


کالم نور

یطاِن الرَّجیم؛  اَعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ

»تُؤِمنوَن ِباللِه َو رَسولِه؛ َوتُٰجِهدوَن
                            فی َسبیِل اللِه ِباَموالِکُم

                            َو اَنُفِسکُم« ﴿11﴾

»ای کســانی کــه ایــان آورده ایــد، آیــا شــا را بــر تجارتــی راه منایــم کــه شــا را از عذابی دردنــاک میرهانــد؟ به خدا 
و فرســتاده او بگرویــد و در راه خــدا بــا مــال و جانتان جهاد کنیــد ...«﴿11﴾

سوره ی صف بخشی از آیه ی ۱۱



شهادت قّله است و قّله بدون دامنه 
معنا ندارد 

شــهادت قّلــه اســت و قّلــه بــدون دامنــه معنــا نــدارد. هــر قّلــه ای یــک دامنــه ای دارد؛ 
بســیاری از ماهــا آرزوی رســیدن بــه آن قّلــه را داریــم؛ ]خــب،[ بایــد از دامنــه عبــور 
کنیــم، بایســتی مســیر را در دامنــه ی آن قّلــه پیــدا کنیــم و از آن مســیر برویــم تــا بــه 
قّلــه برســیم َواّل رســیدن بــه قّلــه بــدون عبــور از دامنــه ممکــن نیســت. ایــن دامنــه 
و ایــن مســیر چیســت؟ اخــالص اســت، ایثــار اســت، صــدق اســت، معنویّــت اســت، 
مجاهــدت اســت، گذشــت اســت، توّجــه بــه خــدا اســت، کار بــرای مــردم اســت، تالش 
بــرای عدالــت اســت، تــالش بــرای اســتقرار حاکمّیــت دیــن اســت؛ اینهــا اســت کــه 
مســیر را معّیــن میکنــد و اگــر شــما از ایــن مســیر رفتیــد، ممکــن اســت بــه قّلــه 
برســید. آن کســی کــه بــه قّلــه میرســد، از اینجا بایــد بــرود و از ایــن مســیرها حرکت 

کنــد. معنویـّـت را نبایــد فرامــوش کــرد.

بیانات در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای استان زنجان
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گـــــزارش ویــــــــــژه

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی 
در مراسـم افتتـاح ایـن کنگـره با اشـاره بـه این که 
چهل ویـک سـال پیش در سـال 1۹۸0 میـالدی بنای 
ایجـاد سـازمانی با هدف الگوسـازی تـوان جمهوری 
شـاخص  فعالیت هـای  انجـام  در  ایـران  اسـالمی 
علمـی و فناورانـه، آمـوزش مهارتـی و آموزش هـای 
فرهنگـی به نـام جهاددانشـگاهی و با نام انگلیسـی 
 Academic Center for Education,
 ACECR مخفـف  و   Culture & Research
گذاشـته شـد، گفت: مـا نیـز آموزش هـای فرهنگی 
با هـدف تربیت دانشـجویان توسـعه یافتـه در ابعاد 
فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی و توسـعه علمـی و 
فناورانـه به عنـوان زیرسـاخت اصلـی پیشـرفت و 
توسـعه پایـدار و بـا هـدف ارتقـای کیفیـت زندگی 
مـردم در ابعاد اقتصادی و سـالمت و توسـعه آموزش 

مهارتی بـا هدف انتقال تجـارب علمـی و فناورانه به 
بدنه جامعه و دانشـجویان، به عنوان نسـل آینده ساز 
در حوزه هـای علمـی و فناورانـه زمینه هـای فعالیت 
خـود را در پزشـکی، فنی و مهندسـی، کشـاورزی و 

علـوم انسـانی و اجتماعـی انتخـاب کردیم.
نیـز  انتخـاب شـده  افـزود: در زمینه هـای  وی 
اسـاس کار ابتـدا، مشـخص کردن حوزه هـای کاری 
بـا دو نـگاه تامیـن نیازهـای فناورانـه روز جامعه و 
همچنیـن رصد و همراهـی با تحـولت روز علمی و 

فناورانـه در دنیـا بود.
سـاختار  داد:  ادامـه  جهاددانشـگاهی  رییـس 
نهـاد  ایـن  پژوهشـی  گروه هـای  شـده  طراحـی 
بـرای انجام تحقیقـات کاربـردی تا تولیـد فناوری 
و مراکـز خدمـات  قالـب محصـول و خدمـات  در 
تخصصی با سـاختار شـبه شـرکتی بـرای ارایه این 

خدمـات به صـورت حرفـه ای بـه جامعـه بـود.
دکتر طیبی با ابراز خوشـحالی از الگوسـازی های 
بسـیار موفـق ایـن نهـاد در حوزه هـای مختلـف و 
به ویـژه در حـوزه پزشـکی و در زمینه هـای درمـان 
نابـاروری، سـلول های بنیادی و کاربردهـای متفاوت 
آن، سـرطان پسـتان، زخم هـای بدخیـم و ژنتیـک 
اظهـار کـرد: اسـتفاده از یافته هـای خـود در حوزه 
پزشـکی، در زمینـه کشـاورزی و اصـالح نـژاد دام 
کشـور یکـی از محصـولت جانبـی و پر دسـتاورد 

ایـن توسـعه علمـی و فناورانه بوده اسـت.
وی ادامـه داد: کیفیـت کارهای علمـی و فناورانه 
انجـام شـده به گونـه ای اسـت کـه در قالـب اجرای 
سـمینارهای علمـی مختلـف ملـی و بین المللی هم 
یافته هـای خـود و کشـورمان را در معـرض اطالع و 
قضـاوت دیگـران قرار می دهیـم و هـم از یافته های 

الگوسازی های بسیار موفق جهاددانشگاهی در 
حوزه پزشکی

رییس جهاددانشگاهی در بیست و دومین کنگره بین املللی پزشکی تولیدمثل رویان از این پژوهشکده به عنوان 

مجموعه خوشنام این نهاد در سطح بین املللی نام برد

ویژه نوشت

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 10 شـــهریور: بیســـت و دومیـــن 
کنگـــره بین المللـــی پزشـــکی تولیدمثـــل و هفدهمیـــن کنگـــره 
ــور ۵۸  ــا حضـ ــان، بـ ــادی رویـ ــلول های بنیـ ــی سـ بین المللـ

ــهریورماه  ــی از 10 شـ ــی و بین المللـ ــته داخلـ ــخنران برجسـ سـ
به صـــورت مجـــازی آغـــاز شـــد و تـــا 14 شـــهریورماه ادامـــه 

ـــت. یاف
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ارزشـمند علمـی دیگـران بهره مند می شـویم.
رییس جهاددانشـگاهی همچنین خطـاب به دکتر 
شـهریاری رییـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان 
مجلس شـورای اسـالمی کـه در این مراسـم حضور 
دارد اظهـار کـرد: هرانـدازه منابـع مالـی بیشـتری 
در اختیـار مـا بگذاریـد مـا هـم قـول می دهیـم به 
دسـتاوردهای فناورانه بیشـتری دسـت پیـدا کنیم.
دکتـر طیبـی در بخش دیگری از سـخنانش ضمن 
تشـکر از تالش های همـکاران در پژوهشـگاه رویان 
مجموعه هـای  از  یکـی  رویـان  پژوهشـگاه  گفـت: 
بسـیار معتبر و خوشـنام جهاددانشـگاهی در حوزه 

پزشـکی در سـطح ملـی و بین المللی اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی در پایـان اظهـار کـرد: 
کرونـا بـا همه بدی هـا و خسـارت های آن یـک نکته 
مثبت داشـته و آن توسـعه ارتباطات مجـازی و فراهم 
شـدن امـکان حضـور محققـان از همه کشـورها در 
محدودیت هـای  و  مزاحمت هـا  بـدون  کنفرانس هـا 
ایجاد شـده توسـط سیاسـت بازان و زورمداران است.

حرکت جامعه علمی توقف ناپذیر است
شـاهوردی  عبدالحسـین  دکتـر  ادامـه  در 
رییس پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی، ضمن 
خوشـامدگویی گفت: از تمامی اسـاتید و میهمانانی 
کـه بـا وجـود برنامـه کاری فشـرده، پژوهشـگاه 
رویـان را در برگـزاری ایـن کنگـره مـورد حمایت 
به ویـژه دکتـر حسـینعلی  یـاری قـرار دادنـد،  و 
بهداشـت مجلـس  شـهریاری رییـس کمیسـیون 
شـورای اسـالمی، دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس 
جهاددانشـگاهی، دکتـر سـید جعفر حسـین مدیر 
 ،)WHO(جهانـی بهداشـت  سـازمان  منطقـه ای 
پزشـکی  انجمـن  رییـس  تیلـور  هیـو  پروفسـور 
ابراهیـم  دکتـر   ،)ASRM(آمریـکا تولیدمثـل 
پارسـانژاد رییس انجمـن باروری و نابـاروری ایران 

می کنـم. قدردانـی  و  تشـکر   )ISRM(
بین المللـی  کنگـره  دومیـن  و  بیسـت  رییـس 
پزشـکی تولیدمثل رویان خاطرنشـان کرد: هماهنگی 
بیـش از ۶0 سـخنران مدعـو از بیـش از 1۸ کشـور و 
هماهنگـی ارایـه بیـش از 200 مقالـه ممکن نمی شـد 
مگر با تالش های مسـتمر همکارانمان در پژوهشـگاه 
رویـان کـه بـا وجـود تمامـی مشـکالت ناشـی از 
همه گیـری بیماری کوویـد 1۹، حداکثر تـالش خود را 
برای ارایه سـخنرانی میهمانان از کشـورهای مختلف 

انجـام دادند، تـالش و جدیت همکارانمـان در معاونت 
آموزشـی پژوهشـگاه رویان قابل تحسـین است که با 
پیگیـری و هماهنگی ها، ایـن اتفاق علمی کـه یادگار 
22 سـال تالش همکاران اسـت، به سـرانجام رسـید.
رییس پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی افزود: 
میهمـان  کوویـد 1۹،  بیمـاری  همه گیـری جهانـی 
ناخوانـده ای کـه حـدود دو سـال همـراه ماسـت و 
امـکان دیـدار حضوری را سـلب کـرده اسـت. این 
چالـش مـا را وادار به تجربه فعالیـت از راه دور کرده 
اسـت؛ شـاید از لحـاظ اجتماعـی از یکدیگـر دور 
هسـتیم، امـا در عیـن حـال راه هـای همکاری های 
مشـترک را )به صـورت مجـازی( دنبـال می کنیـم.
دکتـر شـاهوردی تاکیـد کـرد: در سـال قبـل بـا 
وجـود تمـام مشـکالت، برنامه هـای علمی بـا تالش 
جامعه علمـی به صورت مجـازی برگزار شـد، هرچند 
که شـاهد مشـکالتی بودیم؛ اما با این وجـود، حرکت 
جامعـه علمـی توقف ناپذیر اسـت. تمامـی برنامه های 
پزشـکی  بین المللـی  کنگـره  دومیـن  و  بیسـت 
تولیدمثـل رویان بـا رعایت پروتکل های بهداشـتی و 

بـر بسـتر پلتفرم هـای مجـازی برگزار می شـوند.
جهاددانشـگاهی  رویـان  پژوهشـگاه  رییـس 
گذشـته،  سـال  دو  حـدود  طـول  در  افـزود: 
یافتـن  دنبـال  بـه  پژوهشـگران  و  دانشـمندان 
راهکارهایـی بـرای مقابلـه با ایـن بیمـاری بوده اند 

و بـه نظـر می رسـد کـه ایـن همه گیـری تـا مدت 
طولنـی بـا مـا همـراه خواهـد بـود. از ایـن رو، با 
هـدف ارایـه خدمات اسـتاندارد در حوزه پزشـکی 
تولیدمثـل، علـوم سـلولی و سـلول های بنیـادی، 
بـا  مرتبـط  جدیـد  پروتکل هـای  ارایـه  نیازمنـد 

بیمـاری کوویـد 1۹ و درمـان بیمـاران هسـتیم.
دکتـر شـاهوردی تصریـح کـرد: در ایـن مـدت 
پژوهشـگران پژوهشـگاه رویان حداکثر تالش خود 
را بـرای ارایـه خدمات انجـام داده و بـا بازنگری در 
پروتکل هـا، مطالعـات بالینـی در زمینـه پزشـکی 
تولیدمثـل و سـلول های بنیـادی و ویـروس کرونـا 
و ایـن اپیدمـی را پیگیـری کرده انـد کـه نتایج آن 
در مجـالت علمـی به چاپ رسـیده اسـت. به عنوان 
مثـال، می تـوان بـه پـروژه تولیـد مـوش تراریخته 

"کوویدسـا" بـرای مطالعـه کرونا اشـاره کرد.
وی تاکیـد کرد: به منظـور بال بردن سـطح دانش و 
آگاهی جامعه در تمام سـطوح )مردم و دانشـگاهیان(، 
برنامه های آموزشـی آنالیـن، تدوین و ارایه شـده اند. 
برگزاری سـمینارهای مجـازی، کارگاه هـا و دوره های 
آمـوزی با هـدف انتقـال آخرین دسـتاوردهای علمی 
در ایـن حـوزه، از جملـه فعالیت هـای صـورت گرفته 
در بخـش آمـوزش بوده انـد. اطمینـان داریم با رشـد 
آگاهـی و مطالعـات تحقیقاتـی کـه در ایـن عرصـه 
صـورت می گیـرد، راهکارهایـی نیـز بـرای مقابلـه با 

این بیمـاری خواهیـم یافت.
بین المللـی  کنگـره  دومیـن  و  بیسـت  رییـس 
پزشـکی تولیدمثـل رویـان گفـت: جامعـه علمـی 
در دو سـال اخیـر مزایـای زیـادی را در برنامه های 
مجازی به دسـت آورده اسـت. این تجربیات نشـان 
داد که در صورت داشـتن زیرسـاخت های مناسـب 
می تـوان  زمـان  کمتریـن  در  اطالعـات  فنـاوری 
بهره بـرداری بهینهـای داشـت. ایـن زیرسـاخت ها 
امـکان حضـور همـگان از هـر نقطـه ای را میسـر 
سـاخت بـدون آن کـه دغدغـه ای در مـورد زمان، 

