدرســـه بین المللـــی تابســـتانی 
ـــه بزرگداشـــت  ـــی از رایح ـــگ«، رونمای ـــرآن و فرهن »ق
ـــدت«  ـــه دار وح ـــوان »طای ـــا عن ـــخیری ب ـــت اهلل تس آی
ـــا، در  ــزاری ایکن ــی خبرگـ ـــان ماالیـ ـــاح زب و افتت
ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور برگـــزار 
شـــد بـــر کاربـــردی کـــردن آموزه هـــای قرآنـــی در 

زندگـــی مـــادی و معنـــوی تاکیـــد کـــرد.
ـــن  ـــم ضم ـــن مراس ـــگاهی در ای ـــس جهاددانش ریی
تســـلیت ایـــام ســـوگواری حضـــرت اباعبـــداهلل 
الحســـین )ع( اظهـــار کـــرد: نـــگاه و مأموریـــت مـــا 
در جهاددانشـــگاهی، نـــگاه کاربـــردی یـــا نـــگاه بـــه 
ــه ای  ــاختن جامعـ ــگ در سـ ــم و فرهنـ ــرد علـ کاربـ
ــردم  ــروی مـ ــوی و اخـ ــعادت دنیـ ــه سـ ــت کـ اسـ
را تأمیـــن کنـــد. وقتـــی از ســـعادت صحبـــت 
می کنیـــم امـــور مـــادی و هـــم معنـــوی را توأمـــان 

برمی گیـــرد. در 
بـــه  می خواهیـــم  وقتـــی  داد:  ادامـــه  وی 
بپردازیـــم  زمینـــه  ایـــن  در  سیاســـت گذاری 
ــه  ــردی بـ ــگاه کاربـ ــه نـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ اولویـ
و  باشـــیم  داشـــته  قرآنـــی  آموزه هـــای  خـــود 
ــه  ــه بـ ــی دارد کـ ــه آموزه هایـ ــرآن چـ ــم قـ بدانیـ
برنامه ریـــزی بـــرای بهبـــود وضعیـــت زندگـــی 
ــه  ــد؟ همـ ــک می کنـ ــا کمـ ــوی مـ ــادی و معنـ مـ
ـــی،  ـــوزه پژوهش ـــاد از ح ـــت در جه ـــای فعالی حوزه ه
فنـــی، مهندســـی، علـــوم انســـانی، کشـــاورزی و ... 
ـــگ  ـــوزه فرهن ـــد و در ح ـــردی دارن ـــگاه کارب ـــًا ن کام
ــته ای  ــات میان رشـ ــز مطالعـ ــاد مرکـ ــا ایجـ ــز بـ نیـ
قـــرآن کریـــم، همیـــن هـــدف را داریـــم، چراکـــه 
ــی  ــای قرآنـ ــه آموزه هـ ــردی بـ ــگاه کاربـ ــد نـ بایـ

ــیم. ــته باشـ داشـ
ـــود  ـــخنان خ ـــان س ـــگاهی در پای ـــس جهاددانش ریی
ــرآن و فرهنـــگ«  ــی »قـ ــه بین المللـ ــت: مدرسـ گفـ
ــادق )ع(  ــام صـ ــگاه امـ ــکاری دانشـ ــا همـ ــه بـ کـ
ــردی دارد. از  ــن رویکـ ــز چنیـ ــود نیـ ــزار می شـ برگـ
ـــی  ـــازمان قرآن ـــی جهاددانشـــگاهی، س ـــت فرهنگ معاون
ــام  ــگاه امـ ــن دانشـ ــور و همچنیـ ــگاهیان کشـ دانشـ
صـــادق )ع( بـــرای ایـــن اندیشـــه و اقدامـــی تشـــکر 

می کنـــم.

 معرفت قرآنی اقتضای جهانی دارد
ــعیدرضا  ــید سـ ــلمین سـ ــام  و المسـ حجت االسـ
ــی  ــاب فرهنگـ ــی انقـ ــورای عالـ ــر شـ ــی دبیـ عاملـ
ــهادت  ــام شـ ــلیت ایـ ــن تسـ ــم ضمـ ــن مراسـ در ایـ
ــاءاهلل  ــرد: ان شـ ــار کـ ــین )ع( اظهـ ــداهلل الحسـ اباعبـ
ــا را در  ــهدا )ع( مـ ــرت سیدالشـ ــه حضـ ــت بـ محبـ
مســـیر مقاومـــت و حرکـــت بـــه ســـمت فرهنـــگ و 
ســـنت اهل بیـــت )ع( و اســـتقرار جامعـــه اســـامی 
مقاوم تـــر کنـــد. بـــا تأخیـــر ســـالگرد تشـــکیل 
جهاددانشـــگاهی را نیـــز تبریـــک عـــرض می کنـــم. 
ارزشـــمندی  میـــراث  جهاددانشـــگاهی  انصافـــاً 
خدمـــات،  کشـــاورزی،  صنعـــت،  حوزه هـــای  در 
پزشـــکی، علـــوم انســـانی و ... بـــر جـــای گذاشـــته 
اســـت. تأســـیس خبرگزاری هـــای ایســـنا، ایکنـــا و 
ـــز مرجعیتـــی  ـــی دانشـــگاهیان کشـــور نی ســـازمان قرآن
ـــی  ـــانه ای و قرآن ـــه رس ـــرای جهاددانشـــگاهی در زمین ب

محســـوب می شـــود.
و  »قــرآن  بین المللــی  مدرســه  داد:  ادامــه  وی 
ــره ارزشــمند کار  ــن زنجی ــه ای ــز در ادام فرهنــگ« نی
ــا همــکاری  مهمــی اســت و خوشــحالیم ایــن کار را ب
ــه  ــد چراک ــام می دهی ــادق )ع( انج ــام ص ــگاه ام دانش
ــی  ــه تخصص ــک مجموع ــکاری ی ــا هم ــی کار ب وقت
ــال  ــی دنب ــه به خوب ــت ک ــی اس ــود تضمین ــام ش انج
ــم  ــد بگوی ــرآن بای ــی ق ــگ جهان ــاره فرهن ــود. درب ش
قــرآن خطابــات محلــی نــدارد بلکــه خطابــات عــام و 
خــاص آن جهانــی اســت؛ چــه در جایــی کــه مــردم را 
بــا تعبیــر »یــا ایهــا النــاس« خطــاب قــرار می دهــد و 
چــه در خطابــات خــاص کــه مؤمنیــن را خطــاب قــرار 
ــت. ــی اس ــرآن جهان ــای ق ــه خطاب ه ــد؛ هم می ده

ــان  ــی در پای ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
ــور،  ــگاهیان کش ــی دانش ــازمان قرآن ــر س ــت: اگ گف
ــای  ــرآن و واقعیت ه ــه ق ــان ب ــود را همزم ــه خ توج
اجتماعــی قــرار دهــد و متناســب بــا آن مفاهیــم قرآنی 
را اولویت ســنجی کنــد آثــار بســیاری در پــی خواهــد 
ــای  ــع نیازه ــی تاب ــارف اله ــان مع ــه بی ــت چراک داش
اجتماعــی اســت. امیــدوارم جهاددانشــگاهی و ســازمان 
قرآنــی دانشــگاهیان کشــور ایــن مســیر تقویــت نظــام 
یکپارچــه مطالعــات و برنامه هــای دینــی را ادامــه 
دهنــد و روز بــه روز شــاهد توســعه فعالیت هــای 

ــیم. ــی باش ــی و قرآن دین

توجه امام و رهبری
 به رابطه قرآن و فرهنگ

ـــر  ـــی دبی ـــود کریم ـــم، محم ـــن مراس ـــه ای در ادام
علمـــی مدرســـه بین المللـــی »قـــرآن و فرهنـــگ« 
ــت  ــهادت و گرامیداشـ ــام شـ ــلیت ایـ ــن تسـ ضمـ
ــرد:  ــار کـ ــخیری اظهـ ــت اهلل تسـ ــام آیـ ــاد و نـ یـ
مفتخریـــم نخســـتین مدرســـه بین المللـــی »قـــرآن 
و فرهنـــگ« را در ایـــن ایـــام راه انـــدازی کنیـــم و 
ــرم  ــام محـ ــا ایـ ــه بـ ــارن برپایـــی ایـــن مدرسـ تقـ
را بـــه فـــال نیـــک می گیریـــم و ایـــن نشـــان 
از فرهنـــگ  می دهـــد فرهنـــگ قرآنـــی جـــدا 
ـــگ و  ـــِن فرهن ـــام را دی ـــر اس ـــت. اگ ـــینی نیس حس
قـــرآن را کتـــاِب فرهنگ ســـاز بدانیـــم بـــه بیراهـــه 

یـــم. نرفته ا
وی ادامـــه داد: توصیه هـــای حضـــرت امـــام و 
مقـــام معظـــم رهبـــری در بـــاب حفـــظ فرهنـــگ 
قرآنـــی نشـــان دهنده همیـــن حقیقـــت دربـــاره 
ـــگ  ـــناخت فرهن ـــت. ش ـــگ اس ـــرآن و فرهن ـــه ق رابط
ـــردی  ـــد ف ـــگ در بُع ـــرآن و فرهن ـــل ق ـــی و تعام قرآن
در  اســـت.  اجتناب ناپذیـــر  امـــری  اجتماعـــی،  و 
بُعـــد فـــردی بـــدون فرهنـــگ قرآنـــی، جهان بینـــی 
قرآنـــی درک نمی شـــود. در بُعـــد جهانـــی نیـــز 
آنچـــه امـــروز علـــوم انســـانی قـــرآن بنیـــان 
می نامیـــم و از ســـاخت تمـــدن نویـــن اســـامی 
ــای  ــناخت مؤلفه هـ ــدون شـ ــم بـ ــخن می گوییـ سـ
ــن  ــت. در همیـ ــر نیسـ ــرآن امکان پذیـ ــی قـ فرهنگـ
راســـتا مرکـــز مطالعـــات میان رشـــته ای قـــرآن 
کریـــم بـــا همـــکاری دانشـــکده الهیـــات دانشـــگاه 
امـــام صـــادق )ع( راه انـــدازی و به عنـــوان نخســـتین 
مدرســـه بین المللـــی قـــرآن و فرهنـــگ شـــروع بـــه 

می کنـــد. کار 
ــرآن و  ــی »قـ ــه بین المللـ ــی مدرسـ ــر علمـ دبیـ
فرهنـــگ« یـــادآور شـــد: جلســـات ایـــن مدرســـه را 
ــهریورماه  ــرداد و ۴ و ۵ شـ ــای ۲۱ و ۲۲ مـ در روزهـ
ـــف  ـــد و طی ـــد ش ـــکیل خواه ـــرده تش ـــورت فش به ص
زیـــادی از نظریـــات فرهنـــگ و فهـــم فرهنگـــی 
قـــرآن و چیســـتی و چگونگـــی آن در ایـــن دوره 
ـــن  ـــه ای ـــت مجموع ـــرار اس ـــد و ق ـــد ش ـــرح خواه مط
ـــد و  ـــورد نق ـــر و م ـــان منتش ـــد زب ـــه چن ـــا ب تاش ه

بررســـی پژوهشـــگران ایـــن حـــوزه قـــرار گیـــرد.

نیازمند نگاه کاربردی به 
آموزه های قرآنی هستیم

رییس جهاددانشگاهی در مراسم افتتاحیه مدرسه بین املللی 

تابستانی »قرآن و فرهنگ« بر کاربردی کردن آموزه های 

قرآنی در زندگی مادی و معنوی تاکید کرد
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ــر  ــاه: دکتـ ــگاهی، ۱۰ تیرمـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــی  ــه وقتـ ــان این کـ ــا بیـ ــدی ، بـ ــادق بیجنـ محمدصـ
یـــک تیـــم منســـجم، همـــراه و پرانـــرژی را در ایـــن 
مرکـــز دیـــدم خیلـــی خوشـــحال شـــدم، گفـــت: 
ـــه  ـــه هم ـــده و ب ـــام ش ـــمندی انج ـــای ارزش ـــا کاره واقع
دســـت اندرکاران ایـــن طـــرح ملـــی خســـته نباشـــید 

یـــم. می گو
دکتـر بیجنـدی بـا اشـاره بـه خاطـره ای از سـفر بـه 
چیـن در اواخـر سـال ۱۳۶۸، تصریـح کـرد: نکتـه جالب 
آن سـفر در شـانگ های چیـن بـود. در ایـن سـفر با توجه 
بـه مطالعاتـی کـه دربـاره شـانگهای انجـام داده و مطلـع 
بـودم کـه کارهـای جالبـی در ایـن منطقه صـورت گرفته 
درخواسـت کـردم بـا یکـی از ایـن کارهـا آشـنا شـوم. بر 
همیـن اسـاس صبح زود حرکـت کردیـم و مترجم به من 
در یـک منطقه سـه چرخه ای را نشـان داد کـه در هر خانه 
یـک بسـته پاسـتیکی می گـذارد. صبـح روز بعـد دوباره 
بـه همـان منطقـه رفتیـم و دیدیـم کـه سـه کامیونـت 
خانه هـا  از  یکـی  داخـل  بعـد  می زدنـد.  بـار  عروسـک 

رفتیـم دیدیـم کـه در گوشـه خانـه یـک دسـتگاه تزریق 
پاسـتیک گذاشـته شـده اسـت. در هر خانه یک قسـمت 
ایـن یعنـی به جـای  از عروسـک ها را تولیـد می کردنـد. 
این کـه کارخانـه درسـت کننـد بـا یـک شـبکه، کار را به 

داخـل خانه هـا آورده بودنـد.
ـــان  ـــم در هم ـــه ه ـــواد اولی ـــی م ـــه داد: حت وی ادام
منطقـــه در چنـــد خانـــه کـــه چنـــد کوچـــه آن 
ــزرگ  ــم بـ ــک تیـ ــد. یـ ــد می شـ ــود تولیـ ــر بـ طرف تـ
ـــام  ـــی را انج ـــه کار بازاریاب ـــان منطق ـــم در هم ـــر ه دیگ
ـــام  ـــد انج ـــل از تولی ـــی قب ـــه کار بازاریاب ـــد البت می دادن
شـــده بـــود. عمـــده مشـــکل مـــا در مشـــاغل خانگـــی 
ـــد  ـــرد اول تولی ـــه ف ـــت ک ـــی اس ـــکل بازاریاب ـــن مش همی
می کنـــد بعـــد بـــه دنبـــال بـــازار می گـــردد و ممکـــن 

اســـت در ایـــن مســـیر بـــه مشـــکل بخـــورد.
معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی با بیـان این که ما در 
حـوزه مشـاغل خانگی ۹ کشـور دنیـا را بررسـی کرده ایم، 
گفـت: مثـا در کشـور آمریـکا ۴۲ میلیـون نفـر در قالب 
شـبکه ها و سـاختارهای رسـمی، غیـر از شـبکه رسـمی 

در حـوزه مشـاغل خانگـی فعـال هسـتند. در ایتالیـا ۹۰ 
درصـد برندهـای درجـه یـک در حـوزه چرم و پوشـاک و 
کفش در شـبکه مشـاغل خانگی اسـت. یا چیـن با همین 
سیسـتم دنیـا را در دسـت گرفتـه اسـت. تولیـد ارزان، بـا 

کیفیت و اسـتاندارد.
وی خاطرنشـان کـرد: مـا در حـوزه مشـاغل خانگـی 
هیـچ کـدام از ایـن کارهـا را انجـام نداده ایـم. ۱۲ سـال 
پیـش کـه قانـون مشـاغل خانگی ایجاد شـد تا سـال ۹۵ 
فکـر می کردنـد بـه هـر کسـی وام بدهنـد شـغل ایجـاد 
می کنـد. طـرح کنونـی کـه البرز هم در آن پیشـرو شـده 
اسـت بـر گرفته از تجربیات کشـورهای موفـق و تجربیات 
داخلی اسـت. االن الگوهای بسـیار موفقـی داریم و بازتاب 
بین المللـی هـم پیـدا کـرده اسـت همیـن امسـال بـه دو 
هفتـه  دوشـنبه  شـده ایم.  دعـوت  بین المللـی  همایـش 
آینـده بـه سـفیر ژاپن ارایـه می شـود. در منطقـه مارد و 

صفادشـت یـک طـرح بـا UNDP شـروع کرده ایـم.
دکتـر بیجنـدی ادامـه داد: هـر کـدام از شـما ظرفیت 
زیـادی داریـد این ظرفیـت می تواند بـا قرار گرفتـن کنار 
هـم و همـراه شـدن شـبکه های خوبـی بسـازد؛ مثـا مـا 
در مـارد یـک تولیـد کننـده جعبـه را در کنـار سـازنده 
عروسـک قـرار دادیـم و بعد آن هـا را به یک تیـم از حوزه 
برندینـگ متصـل کردیـم و االن صـادرات بسـیار زیـادی 

بـه عـراق دارند.
ایـن  در  گفـت:  جهاددانشـگاهی  آموزشـی  معـاون 
مرکـز ریل گـذاری خوبـی انجـام شـده اسـت ایـن فضایی 
کـه در اختیـار قـرار گرفتـه نعمـت بی نظیـری اسـت و 
حضـور شـما هـم غنیمت اسـت امـا اگـر دوسـتان از نظر 
اقتصـادی منتفـع نشـوند کار بـه جایـی نمی رسـد. بایـد 
فـروش افزایـش پیـدا کنـد. ایـن کار به صبـوری، همدلی 

و همراهـی نیـاز دارد.
زیـاد  توان هـای  بـه  بایـد  مـا  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
این هـا مقـدار اندکـی اضافه کنیـم. اگر ایـرادی می گیریم 

بـرای بهتـر شـدن کار باشـد.
وی افـزود: مـا در ایـران بایـد از فضـای تئـوری خـارج 
شـویم اگـر همایشـی برگـزار می کنیـم باید نمونـه موفق 

آن را بـه نمایـش بگذاریم.

از تجربه ۹ کشور دنیا در طرح ساماندهی مشاغل 
خانگی استفاده کرده ایم

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی در بازدید از مرکز ساماندهی مشاغل خانگی البز بیان کرد
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روایت به ثمر رسیدن برخی از 
دستاوردهای جهاددانشگاهی 

در سومین قسمت مستند 
»غیررسمی«

سـومین  پخـش  بـا  جهاددانشـگاهی:  عمومـی  روابـط 
رهبـر  حضـور  در  »غیررسـمی«  مسـتند  قسـمت 
رسـیدن  ثمـر  بـه  داسـتان  اسـامی،  انقـاب  معظـم 
برخـی از دسـتاوردهای محققـان جـوان نسـل انقـاب 

شـد. روایـت  جهاددانشـگاهی 
ــوزه  ــاالن ح ــنبه ای فع ــای پنج ش ــی از دیداره روایت
ــه ای در  ــت اهلل خامن ــرت آی ــا حض ــاوری ب ــم و فن عل
ــمی«  ــتند »غیررس ــه مس ــمت از مجموع ــومین قس س
ــیما،  ــوم س ــبکه س ــاعت ۱۹: ۱۵ از ش ــرداد، س ۲۴ خ
در   KHAMENEI.IR صفحــات  و  ســایت 

شــبکه های اجتماعــی پخــش شــد.
یکــی از برنامه هــای مســتمر حضــرت آیــت اهلل 
ــوده،  ــرار ب ــته برق ــال های گذش ــه از س ــه ای ک خامن
ــف  ــای مختل ــا طیف ه ــون ب ــات گوناگ ــزاری جلس برگ
علمــی، اجتماعــی، فرهنگــی و هنــری اســت. جلســاتی 
رســمی  دیدارهــای  از  متفــاوت  فضایــی  در  کــه 
و  صحبت هــا  پــای  انقــاب  رهبــر  و  برگزارشــده 
بخشــی  کــه  می نشــینند  حاضــران  دل هــای  درد 
از ایــن جلســات، از ســال ۹۵ در قالــب جلســات 

اســت. برگزارشــده  »پنج شــنبه ای« 
ــامی  ــاب اس ــی انق ــی- فرهنگ ــه پژوهش  موسس
ــی  ــرت آیت اهلل العظم ــار حض ــر آث ــظ و نش ــر حف )دفت
ــه  ــا را در مجموع ــن دیداره ــی از ای ــه ای(، روایت خامن

ــت. ــرده اس ــد ک ــمی« تولی ــتند »غیررس مس
ــان  ــدار »راوی ــه دی ــه ب ــن مجموع ــمت اول ای قس
ــه موضــوع »مــروری  ــاع مقــدس« و قســمت دوم ب دف
و  انقــاب  رهبــر  پنجشــنبه ای«  دیدارهــای  بــر 

حاشــیه های ایــن جلســات پرداختــه بــود.
در بخشــی از ســومین قســمت ایــن مجموعــه 
کــه بــه کارگردانــی علی صــدری نیــا تولیدشــده، 
ــاب  ــل انق ــوان نس ــان ج ــدادی از محقق ــس و تع ریی
جهاددانشــگاهی در حضــور رهبــر معظــم انقــاب 
ــمی  ــای رس ــاوت از دیداره ــی متف ــامی، در فضای اس
و صمیمانــه، داســتان بــه ثمــر رســیدن برخــی از 
دســتاوردها، درد دل هــا و مشــکات پیــش پــای خــود 

ــد. ــت کردن را روای
■■■

مراسم تکریم رییس سابق و 
معارفه سرپرست جدید سازمان 
جهاددانشگاهی تهران برگزار 

شد
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی: مراسـم تقدیر و تشـکر 
از زحمـات دکتـر سـید علـی طباطبایی رییس پیشـین 
سـازمان جهاددانشـگاهی تهران و معارفه دکتر مسـعود 
دکتـر  حضـور  بـا  سـازمان  ایـن  سرپرسـت  کمبرانـی 
و  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون  پورعابـدی  محمدرضـا 
دکتـر مهـدی باصولی معـاون هماهنگی و امـور مجلس 

جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
مراســم تقدیــر و تشــکر از زحمــات دکتــر ســید علی 
ــی رییــس پیشــین ســازمان جهاددانشــگاهی  طباطبای
ــی سرپرســت  ــر مســعود کمبران ــه دکت تهــران و معارف
ایــن ســازمان بــا حضــور دکتــر محمدرضــا پورعابــدی 

ــی  ــر مهــدی باصول ــاوری و دکت ــاون پژوهــش و فن مع
معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس جهاددانشــگاهی در 

ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران برگــزار شــد.
دکتــر محمدرضــا پورعابــدی بــا تاکیــد بــر ضــرورت 
بازمهندســی جدیــد ایــن ســازمان در ایــن برهــه 
ــر  ــازمان ب ــع س ــد مناف ــن بای ــت: همچنی ــان گف از زم

ــد. ــح باش ــخص ارج ــع ش مناف
ــازمانی  ــای س ــه واحده ــه این ک ــاد ب ــا اعتق وی ب
بــزرگ بــه اینرســی تصمیم گیــری بیشــتری نیــاز 
دارد، افــزود: در دوران مدیریــت دکتــر طباطبایــی 
بــا تجمیــع مجموعه هــا تصمیم گیری هــا ســریع تر 

ــد. ــام ش انج
ــا  ــگاهی ب ــاوری جهاددانش ــی و فن ــاون پژوهش مع
بیــان این کــه از ویژگی هــای ســازمان جهاددانشــگاهی 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــانی آن اس ــع انس ــران مناب ته
همان گونــه کــه دانشــگاه تهــران نمــاد آمــوزش عالــی 
اســت ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران هــم بایــد نمــاد 

جهاددانشــگاهی باشــد.
در ادامــه ایــن مراســم دکتــر مهــدی باصولــی 
معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس جهاددانشــگاهی از 
ــر  ــم جهاددانشــگاهی خب ــه توســعه هفت ــن برنام تدوی
داد و گفــت: در ایــن برنامــه چندیــن جهت گیــری 
در ســه حــوزه  نظــر گرفته شــده جهت گیــری  در 

ــت. ــی اس ــی و پژوهش ــی، آموزش فرهنگ
ــوزه  ــی در ح ــر طیب ــد دکت ــا تاکی ــه داد: ب وی ادام
پژوهشــی چنــد محــور مشــخص در واحدهــای بــزرگ 
در نظــر گرفته شــده اســت کــه انجــام طرح هــای 
ــه  ــت البت ــده اس ــن ش ــتا تعیی ــن راس ــه در ای فناوران
ظرفیــت  از  می تواننــد  هــم  کوچــک  واحدهــای 

واحدهــای بزرگ تــر اســتفاده کننــد.
در  شــتاب دهی  و  نــوآوری  مرکــز  راه انــدازی 

تهــران جهاددانشــگاهی  ســازمان 
ســازمان  سرپرســت  کمبرانــی  مســعود  دکتــر 
این کــه  بــه  اعتقــاد  بــا  تهــران  جهاددانشــگاهی 
ــب  ــای مناس ــذب نیروه ــه ج ــد ب ــز می توان ــن مرک ای
و ســرمایه گذار بــرای ایــده خــوب جهــت تأمیــن 
محــل درآمــد راهگشــا باشــد، در ادامــه اظهــار کــرد: 
ــاً  ــازمان ها عمدت ــت س ــرکت داری اس ــر ش ــث دیگ بح
ــرکت ها  ــن ش ــتند ای ــرکت ها هس ــاب ش ــرف حس ط
ــند  ــی باش ــات علم ــای هی ــور اعض ــا حض ــد ب می توانن
ــته ای آن را  ــک رش ــی ت ــته تخصص ــوان از رش و می ت

توســعه داد.
وی از دیگــر اولویت هــای ســازمان جهاددانشــگاهی 
تهــران را تجاری ســازی دانــش فنــی برشــمرد و افــزود: 
بدیــن ترتیــب هــم افــراد و هــم جهاددانشــگاهی تهران 

می تواننــد از آن منتفــع شــوند.
سرپرســت ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران ایجــاد 
گــروه  در  کارگاهــی  و  تخصصــی  مرکــز خدمــات 
ــی  ــای آت ــر فعالیت ه ــت را از دیگ ــت باف ــد کش فرآین
ــت: در  ــت و گف ــگاهی دانس ــد از جهاددانش ــن واح ای
ــوب در  ــه ای خ ــت گلخان ــران کش ــگاهی ته جهاددانش

ــم. ــت داری ــت باف کش
کلینیک هــای  راه انــدازی  کمبرانــی  دکتــر 
آبزیــان را از دیگــر برنامه هــای جدیــد ایــن واحــد 
ــن خصــوص  ــزود: در ای جهاددانشــگاهی برشــمرد و اف
ــالگرد  ــا س ــت و ت ــده اس ــاز ش ــی آغ ــای عمران کاره
ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــگاهی ب ــیس جهاددانش تأس

در ادامــه ایــن مراســم دکتــر ســید علــی طباطبایــی 
ــا  ــران ب ــگاهی ته ــازمان جهاددانش ــابق س ــس س ریی
ــت  ــده و فعالی ــر، ای ــود فک ــرورت وج ــر ض ــد ب تاکی

ــه  ــد ب ــن تغییــرات را بای ــد در ســازمان گفــت: ای جدی
ــت. ــک گرف ــال نی ف

مشــکات  بــا  خدمــت  طــول  در  گفــت:  وی 
متفــاوت و متنوعــی روبــه رو شــدم دانشــگاه تهــران از 
دانشــگاه های بــزرگ کشــور و به عنــوان دانشــگاه مــادر 
ــر آن  ــه متناظ ــا مشــکات خاصــی اســت ک مطــرح ب
در جهاددانشــگاهی تهــران وجــود دارد مدیریــت ایــن 

ــت. ــراه اس ــکات هم ــوه مش ــم انب ــا حج ــازمان ب س

■■■
مراسم تکریم رییس سابق 

و معارفه رییس جدید 
جهاددانشگاهی کردستان برگزار 

شد
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی کردســتان: مراســم 
ــابق  ــس س ــژاد ریی ــهراب ن ــا س ــدس چی ــم مهن تکری
ــدی  ــر اس ــه اکب ــتان و معارف ــگاهی کردس جهاددانش
ــا حضــور  رییــس جدیــد جهاددانشــگاهی کردســتان ب
ــور  ــی و ام ــاون هماهنگ ــی مع ــدی باصول ــر مه دکت
ــن  ــران ای ــی از مدی ــگاهی و جمع ــس جهاددانش مجل

ــد. ــزار ش ــد برگ واح
دکتــر مهــدی باصولــی در مراســم تکریــم و معارفــه 
ــه  ــان این ک ــا بی ــتان ب ــگاهی کردس ــس جهاددانش ریی
حرکــت جهــاد همیشــه رو بــه رشــد بــوده و هــدف از 
ــت  ــعه اس ــرفت و توس ــده پیش ــته ش ــای برداش قدم ه
اظهــار کــرد: در جهاددانشــگاهی کردســتان نیــز طــی 
ــده،  ــعه ش ــرای توس ــی ب ــته تاش های ــال های گذش س

هرچنــد بــا فــراز و نشــیب همــراه بــوده اســت.
وی بــا بیــان این کــه تــک تــک اعضــای واحــد بایــد 
ــرد  ــا خ ــم ب ــته و تصمی ــان داش ــی ایم ــه کار گروه ب
جمعــی گرفتــه شــود و همــه بــه آن احتــرام بگذارنــد 
ــرادات  ــه ای ــت هم ــازمان هیچ وق ــک س ــزود: در ی اف
مربــوط بــه یــک فــرد نیســت و همــه موفقیت هــا هــم 
مربــوط بــه یــک نفــر نیســت. همــه بایــد همدالنــه در 
راســتای ارتقــا و رســیدن بــه اهــداف ســازمان تــاش 

کننــد.
ــت  ــاد موفقی ــرای ایج ــیر را ب ــن مس وی کوتاه تری
ــش و  ــازی دان ــتای بومی س ــت در راس ــعه حرک و توس
ــوان کــرد: الزم اســت  ظرفیت هــای اســتان ذکــر و عن
کــه جهاددانشــگاهی کردســتان هــم مســیر خــود را در 

ــد. ــریع تر مشــخص کن ــتا س ــن راس ای
ایجــاد وحــدت رویــه شــاخصه مهمــی بــرای 

اســت کردســتان  جهاددانشــگاهی  پیشــرفت 
در ادامــه اکبــر اســدی اظهــار کــرد: مــردم نجیــب، 
مهم تریــن ســرمایه اجتماعــی اســتان کردســتان اســت 
و ایــن موجــب افتخــار اســت کــه توفیــق خدمــت در 
عهــده دار  را  کردســتان  جهاددانشــگاهی  مجموعــه 
ــق  ــب را در ح ــق مطل ــم ح ــت بتوان ــد اس ــدم، امی ش

ــی ادا کنــم. ــن نهــاد انقاب ای
ــه فعالیت هــا و تاش هــای صــورت  ــا اشــاره ب وی ب
ــگاهی  ــته در جهاددانش ــال های گذش ــی س ــه ط گرفت
اســتان کردســتان افــزود: ادامــه مســیر ایــن مجموعــه 
بــرای رســیدن بــه هــدف و توســعه مســتلزم تــاش و 

ــت. ــه اس ــی همه جانب یکدل
ــهراب  ــا س ــات چی ــم از خدم ــن مراس ــه ای در ادام
نــژاد رییــس ســابق جهاددانشــگاهی اســتان کردســتان 
ــد  ــس جدی ــوان ریی ــز به عن ــدی نی ــر اس ــر و اکب تقدی

ــی شــد. جهاددانشــگاهی اســتان معرف

                      اخبار کوتاه
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اکوسیستم ها در حوزه زیورآالت 
ترمیم شوند

ــگاهی: نشســت هم اندیشــی  ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــور  ــا حض ــورآالت« ب ــاری زی ــداد تج ــتین روی »نخس
ــارک  ــی خوشــخو رییــس پ ــر محمدحســین ایمان دکت
ــی،  ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــوم و فناوری ه ــی عل مل
دکتــر علــی حســنی معــاون پشــتیبانی، مهنــدس 
ایــن  تجاری ســازی  اداره  مســوول  صوفــی  ســوده 
مجموعــه و جمعــی از صاحبــان ایــده حــوزه زیــورآالت 
ــع  ــرم و صنای ــای ن ــوم و فناوری ه ــی عل ــارک مل در پ

ــد. ــزار ش ــی برگ فرهنگ
هــدف از برگــزاری ایــن نشســت تولیــد محصوالتــی 
ــه کشــورهای  ــورآالت جهــت صــادرات ب در عرصــه زی
ــزاری  ــل برگ ــن دالی ــی از اصلی تری ــت یک ــر اس دیگ
ایــن رویــداد، شناســایی روندهــا و فعالیت هایــی نظیــر 
غیــره  و  تجاری ســازی  تبلیغــات،  جریــان ســازی، 

اســت.
در ابتــدا دکتــر ایمانــی بــا اشــاره بــه اهمیــت رونــق 
ــورآالت گفــت: مــا همــواره  کســب و کار در عرصــه زی
ــع  ــرم و صنای ــای ن ــوم و فناوری ه ــی عل ــارک مل در پ
ــه اســتوار بودیــم کــه بتوانیــم  ــر ایــن مقول فرهنگــی ب
ــوع  ــیار موض ــه بس ــادی ک ــی و اقتص ــاظ فرهنگ از لح
قابل توجهــی در صنایــع فرهنگــی اســت، خودمــان 
دســتاوردهای جدیــدی داشــته باشــیم. زیــورآالت 
جــزو آن دســته محصوالتــی بــوده اســت کــه می تــوان 
گفــت؛ در هــر کشــوری پیشــینه طوالنــی دارد و 
کمابیــش در حــوزه صــادرات و تولیــد صاحــب تاریــخ 
اســت. اکنــون ایجــاد کســب و کار در زمینــه زیــورآالت 
ــا  ــور م ــم در کش ــت و عل ــان صنع ــی می ــد پل می توان

باشــد.
ــک  ــه در ی ــتیم ک ــان آن هس ــا خواه ــزود: م وی اف
فضــای فناورانــه ایــده تبدیــل بــه محصــول شــود. بــه 
ــد  ــورآالت بای ــوزه زی ــن اکوسیســتم ها در ح ــاد م اعتق
ترمیــم شــود و پــارک ملــی علــوم و فناوری هــای نــرم 
و صنایــع فرهنگــی بایــد محلــی بــرای ایــده پردازانــی 
شــود کــه شــاید در فضــای صنعــت در انتهــای صــف 
ــرار داشــتند؛ در حقیقــت ایــن مجموعــه می خواهــد  ق
ــا  ــد و م ــدان ده ــان می ــردازان و نوگرای ــده پ ــه ای ب
وظیفــه خــود می دانیــم کــه از آن هــا حمایــت کنیــم.

دکتــر ایمانــی صنایــع فرهنگــی را حــوزه ای بکــر و 
دســت نخــورده دانســت و گفــت: شــاید اگــر یک دهــم 
حــوزه  در  دیگــر  عرصه هــای  در  ســرمایه گذاری 
ــر از حــاال  ــا بهت ــت اقتصــاد م ــگ می شــد وضعی فرهن
ــی اســت  ــن عرصــه داخل ــا در ای ــع م ــود؛ چــون مناب ب
ــم.  ــی نداری ــای خارج ــع از فض ــه ورود مناب ــاز ب و نی
همان گونــه کــه اشــاره شــد پــارک ملــی علــوم و 
فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی در تــاش اســت 
ــد را  ــه ای جدی ــد و دریچ ــت کن ــا حمای ــن ایده ه از ای
در ایــن حــوزه و در فضــای اقتصــادی بــاز کنــد تــا بــه 

ــیم. ــی برس ــتاوردهای مهم دس

پرورش ایده ها با نگاه تجاری و اقتصادی
دکتــر علــی حســنی در ادامــه ایــن نشســت اظهــار 
ــچ گاه  ــگ هی ــون حــوزه فرهن ــا کن ــته ت ــرد: از گذش ک
ــرف  ــده ص ــک مصرف کنن ــه ی ــوده و همیش ــد نب مول
ــا  ــع محــدود و نیازه ــی کــه مناب ــوده اســت. از آنجای ب
نامحــدود اســت، بنابرایــن هــرَ آنچــه هســت جنــگ بــر 
ــن روی پارک هــای  ــع اســت. از همی ســر اقتصــاد مناب

کار  کــه  نشــدند  تشــکیل  هــم  فنــاوری  و  علــم 
غیراقتصــادی کننــد در واقــع باالتریــن هــدف تأســیس 
ــادی  ــدف اقتص ــک ه ــه ی ــیدن ب ــا رس ــن پارک ه ای

ــوده اســت. ب
ایــن  ادامــه داد: اســاس تشــکیل پارک هــا  وی 
ــا  ــد ت ــد کنن ــا را مول ــا و هنره ــه ایده ه ــوده اســت ک ب
به عنــوان یــک منبــع اقتصــادی شــناخته شــود. مــا در 
ــی  ــوزه طراح ــورآالت و در ح ــری و زی ــای هن بحث ه
ــت،  ــه هس ــر آنچ ــاً ه ــم و تقریب ــل نکردی ــق عم موف
کپــی کاری بــوده کــه اتفاقــاً آن را هــم به خوبــی 

ــم. ــام ندادی انج
معــاون پشــتیبانی پــارک ملــی علــوم و فناوری هــای 
افــزود:  جهاددانشــگاهی  فرهنگــی  صنایــع  و  نــرم 
ــرم و  ــای ن ــوم و فناوری ه ــی عل ــارک مل ــه پ مجموع
ــگاه تجــاری و  ــا ن ــع فرهنگــی در تــاش اســت ب صنای
اقتصــادی ایده هــا را پــرورش دهــد. در ایــن مجموعــه 
برنامــه مــا ایــن اســت کــه حمایــت اقتصــادی تعییــن 
شــده ای را تنهــا بــرای یک بــار از ایده هــا داشــته 
باشــیم. افــق بلنــد مــا وارد شــدن بــه بازارهــای جهانــی 
ــدان  ــازی، هنرمن ــد س ــرای برن ــت. ب ــی اس و بین الملل
هــم بایــد کمــی الک انزوایــی خــود را بشــکنند و 
ــه  ــد ب ــن رون ــه ای ــتن ب ــرای پیوس ــکاری الزم را ب هم

ــد. عمــل بیاورن
ــن نشســت  ــه ای ــرس، در ادام ــینا پ ــزارش س ــه گ ب
صاحبــان برندهــا بــه بررســی روندهــای صــورت گرفتــه 
ــا  ــد آن ه ــداد پرداختن ــن روی ــر ای ــبرد بهت ــرای پیش ب
ــه  ــه گواهینام ــدان، ارائ ــرای هنرمن ــازی ب ــر اعتمادس ب
و تجاری ســازی محصــوالت نیــز تاکیــد داشــتند؛ 
همچنیــن از دغدغــه اصلــی ایــن افــراد فــروش و 
بازاریابــی بــود و آزاد بــودن موضــوع در فراخــوان ایــن 
ــراد  ــود کــه از ســوی اف ــداد از دیگــر موضوعاتــی ب روی

ــه بحــث گذاشــته شــد. ــد شــد و ب تاکی
 

■■■

مراسم رونمایی از نخستین 
شماره مجله »نوشتار« برگزار 

شد
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۲۳ مرداد:نشســـت 
نقـــد و بررســـی آثـــار دکتـــر محمدعلـــی اســـامی 
ــه  ــماره مجلـ ــتین شـ ــی از نخسـ ــن و رونمایـ ندوشـ
»نوشـــتار« ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی 

ــد. ــزار شـ ــازی برگـ ــورت مجـ به صـ
علـــی دهباشـــی ســـردبیر مجلـــه بخـــارا در ایـــن 
نشســـت دربـــاره دکتـــر اســـامی ندوشـــن گفـــت: 
ـــه  ـــات شـــد و ب ـــوق وارد ادبی ـــم و حق ـــر از وادی عل دکت
علـــت تســـلط بـــه ادبیـــات فرانســـه، اشـــعار بســـیار 
ــع از  ــوع بدیـ ــژه از نـ ــور و به ویـ ــن کشـ ــوار ایـ دشـ
جملـــه شـــعرهای بودلـــر را ترجمـــه کـــرد. وقتـــی 
ــر را  ــعار بودلـ ــه اشـ ــاب ترجمـ ــایگان کتـ ــر شـ دکتـ

می کنـــد. وصـــف  بی نظیـــر  را  آن  می بینـــد، 
ـــتار  ـــه نوش ـــار مجل ـــاره انتش ـــه درب ـــی در ادام دهباش
ــان آن  ــه مجریـ ــماره را بـ ــن شـ ــار ایـ ــت: انتشـ گفـ
ــیع آن  ــخه وسـ ــدوارم نسـ ــم و امیـ ــک می گویـ تبریـ
منتشـــر شـــود کـــه قطعـــاً مـــورد اســـتقبال زیـــاد 

مخاطبـــان قـــرار خواهـــد گرفـــت.
ــازمان  ــس سـ ــرزاده رییـ ــد علی اکبـ ــر حامـ دکتـ
مدیرمســـوول  و  جهاددانشـــگاهی  انتشـــارات 

فصلنامـــه نوشـــتار در ادامـــه گفـــت: روزی کـــه وارد 
ــه  ــر مجلـ ــرض نشـ ــا غـ ــدم، بـ ــگاهی شـ جهاددانشـ
ــز در  ــتار« نیـ ــه »نوشـ ــن رو مجلـ ــدم. از ایـ وارد شـ
راســـتای دغدغه هایـــم در حـــوزه نشـــر بـــوده اســـت 
ـــاب،  ـــوزه کت ـــه در ح ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــدف اصل و ه
ــازه و  ــگاه تـ ــا نـ ــم بـ ــان علـ ــج گفتمـ ــر و ترویـ نشـ
نـــو نقش آفریـــن باشـــد. همچنیـــن معضل هـــا را 
ــکاس  ــگان را انعـ ــای فرهیختـ ــه یابی و راهکارهـ ریشـ
دهـــد کـــه در ایـــن راســـتا قدم هـــای مثبتـــی 

برداشـــته شـــده اســـت.
وی در ادامـــه دربـــاره اســـتاد اســـامی ندوشـــن 
ـــش  ـــماره در بخ ـــر ش ـــتار« در ه ـــه »نوش ـــزود: مجل اف
ــه و  ــر پرداختـ ــاب و نشـ ــوزه کتـ ــه حـ ــی بـ عمومـ
ــار  ــی آثـ ــد و بررسـ ــه نقـ ــز بـ ــژه نیـ ــش ویـ در بخـ
اندیشـــمندان خواهـــد پرداخـــت کـــه در تازه تریـــن 
ـــه  ـــن پرداخت ـــامی ندوش ـــر اس ـــار دکت ـــه آث ـــماره ب ش
ــوزه  ــتگان حـ ــتاد از برجسـ ــن اسـ ــت. ایـ ــده اسـ شـ
ــزی  ــده مرکـ ــم ایـ ــر بخواهیـ ــت. اگـ ــی اسـ فرهنگـ
ـــگ  ـــه فرهن ـــم، او دغدغ ـــان کنی ـــن را بی ـــتاد ندوش اس
ـــت  ـــم اس ـــیار مه ـــه بس ـــن دغدغ ـــت و ای ـــران را داش ای
ــر  ــار دیگـ ــدی، آثـ ــماره های بعـ ــم در شـ و امیدواریـ
ــار  ــی و در اختیـ ــورد بررسـ ــز مـ ــمندان را نیـ اندیشـ

اهـــل علـــم و فرهنـــگ قـــرار دهیـــم.
در  پژوهشـــگر  و  نویســـنده  مســـرت  حســـین 
ـــر  ـــار دکت ـــی و آث ـــاره زندگ ـــت درب ـــن نشس ـــه ای ادام
ــوم  ــامی سـ ــر اسـ ــت: دکتـ ــن گفـ ــامی ندوشـ اسـ
شـــهریور ۱۳۰۴ در ندوشـــن بـــه دنیـــا آمـــده اســـت 
کـــه چنـــد روز دیگـــر می توانیـــم ۹۶ ســـالگی وی را 
ـــت  ـــی را نخس ـــات ابتدای ـــم. وی تحصی ـــن بگیری جش
ـــه  ـــس از آن ب ـــرد. پ ـــاز ک ـــرو آغ ـــه ناصرخس در مدرس
ـــطه  ـــوم متوس ـــا س ـــتان را ت ـــت و دبیرس ـــتان رف دبس
ـــرای  ـــپس ب ـــد. س ـــزد گذران ـــهر ی ـــتان ایرانش در دبیرس
ـــت  ـــران عزیم ـــه ته ـــال ۱۳۲۳ ب ـــل در س ـــه تحصی ادام
ـــرز  ـــتان الب ـــطه را در دبیرس ـــه دوره متوس ـــرد و بقی ک
بـــه پایـــان رســـاند. ســـپس بـــرای ادامـــه تحصیـــل 
ــق  ــران و موفـ ــگاه تهـ ــوق دانشـ ــکده حقـ وارد دانشـ
بـــه دریافـــت مـــدرک لیســـانس شـــد. پـــس از آن 
به منظـــور تکمیـــل تحصیـــات بـــه اروپـــا عزیمـــت 
ــه  ــتان بـ ــه و انگلسـ ــال در فرانسـ ــج سـ ــرد. پنـ کـ
اندوخته هـــای علمـــی خـــود افـــزود و بـــا گذرانـــدن 
پایان نامـــه دکتـــرای خـــود بـــه نـــام کشـــور هنـــد 
و کامنولـــث، راهـــی انگلســـتان شـــد، چـــون منابـــع 
پایان نامـــه اش در ایـــن کشـــور بـــود. پـــس از آن بـــه 
دریافـــت دکتـــرای حقـــوق بین الملـــل از دانشـــکده 

حقـــوق دانشـــگاه پاریـــس نائـــل آمـــد.
پیـــام شـــمس الدینی، نویســـنده و پژوهشـــگر 
ــخ  ــاره تاریـ ــت، دربـ ــن نشسـ ــان ایـ ــات در پایـ ادبیـ
ادبیـــات تطبیقـــی گفـــت: ادبیـــات تطبیقـــی در 
فرانســـه شـــکل گرفتـــه و دکتـــر اســـامی ندوشـــن 
ـــود را  ـــه، کار خ ـــات فرانس ـــر ادبی ـــه ب ـــل احاط ـــه دلی ب

بـــا ترجمـــه شـــروع کـــرد.
یـــادآور می شـــود، فصلنامـــه »نوشـــتار« بـــه 
ـــگاهی  ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش ـــازی س صاحب امتی
ــر  ــرزاده منتشـ ــد علی اکبـ ــوولی حامـ ــر مسـ و مدیـ
ــب  ــه در قالـ ــن مجلـ ــماره از ایـ ــر شـ ــود. هـ می شـ
پرونـــده ویـــژه، آثـــار یکـــی از اندیشـــمندان معاصـــر 
ــماره نخســـت  ــه شـ ــد کـ ــد و بررســـی می کنـ را نقـ
ـــی  ـــر محمدعل ـــری دکت ـــروژه فک ـــار و پ ـــه آث ـــه ب مجل

اســـامی ندوشـــن اختصـــاص یافتـــه اســـت.
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برگـزار

چهل و پنجمین جلسه شورای 
مرکزی سازمان دانشجویان 

برگزار شد
ــگاهی،  ــجویان جهاددانش ــازمان دانش ــی س ــط عموم رواب
ــزی  ــورای مرک ــه ش ــن جلس ــل و پنجمی ــاه: چه ۶ تیرم
ســازمان دانشــجویان بــا حضــور دکتــر حمیدرضــا 
طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی، دکتــر عیســی علیــزاده 
ــی  ــدی عباس ــگاهی، مه ــی جهاددانش ــاون فرهنگ مع
رییــس ســازمان دانشــجویان و ســایر اعضــای شــورای 
ــگاهی  ــت جهاددانش ــوزه ریاس ــازمان در ح ــزی س مرک

ــزار شــد. برگ
چهــل و پنجمیــن جلســه شــورای مرکــزی ســازمان 
دانشــجویان بــا حضــور دکتــر حمیدرضــا طیبــی 
علیــزاده  عیســی  دکتــر  جهاددانشــگاهی،  رییــس 
ــی  ــدی عباس ــگاهی، مه ــی جهاددانش ــاون فرهنگ مع
رییــس ســازمان دانشــجویان و ســایر اعضــای شــورای 
ــگاهی  ــت جهاددانش ــوزه ریاس ــازمان در ح ــزی س مرک

ــد. ــزار ش برگ
رییــس جهاددانشــگاهی در ایــن جلســه این ســازمان 
ــرای فعالیت هــای  را از مجموعه هــای بســیار ضــروری ب
داخــل  در  جهاددانشــگاهی  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــت  ــه جه ــد ب ــرر ش ــت: مق ــت و گف ــگاه ها دانس دانش
تقویــت بیشــتر ایــن ســازمان، فعالیت هــای مرکــز 
گردشــگری و مرکــز امــام و انقــاب و والیت فقیــه 
ــجویی  ــوزه دانش ــا ح ــط ب ــه مرتب ــگاهی ک جهاددانش
اســت در ایــن ســازمان ادغــام شــود تــا ســازمان 
دانشــجویان بــه یــک ســازمان قــوی در جهاددانشــگاهی 

و دانشــگاه ها تبدیــل شــود.
ــتر  ــذاری بیش ــرای اثرگ ــه داد: ب ــی ادام ــر طیب دکت
بایــد  دانشــجویان  ســازمان  فرهنگــی،  برنامه هــای 
ــک  ــا کم ــاب و ب ــر را انتخ ــد نظ ــم م ــات مه موضوع
شبکه ســازی  جهاددانشــگاهی  مختلــف  واحدهــای 
اولیــه را انجــام دهــد و ســپس واحدهــای مــا در 
ــن فعالیــت در دانشــگاه های  ــده ای اســتان ها نشــر دهن

اســتان های خــود شــوند.
مســابقات  برگــزاری  از  قدردانــی  ضمــن  وی 
مناظــره دانشــجویان ایــران تصریــح کــرد: دانشــجویان 
ــه اول  ــد در درج ــور بای ــده کش ــران آین ــوان مدی به عن
ــا  ــد به صــورت علمــی، منطقــی و اخاقــی ب ــاد بگیرن ی
هــم صحبــت کننــد و ســپس در مــورد مســائل مهــم 
کشــور در حوزه هــای مختلــف اظهارنظــر کننــد؛ از 
ــرات  ــزاری مناظ ــا برگ ــجویان ب ــازمان دانش ــن رو س ای
دانشــجویی توانســته اســت ایــن فرصــت را در اختیــار 
دانشــجو قــرار دهــد تــا بــا تحقیــق و مطالعــه در یــک 
مســابقه علمــی، از همیــن دوره ذهــن خــود را بــا 

ــد. ــنا کن مســائل آش
وی بــا تاکیــد بر حمایــت مجموعــه جهاددانشــگاهی 
ــاهد  ــون ش ــه تاکن ــت: آنچ ــره گف ــابقات مناظ از مس
بودیــم مطرح شــدن بحث هــا و اســتدالل های قــوی 
از ســوی دانشــجویان بــوده و ایــن فرصــت خوبــی اســت 
تــا بــا انتخــاب موضوعــات مناســب بتوانیــم در راســتای 
ــرات  ــه نظ ــا ارائ ــم و ب ــدم برداری ــز ق ــازی نی فرهنگ س
ــه دور از  ــور و ب ــکات کش ــع مش ــت رف ــر در جه مؤث
ــم  ــت در تصمی ــه حاکمی ــی ب ــای سیاس جبهه گیری ه

ســازی درســت کمــک کنیــم.
حــوزه  در  افــزود:  جهاددانشــگاهی  رییــس 
از  بهره گیــری  بــا  می تــوان  نیــز  محیط زیســت 
حوزه هــای  در  فرهنگ ســازی  دانشــجویی  ظرفیــت 

کــرد. ســامان دهی  را  مختلــف 
وی بــا بیــان این کــه دانشــجویان دارای روحیــه 
و تفکــر آرمان گرایــی هســتند تاکیــد کــرد: بایــد 
ــا کمــک دانشــجویان  ــا ب برنامه ریــزی صــورت گیــرد ت
سراســر کشــور و ایجــاد یــک شــبکه قــوی دانشــجویی، 
ــت از  ــرای فرهنگ ســازی در حــوزه حفاظــت و حمای ب
محیط زیســت کشــور گام هــای موثــری برداشــته شــود.