مـکان، هزینـه و یا حتـی ویزا داشـته باشـند.
مدعـو  سـخنران   ۳0 از  بیـش  اسـت،  گفتنـی 
از  بین المللـی  سـخنران   2۸ و  داخلـی  برجسـته 
کشـورهای آلمـان، آمریـکا، اسـترالیا، انگلسـتان، 
سـوئیس،  دانمـارک،  ترکیـه،  پاکسـتان،  ایتالیـا، 
سـنگاپور، قطـر، مصـر، هلنـد و هنـد، در پنل هـای 
مختلف بیسـت و دومین کنگره بین المللی پزشـکی 
تولیدمثـل رویـان و هفدهمیـن کنگـره بین المللـی 

بنیـادی سـخنرانی خواهنـد کـرد. سـلول های 
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گـــــــزارش ویــــــــــژه

 

 گزارشی از اخبار افتتاح و راه اندازی مراکز 
  و طرح های جدید جهاددانشگاهی

افتتاح

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

■ افتتاح اولین مرکز ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی در 
الربز

■  اخبار کوتاه
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 1۳ شـــهریور: احـــداث 
مجتمـــع مســـکونی 210 واحـــدی تعاونـــی مســـکن 
ــا  ــاون بـ ــا روز تعـ ــان بـ ــگاهی هم زمـ ــای جهاددانشـ اعضـ
ـــس جهاددانشـــگاهی  ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض حضـــور دکت
و اعضـــای هیـــات مدیـــره تعاونـــی مســـکن ایـــن نهـــاد 

ــد. ــاز شـ ــمی آغـ ــورت رسـ به صـ
دکتـــر طیبـــی در ایـــن مراســـم بـــا اشـــاره بـــه 

ــی  ــروژه رفاهـ ــن پـ ــع بزرگ تریـ ــن مجتمـ ــه ایـ ــن کـ ایـ
جهاددانشـــگاهی اســـت گفـــت: تمـــام تـــاش ایـــن بـــود 
ـــداد آن  ـــه تع ـــران ک ـــر در ته ـــن بزرگت ـــه زمی ـــا تهی ـــا ب ت
ـــد  ـــتری بتوانن ـــای بیش ـــم اعض ـــعی کنی ـــت، س ـــم اس ـــم ک ه

در ایـــن پـــروژه ســـهیم شـــوند.
ـــه ایـــن کـــه برنامـــه  ـــا اشـــاره ب رییـــس جهاددانشـــگاهی ب
بعـــدی رفاهـــی بـــرای اعضـــای جهاددانشـــگاهی احـــداث 

ـــه  ـــت، ادام ـــر اس ـــاد در چابکس ـــن نه ـــزرگ ای ـــرای ب مهمانس
داد: همچنیـــن احـــداث مجتمع هـــای رفاهـــی قشـــم، 
گـــرگان و ســـرعین بـــه پایـــان رســـیده کـــه امیدواریـــم 
خدمـــات مناســـب تری بتوانیـــم بـــه همـــکاران در ســـطح 

ـــم. ـــه دهی ـــور ارای کش
وی بـــا ابـــراز امیـــدواری از ایـــن کـــه ایـــن مجتمـــع 
ــد،  ــام رسـ ــه اتمـ ــده بـ ــی شـ ــان پیش بینـ ــر از زمـ زودتـ
ــعه  ــتان ها توسـ ــا در اسـ ــه کارهـ ــد این گونـ ــت: بایـ گفـ
ـــرایط  ـــا ش ـــور ب ـــر کش ـــکاران در سراس ـــا هم ـــد ت ـــدا کن پی

مناســـب بتواننـــد صاحـــب مســـکن شـــوند.
ــر  ــگاهی، دکتـ ــس جهاددانشـ ــخنان رییـ ــش از سـ پیـ
بهـــروز بادکـــو رییـــس هیـــات مدیـــره تعاونـــی مســـکن 
ــی از  ــه گزارشـ ــه ارایـ ــز بـ ــگاهی نیـ ــای جهاددانشـ اعضـ
ـــداث  ـــوه اح ـــوز و نح ـــت مج ـــن، دریاف ـــد زمی ـــد خری فراین
ــاش  ــت: تـ ــت و گفـ ــکونی پرداخـ ــع مسـ ــن مجتمـ ایـ
بـــرای صرفه جویـــی در هزینه هـــای دریافـــت مجـــوز 
به واســـطه  تهـــران  تعطیـــات  چـــون  مشـــکاتی  و 
ــی  ــا کمـ ــد تـ ــبب شـ ــا سـ ــروس کرونـ ــری ویـ همه گیـ
ــاش  ــا تـ ــه بـ ــد کـ ــول انجامـ ــه طـ ــوز بـ ــدور مجـ صـ
ـــع 210  ـــن مجتم ـــاخت ای ـــل س ـــم مراح ـــکاران امیدواری هم

واحـــدی را در چهـــل مـــاه بـــه اتمـــام برســـانیم.
بـــر اســـاس اعـــام دکتـــر بادکـــو مجتمـــع مســـکونی 
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــکن اعض ـــی مس ـــدی تعاون 210 واح
در زمینـــی بـــه مســـاحت 6 هـــزار و 125 متـــر، بـــا 36 
ـــان شـــهید  ـــران، خیاب ـــه 2 ته ـــا در منطق ـــع بن ـــزار مترمرب ه

ــود. ــداث می شـ گاب احـ

آغاز احداث مجتمع مسکونی ۲۱۰ واحدی تعاونی 
مسکن اعضای جهاددانشگاهی 

با حضور رییس جهاددانشگاهی هم زمان با روز تعاون، احداث مجتمع مسکونی ۲۱۰ واحدی تعاونی مسکن اعضای جهاددانشگاهی به صورت 

رسمی آغاز شد

     گزارشی از اخبار افتتاح و راه اندازی مراکز و طرح های جدید جهاددانشگاهی

افتتاح
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 11 مهـــر: مراســـم 
افتتـــاح اولیـــن مرکـــز ســـاماندهی و توســـعه 
ـــی  ـــر عیس ـــور دکت ـــا حض ـــرز ب ـــی الب ـــاغل خانگ مش
ــی و  ــعه کارآفرینـ ــت توسـ ــاون وقـ ــوری معـ منصـ
ــی،  ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ ــتغال وزارت تعـ اشـ
ـــوزش   ـــاون آم ـــدی مع ـــادق بیجن ـــد ص ـــر محم دکت
ـــروزی  ـــا فی ـــگاهی، احمدرض ـــی جهاددانش و کارآفرین

رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان البـــرز، ابراهیـــم 
شـــادمهر معـــاون اشـــتغال و کارآفرینـــی اداره کل 
ـــی از  ـــتان و جمع ـــی اس ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف تع

ــد. ــزار شـ ــران برگـ صاحب نظـ
ــد از ایـــن  ــیه بازدیـ ــر منصـــوری در حاشـ دکتـ
ــی از  ــه یکـ ــن پایـ ــاس قوانیـ ــت: براسـ ــز گفـ مرکـ
ــا  ــاد بازارهـ ــهیل ایجـ ــهرداری ها تسـ ــدات شـ تعهـ

در حـــوزه مشـــاغل خانگـــی اســـت کـــه ایـــن 
ـــر  ـــن نظ ـــت. از ای ـــاده اس ـــاق افت ـــر اتف ـــوع کمت موض

ایجـــاد ایـــن مرکـــز گامـــی مثبـــت اســـت.
وی تصریـــح کـــرد: از طرفـــی ایـــن مرکـــز 
بـــرای ســـاماندهی و توســـعه مشـــاغل خانگـــی 
اســـت و قـــرار نیســـت فقـــط مرکـــز فـــروش 
باشـــد بلکـــه بـــه شناســـایی فعـــاالن ایـــن حـــوزه 
نیازهـــای  و  می پـــردازد  آنـــان  قابلیت هـــای  و 
آموزشـــی و تخصصی شـــان ارزیابـــی می شـــود و 
افـــراد بـــرای مشـــاوره و کمـــک بـــه اتصـــال بـــه 
ــی از  ــدام بخشـ ــن اقـ ــتند. ایـ ــتقر هسـ ــازار مسـ بـ
ــتان ها  ــام اسـ ــه در تمـ ــت کـ ــی اسـ ــد ملـ فرآینـ
ــود و  ــام شـ ــت انجـ ــتان ها بناسـ ــز شهرسـ و مراکـ
ـــر  ـــل تقدی ـــر قاب ـــن ام ـــگاهی در ای ـــش جهاددانش نق

اســـت.
ـــی از کل  ـــتغال خانگ ـــهم اش ـــوری س ـــر منص دکت
ـــرد  ـــوان ک اشـــتغال کشـــور را حـــدود 2.6 درصـــد عن
ـــی  ـــص داخل ـــد ناخال ـــهم در تولی ـــن س ـــت: ای و گف
ـــرایطی  ـــدد در ش ـــن ع ـــت. ای ـــد اس ـــدود دو درص ح
ــای و  ــر کارخانه هـ ــه بـ ــز توجـ ــتر تمرکـ ــه بیشـ کـ

ـــت. ـــی اس ـــدد بزرگ ـــت ع ـــاغل کان اس مش
وی ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کرونـــا، 
تحریم هـــا و غیـــره ارزیابـــی ایـــن اســـت کـــه 
توجـــه مـــا بـــه مشـــاغل خانگـــی بیشـــتر اســـت؛ 
ــوع را در  ــن موضـ ــیزدهم ایـ ــت سـ ــن دولـ بنابرایـ

افتتاح اولین مرکز ساماندهی و توسعه مشاغل 
خانگی در الربز 

مرکز ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی الربز، به عنوان اولین مرکز ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی در سطح کشور با حضور معاونان وزیر 

کار و آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی در استان الربز افتتاح شد
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اولویـــت خـــود قـــرار داده اســـت.
معـــاون وقـــت توســـعه کارآفرینـــی و اشـــتغال 
وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی از تشـــکیل 
ــن  ــی در نزدیک تریـ ــاغل خانگـ ــی مشـ ــتاد ملـ سـ
کـــرد:  تاکیـــد  و  داد  خبـــر  ممکـــن  فرصـــت 
برنامه هـــای اجـــرا شـــده در ایـــن زمینـــه بـــا 
ــام  ــم در تمـ ــا داریـ ــد و بنـ ــه می یابـ ــوت ادامـ قـ
اســـتان ها نیـــز الگـــوی ایجـــاد مراکـــز توســـعه و 

ــم. ــرا کنیـ ــی را اجـ ــاغل خانگـ ــاماندهی مشـ سـ
وی از افزایـــش تســـهیات مشـــاغل خانگـــی 
در ســـال جـــاری خبـــر داد و گفـــت: امســـال 
ــارد  ــی را از 200 میلیـ ــاغل خانگـ ــهیات مشـ تسـ
تومـــان بـــه 2000 میلیـــارد رســـانده ایم کـــه 
ـــته  ـــکاری الزم را داش ـــز هم ـــا نی ـــم بانک ه امیدواری
ــن  ــی از ایـ ــاغل خانگـ ــاالن مشـ ــا فعـ ــند تـ باشـ
ـــی  ـــاغل خانگ ـــه مش ـــد. البت ـــتفاده کنن تســـهیات اس
نیازمنـــد کمک هـــای دیگـــری هـــم هســـتند و 
فقـــط تســـهیات نیســـت. بایـــد بیـــن نهادهـــای 
ـــاد  ـــی ایج ـــوزه هم افزای ـــن ح ـــال در ای ـــف فع مختل
شـــود و اتفاقـــات بهتـــری در ایـــن عرصـــه رقـــم 

بخـــورد.

توســـعه مشاغل خانگی کمک حال توسعه 
کشور اقتصاد 

 در ادامـــه ایـــن مراســـم، رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ـــرای  ـــی ب ـــی را کمک ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــرز توس الب
ـــاغل  ـــت: مش ـــت و گف ـــور دانس ـــاد کش ـــعه اقتص توس
ـــدی  ـــورت ج ـــه به ص ـــت ک ـــه اس ـــک ده ـــی ی خانگ
ـــت  ـــده اس ـــور وارد ش ـــذاری کش ـــه قانون گ در عرص
ـــه  ـــن زمین ـــه در ای ـــاخت هایی ک ـــات و زیرس و اقدام
ــعه  ــه توسـ ــد بـ ــت می توانـ ــام اسـ ــال انجـ در حـ
ـــوزه  ـــن ح ـــاالن ای ـــت فع ـــور و معیش ـــادی کش اقتص

ـــد. ـــک کن کم
ـــرای  ـــا اج ـــرد: ب ـــح ک ـــروزی تصری ـــا فی احمدرض
ـــر  ـــال 2500 نف ـــا اتص ـــده ت ـــاش ش ـــرح ت ـــن ط ای
ـــورت  ـــازار ص ـــه ب ـــی ب ـــاغل خانگ ـــوزه مش ـــال ح فع

ـــرد. بگی
بـــه  نـــگاه کان  بـــا  ابتـــدا  از  افـــزود:  وی 
ــرای  ــی بـ ــاد مدلـ ــدد ایجـ ــوع درصـ ــن موضـ ایـ
شبکه ســـازی پایـــدار در زمینـــه مشـــاغل خانگـــی 

بودیـــم و بـــا ســـازمان های مرتبـــط بـــا مشـــاغل 
خانگـــی ارتبـــاط گرفتـــه و همـــکاری خوبـــی بـــا 
ـــاماندهی  ـــز س ـــاختمان مرک ـــام و س ـــهرداری انج ش
مشـــاغل خانگـــی به عنـــوان مرکـــز ثقـــل مشـــاغل 

خانگـــی در نظـــر گرفتـــه شـــد.
ــدود ۹  ــکیل حـ ــه تشـ ــاره بـ ــا اشـ ــروزی بـ فیـ
ــرد:  ــح کـ ــف تصریـ ــای مختلـ ــه در حوزه هـ کمیتـ
ایـــن کمیته هـــا بـــا حضـــور فعـــاالن مشـــاغل 
خانگـــی و پیشـــران ها و فعـــاالن صاحـــب ســـبک 
در حـــوزه صنعـــت، کشـــاورزی، صنایع دســـتی 
ــاغل  ــاالن مشـ ــت فعـ ــه فعالیـ ــکل گرفته کـ و... شـ
و  پیگیـــری  جدی تـــری  به صـــورت  را  خانگـــی 

رصـــد کننـــد.
وی ادامـــه داد: در کنـــار پیشـــران ها دو فضـــای 
بـــرای فعالیـــت نمایشـــگاهی داریـــم.  خـــوب 
بخشـــی مربـــوط بـــه حـــوزه کشـــاورزی و 2۴ 
غرفـــه نمایشـــگاهی کـــه به صـــورت چرخشـــی 
ــردد. 12  ــف می گـ ــاغل مختلـ ــاالن مشـ ــن فعـ بیـ
ــر  ــاالن و دفتـ ــت فعـ ــرای فعالیـ ــت بـ ــه ثابـ غرفـ
کارگـــزاری و مشـــاوره تخصصـــی در نظـــر گرفتـــه 
شـــده اســـت. کارگـــزاران به عنـــوان رابطـــی بیـــن 

مشـــاغل خانگـــی و صنعـــت و بـــازار فعالیـــت 
. می کننـــد

را  اقدامـــات مـــورد نظـــر  از مهم تریـــن  وی 
ـــب  ـــن ترتی ـــه ای ـــت: ب ـــمرد و گف ـــازی برش ـــاد س نه
ــی  ــاغل خانگـ ــوزه مشـ ــی در حـ ــش خصوصـ بخـ
ـــد  ـــد و بتوانن ـــرار بگیرن ـــم ق ـــار ه ـــد در کن می توانن
فعالیت هایشـــان  حـــوزه  در  خوبـــی  مدیریـــت 

داشـــته باشـــند.
همچنیـــن حســـین فـــاح نـــژاد مدیـــرکل 
تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی اســـتان البـــرز 
نیـــز در ایـــن مراســـم گفـــت: اولویـــت اختصـــاص 
ــه از قبـــل در  ــران هایی بـــوده کـ ــا پیشـ ــه بـ غرفـ
حـــوزه مشـــاغل خانگـــی فعـــال بوده انـــد و در 
زمینه هـــای متنـــوع مختلفـــی چـــون فـــرش، 
صنایع دســـتی  کشـــاورزی،  غذایـــی،  مـــواد 

هســـتند. مســـتقر  غرفه هـــا 
ــعه  ــاماندهی و توسـ ــز سـ ــه داد: مرکـ وی ادامـ
ــاون،  ــت اداره کل تعـ ــه همـ ــی بـ ــاغل خانگـ مشـ
و  جهاددانشـــگاهی  اجتماعـــی،  رفـــاه  و  کار 
شـــهرداری کـــرج فعـــال شـــده و در ایـــن مـــکان 
پیشـــران هایی مســـتقر هســـتند کـــه در ایـــن 
دارای  و  دارنـــد  خـــاص  فعالیت هـــای  حـــوزه 

تجربـــه هســـتند.
دکتـــر  مراســـم  ایـــن  در  اســـت،  گفتنـــی 
جملـــه  از  مختلـــف  غرفه هـــای  از  منصـــوری 
فـــرش  خانگـــی،  محصـــوالت  صنایع دســـتی، 
ـــرانان  ـــاالن و پیش ـــرد و فع ـــد ک ـــتباف و... بازدی دس
حـــوزه مشـــاغل خانگـــی بـــه ارایـــه توضیـــح 
دربـــاره فعالیـــت و همچنیـــن مشـــکات خـــود در 

حـــوزه مشـــاغل خانگـــی پرداختنـــد.
در ایـــن مراســـم مهنـــدس مهنـــاز امامـــدادی 
ـــر  ـــور، دکت ـــی کش ـــاغل خانگ ـــه مش ـــس دبیرخان ریی
ـــران  ـــرش ای ـــی ف ـــز مل ـــس مرک ـــع ریی ـــاز راف فرح ن
ـــتان  ـــف اس ـــی از ادارات مختل ـــران و نمایندگان و مدی
البـــرز از اداره کل تعـــاون کار و رفـــاه اجتماعـــی، 
صنعـــت، معـــدن تجـــارت، اســـتانداری البـــرز، 
شـــهرداری و شـــورای شـــهر، بســـیج ســـازندگی، 
ــور  ــتان و ... حضـ ــه ای اسـ ــی و حرفـ اداره کل فنـ

داشـــتند.

                    اخبار کوتاه
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                    اخبار کوتاه

نوآوری و شکوفایی  مرکز 
جهاددانشگاهی

افتتاح شد  سمنان 
ــمنان،  ــگاهی سـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
و شـــکوفایی  نـــوآوری  مرکـــز  1۵ شـــهریور: 
جهاددانشـــگاهی ســـمنان بـــا حضـــور رییـــس 
دانشـــگاه جامـــع علمـــی کاربـــردی اســـتان و 
ــمنان  ــتان سـ ــان اسـ ــرکل ورزش و جوانـ مدیـ

برگـــزار شـــد.
افتتـــاح  مراســـم  در  رهایـــی  حســـن 
ــا  ــه بـ ــکوفایی کـ ــوآوری و شـ ــز نـ ــن مرکـ ایـ
رییـــس دانشـــگاه جامـــع علمـــی  حضـــور 
و  ورزش  مدیـــرکل  و  اســـتان  کاربـــردی 
شـــد،  برگـــزار  ســـمنان  اســـتان  جوانـــان 
گفـــت: در ایـــن راســـتا بـــا توجـــه بـــه حجـــم 
ــگاهی  ــگاهی، جهاددانشـ ــان دانشـ فارغ التحصیـ
بـــا رویکـــرد اتصـــال بـــه اقتصـــاد دانش بنیـــان 
اشـــتغال  حـــوزه  در  بی بدیلـــی  نقـــش 
ــت. ــته اسـ ــگاهی داشـ ــان دانشـ فارغ التحصیـ
رویکـــرد،  همیـــن  بـــا  گفـــت:  وی 
)منـــش(  شـــتاب دهی  و  نـــوآوری  مرکـــز 
هـــدف  بـــا  ســـمنان  جهاددانشـــگاهی 
ــه در  ــب وکارهای فناورانـ ــه کسـ ــتاب دهی بـ شـ
مرکـــز علمـــی کاربـــردی ایـــن واحـــد افتتـــاح 

ــد. شـ
رییـــس جهاددانشـــگاهی ســـمنان ادامـــه 
ــش(  ــتاب دهی )منـ ــوآوری و شـ ــز نـ داد: مرکـ
همـــکاری  بـــا  ســـمنان  جهاددانشـــگاهی 
اشـــتغال  و  فنـــاوری  توســـعه  ســـازمان 
و  ورزش  اداره کل  و  جهاددانشـــگاهی کشـــور 
جوانـــان اســـتان ســـمنان در مســـاحتی بالـــغ 
ـــردی  ـــی کارب ـــز علم ـــع در مرک ـــر 750 مترمرب ب

جهاددانشـــگاهی ســـمنان افتتـــاح شـــد.
بـــا  هم زمـــان  داشـــت:  اظهـــار  رهایـــی 
ــکوفایی،  ــوآوری و شـ ــز نـ ــن مرکـ ــاح ایـ افتتـ
طراحـــی  اســـتارتاپی  رویـــداد  دومیـــن 
اپلیکیشـــن موبایـــل بـــا حضـــور 10 تیـــم 
و ارایـــه 10 ایـــده برگـــزار می شـــود کـــه 
ــوی داوران  ــر از سـ ــده برتـ ــه ایـ ــان سـ در پایـ

می شـــوند. انتخـــاب 
وی ادامـــه داد: ایـــن رویـــداد اســـتارتاپی در 

قالـــب برنامـــه شـــتاب دهی کســـب وکارهای 
ــازی و در  ــورت مجـ ــان و به صـ ــه جوانـ فناورانـ
ـــگری  ـــی، گردش ـــوزش الکترونیک ـــوزه آم ـــه ح س
و توریســـم و صنایع دســـتی در مرکـــز نـــوآوری 
اســـتان  جهاددانشـــگاهی  شـــتاب دهی  و 

ــود. ــزار می شـ ــمنان برگـ سـ
ـــن  ـــان ای ـــا بی ـــی راد ب ـــی منصف ـــه عل در ادام
ـــجویان  ـــه دانش ـــرات خاقان ـــدازی تفک ـــه راه ان ک
ــرد:  ــار کـ ــت، اظهـ ــتان اسـ ــات اسـ از ضروریـ
مرکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی جهاددانشـــگاهی 
ســـمنان بـــا همـــکاری وزارت ورزش و جوانـــان 
ـــوآوری  ـــی، ن ـــاز ترویج و جهاددانشـــگاهی در 3 ف

ــرد. ــه کار کـ ــاز بـ ــتاب دهی آغـ و شـ
وی افــزود: بــرای هــر کــدام از ایــن ســه فــاز، 
ــه  ــه 22 برنام ــده ک ــی ش ــی پیش بین برنامه های
برنامــه   15 و  نــوآوری  برنامــه   16 ترویجــی، 
شــتاب دهی اجــرا شــد و در حــال حاضــر در 
شــو،  ایــده  برنامه هــای  شــتاب دهی،  بخــش 
ــی از  ــتارت آپ ــداد اس ــن روی ــوز دی و دومی نی

ــت. ــرا اس ــت اج ــوآوری در دس ــاز ن ف
در ادامـــه ســـید محمدتقـــی علـــوی گفـــت: 
اســـتان ســـمنان دارای 2۴1 هـــزار جـــوان 
ــتان  ــت اسـ ــد از جمعیـ ــه ۴5 درصـ ــت کـ اسـ
را می دهنـــد و چهارمیـــن اســـتان کشـــور از 

نظـــر نیـــروی جـــوان اســـت.
را  اقتصـــاد دانش بنیـــان و کارآفریـــن  وی 
از عوامـــل توســـعه کشـــور دانســـت و افـــزود: 
و  ورزش  وزارت  سیاســـت های  راســـتای  در 
جوانـــان تفاهم نامـــه ای بـــا جهاددانشـــگاهی 
ــاد  ــان و اقتصـ ــری جوانـ ــدف به کارگیـ ــا هـ بـ

دانش بنیـــان منعقـــده شـــده اســـت.
رییـــس دانشـــگاه جامـــع علمـــی کاربـــردی 
از  تقدیـــر  ضمـــن  نیـــز  ســـمنان  اســـتان 
ـــز  ـــن مرک ـــدازی ای ـــت راه ان ـــگاهی جه جهاددانش
نـــوآوری و شـــکوفایی ابـــراز امیـــدواری کـــرد 
تـــا جوانـــان از ایـــن مرکـــز بهره بـــرداری الزم 

بـــا ارایـــه ایـــده را داشـــته باشـــند.
ظرفیت هـــا  افـــزود:  محمدیـــان  ســـعید 
در  ارزشـــمندی  و  خـــوب  پتانســـیل های  و 
حوزه هـــای علمـــی، آموزشـــی، پژوهشـــی و 
ـــتان  ـــگاهی اس ـــه جهاددانش ـــی در مجموع فرهنگ
ــتر  ــد بسـ ــه می توانـ ــود دارد کـ ــمنان وجـ سـ

ــد. ــتان باشـ ــعه اسـ ــرای توسـ ــبی بـ مناسـ

تزریق پایگاه  راه اندازی 
 و کشت سلول های بنیادی و 

پزشکی کلینیک   2
 در محالت

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان 
مرکـــزی، 17 شـــهریور: رییـــس جهاددانشـــگاهی 
اســـتان مرکـــزی از راه انـــدازی پایـــگاه تزریـــق 
کلینیـــک  بنیـــادی،  ســـلول های  کشـــت  و 
ـــی  ـــا هماهنگ ـــک ب ـــگاه ژنتی ـــاروری و آزمایش ناب
فرمانـــدار محـــات در ایـــن شهرســـتان خبـــر 

داد.
فرمانـــدار  ناظـــری  محمدرضـــا  دکتـــر 
ــان  ــس و معاونـ ــا رییـ ــت بـ ــات در نشسـ محـ
ضمـــن  مرکـــزی  اســـتان  جهاددانشـــگاهی 
جهاددانشـــگاهی  فعالیت هـــای  از  تقدیـــر 
دســـتگاه های  کـــرد:  اظهـــار  اســـتان، 
اجرایـــی بایـــد از ظرفیـــت جهاددانشـــگاهی در 
ــی  ــی، پژوهشـ ــی، آموزشـ ــای تحقیقاتـ زمینه هـ
خـــود  فعالیت هـــای  ادامـــه  بـــرای   ... و 

کننـــد. بهره گیـــری 
وی افـــزود: نیازمنـــد تعامـــل و همـــکاری 
ــک  ــدازی کلینیـ ــت راه انـ ــگاهی جهـ جهاددانشـ
فـــوق  پزشـــکان  نظـــر  زیـــر  نابـــاروری 
ــتان  ــص بیمارسـ ــکان متخصـ ــص و پزشـ تخصـ
ژنتیـــک  آزمایشـــگاه  و همچنیـــن  محـــات 
ــل از ازدواج  ــری قبـ ــت های غربالگـ ــرای تسـ بـ

هســـتیم.
ــی  ــای آموزشـ ــزاری دوره هـ ــری از برگـ ناظـ
ــه و  ــتیار داروخانـ ــکی، دسـ ــتیار دندانپزشـ دسـ
ــه  ــا ارایـ ــس بـ ــق ژل و بوتاکـ ــای تزریـ دوره هـ
مـــدارک معتبـــر از ســـوی جهاددانشـــگاهی در 