گفتنــی اســت، بررســی اساســنامه جدیــد ســازمان و 
ــرای تشــکیل شــعبه ســازمان  اعطــا موافقــت قطعــی ب
ــن  ــات ای ــه مصوب ــن و از جمل ــان و قزوی در واحــد گی

جلســه بــود.

■■■
 

فضای فرهنگی اجتماعی
 کشور به پدیده های مستمر

 نیاز دارد
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اصفهــان: دکتــر مهــدی 
ژیان پــور در آییــن اختتامیــه چهارمیــن جشــنواره 
زاینــده رود  کوتــاه  داســتان  دانشــجویی  سراســری 
اصفهــان  جهاددانشــگاهی  کتاب فروشــی  در  کــه 
ــده  ــورت زن ــازی، به ص ــای مج ــدد فض ــه م ــزار و ب برگ
ــد،  ــش ش ــران پخ ــر ای ــان آن در سراس ــرای مخاطب ب
ــت  ــی پاسداش ــل تاق ــنواره ها مح ــرد: جش ــار ک اظه
و پویایی انــد؛ هــم آیین انــد و هــم آوردگاه بســتری 

ــت. ــرام و رقاب ــرای احت ب
وی افــزود: عمیقــاً معتقــدم فضــای فرهنگــی - 
اجتماعــی مــا نیــاز بــه پدیده هــای مســتمر دارد. 
ــوند  ــام ش ــه تم ــت ک ــا نیس ــد. بن ــنواره ها چنین ان جش
و البتــه بنــا هــم نیســت کــه تکــرار شــوند. بناســت کــه 
ــادآوری ریشــه های  ــد و ضمــن ی ــا را گــرد هــم آورن م
مشــترکمان، یاری مــان کننــد شــاخ و برگمــان را 

ــم. ــه کنی عرض
سرپرســت جهاددانشــگاهی اصفهــان ادامــه داد: 
ــرار اســت  ــاه زاینــده رود نیــز ق جشــنواره داســتان کوت
ــد.  ــان کن ــه چن ــت ک ــرار اس ــد؛ ق ــن باش ــه چنی ک
ــادآوری  ــم ی ــه ه ــرود و ب ــان ن ــه یادم ــرط آن ک به ش
ــداوم جریان هــای  ــن جشــنواره در راســتای ت ــم ای کنی
ــت در  ــش صناع ــت و نق ــر خاقی ــد ب ــا تاکی ــی، ب ادب
داســتان کوتــاه و بــا هــدف کشــف اســتعدادهای 
ــی  ــوع ادب ــن ن ــان ای ــت از خالق ــر و حمای ــو و تقدی ن
ــر  ــاً ب ــه عین ــارات ک ــن عب ــذاری شــده اســت. ای پایه گ
ــه  ــته همیش ــش بس ــنواره نق ــن دوره جش ــتر اولی پوس
ــد. ــظ کنن ــود را حف ــادآور خ ــا و ی ــش راهنم ــد نق بای
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بازنگری در ضوابط ترفیع 
پایه اعضای هیات علمی 

جهاددانشگاهی
ــد  ــاه: چهارص ــگاهی، ۵ تیرم ــی جهاددانش ــط عموم رواب
علمــی  شــورای  جلســه  هشــتمین  و  چهــل  و 
ــت  ــوزه ریاس ــات ح ــالن جلس ــگاهی در س جهاددانش
ــا دســتور  ــا حضــور اکثریــت اعضــا ب جهاددانشــگاهی ب
ــای  ــه اعض ــع پای ــط ترفی ــری در ضواب ــه "بازنگ جلس

هیــات علمــی جهاددانشــگاهی" تشــکیل شــد.

دکتــر  جلســه  دســتور  بــه  ورود  از  پیــش 
محمدصــادق بیجنــدی در خصــوص آیین نامــه ارتقــای 
مرتبــه اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه ها و مؤسســات 
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه در ش ــی ک پژوهش
ــد  ــرر ش ــت و مق ــی گف ــت نکات ــی اس ــال بازبین در ح
نظــرات رســمی جهاددانشــگاهی در ایــن خصــوص 

ــود. ــال ش ــرای وی ارس ب
در ادامــه دکتــر محمــد محســن غفوریــان مدیــر کل 
امــور اعضــای هیــات علمــی و کمیســیون های دائمــی 
معاونــت  عالــی  آمــوزش  مؤسســات  و  دانشــگاه ها 
آموزشــی جهاددانشــگاهی ضوابــط بازنگــری شــده 
ترفیــع پایــه اعضــای هیــات علمــی جهاددانشــگاهی را 
ارائــه و در خصــوص هــر بنــد اعضــای شــورای علمــی 

ــد. نظــرات خــود را مطــرح کردن
بــا  تاکیــد داشــتند  اعضــای شــورای علمــی 
ــا و  ــه اعض ــع پای ــط ترفی ــه ضواب ــه این ک ــه ب توج
ــند،  ــتا باش ــک راس ــتی در ی ــه بایس ــای مرتب ارتق
در  پذیرفتــه  صــورت  تغییــرات  کلیــه  بنابرایــن 
ــه  ــای مرتب ــا ارتق ــتی ب ــاً بایس ــه الزام ــع پای ترفی

هماهنــگ باشــد.
در پایــان پــس از بحــث و مذاکــره مقــرر شــد 
ــا حضــور دکتــر  اصاحــات پیشــنهادی در کمیتــه ای ب
ــر  ــیدی، دکت ــر آقاس ــان، دکت ــر غفوری ــدی، دکت بیجن
صــادق محمــدی، مهنــدس صالحــی، حاجیلــری و 
ــب در  ــس از تصوی ــده و پ ــی ش ــزوی بررس ــر من دکت
ــدداً  ــگاهی مج ــای جهاددانش ــزی ارتق ــیون مرک کمیس

ــود. ــرح ش ــی مط ــورای علم در ش
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مسابقه پرسش
 دانشجویی "سیزده" 

برگزیدگانش را شناخت
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی: معاونــت فرهنگــی 
ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران از میــان آثــار ارســالی 
بــه دبیرخانــه مســابقه دانشــجویی ســیزده پــس 
ــرد:  ــام ک ــده اع ــر را برگزی ــی و داوری ۳ نف از بررس
ایــن معاونــت بــا همــکاری دانشــگاه های تهــران، 
ــران  ــوم پزشــکی ته ــگ، عل ــم و فرهن ــرا )س(، عل الزه
و جهاددانشــگاهی الزهــرا )س( در آســتانه ســیزدهمین 
خــرداد   ۲۸ کشــور  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــژه  ــا عنــوان مســابقه ســیزده وی ۱۴۰۰ مســابقه ای را ب

ــرد. ــزار ک ــجویان برگ دانش
ــی  ــع تحصیل ــجویان مقاط ــابقه از دانش ــن مس در ای
دانشــگاه ها  همــه  دکتــری  و  ارشــد  کارشناســی، 
خواســته شــده بــود تــا یــک پرســش از رییس جمهــور 
منتخــب ســیزدهم را در زمینه هــای مختلــف سیاســی، 

ــد. ــرح کنن ــادی و ... مط ــی، اقتص ــی، اجتماع فرهنگ
پرســش های  بــه  بــود  شــده  مقــرر  همچنیــن 
منتخــب دانشــجویی جوایــزی تعلــق بگیــرد و در 
اختیــار رییس جمهــور  ایــن پرســش ها در  نهایــت 

ســیزدهم قــرار گیــرد.
ــگاه  ــیمی از دانش ــجوی ش ــی راد دانش ــره رضائ طاه
کاشــان اســامی، ســید امیــر یحیــوی دانشــجوی علــوم 
ــل  ــد فاض ــید محم ــران و س ــگاه ته ــی از دانش سیاس
ناظمیــان دانشــجوی مهندســی بــرق از دانشــگاه علــم 
فرهنــگ ۳ دانشــجویی هســتند کــه پرســش های 

ــا انتخــاب شــد. آن ه
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مهم ترین گفته های مسوولن جهاددانشگاهی و سایر 
مسوولن درباره این نهاد

■ لزمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و گرفنت 
سهم مناسب از سبد اقتصاد بین املللی است

■ از تجربه ۹ کشور دنیا در طرح ساماندهی مشاغل خانگی 
استفاده کرده ایم

■ آخرین وضعیت توزیع داروی ترک اعتیاد گیاهی 
ایمپودتوکسین در رسارس کشور

■ آماده سازی اولین مرکز تجاری سازی در پارک البز 
جهاددانشگاهی

■ پیام تبیک رییس جهاددانشگاهی به رییس جمهور 
منتخب

گفتار
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گفتـار

ــر  ــاه: دکتـ ــگاهی ۳۱ مردادمـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
حمیدرضاطیبـــی بـــا اشـــاره بـــه شـــروع بـــه کار دولـــت 
دولـــت  اقدامـــات  مهم تریـــن  درخصـــوص  جدیـــد، 
ســـیزدهم گفـــت: مهم تریـــن کار دولـــت در ابتـــدا ایـــن 
ــا  ــن و بـ ــد اصلی تریـ ــفاف مشـــخص کنـ ــه شـ اســـت کـ
اولویت تریـــن مســـاله کشـــور چیســـت و ســـپس بـــا 
برنامه ریـــزی درســـت و بـــا هماهنـــگ کـــردن بردارهـــای 
ـــل  ـــت ح ـــت، در جه ـــذار در حاکمی ـــر تاثیرگ ـــه عناص کلی
مشـــکات حرکـــت کنـــد. اکنـــون کـــه یـــک هماهنگـــی 
ـــود  ـــه وج ـــت ب ـــزاء حاکمی ـــایر اج ـــور و س ـــوه کش ـــه ق در س
ـــورت  ـــردن ص ـــدا ک ـــدا پی ـــن کار ابت ـــت، مهم تری ـــده اس آم
مســـاله و مشـــکل و ســـپس رســـیدن بـــه تفاهـــم بـــرای 
ـــه  ـــت جامع ـــا واقیع ـــد ب ـــوع بای ـــن موض ـــت. ای ـــل آن اس ح

و خواســـت مـــردم و نخبـــگان کشـــور ســـازگار باشـــد.

توسعه اقتصادی، اولویت اصلی کشور
رییـــس جهاددانشـــگاهی خاطرنشـــان کـــرد: اولویـــت 
اصلـــی کشـــور، توســـعه اقتصـــادی اســـت کـــه می توانـــد 
بســـیاری از مســـایل داخلـــی و حتـــی بین المللـــی مـــا را 
ـــادی  ـــکات اقتص ـــی مش ـــل تدریج ـــی ح ـــد. منته ـــل کن ح
ــی  ــی و بین المللـ ــرایط داخلـ ــه شـ ــد کـ ــاب می کنـ ایجـ
ـــرف زدن  ـــی ح ـــا کل ـــرد. ب ـــم ک ـــق آن فراه ـــرای تحق را ب
هـــم مســـاله حـــل نمی شـــود. مشـــکات هـــم به قـــدری 
ــم.  ــا نداریـ ــعی و خطـ ــت سـ ــه فرصـ ــده اند کـ ــاد شـ زیـ

حـــل نکـــردن مشـــکات و فرســـوده و نـــا امیـــد کـــردن 
ـــی  ـــل پیش بین ـــوادث غیرقاب ـــه ح ـــت ب ـــن اس ـــردم ممک م

ـــود. ـــر ش ـــرل منج و کنت
ـــدا  ـــادی ابت ـــکات اقتص ـــل مش ـــد در ح ـــزود: بای وی اف
پیشـــران های اقتصـــادی کشـــور را بـــه تعـــداد محـــدود 
مشـــخص کـــرد و در زیـــر مجموعـــه هـــر پیشـــران، 
تعـــدادی کان یـــا مگاپـــروژه مشـــخص، تعریـــف کـــرد. 
هـــر کان پـــروژه نیـــز متشـــکل از چنـــد پـــروژه بـــزرگ 
ـــرای  ـــا اج ـــردم ب ـــه م ـــند ک ـــرا باش ـــت اج ـــب اولوی ـــه ترتی ب
ــده  ــه آینـ ــد و بـ ــوس آن را ببیننـ ــار ملمـ ــدام، آثـ هرکـ
ــم  ــه هفتـ ــر، برنامـ ــارت دیگـ ــه عبـ ــوند؛ بـ ــدوار شـ امیـ
ــراه  ــه همـ ــور بـ ــه پروژه محـ ــک برنامـ ــد یـ ــعه بایـ توسـ
راه حل هـــای شـــفاف و شـــدنی بـــرای اجـــرای آن باشـــد 
و اصـــا و ابـــدا ایـــن برنامـــه نبایـــد شـــامل حرف هـــای 

کلـــی باشـــد.

در حوزه فناوری از حداکثر توان داخل استفاده کنیم
ــروژه  ــر پ ــرای ه ــی اج ــر اصل ــه عنص ــی، س ــر طیب دکت
اقتصــادی را فنــاوری، نیــروی انســانی ماهــر و منابــع مالــی 
عنــوان و تاکیــد کــرد: در حــوزه فنــاوری بایــد از حداکثــر 
ــی را  ــود پروژه های ــعی ش ــرد و س ــتفاده ک ــل اس ــوان داخ ت
انتخــاب کنیــم کــه قبــًا نمونــه آن در کشــور انجــام شــده 
ــورد  ــای م ــی در صــورت نداشــتن فناوری ه ــه حت باشــد ک
نظــر، به راحتــی بتوانیــم آگاهانــه آن را مهندســی معکــوس 

ــته  ــارج داش ــه خ ــه را ب ــاز فناوران ــل نی ــه حداق ــم ک نمائی
ــه حداقــل ممکــن برســد. باشــیم و ارزبــری هــم ب

به عنـوان  کـرد:  خاطرنشـان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
کشـور  فناورانـه  و  پژوهشـی  سـازمان  بزرگ تریـن  رییـس 
عـرض می کنـم ایـن کار کامـا امکان پذیـر می باشـد. اگـر 
بـا شـرط  برویـم،  نداشـتیم، سـراغ خارجـی  هـم چـاره ای 
انتقـال فنـاوری و واگـذاری حداقـل بـازار بـه آن هـا و انجـام 
بقیـه کارها توسـط خودمـان. در زمینـه نیروی انسـانی ماهر 
خیلـی مشـکل نداریـم و مشـکاتمان هـم کامـا در داخـل 
کشـور قابل حـل اسـت؛ امـا در زمینـه تامیـن سـرمایه بایـد 
از داخـل و  تامیـن منابـع در شـرایط فعلـی و کوتاه مـدت 
خـارج بودجـه دولـت تامیـن شـود. بایـد شـرایط را بـرای 
در  بایـد  کنیـم.  فراهـم  خصوصـی  بخـش  سـرمایه گذاری 
اقتصـاد تکلیـف بـزرگ زیباسـت و یـا کوچـک زیباسـت را 
مشـخص و بـه سـرمایه گذار اطمینـان در حریـم مالکیتـش 
بدهیـم. چـرا بایـد هـر سـال میلیـارد میلیـارد منابـع مالـی 
سـایر  بـه  داخـل  در  سـرمایه گذاری  به جـای  مـا  کشـور 
کشـورها بـرود. همچنین منابـع مالی خوبـی در صندوق های 
بانک هـا  و  بنیادهـا  بـزرگ،  شـرکت های  سـرمایه گذاری، 
داریـم کـه نیـاز مالـی پروژه هـا را کامـا برطـرف می کننـد.

الزمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و 
گرفتن سهم مناسب از سبد اقتصاد بین المللی

دکتـــر طیبـــی تصریـــح کـــرد: مـــا نبایـــد در کشـــور 
ــار و جهت گیری هـــای متناقـــض  ــا آثـ اهـــداف بـــزرگ بـ
هـــم و خنثی کننـــده هـــم داشـــته باشـــیم. اگـــر اهـــداف 
ــادی  ــعه اقتصـ ــتند و اولویـــت اول را توسـ متناقـــض هسـ
می دانیـــم، نخبـــگان بایـــد بنشـــینند و مســـاله را حـــل 
کننـــد. الزمـــه اقتـــدار سیاســـی، رســـیدن بـــه اقتـــدار 
اقتصـــادی و گرفتـــن ســـهم مناســـب از ســـبد اقتصـــاد 
ــم  ــت داریـ ــرا دوسـ ــم چـ ــت. نمی دانیـ ــی اسـ بین المللـ
ـــن  ـــه روش چی ـــا ب ـــم، ام ـــرار دهی ـــود ق ـــوی خ ـــن را الگ چی
بـــرای رســـیدن بـــه اقتـــدار فعلـــی توجـــه نمی کنیـــم. 
آیـــا اقتـــدار سیاســـی چیـــن حاصـــل اقتـــدار اقتصـــادی 
او نیســـت؟ از ایـــن سیاســـت زدگی مفـــرط کـــه هدفـــی 
جـــز کســـب قـــدرت نـــدارد و بـــه همـــه چیـــز رنـــگ و 
ـــع  ـــدای مناف ـــی را ف ـــح مل ـــد و مصال ـــی می ده ـــوی سیاس ب
ــرون  ــد، بیـ ــاص می کنـ ــدود و خـ ــده ای معـ ــی عـ جناحـ
ـــه  ـــک جامع ـــد در ســـاخت ی ـــا بای ـــودن م ـــی ب ـــم. انقاب بیائی
ـــد.  ـــدا کن ـــی پی ـــون تجل ـــایر انقابی ـــرای س ـــو ب ـــامی الگ اس
ــد  ــم نبایـ ــون هـ ــت از انقابیـ ــر حمایـ ــه منکـ به هیچ وجـ
ـــد  ـــان بای ـــرف زم ـــت در ظ ـــن حمای ـــه روش ای ـــیم، بلک باش

متفـــاوت و بســـیار هوشـــمندانه باشـــد.

لزمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و 
گرفنت سهم مناسب از سبد اقتصاد بین املللی است

رییس جهاددانشگاهی، هم زمان با رشوع به کار دولت جدید، به سوالتی در خصوص مهم ترین مشکالت و اولویت های کشور، برنامه هفتم 

توسعه کشور و لزوم اعتاد به توان داخلی پاسخ داد

       مهم ترین گفته های مسوولن جهاددانشگاهی و سایر مسوولن درباره این نهاد
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توان گرفتن سهم از اقتصاد دنیا را داریم
توسعه  هفتم  برنامه  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رییس 
باید  ما  اقتصاد  گفته اند  انقاب  معظم  رهبر  گفت:  کشور 
مساله  خاص،  کشور  دو  به جز  لذا  باشد،  برون نگر  و  درون زا 
ارتباط ما با دنیا باید حل شود. این به عهده سیاسیون است 
که با توجه به اصول عزت، حکمت و مصلحت این مساله را 
حل کنند. فقط می توانم این اطمینان را بدهم که کامًا توان 
گرفتن سهم از اقتصاد دنیا را داریم. بسیار جای تاسف است 
ایرانی ساکن در خارج  ایرانی و چه غیر  که کسانی که چه 
تقاضای  می شوند،  مطلع  ما  توانمندی های  از  وقتی  کشور 
را دارند، ولی در  فناورانه ما  از دستاوردهای  شدید استفاده 
طریق  از  کشورها  سایر  به  صادرات  برای  و  خودشان  کشور 
همان کشور و نه از طریق سرمایه گذاری مشترک در ایران. 
می شوند  فناوری هایی  از  استفاده  متقاضی  این که  دردآورتر 
که در کشور خودمان برای مصرف آن فناوری ها با مزاحمت 
مواجه هستیم. نباید برداشته شدن تحریم به معنای باز کردن 
بی رویه در کشور به روی محصوالت خارجی تلقی شود، بلکه 
دسترسی  هم  ما  و صنعتگر  محقق  که  باشد  این  معنای  به 
مورد  پیشرفته  تجهیزات  و  اولیه  مواد  و  قطعات  به  آسان 
استانداردهای  و  روز  فناوری  با  محصوالت  تولید  برای  نیاز 
معتبر داشته باشد. از طرف دیگر موانع همکاری مشترک با 
شرکت های معتبر خارجی که موافق تولید مشترک در داخل 

کشور هستند هم باید برداشته شود.

انتخاب درست همکار داخلی، از شروط مهم تولید 
مشترک

دکتر طیبی ضمن اشاره به بحث تحریم و اینکه عده ای 
معتقدند نباید به شرکت های خارجی که با هر تحریم ایران 
است  این  مشکل  گفت:  کرد،  اعتماد  می کنند،  ترک  را 
همین افراد وقتی در مسند مدیریت کشور قرار می گیرند، 
و  شک  دچار  نیز  ایرانی  باکیفیت  محصول  از  استفاده  در 
تردید می شوند. به ویژه مدیران سیاسی که دارای مشاوران 
می توانم  باشند.  پوشیده  سیاسی  لباس  متظاهر  معاونان  و 
چندین مثال بزنم؛ به عنوان نمونه مدیر یکی از سازمان های 
بزرگ خدمات رسانی کشور، برای استفاده از یک محصول 
باکیفیت ساخت داخل جهاددانشگاهی آن هم با تاکید بیت 
برای  کنید.  وارد  خارج  از  را  نیازها  همه  گفتند  رهبری، 
اینکه حرف رهبر معظم انقاب را هم گوش کرده باشیم، 
چند دستگاه هم از جهاددانشگاهی بخرید. عرض شد این 
انبار  در  را  دستگاه ها  این  چون  می خورد،  ما  درد  چه  به 
می گذارید و برای ما رفرنس برای کارکرد خوب دستگاه ما 
نزد سایر کارفرمایان نمی شود. چرا فکر می کنیم شرکت های 

بین المللی معتبر که در تمامی کشورهای دنیا بازار دارند و 
یا تولید مشترک دارند، در تحریم های شدید باید در کشور 
ما بمانند. اگر ما هم دارای این شرکت های معتبر در بخش 
که  برای یک کشوری  تحریمی  و  باشیم  خصوصی خودمان 
اتفاق  دارد،  تولید مشترک  یا  و  فروش  آنجا  در  این شرکت 
بیفتد و ادامه کار با آن کشور، بازارش را در ده ها کشور دیگر 
ادامه می دهد؟  به کارش در آن کشور  آیا  بیندازد،  به خطر 
بسیار  خارجی  شرکت های  که  است  طبیعی  دیگر  طرف  از 
عاقه دارند که محصول تمام شده و آماده بفروشند، ولی اگر 
را  خارجی  شرکت های  حضور  محکم  بسیار  کشور  سیاست 
منوط به داشتن همکار داخلی توانمند کند، آن ها می پذیرند. 
برای شرکت های خارجی سهم در بازار و البته حفظ اعتبار 
مذاکره  تجربه  ما  است.  بسیار مهم  تولید مشترک  در  آن ها 
تولید  برای  غربی  معتبر  بسیار  و  بین المللی  شرکت  دو  با 
و  نهم و دهم  ایران در دوران تحریم در دولت  مشترک در 

همچنین در دوران برجام در دولت یازدهم را داریم.
وی افزود: حضور شرکت خارجی رابطه مستقیم با بازاری 
یک  در  دولت  و سیاست  می شود  گذاشته  اختیارش  در  که 
بحث ضرورت تولید مشترک در داخل و همچنین توانمندی 
فناوری همکار داخلی اش دارد. به سهم های بسیار خوب هم 
نتوانست  این شرکت  ولی  بودیم،  رسیده  داخلی  در ساخت 
واسط  شرکت  ولی ظاهراً  زد  یعنی دور  بزند،  را دور  تحریم 
این  باشد،  داشته  را  ایران  بازار  داشت  عاقه  خودش  چون 

شرکت را لو داد و شرکت دیگر هم بعد از لغو برجام توسط 
ترک  را  ایران  شد  مجبور  تحریم  مجدد  تجدید  و  ترامپ 
کند. یک مزیت تولید مشترک آن است که مدیرانی که به 
و کارشناسانی که  و مدیران  نمی کنند  اطمینان  تولید ملی 
به دنبال فساد در خریدهای خارجی هستند، بهانه ای برای 
خرید خارجی و یا عدم استفاده از محصول تولید مشترک با 
شرکت های معتبر خارجی را ندارند. اگر طرف داخلی آن ها 
هم درست انتخاب شده و توان جذب فناوری را داشته باشد، 
اگر به هر علتی شرکت خارجی، کشور را ترک کند، شرکت 
داخلی به آسانی می تواند آن محصول را تولید و روزآمدی آن 
را حفظ کند. شرط آن، درست انتخاب شدن همکار داخلی 
است، نه اینکه در این انتخاب هم پای آقازاده ها باز شود و 
شوی تولید داخل و یا شبه تولید و به عبارت دیگر، پیچ و 

مهره کردن یک محصول آماده شده در ایران انجام شود.

تاکید مجدد بر ضرورت
 راه اندازی آزمایشگاه های مرجع

رییس جهاددانشگاهی در خصوص برطرف کردن معضل 
داخل خاطرنشان  تولید  به  مدیران  اعتماد  و  اطمینان  عدم 
کرد: راه آن فقط تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه های مرجع 
کنترل کیفیت است که هم سازندگان بتوانند محصوالت و 
خدمات خود را براساس استانداردهای ملی و بین المللی مورد 
و  بگیرند  کیفیت  کنترل  گواهی  و  تست  کارفرمایان  قبول 
هم کارفرمایان، استانداردهای مورد نظر خود را به سازندگان 
حضور  آزمایش ها  حین  در  نیز  آن ها  کارشناسان  و  اعان 
داشته باشد. منتهی شرط موفق شدن همه این امور آن است 
که اراده در کشور برای حمایت از تولید داخل وجود داشته 
باشد. وقتی برای یک محصول گواهی کنترل کیفیت بر مبنای 
استانداردهای ملی و بین المللی صادر گردید، احدی جرأت 
نباید  این موضوع  بدیهی است  باشد.  نداشته  خرید خارجی 
مورد سوء استفاده تولیدکننده داخلی در عدم رقابت پذیری 
مرجع  آزمایشگاه های  ایجاد  شود.  قیمت  در  محصوالتش، 
نیز کار حاکمیتی است. اینجانب در چین و کره دیده ام که 
بهترین آزمایشگاه های مرجع را جهت جلب نظر کارفرمایان 
داخلی و خارجی برای کیفیت محصوالت تولیدی خود ایجاد 

کرده اند.
الزمه  کرد:  تصریح  ایسنا،  با  گفت وگو  در  طیبی  دکتر 
دفاعی  اقتدار  و  اقتصادی  اقتدار  به  رسیدن  سیاسی،  اقتدار 
دانش بنیان است. هیچ کدام به تنهایی نیز، به ویژه برای کشور 
ما نمی توانند ایجاد اقتدار سیاسی کنند، چنانکه در انزوا قرار 
گرفتن هم نمی تواند برای ما اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی 

دانش بنیان و اقتدار سیاسی ایجاد کند.
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روابــط عمومی پژوهشــکده گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی: 
دکتــر غفــارزادگان رییــس پژوهشــکده گیاهــان دارویــی 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــه مب ــا هفت ــان ب ــگاهی هم زم جهاددانش
ــک  ــوان ی ــاد به عن ــه اعتی ــه این ک ــاره ب ــا اش ــدر ب مخ
ــیاری  ــی بس ــمی و روان ــوارض جس ــی ع ــیب اجتماع آس
ــادی و  ــی، اقتص ــکات اجتماع ــن مش دارد و از مهم تری
بهداشــتی بــه شــمار مــی رود بیــان کــرد: عــوارض ناشــی 
از اعتیــاد باعــث رکــود اجتماعــی در زمینه هــای مختلــف 
می شــود و تهدیــدی جــدی بــرای ســامت جامعــه 
ــواد مخــدر  ــه م ــراد ب ــش اف ــل گرای ــر عل می باشــد و اگ
بررســی و برطــرف نشــود، درمــان جســمی و روانــی نیــز 

ــود. ــد ب ــش نخواه نتیجه بخ
ــا اشــاره بــه فعالیــت ایــن  دکتــر رضــا غفــارزادگان ب
ــرای  ــی ب ــای گیاه ــد داروه ــه تولی ــکده در زمین پژوهش
کمــک بــه تــرک اعتیــاد گفــت: در پژوهشــکده گیاهــان 
ــد  ــه تولی ــات در زمین ــگاهی، تحقیق ــی جهاددانش داروی
ــی  ــاه داروی ــاد از گی ــان اعتی ــرای درم ــی ب داروی گیاه
ــج مثبــت  ــه نتای ــا توجــه ب ــخ بیــان آغــاز شــد کــه ب تل
ســال  توانســتیم  نخســتین بار  بــرای  آزمایش هــا، 
ــی مجــوز دار کشــور در  گذشــته نخســتین داروی گیاه

ــم. ــه کنی ــد و عرض ــاد را تولی ــرک اعتی ــه ت زمین
رییـس پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی 
سـالروز  بـا  هم زمـان  گذشـته  سـال  از  کـرد:  تصریـح 
شـد  رونمایـی  دارو  ایـن  کـه  جهاددانشـگاهی  تشـکیل 
تـا بـه حـال فعالیت هایـی در زمینـه توزیـع ایـن دارو در 
سـطح داروخانه هـای سراسـر کشـور انجـام داده شـده و 
بـا جلسـات متعـدد و رایزنی هایـی کـه بـا سـتاد مبـارزه 
بـا مـواد مخـدر برگزار شـده، در آینـده ای نزدیـک داروی 
تـرک اعتیـاد ایمپودتوکسـین در اختیـار کمپ های ترک 

اعتیـاد سراسـر کشـور قـرار خواهـد گرفـت.

همچنیـن دکتـر علـی رزمـی عضـو هیـات علمـی این 
پژوهشـکده درخصـوص تحقیقاتـی کـه به تازگـی بر روی 
گیاهـان دارویـی موثـر در تـرک اعتیـاد در دنیـا انجـام 
شـده اسـت، بیـان کـرد: یکـی از گیاهانـی کـه به تازگـی 
مـورد تحقیـق قـرار گرفتـه و در رفـع ولـع مصـرف بـه 
 )Ibogaine( ایبوگاییـن  مـواد مخـدر موثـر می باشـد 
می باشـد. ایبوگاییـن آلکالوئیـدی اسـت که از ریشـه یک 
 Tabernanthe علمـی  نـام  بـه  آفریقایـی  درختچـه 
جشـن های  در  آفریقـا  در  و  می شـود  گرفتـه   iboga
و  دارد  کاربـرد  پزشـکی  مصـارف  همچنیـن  و  مذهبـی 
نـام  بـه  آن  گرمـی  میلـی   ۲۰۰ قرص هـای  فرانسـه  در 

می باشـد. موجـود  بـازار  در   Lambarene
ــا  ــاه تقریب ــن گی ــه ای ــاره ریش ــرد: عص ــار ک وی اظه
دارای ۵ میلی گــرم ایبوگاییــن اســت کــه به عنــوان 
ــات  ــود. مطالع ــتفاده می ش ــی اس ــرک عصبی-عضان مح
ــی را  ــن کارآی ــز ای ــتم نی ــرن بیس ــر ق ــی در اواخ حیوان
تاییــد کــرده اســت و به صــورت تجربــی متوجــه شــدند 
کــه تــک دوز بــاالی ایبوگاییــن می توانــد بــر روی 
ــد باشــد. ــا مفی ــع مصــرف مخدره ــرک و ول ســندروم ت

رزمــی بیــان کــرد: اولیــن اثــرات یافــت شــده 
از ایبوگاییــن از وابســتگی دارویــی بــه هروئیــن در 
افــرادی شــروع شــد کــه خودشــان اقــدام بــه درمــان بــا 
ایبوگاییــن کــرده بودنــد. از ۳۳ بیمــار، ۲۵ بیمــار قطــع 
کامــل عائــم ســندروم تــرک مصــرف و ولــع مصــرف را 
 mg/kg گــزارش کــرده بودنــد. کســانی کــه بــا حــدود
ــس از  ــد حتــی پ ــان شــده بودن ۱۰-۱۲ ایبوگاییــن درم
یــک مــاه مصــرف هــم ولــع مصــرف را گــزارش نکردنــد. 
ــا ۱۰۰۰  ــک دوز ۴۰۰ ت ــا ی ــز تنه ــی تجوی ــا کارآی بعده

ــد. ــات ش ــا اثب ــتگی مخدره ــی در وابس میلی گرم
داروی »ایمپودتوکســین« عــوارض جانبــی بســیار 
ــاد  ــرک اعتی ــی از ت ــکات ناش ــته و مش ــدودی داش مح
ماننــد اســهال، اســتفراغ، رعشــه، گیجــی، عــوارض 
عصبــی و تشــنج را بــه حداقــل ممکــن می رســاند.

گفتنــی اســت، توســط مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 
ــام روز  ــه ن ــاه ب ــج تیرم ــا پن ــر ب ــن براب ــد، ۲۶ ژوئ متح
جهانــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر نام گــذاری شــده اســت. 
ــا  ــی ملت ه ــزم سیاس ــراز ع ــذاری اب ــن نام گ ــدف از ای ه
ــدر،  ــواد مخ ــوز م ــده خانمان س ــا پدی ــارزه ب ــر مب در ام
ــوص  ــی در خص ــات بین الملل ــام اقدام ــرل آن و انج کنت

مبــارزه بــا قاچــاق مــواد مخــدر اســت.

آخرین وضعیت توزیع داروی ترک اعتیاد گیاهی 
ایمپودتوکسین در رسارس کشور

تحقیقات در زمینه تولید داروی گیاهی برای درمان اعتیاد از گیاه دارویی تلخ بیان آغاز شد که با توجه به نتایج مثبت آزمایش ها، برای 

نخستین بار توانستیم سال گذشته نخستین داروی گیاهی مجوز دار کشور در زمینه ترک اعتیاد را تولید و عرضه کنیم
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البـــرز  روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری 
جهاددانشـــگاهی، ۱۵ تیرمـــاه: مهنـــدس مهـــدی عباســـی 
ـــش  ـــاون پژوه ـــا مع ـــت ب ـــارک در نشس ـــن پ ـــس ای ریی
و فنـــاوری وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری و 
تیـــم همـــراه، ضمـــن تشـــریح و ارایـــه گـــزارش 
عملکـــرد شـــرکت ها و واحدهـــای فنـــاور مســـتقر 
در پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز اظهـــار کـــرد: بـــا 
توجـــه بـــه فعالیت هـــای پـــارک علـــم و فنـــاوری 
البـــرز جهاددانشـــگاهی و این کـــه طبـــق آمـــار جـــزو 
شـــاخص های برتـــر کشـــور هســـتیم، از وزارت علـــوم 

ــم. ــار داریـ ــه را انتظـ ــش بودجـ افزایـ
مهنــدس عباســی در ادامــه گفــت: پــارک البــرز یکــی 
ــوم،  ــگاهی وزارت عل ــای جهاددانش ــه پارک ه از مجموع

ــدود ۱۰۰  ــن در ح ــاوری اســت. همچنی ــات و فن تحقیق
شــرکت در مجموعــه پــارک مســتقر می باشــد کــه 
از ایــن تعــداد بالغ بــر ۵۰ شــرکت پارکــی و مابقــی 

شــرکت های رشــدی محســوب می شــوند.
رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز افـــزود: از 
مجمـــوع ایـــن تعـــداد نیـــز بالغ بـــر ۳۰ شـــرکت، 
شـــرکت های دانش بنیـــان هســـتند کـــه در حـــال 

حاضـــر مشـــغول فعالیـــت می باشـــند.
مهنـــدس عباســـی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن موضـــوع 
ـــم و  ـــارک عل ـــون پ ـــا کن ـــه ت ـــی ک ـــی از دالیل ـــه یک ک
فنـــاوری البـــرز از میـــان ۲۶۳ شـــرکت دانش بنیـــان، 
ــح  ــت تصریـ ــرکت اسـ ــدود ۳۰ شـ ــان حـ ــا میزبـ تنهـ
کـــرد: کمبـــود فضـــای فیزیکـــی در اســـتان یکـــی از 

دالیـــل عمـــده ایـــن موضـــوع اســـت کـــه بـــا توجـــه 
بـــه پیگیری هـــای اخیـــر و بازدیـــد معـــاون پژوهشـــی 
و فنـــاوری وزارت عتـــف و همچنیـــن معاونـــت علمـــی 
ـــارک  ـــی رود پ ـــار م ـــوری، انتظ ـــت جمه ـــاوری ریاس و فن
ـــه  ـــبت ب ـــود نس ـــی خ ـــرانه واقع ـــهم و س ـــه س ـــرز ب الب
ـــع  ـــان ســـال، ۶ هـــزار مترمرب ـــا پای کل کشـــور برســـد و ت

را بتوانیـــم بـــه فضـــای پـــارک اضافـــه کنیـــم.
ـــه  ـــی ب ـــای فیزیک ـــدن فض ـــه ش ـــا اضاف ـــت: ب وی گف
فضـــای پـــارک، از رشـــدی ۲۰۰ درصـــدی در جـــذب 
برخـــوردار  پـــارک  در  دانش بنیـــان  شـــرکت های 

خواهیـــم شـــد.
وظیفـــه پارک هـــای علـــم و فنـــاوری تکمیـــل 
ـــود  ـــی ب ـــت؛ موضوع ـــتان اس ـــی اس ـــتم کارآفرین اکوسیس
ـــرد:  ـــح ک ـــت و تصری ـــاره داش ـــه آن اش ـــی ب ـــه عباس ک
تســـهیات، فضـــای فیزیکـــی، ایجـــاد کنسرســـیوم ها 
و تبـــادل بیـــن شـــرکت ها و همچنیـــن فـــروش و 
بـــازار شـــرکت ها از جملـــه رویکردهـــای پارک هـــا 

محســـوب می شـــوند.
مهنـــدس عباســـی تاکیـــد کـــرد: امیـــد ایـــن 
ـــز  ـــن مرک ـــی اولی ـــش خصوص ـــاری بخ ـــا همی ـــی رود ب م

اســـت. آماده ســـازی  حـــال  در  تجاری ســـازی 
البـــرز  فنـــاوری  و  علـــم  پـــارک  رییـــس 
جهاددانشـــگاهی درخصـــوص بازارهـــای منطقـــه و 
ـــر  ـــال حاض ـــت: در ح ـــه گف ـــوالت فناوران ـــروش محص ف
مـــا در حـــوزه ســـوریه، عـــراق و ترکیـــه فعالیت هایـــی 
ــور  ــی دو کشـ ــال رایزنـ ــم و در حـ ــروع کرده ایـ را شـ
ـــه  ـــتیم ک ـــز هس ـــه ای نی ـــای منطق ـــت بازاره ـــر جه دیگ
تـــا چنـــد مـــاه آتـــی ایـــن دو کشـــور نیـــز بـــه ایـــن 
ـــاری،  ـــاب آم ـــا احتس ـــا ب ـــد و م ـــد ش ـــزوده خواه ـــار اف آم
ــروش  ــی و فـ ــر بازاریابـ ــایه دفاتـ ــور همسـ در ۵ کشـ
محصـــوالت شـــرکت های دانش بنیـــان را خواهیـــم 

داشـــت.

آماده سازی اولین مرکز تجاری سازی در پارک البز 
جهاددانشگاهی

رییس پارک علم و فناوری البز جهاددانشگاهی گفت: با اضافه شدن فضای فیزیکی ۶ هزار مرتمربع به فضای پارک، از رشدی ۲۰۰ درصدی در 

جذب رشکت های دانش بنیان در پارک البز جهاددانشگاهی برخوردار خواهیم شد
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۲۹ خردادمـــاه: دکتـــر 
ـــی  ـــگاهی در پیام ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب حمیدرض
انتخـــاب آیـــت اهلل ســـید ابراهیـــم رییســـی به عنـــوان 
دوره  ســـیزدهمین  در  را  ایـــران  جمهـــور  رییـــس 

انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری تبریـــک گفـــت.
متن پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ـــم  ـــید ابراهی ـــت اهلل س ـــرت آی ـــارک حض ـــر مب محض

ـــه( ـــت توفیقات ـــی )دام رییس
رییس جمهور منتخب ملت بزرگ ایران

با اهدای سام و تحیات؛
ـــت  ـــمندانه مل ـــارکت هوش ـــز و مش ـــور افتخارآمی حض
ـــات  ـــامی در انتخاب ـــران اس ـــدار ای ـــت م ـــربلند و والی س
شـــکوهمند ۲۸ خـــرداد ۱۴۰۰ و موفقیـــت جنابعالـــی را در 
ـــن  ـــز میه ـــادار و عزی ـــردم وف ـــت م ـــاد اکثری ـــب اعتم جل
ــه نمایندگـــی  ــوده و بـ اســـامی تبریـــک عـــرض نمـ
از اعضـــای جهاددانشـــگاهی، آمادگـــی ایـــن نهـــاد 
ــا دولـــت  ــکاری بـ ــرای همراهـــی و همـ انقابـــی را بـ
ـــرفت  ـــعه و پیش ـــداف توس ـــق اه ـــیر تحق ـــده در مس آین
دانش بنیـــان کشـــور و ارائـــه توانمندی هـــای فناورانـــه 
و کارشناســـی مبتنـــی بـــر تجـــارب میدانـــی اعـــام 

می نمایـــد.
رجـــاء واثـــق دارم مـــردم و دلســـوزان نظـــام کـــه 
جهـــاد در همـــه عرصه هـــا در مســـیر ایـــران قـــوی را 
ســـرلوحه حرکـــت و اقـــدام خـــود قـــرار داده انـــد، همـــواره 

مشـــمول نصـــرت فراگیـــر الهـــی خواهنـــد بـــود.
و من اهلل التوفیق

پیام تبیک رییس جهاددانشگاهی 
به رییس جمهور منتخب

دکرت حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در پیامی انتخاب آیت الله سید ابراهیم رییسی 

به عنوان رییس جمهور ایران را تبیک گفت

پیام  این  روابط عمومی جهاددانشگاهی ۱ مرداد ماه: در متن 
تسلیت آمده است:

انا هلل و انا الیه راجعون
خبر فقدان جهادگر عالِم و خستگی ناپذیر برادر عزیزمان زنده 
یاد مهندس ولی اهلل گل میرزایی، موجب تألم و تأثر فراوان گردید.