ایـــن شهرســـتان اســـتقبال کـــرد.
فرمانـــدار محـــات اضافـــه کـــرد: همچنیـــن 
ـــگاه  ـــه زودی پای ـــگاهی ب ـــکاری جهاددانش ـــا هم ب
ـــن  ـــادی در ای ـــلول های بنی ـــت س ـــق و کش تزری

شهرســـتان راه انـــدازی می شـــود.
رییـــس  زاده  غفـــاری  علی اصغـــر 
جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی در ایـــن 
ــدازی  ــدد راه انـ ــرد: درصـ ــار کـ ــت اظهـ نشسـ
کلینیـــک آســـم، آلـــرژی و دیابـــت بـــا توجـــه 
بـــه برنامـــه توســـعه ای بخـــش درمـــان در 
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جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی هســـتیم.
ــگاه  ــدازی آزمایشـ ــه راه انـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــرد:  ـــان ک ـــگاهی، بی ـــی جهاددانش ـــخیص طب تش
ــای  ــا تعرفه هـ ــات بـ ــگاه خدمـ در ایـــن آزمایشـ
ــا یـــک  نیمه دولتـــی و هزینـــه آزمایشـــگاه ها بـ
ــت  ــا نهایـ ــی بـ ــش خصوصـ ــه بخـ ــوم تعرفـ سـ
کیفیـــت ارایـــه می شـــود، همچنیـــن در حـــال 
ــا  ــوان تنهـ ــک به عنـ ــگاه ژنتیـ ــر آزمایشـ حاضـ
به روزتریـــن  بـــا  نیـــز  اســـتان  آزمایشـــگاه 

امـــکان فعـــال اســـت.
راه انـــدازی  کـــرد:  اضافـــه  زاده  غفـــاری 
ـــرای  ـــت ب ـــک دیاب ـــاد کلینی ـــون ایج ـــزی چ مراک
اولیـــن بـــار در ســـطح اســـتان، راه انـــدازی 
ــتفاده از  ــت و اسـ ــم بافـ ــم و ترمیـ ــش زخـ بخـ
روش هـــای پیشـــرفته جهـــان، ایجـــاد کلینیـــک 
پوســـت و زیبایـــی بـــا اســـتفاده از روش هـــای 
دســـت  در  برنامه هـــای  جملـــه  از  را  نویـــن 

اقـــدام ایـــن نهـــاد اســـت.
ـــزی در  ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــس جهاددانش ریی
ادامـــه ضمـــن اســـتقبال از راه انـــدازی پایـــگاه 
در  بنیـــادی  ســـلول های  کشـــت  و  تزریـــق 
ـــک  ـــدازی 2 کلینی ـــرد: راه ان ـــار ک ـــات، اظه مح
پزشـــکی از جملـــه اقدامـــات در دســـت اقـــدام 
ـــه  ـــت ک ـــتان اس ـــن شهرس ـــگاهی در ای جهاددانش

ــود. ــام می شـ ــه زودی انجـ بـ

■■■

بوشهر جهاددانشگاهی 
واکسیناسیون مرکز  دو 

کرد افتتاح  دیگر 
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بوشـــهر، ۳1 
ــهر از  ــگاهی بوشـ ــس جهاددانشـ ــهریور: رییـ شـ
افتتـــاح دو مرکـــز دیگـــر در شـــهرهای بوشـــهر 
رونـــد  در  تســـریع  جهـــت  در  خورمـــوج  و 

داد. واکسیناســـیون خبـــر 
ـــز  ـــاح مرک ـــن افتت ـــدی زاده در آیی ـــی احم عل
واکسیناســـیون شـــهر خورمـــوج اظهـــار کـــرد: 
ـــیون در  ـــد واکسیناس ـــریع در رون ـــال تس ـــه دنب ب
ســـطح اســـتان بـــا همراهـــی و مســـاعدت های 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اقدامـــات خوبـــی در 
ــطح  ــا در سـ ــیوع کرونـ ــا شـ ــه بـ ــه مقابلـ زمینـ

اســـتان صـــورت گرفتـــه اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه جهاددانشـــگاهی 
به صـــورت  واکسیناســـیون  مرکـــز  هفـــت 

پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  بـــا  مشـــترک 
راه انـــدازی خواهـــد کـــرد، تصریـــح کـــرد: 
ــه  ــیون را در منطقـ ــز واکسیناسـ ــومین مرکـ سـ
ــود  ــه نبـ ــه بـ ــا توجـ ــهر بـ ــهر بوشـ تنـــگک شـ
مرکـــز واکسیناســـیون در محـــات جنوبـــی 
ـــوج  ـــهر خورم ـــز را در ش ـــن مرک ـــهر و چهارمی ش

ــم. ــاح کردیـ افتتـ
مرکـــز  کـــرد:  بیـــان  زاده  احمـــدی 
ـــق  ـــه تزری ـــت روزان ـــگک ظرفی ـــیون تن واکسیناس
واکسیناســـیون  مرکـــز  و  واکســـن  دوز   ۸00
ــزار دوز  ــه هـ ــت روزانـ ــوج ظرفیـ ــهر خورمـ شـ

دارد. را  واکســـن 
رییـــس جهاددانشـــگاهی بوشـــهر اظهـــار 
ــورت دو  ــه روزه به صـ ــز همـ ــن مراکـ ــرد: ایـ کـ
ـــر  ـــا 13 و بعدازظه ـــاعت ۸ ت ـــح از س ـــت صب نوب
مـــردم  بـــه  و  فعـــال   21 تـــا   17 ســـاعت 

کـــرد. خواهنـــد  خدمات رســـانی 
جهاددانشـــگاهی  گفـــت:  زاده  احمـــدی 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  همـــکاری  بـــا 
ــرعت  ــا سـ ــاز بـ ــورت نیـ ــی دارد در صـ آمادگـ
مراکـــز جدیـــد را در شهرســـتان های دیگـــر 
ــد  ــرف چنـ ــه ظـ ــوری کـ ــد به طـ ــاح کنـ افتتـ
ــیون در  ــد واکسیناسـ ــز جدیـ ــده مراکـ روز آینـ
ــاوه  ــتان و گنـ ــگان، دشتسـ ــتان های کنـ شهرسـ

ــد. ــد شـ ــدازی خواهـ ــز راه انـ نیـ
در  تنگســتان  و  دشــتی  مــردم  نماینــده 
ــن  ــن آیی ــز در ای ــامی نی ــورای اس ــس ش مجل
ــداد  ــم تع ــک پنج ــه در پی ــر چ ــرد: اگ ــان ک بی
ــا در ســطح  مرگ ومیرهــا ناشــی از بیمــاری کرون
شهرســتان و اســتان زیــاد بــود امــا کادر درمــان 
ــاع مقــدس تمــام تاش هــای  همچــون دوران دف
خــود را بــه کار گرفتنــد و بــا روحیــه ای جهــادی 

ــد. ــردم آمدن ــاری م ــه ی ب
ــدواری  ــراز امی ــن اب ــی ضم ــین کرم غامحس
نســبت بــه ریشــه کن شــدن بیمــاری کرونــا 
جدیــد  مرکــز  راه انــدازی  کــرد:  عنــوان 
ــیون شــهر خورمــوج نقــش موثــری  واکسیناس
در تســریع رونــد واکسیناســیون خواهــد داشــت.

■■■

آغاز به کار مدرسه 
مدیریت  دانشجویی 
و حکمرانی سازمان 

جهاددانشگاهی دانشجویان 
دانشـــجویان  ســـازمان  عمومـــی  روابـــط 

جهاددانشـــگاهی، ۳1 شـــهریور: رییـــس ســـازمان 
ــه  ــگاهی گفـــت: مدرسـ ــجویان جهاددانشـ دانشـ
ایـــن  حکمرانـــی  و  مدیریـــت  دانشـــجویی 
ـــای  ـــوزش اعض ـــدف آم ـــا ه ـــک( ب ـــازمان )مح س
ایـــن ســـازمان و رشـــد و توانمندســـازی آنـــان، 
ــاز  ــی آغـ ــال تحصیلـ ــروع سـ ــا شـ ــان بـ هم زمـ

بـــه کار کـــرد.
ســـازمان  رییـــس  عباســـی  مهـــدی 
اعـــام  بـــا  جهاددانشـــگاهی  دانشـــجویان 
مدرســـه  ایـــن  در  افـــزود:  خبـــر  ایـــن 
فرهنگـــی،  توانمندســـازی  دوره هـــای 
ــادی،  ــی، اقتصـ ــی، اجتماعـ ــی، سیاسـ مدیریتـ
ــی  ــاوری و ... طراحـ ــم و فنـ ــب وکار، علـ کسـ
ـــرا  ـــجویان اج ـــازمان دانش ـــای س ـــرای اعض و ب

. د می شـــو
وی بـــا اشـــاره بـــه چشـــم انداز و مأموریـــت 
ایـــن ســـازمان مبنـــی بـــر تبدیـــل شـــدن 
ــازی  ــد و توانمندسـ ــر رشـ ــبکه فراگیـ ــه شـ بـ
دانشـــجویان در گام دوم انقـــاب اســـامی، بـــر 
شبکه ســـازی و تربیـــت نیروهـــای متعهـــد و 
توانمنـــد در جهاددانشـــگاهی بـــه حـــل بخـــش 
ـــح  ـــد و تصری ـــه تاکی ـــکات جامع ـــی از مش بزرگ
ـــازی  ـــدف آماده س ـــا ه ـــا ب ـــن آموزش ه ـــرد: ای ک
عرصـــه  در  حضـــور  بـــرای  دانشـــجویان 
برگـــزار  کشـــور  تصمیم گیـــری  و  مدیریـــت 
مدیریـــت  مباحـــث  بـــا  شـــرکت کنندگان  و 
ــنا  ــرد و کان آشـ ــطوح خـ ــی در سـ و حکمرانـ

ــد. ــد شـ خواهنـ
ـــه  ـــجویان ن ـــق، دانش ـــن طری ـــزود: از ای وی اف
تنهـــا می تواننـــد بـــه مدیـــران بهتـــری بـــرای 
ـــش  ـــا دان ـــه ب ـــوند، بلک ـــل ش ـــور تبدی ـــده کش آین
ــون  ــای گوناگـ ــتری در عرصه هـ ــی بیشـ و آگاهـ

ــد. ــارکت می کننـ ــور مشـ کشـ
از  مرحلـــه  اولیـــن  در  گفـــت:  عباســـی 
آشـــنایی  آموزشـــی  دوره  مدرســـه،  ایـــن 
نهادهـــا  ســـازمان ها،  وزارتخانه هـــا،  بـــا 
برگـــزار  کشـــور  اجرایـــی  دســـتگاه های  و 
دانشـــجویان  آن،  طـــی  کـــه  می شـــود 
ماموریت هـــا،  وظایـــف،  بـــا  می تواننـــد 
ســـاختارها و حوزه هـــای گوناگـــون فعالیـــت 
ــف  ــاختارهای مختلـ ــا و سـ ــازمان ها، نهادهـ سـ
اجرایـــی، قضایـــی و تقنینـــی کشـــور آشـــنا 

شـــوند.
به صـــورت  دوره  ایـــن  اســـت،  گفتنـــی 
آنایـــن برگـــزار می شـــود و اعضـــای ســـازمان 
ــگان از  ــورت رایـ ــد به صـ ــجویان می تواننـ دانشـ

گردنـــد. بهره منـــد  آن 
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آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و 
پژوهشگران جهاددانشگاهی

تازه

■ از بررسی میزان استفاده شهروندان از رسانه های اجتاعی تا 
میزان تائید اقدامات رییس جمهور

■ تحقیقات جدید محققان پژوهشگاه رویان برای تشخیص و 
پیش بینی رسطان معده

■ طراحی و تولید نرم افزار مدیریت منابع سازمانی برای 
سازمان ها، رشکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی

■ و ...
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 10 مهـــر: بـــر اســـاس 
نتایـــج نظرســـنجی مرکـــز افـــکار ســـنجی دانشـــجویان 
ایـــران )ایســـپا( 6۸.6 درصـــد مـــردم سیاســـت ها و 
ســـید  دکتـــر  حجت االسام والمســـلمین  اقدامـــات 

ابراهیـــم رییســـی را تاییـــد می کننـــد.
مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران )ایسپا( در نظرسنجی 
اجرا  ملی  تا 25 شهریور 1۴00 در سطح  تاریخ 21  که در 
کرده است از مردم پرسیده »آیا سیاست ها و اقدامات آقای 
رییسی را به عنوان رییس جمهور تایید می کنید یا خیر؟« که 
بر اساس نتایج 6۸.6 درصد مردم سیاست ها و اقدامات آقای 
گفته اند  درصد   15.2 مقابل  در  و  می کنند  تایید  را  رییسی 
تایید نمی کنند. 16.1 درصد نیز به این سؤال پاسخ نداده اند.
زنـان تـا حـدودی بیـش از مـردان سیاسـت های آقـای 
رییسـی را تاییـد می کننـد. ایـن میـزان بیـن جوانـان 1۸ تا 
2۹ سـال )72.1 درصـد( بیـش از افـراد باالی 50 سـال )70 
درصـد( و افـراد 30 تـا ۴۹ سـال )65.۹ درصـد( اسـت. افراد 
فاقـد تحصیـات دانشـگاهی )73.۸ درصـد( بیشـتر از افـراد 
دارای تحصیـات دانشـگاهی )60.5 درصـد( سیاسـت های 
آقـای رییسـی را تاییـد می کننـد. همچنین با افزایش سـطح 
اقتصـادی افـراد، میـزان تاییـد سیاسـت های آقـای رییسـی 
کمتـر می شـود. سـاکنین مناطـق روسـتایی )7۹.۹ درصـد( 
بیش از سـاکنین شـهرهای غیـر مرکز اسـتان )6۹.۹ درصد( 
سیاسـت های  درصـد(   5۹.۸( اسـتان ها  مراکـز  سـاکنین  و 

آقـای رییسـی را تاییـد می کننـد.
همچنیـن بـر اسـاس یافته هـای ایـن نظرسـنجی 51.1 

درصـد مـردم محبوبیـت آقـای رییسـی در جامعـه را زیـاد، 
22.2٪ کـم و 16.3٪ متوسـط می داننـد. 10.3٪ نیز در این 
زمینـه اظهـار بی اطاعـی کـرده و بـه سـوال پاسـخ ندادند.