حیات پربرکت او چه زمانی که به عنوان نماینده دانشجویان 
پرشور و انقابی در شورای مدیریت جهاددانشگاهی وظیفه 
آماده سازی دانشگاه صنعتی شریف پس از تعطیلی دانشگاه ها 
به  را  فترت  دوره  در  استادان  پژوهشی  توان  از  استفاده  و 
عهده گرفت و چه آن موقع که بار مسئولیت جهاددانشگاهی 
به دوش کشید، سراسر عشق  را متعهدانه  صنعتی شریف 
نیازهای کشور در حوزه  ایران اسامی و رفع  به سازندگی 
فناوری های پیشرفته بود. مدیریت دانش، جلوگیری از مدفون 
شدن تجربیات ارزشمند به دست آمده و انتقال آن به نسل 
ارزیابی و  بر مبنای  آینده روند توسعه  نیز ترسیم  و  جوان 
آموزش از دغدغه های همیشگی آن جهادگر با اخاص بود. 
اینجانب مصیبت درگذشت مرحوم مهندس گل میرزایی را 
به خانواده محترم ایشان به ویژه همکار جهادگر جناب آقای 
محمدرضا گل میرزایی و همکاران و دوستان و شاگردانش 
تسلیت عرض می کنم و از خدای متعال برای آن عزیز سفر 

کرده اجر مجاهدت ها و رحمت الهی را مسئلت می کنم.

پیام تسلیت رییس جهاددانشگاهی به مناسبت 
درگذشت اولین رییس جهاددانشگاهی صنعتی رشیف

دکرت حمیدرضا طیبی در پیامی درگذشت مهندس ولی الله گل میرزایی اولین رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی رشیف را تسلیت گفت.



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

18
ه2

مار
│ش

وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

128
گفتـار

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۱۷ مـــرداد مـــاه : متـــن 
ـــت: ـــرح اس ـــن ش ـــه ای ـــی ب ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــام دکت پی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و  عزیــز  خبرنــگاران  همــه  بــه  را  خبرنــگار  روز 

ــم  ــک می گوی ــور تبری ــانه های کش ــت اندرکاران رس دس
همچنیــن  و  خبرنــگار  شــهدای  خاطــره  و  یــاد  و 
ــژه دو  ــا و به وی ــروس کرون ــی وی ــد قربان ــگاران فقی خبرن
بانــوی خبرنــگار، همــکار پرتاشــمان در ایســنا زنده یــاد 
ــه  ــینی را ک ــه یاس ــادروان ریحان ــی و ش ــاد کریم مهش
در حادثــه تاســف بار واژگونــی اتوبــوس خبرنــگاران 
محیط زیســت در تیرمــاه امســال جــان باختنــد، گرامــی 

ــی دارم. م
ــکات  ــی مش ــان برخ ــرآوردن و طغی ــر ب ــروز، س ام
در جامعــه کــه ریشــه در تصمیمــات غیرعلمــی یــا 
ــن  ــاوری دارد، بهتری ــه فن ــا مقول ــح ب ــه ناصحی مواجه
ــی  ــگارِی تحقیق ــای خبرن ــه پ ــرای آن اســت ک ــل ب دلی
ــی  ــتگاه های متول ــرد دس ــر عملک ــارت ب ــمت نظ ــه س ب
ــات  ــی و تحقیق ــول علم ــای اص ــد برمبن ــه وظیفه دارن ک
مرتبــط  پروژه هــای  و  توســعه  طرح هــای  مکفــی، 
ــور  ــه به ط ــی ک ــی جای ــود؛ یعن ــاز ش ــد، ب ــرا کنن را اج
اتخــاذ  و  سیاســت گذاری  هرگونــه  اجتناب ناپذیــر، 

تصمیمــی بــا فنــاوری پیونــد می خــورد.
تحقیقــی  گزارش هــای  نیازمنــد  به شــدت  مــا 
ــات  ــذ تصمیم ــف اخ ــات مختل ــاد و تبع ــه ابع ــع ب راج
ــور  ــرفت کش ــا پیش ــط ب ــات مرتب ــا و موضوع در حوزه ه
هســتیم و این یکــی از مهم تریــن راه هــا بــرای عــدم 

تکــرار خطاهــا و ســوء مدیریت هاســت.
امیــدوارم همچنــان کــه صاحب نظــران و اســاتید ایــن 
ــف  ــایل مختل ــون مس ــازی پیرام ــای مج ــا در فض روزه
خبرنــگاران  می پردازنــد؛  اظهارنظــر  بــه  اجتماعــی 
تحقیقــی بــا مســتند نــگاری اقدامــات و روحیــه پیگیرانــه 
ــازوان هم افــزا در تحقــق گفتمــان  ــه به عنــوان ب و مجّدان

ــد. ــش بپردازن ــای نق ــه ایف ــان ب ــرفت دانش بنی پیش
ــم در  ــه همکاران ــام، ب ــن پی ــق همی ــا دارد از طری ج
ــوت  ــا و ســیناپرس خــدا ق ــای ایســنا، ایکن خبرگزاری ه
عــرض کنــم و موفقیــت بیــش از پیــش ایــن عزیــزان را 

ــم. ــد متعــال مســألت نمای از خداون

خبنگاران تحقیقی بازوان هم افزا 
در تحقق گفتان دانش بنیان

دکرت حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در آستانه ۱۷ مردادماه، روز خبنگار در پیامی 

با تبیک این روز خواستار ایفای نقش خبنگاران تحقیقی به عنوان بازوان هم افزا در تحقق 

گفتان پیرشفت دانش بنیان در کشور شد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۲ تیرمــاه: در پیــام تســلیت 
دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی آمــده 

: ست ا
ّ َوإِنَّا إِلَْیِه َراِجُعوَن إِنَّا هلِلَ

بــا کمــال تاســف باخبــر شــدیم خانــم مهشــاد 
کریمــی همــکار عزیزمــان در خبرگــزاری ایســنا در 
ــان  ــگاران در آذربایج ــوس خبرن ــی اتوب ــانحه واژگون س

ــت. ــاءاهلل پیوس ــه لق ــی ب غرب

ـــان  ـــواده محترمش ـــه خان ـــز را ب ـــن عزی ـــت ای درگذش
و همـــکاران گرامـــی ایســـنا تســـلیت عـــرض نمـــوده 
و ضمـــن آرزوی صبـــر بـــرای آن هـــا، آمـــرزش و علـــو 
درجـــات آن مرحومـــه را از خـــدای متعـــال مســـئلت 

داریـــم.
همچنیــن در ایــن حادثــه ناگــوار خانــم ریحانــه 
ــز  ــا نی ــزاری ایرن ــد خبرگ ــگاران ارجمن یاســینی از خبرن
ــانه ای  ــه رس ــه جامع ــت داده اند ک ــود را ازدس ــان خ ج

ــرای  ــرد، ب ــرو ب ــراوان ف ــی ف ــم و اندوه ــور را در غ کش
ــرای  ــروردگار، ب ــت پ ــز رحم ــت رفته نی ــز ازدس آن عزی
ــه  ــن حادث ــان ای ــاری و مصدوم ــر و بردب ــدگان صب بازمان

ــتاریم. ــل خواس ــفا عاج ــامتی و ش س
گفتنـــی اســـت پیـــش از ایـــن در ســـانحه ســـقوط 
ـــز دو  ـــال ۱۳۸۴ نی ـــش در س ـــی ۱۳۰ ارت ـــای س هواپیم
تـــن از خبرنـــگاران ایســـنا بـــه مقـــام شـــهادت نائـــل 

آمده انـــد.

پیام تسلیت
 رییس جهاددانشگاهی برای 

درگذشت خبنگاران ایسنا و ایرنا
رییس جهاددانشگاهی با صدور پیامی درگذشت خبنگاران 

خبگزاری های ایسنا و ایرنا در حادثه واژگونی اتوبوس حامل 

خبنگاران در آذربایجان غربی را تسلیت گفت
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آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش 
همکاری های جهاددانشگاهی

■ امکان ارائه خدمات جهاددانشگاهی در روستاها با استفاده از 
ظرفیت بسیج

■ نهضت قرآن آموزی دانشجویان در پرتو توافقی سه جانبه برپا 
می شود

■ رفع بی سوادی ناشی از کرونا با همکاری جهاددانشگاهی و 
ستاد مردمی مبارزه با کرونا

■ اخبا کوتاه

تفاهم



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

18
ه2

مار
│ش

وم
ود

ت 
یس

ل ب
سا

130
امکان ارائه خدمات تفاهم

جهاددانشگاهی در روستاها با 
استفاده از ظرفیت بسیج

تفاهم نامـه همـکاری بیـن جهاددانشـگاهی و سـازمان بسـیج علمـی، 
پژوهشـی و فنـاوری منعقد شـد

رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  تیرماه:دکتـر   ۱۵ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی و سـرتیپ دوم پاسـدار دکتر مهدی رحیمی رییس سـازمان بسـیج 
علمـی، پژوهشـی و فنـاوری در راسـتای اجرای تدابیـر و منویات مقـام معظم رهبری 
مبنـی بـر توسـعه علمـی و بهـره بـرداری همـه جانبـه از ظرفیت هـای ملی بـه ویژه 
جهادهـا و مراکـز پژوهشـی و بر اسـاس سیاسـت اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت ها و 
توانمندی هـای موجـود در کشـور و ایجاد فضای مناسـب برای جـذب نخبگان علمی 

تفاهم نامـه همـکاری امضـا کردند.
مراسـم انعقادتفاهم نامـه همـکاری بین جهاددانشـگاهی و سـازمان بسـیج علمی، 
پژوهشـی و فنـاوری بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی و 
سـرتیپ دوم پاسـدار دکتـر مهـدی رحیمی رییس سـازمان بسـیج علمی، پژوهشـی 

و فنـاوری برگزار شـد.
رهبـری  معظـم  مقـام  منویـات  و  تدابیـر  اجـرای  راسـتای  در  تفاهم نامـه  ایـن 
مبنـی بـر توسـعه علمـی و بهـره بـرداری همـه جانبـه از ظرفیت هـای ملی بـه ویژه 
جهادهـا و مراکـز پژوهشـی و بـر اسـاس سیاسـت اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت هـا 
و توانمندی هـای موجـود در کشـور و ایجـاد فضـای مناسـب بـرای جـذب نخبـگان 

علمـی امضا شـد.
بخشـی از موضـوع ایـن تفاهم نامـه و همکاری هـا حمایـت و همـکاری در توسـعه 
مرزهـای دانـش و دسـتیابی بـه علـوم و فناوری هـای نویـن و پیشـرفته، مشـارکت و 
همـکاری در سـازمان دهـی و بـه کارگیـری افـراد توانمنـد، نخبـگان و ظرفیت هـای 
بالقـوه نیـروی انسـانی کشـور و ایجـاد حاکمیـت بـا تربیـت و توانمندسـازی نیـروی 
انسـانی جریـان علم و فنـاوری انقاب اسـامی، برگزاری جشنواره/همایش/مسـابقات 
ملـی مشـترک بـه همـراه نمایشـگاهی از دسـتاوردهای فناورانـه بـا حفـظ مالکیـت 

فکـری و معنـوی طرفیـن، پشـتیبانی و رفـع موانـع توسـعهدهندگان فناوری شـامل 
هسـته های فنـاور، شـرکت های نوپـا و شـرکت های دانش بنیـان و ... اسـت.

از دیگـر موضوعاتـی ایـن تفاهم نامـه می تـوان بـه همـکاری در تقویـت و توسـعه 
مراکز رشـد و شـتاب دهنده های مشـترک اسـتانی و شهرسـتانی، همکاری در تقویت 
و توسـعه مراکز نوآوری اسـتانی مشـترک، اسـتفاده از پتانسـیل های علمی و فناورانه 
طرفیـن در خصـوص توسـعه فنـاوری و ارتقـاء هسـته های فنـاور بـه شـرکت های 
دانش بنیـان مـردم پایـه، هم افزایی منابـع در اختیار از طریق اشـتراک گـذاری منابع 
پژوهـش و فنـاوری جهـاد و منابـع صنـدوق جهـاد علمی بسـیج، همـکاری طرفینی 
در انجـام مشـاوره، منتورینـگ، برگـزاری کارگاه های آموزشـی و مهارتی هسـته های 
علمـی- فنـاور مسـتقر در ظرفیت هـای طرفیـن، مشـارکت طرفیـن در حمایـت از 
فناوری هـای بدیـع و نوظهـور اولویـت دار دفاعـی و ملـی، همکاری در جهـت احصاء 
مسـائل و نیازهـای اولویـت دار در موضوعـات مـورد توافـق و حل آن هـا در قالب های 
مختلفـی از جملـه حمایـت از پایـان نامه هـای تحصیـات تکمیلـی، کسـر خدمـت 
سـربازی و پژوهش هـای کاربـردی و بنیـادی، همـکاری در جهـت دهـی بـه علـم و 
فنـاوری در فضـای مجازی بـا راه اندازی شـبکه ملی فعاالن علم و فنـاوری، همکاری 
طرفینـی در جهـت مردمـی سـازی علـم و فناوری و اتصال مردم سـاالری دانشـی به 
بدنه هـای علمـی طرفیـن و اسـتفاده از ظرفیـت بسـیج اسـاتید و بسـیج دانشـجویی 

بـرای انجـام ماموریت هـای مشـترک اشـاره کرد.

یاری رساندن این نهاد برای کسب مرجعیت علمی کشور
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در ایـن مراسـم اظهـار کـرد: 
تسـریع در برنامـه پیشـرفت کشـور و حـل مشـکاتی کـه بـا آن مواجـه هسـتیم به 
ویـژه در حوزه هـای اقتصـاد و ایجاد اشـتغال بـرای مردم بـا تمرکز بر جوانـان ایجاب 
می کنـد امکانـات سـازمان های توانمند جمهوری اسـامی بـه ویژه در زمینه توسـعه 
علمـی و فناورانـه کـه می توانـد منجـر بـه اجـرای پروژه های بـزرگ و ایجاد اشـتغال 
و خدمـات بـرای مـردم در سراسـر کشـور شـود در کنار هم قـرار گیرنـد و یکدیگر را 

تکمیـل کـرده تـا به سـرعت بخشـیدن بـه برنامه توسـعه کشـور کمـک کنند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه جهاددانشـگاهی فناوری هـای متعـددی را در سـطح 
ملـی و در سـطح بین المللـی ایجـاد کـرده کـه بسـیاری از ایـن فناوری هـای ماننـد 
رویان شـناخته شـده اسـت، افـزود: در حوزه هـای علمـی و فناورانه جهاددانشـگاهی 
توانمندی هـای خوبـی در گسـتره جغرافیایی کشـور دارد. البته گسـتره جغرافیایی ما 

تمرکـز بـر مراکـز اسـتان ها و تعـداد محـدودی از شـهرهای بزرگ اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی افـزود: ویژگـی بسـیج علمـی ایـن اسـت کـه تـا عمـق 
روسـتاهای کشـور فعالیـت می کنـد، بنابرایـن می توانیـم بگوییم برخـی از خدمات ما 
کـه قابـل اسـتفاده در روسـتاها را دارد ماننـد بحث اصاح نژاد دام سـبک و سـنگین 
کـه بـا توجـه بـه شـرایط ویژه آب و هـوای کشـور از مباحث ضروری کشـور اسـت با 
اسـتفاده از ظرفیـت کل بسـیج خیلـی راحـت می توانـد در اختیـار مردم قـرار گیرد.

وی اظهـار کـرد: خوشـحال هسـتیم که ایـن دو مجموعه که هـر دو زاده انقاب و 
بـه همـه لحاظ شـبیه هـم هسـتند می توانند همـکاری خوبی با هم داشـته باشـند و 
امیدواریـم کـه انعقـاد این تفاهم نامه بتوانیم در سـرعت بخشـیدن به توسـعه کشـور 

و حـل مشـکات در جهـت ایجـاد اشـتغال و رفاه بـرای مردم عزیـز کمک کنیم.
در ادامه سـرتیپ دوم پاسـدار دکتر مهدی رحیمی رییس سـازمان بسـیج علمی، 
پژوهشـی و فنـاوری از تاش هـای جهادگونـه جهاددانشـگاهی به ویـژه درعرصه علم 

و فنـاوری کشـور تقدیر و تشـکر می کنم.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه پتانسـیل هایی چـه به صـورت بالفعـل و چـه به صـورت 
خدمـت  در  هسـتیم  مفتخـر  امـروز  گفـت:  دارد،  وجـود  طـرف  دو  در  بالقـوه 
جهاددانشـگاهی هسـتیم کـه زاییـده ایـن انقـاب اسـت و مـی رود کـه کشـور را در 
راسـتای علـم و فنـاوری، هـم در راسـتای اشـتغال زایی دانش بنیان و هم در راسـتای 

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

تفاهم
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کسـب مرجعیـت علمـی، کشـور را در رسـیدن به تمدن نوین اسـامی یـاری کند.
سـرتیپ دوم پاسـدار رحیمـی اظهـار کـرد: یکـی از ظرفیت هـای بسـیار مهـم 
کشـور جهاددانشـگاهی اسـت، منتهـی پتانسـیل ها و مزیت هایـی در بسـیج وجـود 
دارد کـه اگـر به جهاددانشـگاهی متصل شـود می توانـد تغییر و تحوالت اساسـی تر 

و بهتـری در عرصـه علـم و فنـاوری کشـور ایجـاد کند.
وی در پایـان تصریـح کـرد: در حـوزه علوم انسـانی اسـامی به ویـژه و در حوزه 
سـبک زندگـی ایرانـی اسـامی کار خوبی در بسـیج اتفـاق افتاد و در ادامـه این راه 

جهاددانشـگاهی می توانـد کمـک موثـری به مـا کند.

■□■

نهضت قرآن آموزی دانشجویان 
در پرتو توافقی سه جانبه برپا 

می شود
بـا همـکاری مشـترک میـان معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی وزارت 
علـوم تحقیقـات و فنـاوری از یـک سـو و سـازمان امـور دانشـجویان 
جهاددانشـگاهی و سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور کلیـد خـورد

و  مشـترک  همـکاری  تیرماه:توافق نامـه   ۲۳ جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
راه انـدازی نهضـت قرآن آمـوزی دانشـجویان میـان معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی 
دانشـجویان  امـور  سـازمان  و  سـو  یـک  از  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم  وزارت 
جهاددانشـگاهی و سـازمان قرآنی دانشـگاهیان کشـور از سـوی دیگر، طی مراسمی 

شـد. منعقد 
دکتـر عیسـی علیزاده معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی، دکتـر غامرضا غفاری، 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، محمدحسـین حسـنی سرپرسـت سـازمان 
امـور  پشـتیبانی  مدیـرکل  عسـکری  محمدهـادی  کشـور،  دانشـگاهیان  قرآنـی 
فرهنگـی، اجتماعـی وزارت علوم و رشـید جعفرپـور رییـس اداره فعالیت های دینی 

و قرآنـی وزارت علـوم در جلسـه انعقـاد ایـن تفاهم نامـه حضور داشـتند.
قرآنـی  سـازمان  سرپرسـت  حسـنی  محمدحسـین  جلسـه،  ایـن  ابتـدای  در 
دانشـگاهیان کشـور و مدیرعامـل خبرگـزاری ایکنا، ضمن خوشـامدگویی و تشـکر 
از اهتمامـی کـه معاونـت فرهنگـی وزارت علـوم به فعالیت هـای قرآنـی دارد، اظهار 
کـرد: از سـال ۹۴، مرکـزی در جهاددانشـگاهی با عنوان مرکز تربیت دانشـجو معلم 
قـرآن راه انـدازی شـد که سـالیانه بیـن ۲۰۰ تا ۳۰۰ دانشـجو را تحـت آموزش های 
قرآنـی قـرار می دهـد و دانشـجویان را آمـاده می کند تـا مأموریت آمـوزش قرآن را 

در سـطح دانشـگاهی در کشـور بـه انجام برسـانند.

وی بـا اشـاره بـه این کـه طی این سـال ها، شـبکه ای مشـتمل بر حـدود هزار و 
۶۰۰ دانشـجوی مسـلط بـه روان خوانـی و فصیح خوانی قرآن کریم شناسـایی شـده 
اسـت، افـزود: تسـلط ایـن دانشـجویان در آزمون هـای اولیـه آزمـوده شـده اسـت، 
بـه طـوری کـه قرائـت درسـت داشـته و بـا تجویـد قرآن آشـنا هسـتند و قـرآن را 
به صـورت فصیـح تـاوت می کننـد و سـپس وارد دوره آموزشـی بـا سـرفصل های 

مشـخص شـده اند.
وی بـا اشـاره بـه تعامـل شایسـته با معاونـت فرهنگـیـ  اجتماعـی وزارت علوم، 
ادامـه داد: جهاددانشـگاهی بـا ایـن معاونت رابطه گسـترده ای داشـت و این حضور 
امیدواریـم نهضـت  آورد.  بـه وجـود  را  در سـازمان دانشـگاهیان خیـر مضاعفـی 
قرآن آمـوزی در سـطح کان راه انـدازی شـود، خوابگاه هـا و دانشـگاه ها را بهره منـد 
کنـد و دانشـجویان به صـورت شـبکه ای آمـوزش قـرآن را انجـام دهند. بـا این نگاه 

تفاهم نامـه سـه جانبه ای تـدارک دیده شـده اسـت.

طرحی بر اساس یک نیاز واقعی
در ادامـه دکتـر عیسـی علیـزاده معاون فرهنگی جهاددانشـگاهی بـه بیان نکاتی 
پرداخـت و گفـت: اگـر بگوییـم اسـاس فعالیت هـای فرهنگـی در جهاددانشـگاهی، 
 ،۷۰ و   ۶۰ دهه هـای  در  نکرده ایـم.  گزافـی  ادعـای  بـوده،  قرآنـی  فعالیت هـای 
برگـزاری فعالیت هـای قرآنـی در دانشـگاه ها برعهـده جهاددانشـگاهی بـوده اسـت 
کـه از دل آن اقدامـات خـوب، سـاختاری به عنـوان سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان و 

خبرگـزاری ایکنا تشـکیل شـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه هـدف از ایـن اقدامـات، فراگیـری روخوانـی، روان خوانی، 
آشـنایی بـا تدبـر در قـرآن و در نهایـت عمل بـه قرآن در میان دانشـجویان اسـت، 
افـزود: بـا توجه به سـپری شـدن ۱۲ سـال آمـوزش در مـدارس، به نظر مـن نباید 
بـه دانشـجویان روخوانـی، روان خوانـی و تدبـر یـاد دهیـم، بلکـه بیشـتر بایـد روی 
سـبک زندگـی قرآنـی دانشـجویان کار کنیم، امـا امروزه شـرایط اینگونه اسـت که 
به دلیل آسیب شناسـی انجام شـده، دانشـجویان در هر رشـته حتی در رشـته های 
علـوم انسـانی و بعضـاً رشـته های الهیـات هنـوز در زمینـه روخوانـی و روان خوانـی 

قـرآن کریم ضعیف هسـتند.
سـه جانبه،  تفاهم نامـه  ایـن  مفـاد  دربـاره  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
اظهـار کـرد: قرابـت ذهنـی مجموعـه معاونـت فرهنگـی ـ اجتماعـی وزارت علـوم 
فعالیت هـای  کـه  می دهـد  نشـان  جهاددانشـگاهی،  مختلـف  مجموعه هـای  بـا 
جهاددانشـگاهی نیـز چـه در حـوزه نیـروی انسـانی و چـه در زمینه فهـم فرهنگی، 
بـه وزارت علـوم نزدیـک اسـت و همیشـه از حمایت هـای ایـن مجموعـه بهره منـد 
شـده ایم. امیـدوارم ایـن تفاهم نامه منشـأ خیر و برکت باشـد و ضمن تـداوم، بتواند 

ارتقـاء پیـدا کند.

ویژگی های فراسازمانی طرح دانشجومعلم قرآنی
در ادامـه این مراسـم، دکتر غامرضـا غفاری معاون فرهنگـی و اجتماعی وزارت 
علـوم ضمـن تشـکر از اقدامات جهاددانشـگاهی، گفـت: واقعیت در عرصـه فرهنگ 
ایـن اسـت کـه جهاددانشـگاهی را از هـر جهت، بـه نوعی خـود دانشـگاه می دانیم. 
اساسـاً خدمـت بـه قـرآن بـرای هـر مجموعـه ای افتخـار اسـت و از طـرف دیگر به 
لحـاظ شـرعی و دینـی موضوعـی اسـت کـه فراتـر از نظـام اداری و شـرح وظایـف 
بایـد بـه آن نـگاه کرد. مهم اسـت کـه در تمامـی مجموعه های نظام آمـوزش عالی، 

قـرآن مـورد توجه قـرار بگیرد.
دکتـر غفـاری اضافـه کـرد: اگـر در مجموعـه ای کـه غالبـاً بـا جوانـان فرهیخته 
و نخبـه تعریـف می شـود، فرهنـگ قرآنـی، جایـگاه و منزلـت پیـدا کنـد، قطعـاً در 
جامعـه نیـز اشـاعه و تأثیـر خواهد داشـت. بر همین اسـاس، این بحـث از دو ناحیه 

قابـل پیگیری اسـت.
وی بـا تقدیـر از اقدامـات ارزنـده سـازمان قرآنی دانشـگاهیان، بیان کـرد: اینکه 
دانشـجویان هـم بـرای خودشـان و هم به منظـور تعلیم سـایر دانشـجویان، آموزش 
می بیننـد، در جایـگاه خـود قابـل اهمیـت اسـت، امـا در یـک معنـا و نـگاه فراخ تر، 
وجـود چنیـن برنامه هایـی به دلیل اثـرات و تاثیـرات اقتضائی کـه دارد، حتی برای 
آنهایـی کـه کمتـر مشـارکت می کنند، تأثیـر خاصـی دارد و می تواند از بسـیاری از 
مسـائل پیشـگیری کنـد. بخش پنهـان این قبیـل فعالیت ها که نبایـد نادیده گرفته 

شـود، مصونیت هایـی اسـت که پدید مـی آورد.
در ادامـه، محمدهـادی عسـکری مدیـرکل پشـتیبانی امـور فرهنگـی، اجتماعی 
وزارت علـوم بـا اشـاره بـه ایـن کـه فعالیت هایـی از جنـس فعالیت هـای قرآنـی، از 
جملـه برنامه هـای مؤثـر در فضـای فرهنگـی دانشـگاه ها اسـت، اظهـار کـرد: ایـن 
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برنامه هـا منبـع اصلـی و ذخیـره ایدئولوژیـک بـرای فعالیت هـای هدفمنـد اسـت.
وی بـا اظهـار امیدواری نسـبت بـه تضمین انجام مفـاد این تفاهم نامه سـه جانبه، 
افـزود: سـامانه جامـع باشـگاه دانشـجویان ایـران متأثـر از فضـای کرونا ایجاد شـد. 
در ایـن سـامانه، ایـده آل مـا ایـن اسـت کـه هـر یـک از دانشـجویان دانشـگاه های 
کشـور پروفایلـی داشـته باشـد و از سـوی دیگـر، هـر یـک از گروه های دانشـجویی 
نشـریات  اسـامی، کانون هـای فرهنگـی،  دانشـجویی، تشـکل های  انجمن هـای  و 
دانشـجویی و گروه هـای صنفـی به صـورت فـردی و گروهـی کـه در ایـن سـامانه 
عضویـت دارنـد، در قالـب شـبکه ای سـامان یابنـد؛ ایجـاد سـاختاری بـرای شـبکه 

دانشـجو معلمـان قرآنـی می توانـد یکـی از آن شـبکه ها باشـد.
در ادامـه، رشـید جعفرپـور رییس اداره فعالیت هـای دینی و قرآنـی وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری، بـه بیـان نکاتـی پرداخـت و گفـت: در شـرایط کنونـی و پس 
از امضـای ایـن تفاهم نامـه و راه انـدازی نهضـت قرآن آمـوزی، جریان سـازی جدیدی 
در دانشـگاه ها رخ می دهـد کـه طـی آن هـم جهاددانشـگاهی و هـم سـازمان امـور 
دانشـجویان و هـم معاونـت فرهنگی ـ اجتماعـی، این موضوع را در دسـتور کار قرار 

می دهنـد.
وی ادامـه داد: وزارت علـوم ایـن ظرفیـت را دارد کـه بـه همـه دانشـگاه ها اطاع 
دهـد کـه چنیـن حرکتـی آغـاز شـده اسـت. معتقدم ایـن طرح از سـطح سـازمانی 
بـه سـطح ملـی ارتقـا یافتـه اسـت و امیـدوارم ایـن اقـدام، گام جدیـدی در ارتقای 

همـکاری بیـن وزارت علوم و جهاددانشـگاهی باشـد.

■□■

رفع بی سوادی ناشی از کرونا 
با همکاری جهاددانشگاهی و 

ستاد مردمی مبارزه با کرونا
تفاهم نامـه همـکاری معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـا شـورای 
مرکـزی مشـارکت های مردمـی مبارزه با کرونـا با هدف آمـوزش کودکانی 
کـه در پـی شـیوع کرونـا در مناطـق محـروم از تحصیـل بازمانده انـد به 

رسـید امضا 

بـا  کرونـا  از  ناشـی  بیسـوادی  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۲۴ خردادمـاه: محـو 
همـکاری جهاددانشـگاهی و سـتاد مردمی آسـیب های کرونا برابه گـزارش خبرنگار 
ایکنـا، تفاهم نامـه همـکاری معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـا شـورای مرکزی 
سـتاد مردمـی آسـیب های کرونـا، بـا حضـور دکترعیسـی علیـزاده معـاون فرهنگی 
جهاددانشـگاهی، محمدحسـین حسـینی یکتا دبیـر شـورای مرکـزی مشـارکت های 
مردمی مبارزه با کرونا، مهدی عباسـی رییس سـازمان دانشـجویان جهاددانشگاهی، 
دکترحامـد علی اکبرزاده رییس سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی و میثم جعفری 

معـاون دبیـر شـورای مرکـزی سـتاد مردمی آسـیب های کرونـا به امضا رسـید.
در ابتدای این نشسـت، دکترعیسـی علیـزاده معاون فرهنگی جهاددانشـگاهی به 
تشـریح بخش هایـی از فعالیت جهاددانشـگاهی پرداخت و گفت: جهاددانشـگاهی از 
سـال ۵۹ بـه فرمـان حضـرت امـام خمینـی )ره( و با تصویب شـورای عالـی انقاب 
فرهنگـی تشـکیل شـد. در آن ایـام هـدف اصلـی جهـاد تحقـق انقـاب فرهنگـی، 
گزینـش اسـاتید تـراز انقـاب اسـامی و ... بـود و در ادامـه فعالیت هـای دیگـری 
در حـوزه رسـانه، افکارسـنجی، پژوهـش، آمـوزش و ... را آغـاز کـرد و اکنـون در 
جهاددانشـگاهی هشـت سـازمان و مرکـز داریـم کـه شـامل خبرگزاری هـای ایکنـا 
و ایسـنا، مرکـز افکارسـنجی ایسـپا، سـازمان دانشـجویان، صندوق قرض الحسـنه و 

مرکـز گردشـگری علمـی - فرهنگـی دانشـجویان ایران اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه محـور فعالیت هـای مـا متمرکـز بـر دانشـجویان اسـت 
و رنـگ و بـوی سیاسـی نـدارد، گفـت: وجه تفـاوت جهاددانشـگاهی با سـایر مراکز 
ایـن اسـت که دسترسـی ما به سـبک زندگی دانشـجویی بـه دلیل مراکـز مطالعاتی 
کـه داریـم بیشـتر اسـت و زودتـر تغییرات نسـلی دانشـجویان را متوجه می شـویم.

مهـدی عباسـی رییـس سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی نیـز بـا حضور در 
ایـن نشسـت گفـت: مـا شـبکه ای از دانشـجویان داوطلـب در حوزه هـای مختلف را 
شـکل داده ایم و در حال حاضر با بیش از هشـت هزار نفر از دانشـجویان در سراسـر 
کشـور ارتبـاط منسـجم داریـم و از طریـق این هشـت هزار دانشـجو به تعـداد قابل 

توجهـی از دانشـجویان مرتبط می شـویم.
وی تصریح کرد: جهاددانشگاهی شبکه منسجم و خوبی از دانشجویان تشکیل داده 
که هر زمان نیاز باشد از توانمندی دانشجویان برای محرومیت زدایی بهره گرفته می شود.

در  نیـز  انتشـارات جهاددانشـگاهی  رییـس سـازمان  علی اکبـرزاده  دکترحامـد 
تشـریح فعالیت هـای ایـن سـازمان، گفـت: سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی بـه 
لحـاظ تعداد آثاری که در سـال منتشـر می کند، گسـتردگی جغرافیایـی و اهتمامی 
کـه بـه انتشـار آثار دانشـجویان دارد بزرگ ترین ناشـر دانشـگاهی کشـور محسـوب 

می شـود و بیـش از ۶۰۰ کتـاب در سـال منتشـر می کنـد.
وی با اشـاره به این که بیشـتر ناشـران عاقه مند هسـتند آثار اسـاتید را منتشـر 
کننـد، گفـت: مـا نـگاه فرهنگی داریـم و تـاش می کنیم آثـار دانشـجویان را چاپ 
کنیـم تـا منجـر بـه رشـد فرهنگی آنهـا شـود. از دیگـر اقدامات مـا ترویـج فرهنگ 
کتابخوانـی اسـت کـه در راسـتای تفاهم نامـه حاضـر می توانیـم هم در بحـث تولید 
محتـوا از ظرفیـت دانشـجویان اهـل قلم اسـتفاده کنیـم و هم می توانیـم از ظرفیت 

دانشـجویانی کـه در طرح هـای ترویـج کتابخوانی فعال هسـتند، بهـره ببریم.
مشارکت های  مرکزی  شورای  دبیر  معاون  جعفری  میثم  نشست،  این  ادامه  در 
مردمی مبارزه با کرونا به تشریح مفاد تفاهم نامه مشترک پرداخت و گفت: در ایام 
کرونا آموزش و پرورش بر استفاده از تب لت و سامانه شاد تاکید داشت که با توجه به 
شرایط کشور، شرایط مناطق محروم، گرانی سخت افزارهای زیرساختی سامانه شاد و 
عدم دسترسی بسیاری از بچه ها در مناطق محروم به اینترنت تاکید غیر علمی بود 

که باعث شد بخش عمده ای از بچه های مناطق محروم از تحصیل بازماندند.
است جبران پذیر  باالتر ممکن  مقاطع  در  از تحصیل  بازماندن  تصریح کرد:  وی 
باشد اما در مقاطع پیش دبستانی و اول دبستان منجر به بی سوادی بچه ها می شود. 
در مناطق محروم وقتی کودکان با سواد نمی شوند به سمت تبدیل شدن به کودک 
کار رانده می شوند. یکی از معضات کرونا بچه هایی است که از تحصیل بازمانده اند و 

ممکن است دیگر نتوانند حتی خواندن و نوشتن یاد بگیرند.
با  مبارزه  محمدحسین حسینی یکتا، دبیر شورای مرکزی مشارکت های مردمی 
کرونا نیز با اشاره به این که با بخشی از فعالیت های جهاددانشگاهی آشنایی دارد، 
در  فعالیت  طی  که  دردمندی  و  نیاز  احساس  دلیل  به  کرونا  مردمی  ستاد  گفت: 

اردوهای راهیان نور، قرارگاه خاتم االوصیاء و ... شاهد بودیم تشکیل شد.
وی اضافـه کـرد: یـک دسـتگاه نبایـد معاونت اجتماعی داشـته باشـد بلکـه باید 
معاونـت بـازاری داشـته باشـد؛ یعنی اجتماعـی را بیزینسـی می بینم کـه از زیر پله 
فعالیـت را شـروع می کنـد؛ در ایـن صـورت مـردم بـدان فعالیـت اعتمـاد می کنند، 
نـذر و وقـف و کمـک می کننـد و آن فعالیـت یـا بیزینـس رشـد می کند. شـما باید 
تشـکیات دائمـی بـرای دهه هشـتادی ها داشـته باشـید. باید کسـی کـه مقبولیت 
دهـه هشـتادی ها  بـرای  را  وقـف جهاددانشـگاهی  و  نـذر  سـازمان  دارد  مردمـی 

راه انـدازی کنـد و بـه تربیـت نیرو بپـردازد.
در پایـان ایـن نشسـت، تفاهم نامـه طـرح آمـوزش و بازآمـوزی دانـش آمـوزان 
محـروم از تحصیـل )مقطـع پایه دبسـتانی و اول ابتدایی( در دوران کرونـا با اولویت 
مناطـق محـروم بـه امضـای عیسـی علیـزاده معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی و 
محمدحسـین حسـینی یکتا، دبیـر شـورای مرکـزی مشـارکت های مردمـی مبـارزه 

بـا کرونا رسـید.



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

133

                    اخبار کوتاه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان و مرکز ذخایر 

ژنتیکی و زیستی ایران
روابـط عمومی مرکـز ملـی ذخایر ژنتیکـی و زیسـتی ایران، 
۲ مردادمـاه:در بازدیـد رییـس دانشـگاه علـوم کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی گـرگان از بانک هـای زیسـتی و محـل 
اجـرای پروژه هـای فناورانـه مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکی و 

زیسـتی ایـران بـر گسـترش همکاری هـا تاکید شـد.
دکتـر علی نجفی نژاد رییس دانشـگاه علوم کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی گـرگان بـه همـراه دکتر رضایـی معاون 
علمـی  هیـات  اعضـای  و  مسـووالن  سـایر  و  پژوهشـی 
ایـن دانشـگاه بـا حضـور در بانک هـای زیسـتی و محـل 
اجـرای پروژه هـای فناورانـه مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی 
ایـران واقـع در مجتمـع تحقیقاتـی شـهدای  و زیسـتی 
جهاددانشـگاهی از فعالیت هـا و دسـتاوردهای ایـن مرکـز 

کردند. بازدیـد 
در ایـن بازدیـد دکتـر الیـاس آریاکیـا مسـوول پـروژه 
تولیـد بذر هیبریـد و مدیربانک گیاهـی مرکز در خصوص 
اهمیـت تولیـد بـذر هیبریـد، نقـش مهـم آن در امنیـت 
غذایـی و رفع وابسـتگی در واردات بذرهـا توضیحاتی ارائه 

کرد.
وی همچنیـن در خصـوص چهـار نـوع بـذر تولیـدی 
و  تاقـی  نحـوه  ازلحـاظ  کاهـو  و  فلفـل  گوجـه،  خیـار، 
تکثیـر  و  به دسـت آمده  بـذری  رقم هـای  و  خالص سـازی 
کلکسـیون  بافـت،  کشـت  فنـاوری  طریـق  از  گیاهـان 
گیاهـان درون شیشـه ایـی بومـی بـه ارائـه توضیحـات 

پرداخـت.
بانـک  مدیـر  مشـتاقی  مهـدی  بازدیـد  ادامـه  در 
و  کلکسـیون های  معرفـی  بـه  میکروارگانیسـم ها 

پرداخـت. بانـک  ایـن  دسـتاوردهای 
وی در خصـوص نحوه نگهداری بلندمدت و اسـتاندارد 
میکروارگانیسـم ها، کلکسـیون های میکروبـی ارزشـمند و 
پرکاربـرد موجود و شناسـنامه دار کردن آن هـا توضیحاتی 

ارائـه کرد.
بـا توجـه بـه پتانسـیل ها و امکانـات و توانمندی هـای 
موجـود، مسـووالن دو مجموعـه جهـت ایجاد و گسـترش 
همکاری هـای مشـترک علمـی و فنـاوری اعـام آمادگـی 

کردند.
گفتنـی اسـت، در ایـن بازدیـد دکتـر داراب یزدانـی 
مدیـرکل دفتـر تخصصـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی و 
عبدالرضـا حاجیلـری مدیرکل راهبری پژوهـش و فناوری 
جهاددانشـگاهی، رییس دانشـگاه علوم کشـاورزی و منابع 

طبیعـی اسـتان گلسـتان را همراهـی کردند.

■■■ 

تفاهم نامه جهاددانشگاهی قزوین 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان
تفاهم نامـه  قزویـن:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
همـکاری بیـن جهاددانشـگاهی اسـتان قزوین و سـازمان 

مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان منعقـد شـد.

مهنـدس فرشـاد پیلـه چـی، رییـس جهاددانشـگاهی 
گسـترش  ایجـاد  به منظـور  کـرد:  اظهـار  قزویـن 
توانمندی هـای  از  بهره منـدی  و  مشـترک  همکاری هـای 
آموزشـی بیـن مجموعـه سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
بـرای  همـکاری  تفاهم نامـه  جهاددانشـگاهی،  و  اسـتان 

مـدت یـک سـال بـه امضـای دو طـرف رسـید.
مهنـدس پیلـه چـی در مـورد اهـداف تفاهم نامه گفت: 
تقویـت و توسـعه همکاری هـا و رفـع نیازهـای طرفیـن 
در حوزه هـای مختلـف کاری بـا اسـتفاده از ظرفیت هـا و 
امکانـات متقابـل بـرای بهره بـرداری بهتـر از توانمندی هـا 
ازجملـه  منابـع موجـود طرفیـن  و  کاری  و فرصت هـای 

اهـداف ایـن تفاهم نامـه اسـت.
برگـزاری همایـش،  آموزشـی در  همـکاری مشـترک 
درخواسـت  برحسـب  آموزشـی  کارگاههـای  و  سـمینار 
آموزش هـای  حـوزه  در  آموزشـی  تعامـات  سـازمان، 
تخصصـی کوتـاه مـدت بـا اسـتفاده از ظرفیـت معاونـت 
در  پژوهشـی  مشـترک  همـکاری  جهـاد،  آموزشـی 
حوزه هـای کاری مشـترک؛ بدیـن صـورت کـه نیازهـای 
تحقیقاتـی هریـک از طرفیـن درصـورت وجـود توانمندی 
مرتبـط در طـرف دیگـر، بـه وی ارجـاع خواهـد شـد و 
ارائـه مشـاوره های علمـی و تخصصـی بـر حسـب نیـاز و 
درخواسـت طرفیـن از جملـه مـوارد این تفاهم نامه اسـت.

■■■
 

استفاده از توانمندی و ظرفیت 
جهاددانشگاهی در انتقال آب 

خلیج فارس به اصفهان
روابـط عمومـی جهاددانشگاهی:نشسـت مشـترک دکتـر 
حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی با دکتر سـید 
محمـود حسـینی مدیرعامـل شـرکت تأمیـن آب اصفهان 
ظرفیت هـای  و  توانمندی هـا  از  اسـتفاده  محوریـت  بـا 
جهاددانشـگاهی در پـروژه ملـی انتقـال آب خلیـج فارس 

بـه اصفهـان برگزار شـد.
ظرفیت هـای  و  توانمندی هـا  از  اسـتفاده  به منظـور 
جهاددانشـگاهی در پـروژه ملـی انتقـال آب خلیـج فارس 
بـه اصفهان نشسـتی بـا حضور رییـس، معـاون پژوهش و 
فنـاوری و مدیـرکل و مدیـر پـروژه یابـی دفتـر تخصصـی 
بـا  جهاددانشـگاهی  پایـه  علـوم  و  مهندسـی  و  فنـی 
مدیرعامـل شـرکت تأمیـن آب اصفهـان در دفتـر مرکزی 

جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر  نشسـت  ایـن  در 
در  را  جهاددانشـگاهی  توانمندی هـای  جهاددانشـگاهی 
اجـرای پـروژه "ملی انتقـال آب خلیج فارس بـه اصفهان" 

تشـریح کـرد.
در ادامـه دکتـر سـید محمـود حسـینی مدیـر عامـل 
شـرکت تأمیـن آب اصفهـان توضیحاتـی را در خصـوص 
برنامه ریزی هـای مالـی و اقتصـادی اجـرای پـروژه و نحوه 

تأمیـن مالـی آن ارائـه کـرد.
در پایـان مقـرر شـد جلسـه ای بـا حضـور نماینـدگان 
جهاددانشـگاهی و شـرکت "سـازه سـازان" سـرمایه گذار 
و بهـره بـردار آب شـیرین کـن فـاز اول پـروژه بـا عنـوان 
"انتقـال آب خلیـج فـارس بـه کرمان و یـزد" برگـزار و از 
ظرفیت هـای ایـن نهاد در سـاخت و تأمیـن تجهیزات آب 

خلیـج فارس اسـتفاده شـود.
همچنیـن بـر اسـتفاده از ظرفیـت جهاددانشـگاهی در 
و  غشـاء  شـامل  تجهیـزات  تکنولـوژی  انتقـال  مدیریـت 

پمپ هـا در پـروژه خـط )۲( تاکیـد شـد.