زنـان )52.2٪( بیـش از مردهـا )50.2٪( معتقدنـد آقای 
رییسـی در جامعـه محبوبیـت زیادی دارد. گروه سـنی باالی 
50 سـال )53.3٪( بیـش از سـایر گروه های سـنی معتقدند 
محبوبیـت آقـای رییسـی زیاد اسـت. افـراد فاقـد تحصیات 
دانشـگاهی )55٪( بیش از افراد دارای تحصیات دانشـگاهی 
)۴5٪( محبوبیـت آقـای رییسـی را زیـاد می دانند. سـاکنین 
مناطـق روسـتایی )61.۹٪( بیش از سـاکنین شـهرهای غیر 
مرکز اسـتان )50.6٪( و سـاکنین مراکز اسـتان ها )٪۴۴.۴( 

معتقدنـد آقای رییسـی بین مـردم محبوبیت زیـاد دارد.
محبوبیت  میزان  از  مردم  ارزیابی  روند  مقایسه   
که  کسانی  درصد  می دهد  نشان  جامعه  در  رییس جمهور 
محبوبیت ایشان را زیاد ارزیابی کرده اند، از ۴۸.2٪در تیرماه 
به 51.1٪ در شهریور رسیده و می توان گفت ارزیابی مردم 
از محبوبیت عمومی رییس جمهور 2.۹٪ افزایش یافته است.
گرفتـن  نظـر  در  بـا  فـوق  نظرسـنجی  اسـت،  گفتنـی 
جمعیـت بـاالی 1۸ سـال کشـور بـا نمونـه 15۸1 نفـر بـه 

اسـت. گردآوری شـده  تلفنـی  شـیوه 

میزان استفاده شهروندان از رسانه های اجتماعی 
مجازی به تفکیک خارجی و داخلی

آخریـن  در  جهاددانشـگاهی  سـنجی  افـکار  مرکـز 
نظرسـنجی خـود میـزان اسـتفاده شـهروندان از رسـانه های 

اجتماعـی مجـازی بـه تفکیـک خارجـی و داخلی را بررسـی 
. د کر

بـر اسـاس نظرسـنجی ایسـپا کـه در روزهـای 17 تا 20 
مردادمـاه 1۴00 در مقیـاس ملـی انجـام شـده اسـت، ۴۸.۴ 
درصـد از پاسـخگویان گفته انـد فقط از رسـانه های اجتماعی 
می کننـد.  اسـتفاده  اینسـتاگرام  و  تلگـرام  مثـل  خارجـی 
از رسـانه های  بیـان کرده انـد فقـط  در مقابـل 1.۸ درصـد 

اجتماعـی داخلـی مثـل سـروش اسـتفاده می کننـد.
از  هـم  گفته انـد  پاسـخگویان  درصـد   22.۸ همچنیـن 
اسـتفاده  خارجـی  هـم  و  داخلـی  اجتماعـی  رسـانه های 
نیـز گفته انـد در حـال  پاسـخگویان  می کننـد. 27 درصـد 
حاضـر کاربـر هیچکـدام از رسـانه های اجتماعـی داخلـی یـا 

نیسـتند. خارجـی 
از طرفـی گـروه سـنی 1۸ تـا 2۹ سـال بیـش از سـایر 
خارجـی  اجتماعـی  رسـانه های  از  فقـط  سـنی  گروه هـای 
اسـتفاده می کننـد کـه بر ایـن اسـاس 50.5 درصـد از گروه 
سـنی 1۸ تا 2۹ سـال، ۴۹.۴ درصد از گروه سـنی 30 تا ۴۹ 
سـال و ۴۴.۴ درصـد افراد 50 سـال و باالتـر گفته اند فقط از 

رسـانه های اجتماعـی خارجـی اسـتفاده می کننـد.

میزان استفاده کاربران از رسانه های اجتماعی 
در روز، هفته و ماه

رسانه های  از  کاربران  استفاده  میزان  بررسی  نتایج 
اجتماعی در روز، هفته و ماه نیز نشان می دهد که فقط ٪3.1 
از کسانی که حداقل از یک رسانه اجتماعی استفاده می کنند، 
گفته اند از واتس اپ اصا استفاده نمی کنند؛ اما ۴۴.۸٪ در 
طول روز به طور مستمر از آن استفاده می کنند. ۴0.6٪ روزی 
یک یا چند بار، ۹.2٪ هفته ای یک یا چند بار و 2.3٪ ماهی 

یک یا چند بار از واتساپ استفاده می کنند.
به صـورت  روز  طـول  در  کاربـران   ٪27.1 همچنیـن 
مسـتمر از اینسـتاگرام اسـتفاده می کنند. 3۹.3٪ روزی یک 
یـا چند بـار، 12.۴٪ هفتـه ای یک یا چند بـار و 2.7٪ ماهی 
یـک یـا چند بار بـه آن سـر می زننـد. 1۸.5٪ کاربـران اصا 

وارد ایـن رسـانه اجتماعـی نمی شـوند.
از آن دارد کـه  ایـن نظرسـنجی حکایـت  نتایـج دیگـر 
35.6 درصـد کاربـران رسـانه های اجتماعـی، اصـا از تلگرام 
به طـور  روز  طـول  در   ٪12.۹ امـا  نمی کننـد،  اسـتفاده 
مسـتمر، 27.3٪ نیـز روزی یک یا چند بـار، 17.۹٪ هفته ای 
یـک یـا چنـد بـار و 6.3٪ ماهی یک یـا چند بـار وارد تلگرام 

می شـوند.
اطاعـات ایـن نظرسـنجی بـا رعایت اصول علمـی و با در 
نظـر گرفتـن جمعیت 1۸ سـال به بـاالی کل کشـور )اعم از 
مناطـق شـهری و روسـتایی( بـا تعـداد نمونـه 1570 نفر به 

شـیوه مصاحبـه تلفنی گردآوری شـده اسـت.

از بررسی میزان استفاده شهروندان از رسانه های 
اجتاعی تا میزان تائید اقدامات رییس جمهور

در جدیدترین تحقیقات مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی میزان استفاده شهروندان از رسانه های اجتاعی، میزان تائید سیاست ها و 

اقدامات حجت االسالم واملسلمین رییسی به عنوان رییس جمهور مورد بررسی قرار گرفت

       آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران جهاددانشگاهی

تازه
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شـــهریورماه:   02 جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط 
ــگاهی و  ــان جهاددانشـ ــگاه رویـ ــگران پژوهشـ پژوهشـ
ـــران  ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاه عل ـــور دانش ـــی توم ـــک مل بان
ـــه  ـــدند ک ـــی ش ـــرو RNA های ـــن میک ـــه یافت ـــق ب موف
ــی  ــخیص و پیش بینـ ــرای تشـ ــا بـ ــوان از آن هـ می تـ

ســـرطان معـــده انســـان اســـتفاده کـــرد.
از  زیرگروهـــی  ســـرطانی  بنیـــادی  ســـلول های 
ســـلول های تومـــوری هســـتند کـــه تـــوان خـــود 
نوزایـــی، متاســـتاز )مهاجـــرت ســـلول های ســـرطانی 
ــر  ــت در برابـ ــر( و مقاومـ ــدام دیگـ ــه انـ ــی بـ از اندامـ
درمـــان را دارنـــد. تنظیـــم عملکـــرد ایـــن ســـلول ها 
ــه مزانشـــیمی  ــرم اپی تلیالـــی بـ ــر از فـ ــار تغییـ و مهـ
ــی از  ــد یکـ ــم می کنـ ــتاز را فراهـ ــکان متاسـ ــه امـ کـ
ـــرطان  ـــار س ـــا مه ـــان ی ـــرای درم ـــم ب ـــای مه رویکرده

اســـت.
ــم  ــوان تنظیـ ــا، به عنـ ــرو RNAهـ ــع میکـ در واقـ
کننـــده برخـــی از ویژگی هـــای ســـلولی، ماننـــد 
خودنوزایـــی، متاســـتاز و مقاومـــت بـــه داروهـــا، 
می تواننـــد هـــدف مناســـبی بـــرای تشـــخیص و 
ـــرو  ـــن میک ـــال یافت ـــه دنب ـــند. ب ـــرطان باش ـــان س درم
ـــم در متاســـتاز  ـــی و ه ـــم در خودنوزای ـــه ه RNA ای ک
ــد،  ــته باشـ ــده نقـــش داشـ ــرطان معـ ــلول های سـ سـ
دکتـــر مرضیـــه ابراهیمـــی، دکتـــر مهنـــاز عظیمـــی، 
دکتـــر مهـــدی توتونچـــی، دکتـــر فاطمـــه کمالـــی و 
ــی  ــک ملـ ــان و بانـ ــگاه رویـ ــان در پژوهشـ همکارانشـ
تومـــور دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران، پژوهشـــی 

طراحـــی کردنـــد کـــه طـــی آن، نخســـت بـــا مـــرور 
ــر  ــی و تغییـ ــا پرتوانـ ــط بـ ــای مرتبـ ــاالت، ژن هـ مقـ

ــدند. ــاب شـ ــیم انتخـ ــه مزانشـ ــال بـ اپی تلیـ
ســـپس ژن هایـــی کـــه هـــدف میکـــرو RNAهـــا 
ـــت،  ـــد. در نهای ـــا انتخـــاب کردن ـــان آن ه هســـتند را از می
ـــاب  ـــای انتخ ـــا و ژن ه ـــرو RNAه ـــان میک ـــوی بی الگ

شـــده در گاسترواســـفیرها )کره هـــای ســـلولی کـــه در 
شـــرایط آزمایشـــگاهی از ســـلول های ســـرطان معـــده 
تولیـــد می شـــوند(، به عنـــوان مـــدل آزمایشـــگاهی 

ـــد. ـــرار گرفتن ـــی ق ـــورد بررس ـــده، م ـــرطان مع س
ـــن  ـــج ای ـــان، نتای ـــگاه روی ـــام پژوهش ـــاس اع ـــر اس ب
Gastroen� ــی ــه بین المللـ ــه در مجلـ ــش کـ  پژوهـ
ـــیده  ـــاپ رس ـــه چ terology and Hepatology ب
miR�200c� اســـت، نشـــان داد: افزایـــش بیـــان
درجـــه  تومورهـــای  در   miR�520c�3p و   3p
ســـه )grade III( مشـــاهده می شـــود. همچنیـــن 
miR�520c� و miR�200c�3p افزایـــش بیـــان
3p و کاهـــش بیـــان miR�34a�5p در تومورهـــای 
ــد. هم زمانـــی جالـــب توجهـــی  ــه دو دیـــده شـ درجـ
miR� و miR�200c�3p میـــان افزایـــش بیـــان
520c�3p و افزایـــش بیـــان ژن هـــای OCT4 و 
NOTCH1 در تومورهـــای درجـــه ســـه وجـــود داشـــت. 
ــن  ــای پروتئین-پروتئیـ ــبکه برهمکنش هـ ــی شـ بررسـ
ـــیمی  ـــه مزانش ـــی ب ـــت اپی تلیال ـــر از حال ـــان داد تغیی نش
ـــای  ـــک ژن ه ـــا کم ـــی، ب ـــدن پرتوان ـــال ش ـــیله فع به وس
 CTNNB1، ــامل ــده شـ ــته تنظیم کننـ ــی هسـ میانـ
 MAML3 و   CTNND1،  MAML1،  KAT2A

تحریـــک می شـــود.
نتایـــج ایـــن پژوهـــش نشـــان داد: افزایـــش بیـــان 
می توانـــد   miR�520c�3p و   miR�200c�3p
بنیـــادی  ســـلول های  متاســـتاز  و  پرتوانـــی  بـــر 
ســـرطانی معـــده تاثیـــر گـــذارد؛ بنابرایـــن می تـــوان 
ــی  ــخیص و پیش بینـ ــل تشـ ــوان عامـ ــا به عنـ از آن هـ

اســـتفاده کـــرد.