نشست سه جانبه رییس 
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و 
روسای اداره کل ورزش و جوانان و 

سپاه شهدا استان
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی: دکتـر 
آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  رییـس  زاده  رسـتم  امیـن 
غربـی در نشسـت سـه جانبـه جهاددانشـگاهی آذربایجان 
غربـی بـا اداره کل ورزش و جوانـان و سـپاه شـهدا از آغاز 
طـرح سـرباز ماهـر در اسـتان خبـر داد و گفـت: برگزاری 
دوره هـای آشـنایی بـا مهارت هـای زندگـی و شـغلی برای 
۳۳۳ نفـر از سـربازان نیـروی انتظامـی و سـپاه پاسـداران 

آغاز شـده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی با اشـاره به 
ایـن کـه ایـن طـرح در دو مرکـز آموزشـی مالـک اشـتر 
سـپاه و امـام سـجاد )ع( ناجا برگزار می شـود اظهـار کرد: 
در ایـن طـرح سـربازان مهارت هـای عمومـی اشـتغال و 
کارآفرینی را در دوران آموزشـی در پادگان ها شـامل سـه 
سـطح قبـل از خدمـت، حیـن خدمـت و پـس از خدمـت 

فـرا می گیرنـد.
وی افـزود: تفاهم نامـه همـکاری بیـن جهاددانشـگاهی 
آذربایجـان غربـی و اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان در 
خصـوص اجـرای طـرح سـرباز مهـارت بـه امضـا رسـیده 

ست. ا
مهنـدس پـور ایراندوسـت مدیـرکل ورزش و جوانـان 
اسـتان نیـز در ایـن آییـن گفـت: همکاری هـای خوبـی 
پژوهشـی،  مختلـف  بحث هـای  در  جهاددانشـگاهی  بـا 
شـروع  نـوآوری  مرکـز  و  آفرینـی  مهـارت  آموزشـی 
کرده ایـم کـه سـتودنی بـوده و امیدواریـم زمینـه توسـعه 
همکاری هـای کمـی و کیفـی هـر چـه بیشـتر دوره هـا را 

فراهـم کنیـم.
در ایـن نشسـت علـی نـژاد فرمانـده پایـدگان سـپاه 
افزایـش تعـداد بهـره  بـا تقاضـای  مالـک اشـتر ارومیـه 
منـدان دوره بیان کرد: جهاددانشـگاهی یکـی از نهادهای 
ارزش آفریـن در اسـتان اسـت کـه بـا اتـکا به جوانـان در 
تحقـق گام دوم انقـاب اقدامـات ارزشـمندی انجـام داده 

ست. ا

■■■
 

بررسی میزان رغبت مردم به 
تشکیل شرکت های تعاونی سبز در 

استان آذربایجان غربی
توسط  غربی:  آذربایجان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
بررسی  مطالعاتی  طرح  غربی  آذربایجان  جهاددانشگاهی 
تعاونی  شرکت های  تشکیل  به  مردم  رغبت  عدم  دالیل 
سبز توسط گروه پژوهشی مدیریت کسب و کار بر اساس 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  بین  منعقده  تفاهم نامه های 

اجتماعی استان و جهاددانشگاهی در حال اجرا است.
دکتـر حاجـی لـو پژوهشـگر و عضـو گـروه مدیریـت 
کسـب و کار جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی با اشـاره 
بـه اهـداف ایـن طـرح اظهار کـرد: شناسـایی دالیـل عدم 
رغبـت مـردم بـه تشـکیل تعاونی هـای سـبز و افزایـش 
اشـتغال در بخـش تعـاون با ارائـه راهکارهـای عملیاتی از 

اهـداف اصلـی ایـن طـرح می باشـد.
از  و  کمـی  رویکـرد  نظـر  از  طـرح  ایـن  افـزود:  وی 
نظـر هـدف کاربـردی بـوده و دارای ماهیـت همبسـتگی 
توصیفـی و گردآوری اطاعات به صورت پیمایشـی اسـت.
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تفاهم

پژوهشکده علوم و فناوری مواد 
غذایی جهاددانشگاهی و دانشگاه 

گیرسون ترکیه
روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی: 
ایـن تفاهم نامـه همکاری بین پژوهشـکده علـوم و فناوری 
مـواد غذایـی جهاددانشـگاهی و دانشـگاه گیرسـون ترکیه 
بیـن دکتـر حمیدرضـا بیدخـوری رییـس پژوهشـکده و 
دکتـر دریـا افـه عضـو هیـات علمـی و نماینـده دانشـگاه 

گیرسـون ترکیـه بـه امضا رسـید.
در ایـن تفاهم نامـه بـر انجـام تحقیقـات در زمینه هـای 
پژوهشـی مـورد عاقه طرفین شـامل اسـتخراج رنگ های 
طبیعـی از منابـع گیاهی برای اسـتفاده در صنایع نسـاجی 

تاکید شـده اسـت.
همچنیـن در ایـن تفاهم نامـه بـه تحقیقـات پیرامـون 
انـواع اسـانس، آنتی اکسـیدان ها، آنزیم هـای پایدار کننده 
غذایی، نشاسـته های اصاح شـده، غذاهای سـامت محور 
و فراسـودمند، بیوتکنولـوژی و میکروبیولـوژی کاربـردی و 

فرآورده های اکسـترود شـده اشـاره شـده است.

■■■
 

 مرکز نوآوری جهاددانشگاهی ایالم 
و دانشگاه استان

روابط عمومـی جهاددانشـگاهی ایالم: تفاهم نامـه همکاری 
مرکز نوآوری جهاددانشـگاهی ایام و دانشـگاه اسـتان بین 
مهنـدس سـیدغامرضا حسـینی رییـس جهاددانشـگاهی 
ایـام و دکتـر محمـد علی اکبـری رییس دانشـگاه اسـتان 

رسـید. امضا  به 
ایـن تفاهم نامـه در راسـتای توسـعه اقتصـاد مبتنـی بر 
از  و حمایـت  دانش بنیـان  تأسـیس شـرکت های  دانـش، 
ایجـاد زیـر سـاخت های  ایده هـا و طرح هـای فناورانـه و 
الزم در جهـت توسـعه ارتقـای سـطح فعالیت هـای علمی، 
فرهنگـی، آموزشـی و پژوهشـی میـان دانشـگاه ایـام و 
مرکـز نـوآوری و شـتابدهی جوانـان اسـتان منعقـد شـده 

ست. ا
علمـی،  همکاری هـای  توسـعه  و  تعامـل  همچنیـن 
فرهنگـی، آموزشـی و پژوهشـی بـا اسـتفاده مطلـوب از 
توانایی هـا و امکانات تخصصی آزمایشـگاهی و سـاختمانی 
طرفیـن، همچنیـن ترویـج فرهنـگ کارآفرینـی در حـوزه 
دیجیتـال، سـهولت دسترسـی بـه منابـع مالـی، افزایـش 
کسـب وکارهای  شـتابدهی  دیجیتالـی،  گـذاری  سـرمایه 
فناورانـه، حمایـت از فرصت های نوین کسـب و کار به ویژه 
کسـب وکارهای خـرد و متوسـط، توسـعه و فناوری هـای 
نویـن بـا هـدف افزایـش رشـد اقتصـادی و ایجاد اشـتغال 
پایـدار بـه ویـژه بـرای دانشـجویان از جمله اهـداف انعقاد 

ایـن تفاهم نامـه اسـت.

■■■
 

مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی و دانشگاه آزاد 

اسالمی قم
همکاری هـای  قـم،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
کاربـردی  علمـی  آمـوزش  مرکـز  پژوهشـی  و  آموزشـی 
جهاددانشـگاهی قـم بـا دانشـگاه آزاد اسـامی بـا امضـای 

شـد. آغـاز  تفاهم نامـه 
رسـتمی  محمـد  امضـاء  بـه  کـه  تفاهم نامـه  ایـن  در 

رییـس مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی 
قـم و دکتـر خیـری رییس دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان 
قـم رسـید، دو طـرف بر اسـتفاده از ظرفیت های مشـترک 
دو  ایـن  کارآفرینـی  و  پژوهـش  آمـوزش،  حوزه هـای  در 

مجموعـه دانشـگاهی تاکیـد کردنـد.
و  ورکشـاپ ها  مسـابقات،  برگـزاری  در  همـکاری 
وبینارهـای آموزشـی تخصصـی، همایش هـا و رویدادهـای 
طرح هـای  اجـرای  در  همـکاری  و  کارآفرینـی  و  شـتاب 
پژوهشـی کاربـردی و ارائـه مقـاالت علمـی و کاربـردی از 

اسـت. تفاهم نامـه  موضوعـات  دیگـر 
در ایـن تفاهم نامـه ضمـن تاکید بر اسـتفاده از ظرفیت 
دو طـرف و بهـره گیـری از اعضای هیات علمـی در ارتقای 
کیفـی آموزش های عمومـی و مهارتی، همچنین اسـتفاده 
از تجهیزات آزمایشـگاهی، آموزشـی و کارگاهای تخصصی 
بـه  دیگـر  بخش هـای  در  همـکاری  گسـترش  طرفیـن، 
خصـوص حـوزه فرهنگـی و دانشـجویی نیـز برنامه ریـزی 

شـده است.

■■■
 

جهاددانشگاهی آذربایجان با بانک 
خون بندناف رویان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی: دکتـر 
مرتضـی ضرابـی مدیـر عامـل بانـک خـون بندنـاف رویان 
در جلسـه توسـعه همـکاری بـا رییـس جهاددانشـگاهی 
جهاددانشـگاهی  افـزود:  ارومیـه  در  غربـی  آذربایجـان 
آذربایجـان غربـی بـا توجـه بـه سـاختارها و ظرفیت هـا و 
موفقیت هـای مختلـف در حوزه هایـی کـه کسـب کـرده 
و جایـگاه اسـتانی سـازمانی اش در بیـن دسـتگاه ها قطعـاً 
می توانـد در فرهنگسـازی و کمـک بـه توسـعه فرهنـگ 
و  نـاف  بنـد  خـون  بنیـادی  سـلول های  سـازی  ذخیـره 
حوزه هـای مرتبـط تخصصـی اثربخـش ورود پیـدا کنـد.

غربـی  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  داد:  ادامـه  وی 
کـه  دارد  فـردی  بـه  منحصـر  قابلیت هـای  و  ظرفیت هـا 
می توانـد به عنـوان پیشـران تاثیرگـذار بـا رویکـرد علمـی 
و پژوهشـی در راسـتای توسـعه فعالیت هـای ایـن حـوزه 

ایفـای نقـش کنـد.
دکتـر ضرابـی بـا اشـاره بـه فعالیـت دفتـر نمایندگـی 
اسـتانی و جایـگاه آن در آذربایجـان غربـی گفـت: طـی 
نتایـج بررسـی ها متوجـه شـدیم علـت عمده عـدم ذخیره 
سـازی خـون بنـد نـاف عـدم اطـاع خانواده هـا بـوده که 
بایـد اطـاع رسـانی از کاربـرد ذخیره سـازی سـلول ها در 
انجـام  از طریـق رسـانه ها  بیماری هـای مختلـف  درمـان 
شـود و دفاتـر خـارج از مراکـز اسـتان ها نیز فعالتر شـوند.

وی بـا اشـاره بـه افزایـش هزینه هـای ذخیـره نمونـه 
تصریـح کـرد: هزینه هـای نگهـداری نمونه هـا نسـبت بـه 
قبـل باتوجـه بـه شـرایط تورمی افزایـش یافته اما شـرایط 
پرداخـت را بـرای خانواده هـا تسـهیل کرده ایـم بـه نحوی 
کـه هرکسـی باهرشـرایطی می توانـد یـک سـوم هزینه را 

نقـدی و مابقـی را به صـورت اقسـاط پرداخـت کنـد.

■■■

 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین با 
جهاددانشگاهی استان

در  تیرمـاه:   ۱۲ قزویـن،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی  رییـس  چـی  پیلـه  مهنـدس  نشسـت 
بـا دکتـر کشـتکار رییـس جدیـد دانشـگاه آزاد  قزویـن 

اسـامی قزویـن، رییـس ایـن واحـد بـه معرفـی مجموعه 
موجـود  ظرفیت هـای  بـه  و  پرداخـت  جهاددانشـگاهی 
برگزیـده  و  شـاخص  فعالیت هـای  و  مجموعـه  ایـن  در 

کـرد. اشـاره  قزویـن  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
در ادامـه ایـن جلسـه معاونـان و مدیـران بخش هـای 
مختلـف جهاددانشـگاهی بـه بیـان فعالیت هـا و معرفـی 
بخش هـای خـود پرداختنـد و زمینه هـای همـکاری هـر 

بخـش بـا مجموعـه دانشـگاه آزاد را بیـان کردنـد.
توانمندی هـای  بـه  نیـز  کشـتکار  دکتـر  همچنیـن 
دانشـگاه آزاد در بخش هـای علمـی، پژوهشـی و فرهنگـی 
اشـاره کـرد و بـه همکاری هـای مشـترک تاکیـد داشـت.

اسـتفاده  بـا  تـا  شـد  مقـرر  نشسـت  ایـن  پایـان  در 
ظرفیت هـای دو مجموعـه، فعالیت هـای مشـترک علمـی، 
پژوهشـی و فرهنگـی در جهـت پیشـرفت اسـتان صـورت 

بگیـرد.

■■■

 

جهاددانشگاهی لرستان و مرکز 
خدمات حوزه های علمیه

تفاهم نامـه  لرسـتان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
و  علمیـه  حوزه هـای  خدمـات  مرکـز  بیـن  همـکاری 

شـد. منعقـد  لرسـتان  جهاددانشـگاهی 
عرصه هـای  در  همـکاری  تفاهم نامـه  ایـن  موضـوع 
ایجـاد  و  پژوهشـی  آموزشـی،  فرهنگـی،  سـامت، 
زیرسـاخت های الزم در راسـتای توسـعه کسـب وکارهای 
بهینـه  اسـتفاده  و  کارآفرینـی  و  اشـتغال  تخصصـی، 
و  طرفیـن  مشـترک  ظرفیت هـای  و  توانمندی هـا  از 
افزایـش تعامـات بیـن بخشـی و توسـعه کمـی و کیفـی 

اسـت. طرفیـن  علمـی  همکاری هـای 
در ایـن مراسـم حجت االسـام علی رضا محمـدی امین 
رییـس مرکـز خدمـات حوزه هـای علمیـه لرسـتان اظهـار 
کـرد: حـوزه فعالیت هـای جهاددانشـگاهی و مرکز خدمات 
حوزه هـای علمیـه در جامعـه مشـابه اسـت چراکـه هر دو 

جهـادی وار عمـل می کنند.
ورزیـان  سـاح  امیـن  دکتـر  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
ارائـه  ضمـن  نیـز  لرسـتان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
گزارشـی از عملکـرد ایـن نهـاد انقابـی در اسـتان اظهـار 
کـرد: تفاهم نامـه همـکاری بیـن جهاددانشـگاهی و مرکـز 
خدمـات حوزه هـای علمیـه در سـطح ملـی منعقـد شـده 
مراکـز  و  اسـتانی  واحدهـای  توسـط  هم اکنـون  و  اسـت 
خدمـات حوزه هـای علمیه در سراسـر کشـور بومی سـازی 

می شـود.
در  می تواننـد  نهـاد  دو  ایـن  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
زمینه هـای آموزشـی، فرهنگـی، اشـتغال و کارآفرینـی و 
درمانـی همکاری های بسـیاری داشـته باشـند، اضافه کرد: 
امیدواریـم ایـن تفاهم نامـه مقدمـه ای بـرای همکاری های 

باشد. بیشـتر 

■■■
 

جهاددانشگاهی قم و مرکز خدمات 
حوزه های علمیه استان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی قـم، ۱۳ تیرمـاه: تفاهم نامه 
بـا مرکـز  همـکاری مشـترک بیـن جهاددانشـگاهی قـم 

خدمـات حوزه هـای علمیـه اسـتان امضـا شـد.
عرصه  را  جهاددانشگاهی  با  همکاری  عرصه  مهم ترین 
سامت دانست و گفت: عرصه سامت دقیق و مهم است 
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و در این عرصه شرایط زمانه و زندگی مردم طوری شده 
است که سامت برای مردم یک هزینه گزاف است.

وی ادامـه داد در دو بخـش سـامت و تولید نسـل باید 
همـکاری ویژه ای داشـته باشـیم تا جامعه هدف مـا بتواند 

هزینه هـای درمـان را تأمیـن کند و از پـس آن برآید.
نیز  قم  جهاددانشگاهی  رییس  حیدری  محمد  دکتر 
در این مراسم با اشاره به اهمیت تأمین سامت مردم در 
نادیده  مردم  تأمین سامت  که  در صورتی  گفت:  جوامع 
گرفته شود هر کاری در حوزه تأمین رفاه مردم بی نتیجه 

خواهد بود و رضایت مردم را جلب نخواهد کرد.

■■■
 

سازمان صنعت، معدن و تجارت 
سمنان و جهاددانشگاهی استان

بـا  همزمـان  سـمنان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
فرارسـیدن روز صنعـت و معـدن، رییس سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت اسـتان سـمنان بـه همـراه معاونـان این 

سـازمان از خبرگـزاری ایسـنا سـمنان بازدیـد کردنـد.
در این بازدید علی تشنه دل رییس سازمان صنعت، معدن 
فعالیت خبرگزاری  از  تمجدید  با  استان سمنان  تجارت  و 
ایسنا در معرفی ظرفیت ها و توانمندی های صنعت و معدن 
استان  جهاددانشگاهی  مجموعه  با  همکاری  گفت:  استان 
سمنان که از ماهیت دانشگاهی و روحیه جهادی برخوردار 
است، برای رشد و توسعه استان در بخش صنعت و معدن 

بسیار ارزشمند و تاثیرگذار خواهد بود.
حسـن رهایـی رییـس جهاددانشـگاهی سـمنان نیز در 
ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه توانمندی هـا و ظرفیت هـای 
حوزه هـای  در  اسـتان  ایـن  جهاددانشـگاهی  متعـدد 
ایـن  تمـام  از  گفـت:  فرهنگـی،  و  پژوهشـی  آموزشـی، 
ظرفیت هـا برای رشـد و توسـعه اسـتان در بخـش صنعت، 
معـدن و... کـه قطعاً رشـد و توسـعه همه جانبه اسـتان را 

بـه دنبـال دارد اسـتفاده خواهیـم کـرد.
و  ایجـاد  همـکاری  تفاهم نامـه  نشسـت،  ایـن  در 
زمینه هـای  تمـام  در  مشـترک  همکاری هـای  توسـعه 
در  فرهنگـی  و  پژوهشـی  آموزشـی،  فنـاوری،  علمـی، 
حوزه هـای آموزشـی، پژوهشـی و فرهنگـی بیـن رییـس 
جهاددانشـگاهی اسـتان سمنان و رییس سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت اسـتان سـمنان امضـا و تبـادل شـد.

■■■
 

پارک علم و فناوری البرز و مرکز 
رشد واحدهای فناور پژوهشکده 
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

روابط عمومی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی، 
۱۴ تیرمـاه: تفاهم نامـه همـکاری مشـترک بیـن مهنـدس 
تحقیقاتـی  و  علمـی  مجتمـع  رییـس  عباسـی  مهـدی 
شـهدای جهاددانشـگاهی و رییـس پـارک علـم و فنـاوری 
البـرز و دکتر رضا غفـارزادگان رییس پژوهشـکده گیاهان 

دارویـی جهاددانشـگاهی منعقـد شـد.
امکانـات،  و  اطاعـات  تبـادل  در  مشـترک  همـکاری 
توانمندی هـای علمـی و فنـی،  از ظرفیت هـا و  اسـتفاده 
و  اجرایـی  کارآفرینـی،  فرهنگـی،  آموزشـی،  پژوهشـی، 
قانونـی طرفیـن تفاهم نامـه در جهـت حمایـت از فنـاوران 
و صاحبـان ایـده در سـطح اسـتان، موضـوع تفاهم نامـه 
همـکاری مشـترک بیـن پـارک علـم و فنـاوری البـرز و 
مرکـز رشـد واحدهای فنـاور پژوهشـکده گیاهـان دارویی 

اسـت. جهاددانشـگاهی 

مهنـدس مهـدی عباسـی با اشـاره بـه اهمیـت اقتصاد 
دانش بنیـان در کشـور گفـت: برخـی از آمـار از سـهم یک 
تـا سـه درصـدی اقتصـاد دانش بنیـان در کشـور حکایـت 
دارد و حتـی برخـی آمـار تـا ۵ درصد هم عنوان می شـود؛ 
این آمار نسـبت به بسـیاری از کشـورها حتی کشـورهای 
منطقـه رقـم کوچکی اسـت و باید تاش کنیم بـه جایگاه 

واقعـی خـود در این زمینه برسـیم.
دکتـر رضـا غفـارزادگان رییـس پژوهشـکده گیاهـان 
دارویـی جهاددانشـگاهی و سرپرسـت مرکز رشـد گیاهان 
دارویـی نیـز بـا اسـتقبال از همکاری های مشـترک اظهار 
کـرد: امضـای ایـن تفاهم نامـه می توانـد موجـب هم افزایی 
بیشـتر در حـوزه علـم و فناوری در اسـتان البـرز بویژه در 

زمینـه گیاهـان دارویی شـود.

■■■ 

جهاددانشگاهی ایالم و مرکز 
خدمات حوزه های علمیه استان

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی ایالم، ۱۶ تیرمـاه: تفاهم نامه 
همـکاری مشـترک بیـن جهاددانشـگاهی ایـام و مرکـز 

خدمـات حوزه هـای علمیـه اسـتان منعقد شـد.
عرصه هـای  توسـعه  راسـتای  در  تفاهم نامـه  ایـن 
سـامت )تشـخیصی، درمانـی و ...(، فرهنگـی، آموزشـی 
پژوهشـی، ایجاد زیرسـاخت های الزم در راسـتای توسـعه 
کسـب وکارهای تخصصی، اشـتغال و کارآفرینی و استفاده 
از توانمندی هـا و ظرفیت های مشـترک جهاددانشـگاهی و 
حوزه هـای علمیه اسـتان ایام در جهـت افزایش تعامات 
بین بخشـی و توسـعه کمـی و کیفـی همکاری های علمی 

منعقد شـده اسـت.
ژنتیـک،  )تغذیـه،  مشـاوره  خدمـات  از  بهره منـدی 
هـدف  جامعـه  بهره منـدی  و...(،  روان شناسـی  بیهوشـی، 
مرکـز از مراکـز تخصصـی آسـیب های اجتماعـی، اجـرای 
بعـاوهٔ  مختلـف  حوزه هـای  در  مطالعاتـی  پروژه هـای 
تولیـد محتـوای اجتماعـی، فرهنگی و رسـانه ای بـا تاکید 
محتـوای  و  دیجیتـال  رسـانه ای  چنـد  محصـوالت  بـر 
ایـن  تعهـدات  از  قسـمتی  الکترونیکـی  آموزش هـای 

اسـت. بـوده  تفاهم نامـه 
همچنیـن تدویـن و اجـرای دوره هـای آمـوزش عالی با 
رویکـرد مهـارت محـور، شـغل محـور و محصـول محـور، 
کسـب  کلینیک هـای  مدیریـت  و  راهبـری  راه انـدازی، 
انـدازی  راه  عـاوه  بـه  کارآفرینـی،  و  اشـتغال  و  کار  و 
کارآفرینـی،  محوریـت  بـا  شـتابدهی  و  نـوآوری  مراکـز 
همچنیـن  خانگـی،  و  کوچـک  کسـب وکارهای  اشـتغال 
تاکیـد  بـا  توانمندسـازی  پروژه هـای  و  برنامه هـا  تدویـن 
تخصصـی،  مدیریتـی،  عمومـی،  آمـوزش  دوره هـای  بـر 
کارآفرینـی، کسـب وکارهای نویـن و خانگـی و تاکیـد بـر 
همـکاری در زمینه هـای قرانـی و صنایع فرهنگـی با تکیه 
ابعـاد و  بـر علـوم فناورانـه در جهاددانشـگاهی از دیگـر 

اسـت. تفاهم نامـه  ایـن  عرصه هـای 

■■■
 

جهاددانشگاهی زنجان و مرکز 
خدمات حوزه های علمیه استان

تیرمـاه:   ۱۵ زنجـان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
تفاهم نامـه همـکاری در عرصه هـای فرهنگـی، آموزشـی، 
پژوهشـی، ایجاد زیرسـاخت های الزم در راسـتای توسـعه 
نیـز  کسـب وکارهای تخصصـی، اشـتغال و کارآفرینـی و 
اسـتفاده بهینـه از توانمندی هـا و ظرفیت هـای مشـترک 

طرفیـن و افزایـش تعامـات بین بخشـی و توسـعه کمی و 
کیفـی همکاری هـای علمـی دو طـرف به مدت سـه سـال 
بیـن جهاددانشـگاهی زنجـان و مرکـز خدمـات حوزه های 

علمیـه اسـتان منعقد شـد.
برگـزاری بازدیدهـای علمـی و فرهنگـی از فعالیت های 
در  مرکـز  دادن  قـرار  اولویـت  در  و  جهاددانشـگاهی 
و  دینـی  محورهـای  بـا  تفریحـی  اردوهـای  برگـزاری 
و  تعریـف  در  همـکاری  نهـاد،  ایـن  توسـط  مذهبـی 
و  فرهنگـی  اجتماعـی،  مطالعاتـی،  پژهش هـای  اجـرای 
علمـی، گـردآوری، پـردازش، تجزیـه و تحلیـل اطاعـات 
توسـط  اسـتان  فرهنگـی  و  اجتماعـی  حوزه هـای  در 
همـکاری  دانشـگاه پژوهی،  و  فرهنگـی  مطالعـات  دفتـر 
رسـانه های  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  محتـوای  تولیـد  در 
متناسـب بـا برنامه هـا و سیاسـت های مرکـز و جهـاد اعم 
از محصـوالت چند رسـانه ای دیجیتـال و محتوای آموزش 
الکترونیکـی، همکاری در سـاخت مسـتند و انیمیشـن در 
حوزه هـای دینـی، اجتماعـی و فرهنگـی و نیـز طراحـی 
و تولیـد محصـوالت نمایشـگاهی، همـکاری در برگـزاری 
و  فرهنگـی  زمینه هـای  همـه  در  دینـی  گفتمان هـای 
اجتماعـی در سـطح دانشـگاه های اسـتان، از جملـه موارد 

ایـن تفاهم نامـه اعـام شـده اسـت.
همچنیـن تدویـن و اجـرای دوره هـای آمـوزش عالـی 
شـغل محور  مهارت محـور،  رویکـرد  بـا  علمی کاربـردی  و 
راهبـری  راه انـدازی،  در  همـکاری  محصول محـور،  و 
و  اشـتغال  کار،  و  کسـب  کلینیک هـای  مدیریـت  و 
کارآفرینـی بـرای مرکز در اسـتان های منتخـب، همکاری 
و  آموزشـی  مراکـز تخصصـی  راه انـدازی  و مشـارکت در 
مرکـز نـوآوری و شـتاب دهی بـا تاکیـد بـر کارآفرینـی، 
اشـتغال کسـب وکارهای کوچک و مشـاغل خـرد و خانگی 
مرکـز،  کارآفریـن  و  خـاق  خانواده هـای  از  حمایـت  و 
همـکاری در زمینـه قرآنـی و صنایـع فرهنگـی و پـارک 
علـوم فناوری هـای نـرم جهاددانشـگاهی، از دیگـر مـوارد 

مـورد توافـق دو طـرف اسـت.
 

■■■

جهاددانشگاهی گلستان و اداره کل 
پست استان

تفاهم نامـه  گلسـتان:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
همـکاری طرح ملی مشـاغل خانگی بین جهاددانشـگاهی 

گلسـتان واداره کل پسـت گلسـتان بـه امضـا رسـید.
ابراهیم شـهبازی سرپرسـت جهاددانشـگاهی گلسـتان 
در نشسـت امضـای ایـن تفاهم نامـه اظهـار کـرد: طـرح 
ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی در سـه فـاز اصلـی شـامل 
شناسـایی، آمـوزش و توانمندسـازی و اتصال بـه بازار اجرا 

می شـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه در قالـب ایـن طـرح بـرای ۵۴ 
هـزار و ۳۰۰ نفـر در کشـور اشـتغال پایـدار ایجـاد خواهد 
شـد، افزود: سـهمیه اسـتان گلسـتان در این طرح ۲۳۰۰ 

اسـت. نفر 
بـا  کـرد:  بیـان  گلسـتان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
امضـای ایـن تفاهم نامـه پیشـران های اسـتان، می تواننـد 
محصـول تولیدشـده را تحویـل اداره پسـت دهنـد تـا بـه 
مقصـد مـورد نظـر ارسـال شـود. ایـن اتفـاق می تواننـد 

الگـوی خوبـی بـرای اسـتان های دیگـر باشـد.
مهـرداد جالـی مدیـرکل پسـت اسـتان گلسـتان نیـز 
در ایـن جلسـه گفـت: هـدف از امضـای ایـن تفاهم نامـه، 
اتصـال بیـن تولیدکننـده و بـازار فـروش بـا کمک پسـت 
اسـت. این مسـاله می تواند کسـب وکار تجـارت الکترونیک 

را رونـق دهد.
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جهاددانشگاهی هرمزگان و مرکز 
خدمات حوزه های علمیه استان

مـاه:  تیـر   ۲۲ هرمـزگان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
محمـد دل پسـند رییـس جهاددانشـگاهی هرمـزگان از 
انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری مشـترک بیـن ایـن واحـد با 

مرکـز خدمـات حوزه هـای علمیـه اسـتان خبـر داد.
ــز  ــا مرک ــد ب ــن واح ــکاری ای ــای هم ــه زمینه ه وی ب
ــاره  ــزگان اش ــتان هرم ــه اس ــای علمی ــات حوزه ه خدم
ــکاری  ــه هم ــام در زمین ــم ن ــن تفاه ــت: ای ــرد و گف ک
 ،)... و  درمانــی  )تشــخیصی،  عرصه هــای ســامت  در 
فرهنگــی، آموزشــی و پژوهشــی، ایجــاد زیــر ســاخت های 
توســعه کســب وکارهای تخصصــی،  راســتای  الزم در 
اشــتغال و کارآفرینــی و اســتفاده بهینــه از توانمندی هــا 
ــات  ــش تعام ــرف و افزای ــای مشــترک دو ط و ظرفیت ه
ــای  ــی همکاری ه ــی و کیف ــعه کم ــی و توس ــن بخش بی

ــد شــده اســت. ــن منعق علمــی طرفی
رییــس جهاددانشــگاهی هرمــزگان اضافــه کــرد: 
ــات مشــاوره  ــی و خدم ــات تشــخیصی، درمان ــه خدم ارائ
در مراکــز خدمــات تخصصــی پزشــکی جهاددانشــگاهی، 
ــات  ــز خدم ــوی مرک ــده از س ــی ش ــاران معرف ــه بیم ب
حوزه هــای علمیــه اســتان بــا تخفیــف نســبت بــه 
تعرفه هــای خدمــات درمانــی مربــوط بــه نهادهــای 
تعهــدات  جملــه  از  مصــوب  غیردولتــی  عمومــی 

جهاددانشــگاهی در عرصــه ســامت اســت.
دل پســند بــا اشــاره بــه همــکاری در حــوزه فرهنــگ 
ــات  ــز خدم ــا مرک ــزگان ب ــد هرم ــگاهی واح جهاددانش
ــره  ــکان به ــرد: ام ــان ک ــتان، بی ــه اس ــای علمی حوزه ه
بــرداری جامعــه هــدف مرکــز خدمــات حوزه هــای 
آســیب های  تخصصــی  مراکــز  از  اســتان  علمیــه 
ــی از  ــی و فرهنگ ــای علم ــزاری بازدیده ــی، برگ اجتماع
برگــزاری  همچنیــن  و  جهاددانشــگاهی  فعالیت هــای 
اردوهــای تفریحــی بــا محورهــای دینــی و مذهبــی 
توســط ایــن واحــد از مــوارد همــکاری عنــوان شــده در 

ایــن تفاهم نامــه اســت.

■■■
 

جهاددانشگاهی کردستان و مرکز 
خدمات حوزه های علمیه استان

تیرمـاه:   ۲۲ کردسـتان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
حجت االسـام والمسـلمین علی حسـینی فر مدیر خدمات 
حوزه هـای علمیه اسـتان کردسـتان و اکبر اسـدی رییس 
جهاددانشـگاهی اسـتان تفاهم نامـه همکاری امضـا کردند.

مدیـر خدمـات حوزه هـای علمیـه کردسـتان در آییـن 
امضـای تفاهم نامـه اظهـار کـرد: در حـال حاضـر ۵ هزار و 
۵۰۰ نفـر روحانـی اهـل تسـنن و تشـیع و در مجمـوع به 
همـراه اعضـای خانـواده ۱۳ هـزار نفر تحت پوشـش مرکز 
خدمـات حوزه هـای علمیـه اسـتان کردسـتان قـرار دارند.

بـا  کردسـتان  اسـتان  علمیـه  حوزه هـای  افـزود:  وی 
همراهـی دسـتگاه های فرهنگی و اجرایی اسـتان در طول 
سـال بـه ایـن تعـداد روحانـی خدمـات ارائـه می دهـد که 
دسـتگاه های  ایـن  از  یکـی  کردسـتان  جهاددانشـگاهی 

فرهنگـی بـوده کـه مـا را در ایـن امـر یـاری می دهـد.
در  کردسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس  اسـدی  اکبـر 
ادامـه این دیـدار اظهار کـرد: امیدواریم این تفاهم منشـاء 
خیـر و برکـت بـرای ایـن دو نهاد باشـد و هـر دو مجموعه 

بتواننـد از ظرفیت هـای یکدیگـر اسـتفاده کننـد.

جهاددانشگاهی و حوزه های علمیه 
کهگیلویه وبویراحمد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان کهگیلویـــه  و 
ـــم کاظمی بیـــدک  ـــاه: ســـید محمدقائ ـــد، ۱۵ تیرم ـــر احم بوی
ــد در  ــه  و بویراحمـ ــگاهی کهگیلویـ ــس جهاددانشـ رییـ
ــس  ــا رییـ ــکاری بـ ــه همـ ــای تفاهم نامـ ــت امضـ نشسـ
ـــان  ـــا بی ـــتان، ب ـــه اس ـــای علمی ـــات حوزه ه ـــز خدم مرک
ــدف  ــا هـ ــکاری بـ ــه همـ ــن تفاهم نامـ ــه ایـ ــن کـ ایـ
فراهـــم آوردن زمینـــه همکاری هـــای هدفمنـــد بـــرای 
رشـــد اعتـــای جامعـــه هـــدف اســـت، اظهـــار کـــرد: 
ـــی و  ـــن بخش ـــات بی ـــش تعام ـــا افزای ـــی م ـــدف اصل ه
ـــن  ـــی طرفی ـــای علم ـــی همکاری ه ـــی وکیف ـــعه کم توس

ـــت. اس
ـــی  ـــادی انقاب ـــگاهی نه ـــرد: جهاددانش ـــح ک وی تصری
ـــطح  ـــامی در س ـــران اس ـــرفت ای ـــت پیش ـــده جه و بالن
بین الملـــی هســـت و در همـــه عرصه هـــا حرفـــی 

بـــرای گفتـــن دارد.
ـــواد  ـــلمین محمدج ـــام والمس ـــن، حجت االس همچنی
ـــای  ـــی حوزه ه ـــات تخصص ـــز خدم ـــس مرک ـــری ریی جعف
ــای  ــم حوزه هـ ــرد: هـ ــراز کـ ــز ابـ ــتان نیـ ــه اسـ علمیـ
ـــژه ای  ـــای وی ـــگاهی دارای ظرفیت ه ـــه و جهاددانش علمی
ــرفت  ــت پیشـ ــد جهـ ــرف بایـ ــر دو طـ ــتند و هـ هسـ
ـــد. ـــی را ببرن ـــره کاف ـــر به ـــای یکدیگ ـــه از برنامه ه جامع

■■■

جهاددانشگاهی همدان
 و مرکز خدمات 

حوزه علمیه استان
ـــاه: در  ـــدان، ۲۳ تیرم ـــگاهی هم ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــس  ـــا ریی ـــی کانترنی ـــن عل ـــترکی بی ـــت مش ـــی نشس پ
ــلمین  ــدان و حجت االسام والمسـ ــگاهی همـ جهاددانشـ
عیســـی بســـطامی مدیـــرکل مرکـــز خدمـــات حـــوزه 

علمیـــه اســـتان تفاهم نامـــه همـــکاری امضـــا شـــد.
همـــکاری در عرصه هـــای ســـامت )تشـــخیصی، 
پژوهشـــی،  و  آموزشـــی  فرهنگـــی،  و...(،  درمانـــی 
توســـعه  راســـتای  در  الزم  زیرســـاخت های  ایجـــاد 
کســـب وکارهای تخصصـــی اشـــتغال و کارآفرینـــی، 
ظرفیت هـــای  و  توانمندی هـــا  از  بهینـــه  اســـتفاده 
ـــی  ـــن بخش ـــات بی ـــش تعام ـــرف، افزای ـــترک دو ط مش
و توســـعه کمـــی و کیفـــی همکاری هـــای علمـــی 

طرفیـــن موضـــوع اصلـــی تفاهم نامـــه اســـت.
ارائـــه خدمـــات آزمایشـــگاهی، خدمـــات طـــب کار، 
ارائـــه خدمـــات خدمـــات مشـــاوره تخصصـــی شـــامل 
ـــان،  ـــودک و نوجوان ـــاوره ک ـــش از ازدواج، مش ـــاوره پی مش
ـــک  ـــی در کلینی ـــتعداد یاب ـــز اس ـــاد و نی ـــی و اعتی تحصیل
ـــوزه  ـــه در ح ـــن تفاهم نام ـــاد ای ـــواده از مف ـــاوره خان مش

ــد. ــامت می باشـ سـ
ـــدی  ـــکان بهرمن ـــز، ام ـــری نی ـــی هن ـــه فرهنگ در عرص
ـــیب های  ـــی آس ـــز تخصص ـــز از مراک ـــدف مرک ـــه ه جامع
ـــی و  ـــی و فرهنگ ـــای علم ـــزاری بازدیده ـــی، برگ اجتماع
ـــای  ـــا محوره ـــی ب ـــای تفریح ـــزاری اردوه ـــن برگ همچنی
دینـــی و مذهبـــی توســـط جهاددانشـــگاهی، همـــکاری 
ـــاب  ـــه و انق ـــت فقی ـــام )ره(، والی ـــز ام ـــا مرک ـــترک ب مش
اســـامی و برگـــزاری کارگاه هـــای آموزشـــی ســـاخت 
ــرای  ــفال بـ ــکاری روی سـ ــرامیک و لعابـ ــفال و سـ سـ
انـــواع گروه هـــای ســـنی مختلـــف و زنـــان متقاضـــی 

مشـــاغل خانگـــی از موضوعـــات تفاهم نامـــه اســـت.

مرکز منش جهاددانشگاهی استان 
مرکزی و شتاب دهنده امید 

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی: در راسـتای 
شـتابدهی  و  نـوآوری  مرکـز  شـتابدهی  مرحلـه  اجـرای 
جوانـان اسـتان مرکـزی و به منظـور شـتابدهی و حمایـت 
مـادی از ایده هـا و کارآفرینـان تیم هـای مسـتقر در مرکز 
در حـوزه صنایـع خـاق فرهنگـی، تفاهم نامـه همـکاری 
مشـترکی بین مرکز نوآوری و شـتابدهی جهاددانشـگاهی 
نـوآوری  )مرکـز  امیـد  شـتابدهنده  و  مرکـزی  اسـتان 

فرهنگـی امیـد( منعقد شـد.
ایـن تفاهم نامـه بـه مـدت یکسـال منعقـد و مقرر شـد 
دو طـرف بـا همکاری مشـترک نسـبت بـه توانمندسـازی 
و شـتابدهی کسـب وکارهای فناورانه در مرحله شـتابدهی 
مشـترکی  اقدامـات  فرهنگـی  خـاق  صنایـع  حـوزه  در 

باشند. داشـته 
جوانـان  شـتابدهی  و  نـوآوری  مرکـز  اسـت،  گفتنـی 
اداره کل  بـا همـکاری  مرکـزی  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
شـتابدهی  برنامـه  اجـرای  بـا  اسـتان  جوانـان  و  ورزش 
کسـب وکارهای فناورانـه جوانـان در اسـتان مرکـزی بـا 
بسترسـازی جهـت برانگیختـن جوانـان و ایـده پـردازان 
دانشـگاهی و تجـاری سـازی ایده هـای نوآورانـه در حـال 

فعالیـت اسـت.

■■■
 

جهاددانشگاهی کرمان و اداره کل 
آموزش و پرورش استان

ــان:  ــتان کرمـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــاب  ــه گام دوم انقـ ــاد بیانیـ ــق مفـ ــتای تحقـ در راسـ
اســـامی تفاهم نامـــه همـــکاری مشـــترکی بیـــن اداره 
کل آمـــوزش و پـــرورش و جهاددانشـــگاهی اســـتان 

کرمـــان منعقـــد شـــد.
ایـــن تفاهم نامـــه بـــا هـــدف بهره منـــدی، اســـتفاده 
ظرفیت هـــای  و  علمـــی  توانایی هـــای  تقویـــت  و 
ـــی،  ـــی، تحقیقات ـــی، مهارت ـــی، آموزش ـــی، فرهنگ اجتماع
ـــول  ـــند تح ـــتای س ـــل در راس ـــی متقاب ـــی و اجرای پژوهش
بنیادیـــن آمـــوزش و پـــرورش و اجـــرای سیاســـت های 

ـــد. ـــد ش ـــی منعق ـــاد مقاومت اقتص
و  آمـــوزش  کل  اداره  تفاهم نامـــه  ایـــن  طـــی 
پـــرورش و جهاددانشـــگاهی اســـتان کرمـــان متعهـــد 
شـــدند در راســـتای اجـــرای سیاســـت های مقاومتـــی 
و سیاســـت های اباغـــی گام دوم، همچنیـــن ایجـــاد 
کمیته هـــای مشـــترک کارشناســـی و مدیریـــت در 
جهـــت تســـهیل ارتباطـــات و هماهنگی هـــای بعـــدی 

همـــکاری داشـــته باشـــند.
ـــوزش  ـــت آم ـــای الزم جه ـــاد زمینه ه ـــن ایج  همچنی
مهارت هـــای زندگـــی بـــه ســـوادآموزان و خانـــواده 
آنهـــا، شناســـایی ســـایر حوزه هـــا و زمینه هـــای کاری 
ـــکاری  ـــه هم ـــترش دامن ـــرای گس ـــاش ب ـــترک و ت مش
برگـــزاری  زمینـــه  در  همـــکاری  مشـــارکت ها،  و 
ـــت  ـــی و تربی ـــای آموزش ـــا، دوره ه ـــمینارها، همایش ه س
ـــتن  ـــتراک گذاش ـــه اش ـــف، ب ـــای مختل ـــی در حوزه ه مرب
ــی،  ــری، تجربـ ــی، فکـ ــای تخصصـ ــب ظرفیت هـ مناسـ
ــی،  ــات علمی-آموزشـ ــانی، امکانـ ــی و انسـ ــع مالـ منابـ
ــایر  ــه ای و سـ ــی، کتابخانـ ــی، پژوهشـ ــای فیزیکـ فضـ
ــزات  ــات، تجهیـ ــب امکانـ ــن مناسـ ــا و تأمیـ ظرفیت هـ
و ملزومـــات اجـــرای طرح هـــای مـــورد نیـــز نظرمـــورد 

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق توج
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جهاددانشگاهی هرمزگان با اداره 
پست استان 

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی: رییس جهاددانشـگاهی 
هرمـزگان گفـت: به منظـور شناسـایی، ارزیابـی و آموزش 
شـرکت های نوپـا )اسـتارت آپـی( در حـوزه کسـب و کار 
الکترونیـک جهـت همـکاری و توسـعه و بهـره بـرداری از 
امکانات سـکوی تجـارت الکترونیک شـرکت ملی پسـت، 
تفاهم نامـه ای بیـن اداره کل پسـت اسـتان و ایـن واحـد 

شـد. منعقد 
محمـد دل پسـند ضمـن اعـام ایـن مطلـب افـزود: 
ارزیابـی شـرکت های نوپـا )اسـتارت آپـی(  شناسـایی و 
فعـال در حـوزه کسـب و کار الکترونیک مطابق با شـرایط 
واجـد  و  شـده  شناسـایی  شـرکت های  معرفـی  پسـت، 
شـرایط بـه پسـت جهـت انجـام اقدامـات بعـدی، ارزیابی 
عملکـرد شـرکت های معرفـی شـده و در حـال فعالیـت 
اهـداف تعییـن شـده و کمـک  بـه  به منظـور دسـتیابی 
بـه شـرکت های در حـال فعالیـت جهـت رفـع نقایـص 
از جملـه  و حرفـه ای  کاری  بهبـود شـرایط  و  احتمالـی 

اسـت. تفاهم نامـه  ایـن  در  تعهـدات جهاددانشـگاهی 
وی اضافـه کـرد: ارائـه آموزش هـای الزم مرتبـط بـا 
فعالیـت،  در حـال  بـه شـرکت های  تفاهم نامـه  موضـوع 
تـاش جهـت راه انـدازی سـاز و کار تجـارت الکترونیـک 
بیـن الملـل، ایجاد تمهیـدات الزم جهت الـزام به دریافت 
بـا  شـرکت های  انتخـاب  الکترونیکـی،  بصـورت  وجـوه 
از  اولویـت  محصـوالت بومـی و اسـتراتژیک اسـتانی در 

دیگـر تعهـدات ایـن واحـد در تفاهم نامـه می باشـد.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان هرمزگان خاطرنشـان 
کـرد: تخصیـص فضـای کاری مـورد نظـر بـه جهـاد در 
صـورت درخواسـت و عقد قـرارداد اجـاره؛ فراهـم نمودن 
امکانـات تـردد و حضـور در سـاختمان محـل اسـتقرار 
خـارج از سـاعات کاری مصـوب پسـت و فراهـم نمـودن 
تجـارت  پلتفـرم  زیرسـاخت های  بـه  دسترسـی  امـکان 
اسـتان  پسـت  کل  اداره  تعهـدات  از  پسـت  الکترونیـک 

هرمـزگان در ایـن تفاهم نامـه اسـت.

■■■ 

جهاددانشگاهی کردستان با دفتر 
تحقیقات کاربردی فرماندهی 

انتظامی استان
کردســـتان:  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
تحقیقـــات  دفتـــر  و  کردســـتان  جهاددانشـــگاهی 
کاربـــردی فرماندهـــی انتظامـــی اســـتان در راســـتای 
بهره منـــدی بهینـــه از ظرفیت هـــا و امکانـــات موجـــود 
ـــترک و  ـــداف مش ـــه اه ـــیدن ب ـــق بخش ـــت تحق در جه
توســـعه همکاری هـــا در زمینـــه فعالیت هـــای علمـــی، 
ـــد  ـــه منعق ـــن تفاهم نام ـــی ای ـــی و فن ـــی، پژوهش آموزش

شـــده اســـت.
ــعه  ــاد و توسـ ــه، ایجـ ــاد تفاهم نامـ ــدف از انعقـ هـ
ــی،  ــای علمـ ــام زمینه هـ ــترک تمـ ــای مشـ همکاری هـ
ــن  ــر گرفتـ ــا در نظـ ــی بـ ــی و فنـ ــی، پژوهشـ آموزشـ
تمامـــی امکانـــات دو طـــرف اعـــم از علمـــی، فنـــی، 

نیـــروی انســـانی، تجربـــه و تخصـــص اســـت.
ــر  ــات یکدیگـ ــرف از امکانـ ــدن دو طـ ــد شـ بهرمنـ
در زمینـــه علمـــی، آموزشـــی، پژوهشـــی وفنـــی، 
تبـــادل اولویت هـــای پژوهشـــی و جهـــت دهـــی 
بـــه موضوعـــات پژوهشـــی طرفیـــن؛ همـــکاری در 
ـــارات  ـــگارش و انتش ـــی، ن ـــترک پژوهش ـــای مش پروژه ه
ـــریه های  ـــی در نش ـــی و پژوهش ـــی، آموزش ـــاالت علم مق

ــادل  ــر و تبـ ــاپ، نشـ ــه، چـ ــف، ترجمـ ــن، تألیـ طرفیـ
کتـــاب )الکترونیکـــی و فیزیکـــی( و مجـــات علمـــی 
همـــکاری  و  مشـــترک  به صـــورت   ... و  پژوهشـــی 
برگـــزاری مشـــترک همایش هـــا، نشســـت های  در 
تخصصـــی، ســـمینارها و کارگاه هـــای علمـــی آمـــوزش 
ــای الزم  ــایر همکاری هـ ــی و سـ ــن المللـ ــی و بیـ ملـ
ــن  ــوع ایـ ــگر موضـ ــتاد و پژوهشـ ــادل اسـ ــر تبـ نظیـ

می باشـــد. تفاهم نامـــه 

■■■
 

جهاددانشگاهی ایالم
 با معاونت علمی و فناوری

 ریاست جمهوری
روابط عمومی جهاددانشـگاهی واحد اسـتان ایـالم: موافقت 
نامـه همـکاری جهاددانشـگاهی واحـد ایـام بـا معاونـت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـا موضـوع فعالیـت 

مرکـز نـوآوری تولیـد محتـوای دیجیتـال منعقد شـد.
ایـن موافقـت نامـه بـا هـدف حمایـت از فعالیت هـای 
دیجیتـال  محتـوای  تولیـد  نـوآوری  مرکـز  بـه  مربـوط 
و  اهـداف  راسـتای  در  و  ایـام  واحـد  جهاددانشـگاهی 
سیاسـت های معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری 

منعقـد شـده اسـت.
گفتنـی اسـت، جهاددانشـگاهی به عنـوان مجری طرح 
متعهـد شـده اسـت تـا در مـدت زمـان ۱۸ مـاه در انجام 
طـرح، از اصـول علمی، کارشناسـی و اسـتانداردهای فنی 

و اجرایـی اسـتفاده کند.

■■■
 

جهاددانشگاهی کرمان
 با بهزیستی رفسنجان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کرمـان: امیـد محمـدی 
کرمـان  پشـتیبانی جهاددانشـگاهی  معاونـت  سرپرسـت 
مختلـف  بخش هـای  در  تفاهم نامـه  ایـن  کـرد:  اظهـار 
جهاددانشـگاهی  بیـن  اجتماعـی  و  آموزشـی  فرهنگـی، 
کرمان و بهزیسـتی شهرسـتان رفسـنجان بـا هدف کمک 

بـه جامعـه هـدف بهزیسـتی منعقـد شـد.
وی افـزود: بـا توجه بـه گسـتره آسـیب های اجتماعی 
رفسـنجان  شهرسـتان  و  کرمـان  اسـتان  سـطح  در 
جهاددانشـگاهی ایـن آمادگـی را دارد کـه در حـوزه افکار 
سـنجی وارد شـود و با بررسـی وضعیت موجود در زمینه 
آسـیب های اجتماعـی بـرای بسترسـازی فرهنگـی ورود 
کنـد، در حـوزه آمـوزش نیـز مـا روی مهـارت و اشـتغال 
تمرکـز داریـم و در ایـن حـوزه نیـز برنامه هـای خوبـی 

اسـت. تدوین شـده 
محمـدی تصریـح کـرد: بـا توجه بـه وضعیـت موجود، 
از مهم تریـن دغدغه هـای جامعـه هـدف  اشـتغال یکـی 
آمـوزش مهارت هـای الزم  بـا  نیـز  مـا  اسـت  بهزیسـتی 
می توانیـم زمینـه ورود ایـن افـراد بـه بـازار کار را مهیـا 
کنیـم، در حـال حاضـر نیـز در حـوزه زنـان سرپرسـت 
خانـوار از طریـق دفاتـر تسـهیلگری وارد شـدیم و ضمـن 
مشـاغل  طریـق  از  را  اشـتغال  زمینـه  مهـارت  آمـوزش 

خانگـی نیـز فراهـم آوردیـم.
در ایـن نشسـت عبـاس بلنـدی رییس ادره بهزیسـتی 
رفسـنجان گفـت: همه افـراد جامعه مخاطبان ما هسـتند 
و خدمـات مـا از زمـان تولـد تا سـالمندی بـه افـراد ارائه 

می شـود.

سازمان جهاددانشگاهی گیالن و 
دانشگاه فنی حرفه ای استان

روابـط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی گیـالن: تفاهم نامه 
سـازمان  بیـن  آموزشـی  و  پژوهشـی  علمـی،  همـکاری 
جهاددانشـگاهی گیـان و دانشـگاه فنـی حرفه ای اسـتان 

شـد. منعقد 
ایـن تفاهم نامـه در راسـتای تعامات علمی، پژوهشـی 
و آموزشـی بیـن دانشـگاه فنـی و حرفه ای اسـتان گیان 
به منظورهمـکاری  گیـان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  و 
تحقیقـات  و  علمـی  زمینه هـای  کلیـه  در  مشـترک 
کاربـردی فـی مـا بیـن، بـا در نظر گرفتـن کلیـه امکانات 
دو طـرف اعـم از علمـی، فنی، نیـروی انسـانی، اطاعات، 

تجربـه و تخصـص منعقـد شـد.
سـازمان  بیـن  تفاهم نامـه  ایـن  اسـت،  گفتنـی 
جهاددانشـگاهی گیـان توسـط دکتـر فریبـرز جمالـزاد 
فـاح رییس سـازمان و دانشـگاه فنـی و حرفه ای اسـتان 
گیـان توسـط دکتـر رسـول شمشـادی رییس دانشـگاه 
در محـل دانشـگاه فنـی و حرفـه ای اسـتان بـه امضـاء دو 

طـرف رسـید.
■■■

جهاددانشگاهی همدان و پارک 
علم و فناوری استان

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی همـدان، قـرارداد همکاری 
مشـترک بیـن جهاددانشـگاهی همـدان و پـارک علـم و 
و  اعتـای صنعـت سـفال  راسـتای  در  اسـتان  فنـاوری 

سـرامیک اسـتان امضـا شـد.
واحـد  ایـن  رییـس جهاددانشـگاهی  علـی کانترنیـا 
سـازمانی ضمـن اعام ایـن خبر گفت: در راسـتای بالفعل 
بالقـوه اسـتان در زمینـه سـفال و  سـازی ظرفیت هـای 
سـرامیک و فراهـم کـردن بسـتر مناسـب بـرای حمایـت 
از ایجـاد و توسـعه کسـب وکارهای نوآورانـه و خاقانـه، 
اسـتفاده  نیـز  و  اسـتان  کارآفرینانـه  زیسـت بوم  تقویـت 
بهینـه از ظرفیت هـای موجـود طرفیـن، ایـن قـرارداد در 
راسـتای اهـداف و برنامه هـای جهاددانشـگاهی همـدان 
و نیـز مـاده ۳ اساسـنامه پـارک علـم و فنـاوری اسـتان 

شـد. منعقد 
کانترنیـا افـزود: ایـن همـکاری بـا هـدف حمایـت از 
نوآورانـه، خاقانـه و  ایجـاد و توسـعه کسـب وکارهـای 
تقویـت زیسـت بوم کارآفرینـی اسـتان در حـوزه سـفال 
بـه  اسـت  طرفیـن  مشـترک  همـکاری  بـا  سـرامیک  و 
نحـوی کـه مدیریـت مرکـز رشـد سـفال و سـرامیک بـه 

جهاددانشـگاهی واحـد همـدان واگـذار شـد.
 

■■■

ساختمان موقوفه امامیه بیجار به 
جهاددانشگاهی واگذار شد

توافق نامـه  کردسـتان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
واگـذاری سـاختمان موقوفـه امامیه با حضور اکبر اسـدی 
امامـی  اهلل  ذبیـح  و  کردسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
متولـی سـاختمان موقوفـه امامیـه بـا امضـا دو طـرف به 

جهاددانشـگاهی کردسـتان واگـذار شـد.
اول سـاختمان  نامـه طبقـه  توافـق  ایـن  اسـاس  بـر 
و  شـهر  مرکزیـت  در  کـه  متـر   ۳۵۸ متـراژ  بـا  امامیـه 
موقعیـت مناسـبی قـرار گرفتـه، بصـورت رایـگان جهـت 
بـه  بهداشـتی  و  تأسـیس درمانـگاه و خدمـات درمانـی 
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شـد. واگـذار  کردسـتان  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
مـکان  ایـن  در  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای  محـور 
اقدامـات نوآورانـه و خاقانه در حوزه سـامت خواهد بود 
و در کنـار کارهـای متـداول درمانی، ایجـاد مرکز نوآوری 
و شـکوفایی سـامت و برگـزاری اسـتارت آپ هـای ایـن 
حـوزه در ایـن مـکان در دسـتور کار قـرار خواهـد گرفت.

گفتنـی اسـت، با توجـه بـه رایزنی های صـورت گرفته 
و بازدید مسـووالن ارشـد اسـتان و شهرسـتان، مقرر شـد 
حمایت هـای مالـی جهـت راه انـدازی ایـن مجموعـه بـه 

عمـل آید.

■■■
 

جهاددانشگاهی کرمان با حوزه های 
علمیه استان 

مهـدی  دکتـر  کرمـان:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
حاشـیه  در  کرمـان  جهاددانشـگاهی  رییـس  بازمانـده 
انعقـاد ایـن تفاهم نامـه گفـت: ایـن تفاهم نامـه در جهـت 
و  تجربیـات  و  جمعـی  خـرد  از  مسـتمر  بهره منـدی 
مرکـز  و  بیـن جهاددانشـگاهی  توانمندی هـای طرفیـن، 
نمایندگـی  بـه  کرمـان  اسـتان  علمیـه  حـوزه  خدمـات 
حجت االسام والمسـلمین محسـن محبـی فـر مدیـرکل 

مرکـز خدمـات اسـتان کرمـان، منعقـد شـد.
 رییـس جهاددانشـگاهی کرمـان موضـوع تفاهم نامـه 
را، همـکاری در عرصه هـای سـامت )تشـخیص، درمانـی 
و ...(، فرهنگـی، آموزشـی و پژوهشـی و همچنیـن ایجـاد 
زیرسـاخت های الزم در راسـتای توسـعه کسـب وکارهای 
بهینـه  اسـتفاده  و  کارآفرینـی  و  اشـتغال  تخصصـی، 
و  طرفیـن  مشـترک  ظرفیت هـای  و  توانمندی هـا  از 
افزایـش تعامـات بیـن بخشـی و توسـعه کمـی و کیفـی 

همکاری هـای علمـی طرفیـن ذکـر کـرد.
حوزه هـای  خدمـات  مرکـز  تعهـدات  جملـه  از  وی 
علمیـه اسـتان کرمـان را شناسـایی و معرفـی طـاب و 
روحانیـون و خانواده هـای ایشـان و همچنیـن نیروهـای 
اداری و منابـع انسـانی به عنـوان جامعـه هـدف، ذکر کرد 
و افـزود: همـکاری در برگـزاری نشسـت های تخصصـی، 
همایش هـا، نمایشـگاه ها و کار گاه های مشـترک از سـایر 

مـوارد مهـم در ایـن تفاهم نامـه اسـت.
فـر  محبـی  محسـن  حجت االسام والمسـلمین 
اسـتان  علمیـه  حوزه هـای  خدمـات  مرکـز  گفـت: 
کرمـان در سـال های اخیـر تـاش کـرده تـا در زمینـه 
توانمندسـازی روحانیـون و همچنین ایجاد و پایدارسـازی 
ویـژه خانـواده طـاب  و کوچـک  کسـب وکارهای خـرد 

دهـد. انجـام  را  اقداماتـی 
 

■■■ 
 

جهاددانشگاهی گلستان و شرکت 
آب منطقه ای استان 

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی گلسـتان: بـا توجـه بـه 
فرهنگ سـازی  بـه  نیـاز  و  شـرایط حـال حاضـر کشـور 
مـردم  توسـط  آب  مصـرف  حـوزه  در  آگاهی بخشـی  و 
و  مستندسـازی  قـرارداد  کشـاورزان،  خصـوص  بـه  و 
فرهنگ سـازی مصـرف صحیـح آب، بین جهاددانشـگاهی 
واحد اسـتان گلسـتان و شـرکت آب منطقه ای این استان 

منعقـد شـد.
قـرارداد  ایـن  در  توافـق  مـورد  موضوعـات  از جملـه 
همایش هـای  برگـزاری  سـمن،  تشـکیل  بـه  می تـوان 
مرتبـط، جشـنواره آب و روسـتا، برگـزاری نمایشـگاه و 
آب  مصـرف  فرهنگ سـازی  خصـوص  در  محتـوا  تولیـد 

اشـاره کـرد.
گفتنـی اسـت، پیـش از ایـن نیـز قـراردادی مشـابه با 
محتوای آموزشـی و ترویجی توسـط جهاددانشـگاهی و به 
کارفرمایی شـرکت آب منطقه ای اسـتان انجام شـده بود.

■■■
 

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 
ایران با شرکت لیوژن فارمد

روابـط عمومـی مرکز ملـی ذخایر ژنتیکـی و زیسـتی ایران: 
به منظـور گسـترش ارتباطات، ایجاد همـکاری و همفکری 
و بهـره گیـری از توانایی های علمی، آموزشـی، تحقیقاتی 
بیـن  مشـترک  همکاری هـای  تفاهم نامـه  توسـعه ای،  و 
شـرکت لیـوژن فارمـد و مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و 

زیسـتی ایـران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی منعقد شـد.
و فضاهـای موجـود  امکانـات  توانایی هـا،  از  اسـتفاده 
بـرای  آزمایشـگاهی  و  تحقیقاتـی  پژوهشـی،  آموزشـی، 
انجـام موضوعـات دانشـگاهی و پروژه هـای تحقیقاتـی و 
اجرایـی مشـترک؛ تعریف و اجـرای پروژه های پژوهشـی، 
فنـاوری، کاربردی و توسـعه ای مشـترک و نیـز طرح های 
بنیـادی، کاربـردی در داخـل و خارج ازکشـور با همکاری 
طرفیـن؛ مشـارکت در اجـرای طرح هـای مشـترک و یـا 
اجـرای توافقـی طرح هـای مصـوب هـر یـک از طرفیـن 
از قبیـل عرضـه تولیـد و عرضـه سـویه های پروبیوتیـک 
بـه صنعـت و توسـعه رده هـای سـلولی؛ طراحـی، اجـرا 
نیـاز طرفیـن،  مـورد  آموزشـی  کارگاههـای  برگـزاری  و 
همـکاری و تـاش بـرای جـذب اعتبـارات مالـی از منابع 
مختلـف؛ از جملـه مفـاد ایـن تفاهم نامـه اسـت کـه مورد 

توافـق دو طـرف قـرار گرفـت.
حضـور  بـا  مشـترک  اجرایـی  کمیتـه  همچنیـن 
ایـن  موضوعـات  پیشـبرد  بـرای  طرفیـن  نماینـدگان 
گامهـای  تدویـن  بـه  تـا  می گـردد  تشـکیل  تفاهم نامـه 
چارچـوب  در  و  پرداختـه  شـده  توافـق  مفـاد  اجرایـی 

کننـد. عمـل  شـده  مشـخص  وظایـف 

■■■
 

جهاددانشگاهی استان مرکزی و 
پژوهشکده محیط زیست گیالن

ــزی:  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
اســـتان  جهاددانشـــگاهی  همـــکاری  تفاهم نامـــه 
مرکـــزی و پژوهشـــکده محیـــط زیســـت رشـــت 
زاده  غفـــاری  اصغـــر  علـــی  دکتـــر  بـــا حضـــور 
ــن زاده  ــر عابدیـ ــر نیلوفـ ــد و دکتـ ــن واحـ رییـــس ایـ
سرپرســـت پژوهشـــکده در راســـتای ایجـــاد و توســـعه 
ــا  ــتفاده از ظرفیت هـ ــا اسـ ــترک بـ ــای مشـ همکاری هـ
و امکانـــات متقابـــل بـــا هـــدف بهـــره بـــرداری بهتـــر 
از فرصت هـــای کاری و منابـــع موجـــود به منظـــور 
تقویـــت تـــوان علمـــی طرفیـــن بـــه مـــدت دو ســـال 

منعقـــد شـــد.
ــوان  ــه می تـ ــن تفاهم نامـ ــی ایـ ــات اصلـ از موضوعـ
ـــاع  ـــامل اط ـــی ش ـــی و اجرای ـــای تخصص ـــه همکاری ه ب
رســـانی فرصت هـــای کاری، بـــه کارگیـــری ارتباطـــات 
ســـازمانی طرفیـــن و حســـب نیـــاز و درخواســـت 
طرفیـــن، ارائـــه مشـــاوره های علمـــی و تخصصـــی 
و حســـب نیـــاز و درخواســـت طرفیـــن، پـــروژه یابـــی 
ـــترک،  ـــور مش ـــه ط ـــروژه ب ـــرای پ ـــر و اج ـــرای یکدیگ ب
ـــک  ـــط هری ـــا توس ـــی از پروژه ه ـــرای بخش ـــذاری اج واگ
ـــط  ـــه محی ـــاوره در زمین ـــه مش ـــر و ارائ ـــن دیگ از طرفی

ـــرد. ـــاره ک ـــت اش زیس

جهاددانشگاهی بوشهر
 و بسیج سازندگی

روابط عمومی جهاددانشـگاهی بوشـهر: در راسـتای اجرای 
منویـات مقـام معظم رهبری و تحقق بخشـیدن به اهداف 
مشـترک و نظـر به این کـه توانمندی ها و شایسـتگی های 
سـازمان بسـیج سـازندگی و جهاددانشـگاهی در سـنوات 
گذشـته و به منظـور ایجـاد هم افزایـی مؤثـر، تفاهم نامـه 
بین سـازمان بسـیج سـازندگی و جهاددانشـگاهی بوشهر 

امضا شـد.
تفاهم نامـه  ایـن  در  مشـارکت  و  همـکاری  موضـوع 
و  اشـتغال  فرهنگـی،  پژوهشـی،  آموزشـی،  فعالیـت 
برگـزاری  درمانـی،  و  مشـاوره ای  خدمـات  کارآفرینـی، 
همایش هـا، سـمینارها، وبینارهـا و کارگاه هـای تخصصی، 
طراحـی، اجـرا، نظـارت و پایـش پروژه هـای پژوهشـی، 
به کارگیـری  بـا  کارآفرینـی  و  اشـتغال  و  آموزشـی 
امکانـات، تسـهیات و خدمـات طرفین، افزایـش تعامالت 
بین بخشـی و توسـعه کمـی و کیفی همکاری هـای علمی 
و بنیـادی و همچنیـن اجـرای دوره هـای علمـی کاربردی 
و آمـوزش عالـی و دوره هـای آموزشـی کوتاه مـدت مورد 

توافـق دو طـرف اسـت.
»بسـیج  تفاهم نامـه  در  همـکاری  محورهـای  از 
آموزشـی  نیازهـای  تعییـن  و  شناسـایی  سـازندگی« 
در  نیـاز  مـورد  فعـال  انسـانی  نیـروی  توانمندسـازی  و 
برنامه ریـزی  تفاهم نامـه،  موضـوع  مختلـف  حوزه هـای 
طرح هـای  و  پروژه هـا  آموزشـی،  دوره هـای  اجـرای  و 
پژوهشـی و فرهنگی مشـترک در حوزه های مـورد توافق، 
همـکاری و مشـارکت در تهیه شناسـنامه شـغلی، تدوین 
الگوهـا و اسـتانداردهای آموزشـی، نیازسـنجی آموزشـی، 
برنامه هـای  اجـرای  و  تدویـن  همـکاری و مشـارکت در 
توانمندسـازی، اشـتغال و کارآفرینی و دوره های آموزشـی 
عمومـی و تخصصـی پیشـرفته به منظـور ارتقـای مهـارت 
پرسـنل و کارکنـان و اعضـای خانـواده سـازمان بسـیج 
و  جهـادی  گروه هـای  اعضـای  و  بسـیجی  نیروهـای  و 
مرتبطـان بـا بسـیج به صـورت حضـوری، الکترونیکـی و 

مجـازی اسـت.
نمـودن  فراهـم  به دنبـال  همچنیـن  تفاهم نامـه  ایـن 
و  تجهیـزات  توانمندی هـا  منابـع،  از  اسـتفاده  امـکان 
فضاهـای آموزشـی و امکانـات دو طـرف در زمینـه تهیـه، 
تدویـن و ترجمـه متـون و منابـع آموزشـی، تولیـد محتوا 
و سـرفصل ها و اجـرای برنامه هـای آموزشـی مشـترک و 
آموزشـی تخصصـی ویـژه بسـیج سـازندگی و همچنیـن 
نشـر و توزیـع کتب تخصصی مـورد نیاز آنان و مشـارکت 
در برگـزاری کنگره هـا، همایش هـا، سـمینارها، ویبنارهـا، 
دوره هـای تخصصـی و کارگاه هـای آموزشـی، پژوهشـی 
و  ملـی  سـطوح  در  تخصصـی  رویکـرد  بـا  فرهنگـی  و 

منطقـه ای اسـت.
■■■

  

پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی و 
پژوهشکده مواد نوین سرامیکی

توافـق  یـزد:  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
نامـه همـکاری بیـن پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی 
و پژوهشـکده مـواد نویـن سـرامیکی به منظـور توسـعه و 
تحکیـم همکاری هـا و فعالیت هـای علمـی و تحقیقاتـی 
آموزشـی،  فعالیت هـای  کـردن  کاربـردی  جهـت  در  و 
پژوهشـی و خدمـات تخصصی بـه ویژه مهندسـی بافت و 
بـا توجه بـه توانمندی هـای علمـی و اجرایی پژوهشـکده 

مـواد نویـن سـرامیکی منعقـد شـد.
گفتنـی اسـت، همـکاری در جهـت راه انـدازی مرکـز 
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تحقیقـات مهندسـی بافـت، ارائـه خدمات مشـاوره ای در 
ایـن زمینـه و تجاری سـازی یافته های پژوهشـی از جمله 

مـوارد ذکـر شـده در ایـن توافق نامه اسـت.

■■■
 

بین جهاددانشگاهی استان مرکزی 
با مرکز خدمات حوزه های علمیه 

استان 
ایـن  مرکـزی:  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
غفـاری  اصغـر  علـی  دکتـر  حضـور  بـا  تفاهم نامـه 
و  مرکـزی  اسـتان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت  زاده 
خدمـات  مرکـز  رییـس  طاهـری  حسـن  حجت االسـام 
حوزه های علمیه اسـتان در راسـتای فراهـم آوردن زمینه 
همکاری هـای سـازنده و برقـراری ارتباط سـازمان یافته و 
ایجـاد مشـارکت و بهـره گیـری از توانایی هـای موجود به 

مـدت سـه سـال منعقـد شـد.
بـه  می تـوان  تفاهم نامـه  ایـن  اصلـی  موضوعـات  از 
همـکاری در عرصـه سـامت )تشـخیصی، درمانـی و ...(، 
زیرسـاخت های  ایجـاد  پژوهشـی،  آموزشـی،  فرهنگـی، 
تخصصـی،  کسـب وکارهای  توسـعه  راسـتای  در  الزم 
اشـتغال و کارآفرینـی و اسـتفاده بهینـه از توانمندی هـا 
و ظرفیت هـای مشـترک و افزایـش تعامـات بین بخشـی 
و توسـعه کمـی و کیفـی همکاری هـای علمـی طرفیـن 

کرد. اشـاره 

■■■ 

بین جهاددانشگاهی سمنان و مرکز 
خدمات حوزه های علمیه استان

حســن  ســمنان:  جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط 
ــت  ــمنان در نشس ــگاهی س ــس جهاددانش ــی ریی رهای
مرکــز  رییــس  بــا  همــکاری  تفاهم نامــه  امضــای 
خدمــات حوزه هــای علمیــه اســتان ســمنان گفــت: 
ایــن تفاهم نامــه همــکاری به منظــور فراهــم آوردن 
ارتبــاط  برقــراری  و  ســازنده  همکاری هــای  زمینــه 
ســازمان یافته و همچنیــن ایجــاد مشــارکت و بهــره 
ــه  ــن دو مجموع ــن ای ــای موجــود بی ــری از توانایی ه گی

منعقــد و اجــرا می شــود.
ســامت  عرصه هــای  در  همــکاری  افــزود:  وی 
آموزشــی،  فرهنگــی،  و...(،  درمانــی  )تشــخیصی، 
راســتای  در  الزم  زیرســاخت های  ایجــاد  پژوهشــی، 
و  اشــتغال  تخصصــی،  کســب وکارهای  توســعه 
تفاهم نامــه  ایــن  اصلــی  موضوعــات  از  کارآفرینــی 

اســت. همــکاری 
گفـت:  همچنیـن  سـمنان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
اسـتفاده بهینـه از توانمندی هـا و ظرفیت هـای مشـترک 
دو طـرف و افزایـش تعامات بین بخشـی و توسـعه کمی 
و  جهاددانشـگاهی  بیـن  علمـی  همکاری هـای  کیفـی  و 
مرکـز خدمـات حوزه هـای علمیه اسـتان سـمنان از دیگر 

محورهـای ایـن تفاهم نامـه اسـت.
ــه،  ــن تفاهم نام ــتای ای ــرد: در راس ــه ک ــی اضاف رهای
ــی و...(،  ــونو گراف ــگاه، س ــخیصی )آزمایش ــات تش خدم
درمانــی )درمــان نابــاروری، ســرطان، درمــان زخم هــای 
مزمــن و...(، خدمــات مشــاوره، در مراکــز خدمــات 
تخصصــی پزشــکی جهاددانشــگاهی بــه بیمــاران معرفــی 
شــده از ســوی مرکــز خدمــات حوزه هــای علمیــه ارائــه 

می شــود.

جهاددانشگاهی و اداره تعاون 
روستایی لرستان

تفاهم نامـه  لرسـتان:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
همکاری جهاددانشـگاهی لرسـتان و اداره تعاون روستایی 

اسـتان بـه مـدت سـه سـال منعقد شـد.
ایـن تفاهم نامـه بـا حضـور دکتر امیـن سـاح ورزیان 
سرپرسـت جهاددانشـگاهی و مهندس نـادر زهره ای مدیر 
تعاون روسـتایی اسـتان در راسـتای فراهـم آوردن زمینه 
همکاری هـای سـازنده، برقـراری ارتبـاط سـازمان یافته و 
موجـود  توانایی هـای  از  بهره گیـری  و  مشـارکت  ایجـاد 

شـد. منعقد 
در  همـکاری  بـه  می تـوان  آن  اصلـی  موضوعـات  از 
عرصـه سـامت، فرهنگـی، آموزشـی، پژوهشـی و ایجـاد 
زیرسـاخت های الزم در راسـتای توسـعه کسـب وکارهای 
تخصصـی، اشـتغال و کارآفرینـی و بهـره بـردن بهینـه از 
توانمندی هـا و ظرفیت هـای مشـترک طرفین اشـاره کرد.

همچنیـن افزایـش تعامـات بیـن بخشـی و توسـعه 
کمـی و کیفـی همکاری هـای علمـی دو طـرف از دیگـر 

اهـداف ایـن تفاهم نامـه اسـت.

جهاددانشگاهی کردستان و 
اتحادیه انجمن های اسالمی 

دانش آموزان 
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان، ۲۵ خردادمـاه: 
و  کردسـتان  جهاددانشـگاهی  همـکاری  تفاهم نامـه 
امضـا  بـه  دانش آمـوزان  اسـامی  انجمن هـای  اتحادیـه 
رسـید. هـدف از ایـن تفاهم نامـه گسـترش همکاری های 
علمـی، فرهنگی، آموزشـی و اشـتغال، در جهت اسـتمرار 
سـازمان  و  اتحادیـه  عضـو  دانش آمـوزان  بیـن  ارتبـاط 
برطـرف  به منظـور  اسـتان  جهاددانشـگاهی  دانشـجویان 

کـردن نیازهـای متقابـل اسـت.
کردسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس  اسـدی  اکبـر 
نیـز در ابتـدای مراسـم امضـای ایـن تفاهم نامـه گفـت: 
جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان و اتحادیـه انجمن های 
اسـامی دانـش آمـوزان دارای روحیـه مشـترک انقابـی 
و جهـادی هسـتند و هم افزایـی و تجمیـع فعالیت هـای 
گزیـن در ایـن دو نهـاد بسـیار ارزشـمند و مفیـد اسـت.

در ادامـه نیـز سـید علیرضـا عزیـزی مسـوول اتحادیه 
انجمن هـای اسـامی دانش آمـوزان اسـتان کردسـتان بـا 
بیـان این کـه جهاددانشـگاهی یک نهـاد علمـی و انقابی 
موفـق اسـت، گفـت: جهاددانشـگاهی دارای ظرفیت هـا 
اتحادیـه  می توانـد  کـه  اسـت  مطلوبـی  پتانسـیل های  و 
انجمن هـای اسـامی دانـش آمـوزان را در رسـیدن بـه 

اهـداف کمـک کند.
آشـنا  راسـتای  در  تفاهم نامـه  ایـن  اسـت،  گفتنـی 
کـردن دانش آمـوزان بـا فرهنـگ متعالـی اسـام و بـاال 
بـردن سـطح آگاهـی آنـان نسـبت بـه مبانـی عقیدتـی 
اسـام و انقاب اسـامی، همـکاری مشـترک و هم افزایی 
به منظـور  ماموریت هـا و وظایـف دو طـرف  راسـتای  در 
توانمندسـازی و مشـارکت دانش آموزان عضـو اتحادیه در 
برنامه هـای مشـترک و بسـط و گسـترش برنامه هـای در 
راسـتای شناسـایی و کشـف اسـتعدادهای دانش آموزان و 

رشـد و شـکوفایی آن هـا امضـا شـده اسـت.

■■■ 

جهاددانشگاهی قم و کانون 
فرهنگی تبلیغی حدیث فتح

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی قـم، ۳۰ خردادمـاه: دکتـر 

دکتـر  و  قـم  جهاددانشـگاهی  رییـس  حیـدری  محمـد 
محمدرضـا مصطفـوی رییـس کانـون فرهنگـی تبلیغـی 
حدیـث فتـح طـی مراسـمی تفاهم نامـه همـکاری امضـا 

کردنـد.
ایجـاد و گسـترش همفکری و همکاری های آموزشـی، 
پژوهشـی، فرهنگـی و اسـتفاده از ظرفیت هـای تخصصی 
کانـون فرهنگـی تبلیغـی حدیث فتـح و جهاددانشـگاهی 

قـم به عنـوان اهـداف ایـن تفاهم نامه ذکر شـده اسـت.
جهاددانشـگاهی قـم و کانون فرهنگـی تبلیغی حدیث 
فتـح بـا امضـای ایـن تفاهم نامـه در برگـزاری برنامه هـای 
فرهنگی، تبیینی، ترویجی شـامل نشسـت ها، سـمینارها، 
دوره هـای تخصصـی، جشـنواره ها و کارگاه های آموزشـی 
در حـوزه فرهنـگ ایثـار و شـهادت به صـورت حضـوری و 
غیرحضـوری بـر عمـوم و دانشـجویان همـکاری خواهنـد 

کرد.
همـکاری در تدویـن و تألیـف کتـب و چـاپ مقـاالت، 
اسـناد و مـدارک علمـی، انجـام امـور مطالعاتـی و امـکان 
فرهنگـی،  زمین هـای  در  دانشـجویان  افکارسـنجی 
پژوهشـی، آموزشـی و برنامه ریـزی جهـت رفـع نیازهـای 
تبیینـی  مشـترک  برنامه هـای  برگـزاری  دانشـجویان، 
و  به صـورت مجـازی  قالب هـای مختلـف  ترویجـی در  و 
غیرمجـازی از جملـه موضوعـات اصلی تفاهم نامـه منعقد 
شـده میـان جهاددانشـگاهی و کانـون فرهنگـی تبلیغـی 

حدیـث فتـح اسـت.

■■■
 

جهاددانشگاهی 
سیستان و بلوچستان و مرکز 

خدمات حوزه های علمیه استان 
و  سیسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
بلوچسـتان: تفاهم نامـه همـکاری مشـترک بیـن رییـس 
جهاددانشـگاهی سیسـتان و بلوچسـتان و مدیـرکل مرکز 
خدمـات حوزه هـای علمیـه اسـتان در راسـتای تاش در 
عرصه هـای سـامت )تشـخیصی، درمانـی و ...(، فرهنگی، 
راسـتای  در  الزم  زیرسـاخت های  ایجـاد  و  پژوهشـی 
خانگـی،  مشـاغل  تخصصـی،  کسـب وکارهای  توسـعه 
اشـتغال و کارآفرینـی و اسـتفاده بهینـه از توانمندی هـا 
کیفـی  و  کمـی  توسـعه  مشـترک،  ظرفیت هـای  و 

شـد. منعقـد  طـرف  دو  علمـی  همکاری هـای 
همچنیـن بهره منـدی از تدویـن و اجـرای دوره هـای 
تحصیـات تکمیلـی در قالـب طرح های پذیرش دانشـجو 
در مقاطـع مختلـف تحصیلـی بـا رویکـرد پژوهـش محور 
در حـوزه آمـوزش عالی جهاددانشـگاهی از عمده تعهدات 

ایـن تفاهم نامه اسـت.
مدیـرکل  نـژاد  مهـدی  حجت االسام والمسـلمین 
مرکـز خدمـات حوزه هـای علمیه اسـتان در این نشسـت 
روحانیـون  و  معرفـی طـاب  و  شناسـایی  کـرد:  اظهـار 
و  اداری  نیروهـای  همچنیـن  و  ایشـان  خانواده هـای  و 
منابـع انسـانی به عنـوان جامعـه هـدف مرکـز و همکاری 
در برگـزاری نشسـت ها، مشـارکت در تأمیـن هزینه هـای 
آموزش و توانمندسـازی افـراد در حوزه مهارتی، تخصصی 
و از مـوارد قابـل تعامـل در ایـن تفاهم نامـه خواهـد بـود.

و  سیسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس  تاجـری  دکتـر 
بلوچسـتان نیـز در ایـن مراسـم، همـکاری در برگـزاری 
دوره هـای آمـوزش عالـی علمـی -کاربـردی، مشـارکت 
و همـکاری در حمایـت و توسـعه کارآفرینـی، همـکاری 
در زمینـه قرآنـی و صنایـع فرهنگـی و تولیـد محتـوا و 
مشـاغل  حـوزه  در  مشـارکت  رسـانه ای،  فعالیت هـای 
خانگـی و اتصـال خانـواده طـاب عاقه منـد بـه کار در 
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حـوزه مشـاغل خانگـی بـه بـازار کار را از عمـده تعهـدات 
ایـن واحـد سـازمانی در تفاهم نامـه مذکـور برشـمرد.

 

■■■

انعقاد قرارداد آموزشی استانداری 
همدان و جهاددانشگاهی استان

ــرارداد  ــدان، قـ ــگاهی همـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
آموزشـــی بیـــن معاونـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی 
فرهنگـــی  و  اجتماعـــی  امـــور  دفتـــر  و  همـــدان 

ــد. ــد شـ ــتانداری منعقـ اسـ
ــوع  ــی موضـ ــاون آموزشـ ــی معـ ــداهلل میرزابیگـ عبـ
ایـــن قـــرارداد آموزشـــی را "مهارت هـــای زندگـــی 
ـــیب های  ـــایر آس ـــاق و س ـــش ط ـــرل و کاه ـــت کنت جه
اجتماعـــی" اعـــام کـــرد و گفـــت: طبـــق مفـــاد ایـــن 
قـــرارداد تعـــداد بالغ بـــر ۱۵۰ کارگاه آموزشـــی در 
ــاری  ــال جـ ــر در سـ ــدان و مایـ ــتان های همـ شهرسـ

برگـــزار خواهـــد شـــد.
در  شـــرکت کننده  هـــدف  جامعـــه  افـــزود:  وی 
ایـــن دوره هـــای آموزشـــی و کارگاه هـــا، خانواده هـــای 
آســـیب دیده و زوج هـــای جـــوان در شهرســـتان های 

همـــدان و مایـــر هســـتند.

■■■
 

سازمان جهاددانشگاهی گیالن 
و مرکز خدمات حوزه های علمیه 

استان
ــالن:  ــگاهی گیـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ـــتان  ـــه اس ـــای علمی ـــات حوزه ه ـــز خدم ـــان و مرک گی
ــرف در  ــای دو طـ ــتفاده از توانمندی هـ ــدف اسـ ــا هـ بـ
در  آموزشـــی  و  پژوهشـــی  فرهنگـــی،  زمینه هـــای 
پیشـــبرد و توانمندســـازی گروهـــای هـــدف دو طـــرف 

منعقـــد شـــد.
همـــکاری در عرصه هـــای فرهنگـــی، آموزشـــی 
پژوهشـــی، ایجـــاد زیـــر ســـاخت های الزم در راســـتای 
و  اشـــتغال  تخصصـــی،  کســـب وکارهای  توســـعه 
و  توانمندی هـــا  از  بهینـــه  اســـتفاده  و  کارآفرینـــی 
ـــات  ـــش تعام ـــرف و افزای ـــترک دو ط ـــای مش ظرفیت ه
ـــای  ـــی همکاری ه ـــی و کیف ـــعه کم ـــی و توس ـــن بخش بی

ــت. ــه اسـ ــن تفاهم نامـ ــات ایـ ــن از موضوعـ طرفیـ
از  اســـتفاده  هـــدف  بـــا  تفاهم نامـــه  ایـــن 
توانمندی هـــا در زمینه هـــای فرهنگـــی، پژوهشـــی 
و آموزشـــی در پیشـــبرد و توانمندســـازی گروهـــای 
ـــزاد  ـــرز جمال ـــر فریب ـــای دکت ـــه امض ـــرف ب ـــدف دو ط ه
ــان و  ــگاهی گیـ ــازمان جهاددانشـ ــس سـ ــاح رییـ فـ
ــرکل  ــی مدیـ ــد الکانـ ــلمین محمـ حجت االسام والمسـ
مرکـــز خدمـــات حوزه هـــای علمیـــه اســـتان رســـید.

■■■
 

جهاددانشگاهی اردبیل و مرکز 
خدمات حوزه های علمیه استان

ــران  ــل، مهـ ــگاهی اردبیـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــل  ــگاهی اردبیـ ــس جهاددانشـ ــی رییـ ــی اردبیلـ اوچـ
ــد  ــت: بعـ ــه گفـ ــن تفاهم نامـ ــای ایـ ــت امضـ در نشسـ

از برگـــزاری ســـیزدهمین دوره انتخابـــات ریاســـت 
ــور در  ــردم، کشـ ــور مـ ــر شـ ــور پـ ــوری و حضـ جمهـ
حـــال حاضـــر نیـــاز بـــه تعامـــل و تفاهـــم بیشـــتری 
ـــه  ـــتی دارد ب ـــادی و معیش ـــت اقتص ـــود وضعی ـــرای بهب ب
ـــکاری  ـــاده هم ـــی آم ـــاد انقاب ـــن نه ـــر ای ـــن خاط همی
بـــا تمـــام نهادهـــای دولتـــی و غیردولتـــی در همیـــن 

راســـتا اســـت.
مهـــران اوچـــی اردبیلـــی افـــزود: هـــدف از انعقـــاد 
ــه  ــای علمیـ ــات حوزه هـ ــز خدمـ ــا مرکـ ــه بـ تفاهم نامـ
اســـتان فراهـــم آوردن زمینـــه همکاری هـــای ســـازنده 
و برقـــراری ارتبـــاط ســـازمان یافته و ایجـــاد مشـــارکت 

ــت. ــن اسـ ــیل های طرفیـ ــری از پتانسـ و بهره گیـ
فرهنگــی،  درمانــی،  حوزه هــای  در  همــکاری  وی 
آموزشــی و پژوهشــی، ایجــاد زیرســاخت های الزم در 
ــتغال و  ــی، اش ــب وکارهای تخصص ــعه کس ــتای توس راس
کارآفرینــی و افزایــش تعامــات بیــن بخشــی و توســعه 
کمــی و کیفــی همکاری هــای علمــی را از دیگــر اهــداف 

ــرد. ــوان ک ــور عن ــکاری مذک ــه هم تفاهم نام
در ایـــن نشســـت علـــی کریمـــی مدیـــرکل مرکـــز 
ـــه  ـــان این ک ـــا بی ـــل ب ـــه اردبی ـــای علمی ـــات حوزه ه خدم
جهاددانشـــگاهی یـــک نهـــاد تاثیرگـــذار در ســـطح کشـــور 
و اســـتان اســـت، اظهـــار کـــرد: ایـــن نهـــاد در طـــول 
ـــظ و  ـــال در حف ـــه ح ـــه و در هم ـــود همیش ـــت خ فعالی
ـــته  ـــامی گام برداش ـــاب اس ـــای انق ـــت از آرمان ه صیان

ـــین دارد. ـــای تحس ـــه ج ـــت ک اس
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 جهاددانشگاهی کردستان و پارک 
علم و فناوری استان

روابط عمومی جهاددانشـگاهی کردسـتان، جهاددانشگاهی 
کردسـتان و پـارک علـم و فناوری کردسـتان در راسـتای 
توسـعه مراکـز نـوآوری و شـکوفایی اسـتان و بـا هـدف 
پژوهشـی،  و  آموزشـی  علمـی،  همکاری هـای  و  تقویـت 
فرهنگـی و کارآفرینـی تفاهم نامـه همکاری امضـا کردند.

ایـن تفاهم نامه با همکاری جهاددانشـگاهی کردسـتان 
و پـارک علـم و فنـاوری اسـتان کردسـتان در راسـتای 
حمایـت از مراکز نوآوری و شـکوفایی شهرسـتان سـنندج 
و بیجـار به منظـور اسـتفاده از ظرفیت هـا و پتانسـیل های 
صاحبـان  توانمندسـازی  و  حمایـت  جهـت  طـرف  دو 

ایده هـای فناورانـه بـه امضـا رسـید.
ایـن تفاهم نامـه بـا هـدف توسـعه فرهنـگ فنـاوری و 
از طریـق برگـزاری رویدادهـای کارآفرینـی در  نـوآوری 
اقتصـاد  تحقـق  زمینه هـای  فراهم سـازی  شهرسـتان، 
ایجـاد  شهرسـتان،  در  دانش بنیـان  اقتصـاد  و  مقاومتـی 
زمینه هـای حقوقـی، قانونـی و اجرایـی برای پشـتیبانی از 
پیشـرفت های علمـی و فنـاوری، فراهم سـازی زمینه هـای 
ایجـاد اشـتغال پایـدار و توسـعه کسـب وکارهای نوپـای 
مبتنـی بـر دانش، کمک به بسترسـازی حمایـت قانونی از 
مالکیـت فکـری، توسـعه و بسترسـازی بـرای فعالیت های 
فرصت هـای  و  توانمندی هـا  بـا  متناسـب  کارآفرینانـه 
و  دانش بنیـان  محصـوالت  توسـعه  و  فناورانـه  شـغلی 
هم افزایـی و مدیریـت صحیـح منابـع جهـت حمایـت از 

نخبـگان، مخترعـان و صاحبـان ایـده منعقـد شـد.

■■■
جهاددانشگاهی البرز و حوزه های 

علمیه استان
تیرمــاه:   ۶ البــرز،  روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 

ــرز در  ــگاهی الب ــس جهاددانش ــروزی ریی ــا فی احمدرض
میــان جهاددانشــگاهی  تفاهم نامــه  امضــای  مراســم 
البــرز و مرکــز خدمــات حوزه هــای علمیــه اســتان 
البــرز کــه در مرکــز ســاماندهی مشــاغل خانگــی البــرز 
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اهمیــت هم افزایــی در حــوزه 
ــرف،  ــای دو ط ــه ظرفیت ه ــه ب ــی و توج ــاغل خانگ مش
گفــت: نــگاه مــا بــه مشــاغل خانگــی تکلیفــی نیســت و 
ســعی داریــم در ایــن راســتا بســتری مانــدگار را شــکل 
دهیــم کــه اگــر روزی مــا نبودیــم هــم در ایــن ســاختار 

ــد. ــدا کن ــه پی کار ادام
مرکـز  راه انـدازی  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  فیـروزی 
سـاماندهی مشـاغل خانگـی بـرای ایجـاد ایـن سـاختار 
خاطرنشـان کـرد: پیگیری هـای مختلفـی در ایـن زمینـه 
صـورت گرفـت و بـا همراهی شـهرداری کرج بـرای اولین 
بـار در کشـور چنیـن فضایـی در اختیـار مشـاغل خانگی 
مشـاغل  پیشـران های  مـکان  ایـن  در  تـا  گرفـت  قـرار 
خانگـی ارتبـاط خـود را بـا متقاضیـان برقـرار می کننـد.