تحقیقات جدید محققان پژوهشگاه رویان  
برای تشخیص و پیش بینی رسطان معده
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ارزیابی تنوع زیستی مخمری در 
منونه های سنتی کفیر ایرانی

1۵ شـــهریور:  روابـــط عمومـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران، 
محققـــان بانـــک میکروارگانیســـم های مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی زیســـتی 
ایـــران وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی بـــا همـــکاری دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ 
در مطالعـــه ای بـــه ارزیابـــی تنـــوع زیســـتی مخمـــری در نمونه هـــای ســـنتی 

کفیـــر ایرانـــی پرداختنـــد.
ـــک  ـــر ی ـــت: کفی ـــز گف ـــن مرک ـــی ای ـــات علم ـــو هی ـــر عض ـــقایق نص ـــر ش دکت
نوشـــیدنی تخمیـــری اســـت کـــه بـــه دلیـــل حضـــور مخلوطـــی از باکتری هـــا 
و مخمرهـــا در ماتریکـــس پلـــی ســـاکاریدی آن ویژگی هـــای فراســـودمند 
بســـیاری دارد. اگرچـــه جمعیـــت باکتریایـــی در کفیـــر، جمعیـــت غالـــب 
ــم و  ــاد طعـ ــی در ایجـ ــش مهمـ ــا نقـ ــور مخمرهـ ــوند، حضـ ــوب می شـ محسـ

ــد. ــا می کنـ ــر ایفـ ــی کفیـ ــیمیایی نهایـ ــب شـ ترکیـ
ـــی  ـــادل میکروب ـــاد تع ـــرای ایج ـــری ب ـــویه های مخم ـــود س ـــزود: وج ـــر اف نص
کـــه بـــه تولیـــد مـــواد غذایـــی مـــورد نیـــاز جمعیت هـــای باکتریایـــی 
برخـــی  نیـــز  و  آمینـــه  اســـیدهای  و  ویتامین هـــا  )ماننـــد  پروبیوتیـــک 
ــود،  ــر می شـ ــد( منجـ ــش دارنـ ــر نقـ ــم کفیـ ــاد طعـ ــه در ایجـ ــی کـ ترکیباتـ

ضـــروری اســـت.
وی بیـــان کـــرد: در ایـــن مطالعـــه ده نمونـــه کفیـــر ســـنتی از شـــهرهای 
ایـــران )مشـــهد، تهـــران و زنجـــان( جمـــع آوری شـــدند. رقت هـــای ســـریال 
از نمونه هـــا بـــر روی محیـــط کشـــت رزبنـــگال آگار تهیـــه شـــد و پلیـــت هـــا 

ـــدند. ـــذاری ش ـــا گ ـــاعت گرم ـــدت ۴۸ س ـــرای م ـــای C25° ب در دم
YPG آگار  وی ادامـــه داد: کلنی هـــای قارچـــی بـــر روی محیـــط کشـــت 
ــای  ــدند و ویژگی هـ ــازی شـ ــت و خالص سـ ــد کشـ ــابه تجدیـ ــرایط مشـ در شـ
اســـتاندارد  روش هـــای  مطابـــق  ایزوله هـــا  بیوشـــیمیایی  و  مورفولوژیـــک 

ارزیابـــی شـــد.
عضـــو هیـــات علمـــی ایـــن مرکـــز افـــزود: مورفوتایـــپ هـــای مختلـــف بـــا 
ـــایی  ـــی شناس ـــزرگ ریبوزوم ـــد ب ـــر واح D1/D2 زی ـــای  ـــی ژن ه ل ـــن توا تعیی
ـــاوت  ـــه متف ـــری از ده نمون ـــویه مخم ۴1 س ـــق  ـــن تحقی ی ـــه ا ـــده و در نتیج ش
17 مورفوتایـــپ بـــرای شناســـایی مولکولـــی  کفیـــر بـــه دســـت آمـــد و 
 لـــذا همـــه مورفوتایـــپ هـــای منتخـــب فاقـــد فعالیـــت اوره  انتخـــاب شـــد.
 بـــه آسکومایســـت هـــا  DBB منفـــی بودنـــد و لـــذا آزی و در واکنـــش 

ــتند. تعلـــق داشـ
 Pichiaـــه ـــویه ب 7 س ـــان داد  ـــا نش ـــپ ه ـــی مورفوتای ـــن توال ـــن تعیی همچنی
Kluyveromyces marxianus  و  ـــه  ـــویه ب ـــش س fermentans، ش
Saccharomyces cerevisiae و یک ســـویه بـــه   ســـه ســـویه بـــه 
Pichia kudriavzevii بیشـــترین قرابـــت را داشـــتند. از ایـــن رو بـــه 
Kluyveromyces  جنس هـــای  Pichia و  نظـــر می رســـد جنس هـــای 

غالـــب مخمـــری در نمونه هـــای کفیـــر ســـنتی بررســـی شـــده بودنـــد.
گفتنـــی اســـت، نتایـــج ایـــن تحقیـــق در بیســـت و دومیـــن کنگـــره 
6 تـــا 11 شـــهریورماه 1۴00  بین المللـــی میکروب شناســـی ایـــران کـــه از 

ــد. ــه شـ ــه ارایـ ــورت مقالـ ــد، به صـ ــزار شـ برگـ

نقش میکروارگانیسم های 
تجزیه کننده سلولز در فرایند 

زیست پاالیی

روابـــط عمومـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران،0۹ شـــهریور: 
و  ژنتیکـــی  ذخایـــر  ملـــی  مرکـــز  میکروارگانیســـم های  بانـــک  محققـــان 
ــه ای  ــگاهی در مطالعـ ــم و فرهنـــگ جهاددانشـ ــگاه علـ ــران و دانشـ ــتی ایـ زیسـ
مشـــترک بـــه بررســـی نقـــش میکروارگانیســـم های تجزیـــه کننـــده ســـلولز در 

ــد. ــی پرداختنـ ــت پاالیـ ــد زیسـ فراینـ
ــلولزی  ــوده لیگنوسـ ــت تـ ــی از زیسـ ــع بزرگـ ــاورزی منبـ ــماندهای کشـ پسـ
ـــت  ـــردن و ارزان قیم ـــتخراج ک ـــه اس ـــاز ب ـــدون نی ـــر، ب ـــد پذی ـــه تجدی ـــتند ک هس
ـــاگاس  ـــاف ذرت، ب ـــاقه و الی ـــرگ، س ـــامل ب ـــر ش ـــع تجدیدپذی ـــن مناب ـــت. ای اس
ـــاوه  ـــتند. ع ـــی هس ـــای جنگل ـــی و بقای ـــوالت چوب ـــج، محص ـــته برن ـــکر، پوس نیش
ـــای  ـــل از فرآینده ـــلولزی حاص ـــای لیگنوس ـــددی از زباله ه ـــع متع ـــن، مناب ـــر ای ب
صنعتـــی و کشـــاورزی، به عنـــوان مثـــال ضایعـــات پوســـت مرکبـــات، زیســـت 
ــد  ــای جامـ ــی، زباله هـ ــای صنعتـ ــذ، زباله هـ ــاک اره، کاغـ ــل، خـ ــوده نارگیـ تـ

ســـلولزی شـــهری و لجـــن کارخانـــه کاغذســـازی در دســـترس هســـتند.
ـــه  ـــن مطالع ـــوص ای ـــز در خص ـــی مرک ـــات علم ـــو هی ـــر عض ـــقایق نص ـــر ش دکت
ـــد  ـــم هایی، مانن ـــه در آن از ارگانیس ـــت ک ـــدی اس ـــی فرآین ـــت پاالی ـــت: زیس گف
گیاهـــان، میکروارگانیســـم ها و یـــا متابولیت هـــای آن هـــا ماننـــد آنزیـــم، 
ــود. ــتفاده می شـ ــی اسـ ــای محیطـ ــم زدایی آالینده هـ ــا سـ ــب یـ ــرای تخریـ بـ

نصـــر افـــزود: صنعتـــی شـــدن و شهرنشـــینی منجـــر بـــه افزایـــش تولیـــد 
ــا  ــب بـ ــا اغلـ ــر، زباله هـ ــال حاضـ ــت. در حـ ــده اسـ ــاب ها شـ ــا و پسـ زباله هـ
روش هایـــی ماننـــد ســـوزاندن و تجزیـــه شـــیمیایی تیمارمـــی شـــوند. بـــا ایـــن 
حـــال، تیمارهـــای جدیـــد زباله هـــا بـــا اســـتفاده از روش هـــای زیســـتی بـــرای 
تصفیـــه پســـماندهای آلـــی اســـتفاده می شـــود کـــه ایـــن روش هـــا، ســـاده تر، 
اثـــرات زیســـت محیطی کمتـــر همـــراه  بـــا پذیـــرش عمومـــی بیشـــتر و 
ـــواد  ـــود م ـــع کمب ـــه رف ـــلولزی ب ـــواد س ـــتی م ـــل زیس ـــاوه، تبدی ـــه ع ـــتند. ب هس
غذایـــی و خـــوراک دام و مشـــکل دفـــع زباله هـــا کمـــک کـــرده و بـــا تامیـــن 
یـــک منبـــع انـــرژی تجدیـــد پذیـــر مناســـب بـــه شـــکل گلوکـــز، از وابســـتگی 

بـــه ســـوخت های فســـیلی می کاهـــد.
ــا   ــم ها عمدتـ ــی از میکروارگانیسـ ــف متنوعـ ــون طیـ ــرد: تاکنـ ــان کـ وی بیـ
ســـلولز  زیســـتی  تجزیـــه  قابلیـــت  بـــا  باکتری هـــا  و  قارچ هـــا  شـــامل 
جداســـازی و شناســـایی شـــده اند کـــه از ســـلوالز تولیـــد شـــده توســـط ایـــن 
میکروارگانیســـم ها جهـــت تولیـــد محصـــوالت ارزشـــمند ماننـــد آنزیم هـــا، 
ــم  ــکان را فراهـ ــن امـ ــود و ایـ ــتفاده می شـ ــتی اسـ ــوخت های زیسـ ــا، سـ قندهـ
ــرژی ارزان  ــع انـ ــوان منابـ ــترای گیاهـــی به عنـ ــوان از سوبسـ ــه بتـ ــد کـ می کنـ
ـــع  ـــذی در صنای ـــواد مغ ـــد م ـــوراک دام و تولی ـــود خ ـــر، بهب ـــرای تخمی ـــت ب قیم

مختلـــف اســـتفاده کـــرد. 
گفتنـــی اســـت نتایـــج ایـــن مطالعـــه در هشـــتمین کنگـــره زیست شناســـی 
ــد،  ــزار شـ ــهریورماه 1۴00 برگـ ــوم شـ ــه در سـ ــران کـ ــی ایـ ــوم طبیعـ و علـ

ــد. ــه شـ ــتر ارایـ ــورت پوسـ به صـ
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اجرای طرح فناورانه دستیابی 
به دانش فنی و تولید اکسیژن زدا  

توسط جهاددانشگاهی 
آذربایجان غربی

پژوهشـی  شـهریورماه:معاون  غربـی،02  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی از واگـذاری اجـرای طـرح ملـی فناورانـه دسـتیابی به 

دانـش فنـی اکسـیژن زدا بـه ایـن واحـد خبـر داد.
دکتـر حبیـب ولی زاده معاون پژوهشـی جهاددانشـگاهی آذربایجان غربی بـا اعام این 
مطلـب اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی مطابـق موافقت نامه امضا شـده با 
معاونـت پژوهشـی دفتـر مرکـزی جهاددانشـگاهی دانش فنی طـرح فناورانه اکسـیژن زدا 

را بومی سـازی خواهـد کرد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه ایـن اقـدام توسـط پژوهشـگران توانمنـد متعهـد و متخصص 
طبـق  کـرد:  اظهـار  می گیـرد،  صـورت  غربـی  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  جهـادی 
برنامه ریزی هـای به عمـل آمـده گـروه پژوهشـی شـیمی تجزیـه واحـد در نظـر دارد بـه 
دانـش فنـی طرح هـای فناورانـه مـورد نیـاز کشـور از جملـه اکسـیژن زدا، کاتالیسـت 

میراکـس، پارابـن و کـود زیسـتی دسـت پیـدا کنـد.
معـاون پژوهشـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی بـا اشـاره بـه تصویـب و امضـای 
قـرارداد طـرح ملـی فناورانـه اکسـیژن زدا در سـال 1۴00 به عنـوان یکـی از موفقیت های 
علمـی ایـن واحـد خاطرنشـان کـرد: از مزایـای اسـتفاده از اکسـیژن زداهـا خصوصـا نوع 
آلـی کـه مبتنـی بـر تجزیه پذیـر بـودن در محیط زیسـت در مقایسـه بـا نـوع معدنـی آن 
اسـت می تـوان بـه افزایـش عمـر مفیـد دسـتگاه ها، کاهـش هزینـه تعمیـر و نگهـداری و 
حفـظ ایمنـی و سـامت محصـول و بهینه سـازی آن و حفاظـت از محیط زیسـت و مبتنی 

بـر فنـاوری سـبز بـودن و تجزیه پذیـری در محیط زیسـت اشـاره کـرد.
وی ادامـه داد: نکتـه مهم تـر این کـه فنـاوری این ماده کامـا وارداتی در اختیار کشـور 
آمریـکا بـوده و تـا سـال 2027 خود این کشـور سـاالنه نیازمند 600 هزار تـن از این ماده 

برای صنایع مختلفش اسـت.
دکتـر ولـی زاده گفـت: مـواد اکسـیژن زدا یکـی از مـواد شـیمیایی مهـم و اساسـی در 
صنایـع مختلـف یـک کشـور از جملـه صنعـت مهم نفـت، قلمداد می شـود چرا کـه وجود 
اکسـیژن حتـی در مقیـاس ppb بـرای تجهیـزات صنایـع مشـکات فراوانـی از جملـه 
خوردگـی، انسـداد مجـاری و کانال هـای انتقـال مـواد را ایجـاد خواهـد کرد کـه منجر به 
توقـف خـط تولیـد و تعویـض مخـازن و تحمیـل هزینه هـا و ضررهـای چند صـد میلیون 

دالری بـر صنایع اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه اکسـیژن زداها را می تـوان از یک نـگاه کلی به دو دسـته آلی 
و معدنـی تقسـیم کرد، ادامـه داد: فناوری نوع اکسـیژن زدای جهاددانشـگاهی آذربایجان 
غربـی از نـوع آلـی اسـت کـه مزیت این فنـاوری بر سـبز بـودن و حفظ محیط زیسـت در 
مقایسـه بـا نـوع معدنی آن اسـت که خروجـی آن به صورت نمـک بوده اما نـوع آلی کاما 

در محیط زیسـت تجزیه می شـود.