ــازی  ــر تجاری س ــر دفت ــور مدی ــم پ ــن قاس ابوالحس
ــت  ــن نشس ــم در ای ــرز ه ــگاهی الب ــاوری جهاددانش فن
بیــان کــرد: این کــه حــوزه مشــاغل خانگــی یــک حــوزه 
ــازمانی را در آن  ــچ س ــه هی ــت ک ــترده اس ــیار گس بس
نمی تــوان به صــورت متولــی خــاص در نظــر گرفــت امــا 
ــش  ــن بخ ــم در ای ــتگاه ها ه ــه دس ــال هم ــن ح در عی

ــی هســتند. متول
ــرح  ــده و ط ــم ای ــگاهی ه ــه داد: جهاددانش وی ادام
جدیــدی بــود کــه در آن بــر تــاش علمــی بــرای رفــع 
ــت.  ــده اس ــد ش ــف تاکی ــای مختل ــتی ها در حوزه ه کاس
جهاددانشــگاهی در ایــن زمینــه در ســال های اخیــر 
ــن  ــه ای ــا ب ــی انجــام داده اســت و االن م ــای بزرگ کاره
ــد  ــی کــه می توان ــه یکــی از جاهای نتیجــه رســیده ایم ک
ــد مجموعــه جهاددانشــگاهی اســت. ــا کمــک کن ــه م ب

■■■
 

جهاددانشگاهی قزوین و مرکز 
خدمات حوزه های علمیه استان

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی قزویــن: در نشســتی کــه 
ــزار شــد،  ــن برگ ــر رییــس جهاددانشــگاهی قزوی در دفت
تفاهم نامــه همــکاری بیــن دو مجموعــه جهاددانشــگاهی 
قزویــن و مرکــز خدمــات حوزه هــای علمیــه اســتان بــه 

امضــا رســید.
در  همــکاری  هــدف  بــا  نــام  تفاهــم  ایــن 
عرصه هــای ســامت، فرهنگــی، آموزشــی پژوهشــی، 
توســعه  راســتای  در  الزم  زیرســاخت های  ایجــاد 
کارآفرینــی  و  اشــتغال  تخصصــی،  کســب وکارهای 
ظرفیت هــای  و  توانمندی هــا  از  بهینــه  اســتفاده  و 
ــی و  ــن بخش ــات بی ــش تعام ــن و افزای ــترک طرفی مش
توســعه کمــی و کیفــی همکاری هــای علمــی دو طــرف 

ــید. ــا رس ــه امض ب
امــکان بهره منــدی جامعــه هــدف از مراکــز تخصصــی 
ــرای  ــف و اج ــکاری در تعری ــی، هم ــیب های اجتماع آس
ــکاری  ــی، هم ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــای مطالعات پروژه ه
در تولیــد محتــوای اجتماعــی، فرهنگــی و رســانه ای 
برنامه هــا و سیاســت های دو طــرف و  بــا  متناســب 
تدویــن و اجــرای دوره هایــی بــا رویکــرد مهــارت محــور، 
شــغل محــور و محصــول محــور از جملــه مــواردی اســت 

ــاره شــده اســت. ــه آن اش ــه ب ــن تفاهم نام ــه در ای ک
ایــن تفاهم نامــه بــه امضــای فرشــاد پیلــه چــی 
رییــس جهاددانشــگاهی قزویــن و حجت االســام صفــی 
خانــی رییــس مرکــز خدمــات حوزه هــای علمیــه اســتان 

رســیده اســت.
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 مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی
 در حوزه مختلف

دیگر

■ اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در حاشیه تهران
■ تدوین پیش نویس لیحه حایت از حقوق ساملندان در 

جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

■ برندگان دومین دوره مسابقه »آینه آیات« مشخص شدند
■ واگذاری طرح مطالعاتی کشت ریزجلبک اسپیرولینا با گرید 

دارویی به جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

■ تبدیل پارک علم و فناوری البز جهاددانشگاهی به قطب 
علم و فناوری استان

■ و ...
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    مرور  اخبار مهم جهاددانشگاهی در حوزه مختلف

دیگر

اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل 
خانگی در حاشیه تهران

و  آمـــوزش  معـــاون  بیجنـــدی  محمدصـــادق 
کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی، فاطمـــه قاســـم پـــور 
نماینـــده تهـــران در مجلـــس شـــورای اســـامی، 
ـــید  ـــران، مهش ـــهر ته ـــورای ش ـــو ش ـــمس عض ـــرا ش زه
ــی  ــانی و اجتماعـ ــای انسـ ــرکل گروه هـ ــزوی مدیـ منـ
جهاددانشـــگاهی، صالحـــی مدیـــرکل تشـــکیات و 
بودجـــه جهاددانشـــگاهی و مهـــری ســـادات موســـوی 
رییـــس جهاددانشـــگاهی عامـــه طباطبایـــی از برخـــی 
اقدامـــات صـــورت گرفتـــه توســـط جهاددانشـــگاهی در 
طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی در شهرســـتان 

مـــارد بازدیـــد کردنـــد.
محمدصـــادق  جهاددانشـــگاهی:  عمومـــی  روابـــط 
کارآفرینـــی  و  آمـــوزش  معـــاون  بیجنـــدی 
ـــران  ـــده ته ـــور نماین ـــم پ ـــه قاس ـــگاهی، فاطم جهاددانش
در مجلـــس شـــورای اســـامی، زهـــرا شـــمس عضـــو 
ــرکل  ــزوی مدیـ ــید منـ ــران، مهشـ ــهر تهـ ــورای شـ شـ
گروه هـــای انســـانی و اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی، 
صالحـــی مدیـــرکل تشـــکیات و بودجـــه جهاددانشـــگاهی 
و مهـــری ســـادات موســـوی رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ـــه  ـــورت گرفت ـــات ص ـــی اقدام ـــی از برخ ـــه طباطبای عام
توســـط جهاددانشـــگاهی در طـــرح ملـــی توســـعه 
ـــد. ـــد کردن ـــارد بازدی ـــتان م ـــی در شهرس ـــاغل خانگ مش

مهـــری ســـادات موســـوی رییـــس جهاددانشـــگاهی 
اقدامـــات  خصـــوص  در  طباطبایـــی  عامـــه 
ــاغل  ــاماندهی مشـ ــا سـ ــه بـ ــگاهی در رابطـ جهاددانشـ
ـــر  ـــی ب ـــران مبتن ـــتان ته ـــرب اس ـــی در غ ـــرد و خانگ خ
ـــا کارفرمایـــی  الگـــوی نویـــن توســـعه مشـــاغل خانگـــی و ب
ـــواده  ـــان و خان ـــور زن ـــوری در ام ـــت جمه ـــت ریاس معاون
ـــت:  ـــی، گف ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــارت وزارت تع و نظ
تقریبـــاً از ســـه ســـال پیـــش در زمینـــه اشـــتغال زایی 
ـــرب  ـــه غ ـــاکنین منطق ـــرای س ـــب وکار ب ـــاد کس ـــا ایج ب

ــم. ــران ورود کرده ایـ ــتان تهـ اسـ
ـــان  ـــردن زن ـــغول ک ـــرای مش ـــا ب ـــه داد: کار م وی ادام
ـــی  ـــرد و خانگ ـــاغل خ ـــوزه مش ـــوار در ح ـــت خان سرپرس
بـــا شناســـایی ایـــن افـــراد در شهرســـتان های مـــارد، 
ـــدس  ـــهریار و ق ـــهر، ش ـــتان، اسامش ـــم، بهارس رباط کری
آغـــاز شـــد. ایـــن شـــش شهرســـتان غـــرب اســـتان 
تهـــران ۳.۵ میلیـــون نفـــر را در خـــود جـــای داده انـــد 
و بیشـــتر از برخـــی اســـتان های کشـــور جمعیـــت 
دارنـــد امـــا بعضـــی از مناطـــق ایـــن شهرســـتان ها بـــا 

محرومیـــت زیـــادی مواجـــه هســـتند.

ـــار  ـــی اظه ـــه طباطبای ـــگاهی عام ـــس جهاددانش ریی
ــایی  ــد. شناسـ ــاز شـ ــال ۹۸ آغـ ــن کار از سـ ــرد: ایـ کـ
ــح  ــود و ترجیـ ــوار بـ ــدای کار دشـ ــا در ابتـ خانواده هـ
ـــای  ـــش نهاده ـــر پوش ـــه زی ـــرادی ک ـــود اف ـــن ب ـــر ای ـــا ب م
ـــن  ـــر همی ـــم ب ـــن کار کنی ـــتند را وارد ای ـــی نیس حمایت
ــه  ــت بوم منطقـ ــه زیسـ ــه بـ ــا توجـ ــدا بـ ــاس ابتـ اسـ
شـــروع بـــه شناســـایی مزیت هـــای منطقـــه کـــرده و 
کســـب وکارهای قابـــل توســـعه و حمایـــت را مشـــخص 
نمـــوده و بـــر همیـــن اســـاس جلســـات مختلفـــی بـــا 
و  هماهنگـــی  به منظـــور  متولـــی  ســـازمان های 

همراهـــی برگـــزار شـــد.
ـــده  ـــور نماین ـــم پ ـــه قاس ـــه فاطم ـــن برنام ـــه ای در ادام
ـــورای  ـــس ش ـــی مجل ـــیون اجتماع ـــو کمیس ـــران و عض ته
اســـامی پـــس از بازدیـــد از شـــبکه های مختلـــف 
کســـب وکار از جملـــه دوخـــت شـــال و روســـری، 
گوهرتراشـــی،  پوشـــاک،  بســـته بندی  عروســـک، 
توانمندســـازی  و  حمایـــت  گفـــت:   ... و  قالیبافـــی 
ــر  ــات مؤثـ ــی از اقدامـ ــوار یکـ ــت خانـ ــان سرپرسـ زنـ
در توســـعه اجتماعـــی و توســـعه رفـــاه و معیشـــت 
اســـت. جهاددانشـــگاهی اقداماتـــی را در ایـــن زمینـــه  
ــورد  ــک مـ ــروز از نزدیـ ــه امـ ــرده کـ ــازماندهی کـ سـ

بازدیـــد قـــرار گرفـــت.
ـــوت  ـــاط ق ـــا نق ـــد ب ـــن بازدی ـــزود: در ای ـــور اف ـــم پ قاس
ـــک  ـــه کم ـــا در ادام ـــدیم ت ـــنا ش ـــف کار آش ـــاط ضع و نق
کنیـــم نقـــاط قـــوت را بـــا همراهـــی تقویـــت و اگـــر 

ـــم. ـــع کنی ـــود دارد را رف ـــی وج ـــاط ضعف نق
ـــه  ـــا توج ـــده ب ـــاش ش ـــن کار ت ـــه داد: در ای وی ادام
ــی،  ــوآوری اجتماعـ ــتارتاپی و نـ ــای اسـ ــه رویکردهـ بـ
ـــه  ـــده شـــود ک ـــار هـــم دی ـــن و ارزش در کن ـــره تأمی زنجی
از نقـــاط قـــوت کار اســـت ولـــی نیـــاز اســـت به طـــور 
ــر  ــگاهی و دیگـ ــا جهاددانشـ ــو بـ ــر در گفت وگـ جدی تـ
مجموعه هایـــی کـــه درگیـــر توانمندســـازی حـــوزه 
ــوم  ــاء مفهـ ــتند، ارتقـ ــوار هسـ ــت خانـ ــان سرپرسـ زنـ
توانمندســـازی در دســـتور کار قـــرار گیـــرد چـــون 
ــزی  ــوار چیـ ــت خانـ ــان سرپرسـ ــازی زنـ در توانمندسـ
کـــه قـــرار اســـت انجـــام شـــود توانایـــی آنـــان بـــرای 

ایســـتادن روی پـــای خودشـــان اســـت.
ایـــن نماینـــده مجلـــس شـــورای اســـامی گفـــت: 
ـــان  ـــازی زن ـــرای توانمندس ـــه ۱۴۰۰ ب ـــس در بودج مجل
ـــرار  ـــه ق ـــه ک ـــی را در نظـــر گرفت ـــوار مبلغ سرپرســـت خان
اســـت جهاددانشـــگاهی بخشـــی از ایـــن بودجـــه را در 

ـــد. ـــری کن ـــتا پیگی ـــن راس ای
ـــران  ـــرا شـــمس عضـــو شـــورای شـــهر ته ـــه زه در ادام
هـــم پـــس از بازدیـــد از اقدامـــات صـــورت گرفتـــه توســـط 
ـــی در  ـــاغل خانگ ـــاماندهی مش ـــرای س ـــگاهی ب جهاددانش
ــه  ــی کـ ــی از اولویت هایـ ــت: یکـ ــران، گفـ ــرب تهـ غـ
ــا  ــوار یـ ــت خانـ ــان سرپرسـ ــازی زنـ ــرای توانمندسـ بـ
ــی  ــود دارد، هم افزایـ ــت وجـ ــای زن سرپرسـ خانواده هـ
ــادی و  ــی و جهـ ــی، انقابـ ــی، مردمـ ــای عمومـ نهادهـ

ــت. ــی اسـ ــازمان های حاکمیتـ سـ
ـــا  ـــا ب ـــم ت ـــر داری ـــد نظ ـــه ای را م ـــزود: برنام شـــمس اف
یـــک هم افزایـــی مؤثـــر بتوانیـــم اقداماتـــی را در ابعـــاد 
ـــی  ـــی روان ـــت و بازتوان ـــوزش، حمای ـــتغال، آم ـــف اش مختل
اجتماعـــی زنـــان سرپرســـت خانـــوار را از یـــک بســـتر 
مردمـــی پیش بینـــی کنیـــم و در ایـــن راســـتا تمامـــی 
ــهیل  ــد کار را تسـ ــه می تواننـ ــذار کـ ــای تاثیرگـ نهادهـ

کننـــد در کنـــار هـــم قـــرار گیرنـــد تـــا یـــک بســـتر 
تصمیم ســـازی  و  تصمیم گیـــری  بـــرای  یکپارچـــه 
بـــرای حـــوزه خانواده هـــای زن سرپرســـت ایجـــاد 

ـــود. ش
وی ادامـــه داد: مجموعه هایـــی کـــه امـــروز بازدیـــد 
شـــد وضعیـــت مطلوبـــی داشـــتند و نگاهـــی از یـــک 
اقـــدام یکپارچـــه را دیدیـــم کـــه گروه هـــای مختلـــف 
ــرار  ــم قـ ــار هـ ــازمانی در کنـ ــای سـ مردمـــی و نهادهـ
ــد  ــکل داده انـ ــات شـ ــره ای از اقدامـ ــد و زنجیـ گرفته انـ
ـــود.  ـــک ش ـــع نزدی ـــه توزی ـــه عرص ـــد ب ـــه تولی ـــا عرص ت
ـــی  ـــات روزافزون ـــاً توفیق ـــگاهی قطع ـــت جهاددانش ـــا هم ب

خواهیـــم داشـــت.
بـــه گـــزارش ایســـنا، مهشـــید منـــزوی مدیـــرکل 
گروه هـــای انســـانی و اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی هـــم 
ــد  ــه بازدیـ ــان این کـ ــا بیـ ــد بـ ــن بازدیـ ــان ایـ در پایـ
ـــوزه  ـــور در ح ـــزرگ کش ـــای ب ـــی پروژه ه ـــا در پ ـــروز م ام
توانمندســـازی زنـــان و خانواده هـــای آســـیب پذیر و 
ـــن  ـــع ای ـــت: در واق ـــود، گف ـــوار ب ـــت خان ـــان سرپرس زن
پروژه هـــا بـــا عناویـــن مختلـــف و اهـــداف یکســـان در 
کشـــور در حـــال انجـــام اســـت. از جملـــه پروژه هـــای 
ــر  ــود دارد دفاتـ ــش وجـ ــن بخـ ــه در ایـ ــری کـ دیگـ
تســـهیلگری در ســـکونتگاه های هـــدف بازآفرینـــی 
شـــهری اســـت کـــه در ۱۰ اســـتان انجـــام شـــده 
ـــان  ـــازی زن ـــر، توانمندس ـــروژه دیگ ـــار آن پ ـــت. در کن اس
ـــت در کل  ـــم بضاع ـــای ک ـــوار و خانواده ه ـــت خان سرپرس

ــت. ــور اسـ ــتان های کشـ اسـ
ـــا تجمیـــع  ـــم بتوانیـــم در آینـــده ب ـــزود: امیدواری وی اف
ــه  ــتند بـ ــم هسـ ــک از هـ ــه منفـ ــا کـ ــن پروژه هـ ایـ
ـــی و  ـــیب های اجتماع ـــر و آس ـــش فق ـــرای کاه ـــور ب کش

توانمندســـازی جامعـــه هـــدف کمـــک کنیـــم.

■■■ 

تدوین پیش نویس الیحه 
حمایت از حقوق سالمندان در 
جهاددانشگاهی علوم پزشکی 

شهید بهشتی
ـــع  ـــه جام ـــس الیح ـــن پیش نوی ـــرح تدوی ـــری ط مج
قانـــون حمایـــت از ســـالمندان، چگونگـــی تدویـــن 
ــالمندان را  ــی سـ ــع حقوقـ ــه جامـ ــس الیحـ پیش نویـ

تشـــریح کـــرد
ـــهید  ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
بهشـــتی: دکتـــر لیـــا ناصـــری عضـــو هیـــات علمـــی 
ـــار  ـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی اظه جهاددانشـــگاهی عل
ــه  ــن الیحـ ــس ایـ ــن پیش نویـ ــاز اول تدویـ ــرد: فـ کـ
بـــه اتمـــام رســـیده و در حـــال حاضـــر، در فـــاز دوم 
ــص و  ــی نواقـ ــی، بررسـ ــروری میدانـ ــه مـ و در مرحلـ
ــرار دارد. ــود قـ ــای موجـ ــل داده هـ ــا و تحلیـ چالش هـ

دکتـــر ناصـــری بـــا بیـــان این کـــه حـــدود ۱۰ 
درصـــد از جمعیـــت کشـــور را جامعـــه ســـالمندان 
ــه  ــی کـ ــرد: در حالـ ــار کـ ــد، اظهـ ــکیل می دهنـ تشـ
ـــایر  ـــالمندان در س ـــت س ـــری جمعی ـــد دو براب ـــدت رش م
ـــران در ۲۰  ـــا در ای ـــت، ام ـــال اس ـــدود صدس ـــورها ح کش
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ـــده، جمعیـــت ســـالمند کشـــور رشـــدی حـــدود  ســـال آین
ـــری خواهـــد داشـــت. از ایـــن رو، تغییـــر رویکـــرد از  دو براب
ـــگاه  ـــه ن ـــالمندان ب ـــوزه س ـــه ح ـــی ب ـــاً اخاق ـــگاه صرف ن
ـــد. ـــر می رس ـــه نظ ـــروری ب ـــداری ض ـــی و تکلیف م قانون

ــود در  ــدی موجـ ــایل جـ ــر مسـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
گفـــت:  کشـــور،  ســـالمندان  وضعیـــت  خصـــوص 
متاســـفانه سیاســـت مشـــخصی بـــرای حمایـــت از 
ــود  ــی وجـ ــی و اجرایـ ــکل عملیاتـ ــه شـ ــالمندان بـ سـ

ــدارد. نـ
ـــه  ـــس الیح ـــرح پیش نوی ـــن ط ـــه و تدوی ـــری تهی مج
جامـــع قانـــون حمایـــت از ســـالمندان، بـــا اشـــاره بـــه 
ــات  ــالمندی از موضوعـ ــوق سـ ــوع حقـ ــه موضـ این کـ
ـــوب  ـــا محس ـــی دنی ـــای حقوق ـــت در نظام ه ـــز اهمی حائ
ــه  ــن الیحـ ــی تدویـ ــریح چگونگـ ــه تشـ ــود، بـ می شـ
ـــی  ـــت: چرای ـــت و گف ـــالمندان پرداخ ـــی س ـــع حقوق جام
ــر و  ــان معاصـ ــی جهـ ــت جمعیتـ ــه بافـ ــر بـ ــن امـ ایـ

نگـــرش آینده پژوهانـــه بـــه آن بازمی گـــردد.
ـــر  ـــده اخی ـــی س ـــوالت حقوق ـــت: در تح ـــری گف ناص
ــزان  ــه میـ ــی بـ ــوق حمایتـ ــی، حقـ ــطح فراملـ در سـ
بیشـــتری در دســـتور کار نهادهـــا و ســـازمان های 
بین المللـــی قـــرار گرفتـــه اســـت کـــه حمایـــت از 
کـــودکان، زنـــان، مهاجـــران و اقلیت هـــا از آن دســـت 
ـــوق  ـــب »حق ـــی نصی ـــهم کم ـــود س ـــن وج ـــا ای ـــت. ب اس
ـــه  ـــز ب ـــران نی ـــه ای ـــت. در جامع ـــده اس ـــالمندان« ش س
ــه  ــاد نشـــدن مشـــکل و اتـــکای صـــرف بـ دلیـــل حـ
فرهنـــگ کم رنـــگ کنونـــی، »حقـــوق ســـالمندان« در 
ـــه  ـــت. توصی ـــده اس ـــول مان ـــی مغف ـــائل حقوق ـــره مس زم
می شـــود بـــا کمـــک و همراهـــی صنـــدوق جمعیـــت 
ــالمندان  ــی سـ ــورای ملـ ــد و شـ ــل متحـ ــازمان ملـ سـ
ـــای  ـــتند گام ه ـــال هس ـــیار فع ـــه بس ـــن زمین ـــه در ای ک

برداشـــته شـــده، بـــه شـــکلی پیوســـته ادامـــه یابـــد.
مأموریـــت  و  رســـالت  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی در 
ـــه  ـــن زمین ـــه در ای ـــی ک ـــالمندی و فعالیت های ـــوزه س ح
ــورت  ــد صـ ــن واحـ ــته در ایـ ــال های گذشـ ــی سـ طـ
پذیرفتـــه اســـت، مشـــارکت در اجـــرای ایـــن پـــروژه 
تحقیقاتـــی و تدویـــن پیش نویـــس ایـــن ســـند ملـــی 
را نقطـــه عطفـــی در فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی در 
ـــا  ـــرد ب ـــدواری ک ـــراز امی ـــت و اب ـــالمندی دانس ـــوزه س ح
حمایـــت ارکان سیاســـتگذار مســـول در کشـــور، ایـــن 
قبیـــل فعالیت هـــا در ســـطح ملـــی از توســـعه کمـــی 

ــد. ــوردار گردنـ ــی الزم برخـ و کیفـ
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برندگان دومین دوره مسابقه »آینه 
آیات« مشخص شدند

روابـــط عمومـــی ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان 
مســـابقه  دوره  دومیـــن  قرعه کشـــی  کشور:مراســـم 
ـــی دانشـــگاهیان کشـــور  ـــازمان قرآن ـــات« در س ـــه آی »آین

ــدند. ــخص شـ ــدگان آن مشـ ــزار و برنـ برگـ
مســـابقه »آینـــه آیـــات« به صـــورت پیامکـــی، 
ــازمان  ــتاگرام سـ ــه اینسـ اینترنتـــی و از طریـــق صفحـ
ـــارک  ـــاه مب ـــام م ـــه در ای ـــور ک ـــگاهیان کش ـــی دانش قرآن
ـــری  ـــث تدب ـــوع، مباح ـــد و در مجم ـــزار ش ـــان برگ رمض
ــزال،  ــه، زلـ ــراح، تیـــن، بینـ ــوره کافـــرون، انشـ ۱۰ سـ
ــب  ــر در قالـ ــی و نصـ ــر، ضحـ ــل، کوثـ ــات، فیـ عادیـ
فیلم هـــای ۱۵ دقیقـــه ای و توســـط کارشـــناس قرآنـــی 
ayeneh. ـــه آدرس ـــابقه ب ـــژه مس ـــایت وی ـــق س از طری

ـــر در  ـــش از ۸۰۰۰ نف ـــه بی ـــد ک ـــرح گردی isqa.ir مط
ایـــن مســـابقه شـــرکت کردنـــد.

ــگاهیان  ــی دانشـ ــازمان قرآنـ ــود، سـ ــادآور می شـ یـ
کشـــور بـــه مناســـبت فرارســـیدن مـــاه مبـــارک 
رمضـــان و به منظـــور آشـــنایی و بهره گیـــری از آیـــات 
کام وحـــی، دومیـــن مســـابقه »آینـــه آیـــات« ویـــژه 
ـــی ام  ـــزء س ـــوره های ج ـــت س ـــا محوری ـــجویان را ب دانش

قـــرآن برگـــزار کـــرد.
ــک  ــا نیـ ــابقه علیرضـ ــن مسـ ــده ایـ ــر برنـ ۴۵ نفـ
ــا  ــل، لیـ ــن زاده اردبیـ ــه حسـ ــارس، یگانـ ــش فـ منـ
خلوتـــی اصطهباناتـــی فـــارس، فاطمـــه محمـــد نـــژاد 
گازار تهـــران، رقیـــه الســـادات وزیـــری بـــزرگ یـــزد، 
افتخـــار احمـــدی ایـــام، امیـــن زین العابدیـــن تهـــران، 
مهـــدی پاشـــائی تهـــران، منیـــره عبدالهـــی خراســـان 
رضـــوی، شـــیوا جعفرنیـــا آذربایجـــان شـــرقی، ســـمیه 
درویـــش زاده گلســـتان، مهدیـــه لطیفـــی سیســـتان و 
ـــودی  ـــارا محم ـــم، س ـــان ق ـــی صدیقی ـــتان، مرتض بلوچس
ـــی  ـــید حســـن فاطم ـــران، س ـــوی ته ـــدا تق ـــتان، وی کردس
ــداله  ــدران، اسـ ــو مازنـ ــار لـ ــه افشـ ــان، فاطمـ اصفهـ
ــرز،  ــایق البـ ــا شـ ــرقی، پوریـ ــان شـ ــدی آذربایجـ احـ
ـــران،  ـــی ته ـــار عباس ـــران، یاش ـــاران ته ـــی س ـــزاد فراوان به
شـــهناز منصـــوری اصفهـــان، غـــام حیـــدر خانـــزاده 
ــان  ــارس، آرمـ ــی فـ ــی زمانـ ــرقی، علـ ــان شـ آذربایجـ
ــتان،  ــوری گلسـ ــمیه رنجـ ــتان، سـ ــتانی کردسـ کردسـ
ــران،  ــی تهـ ــن یزدانـ ــران، محسـ ــی تهـ ــم قهرمانـ مریـ
اهـــورا صدیقـــی تهـــران، مرضیـــه کســـمایی اصفهـــان، 
ـــی خراســـان  ـــذار صولت ـــاه ع ـــران، م ـــدی ته ســـودابه مجی
رضـــوی، عبدالرحیـــم فرح بخـــش آذربایجـــان غربـــی، 
پریـــا روح پـــور اردبیـــل، ریمـــا رضوانـــی قـــم، اعظـــم 
ـــران،  ـــد ته ـــاس واح ـــی، عب ـــان غرب ـــش آذربایج فرح بخ
ــارس،  ــدپور فـ ــاز اسـ ــران، فرحنـ ــری تهـ ــکینه فخـ سـ
ــارلو  ــا افشـ ــعید رضـ ــان، سـ ــی اصفهـ ــود مقدسـ محمـ
ــا  ــرقی، منـ ــان شـ ــدران، میـــاد تقـــوی آذربایجـ مازنـ
دباغیـــان تهـــران، ســـلیمان ابراهیمـــی تهـــران و ثریـــا 

اســـمعلی تهـــران هســـتند.
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واگذاری طرح مطالعاتی کشت 
ریزجلبک اسپیرولینا با گرید 
دارویی به جهاددانشگاهی 

آذربایجان غربی
آذربایجـــان  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ـــراردادی  ـــی ق ـــی ط ـــان غرب ـــه آذربایج ـــه بودج غربی:برنام
ـــپیرولینا  ـــک اس ـــعه کشـــت ریزجلب ـــرح پژوهشـــی توس ط
ـــگاهی  ـــور را جهاددانش ـــی در فتوبیورآکت ـــد داروی ـــا گری ب

آذربایجـــان غربـــی واگـــذار شـــد.
مهنـــدس رخســـاره قنبـــری در نشســـت مشـــترک 
ــت ریزجلبـــک  ــرح کشـ ــد و آغـــاز طـ ــی رونـ بررسـ
ـــت  ـــل معاون ـــه در مح ـــی ک ـــد داروی ـــا گری ـــپیرولینا ب اس
پژوهشـــی ایـــن نهـــاد برگـــزار شـــد، بیـــان کـــرد: بـــا 
توجـــه بـــه حســـن فعالیـــت و ســـوابق پژوهش هـــای 
کاربـــردی ایـــن نهـــاد و پیشـــرو بـــودن در طرح هـــای 
فناورانـــه کاربـــردی و تعامـــل ایـــن نهـــاد داوری و 
ـــگاه  ـــوب دانش ـــی مص ـــرح مطالعات ـــی دو ط ـــارت علم نظ
ــای  ــه اعضـ ــتان بـ ــوب اسـ ــرح مصـ ــه از ۱۰ طـ ارومیـ
کاربـــردی  پژوهشـــی  گروه هـــای  علمـــی  هیـــات 
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی واگـــذار می شـــود.

و  توســـعه  پژوهش هـــای  و  آمـــوزش  مدیـــر 
ــا  ــی بـ ــان غربـ ــه آذربایجـ ــه بودجـ ــری برنامـ آینده نگـ
ـــه  ـــی ب ـــارات پژوهش ـــد اعتب ـــه ۵۰ درص ـــه این ک ـــاره ب اش

ـــان  ـــگاهی آذربایج ـــه جهاددانش ـــمند فناوران ـــرح ارزش ط
ـــه  ـــا توج ـــرد ب ـــار ک ـــت، اظه ـــه اس ـــی اختصاص یافت غرب
ـــل  ـــاال و حســـن تعام ـــزه پژوهشـــی ب ـــه پتانســـیل و انگی ب
ــگاهی  ــردی جهاددانشـ ــای کاربـ ــاد از طرح هـ ــن نهـ ایـ
ــعه  ــای توسـ ــد راهگشـ ــه بتوانـ ــی کـ ــان غربـ آذربایجـ

ــم. ــت می کنیـ ــد حمایـ ــتان باشـ اسـ
ــاره بـــه اینکـــه ایـــن طـــرح از محـــل  ــا اشـ وی بـ
ـــده اســـت  ـــن ش ـــازمان تأمی ـــن س ـــارات پژوهشـــی ای اعتب
خاطرنشـــان کـــرد: امیدواریـــم اجـــرای موفقیت آمیـــز 
ــتان  ــگاهی اسـ ــارکت جهاددانشـ ــا مشـ ــرح بـ ــن طـ ایـ
طرح هـــای  اجـــرای  بـــرای  کمـــک  زمینه ســـاز 
شـــاخص تر فناورانـــه در ایـــن حـــوزه بـــرای مباحـــث 

صادراتـــی باشـــد.
ـــر رســـتم زاده رییـــس جهاددانشـــگاهی  ـــه دکت در ادام
ـــازمان  ـــای س ـــر از حمایت ه ـــا تقدی ـــی ب ـــان غرب آذربایج
برنامـــه و بودجـــه کـــه همـــواره در صـــدد حمایـــت از 
ــت  ــاد اسـ ــن نهـ ــی ایـ ــه و عمرانـ ــای فناورانـ طرح هـ
گفـــت: پژوهش هـــای جهاددانشـــگاهی و ســـاختارهای 
مرتبـــط بـــر اســـاس پتانســـیل اســـتان ها قطب بنـــدی 
ـــتان  ـــرای اس ـــه ب ـــی فناوران ـــدد ارزش آفرین ـــده و درص ش
و کشـــور از طریـــق ایـــن ســـاختارهای پژوهشـــی 

کاربـــردی هســـتیم
ـــش  ـــر پژوه ـــدزاده مدی ـــر صم ـــت دکت ـــه نشس در ادام
ــه  ــه نتیجـ ــریع در بـ ــرورت تسـ ــه به ضـ ــه بودجـ برنامـ
رســـاندن طـــرح جهـــت اخـــذ حمایت هـــای هـــر چـــه 

ـــرد. ـــد ک ـــتر تاکی بیش
ـــدس  ـــروه و مهن ـــر گ ـــی مدی ـــدس همت ـــه مهن در ادام
ــد  ــریح رونـ ــه تشـ ــرح بـ ــری طـ ــی مجـ ــر صادقـ امیـ
اجرایـــی و بیـــان چالش هـــای پیـــش روی طـــرح 

ــد. پرداختنـ
 

■■■

تبدیل پارک علم و فناوری البرز 
جهاددانشگاهی به قطب علم و 

فناوری استان
روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز 
جهاددانشـــگاهی، ۳۱ خردادماه:رییـــس جهاددانشـــگاهی 
و  عمرانـــی  طرح هـــای  و  زیرســـاخت ها  توســـعه  از 
ـــگاهی  ـــهدای جهاددانش ـــی ش ـــع تحقیقات ـــی مجتم فیزیک

و پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز بازدیـــد کـــرد.
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
ـــارک  ـــس پ ـــی ریی ـــدی عباس ـــدس مه ـــی مهن ـــا همراه ب
ــاخت ها و  ــعه، زیرسـ ــرز، از توسـ ــاوری البـ ــم و فنـ علـ
طرح هـــای عمرانـــی و فیزیکـــی مجتمـــع تحقیقاتـــی و 
ـــرد. ـــد ک ـــگاهی بازدی ـــاوری جهاددانش ـــم و فن ـــارک عل پ

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــد بـ ــن بازدیـ ــی در ایـ ــر طیبـ دکتـ
فعالیـــت مجتمـــع تحقیقاتـــی از ســـال ۱۳۶۵ گفـــت: 
به منظـــور اســـتقرار مراکـــز تحقیقاتـــی واحدهـــای 
ــن  ــاص ایـ ــی خـ ــگاهی در مکانـ ــازمانی جهاددانشـ سـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــس از آن ب ـــد و پ ـــدازی ش ـــع راه ان مجتم
راه انـــدازی پارک هـــای علـــم و فنـــاوری در کشـــور 
ـــن  ـــگاهی در ای ـــرز جهاددانش ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل پ

مـــکان شـــکل گرفـــت.
ـــهدای  ـــی ش ـــع تحقیقات ـــه مجتم ـــان این ک ـــا بی وی ب
ــاوری البـــرز در  جهاددانشـــگاهی و پـــارک علـــم و فنـ
ـــرز  ـــتان الب ـــاوری اس ـــم و فن ـــب عل ـــه قط ـــر ب ـــال حاض ح
ـــش  ـــا بی ـــارک ب ـــن پ ـــت: در ای ـــت، گف ـــده اس ـــل ش تبدی
از ۹۰ هکتـــار مســـاحت بیـــش از ۷۰ شـــرکت فنـــاور 
ــه ای از  ــل توجـ ــداد قابـ ــه تعـ ــده اند کـ ــتقر شـ مسـ
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میـــان آن هـــا شـــرکت دانش بنیـــان هســـتند.
رییـــس جهاددانشـــگاهی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه 
ــگاهی در  ــاخص جهاددانشـ ــای شـ ــی از فعالیت هـ برخـ
حوزه هـــای فنـــی و مهندســـی، پزشـــکی، کشـــاورزی و 
... گفـــت: بـــا گذشـــت ۴۲ ســـال از انقـــاب اســـامی و ۴۰ 
ســـال از تشـــکیل جهاددانشـــگاهی زیـــر ســـاخت های 
خوبـــی در کشـــور و ایـــن نهـــاد شـــکل گرفته اســـت و 
ـــکان  ـــه ام ـــه ک ـــزرگ فناوران ـــای ب ـــام کاره ـــوان انج ـــا ت م

تجاری ســـازی آن هـــا وجـــود دارد را داریـــم.
ـــاره  ـــا اش ـــی ب ـــاب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــو ش عض
بـــه تجربـــه اجـــرای طرح هـــای بـــزرگ فناورانـــه 
گفـــت:  مختلـــف  ســـال های  در  جهاددانشـــگاهی 
ــر  ــت و اگـ ــوژی نیسـ ــد تکنولـ ــور تولیـ ــکل کشـ مشـ
ـــای  ـــام پروژه ه ـــوان انج ـــیم ت ـــته باش ـــی داش ـــع مال مناب

بـــزرگ را داریـــم.

■■■ 
 

تقدیر رییس جهاددانشگاهی از 
مرکز ایسپا و دو خبرگزاری ایسنا 

و ایکنا

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی:رییس جهاددانشـگاهی از 
تاش هـا و خدمـات مرکـز ایسـپا و دو خبرگزاری ایسـنا و 
ایکنـای ایـن نهـاد در سـیزدهمین دوره انتخابات ریاسـت 

جمهـوری تقدیـر کرد.
ــاد  ــن نهـ ــس ایـ ــی رییـ ــا طیبـ ــر حمیدرضـ دکتـ
افکارســـنجی  مرکـــز  تاش هـــای  و  خدمـــات  از 
دانشـــجویان ایـــران )ایســـپا( بـــرای ســـنجش افـــکار 
ــنجی در  ــف نظرسـ ــای مختلـ ــی موج هـ ــی طـ عمومـ
ســـیزدهمین دوره انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری 
اخبـــار،  بی طرفانـــه  نشـــر  از  همچنیـــن  و 
محتـــوای  تولیـــد  و  به موقـــع  آگاهی رســـانی 
متناســـب بـــا هـــدف تقویـــت انســـجام ملـــی و 
ـــزاری  ـــات در دو خبرگ ـــور انتخاب ـــق و ش ـــش رون افزای
ایســـنا و ایکنـــای جهاددانشـــگاهی تقدیـــر کـــرد.

ــی  ــر طیبـ ــر دکتـ ــوح تقدیـ ــی از لـ در بخش هایـ
مرکـــز  در  شـــده  انجـــام  خدمـــات  به منظـــور 
افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران )ایســـپا( آمـــده 
ــی و  ــرت الهـ ــل و نصـ ــه فضـ ــه بـ ــت: اینـــک کـ اسـ
دشمن شـــکن  حضـــور  و  افتخارآمیـــز  مشـــارکت 
ــات  ــامی، انتخابـ ــران اسـ ــدار ایـ ــت مـ ــردم والیـ مـ
ــود  ــا وجـ ــوری بـ ــت جمهـ ــیزدهمین دوره ریاسـ سـ
انبـــوه تبلیغـــات ســـوء خـــارج نشـــینان، گایه هـــای 
ــزار  ــکوه برگـ ــا باشـ ــرایط کرونـ ــردم و شـ ــق مـ به حـ
بهنـــگام،  تاش هـــای  از  می دانـــم  الزم  شـــد، 
ـــه  ـــپا ک ـــاش در ایس ـــکاران پرت ـــر هم ـــترده و مؤث گس
در قامـــت ســـنجش افـــکار عمومـــی طـــی موج هـــای 
مختلـــف نظرســـنجی و اطاع رســـانی خـــوب نتایـــج 
ــور  ــه ظهـ ــه منصـ ــئوالن بـ ــردم و مسـ ــن مـ در بیـ

ــم. ــی نمایـ ــید قدردانـ رسـ

لوح هـــای  از  بخش هایـــی  در  همچنیـــن 
ــا،  ــنا و ایکنـ ــزاری ایسـ ــه دو خبرگـ ــر جداگانـ تقدیـ
مؤثـــر  و  گســـترده  هنـــگام،  بـــه  تاش هـــای  از 
ــار،  ــه اخبـ ــر بی طرفانـ ــع، نشـ ــانی به موقـ آگاهی رسـ
ــور  ــا به منظـ ــرای نامزدهـ ــر بـ ــت برابـ ــاد فرصـ ایجـ
تولیـــد  و  خبرگـــزاری  ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده 
محتـــوای متناســـب باهـــدف تقویـــت انســـجام ملـــی 
ـــردم و  ـــن م ـــات در بی ـــور انتخاب ـــق و ش ـــش رون و افزای

ــد. ــی شـ ــووالن قدردانـ مسـ
گفتنـــی اســـت، مرکـــز ایســـپای جهاددانشـــگاهی 
در   ۱۴۰۰ جمهـــوری  ریاســـت  انتخابـــات  در 
مجمـــوع ۱۸ طـــرح نظرســـنجی انتخاباتـــی )تلفنـــی 
ــرد و  ــرا کـ ــی اجـ ــه زمانـ ــوری( در ۱۳ نقطـ و حضـ
ــن  ــای ایـ ــنا و ایکنـ ــزاری ایسـ ــن دو خبرگـ همچنیـ
ــژه  ــش ویـ ــن پوشـ ــام ضمـ ــن ایـ ــز در ایـ ــاد نیـ نهـ
اخبـــار انتخابـــات بـــا رعایـــت اصـــل بی طرفـــی 
ــه در  ــر و عادالنـ ــورت برابـ ــود را به صـ ــات خـ امکانـ
ـــرار  ـــوری ق ـــت جمه ـــای ریاس ـــام کاندیداه ـــار تم اختی

دادنـــد.

■■■ 

 استفاده از ظرفیت های 
جهاددانشگاهی در تولید ثروت از 

علم و فناوری
روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز 
غامحســـین  تیرماه:دکتـــر   ۱۵ جهاددانشـــگاهی، 
ـــرکت های  ـــعه ش ـــرد: توس ـــار ک ـــعرباف اظه ـــی ش رحیم
ــوده  ــه بـ ــن وزارتخانـ ــت های ایـ ــان از سیاسـ دانش بنیـ
ـــم؛  ـــغ نداری ـــه دری ـــن زمین ـــی در ای ـــچ تاش ـــه از هی ک
بنابرایـــن بـــرای دســـتیابی بـــه هـــدف افزایـــش ایـــن 
شـــرکت ها، پارک هـــای علـــم و فنـــاوری ظرفیـــت 

ــد. ــمار می رونـ ــه شـ ــی بـ ــل توجهـ قابـ
ــاون  ــعرباف معـ ــی شـ ــین رحیمـ ــر غامحسـ دکتـ
ـــاوری  ـــات و فن ـــوم، تحقیق ـــاوری وزارت عل ـــش و فن پژوه
ـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز اظهـــار کـــرد:  ـــد از پ در بازدی
توســـعه شـــرکت های دانش بنیـــان از سیاســـت های 
ایـــن وزارتخانـــه بـــوده کـــه از هیـــچ تاشـــی در ایـــن 
ـــه  ـــتیابی ب ـــرای دس ـــن ب ـــم؛ بنابرای ـــغ نداری ـــه دری زمین
هـــدف افزایـــش ایـــن شـــرکت ها، پارک هـــای علـــم و 
ـــد. ـــمار می رون ـــه ش ـــی ب ـــل توجه ـــت قاب ـــاوری ظرفی فن

ــتان حداقـــل  ــر شهرسـ ــه داد: بایـــد در هـ وی ادامـ
ـــی های  ـــاس بررس ـــه براس ـــت ک ـــد داش ـــز رش ـــک مرک ی
ـــیدن  ـــا رس ـــده و ت ـــق نش ـــم محق ـــن مه ـــده ای ـــام ش انج

ـــم. ـــادی داری ـــه زی ـــه آن فاصل ب
ــون  ــه اکنـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــر رحیمـ دکتـ
ــه  ــی کـ ــم درحالـ ــور داریـ ــد در کشـ ــز رشـ ۲۰۲ مرکـ
ـــن  ـــت؛ بنابرای ـــتان اس ـــتان ها ۴۵۰ شهرس ـــداد شهرس تع
بایـــد پارک هـــای علـــم و فنـــاوری توجـــه بیشـــتری را 
ـــون  ـــرد: اکن ـــار ک ـــد، اظه ـــه خـــرج دهن ـــه ب ـــن زمین در ای
تســـهیات بـــا ســـود کمتـــر در بخـــش دانش بنیـــان 
ارائـــه می شـــود و ایـــن اقـــدام نقـــش موثـــری در 
توســـعه دانش بنیان هـــا و اســـتفاده هرچـــه بیشـــتر از 
ــای  ــعه در بخش هـ ــرای توسـ ــی بـ ــای علمـ ظرفیت هـ

مختلـــف دارد.
ـــتان  ـــار اس ـــاس آم ـــرد: براس ـــان ک ـــی بی ـــر رحیم دکت
ــل  ــرکت ها قابـ ــاور شـ ــوالت فنـ ــروش محصـ ــرز فـ البـ
توجـــه بـــوده و پـــارک علـــم و فنـــاوری ایـــن اســـتان 

توانســـته از میانگیـــن کشـــوری باالتـــر رود.
معـــاون وزیـــر علـــوم اضافـــه کـــرد: بـــازار ســـازی 

ــازه  ــرکت های تـ ــژه شـ ــان به ویـ ــش دانش بنیـ در بخـ
بـــا مشـــکات و ســـختی هایی روبـــه رو  تأســـیس 
اســـت کـــه بســـیاری از شـــرکت های تـــازه کار زمیـــن 
و  علـــم  پارک هـــای  بایـــد  بنابرایـــن  می خورنـــد؛ 
ـــته  ـــه داش ـــن زمین ـــژه ای را در ای ـــدات وی ـــاوری تمهی فن

باشـــند.
وی همچنیـــن بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه فنـــاوری و 
ـــوآوری،  ـــز ن ـــا و مراک ـــت کانون ه ـــاوری، تقوی ـــعه فن توس
اثربخشـــی اجتماعـــی و مهارت آمـــوزی بایـــد بیـــش از 
ـــای  ـــت: برنامه ه ـــرد، گف ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــش م پی
ــان  ــش دانش بنیـ ــگاهی در بخـ ــردی کان دانشـ راهبـ
اســـت کـــه بایـــد بـــا شـــرایط محیطـــی بومی ســـازی 
شـــود تـــا بتـــوان گام هـــای موثـــری را در زمینـــه 
ــان  ــای دانش بنیـ ــر از ظرفیت هـ ــه بهتـ ــتفاده هرچـ اسـ

برداشـــت.
مهـــدی عباســـی رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری 
البـــرز نیـــز در ایـــن بازدیـــد بیـــان کـــرد: نـــگاه 
ـــوض  ـــد ع ـــز رش ـــارک و مراک ـــه پ ـــبت ب ـــران نس صنعتگ
ــار  ــا در کنـ ــا قـــرار گرفتـــن ایـــن بخش هـ شـــده و بـ
ـــداف  ـــتر اه ـــه بیش ـــق هرچ ـــرای تحق ـــاش ب ـــم در ت ه

هســـتیم.
ــا در  ــیاری از برندهـ ــزود: بسـ ــی افـ ــدی عباسـ مهـ
اســـتان البـــرز پـــای کار آمدنـــد کـــه در ایـــن بیـــن 
ــل  ــی غافـ ــش خصوصـ ــژه بخـ ــت ویـ ــد از ظرفیـ نبایـ
ــن  ــاط بیـ ــل و ارتبـ ــا تعامـ ــه بـ ــوری کـ ــد به طـ شـ
تاش هـــای  فنـــاور  و  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
ـــت. ـــام اس ـــال انج ـــعه در ح ـــرای توس ـــی ب ـــی خوب علم

وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه اســـتان البـــرز قطـــب 
علـــم و فنـــاوری کشـــور اســـت ادامـــه داد: بایـــد 
ایـــن  در  موجـــود  ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده  بـــا 
ــان و  ــاوری جوانـ ــم و فنـ ــعه علـ ــرای توسـ ــتان بـ اسـ

داشـــت. وافـــری  تاش هـــای  دانش آموختـــگان 
ـــه در  ـــگاهی ن ـــرد: جهاددانش ـــان ک ـــی خاطرنش عباس
اســـتان البـــرز بلکـــه در کشـــور دارای توانمندی هـــا و 
ظرفیت هـــای فراوانـــی اســـت کـــه ایـــن ظرفیت هـــا و 
ــم  ــروت از علـ ــد ثـ ــه تولیـ ــد بـ ــا می توانـ توانمندی هـ
و فنـــاوری در کشـــور کمـــک کـــرده و بـــه بی نیـــازی 

کشـــور منجـــر شـــود.

■■■ 
 

تقدیر و تشکر دبیر ستاد 
ساماندهی امور جوانان از 

جهاددانشگاهی
ـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی:محمدمهدی تندگویـــان  رواب
ـــاماندهی  ـــی س ـــتاد مل ـــر س ـــان و دبی ـــور جوان ـــاون ام مع
ـــر  ـــال و مؤث ـــور فع ـــرای حض ـــه ای ب ـــان در نام ـــور جوان ام
معاونـــان فرهنگـــی واحدهـــای جهاددانشـــگاهی در 
ـــتان  ـــان اس ـــور جوان ـــاماندهی ام ـــتادهای س ـــات س جلس
ــاون  ــزاده معـ ــی علیـ ــر عیسـ ــال ۱۳۹۹ از دکتـ در سـ

فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی تقدیـــر و تشـــکر کـــرد.
ــان  ــور جوانـ ــاون امـ ــان معـ ــدی تندگویـ محمدمهـ
ــان در  ــور جوانـ ــاماندهی امـ ــی سـ ــتاد ملـ ــر سـ و دبیـ
نامـــه ای از معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی تقدیـــر 

و تشـــکر کـــرد.
در متن این نامه آمده است:

ـــان را  ـــور جوان ـــاماندهی ام ـــداف س ـــیر اه ـــه مس آنچ
هموارمـــی ســـازد بی تردیـــد مدیرانـــی اســـت کـــه بـــا 
ــام تـــاش خویـــش را در  صمیمیتـــی مثال زدنـــی تمـ

تحقـــق ایـــن مهـــم بـــه کار می بندنـــد.
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ــتگاه  ــتان دسـ ــران کل اسـ ــه مدیـ ــه این کـ ــر بـ نظـ
ـــال در  ـــزان مشـــارکت و حضـــور فع ـــوع بیشـــترین می متب
ـــتان  ـــان اس ـــور جوان ـــاماندهی ام ـــتادهای س ـــات س جلس
را در ســـال ۱۳۹۹ داشـــته اند، لـــذا بدین وســـیله از 
ـــم  ـــور منظ ـــرای حض ـــی ب ـــد جنابعال ـــا و تاکی پیگیری ه
و مؤثـــر نماینـــدگان واحدهـــای اســـتانی آن دســـتگاه 
تقدیـــر و تشـــکر نمـــوده، ســـرافرازی و بهـــروزی 
همیشـــگی شـــما را از درگاه بـــاری تعالـــی خواســـتارم.

■■■ 
 

قول معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور برای حمایت کامل 

از پارک علم و فناوری البرز 
جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز 
ــس  ــاوری رییـ ــی و فنـ ــاون علمـ ــگاهی: معـ جهاددانشـ
ـــش  ـــاون پژوه ـــرز، مع ـــتاندار الب ـــراه اس ـــه هم ـــور ب جمه
ــتانی، از  ــووالن اسـ ــگاهی و مسـ ــاوری جهاددانشـ و فنـ
ـــد  ـــگاهی بازدی ـــرز جهاددانش ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل پ
ـــد  ـــرز بای ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــه پ ـــرد ک ـــد ک و تاکی
بـــه دو یـــا ســـه پـــارک برتـــر کشـــور تبدیـــل شـــود.

ـــراه  ـــه هم ـــتاری ب ـــورنا س ـــر س ـــد دکت ـــن بازدی در ای
دکتـــر شـــهبازی اســـتاندار البـــرز، دکتـــر پورعابـــدی 
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی، دکتـــر 
ــای  ــعه فناوری هـ ــز توسـ ــس مرکـ ــر رییـ ــادری فـ قـ
ـــی  ـــر صالح ـــاوری، دکت ـــی و فن ـــت علم ـــردی معاون راهب
ــت  ــاوری معاونـ ــازی فنـ ــوآوری و تجاری سـ ــاون نـ معـ
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری، مهنـــدس 
ــرز و  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــس پـ ــی رییـ عباسـ
ـــف  ـــای مختل ـــور در بخش ه ـــا حض ـــتانی ب ـــووالن اس مس
ـــوالت  ـــی محص ـــگاه دائم ـــه نمایش ـــه از جمل ـــن مجموع ای
شـــرکت های فنـــاور و دانش بنیـــان، از نزدیـــک بـــا 
ــاوری  ــم و فنـ ــارک علـ ــتاوردهای پـ ــا و دسـ فعالیت هـ

البـــرز آشـــنا شـــد.
ـــن  ـــور ضم ـــس جمه ـــاوری ریی ـــی و فن ـــاون علم مع
بازدیـــد از چنـــد شـــرکت دانش بنیـــان برتـــر پـــارک 
ـــت  ـــرای حمای ـــگاهی ب ـــرز جهاددانش ـــاوری الب ـــم و فن عل
کامـــل از ایـــن پـــارک تاکیـــد کـــرد و گفـــت: پـــارک 
ــه  ــد بـ ــگاهی بایـ ــرز جهاددانشـ ــاوری البـ ــم و فنـ علـ
ـــری  ـــور تصمیم گی ـــتان، مح ـــاوری اس ـــعه فن ـــور توس مح
ـــوزه  ـــن ح ـــای ای ـــاوری و ارزیابی ه ـــم و فن ـــعه عل در توس

ـــود. ـــل ش تبدی
ــه  ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــتاری بـ ــورنا سـ ــر سـ دکتـ
ـــم و  ـــارک عل ـــت از پ ـــرای حمای ـــی ب ـــه محدودیت هیچ گون
ـــه  ـــدارد گفـــت: توســـعه همه جانب ـــرز وجـــود ن ـــاوری الب فن
ـــژه  ـــگاهی به وی ـــرز جهاددانش ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل پ
ــد  ــارک بایـ ــن پـ ــاختی ایـ ــی و زیرسـ ــعه فیزیکـ توسـ
ـــد  ـــارک بای ـــن پ ـــود و ای ـــت ش ـــی تقوی ـــر زمان ـــش از ه بی
بـــه دومیـــن پـــارک تاثیرگـــذار کشـــور تبدیـــل شـــود 
ـــتان  ـــران و در اس ـــی ته ـــارک در نزدیک ـــن پ ـــه ای ـــرا ک چ

ـــرار دارد. ـــرز ق ـــتان الب ـــذار اس ـــم و تاثیرگ مه
دکتـــر پورعابـــدی معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری 
جهاددانشـــگاهی بـــا تشـــکر از حمایت هـــای معاونـــت 
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری از جهاددانشـــگاهی 
و پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز گفـــت: خوشـــبختانه 
همکاری هـــای خوبـــی بـــا معاونـــت علـــم و فنـــاوری 
ریاســـت جمهـــوری و جهاددانشـــگاهی شـــکل گرفته و 

در جریـــان اســـت.

ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ ـــی ریی ـــدس عباس مهن
ـــار  ـــد اظه ـــن بازدی ـــیه ای ـــگاهی در حاش ـــرز جهاددانش الب
کـــرد: خوشـــبختانه پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز در 
مســـیر خوبـــی قـــرار دارد و حضـــور دکتـــر ســـتاری و 
ـــیار  ـــتاوردهای بس ـــات و دس ـــا مصوب ـــز ب ـــراه نی ـــم هم تی
خوبـــی همـــراه اســـت کـــه بـــه توســـعه همه جانبـــه 

ــد. ــارک می انجامـ پـ
وی افـــزود: پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز تـــاش 
در  شـــده  تولیـــد  دانـــش  و  علـــم  تـــا  می کنـــد 
از  را  پژوهشـــی  و  آموزشـــی  مراکـــز  دانشـــگاه ها، 
طریـــق ایجـــاد زیرســـاخت های الزم بـــه فنـــاوری، 
تجاری ســـازی و نهایتـــاً خلـــق ثـــروت تبدیـــل کنـــد 
و خوشـــبختانه تاکنـــون توانســـته در ایـــن عرصـــه 

ــردارد. ــری بـ ــای موثـ گام هـ
البـــرز  فنـــاوری  و  علـــم  پـــارک  رییـــس 
جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه اســـتان 
البـــرز قطـــب علـــم و فنـــاوری کشـــور اســـت اظهـــار 
ــتان  ــاور اسـ ــرکت های فنـ ــرکت از شـ ــرد: ۱۰۰ شـ کـ
ـــا  ـــت و ب ـــتقر اس ـــرز مس ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل در پ
توجـــه بـــه درخواســـت های فـــراوان شـــرکت ها و 
ـــارک  ـــن پ ـــرای اســـتقرار در ای واحدهـــای فنـــاور اســـتان ب
تـــاش می کنیـــم بـــا حمایت هـــای معاونـــت علمـــی 
و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری و ســـایر نهادهـــای 
ــتقرار  ــاحت اسـ ــاخت ها و مسـ ــتانی زیرسـ ــی و اسـ ملـ

شـــرکت ها را در ایـــن پـــارک گســـترش دهیـــم
گفتنـــی اســـت، دکتـــر ســـتاری در ایـــن بازدیـــد 
محصـــوالت  دائمـــی  نمایشـــگاه  در  حضـــور  بـــا 
شـــرکت های دانش بنیـــان ایـــن مجموعـــه از نزدیـــک 

ــد. ــنا شـ ــرکت ها آشـ ــن شـ ــتاوردهای ایـ ــا دسـ بـ
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آمادگی جهاددانشگاهی برای حل 
مشکالت بخش کشاورزی کشور

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه: 
ـــی  ـــع طبیع ـــر تخصصـــی کشـــاورزی و مناب ـــرکل دفت مدی
جهاددانشـــگاهی از آمادگـــی ایـــن نهـــاد بـــرای حـــل 
مشـــکات کشـــاورزی کشـــور در صـــورت اعـــام نیـــاز 

خبـــر داد.
دکتـــر داراب یزدانـــی در حاشـــیه بازدیـــد از بـــرج 
فنـــاوری جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه، بـــا اشـــاره بـــه 
ـــه حـــوزه حـــل مشـــکات بخـــش  ورود جهاددانشـــگاهی ب
ـــتان ها،  ـــاز اس ـــام نی ـــاس اع ـــر اس ـــور ب ـــاورزی کش کش
اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی بـــرای حـــل مشـــکات 
بخـــش کشـــاورزی کشـــور بـــر اســـاس ظرفیت هـــا و 
درخواســـت اســـتان ها آمادگـــی کامـــل دارد و در هـــر 

ـــرد. ـــم ک ـــد، ورود خواهی ـــاز باش ـــه نی ـــوزه ای ک ح
دکتـــر یزدانـــی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه ورود 
ـــنگین  ـــژاد دام س ـــاح ن ـــوزه اص ـــه ح ـــگاهی ب جهاددانش
ــور  ــاد کشـ ــتگی زیـ ــی وابسـ ــت: در پـ ــور، گفـ در کشـ
ــیر،  ــز و شـ ــت قرمـ ــن گوشـ ــرای تأمیـ ــه واردات بـ بـ
ــنگین کار  ــژاد دام سـ ــاح نـ ــگاهی روی اصـ جهاددانشـ
ــارج از  ــح خـ ــتم تلقیـ ــتفاده از سیسـ ــا اسـ ــرده و بـ کـ
رحمـــی اقـــدام بـــه تولیـــد جنیـــن تعییـــن جنســـیت 
ـــه  ـــال آن ب ـــوب و انتق ـــای مرغ ـــا نژاده ـــاله ب ـــده گوس ش
ـــت  ـــه در نهای ـــرده ک ـــی ک ـــای بوم ـــای نژاده ـــم دام ه رح
ــت  ــات مثبـ ــده صفـ ــد شـ ــد متولـ ــاله های جدیـ گوسـ
را بـــروز داده کـــه ایـــن امـــر بـــه افزایـــش ۲۰ تـــا ۳۰ 
درصـــدی عملکـــرد دام هـــای جدیـــد منجـــر خواهـــد 

شـــد.
ــع  ــاورزی و منابـ ــی کشـ ــر تخصصـ ــرکل دفتـ مدیـ

طبیعـــی جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد: از دو ســـال 
گذشـــته مجموعـــه جهاددانشـــگاهی بـــا همـــکاری 
ـــرده و  ـــروع ک ـــرح را ش ـــن ط ـــرای ای ـــاف اج ـــازمان اوق س
ـــش  ـــه افزای ـــر ب ـــکاری منج ـــن هم ـــج ای ـــم نتای امیدواری
ـــه  ـــر ب ـــتگی کمت ـــور و وابس ـــی در کش ـــدات پروتئین تولی

ــود. واردات شـ
ورود  بـــه  هـــم  اشـــاره ای  یزدانـــی  دکتـــر 
ـــت  ـــی داش ـــان داروی ـــوزه گیاه ـــه ح ـــگاهی ب جهاددانش
و گفـــت: جهاددانشـــگاهی جـــزو اولیـــن مراکـــزی در 
ــان  ــث گیاهـ ــه ۶۰ در بحـ ــه از دهـ ــت کـ ــور اسـ کشـ
ــکده  ــک پژوهشـ ــون یـ ــرده و هم اکنـ ــی ورود کـ دارویـ
ــره ارزش  ــه زنجیـ ــی دارد کـ ــان دارویـ ــزرگ گیاهـ بـ
ـــی  ـــا اهل ـــه ت ـــاء گرفت ـــد نش ـــی را از تولی ـــان داروی گیاه
ـــار دارد. ـــد دارو در اختی ـــاً تولی ـــتخراج و نهایت ـــردن، اس ک

ــگاهی  ــه جهاددانشـ ــان این کـ ــا بیـ ــه بـ وی در ادامـ
در زمینـــه تولیـــد بچـــه ماهـــی نیـــز در کشـــور 
پروژه هایـــی را در دســـت اجـــرا دارد، گفـــت: بـــر 
اســـاس برنامـــه ششـــم توســـعه بایـــد میـــزان تولیـــد 
ماهـــی در قفـــس در کشـــور بـــه ۲۰۰ هـــزار تـــن در 
ـــدی  ـــه واردات ۱۰۰ درص ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــد ک ـــال برس س
ـــی  ـــرورش ماه ـــای پ ـــاز پروژه ه ـــورد نی ـــی م ـــه ماه بچ
ــه  ــد بچـ ــوزه تولیـ ــگاهی در حـ ــس، جهاددانشـ در قفـ
ماهـــی پروژه هـــای فناورانـــه را در برنامـــه اجـــرا 
ـــیباسٔ  ـــروژه ٔس ـــب پ ـــت در قال ـــرار اس ـــرار داده و ق ق
ـــورت  ـــه در ص ـــیم ک ـــته باش ـــی را داش ـــه ماه ـــد بچ تولی
ــه  ــد بچـ ــش تولیـ ــرح، دانـ ــودن طـ ــز بـ موفقیت آمیـ
ماهـــی را در اختیـــار خواهیـــم گرفـــت و خواهیـــم 
ـــه  ـــه واردات بچ ـــتگی ب ـــش وابس ـــوزه کاه ـــت در ح توانس

ماهـــی گام هـــای مثبتـــی در کشـــور برداریـــم.
ـــد  ـــی، تولی ـــأ گیاه ـــا منش ـــی ب ـــای دام ـــد داروه تولی
ـــاز  ـــورد نی ـــد م ـــذور هیبری ـــد ب ـــان و تولی ـــن آبزی واکس
در  پروژه هـــای  دیگـــر  از  گلخانـــه ای  کشـــت های 
ـــی  ـــه یزدان ـــت ک ـــگاهی اس ـــدام در جهاددانش ـــت اق دس

از آن هـــا یـــاد کـــرد.
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بررسی اهداف ۵ ساله برنامه 
هفتم توسعه جهاددانشگاهی و 

سیاست های بخشی
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۱۹ تیرماه:چهارصـــد 
علمـــی  شـــورای  جلســـه  نهمیـــن  و  چهـــل  و 
ـــداف  ـــی اه ـــه »بررس ـــتور جلس ـــا دس ـــگاهی ب جهاددانش
ــگاهی و  ــعه جهاددانشـ ــم توسـ ــه هفتـ ــاله برنامـ ۵ سـ

سیاســـت های بخشـــی« برگـــزار شـــد.
ـــن جلســـه شـــورای علمـــی  چهارصـــد و چهـــل و نهمی
ـــی  ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــور دکت ـــا حض ـــگاهی ب جهاددانش
ـــتور جلســـه »بررســـی  ـــا دس ـــس جهاددانشـــگاهی و ب ریی
ـــم توســـعه جهاددانشـــگاهی  ـــه هفت اهـــداف ۵ ســـاله برنام

ـــد. ـــزار ش ـــی« برگ ـــت های بخش و سیاس
طیبـــی  حمیدرضـــا  دکتـــر  جلســـه  ایـــن  در 
اظهـــار کـــرد: در تدویـــن برنامـــه هفتـــم و اهـــداف و 
ــت و  ــز نیسـ ــل جایـ ــی آن تعجیـ ــت های بخشـ سیاسـ
بایســـتی منطـــق برنامه نویســـی بـــا عارضه یابـــی از 
برنامـــه ششـــم، توجـــه بـــه اســـناد باالدســـتی آغـــاز 
ــوزه  ــر حـ ــه در هـ ــی برنامـ ــاختار منطقـ ــده و سـ شـ

ــود. ــم شـ تنظیـ
دکتـــر مهـــدی باصولـــی معـــاون هماهنگـــی و 
امـــور مجلـــس گـــزارش کوتاهـــی از فرآینـــد تدویـــن 
ــه  ــی ارائـ ــت های بخشـ ــداف و سیاسـ ــری اهـ و بازنگـ
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داد و گفـــت: همـــواره اســـناد باالدســـتی کشـــور و 
جهاددانشـــگاهی در ایـــن فراینـــد مـــورد توجـــه ایـــن 

ــت. ــوده اسـ ــا بـ ــر حوزه هـ ــت و دیگـ معاونـ
ــه  ــا ضمـــن ارائـ ــر کاوه لطفـــی کیـ ــه دکتـ در ادامـ
توضیحاتـــی در خصـــوص پایـــش برنامـــه ششـــم 
ـــر  ـــرد: دفت ـــام ک ـــگاهی اع ـــی جهاددانش ـــت فرهنگ معاون
برنامه ریـــزی و نظـــارت راهبـــردی آمادگـــی دارد در 
حوزه هـــای  کان  اهـــداف  در  بازنگـــری  خصـــوص 

بخشـــی بـــا ایـــن معاونـــت همـــکاری کنـــد.
همچنیـــن دکتـــر عیســـی علیـــزاده بـــا ارائـــه 
سیاســـت ها و اهـــداف پیشـــنهادی معاونـــت فرهنگـــی 
در برنامـــه هفتـــم اظهـــار کـــرد: در تدویـــن ایـــن 
ـــتی  ـــناد باالدس ـــه اس ـــن آن ک ـــداف ضم ـــت ها و اه سیاس
ـــن  ـــوده در عی ـــر ب ـــد نظ ـــا م ـــور فعالیت ه ـــوان مح به عن
حـــال تحـــوالت امـــروزه از جملـــه چالش هـــای ناشـــی 
از پاندمـــی و دیگـــر موانـــع پیـــش روی دســـتیابی بـــه 

ــته اند. ــر داشـ ــز در نظـ ــداف را نیـ اهـ
در ادامـــه دکتـــر تقـــوی مدیـــرکل راهبـــری امـــور 
ــوزه  ــنهادی حـ ــداف پیشـ ــی، سیاســـت ها و اهـ فرهنگـ
فرهنگـــی در برنامـــه هفتـــم را بیـــان و تاکیـــد کـــرد: 
ـــوزه  ـــداف کان ح ـــا اه ـــتقیم ب ـــاط مس ـــداف ارتب ـــن اه ای

ــی دارد. فرهنگـ
ـــک  ـــون هری ـــی پیرام ـــورای علم ـــای ش ـــان اعض در پای
ــره  ــث و مذاکـ ــداف بحـ ــت ها و اهـ ــای سیاسـ از بندهـ

ـــد. کردن
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کتاب »سلول های بهاری« در 
شیراز رونمایی شد

ــاری«؛  ــلول های بهـ ــاب »سـ ــی کتـ ــن رونمایـ آییـ
ــادی  ــلول های بنیـ ــش سـ ــه دانـ ــران بـ ــتیابی ایـ دسـ
و بزرگداشـــت مرحـــوم دکتـــر پروانـــه فرزانـــه، مدیـــر 
بانـــک ســـلول های انســـانی و جانـــوری مرکـــز ملـــی 
ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران )وابســـته بـــه 
ـــر  ـــد همس ـــین بهارون ـــور حس ـــا حض ـــگاهی( ب جهاددانش
ــد. ــزار شـ ــیراز برگـ ــاب در شـ ــوم و راوی کتـ آن مرحـ

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۲۷ تیرمـــاه: آییـــن 
ــتیابی  ــاری« دسـ ــلول های بهـ ــاب »سـ ــی کتـ رونمایـ
ایـــران بـــه دانـــش ســـلول های بنیـــادی و بزرگداشـــت 
ــانی و  ــلول های انسـ ــر بانـــک سـ ــه مدیـ ــه فرزانـ پروانـ
ـــران  ـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ای ـــی ذخای ـــوری مرکـــز مل جان
)وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی( بـــا حضـــور حســـین 
ـــام  ـــه، بهن ـــم فرزان ـــر خان ـــاب و همس ـــد، راوی کت بهارون
ــده  ــت نماینـ ــاب، روح اهلل نجابـ ــنده کتـ ــری نویسـ باقـ
ــدوی  ــام مهـ ــس، حجت االسـ ــیراز در مجلـ ــردم شـ مـ
معـــاون نهـــاد رهبـــری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
ــکی،  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــتاد دانشـ ــی اسـ ــیراز، ثنایـ شـ
ـــای دانشـــگاه  ـــات امن ـــی و هی ـــات علم ـــه عضـــو هی ایمانی
ـــوزه  ـــال ح ـــی فع ـــادات لطیف ـــه س ـــکی، فاطم ـــوم پزش عل
ــه  ــر مدرسـ ــی مدیـ ــعود ملکـ ــواده، مسـ ــان و خانـ زنـ
ســـینمایی عمـــار و جمعـــی از اســـاتید، دانشـــجویان و 
ـــهر  ـــن ش ـــرا ای ـــب الزه ـــتان قل ـــدان در بیمارس عاقه من

برگـــزار شـــد.
کتـــاب  نویســـنده  و  محقـــق  باقـــری  بهنـــام 
ــی از  ــت: یکـ ــخنانی گفـ ــاری« در سـ ــلول های بهـ »سـ
نکاتـــی کـــه برایـــم ســـؤال بـــود، ایـــن صحبـــت ایـــن 
ـــی  ـــی آن های ـــه بعضـــی از دانشـــمندان کشـــور حت ـــود ک ب
ـــتیابی  ـــر دس ـــه خب ـــد، وقتی ک ـــور بودن ـــوز کش ـــه دلس ک
ـــه  ـــه ای ب ـــد، نام ـــرح ش ـــادی« مط ـــلول های بنی ـــه »س ب
رهبـــر انقـــاب نوشـــتند کـــه آقـــا بـــاور نکنیـــد ایـــن 

حرف هـــا، درســـت نیســـت، از خـــارج وارد کرده انـــد و 
ـــرای  ـــه ماج ـــت ک ـــدنی نیس ـــا ش ـــور م ـــن کار در کش ای
ایـــن موضـــوع هـــم به طـــور مفصـــل در کتـــاب آمـــده 
ـــر  ـــاب ب ـــن کت ـــا ای ـــتم ب ـــه داش ـــؤالی ک ـــن س ـــت و ای اس
ـــز  ـــان و دانشـــمندان عزی ـــع جوان ـــه در واق ـــد ک ـــرف ش ط
ـــش  ـــن دان ـــه ای ـــتند ب ـــه توانس ـــد ک ـــا بودن ـــاش م و پرت

ـــد. ـــدا کنن ـــت پی ـــم دس مه
ـــه  ـــوم پروان ـــای مرح ـــه فعالیت ه ـــاره ب ـــا اش ـــری ب باق
ـــی )ره(  ـــام خمین ـــه ام ـــن جمل ـــرد: ای ـــار ک ـــه اظه فرزان
ــرای مـــن جالـــب بـــود کـــه گفتنـــد »از  ــه بـ همیشـ
ـــتم  ـــی رود«، نمی توانس ـــراج م ـــه مع ـــرد ب ـــان زن، م دام
درک کنـــم کـــه یعنـــی چـــی، نقـــش زن در زندگـــی 
چقـــدر می توانـــد باشـــد کـــه مـــرد فقـــط بـــا اتـــکا 
ـــم در  ـــاله ه ـــن مس ـــه ای ـــی رود ک ـــراج م ـــه مع ـــه زن ب ب
جریـــان ایـــن کتـــاب و بـــا توجـــه بـــه ارتباطـــی کـــه 
طـــی دو- ســـه بـــا آقـــای دکتـــر بهارونـــد و خانـــواده 

ایشـــان داشـــتیم، بـــرای مـــن حـــل شـــد.
ـــرد:  ـــح ک ـــاب تصری ـــی از کت ـــه بخش ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــووالنی دارد  ـــه مس ـــاز ب ـــامی نی ـــوری اس ـــون جمه اکن
کـــه تـــا ســـرحد مـــرگ کار کننـــد، نیـــاز بـــه چنیـــن 
ـــرفت  ـــای پیش ـــه آن قله ه ـــا ب ـــئوالنی دارد ت ـــراد و مس اف
علمـــی و تمـــدن نویـــن اســـامی دســـت پیـــدا کنـــد. 
ــه  ــوم فرزانـ ــاره مرحـ ــم دربـ ــن ختام صحبت هایـ ُحسـ
ـــد و  ـــر رش ـــه فک ـــم ب ـــاری ه ـــتر بیم ـــه در بس ـــت ک اس

ـــد. ـــور بودن ـــی کش ـــرفت علم پیش
ــه  ــاره بـ ــن اشـ ــخنانش ضمـ ــان سـ ــری در پایـ باقـ
ــوم  ــرد: مرحـ ــد کـ ــاب تاکیـ ــری از کتـ ــش دیگـ بخـ
ـــه  ـــی ب ـــفر علم ـــرای س ـــان را ب ـــی همسرش ـــه وقت فرزان
ـــد  ـــه بهارون ـــاب ب ـــد، خط ـــی می کنن ـــان راه ـــور آلم کش
ـــافرت  ـــن مس ـــرای ای ـــما را ب ـــاک ش ـــی س ـــد وقت می گوین
علمـــی آمـــاده می کنـــم، ماننـــد زنانـــی هســـتم کـــه 
ـــم  ـــع، خان ـــتند، در واق ـــگ می فرس ـــه جن ـــان را ب همسرش
دکتـــر فرزانـــه چنیـــن نـــگاه متمدنانـــه ای بـــه مقولـــه 

ــته اند. ــور داشـ ــرفت کشـ ــم و پیشـ علـ
بـــه نقـــل از ایکنـــا، کتـــاب »ســـلول های بهـــاری« 
کـــه تحقیـــق و نـــگارش آن بـــر عهـــده بهنـــام 
ــزار  ــت ۵۵ هـ ــه و قیمـ ــوده، در ۴۰۸ صفحـ ــری بـ باقـ
تومـــان توســـط انتشـــارات »راه یـــار« منتشـــر شـــده 
ــر  اســـت و عاقه منـــدان جهـــت تهیـــه آن، عـــاوه بـ
صفحـــات  طریـــق  از  می تواننـــد  کتاب فروشـــی ها، 
ســـایت  و   raheyarpub@ ناشـــر  مجـــازی 
ــدام  ــاب اقـ ــفارش کتـ ــه سـ ــبت بـ vaketab.ir نسـ

ــد. کننـ
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راه اندازی پویش »قلک آبی« برای 
سیستان و بلوچستان

روابط عمومی سـازمان دانشـجویان جهاددانشگاهی:هم زمان 
دانشـجویان  سـازمان  خـم،  غدیـر  سـعید  عیـد  بـا 
جهاددانشـگاهی بـا هـدف کمک بـه آب رسـانی در مناطق 

محـروم اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان پویش دانشـجویی 
قلـک آبـی را راه انـدازی کـرد.

رییـس سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی بـا اعام 
ایـن خبر گفـت: دبیرخانـه دانشـجویی مهرباران سـازمان 
دانشـجویان جهاددانشـگاهی کـه در زمینـه فعالیت هـای 
داوطلبانـه  فعالیت هـای  و  محرومیت زدایـی  جهـادی، 
ایـن  بـا همـکاری شـعب  فعالیـت می کنـد،  دانشـجویی 
اسـتان  شـعبه  به ویـژه  کشـور،  سراسـر  در  سـازمان 
سیسـتان و بلوچسـتان و شـبکه گسـترده ای از گروه هـای 
دانشـجویی، در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی خـود و بـا 
اسـتفاده از پتانسـیل و ظرفیت گروه های دانشـجویی، این 
پویـش را بـرای جلـب مشـارکت و جـذب حمایـت مالـی 

راه انـدازی کـرده اسـت.
مهـدی عباسـی در خصـوص نحـوه کار کمپیـن »قلک 
آبـی« اظهار داشـت: در این پویش دانشـجویی، کمک های 
خیریـن، به ویژه خیرین دانشـگاهی، دانشـجویان و اعضای 
جهاددانشـگاهی بـا هـدف خریـد مخـازن آب و اهـدای 
آن بـه روسـتاهای محـروم و نیازمنـد اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان جمـع آوری و مخـازن خریـداری شـده بـه 

خانواده هـا و روسـتاها اهـدا خواهـد شـد.
وی تصریـح کـرد: هزینـه جمع آوری شـده توسـط این 
کمپیـن به وسـیله شـعبه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
سـازمان دانشـجویان صـرف خریـد تانکـر خواهـد شـد و 
بـه مناطـق روسـتایی فاقـد آب آشـامیدنی تحویـل داده 

شـد. خواهد 
روسـتاهای  پراکندگـی  بـه  توجـه  بـا  داد:  ادامـه  وی 
مدنظـر و بررسـی میدانـی منطقـه و برنامه ریـزی نحـوه 
صـورت  نوبـت  چنـد  در  تانکرهـا  خریـد  کمک رسـانی، 
خواهـد گرفـت تـا به مرور بخشـی از آب شـرب مـورد نیاز 

مـردم سیسـتان و بلوچسـتان را تأمیـن کنـد.
نیـرو  وزارت  اعـام  طبـق  این کـه  بیـان  بـا  عباسـی 
میزان بارندگی سیسـتان و بلوچسـتان نسـبت به متوسـط 
بلندمـدت )۵۲ سـال(، ۹۱ درصـد کاهـش داشـته اسـت 
از مناطـق، وضعیـت آب  خاطرنشـان کـرد: در بسـیاری 
آب  تأمیـن  بـرای  مـردم  و  نیسـت  مناسـب  آشـامیدنی 
مصرفـی خـود مجبور به اسـتفاده از آب هوتگ ها هسـتند.

تأثیـر  تحـت  به شـدت  اسـتان  ایـن  افـزود:  وی 
راسـتای  در  اسـت  و ضـروری  واقـع شـده  خشک سـالی 
حـل مشـکل تأمیـن آب راهکارهـای پیشـگیری ثانویـه 
کـردن  متوقـف  یـا  شـدن  کمتـر  بـرای  بلندمـدت  و 
خشک سـالی در منطقـه بـا بررسـی های کارشناسـی مورد 
توجـه قـرار گیـرد، امـا راهکارهایـی همچون خریـد تانکر 
یـا تأمیـن آب شـرب و بهداشـتی مـورد نیـاز به صـورت 
مقطعـی می توانـد اندکـی درد تشـنگی را تسـکین دهـد.

افـزود:  رییـس سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی 
دانشـجویان و خیریـن می تواننـد کمک هـای نقـدی خود 
را به شـماره حسـاب ۰۱۱۳۸۸۴۳۰۸۰۰۷ یا شماره کارت 
۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۳۴۵۷۲۶ نـزد بانـک ملی، به نام سـازمان 

دانشـجویان جهاددانشـگاهی واریـز کنند.

■■■

اعالم آمادگی همه مراکز 
جهاددانشگاهی در پیشبرد و 

تسریع واکسیناسیون
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی از 
ـــوم  ـــگاهی عل ـــیون جهاددانش ـــز واکسیناس ـــیس مرک تاس

پزشـــکی تهـــران خبـــر داد.
ــگاهی علـــوم  ــازمان جهاددانشـ ــی سـ روابـــط عمومـ
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ـــر  ـــن تقدی ـــدی ضم ـــا پورعاب ـــران، محمدرض ـــکی ته پزش
ـــوم  ـــران عل ـــان و جهادگ ـــات کادر درم ـــکر از زحم و تش
ـــیون  ـــز واکسیناس ـــه در تأســـیس مرک ـــران ک پزشـــکی ته
گفـــت:  نقـــش کردنـــد  ایفـــای  ایـــن مجموعـــه 
جهاددانشـــگاهی همیشـــه یکـــی از رســـالت های خـــود 
را رصـــد چالش هـــا و مشـــکات کشـــور در ســـطح 
جامعـــه و ارائـــه راه حـــل بـــرای آن هـــا می دانـــد. بـــا 
ـــت  ـــمول دریاف ـــای مش ـــن گروه ه ـــش س ـــه کاه ـــه ب توج
واکســـن و بـــاال بـــودن جمعیـــت ایـــن گروه هـــا بایـــد 
ـــرد. ـــرار گی ـــیون ق ـــت واکسیناس ـــات در خدم ـــه امکان هم

ــی  ــام آمادگـ ــا اعـ ــگاهی بـ ــزود: جهاددانشـ وی افـ
امـــر  در  همـــکاری  بـــرای  بهداشـــت  وزارت  بـــه 
ــود  ــیون خـ ــز واکسیناسـ ــن مرکـ ــیون، اولیـ واکسیناسـ
را توســـط ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی 
تهـــران راه انـــدازی کـــرد کـــه بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
ــن  ــیون در ایـ ــد واکسیناسـ ــود، رونـ ــات موجـ و امکانـ

ــود. ــام می شـ ــی انجـ ــه خوبـ ــه بـ مجموعـ
ـــای  ـــکی و فضاه ـــای پزش ـــه ظرفیت ه ـــن هم همچنی
ــا  ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــت شـ ــه علـ ــه بـ ــی کـ آموزشـ
اختیـــار  در  را  نمی گیـــرد  قـــرار  اســـتفاده  مـــورد 
شـــبکه واکسیناســـیون قـــرار خواهیـــم داد. امیدواریـــم 
ـــکی و  ـــای پزش ـــه واحده ـــر در هم ـــن ام ـــعه ای ـــا توس ب
ـــم  ـــور بتوانی ـــطح کش ـــگاهی در س ـــکی جهاددانش غیرپزش
بـــه ســـهم خـــود کمکـــی در پیشـــبرد واکسیناســـیون 

کـــرده باشـــیم.
ــگاهی  ــیون جهاددانشـ ــگاه واکسیناسـ ــن پایـ دومیـ

ــود ــدازی می شـ ــران راه انـ ــکی تهـ ــوم پزشـ علـ
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی 
ـــریع  ـــتای تس ـــازمان در راس ـــن س ـــت: ای ـــز گف ـــران نی ته
ـــت و  ـــا وزارت بهداش ـــکاری ب ـــیون و هم ـــد واکسیناس رون
ـــیون  ـــز واکسیناس ـــران، مرک ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
خـــود بـــا ظرفیـــت تزریـــق روزانـــه بیـــش از ۴۰۰ دوز 

ـــرد. ـــاح ک ـــن را افتت واکس
ــدواری از  ــراز امیـ ــا ابـ ــی بـ ــعود حبیبـ ــر مسـ دکتـ
ـــگاهی  ـــیون جهاددانش ـــگاه واکسیناس ـــن پای ـــاح دومی افتت
ــز  ــی مراکـ ــام آمادگـ ــران، از اعـ ــکی تهـ ــوم پزشـ علـ
درمانـــی جهاددانشـــگاهی در تهـــران و ســـطح کشـــور 

بـــرای پیشـــبرد ایـــن مهـــم خبـــر داد.
 

■■■

لزوم دریافت کد اخالق برای 
طرح های پژوهشی و پایان نامه های 

حوزه زیستی جهاددانشگاهی
اســـاس  بـــر  جهاددانشـــگاهی:  عمومـــی  روابـــط 
در  اخـــاق  کمیته هـــای  کارگـــروه/  اطاعیـــه 
پژوهـــش جهاددانشـــگاهی، طرح هـــای پژوهشـــی و 
ــکی  ــای پزشـ ــتی گروه هـ ــوزه زیسـ ــای حـ پایان نامه هـ
و گروه هـــای غیرپزشـــکی جهاددانشـــگاهی )شـــامل 
دفتـــر  مصـــوب  داخلـــی،  مصـــوب  پژوهش هـــای 
مرکـــزی و کارفرمایـــی و همچنیـــن پایان نامه هـــای 
ـــه  ـــبت ب ـــد نس ـــاز بای ـــل از آغ ـــگاهی( قب ـــوب دانش مص
اخـــذ کـــد اخـــاق از کارگـــروه /کمیته هـــای اخـــاق 
در پژوهـــش جهاددانشـــگاهی اقـــدام کننـــد و در غیـــر 
ایـــن صـــورت به عنـــوان تخلـــف پژوهشـــی محســـوب 

خواهـــد شـــد.
یـــک  دارای  جهاددانشـــگاهی  اســـت،  گفتنـــی 
کارگـــروه اخـــاق در پژوهـــش و چهـــار کمیتـــه 
ــان،  ــکی )رویـ ــت پزشـ ــای زیسـ ــاق در پژوهش هـ اخـ
ــای  ــت و کمیته هـ ــهد( اسـ ــد و مشـ ــینا، معتمـ ابن سـ

ـــش  ـــاق در پژوه ـــروه اخ ـــش کارگ ـــت پوش ـــور تح مذک
فعالیـــت می کننـــد. جهاددانشـــگاهی 

نیـــاز در ســـایت  همچنیـــن اطاعـــات مـــورد 
جهاددانشـــگاهی،  پژوهـــش  در  اخـــاق  کارگـــروه 
بـــه نشـــانی http://ethics.acecr.ac.ir قابـــل 

دســـتیابی اســـت.

■■■ 
 

بررسی بازنگری در ضوابط 
ارتقای اعضای هیات علمی 

جهاددانشگاهی
ـــه  ـــاه: جلس ـــگاهی، ۲۲ خردادم ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــور  ــا حضـ ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ ــورای علمـ ۴۴۷ شـ
ــگاهی  ــس جهاددانشـ ــی رییـ ــا طیبـ ــر حمیدرضـ دکتـ
ـــا  ـــا ب ـــت اعض ـــرکت اکثری ـــورا و ش ـــس ش ـــوان ریی به عن
ـــای  ـــای اعض ـــط ارتق ـــری در ضواب ـــه »بازنگ ـــتور جلس دس
هیـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی« در ســـالن جلســـات 

ـــد. ـــزار ش ـــاد برگ ـــن نه ـــت ای ـــوزه ریاس ح
ـــی  ـــور آموزش ـــرکل ام ـــان مدی ـــن غفوری ـــر محس دکت
ـــنهادی  ـــای پیش ـــر بنده ـــه دیگ ـــن جلس ـــی از ای در بخش
ـــط ارتقـــای اعضـــای هیـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی  ضواب
ــورای  ــای شـ ــد اعضـ ــر بنـ ــوص هـ ــه و در خصـ را ارائـ

ـــد. ـــرح کردن ـــود را مط ـــرات خ ـــی نظ علم
گفتنـــی اســـت، بـــا توجـــه بـــه نقـــش و اهمیـــت 
طرح هـــای کارفرمایـــی، فناورانـــه، دســـتیابی بـــه 
ـــای  ـــای اعض ـــط ارتق ـــری ضواب ـــی و ... در بازنگ ـــش فن دان
ــاز  ــش امتیـ ــگاهی برافزایـ ــی جهاددانشـ ــات علمـ هیـ

مـــوارد گفتـــه شـــده تاکیـــد شـــده اســـت.
در پایـــان ایـــن جلســـه پـــس از بحـــث و مذاکـــره 
ــت  ــوی معاونـ ــوب از سـ ــات مصـ ــد اصاحـ ــرر شـ مقـ
آمـــوزش و کارآفرینـــی در متـــن پیشـــنهادی اعمـــال 
و جمع بنـــدی انجام شـــده بـــه دبیرخانـــه شـــورای 

علمـــی تحویـــل شـــود.

■■■ 
 

مدیران کل معاونت آموزش 
و کارآفرینی جهاددانشگاهی 

منصوب شدند
ـــادق  ـــر محمدص ـــگاهی: دکت ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
کارآفرینـــی  و  آمـــوزش  معـــاون  بیجنـــدی 
جهاددانشـــگاهی عطـــف بـــه ابـــاغ نمـــودار ســـازمانی 
ــوزش و  ــت آمـ ــد معاونـ ــی جدیـ ــکیات تفصیلـ و تشـ
کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی در احکامـــی جداگانـــه 

ــرد. ــوب کـ ــت را منصـ ــن معاونـ ــران کل ایـ مدیـ
در ایـــن احـــکام ســـیروس دشـــتی مدیـــرکل 
ـــن  ـــد محس ـــر محم ـــتغال، دکت ـــی و اش ـــعه کارآفرین توس
غفوریـــان مدیـــرکل امـــور اعضـــای هیـــات علمـــی و 
مؤسســـات  و  دانشـــگاه ها  دائمـــی  کمیســـیون های 
ــرکل  ــواه مدیـ ــهیل دادخـ ــر سـ ــی، دکتـ ــوزش عالـ آمـ
راهبـــری و نظـــارت راهبـــردی، احمـــد عبـــدی پـــور 
ــوزش و  ــعه آمـ ــزی و توسـ ــر برنامه ریـ ــرکل دفتـ مدیـ
احمدحســـین ســـلگی مدیـــرکل پروژه هـــای آمـــوزش 

و کارآفرینـــی ایـــن معاونـــت شـــدند.
در بخشی از متن این احکام آمده است:

ــال،  ــروردگار متعـ ــه پـ ــکال بـ ــا اتـ ــد اســـت بـ امیـ

همیـــاری و همدلـــی همـــه جهادگـــران عزیـــز در 
ـــی  ـــوزش و کارآفرین ـــوزه آم ـــه ح ـــف محول ـــام وظای انج

ــید. ــد باشـ ــق و مؤیـ ــگاهی موفـ جهاددانشـ

■■■ 
 

اجرای طرح پژوهشی »الگو 
و معیارهای کارآمد انتخاب 
استانداران، فرمانداران و 

بخشداران«
انســـانی و  پژوهشـــگاه علـــوم  روابـــط عمومـــی 
ـــوم  ـــگاه عل ـــگاهی: پژوهش ـــی جهاددانش ـــات اجتماع مطالع
انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی 
ــو و  ــوان »الگـ ــا عنـ ــی بـ ــرح پژوهشـ ــام طـ از اختتـ
ـــداران  ـــتانداران، فرمان ـــاب اس ـــد انتخ ـــای کارآم معیاره
و بخشـــداران« توســـط گـــروه پژوهشـــی علـــوم 

ــر داد. ــی خبـ سیاسـ
ــز  ــی مرکـ ــه کارفرمایـ ــی بـ ــرح پژوهشـ ــن طـ ایـ
مطالعـــات راهبـــردی و آمـــوزش وزارت کشـــور و بـــا 
مســـوولیت دکتـــر محمـــد کمالـــی زاده عضـــو هیـــات 
ــی  ــوم سیاسـ ــی علـ ــروه پژوهشـ ــر گـ ــی و مدیـ علمـ
 ۱۴۰۰ در خردادمـــاه  و  انجـــام شـــد  پژوهشـــگاه 

ــام یافـــت. اختتـ
ــا  ــه بـ ــرح در رابطـ ــر طـ ــی زاده مدیـ ــر کمالـ دکتـ
ــت:  ــی گفـ ــرح پژوهشـ ــن طـ ــل از ایـ ــج حاصـ نتایـ
ــای  ــی رویه هـ ــن آسیب شناسـ ــرح ضمـ ــن طـ »در ایـ
ـــداران  ـــی در خصـــوص انتخـــاب اســـتانداران، فرمان کنون
شـــاخص ها  ارائـــه  دنبـــال  بـــه  بخشـــداران،  و 
)عمومـــی و اختصاصـــی( و راهکارهایـــی بوده ایـــم 
ــازد.  ــد سـ ــات را قاعده منـ ــن مقامـ ــاب ایـ ــه انتخـ کـ
ـــک  ـــی، ی ـــزارش پژوهش ـــک گ ـــب ی ـــرح در قال ـــن ط ای
گـــزارش راهبـــردی و یـــک گـــزارش مدیریتـــی بـــه 

انجـــام رســـیده اســـت.«
گفتنـــی اســـت، ایـــن پژوهـــش بـــر اســـاس 
کشـــور،  وزارت  حـــوزه  در  عینـــی  نیازهـــای 
ــه ای  ــش مقایسـ ــام بخـ ــق و انجـ ــای دقیـ مصاحبه هـ
و تطبیقـــی )بررســـی تجـــارب چنـــد کشـــور( انجـــام 
و الگـــوی کاربـــردی بـــه همـــراه پیشـــنهادهای دارای 
ـــت.  ـــده اس ـــام ش ـــور انج ـــه وزارت کش ـــرا ب ـــت اج قابلی
از ویژگی هـــای دیگـــر ایـــن پژوهـــش، می تـــوان بـــه 
اتخـــاذ و اعمـــال رویکـــرد میـــان رشـــته ای )علـــوم 
ــاره  ــت گذاری و ...( اشـ ــت و سیاسـ ــی، مدیریـ سیاسـ

کـــرد.

■■■ 
 

صدور مجوز فعالیت خبرگزاری 
علم و فرهنگ در استان اردبیل

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اردبیـــل: رییـــس 
موافقـــت  صـــدور  از  اردبیـــل  جهاددانشـــگاهی 
اســـتانی  نمایندگـــی  چهارمیـــن  راه انـــدازی 
در  )ســـیناپرس(  فرهنـــگ  و  علـــم  خبرگـــزاری 

اســـتان اردبیـــل خبـــر داد.
ـــر  ـــن خب ـــام ای ـــه اع ـــی ب ـــی اردبیل ـــران اوچ مه
افـــزود: ایـــن نمایندگـــی در راســـتای توســـعه 
فعالیت هـــای ایـــن خبرگـــزاری در ســـطح کشـــور، 
ــر  ــاط بهتـ ــار و ارتبـ ــای کیفـــی و کمـــی اخبـ ارتقـ
بـــه زودی  بـــا دانشـــگاهیان و نخبـــگان کشـــور 
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می شـــود. راه انـــدازی 
از  بعـــد  ســـیناپرس  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
ـــی  ـــنا( و بین الملل ـــران )ایس ـــجویان ای ـــزاری دانش خبرگ
ــزاری  ــی خبرگـ ــومین نمایندگـ ــا(، سـ ــرآن )ایکنـ قـ
جهاددانشـــگاهی اســـت کـــه در اســـتان اردبیـــل بـــا 
ــگان  ــگاهیان و نخبـ ــش دانشـ ــکاس نقـ ــالت انعـ رسـ
ـــراد  ـــی اف ـــی علم ـــای آگاه ـــور، ارتق ـــرفت کش در پیش
ــئوالن،  ــن مسـ ــط بیـ ــش واسـ ــای نقـ ــه و ایفـ جامعـ

ــرد. ــد کـ ــت خواهـ ــردم فعالیـ ــگان و مـ نخبـ
و  نقـــش  بـــه  تاکیـــد  بـــا  اردبیلـــی  اوچـــی 
ــی  ــعه علمـ ــر در توسـ ــم و تفکـ ــه علـ ــی کـ اهمیتـ
و همه جانبـــه کشـــور تصریـــح کـــرد: ســـیناپرس 
بـــا هـــدف ارتقـــای ســـطح آگاهـــی و دانایـــی 
جامعـــه نســـبت بـــه تحـــوالت علمـــی و فرهنگـــی 
اطاع رســـانی  جهـــان،  و  کشـــور  ســـطح  در 
صحیـــح، صریـــح، ســـریع و دقیـــق از رویدادهـــای 
به منظـــور  الزم  زمینه هـــای  ایجـــاد  و  علمـــی 
محوریـــت  بـــا  کشـــور  پیشـــرفت های  معرفـــی 
ـــطح  ـــران در س ـــی ای ـــه علم ـــات جامع ـــی واقعی معرف

می کنـــد. فعالیـــت  بین المللـــی 
وی ادامـــه داد: ایـــن خبرگـــزاری بـــا مـــد نظـــر 
قـــرار دادن دقـــت، صحـــت داده هـــا، زبـــان قابـــل 
ــرار  ــق و قـ ــگری دقیـ ــردم، گزارشـ ــرای مـ ــم بـ فهـ
آن  خـــاص  چارچوب هـــای  در  موضوعـــات  دادن 
در زمینـــه خبررســـانی رویدادهـــای علمـــی کشـــور 

تـــاش خواهـــد کـــرد.