کشت بدون خاک زعفران در 
مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی، 14 شـهریور:مدیر گـروه پژوهشـی تولید و 
فـرآوری گیاهـان اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی گفت: کشـت زعفران به صـورت ایروپوینک 
بـه دلیـل انتخـاب بنه هـای مرغوب و سـورت شـده توسـط کشـاورزان، ضمـن جلوگیری 
از ایجـاد و انتشـار آلودگـی بـه بیماری هـا و آفاتـی از جملـه کنـه کـورم زعفـران، امـکان 

برداشـت محصـول قابـل قبـول در هـر سـال را فراهم کرده اسـت.
خراسـان جنوبـی به عنـوان یکـی از قطب هـای تولیـد زعفـران در ایران اسـت و حدود 
1۸% کل زعفـران کشـور در این اسـتان تولید می شـود. بر اسـاس آمار موجـود، ایران در 
سـال 201۹ بـه میـزان 103 میلیـون دالر صادرات زعفـران به کشـورهای مختلف جهان 
داشـته اسـت و در همین سـال بیش از ۹5% زعفران جهان در ایران تولید شـده اسـت. 
اشـتغال و درآمـدی کـه از طریق کشـت و فـروش زعفران به دسـت می آید، ایـن ادویه را 

بـه محصولی ارزشـمند و دارای توجیـه اقتصادی تبدیل کرده اسـت.
دکتـر مهـدی ابراهیمـی مدیـر گـروه پژوهشـی تولیـد و فـرآوری گیاهان اسـتراتژیک 
جهاددانشـگاهی اسـتان گفـت: یکـی از طرح هـای مطالعاتی که بـر روی فـرآوری زعفران 
انجـام خواهـد شـد بهینـه یابـی اسـتخراج کروسـین کالـه زعفـران اسـت کـه مطالعات 
اولیـه آن انجـام گرفتـه اسـت. در ایـن طـرح شـیوه های مختلـف اسـتخراج کروسـین از 

زعفـران بررسـی و بهینه تریـن شـیوه بـرای اسـتخراج بـه کار گرفتـه می شـود.
مدیـر گـروه پژوهشـی تولیـد و فـرآوری گیاهـان اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی اسـتان 
عنـوان کـرد: یکـی از روش هـای افزایـش توامـان تولیـد و مصـرف بهینـه آب در زعفـران 
اسـتفاده از سیسـتم های هوشـمند آبیـاری اسـت که در حـال حاضر در مزرعـه تحقیقاتی 
زعفـران مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی به صورت 
پایلـوت مـورد بهره بـرداری قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن روش عـاوه بـر آبیـاری منظـم و 
به موقـع و بـه میـزان نیـاز گیـاه در ایـن روش، از آبیاری بیـش از حد مزرعه کـه منجر به 

رشـد علف هـای هـرز در مـزارع زعفـران می شـود نیـز جلوگیـری می کند.
دکتـر ابراهیمـی بـا اشـاره به این کـه در ایـن روش رطوبت خاک سـنجیده می شـود و 
داده هـای هواشناسـی نیز بررسـی شـده و ایـن اطاعات بـا یکدیگر تطبیق داده می شـود، 
ادامـه داد: بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمـده از اطاعـات، آبیـاری در زمان معیـن و طبق 

نیـاز زمیـن به صـورت خـودکار انجام می شـود.
وی اظهـار کـرد: یکـی دیگـر از طرح هـای اجـرا شـده در مجتمـع تحقیقـات گیاهـان 
دارویـی، تولیـد زعفـران به صـورت ایروپونیـک یا همان هوا کشـت اسـت. بر اسـاس نتایج 
ایـن طـرح کـه در زمـره طرح هـای پژوهشـی اسـتان در سـال گذشـته نیـز قـرار گرفتـه 
اسـت، کشـت زعفـران به صـورت ایروپوینـک به دلیـل انتخـاب بنه های مرغوب و سـورت 
شـده توسـط کشـاورزان، ضمـن جلوگیـری از ایجـاد و انتشـار آلودگـی بـه بیماری هـا و 
آفاتـی از جملـه کنـه کـورم زعفـران، امـکان برداشـت محصـول قابـل قبـول در هر سـال 
را فراهـم کـرده و می توانـد منجـر بـه افزایـش عملکرد در واحـد سـطح و همچنین حفظ 
کیفیـت کاله هـای تولیـدی شـود. بعاوه بـه دلیل تولید کاله ها در شـرایط کنترل شـده 
و اسـتریل و بـدون خـاک، میـزان آلودگی هـای محیطـی و جـذب فلـزات سـنگین نیز در 

کمتریـن میـزان ممکن خواهـد بود.
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مدیـر گـروه پژوهشـی تولیـد و فـرآوری گیاهان اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی اسـتان 
اظهـار کـرد: کتـاب آپوکاروتنوئیدهـای زعفران، از بیوسـنتز تـا خواص درمانی نیز توسـط 
پژوهشـگران مجتمـع تحقیقـات گیاهان دارویی و بـا هدف ارتقاء دانش موجـود در زمینه 
مسـیرهای بیوسـنتز ترکیبـات زیسـت فعـال زعفـران شـامل کروسـین، پیکروکروسـین، 
سـافرانال و کروسـتین و همچنیـن تاثیـر این ترکیبات بر پیشـگیری و درمان بسـیاری از 

بیماری هـای مهم از انتشـارات اشـپرینگر ترجمه شـده اسـت.

■□■

تولید نرم افزارهای اطالعات 
فرآیند خط تولید توسط یک 
واحد فناور در پارک علم و 

فناوری الربز

روابـط عمومـی پارک علـم و فناوری البـرز جهاددانشـگاهی، 07 مهر: یک واحد فناور مسـتقر 
در پـارک علـم و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی کـه به عنوان یـک تولیدکننـده فناور در 
بـازار شـناخته می شـود موفق شـد، نرم افزارهـای اطاعات بـا توانایی کنتـرل فرآیند خط 

تولیـد یـک سـازمان تولیدی با تـوان بـاال تولید کند.
مدیرعامل شرکت آوید سامانه رایمون با اعام این خبر گفت: نقطه قوت نرم افزارهای 
رایمون را می توان در سیستم های مدیریت تولید آن جستجو کرد؛ خط تولید، به عنوان 
قلب یک شرکت تولیدی است و ازاین رو وجود سیستمی کارآمد جهت کنترل فرآیندهای 

تولیدی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریتی هر سازمانی برشمرد.
نرم افزارهای  شامل  رایمون  تولید  مدیریت  سیستم  افزود:  سخن گو  میثم  مهندس 
اطاعات مهندسی ساخت، سفارش گذاری تولید و ثبت عملکرد تولید است که به عنوان 
وب  فضای  در  کاری  جریان  ایجاد  و  فرم  طراحی  باقابلیت  داینامیک  بسیار  نرم افزاری 
نگه داری، کارکرد  و  تعمیرات  تولیدی، کنترل کیفی،  فرایندهای  انواع  توانایی پوشش  با 
پرسنل و ... در بازار شناخته می شود که توانایی کنترل قلب یک سازمان تولیدی با توان 

باال را دارا است.
امکانی  نرم افزار  این  بودن  منعطف  کرد:  تصریح  رایمون  سامانه  آوید  شرکت  مدیر 
کاما  به صورت  را  تولید  عملکرد  ثبت  فرم های  بتوانند  تا  می دهد  تولید  مدیران  به  را 
شخصی سازی شده ایجاد کنند به عبارتی، مدیران می توانند نرم افزاری صد درصد منطبق 
پاسخگویی  عدم  نگران  دیگر  طبیعتا  و  باشند  داشته  را  خود  سازمان  درون  نیازهای  بر 

نرم افزار در سطح سازمان نخواهند بود.
و  برای واحدهای طراحی  را  امکانی  رایمون  تولید  نرم افزار مدیریت  وی تصریح کرد: 
اطاعاتی شرکت  آرشیو  امنیتی،  باالترین سطح  در  بتوانند  تا  می نماید  فراهم  مهندسی 
را مدیریت کنند و از به روز )Update( بودن اطاعات مهندسی خود اطمینان خاطر 
داشته باشند. دسته بندی اطاعات مهندسی و به روز نگه داشتن آن ها یکی از کلیدی ترین 
بهترین  به  را  آن  می توانند  رایمون  نرم افزارهای  که  است  تولیدی  سازمان  هر  در  کارها 

شکل انجام دهند.
سخنگو در ادامه گفت: ایجاد ابزاری قدرتمند برای کاربران و مدیران شرکت ها، با هدف 

اصلی  اهداف  جزء  برنامه نویسی  علم  داشتن  بدون  آن هم  تولید  مدیریت  نرم افزار  تولید 
رایمون بوده و به نظر می رسد با توجه به بازخورد مشتریانمان توانسته ایم به این هدف 

دست پیدا کنیم.
مدیر شرکت آوید سامانه رایمون در پایان اظهار کرد: عدم وجود نرم افزاری قدرتمند 
درزمینه مدیریت تولید را می توان به عنوان یک خأل در صنعت ERP )مدیریت منابع 
سازمانی( کشور دانست و ما با در اختیار داشتن باالترین سطح از دانش روز دنیا در تاشیم 

تا قدم های استواری در راستای برطرف نمودن این خأل برداریم.
گفتنی است، پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی با حمایت از نیم ها و واحدهای 

فناور، بسیار خوبی برای توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور فراهم کرده است.

■□■

انتشار نتایج طرح تحقیقاتی 
تاثیر ریزگردها بر تصفیه خانه 

سیستان

روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، 10 مهر: مهدی کشته گر معاون پژوهش 
تأثیر  تحقیقاتی  طرح  نتایج  انتشار  از  بلوچستان  و  سیستان  جهاددانشگاهی  فناوری  و 
صنایع،  مهندسی  بین المللی  کنفرانس  چهارمین  در  سیستان  تصفیه خانه  بر  ریزگردها 

بهره وری و کیفیت گرجستان خبر داد.
وی با اعام خبر فوق گفت: با تاش محققان این واحد طرح پژوهشی تأثیر ریزگردها 
بر تصفیه خانه سیستان پس از چند سال تحقیق و پژوهش به اتمام رسیده و نتایج حاصل 

از این پروژه کاربردی منتشر شد.
کشته گر تصریح کرد: پدیده ریزگردها در ایران نسبتاً نوظهور است و مطالعات انجام 
شده بر روی آن نیز بسیار اندک است، بر همین اساس در پروژه تحقیقاتی مذکور با توجه 
به قرارگیری منطقه سیستان در ناحیه گرد و خاک خیز اثر این پدیده بر تاسیسات تصفیه 
آب و راه های پیشگیری از صدمات احتمالی و نیز چاره اندیشی در این خصوص موردبررسی 

قرارگرفته است.

  ■□■

نتایج موفقیت آمیز طرح مشرتک 
شیالت و جهاددانشگاهی 

مازندران در پرورش ماهیان 
خاویاری

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی مازنـدران، 10 مهر: رییس جهاددانشـگاهی مازنـدران اظهار 
کـرد: نتایـج اولیـه مرکز بازسـازی ذخایر ماهیان خاویاری شـهید رجایی مازنـدران درباره 
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تغذیـه بچـه ماهـی خاویاری از ریـز جلبـک اسـپیرولینا، موفقیت آمیز بود و میـزان تلفات 
را بـه نحو چشـمگیری کاهش داد.

بـا حضـور مهنـدس محمدرضـا شـافعیان رییـس جهاددانشـگاهی مازنـدران و مهدی 
ریـز جلبـک  از  اسـتفاده  پـروژه مشـترک  از  زاده، جانشـین مدیـرکل شـیات  عبـاس 

اسـپیرولینا در تغذیـه بچـه ماهیـان خاویـاری بازدیـد شـد.
مهنـدس محمدرضا شـافعیان گفت: اسـتفاده از ریـز جلبک اسـپیرولینا در تغذیه بچه 
ماهیـان خاویـاری در مرکـز بازسـازی ذخایـر ماهیـان خاویاری شـهید رجایی، بر اسـاس 

طـرح مشـترکی بـود کـه میان این نهـاد و اداره کل شـیات صـورت گرفت.
وی افـزود: میـزان تلفـات در بچـه ماهـی خاویـاری بسـیار بـاال اسـت و بـرای رفع این 

چالـش از ریز جلبک اسـپرولینا اسـتفاده شـد.
رییـس جهاددانشـگاهی مازنـدران، اظهـار کـرد: نتایـج اولیـه مرکـز بازسـازی ذخایـر 
ماهیـان خاویـاری شـهید رجایـی مازنـدران از تغذیـه بچه ماهـی خاویـاری از ریز جلبک 
اسـپیرولینا، موفقیت آمیـز بـود و نشـان می دهـد؛ میـزان تلفـات به انـدازه زیـادی کاهـش 
 یافتـه و مقـرر شـد ایـن رونـد در سـال های آینده بـرای تولید بچـه ماهی خاویـاری ادامه 

بد. یا
دکتـر مهـدی عبـاس زاده جانشـین مدیرکل شـیات مازنـدران در این بازدیـد، گفت: 
ایـن طـرح در قالـب یـک تفاهم نامـه میـان مهنـدس شـافعیان رییـس جهاددانشـگاهی 

مازنـدران بـا دکتـر حسـن اسـحاقی مدیرکل شـیات اسـتان منعقد شـده اسـت.
وی افـزود: همـواره بـه دنبـال ارتبـاط با بخش هـای تحقیقاتـی و دانشـگاهی مازندران 

اسـت تـا مشـکلی از موانـع موجـود در این بخش در سـطح اسـتان را برطـرف کند.
جلبـک  ریـز  از  اسـتفاده  پـروژه  مازنـدران  شـیات  کل  اداره  آبزی پـروری  معـاون 
اسـپیرولینا در تغذیه بچه ماهیان خاویاری از سـوی اداره کل شـیات و جهاددانشـگاهی 
مازنـدران، بـه دنبـال رفع یکـی از بزرگ ترین مشـکات این صنعت در این اسـتان اسـت.
وی بـا بیـان این کـه یکـی از معضـات پـرورش ماهیـان خاویـاری تلفات زیادی اسـت 
کـه در مراحـل اولیـه زندگـی در گـذار تغذیـه از جیـره زنده و تر بـه جیره خشـک اتفاق 
می افتـد و در مـزارع پـرورش ایـن چالـش زیـاد دیـده می شـود، گفـت: در این پـروژه، در 
مرحلـه اولیـه، پـس از تغذیـه زنـده و گـذار بـه جیره خشـک از میکـرو جلبک اسـپرولینا 
اسـتفاده شـده اسـت و با توجـه به اثراتی کـه در گـوارش و جذب نهایی ایـن محصول در 
ماهیـان خاویـاری می گـذارد، کاهـش تلفات و افزایـش مانـدگاری بچه ماهیـان خاویاری 

اسـت. انتظار  مورد 
معـاون آبزی پـروری اداره کل شـیات مازنـدران ادامـه داد: در مراحـل اولیـه تغذیه ای 
ماهیـان خاویـاری، سیسـتم گـوارش و آنزیم های گوارشـی ماهـی در یک تغییـرات جیره 
غذایـی، به خوبـی عمـل نمی کنـد چـرا که از غـذای طبیعـی به غـذای دسـتی می رویم و 