■■■

آغاز همکاری های علمی و 
آموزشی مرکز علمی کاربردی 

جهاددانشگاهی خراسان رضوی در 
سطح بین الملل

ــان  ــگاهی خراسـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
ــردی  ــی کاربـ ــوزش علمـ ــز آمـ ــس مرکـ ــوی: رییـ رضـ
آغـــاز  از  رضـــوی  خراســـان  جهاددانشـــگاهی 
همکاری هـــای علمـــی و آموزشـــی مرکـــز علمـــی 
ســـطح  در  مشـــهد  جهاددانشـــگاهی  کاربـــردی 

داد. خبـــر  بین الملـــل 
مهنـــدس احمـــد افروغـــی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه 
ــگان  ــت دانش آموختـ ــگاه تربیـ ــن دانشـ ــت ایـ مأموریـ
کارآفریـــن و مهـــارت ورزیـــده مبتنـــی بـــر نیازهـــای 
ـــه ای  ـــی و منطق ـــتانی، مل ـــطح اس ـــه در س ـــر جامع متغی
اســـت، بـــر توســـعه فعالیت هـــای ایـــن مرکـــز در 

ــرد. ــد کـ ــل تاکیـ ــطح بین الملـ سـ
کاربـــردی  علمـــی  آمـــوزش  مرکـــز  رییـــس 
ــر  ــد بـ ــا تاکیـ ــوی بـ ــان رضـ ــگاهی خراسـ جهاددانشـ
این کـــه همکاری هـــای آموزشـــی می توانـــد گامـــی 
مثبـــت در جهـــت پیشـــبرد گســـترش همکاری هـــای 
بین المللـــی ایـــن مرکـــز بـــا ســـایر دانشـــگاه های 
ـــای  ـــت همکاری ه ـــه نشس ـــد، ب ـــه باش ـــورهای منطق کش
ـــردی  ـــی کارب ـــع علم ـــگاه جام ـــی دانش ـــی و بین الملل علم
ــت:  ــرد و گفـ ــاره کـ ــتان اشـ ــگاه های افغانسـ ــا دانشـ بـ
ــتا اجـــرای کارگاه تخصصـــی “ســـنجش  در ایـــن راسـ
افـــکار عمومـــی” از امـــروز بـــه درخواســـت دانشـــگاه 
ـــای  ـــه ظرفیت ه ـــه ب ـــا توج ـــتان و ب ـــاد” افغانس “گوهرش
ــان  ــگاهی خراسـ ــردی جهاددانشـ ــی کاربـ ــز علمـ مرکـ
ـــنل  ـــاتید و پرس ـــرای اس ـــوزش، ب ـــوزه آم ـــوی در ح رض

ــردد. ــزار می گـ ــاد برگـ ــگاه گوهرشـ دانشـ

ـــای  ـــت همکاری ه ـــیه نشس ـــت، در حاش ـــی اس گفتن
علمـــی  جامـــع  دانشـــگاه  بین المللـــی  و  علمـــی 
کاربـــردی بـــا دانشـــگاه های افغانســـتان در اســـفندماه 
ــن  ــز مابیـ ــکاری نیـ ــه همـ ــته، تفاهم نامـ ــال گذشـ سـ
ــگاهی  ــردی جهاددانشـ ــی کاربـ ــوزش علمـ ــز آمـ مرکـ
ـــتان  ـــرات افغانس ـــی ه ـــگاه جام ـــوی و دانش ـــان رض خراس

صـــورت پذیرفـــت.

■■■ 
 

تقدیر رییس جهاددانشگاهی از 
خّیر آذربایجان غربی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی: 
ـــا  ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
ـــوح و تندیســـی از ســـید ناصـــر محمـــد ســـیدی  اهـــدای ل
ـــاره  ـــا اج ـــال ۱۳۹۹ ب ـــه از س ـــی ک ـــان غرب ـــر آذربایج خّی
ــتان  ــز شهرسـ ــاختمان های واقـــع در مرکـ یکـــی از سـ
ــع در  ــراژ ۵۰۰ مترمربـ ــه متـ ــه بـ ــوی در دو طبقـ خـ
راســـتای توســـعه فعالیت هـــای فرهنگـــی، آموزشـــی و 
ـــی  ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــار جهاددانش ـــکی در اختی پزش

ـــرد. ـــر ک ـــت، تقدی ـــرار داده اس ق
ـــت:  ـــده اس ـــر آم ـــوح تقدی ـــن ل ـــن ای ـــی از مت در بخش
انـــدک شـــمارند آنـــان کـــه بداننـــد بـــر روی صحنـــه 
ـــد گسســـته  ـــته و بن ـــده و وارس ـــه آم ـــرای چ ـــی از ب زندگ
از خویشـــتن خویـــش، در گســـتره ای از کردارهـــای 
ــون  ــل رهنمـ ــانیتی اصیـ ــه انسـ ــگان را بـ ــک، همـ نیـ
کـــرده باشـــند. در ادامـــه ایـــن پیـــام تقدیـــر آمـــده 
اســـت: اگـــر چـــه لســـان در امتنـــان از نیـــت پـــاک و 
ــوار در  ــتانه آن بزرگـ ــان دوسـ ــغ و انسـ تـــاش بی دریـ
راســـتای عمـــل خـــدا پســـندانه در راســـتای توســـعه 
دانـــش قاصـــر اســـت، لیـــک ضمـــن تقدیـــر و تشـــکر 
ــات  ــازنده و زحمـ ــه سـ ــده و اندیشـ ــات ارزنـ از خدمـ
ـــوزانه  ـــت دلس ـــی و حمای ـــائبه حضرتعال ـــه و بی ش خالصان
ــب  ــی در قالـ ــاد انقابـ ــن نهـ ــت از ایـ ــان در حمایـ اتـ
شهرســـتان  جهاددانشـــگاهی  برنامه هـــای  توســـعه 
ـــواده  ـــی و خان ـــرای جنابعال ـــت ب خـــوی، از حضـــرت احدی
محترمتـــان ســـعادت، صحـــت، ســـامتی و توفیقـــات 
ـــزاری  ـــه خدمتگ ـــق ب ـــاط و عش ـــا نش ـــراه ب ـــزون هم روزاف
بـــه مـــردم اســـتان آذربایجـــان غربـــی در عرصه هـــای 
ـــی و پژوهشـــی را مســـئلت  ـــی، فرهنگـــی، درمان آموزش

مـــی دارد.
الزم بـــه ذکـــر اســـت ایـــن خیـــر در ســـال ۱۴۰۰ 
نیـــز هزینـــه اجـــاره ســـاختمان را بـــر عهـــده گرفتـــه 

اســـت.

■■■ 
 

مرکز تخصصی انار توسط 
جهاددانشگاهی استان مرکزی 

راه اندازی می شود
ـــر  ـــزی: دکت ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــگاهی  ــت جهاددانشـ ــاری زاده سرپرسـ ــر غفـ علی اصغـ
ـــه  ـــات اولی ـــات و مطالع ـــام اقدام ـــزی از انج ـــتان مرک اس
ـــن  ـــط ای ـــار توس ـــی ان ـــز تخصص ـــدازی مرک ـــت راه ان جه

ـــر داد. ـــاد خب نه
ـــز  ـــن مرک ـــت ای ـــزود: فعالی ـــه، اف ـــن رابط وی در همی
آموزشـــی،  مشـــاوره ای،  تخصصـــی  زمینه هـــای  در 

ــود. ــد بـ ــان خواهـ ــاری و دانش بنیـ ــات تجـ خدمـ
ــا  ــزی بـ ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــت جهاددانشـ سرپرسـ

ــور  ــک کشـ ــی یـ ــه بالندگـ ــه الزمـ ــه این کـ ــاره بـ اشـ
در عرصـــه جهانـــی خودکفایـــی در بخـــش کشـــاورزی 
ــای  ــع نیازهـ ــه و رفـ ــن تغذیـ ــت تأمیـ ــت و اهمیـ اسـ
ـــرای  ـــرد: ب ـــه ک ـــی دارد، اضاف ـــت دوچندان ـــه اهمی جامع
ـــام  ـــص و انج ـــتفاده از تخص ـــم، اس ـــن مه ـــه ای ـــیدن ب رس
ـــای  ـــدف و اعت ـــه ه ـــیدن ب ـــی راه رس ـــات پژوهش اقدام

ــد. ــم می کنـ ــاورزی را فراهـ ــور در بخـــش کشـ کشـ
دکتـــر غفـــاری زاده ادامـــه داد: در همیـــن راســـتا 
مرکـــز تخصصـــی انـــار جهاددانشـــگاهی فضایـــی 
ـــه  ـــی و ارائ ـــارت افزای ـــده، مه ـــعه ای ـــرای توس ـــب ب مناس
ـــتراتژیک  ـــوالت اس ـــه محص ـــرای ورود مقتدران ـــاوره ب مش

انـــار بـــه صنعـــت و بـــازار خواهـــد بـــود.

■■■ 

آغاز تدوین برنامه هفتم توسعه 
جهاددانشگاهی

ــورای  ــه شـ ــگاهی: جلسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــور  ــا حضـ ــی بـ ــوزه آموزشـ ــزی حـ ــی برنامه ریـ بخشـ
ـــوزه  ـــران کل آن ح ـــی و مدی ـــوزش و کارآفرین ـــاون آم مع
ــن  ــتای تدویـ ــورا در راسـ ــای آن شـ ــراه اعضـ ــه همـ بـ
برنامـــه هفتـــم توســـعه جهاددانشـــگاهی کـــه شـــامل 
بازنگـــری در کلیـــات برنامـــه از جملـــه ســـند جایـــگاه 

جهاددانشـــگاهی در افـــق ۱۴۰۴ برگـــزار شـــد.
ــوزه  ــزی حـ ــی برنامه ریـ ــورای بخشـ ــه شـ در جلسـ
ـــعه  ـــم توس ـــه هفت ـــن برنام ـــتای تدوی ـــی و در راس آموزش
ــات  ــری در کلیـ ــامل بازنگـ ــه شـ ــگاهی کـ جهاددانشـ
برنامـــه از جملـــه ســـند جایـــگاه جهاددانشـــگاهی 
سیاســـت های  و  ماموریت هـــا   ،۱۴۰۴ افـــق  در 
حـــوزه ای و تدویـــن پیش نویـــس اهـــداف ۵ ســـاله 
آن حـــوزه در برنامـــه توســـعه هفتـــم، موضـــوع مـــورد 
بررســـی بـــود و سیاســـت ها و چشـــم انداز اهـــداف 
بیســـت ســـاله جهاددانشـــگاهی مـــورد بازنگـــری قـــرار 
گرفـــت و همچنیـــن در جلســـات بعـــدی ایـــن حـــوزه 
ـــن و  ـــم تدوی ـــه هفت ـــاله برنام ـــداف ۵ س ـــس اه پیش نوی

تصویـــب خواهـــد شـــد

■■■ 

 

تصویب کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ 
این نهاد

تیرمـــاه:   ۲۳ جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط 
یکصـــد و پنجـــاه و ششـــمین جلســـه هیـــات امنـــای 
ـــات  ـــالن جلس ـــا در س ـــور اعض ـــا حض ـــگاهی ب جهاددانش

ایـــن نهـــاد برگـــزار شـــد.
ـــای  ـــات امن ـــر هی ـــدی دبی ـــا پورعاب ـــر محمدرض دکت
ایـــن نهـــاد بـــا اشـــاره بـــه مهم تریـــن مصوبـــات 
ــار کـــرد: از اهـــم مصوبـــات ایـــن  ــه اظهـ ایـــن جلسـ
بودجـــه ســـال ۱۴۰۰  کلیـــات  جلســـه می تـــوان 
جهاددانشـــگاهی، تصویـــب اساســـنامه مرکـــز خدمـــات 
ـــل  ـــروش و تبدی ـــوز ف ـــای کان و مج ـــی پروژه ه تخصص
ــتان های  ــگاهی اسـ ــاختمان های جهاددانشـ ــن سـ احسـ

گیـــان و چهارمحـــال و بختیـــاری اشـــاره کـــرد.
دکتـــر  جلســـه  ابتـــدای  در  اســـت،  گفتنـــی 
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی گزارشـــی 
ــای  ــگاهی در حوزه هـ ــم جهاددانشـ ــای مهـ از فعالیت هـ
مختلـــف در ســـال ۱۳۹۹ را بـــه اعضـــای هیـــات امنـــا 

ــه داد. ارائـ
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     آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانیدسا

کتاب

ـــا  ـــر حمیدرض ـــور دکت ـــا حض ـــقی« ب ـــه عاش ـــگار نام ـــاب »ن ـــی از کت ـــم رونمای مراس
طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی، آیـــت اهلل دکتـــر ســـید مصطفـــی محقـــق دامـــاد 
ـــق  ـــی صدی ـــی خاک ـــر عل ـــوم، دکت ـــتان عل ـــامی فرهنگس ـــات اس ـــروه مطالع ـــس گ ریی
ـــر  ـــووالن در دفت ـــر مس ـــاوری و دیگ ـــات و فن ـــوم تحقیق ـــر عل ـــی وزی ـــاون آموزش مع

ـــد. ـــزار ش ـــگاهی برگ ـــزی جهاددانش مرک
ــم  ــی مراسـ ــن طوسـ ــگاهی خواجه نصیرالدیـ ــارات جهاددانشـ ــت انتشـ ــه همـ بـ
رونمایـــی از کتـــاب »نـــگار نامـــه عاشـــقی )مجموعـــه مقـــاالت مکتـــوب و مصـــور 
مفهومـــی - هنـــری پیرامـــون ســـبک زندگـــی عاشـــورا(« بـــه قلـــم دکتـــر پویـــا 
ـــت اهلل  ـــگاهی، آی ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــور دکت ـــا حض ـــداری ب پای
ـــات اســـامی فرهنگســـتان  ـــروه مطالع ـــاد رییـــس گ ـــق دام ـــر ســـید مصطفـــی محق دکت
علـــوم، دکتـــر علـــی خاکـــی صدیـــق معـــاون آموزشـــی وزیـــر علـــوم تحقیقـــات و 
ـــا  ـــر رض ـــگاهی، دکت ـــی جهاددانش ـــاون فرهنگ ـــزاده مع ـــی علی ـــر عیس ـــاوری، دکت فن
ـــر  ـــتی و دکت ـــگری و صنایع دس ـــی گردش ـــراث فرهنگ ـــر می ـــاور وزی ـــی راد مش معصوم
حبیـــب اهلل اصغـــری رییـــس جهاددانشـــگاهی خواجه نصیرالدیـــن طوســـی در دفتـــر 

ـــد. ـــزار ش ـــگاهی برگ ـــزی جهاددانش مرک
ـــگاهی  ـــا در جهاددانش ـــاور م ـــت: ب ـــم گف ـــن مراس ـــی در ای ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
ـــت  ـــور اس ـــر کش ـــعه در ه ـــی توس ـــاخت اصل ـــی زیرس ـــعه فرهنگ ـــه توس ـــت ک ـــن اس ای
ـــاخت  ـــن زیرس ـــر ای ـــد ب ـــه می توان ـــت ک ـــی اس ـــل اصل ـــاوری عام ـــم و فن ـــعه عل و توس
ـــه در  ـــان ها چ ـــروی انس ـــوی و اخ ـــعادت دنی ـــث س ـــه باع ـــازد ک ـــی را بس ـــای رفیع بن
ـــازی  ـــگاهی الگوس ـــم در جهاددانش ـــعی کردی ـــود. س ـــرت ش ـــه در آخ ـــا و چ ـــن دنی ای

ـــم. ـــام دهی ـــوزه انج ـــن دو ح ـــی در ای خوب
وی ادامـه داد: بـا نـگاه بـه ایـن کتـاب دیـدم که نویسـنده پرداخـت بسـیار خوبی به 
سـبک زندگـی اسـامی با نـگاه به واقعه عاشـورا و همچنین اسـتفاده از آیـات و احادیث 
و روایـات در مقابـل انحرافاتـی کـه چـه بـه لحـاظ کج فهمی هـا و چـه به لحـاظ منافع و 

مقاصـدی خاص ایجاد شـده، داشـته اسـت.
ـــختی  ـــی و س ـــم تلخ ـــورا به رغ ـــتان عاش ـــرد: داس ـــار ک ـــاد اظه ـــق دام ـــت اهلل محق آی
ـــگان  ـــمان هم ـــک از چش ـــت و اش ـــاخته اس ـــان س ـــریت را گری ـــرن بش ـــه ۱۴ ق آن ک
جـــاری کـــرده اســـت یـــک موجـــود زنـــده ای اســـت کـــه هیـــچ زمـــان به عنـــوان 
ــت.  ــده اسـ ــان دارد و زنـ ــه جـ ــود. همیشـ ــی نمی شـ ــان تلقـ ــود بی جـ ــک موجـ یـ
موجـــود جانـــدار از آثـــار و حـــرکات پدیـــد می آیـــد. واقعـــه عاشـــورا ماننـــد یـــک 

موجـــود زنـــده اســـت کـــه همـــواره در حرکـــت، جریـــان، تکامـــل و تعالـــی اســـت 
و هرســـال و هـــر روز برداشـــت های جدیـــدی از آن میســـر اســـت. یـــک روز فقـــط 
ـــی  ـــت سیاس ـــه برداش ـــن حادث ـــک روز از ای ـــه دارد و ی ـــه گری ـــده جنب ـــک ع ـــرای ی ب

ــود. ــرف می شـ صـ
ـــا عرضـــه  ـــه شـــکل خـــط و نقاشـــی زیب ـــه ب ـــاب کاری اســـت ک ـــن کت ـــزود: ای وی اف

ـــه خســـته نشـــود. ـــان مطالع ـــده آن در زم ـــا مخاطـــب و خوانن شـــده ت
رییـس گروه مطالعات اسـامی فرهنگسـتان علوم بیـان کرد: از جهاددانشـگاهی، این 
نهـاد پیشـگام در عرصـه تحقیـق و فنـاوری کـه در کنار دانشـگاه بـه تحقیـق و فناوری 

فرهنـگ و تحـول فرهنگـی اشـتغال دارند تشـکر می کنم.
ـــدی  ـــاب دارای ســـبک جدی ـــن کت ـــرد: ای ـــار ک ـــق اظه ـــر خاکـــی صدی ـــه دکت در ادام

ـــه شـــده اســـت. ـــه آن پرداخت ـــر ب ـــه کمت ـــی اســـت ک ـــب و موضوعات ـــه مطال در ارای
ـــال و  ـــیار فع ـــر کاری بس ـــر از نظ ـــه نصی ـــد خواج ـــگاهی واح ـــزود: جهاددانش وی اف
ـــی از  ـــکارات خوب ـــوب و ابت ـــوآوری خ ـــاهد ن ـــوارد ش ـــیاری از م ـــت و در بس ـــوب اس خ

ـــتیم. ـــد هس ـــن واح ای
ـــرار  ـــقی ق ـــه عاش ـــگار نام ـــاب ن ـــرد: کت ـــار ک ـــم اظه ـــن مراس ـــری در ای ـــر اصغ دکت
اســـت ســـبک زندگـــی عاشـــورایی را بـــه نحـــوی ترویـــج کنـــد. منظـــور از ســـبک 
ـــان  ـــای زندگی م ـــداهلل را در جای ج ـــلک اباعب ـــرام و مس ـــی م ـــورایی یعن ـــی عاش زندگ

ـــم. ـــترش دهی ـــط و گس ـــم بس بتوانی
ـــک  ـــورا ی ـــه عاش ـــگاه ب ـــرد: ن ـــار ک ـــاب اظه ـــنده کت ـــداری نویس ـــر پای ـــه دکت در ادام
ـــا  ـــت ت ـــپیده خلق ـــوع س ـــتن از طل ـــبک زیس ـــک س ـــه ی ـــت بلک ـــی نیس ـــگاه تقویم ن
غـــروب عالـــم طبیعـــت اســـت. زیســـتن بـــرای چیســـت؟ بـــرای یافتـــن مســـیر 
درســـت، منـــش عالـــی و اندیشـــه ای متعالـــی و در یـــک کلمـــه زیســـتنی بـــرای 
ـــه در  ـــت ن ـــمان اس ـــه در آس ـــه ن ـــی ک ـــتقیم، صراط ـــراط مس ـــیر ص ـــت در مس حرک
ـــت  ـــه نیس ـــک منطق ـــتقیم ی ـــراط مس ـــرش. ص ـــه در ف ـــت ن ـــرش اس ـــه در ع ـــن، ن زمی

ـــت. ـــق اس ـــک منط ـــه ی بلک
ـــورا  ـــرد. عاش ـــه ک ـــم روزه خاص ـــک کارزاری نی ـــه ی ـــد ب ـــورا را نبای ـــزود: عاش وی اف
ـــه  ـــر در مجموع ـــه ح ـــا ک ـــی. آنج ـــداری تقابل ـــه دین ـــت ن ـــی اس ـــداری تعامل ـــاد دین نم
ـــم  ـــر حری ـــه محض ـــر ب ـــه زی ـــر ب ـــرت، س ـــا حض ـــم ب ـــش در تخاص ـــش و واکن ـــک کن ی
ــرار  ــه قـ ــد کـ ــت می کنـ ــخ دریافـ ــه پاسـ ــن مهربانانـ ــردد و چنیـ ــاز می گـ ــار بـ یـ

ـــد. ـــده بیای ـــر افکن ـــد س ـــا بیایی ـــزد م ـــه ن ـــی ک ـــت کس نیس
نویسـنده کتـاب اظهـار کـرد: نگارگـری در کتاب نگار نامه عاشـقی با اسـتفاده از هنر 
تصویرگـری آمیختـه شـد تـا ۷۲ مقاله کوتاه در قالـب ۷۲ تصویر به جامعـه هدف تقدیم 
شـود در راسـتای حرکـت عاشـورا گونه ای کـه در معاونت فرهنگی واحـد خواجه نصیر از 
پیـاده روی اربعیـن تا پابوسـی راهیان نـور تا نشـریاتی مکتوب معنـوی و مذهبی همواره 

تابلوی و پیشـینه حرکت بوده اسـت.
ــگری و  ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــر میـ ــاور وزیـ ــی راد مشـ ــا معصومـ ــر رضـ دکتـ
صنایع دســـتی اظهـــار کـــرد: مـــن به عنـــوان عضـــوی کوچـــک از جامعـــه فرهنگـــی 
ـــاظ  ـــه لح ـــگاهی ب ـــی دارم و جهاددانش ـــاط نزدیک ـــم ارتب ـــگاهی از قدی ـــا جهاددانش ب
ـــادی  ـــی و جه ـــای فرهنگ ـــه فعالیت ه ـــام ب ـــا اهتم ـــان ب ـــاس و بنی ـــکل گیری از اس ش
ـــی  ـــوزه علم ـــد در ح ـــرآمد باش ـــه س ـــن زمین ـــی رود در ای ـــار م ـــت و انتظ ـــکل گرف ش
و فرهنگـــی کشـــور. ایـــن نهـــاد در کنـــار کارهـــای پژوهشـــی، فنـــی و پزشـــکی و 
ـــر آن  ـــه نصی ـــد خواج ـــت و واح ـــب اس ـــم و قال ـــی آن حاک ـــه فرهنگ ـــی روحی آموزش
ـــوری  ـــوان منش ـــاب می ت ـــن کت ـــت؛ و ای ـــده اس ـــام ورزی ـــاب اهتم ـــن کت ـــن ای ـــه تدوی ب
ـــاد  ـــا جه ـــت ت ـــورایی اس ـــگ عاش ـــان فرهن ـــه رهپوی ـــانی ک ـــه کس ـــرای هم ـــد ب باش

ـــد. ـــش ببرن ـــی را پی ـــی و فرهنگ علم

کتاب »نگار نامه عاشقی« رومنایی شد
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1۵1
به همت جهاددانشگاهی واحد هنر آیین رونمایی از مجموعه کتاب شش جلدی نمایش 
خاق با حضور دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در مرکز فروش کتاب 

شانزده جهاددانشگاهی برگزار شد.
عیسی  دکتر  حضور  با  خاق،  نمایش  شش جلدی  کتاب  مجموعه  از  رونمایی  آیین 
انتشارات،  سازمان  رییس  اکبرزاده  علی  حامد  جهاددانشگاهی،  فرهنگی  معاون  علیزاده 
بهزاد رشیدی رییس جهاددانشگاهی هنر و مولفان این مجموعه داوود کیانیان، منوچهر 
اکبرلو، رضا فیاضی، حسین فدایی حسین، اکرم ابوالمعالی، و جمعی از استادان، هنرمندان 

و اصحاب رسانه در مرکز فروش کتاب شانزده جهاددانشگاهی برگزار شد.
در این مراسم بهزاد رشیدی گفت: »نمایش خاق« با تکیه بر قابلیت های باالی هنر 
مباحث  در  ویژه ای  جایگاه  تربیتی،  روانشناسی  مفاهیم  از  استفاده  هم چنین  و  نمایش 

آموزشی و تربیتی دارد.
وی افزود: با وجود گرایش عمومی به »نمایش خاق« و استقبال مربیان برای فراگیری 
زمینه،  این  در  مطالعاتی  منابع  کمبود  و  دانشگاهی  واحدهای  وجود  عدم  مهارت،  این 
جهاددانشگاهی هنر را بر آن داشت تا عاوه بر دوره های آموزشی مرتبط با این موضوع، 
و  فعاالن  برای  کاربردی  و  آموزشی  بسته ای  جلدی،  کتاب شش  مجموعه  یک  قالب  در 

عاقه مندان نمایش خاق تدوین و منتشر نماید.
تعریف شده خود در  اهداف  راستای  ادامه گفت: جهاددانشگاهی هنر در  رشیدی در 
دفتر تخصصی تئاتر کاربردی و آموزش مربیان هنر، این مهم را پس از مطالعه و جستجو 
به چند تن از مولفان با سابقه و صاحب نام این حوزه سفارش داد و به حق این عزیزان از 
جوهره تجربیات و هنر خود در این آثار مایه گذاشتند تا این مجموعه شایسته نقش آفرینی 

در عرصه فرهنگ و هنر و تربیت نسل امروز باشد.
رییس جهاددانشگاهی هنر تاکید کرد: بیان این تجربیات نه تنها پایان یک مجموعه 
نیست، بلکه شروع پرداخت به این دانش ضروری برای پرورش کودکان و نوجوانان ایرانی 
خواهد بود و هدف بعدی ما برای ادامه این مسیر، تئوری سازی این مقوله مهم و جدید 
به صورت علمی و پرداختن به دانش و مبانی این حوزه به صورت تخصصی تر و فرای بیان 

تجربیات خواهد بود.
وی افزود: نمایش خاق خاص کودکان و نوجوانان نیست، بلکه برای تمامی گروه های 
سنی و گروه های ویژه اجتماعی، همچون سالمندان، کارگران، کودکان کار، کانون های اصاح 
و تربیت، مراکز روان درمانی و غیره نیز می توانند از کاربردهای ویژه این موضوع بهره مند شوند.

اثر خود  از  کوتاهی  معرفی  به  نشست  در  مولفان حاضر  از  هر یک  نشست،  ادامه  در 
قبل  مدت ها  از  نمایش  کردند:  بیان  کتاب  این  انتشار  ضرورت  بیان  ضمن  و  پرداخته 
کودکی  خود  ذات  در  کنیم«  بازی  »بیا  انگیزش  است.  بوده  یادگیری  برای  موثری  ابزار 
است. بچه ها خودجوش و به طور ذاتی وارد قصه شده، نقش بازی می کنند و خود را در 

موقعیت های مختلف می سنجند. با »باورپذیر کردن« قصه ها، خود را و اینکه چه خواهند 
بود، بررسی می کنند. این مجموعه سعی دارد منبعی ارائه دهد که در آن مربی و هنرآموز 
کشف کنند با ورود به داستان، نمایش چگونه ابزار یادگیری می شود. روش های پیشنهادی 
این کتاب ها، ابزار و فنون ارتباط مناسب با متون منتخب و ارزشمند را برای سرمایه گذاری 
در چنین زمینه ای ارائه می دهد. آنان همچنین با بیان اهمیت اطاع رسانی شایسته این 
و  از همت  این حوزه،   مدرن  آموزشی  در شیوه  آن  از  بهره گیری  برای ضرورت  مجموعه 

حمایت جهاددانشگاهی هنر برای به ثمر نشستن این بسته آموزشی قدردانی کردند.
ادامه این نشست، دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی نیز ضمن  در 
تشکر از مولفان و همکاران جهاددانشگاهی هنر برای خلق این آثار، به بیان برخی از رئوس 
فعالیت های فرهنگی جهاددانشگاهی پرداخت و برای حمایت از معرفی درخور این مجموعه 

و خلق آثار دیگر در این حوزه اعام آمادگی کرد.
تبریک  ضمن  نیز  جهاددانشگاهی  انتشارات  سازمان  رییس  اکبرزاده  دکتر  همچنین 
خلق و انتشار این آثار شاخص گفت: با توجه به آنکه کمتر از ۶ ماه از اعطای مجوز نشر 
به انتشارات واحد هنر می گذرد، کمتر واحدی در کل کشور وجود داشته که بتواند در ۶ 
ماه نخست فعالیتش به انتشار یک مجموعه ۶ جلدی در این سطح درخشان و قابل توجه 
برای  را  نیز حمایت خود  ما  و  قابل تقدیر است  و  این تاش، کم نظیر  به حق  و  نائل شود 
اطاع رسانی این مجموعه و حمایت از پخش کتاب ها و انتشار کتب مرجعی دیگری از این 

دست اعام می داریم.
در   ۱۶ کتاب  فروشگاه  به  می توانند  کتاب ها،  این  تهیه  به  عاقه مندان  است،  گفتنی 
خیابان انقاب، بین فلسطین و برادران مظفر و یا انتشارات جهاددانشگاهی هنر در چهارراه 
ولی عصر، کوچه باالور، پ ۴ طبقه ۴ مراجعه نمایند و یا در سایت 16Book.ir آن را 

به صورت اینترنتی سفارش دهند.

آیین رومنایی از 

مجموعه شش جلدی 

منایش خالق برگزار شد

در مراســـمی از کتـــاب »خـــواب غفلـــت« تألیـــف حجت االســـام مهـــدی مهـــدوی 
ـــد. ـــی ش ـــزی رونمای ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش ـــت س ـــه هم ـــر ب اطه

ـــن  ـــزی در آئی ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــت جهاددانش ـــاری زاده سرپرس ـــر غف ـــر علی اصغ دکت
ـــکیل  ـــالگرد تش ـــن س ـــل و یکمی ـــبت چه ـــه مناس ـــه ب ـــت ک ـــواب غفل ـــاب خ ـــی کت رونمای
ـــد  ـــزار ش ـــتان برگ ـــگاهی اس ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش ـــت س ـــه هم ـــگاهی ب جهاددانش
بـــا اشـــاره بـــه فعالیت هـــای ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد: ایـــن 
ـــاب و  ـــه کت ـــژه ب ـــه وی ـــا توج ـــگاهی ب ـــت جهاددانش ـــن فعالی ـــال های آغازی ـــه در س مجموع
ـــاپ  ـــوزه چ ـــری را در ح ـــش موث ـــته نق ـــون توانس ـــد و تاکن ـــذاری ش ـــی بنیان گ کتاب خوان

ـــد. ـــا کن ـــگاهی ایف ـــوزه دانش ـــژه در ح ـــاب به وی ـــر کت و نش
وی بـــا اشـــاره بـــه معرفـــی ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی 
ـــرد:  ـــان ک ـــته، خاطرنش ـــال گذش ـــور در س ـــازمان در کش ـــن س ـــر ای ـــعبه برت ـــوان ش به عن

ــن  ــت ایـ ــتان در موفقیـ ــگان اسـ ــگاهیان و فرهیختـ ــای دانشـ ــک حمایت هـ ــدون شـ بـ
ســـازمان تأثیـــر بســـزایی داشـــته و خواهـــد داشـــت.

ـــه  ـــز در ادام ـــت نی ـــواب غفل ـــاب خ ـــف کت ـــر، مؤل ـــدوی اطه ـــدی مه ـــام مه حجت االس
ـــده  ـــت آم ـــن روای ـــرد: در ای ـــح ک ـــی )ع(، تصری ـــن عل ـــی از امیرالمؤمنی ـــه روایت ـــاره ب ـــا اش ب
ـــت  ـــواب غفل ـــد از خ ـــرا برس ـــش ف ـــه مرگ ـــل از اینک ـــه قب ـــت ک ـــی هس ـــا کس ـــت" آی اس

ـــود". ـــدار ش بی
وی بـــا بیـــان این کـــه عنـــوان کتـــاب خـــواب غفلـــت نیـــز از ایـــن حدیـــث گرفتـــه 
ـــی  ـــاق اجتماع ـــون اخ ـــاب پیرام ـــن کت ـــت: ای ـــاب گف ـــن کت ـــی ای ـــت، در معرف ـــده اس ش

ـــت. ـــده اس ـــته ش نوش
ـــه  ـــده و ب ـــر ش ـــاپ و منتش ـــخه چ ـــزار نس ـــراژ ه ـــاب در تی ـــن کت ـــت؛ ای ـــی اس گفتن

قیمـــت ۳۰ هـــزار تومـــان در دســـترس عاقه منـــدان قـــرار گرفتـــه اســـت.

رومنایی کتاب »خواب غفلت« توسط جهاددانشگاهی استان مرکزی
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عنوان:   »مقدمه ای بر مهندسی 
سیستم ها، از تفکر سیستمی 
تا پیاده سازی براساس الگوی 

سی اِم اِم آی«
مولفان: دکتر سید عبدالرضا ترابی، 

زینب طالع پور، احمد راحتی، علی 
رسولی، علی کیب الهی و سحر روستایی
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

شریف
تعداد صفحه: ۴۰۰ صفحه

قیمت: ۹۰ هزار تومان
چکیده: این کتاب مشتمل بر ۶ فصل 

است که در اولین فصل، تاریخچه تفکر سیستمی و مهندسی سیستم ها با بیان 
توصیف تفکر سیستمی و تفکر سیستمی و مهندسی سیستم ها در گذر زمان مورد 

بررسی قرار گرفته است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی شریف

عنوان:   »مفاهیم طراحی 
سلولی و بهینه سازی آن در مخابرات 

سیار«
مؤلف: الناز محمدی

انتشارات: جهاددانشگاهی واحد 
صنعتی امیرکبیر

تعداد صفحه: ۱۱۲
قیمت: ۳۰ هزار تومان

روش تهیه: مراجعه به خیابان حافظ 
جنب درب اصلی دانشگاه امیرکبیر و یا 

jdamirkabir.ac.ir/shop
چکیده: »هدف از نگارش این کتاب، 

مخابرات سیار است. علی رغم وجود بسیاری از ارائه یک روش بهینه مسیریابی در 
پارامترهای مختلف در محیط شهری، این کتاب با روش های قابل پیاده سازی شده 
و در دسترس، درصدِد حل مساله مسیریابی و نحوه چیدمان ایستگاه های مخابراتی 

در محیط های شهری با پوششی بهینه بر آمده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

عنوان:  »آموزش و یادگیری 
زبان با رویکرد زبانشناسی شناختی«

مؤلف یا مولفان: لیا عرفانیان 
قونسولی، سهیا نوربخش بیدختی

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال 
و بختیاری

تعداد صفحه: ۲۷۰
روش تهیه: مراجعه به دانشگاه 

شهرکرد- جنب دانشکده منابع طبیعی- 
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی یا تماس 

با شماره ۳۲۳۲۰۳۲۳ یا ۳۲۳۲۰۰۷۰
چکیده: زبانشناسی، علمی است که 

دیگر دارد. این شاخه از علم، می تواند به دیگر رابطه نزدیکی با علوم 
علوم کمک کند و از علوم دیگر، کمک بگیرد و یکی از شاخه هایی که رابطه بسیار 

نزدیکی با زبانشناسی دارد آموزش زبان است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان:   »مفاهیم پایه استاندارد و 
الزامات سیستم های مدیریت یکپارچه«
مولفان: لیا حسینی و سیده فاطمه حسینی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: ۲۰۳
قیمت: ۷۳ تومان

روش تهیه: تماس کتاب با شماره 
shop.isba.ir ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۱۱ یا

چکیده: این کتاب برای تدریس دروسی 
با عناوین مدیریت کیفیت و بهره وری، 
اصول استاندارد، اصول کنترل کیفیت، 

سیستم های مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کنترل کیفیت در صنایع غذایی، 
یکپارچه، آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت، مقررات استاندارد و مبانی مدیریت 

کیفیت، کنترل کیفیت مناسب است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان:  »بازیافت پسماند تخته 
فیبر با دانسیته متوسطه«

مولفان: دکتر بیتا، آیدا معزی پور و 
دکتر محمد احمدی

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: ۱۲۲

قیمت: ۴۰ هزار تومان
چکیده: مولفان کتاب مذکور بر این 

باور هستند از آنجا که در رابطه با بازیافت 
پسماند MDF که در حال حاضر 

پرمصرف ترین پانل چوبی در ساخت 
مبلمان و کابینت است، اطاعات مناسبی 

وجود ندارد و نیاز به یک منبع منسجم 
احساس می شود این کتاب می تواند با تبیین روش های مختلف بازیافت پسماند 
MDF، ویژگی های الیاف بازیافت شده از جنبه های مختلف، استفاده از پسماند 

MDF در ساخت فرآورده های مرکب چوبی مختلف، پیرولیز پسماند و تبدیل آن 
به محصوالت متنوع در این امر کمک کند.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان:  »سلول های بنیادی، 
اگزوزوم ها و microRNA ها«

مولفان: دکتر آذر شیخ االسامی، هدی 
فضائلی، محسن شیخ حسن، ناصر کلهر 

قم، سیده سعیده صحرائی، لیا ناصرپور و 
دکتر ریحانه سید ابراهیمی

انتشارات: جهاددانشگاهی قم
تعداد صفحه: ۲۳۹

قیمت: ۱۵۰ هزار تومان
چکیده: بنابراین، کتاب حاضر تحوالت 

میان رشته ای را در جهت درک نقش 
اگزوزوم ها/ وزیکول های خارج سلولی، 
miRNA ها و سلول های بنیادی در 
اختاالت وابسته به سن از جمله CNS / اختاالت قلبی عروقی و همچنین 

بدخیمی های خون و سرطان بررسی می کند.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم
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عنوان:  »محاسبات انتگرالی«
مؤلف: دکتر میرصادق سیدصادقی
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: ۹۶
قیمت: ۳۰ هزار تومان

چکیده: با توجه به این که حساب 
دیفرانسیل و انتگرال زیربنای استفاده 

از علم ریاضی و کاربردهای آن در 
علوم مختلف است مؤلف در این 

کتاب تاش کرده تا با توضیحات 
کامل و ارائه مثال های متعدد و 

کاربردی در آموزش، قسمت مهمی از این 
علم را که همان انتگرال و تکنیک های انتگرال گیری است را بیان کند.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان:  »تشخیص سقط جنین و 
مرگ و میر نوزادان در حیوانات«

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری

تعداد صفحه: ۱۸۴
چکیده: مشخص نمودن دلیل قطعی 

سقط یا مرگ و میر نوزادان عموماً تاشی 
بیهوده و بی ثمر است. جنین های سقط شده 
اغلب در زمان ارسال، اتولیز شده هستند و 
این امر توانایی جداسازی عامل بیماری زای 

خاص یا تشخیص ضایعات ظاهری و 
میکروسکوپی مرتبط را محدود می کند.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 
چهارمحال و بختیاری

عنوان:  »تصمیم گیری 
چندمعیاره: تکنیک ها و کاربردها«

مترجم: دکتر صدیقه خورشید
انتشارات: جهاددانشگاهی قم

تعداد صفحه: ۴۳۴
قیمت: ۳۵ هزار تومان

چکیده: کتاب تصمیم گیری چند 
معیاره: تکنیک ها و کاربردها می تواند 
نیاز محققان و دانشجویان رشته های 

متعددی را تأمین کند که از تکنیک های 
تصمیم گیری در پژوهش های خود 

استفاده می کنند.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

عنوان:  »طراحی فرستنده ها و 
گیرنده های ایمپالس باند فوق العاده 

»CMOS RFIC عریض
مؤلف: پویان دنیاران

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
شریف

تعداد صفحه: ۱۵۲
قیمت: ۵۰ هزار تومان

چکیده: بررسی اصول سیستم ها، 
سیگنال ها، قطعات اساسی فرستنده ها، 
 UWB طراحی هم بسته ساز و گیرنده

ایمپالس، طراحی فرستنده ها و 
گیرنده های ایمپالس باند فوق العاده عریض CMOS RFIC و طراحی ژنراتور 

پالس قابل تنظیم و مدوالتور BPSK بخشی از موضوعات ارائه شده در این کتاب 
است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی شریف

عنوان:  »مقدمه ای بر مکانیک 
سیاالت زیستی«

مولفان: دکتر شاپور جعفرقلی نژاد و 
رضا پیرخوش قیافه

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: ۱۲۰

قیمت: ۳۵ هزار تومان
چکیده: در کتاب حاضر که بر 

غیرنیوتونی بودن و شبیه سازی این 
مدل تاکید شده است، با دارا بودن 
راهنمایی کامل برای شبیه سازی، 

راهنما منبعی مناسب برای دانشجویان 
رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی پزشکی و سیاالت که خواستار کار در زمینه 

شبیه سازی سیاالت زیستی هستند، است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان:  »توسعه شهری در 
ایران«

مؤلف: محمد ملکی
انتشارات: جهاددانشگاهی ایام

تعداد صفحه: ۱۹۱
چکیده: این کتاب در ۵ فصل به 
تشریح مبانی نظری و اصطاحات و 

مفاهیم کلیدی برنامه ریزی شهری، شهر 
و شهرسازی و تحوالت شهری در ایران، 

طرح های توسعه شهری، مدیریت شهری 
با رویکرد اجتماعی و فرهنگی و همچنین 

اهمیت مشارکت خصوصی در توسعه 
شهری پرداخته است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی ایام
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عنوان: »انقالب اسالمی و چالش 
هویت شرق و غرب«

مولفان: دکتر مجتبی نوروزی و دکتر 
زهره مرندی

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال 
و بختیاری

تعداد صفحه: ۱۵۹
روش تهیه: مراجعه به دانشگاه 

شهرکرد- جنب دانشکده منابع طبیعی- 
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی یا تماس 

با شماره ۳۲۳۲۰۳۲۳ یا ۳۲۳۲۰۰۷۰
چکیده: کتاب حاضر تاش دارد تا به 

تحلیل از انقاب اسامی ایران مبتنی بر چالش میان دو الگوی هویت خواه و هویت 
ستیز بپردازد و حتی در گامی فراتر بررسی دستاوردهای انقاب اسامی را درون 

چالش نیروهای هویت خواه به هویت ستیز برآورد کند.
عنوان: »فیزیولوژی تولیدمثل فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

و ناباروری«
مولفان: راحله باقری بالکانلو، حسین 

رحیمی، فرید فیضی باقل آباد، رؤیا 
خوش روش

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: ۱۷۶

قیمت: ۵۰ هزار تومان
روش تهیه: تماس با یا مراجعه به 

سایت یا آدرس
چکیده: کتاب حاضر با رویکردی به 

بیولوژی تولیدمثل، جنین شناسی، ژنتیک 
انسانی و مولکولی، فیزیولوژی، دامپزشکی، علوم تشریح، مامایی، زنان و زایمان 
و بیوتکنولوژی در بخش های گامتوژنز، ناباروری در مردان، ناباروری در زنان و 

روش های درمان ناباروری نگارش شده است
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان: »رفتار سازمانی 
پیشرفته«

مولفان: صدیقه طوطیان اصفهانی و 
لیا سعیدی

انتشارات: جهاددانشگاهی قم
تعداد صفحه: ۳۶۹

قیمت: ۹۰ هزار تومان
روش تهیه: تماس با یا مراجعه به 

سایت یا آدرس
چکیده: کتاب حاضر با هدف مطالعه 

رفتارسازمانی در بخش های )رفتار فردی، 
رفتار گروهی و رفتار سازمانی( تألیف 

شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

عنوان: »حقوق محیط زیست 
در ایران با رویکرد خسارات 

زیست محیطی و نحوه جبران آن«
مولفان: دکتر حسین مهدوی کنده و 

دکتر ولی شیرپور
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: ۱۹۲
قیمت: ۴۰ هزار تومان

روش تهیه: تماس با یا مراجعه به 
سایت یا آدرس

چکیده: در کتاب حاضر به بررسی 
مبنای مسوولیت مدنی در زمینه 

محیط زیست، کارایی و منابع آن؛ شناخت 
موانع و چالش های جبران خسارات زیست محیطی و دستیابی به روش های مناسب 

جهت جبران خسارات مذکور پرداخت شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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عنوان: »بهداشت و پرورش 
ماهیان زینتی آب شیرین )با تمرکز 

بر تشخیص و درمان بیماری ها(«
مولفان: دکتر امین نعمت اللهی، دکتر 

بهنام بختیاری مقدم و حانیه محمدی
انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال 

و بختیاری
تعداد صفحه: ۱۸۴

قیمت: تومان
روش تهیه: تماس با یا مراجعه به سایت 

چکیده: این کتاب تلفیقی است از 
مباحث پیرامون »پرورش و بهداشت 

ماهیان زینتی آب شیرین« است که توسط جمعی از متخصصین حوزه بهداشت و 
بیماری های آبزیان تألیف و عرضه شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »پیشگیری از جرم با 
چشم انداز اسالمی«

مؤلف یا مولفان: دکتر امین امیریان 
فارسانی و دکتر رشید قدیری

انتشارات: جهاددانشگاهی استان 
چهارمحال و بختیاری
تعداد صفحه: ۱۵۸

چکیده: در بخشی از کتاب آمده 
است پیشگیری از جرم همواره یکی از 

موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشر 
بوده که در طول تاریخ به شیوه های 

مختلف اعمال گردیده است. در جوامع 
گذشته غالباً مجازات به عنوان تنها راه کار 

مبارزه علیه جرم و به تعبیر صحیح تر مجرم تلقی می شد و شدت و قاطعیت در 
اجرای آن را موجب کاهش بزه کاری می دانستند، البته در مکاتب الهی شیوه های 

تربیتی عاوه بر مجازات ها مورد تاکید بوده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »منظر شهری تاریخی: 
رویکرد کل نگر در حفاظت و توسعه 

یکپارچه شهری«
مولفان: دکتر پرستو عشرتی، دکتر 

درنا عشرتی و دکتر سمیه فدائی نژاد 
بهرامجردی

انتشارات: جهاددانشگاهی تهران
تعداد صفحه: ۳۱۸

قیمت: ۱۰۰ هزار تومان
چکیده: کتاب »منظر شهری تاریخی: 

رویکرد کل نگر در حفاظت و توسعه 
یکپارچه شهری« مشتمل بر چهار فصل 

با عنوان های منظر شهری تاریخی از 
نگاه صاحب نظران؟ منظر شهری تاریخی در اسناد، بازخوانی و واکاوی مفاهیم و 
سیاست های حفاظت و توسعه شهری، حفاظت و توسعه مبتنی بر رویکرد منظر 

شهری تاریخی است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی تهران