آنزیم هـای گوارشـی بخواهـد ایـن موضـوع را بپذیرد تلفاتـی ایجاد خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه بـه هر راهـکاری کـه باعث کاهـش تلفـات ماهیـان خاویاری 
در مراحـل اولیـه رشـد شـود، نتیجـه ای مثبـت خواهـد بـود و سـبب افزایـش بهـره وری 
می شـود، اظهـار کـرد: ایـن میکـرو جلبک هـا بـه شـرایط بهبـود عملکـرد گـوارش ماهی 

کمـک می کنـد تـا مقاومـت آن هـا افزایـش یابد.
معـاون آبزی پـروری اداره کل شـیات مازنـدران بـا اشـاره بـه ایـن کـه بـر اسـاس 
تفاهم نامـه منعقـد شـده بـا جهاددانشـگاهی، بـه دنبـال اسـتفاده متقابـل از ظرفیت های 
یکدیگـر هسـتیم، تصریـح کـرد: این طرح از سـوی جهاددانشـگاهی ارایه شـده و در مرکز 
بازسـازی ذخایـر ماهیـان خاویـاری شـهید رجایـی بـا در اختیـار گذاشـتن بچـه ماهی از 

سـوی اداره کل شـیات بـه مرحلـه اجـرا درآمد.
وی ادامـه داد: اسـتفاده از میکـرو جلبـک اسـپرولینا در چند مزرعه گرمابـی اداره کل 
شـیات به صـورت پایلـوت و یکـی از مزارع موجـود در جهاددانشـگاهی نیـز در حال اجرا 

اسـت و بایـد دید چـه نتیجه ای خواهد داشـت.
معـاون آبزی پـروری اداره کل شـیات مازنـدران بـا اشـاره بـه این کـه در ایـن پـروژه 

اختـاف معنـاداری در مانـدگاری ایـن بچـه ماهیـان خاویاری و افزایش رشـد دیده شـده 
اسـت، گفـت: ماهیـان خاویاری یک گونه با ارزش محسـوب می شـود که در حـال انقراض 
اسـت و هرچـه بتوانیـم بهـره وری را افزایـش دهیم کمـک فراوانی بـه تکثیر ایـن ماهیان 

کرده ایـم.

■□■

استفاده از بالستوسیست جهت 
درمان نازایی در مرکز درمان 

ناباروری جهاددانشگاهی اردبیل

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل،۳0 شـهریور:برای اولیـن بـار در اسـتان اسـتفاده 
از انتقـال باستوسـیت جهـت افزایـش احتمـال النـه گزینـی در مرکـز درمـان نابـاروری 

جهاددانشـگاهی اردبیـل آغـاز شـد.
ایـن روش درمانـی بـه سرپرسـتی دکتـر الهام فیـروزی متخصـص زنان و زایمـان و به 
همـت تیـم جنین شناسـی مرکز درمـان نابـاروری جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل انجام 

گرفت.
نابـاروری قفقـاز جهاددانشـگاهی اردبیـل  متخصـص زنـان و زایمـان مرکـز درمـان 
هـدف از اسـتفاده از ایـن روش را افزایـش میـزان النـه گزینـی جنیـن در رحـم مـادر 
عنـوان و خاطرنشـان کـرد: اسـتفاده از باستوسیسـت در پژوهشـگاه رویـان وابسـته بـه 
جهاددانشـگاهی به صـورت موفقیت آمیـز بـه مرحلـه عمـل رسـیده بـود کـه در راسـتای 
ارایـه خدمـات بیشـتر بـه هـم اسـتانی های عزیـز، ایـن روش در ایـن مرکـز هـم بـه کار 

شـد. گرفته 
ــن        ــی بی ــه ای از مراحــل جنین ــه مرحل ــه داد: باستوسیســت ب ــروزی ادام ــر فی  دکت
ــا بیشــتر اســت؛  ــوده ای متشــکل از 100 ســلول ی ــه ت ــه می شــود ک ــا 5 روزه گفت 3 ت
بــه عبــارت دیگــر ســلول تخمــی اســت کــه طــی تقســیم های متوالــی در لولــه فالــوپ 

ــر از مایــع اســت. ــی پ ــا درون ــی ب ــه وجــود می آیــد و در رحــم، ماننــد توپــی توخال ب
وی اضافـه کـرد: ایـن تـوده سـلولی بعدها الیه هـای مقدماتی بافـت آنـدودرم، مزودرم 

و اکتـودرم را تشـکیل می دهد.
ـــای  ـــه در روش ه ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــان ب ـــگاه روی ـــده پژوهش ـــص دوره دی ـــن متخص ای
کمـــک بـــاروری از قبیـــلIVF، باستوسیســـت در آزمایشـــگاه تشـــکیل می شـــود، 
تصریـــح کـــرد: پـــس از مرحلـــه تخمک کشـــی از تخمـــدان یـــا پانکچـــر، تخمک هـــا 
ـــن  ـــلول های جنی ـــود. س ـــکیل می ش ـــن تش ـــت جنی ـــده و در نهای ـــارور ش ـــپرم ب ـــا اس ب
ـــرد.  ـــکل گی ـــت ش ـــا باستوسیس ـــوند ت ـــیم می ش ـــر و تقس ـــا 6 روز تکثی ـــول 5 ت در ط
جنین هایـــی کـــه تـــا ایـــن مرحلـــه از رشـــد زنـــده می ماننـــد پـــس از انتقـــال بـــه 
داخـــل رحـــم بـــا میـــزان موفقیـــت بیشـــتری النـــه گزینـــی می کننـــد و احتمـــال 

حفـــظ بـــارداری افزایـــش می یابـــد.
دکتـر فیـروزی با اشـاره به اسـتفاده از روش های نویـن برای باال بردن میـزان موفقیت 
درمـان در مرکـز درمـان نابـاروری قفقـاز جهاددانشـگاهی اردبیل خاطرنشـان کـرد: تمام 

تـاش ما رفع مشـکل نازایـی زوجیـن و امیدآفرین در خانواده هاسـت.
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نگهداری و حفظ وکتورهای 
محققان توسط مرکز ملی ذخایر 

ژنتیکی و زیستی ایران

روابـط عمومـی مرکز ملـی ذخایر ژنتیکی و زیسـتی ایـران، 12 مهـر: در راسـتای بهبود کمی 
و کیفـی تحقیقـات ژنتیکـی و بیوتکنولـوژی، نگهـداری و حفـظ وکتورهـای محققـان در 
کلکسـیون وکتـور بانـک مولکولـی توسـط مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران 

وابسـته بـه جهاددانشـگاهی انجام شـد.
سـید حسـین موسـوی متخصـص بانـک مولکولـی در خصـوص اهمیـت و کاربردهای 
وکتورهـا گفـت: در کلونینـگ از دیـدگاه مولکولـی وکتـور مولکولی بیوشـیمیایی در ابعاد 
نانومتـر و از جنـس DNA اسـت کـه قابـل حـل در آب بـوده و بی رنـگ اسـت. از نظـر 
انـدازه به طـور متوسـط وکتورهـا انـدازه ای در محـدوده 3-10 کیلـو جفت بـاز دارند )�3
10kb(.  محققـان برخـی از حوزه هـای زیست شناسـی ماننـد ژنتیـک و بیوتکنولـوژی از 
وکتـور به عنـوان حاملـی جهـت انتقـال عناصـر ژنتیکـی دلخـواه بـه درون سـلول هـدف 
اسـتفاده می کننـد و بـا توجـه بـه این کـه در اکثـر مـوارد جهـت انتقـال عناصـر ژنتیکی 
بـه سـلول هـدف، روش جایگزیـن وجـود نـدارد، وکتـور ابـزار مولکولـی حیاتـی جهـت 

پروژه هـای تحقیقـات و درمانـی محسـوب می شـود.
وی افـزود: از نمونه هـای کاربـردی در ایـن خصـوص می تـوان بـه تولیـد پروتئین های 
نوترکیـب در باکتری هـا، سـلول های انسـانی و یـا جانـوری اشـاره کـرد. بـرای نمونـه در 
ایـن خصـوص می تـوان بـه ژن کد کننده انسـولین انسـانی و یـا ژن کد کننـده فاکتور ۸ 
انسـانی اشـاره کـرد. محققـان بـا اسـتفاده از روش های مهندسـی ژنتیک ایـن ژن ها را در 
وکتورهـای خـاص قـرار داده و سـپس وارد سـلول های مطلـوب می نماینـد، این سـلول ها 
بـه ماننـد کارخانـه ای بـرای تولیـد پروتئیـن هـدف عمـل می کنـد. همچنیـن وکتـور 
می توانـد حامـل ژن هـا و قطعـات DNA خـاص جهـت دسـت ورزی ژنـوم موجـودات 
باشـد کـه بـرای نمونـه در ایـن خصوص می تـوان بـه وکتورهای حـاوی آنزیم کریسـپری 
Cas9 و یـا Cas12 اشـاره کـرد کـه به منظـور ویرایـش ژنـوم سـلول های موجـودات 

مختلـف کاربـرد دارند.
موسـوی در ادامـه افـزود: اجزای تشـکیل دهنده وکتورهـا به صورت کلی شـامل ناحیه 
 )MCS( ژن مقاومـت بـه آنتی بیوتیک و جایـگاه کلونینگ ،)Ori( شـروع همانندسـازی
اسـت و البتـه برحسـب کاربـرد وکتـور می توانـد حـاوی عناصـر ژنتیکـی دیگـری ماننـد 

ژن هـای گزارشـگر )ماننـد GFP(، ژن کـد کننـده پروتئیـن خاص و غیره باشـد.
موسـوی یکـی از مشـکات اساسـی در زمینـه تحقیقـات تکنولـوژی DNA نوترکیب 
در کشـور را عـدم دسترسـی سـریع بـه وکتورهـا و میزبان هـای مـورد نیاز عنـوان کرد و 
گفـت: ایـن موضـوع باعـث کاهـش سـرعت این نـوع تحقیقـات و یا عـدم انجـام برخی از 
آن هـا می شـود. بـا توجه به مشـکات ذکر شـده وجود مراکـزی که بتواند طیف وسـیعی 
از وکتورهـا و میزبان هـای مـورد نیـاز محققـان داخـل کشـور در همه شـاخه های ژنتیک 

و بیوتکنولـوژی را فراهـم کنـد کاما احسـاس می شـود.
متخصـص بانـک مولکولـی بیـان کـرد: بـا توجه به تحریـم کشـورمان در تمامـی ابعاد 
بـه طبعـان تامیـن وکتـور از شـرکت های خارجـی غیرممکـن، مشـکل، با هزینـه و زمان 
بـاال همـراه اسـت. یکـی از راه هـای غلبـه بر ایـن مشـکل شبیه سـازی داخلـی بانک های 
وکتـور موفـق دنیـا ماننـد addgene ایـاالت متحـده اسـت که ذخیـره وکتـور خود را 
از محققـان کل دنیـا تامیـن کـرده اسـت. بـر اسـاس بررسـی های بـه عمـل آمده توسـط 
مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران از پتانسـیل وکتورهـای موجـود در کشـور، 

حاکـی از وجـود چندیـن هـزار وکتـور در دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتی اسـت کـه اغلب 
آن هـا در شـرایط مطلوبـی نگهـداری نمی شـوند یـا بسـیاری از محققـان از وجـود چنین 
وکتورهایـی در کشـور اطـاع ندارنـد. همـکاری محققـان کشـورمان در خصـوص اهـداء 
وکتـور بـه مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران می توانـد گام مهمـی در کاهش 
اثـرات تحریم هـا در حوزه هـای ژنتیـک و بیوتکنولـوژی شـود و از سـوی دیگـر سـرعت و 
هزینـه تحقیقـات پایین تـر آمـده و همچنیـن احتمـال از دسـت رفتـن ایـن نمونه هـای 

ارزشـمند در بلندمـدت، از بیـن خواهـد رفت.
بانـک وکتـور مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران حـدود یک دهه اسـت که 
بـا کمـک محققان و دانشـمندان کشـورمان در حوزه ژنتیـک و بیوتکنولـوژی و همچنین 
حمایـت مـادی و معنـوی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیسـتی ایران راه اندازی شـده اسـت 
و تـا کنـون نیاز بسـیاری از محققان و دانشـجویان کشـورمان را در زمینـه وکتور برطرف 
کـرده اسـت. وکتورهای ایـن مرکز در 5 شـاخه جانـوری، گیاهی، مخمـری، باکلوویروس 
و باکتریایـی طبقه بنـدی می شـوند. بانـک وکتـور مرکـز حـاوی بیـش از 200 وکتور مهم 
و ارزشـمند اسـت کـه تعـداد قابل توجهـی از آن هـا را محققـان کشـورمان بـه ایـن بانک 

کرده اند. اهـداء 
بیولـوژی  علـم  را در  نوترکیـب تحـول شـگرفی   DNA تکنولـوژی  اسـت،  گفتنـی 
مولکولـی بـه وجـود آورده اسـت. ایـن تکنولـوژی دسـتاوردهای عظیمـی را در تمامـی 
شـاخه های بیوتکنولوژی )پزشـکی، کشـاورزی، صنعتی و ...( داشـته و هر سـاله میلیاردها 
دالر صرفـه اقتصـادی بـرای کشـورهای توسـعه یافته بـه دنبـال دارد. بخـش مهمـی از 
 DNA نوترکیب وابسـته به مولکولـی از جنس DNA پیشـرفت ها در زمینـه تکنولـوژی
بـه نـام وکتـور اسـت کـه بـدون آن تحقیقـات در ایـن زمینـه عما منتفـی خواهـد بود.

■□■

معرفی آزمایشگاه سازمان 
جهاددانشگاهی صنعتی رشیف 
به عنوان تنها مرجع آزمون معیار 

مرصف انرژی در مایرنها

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف، 12 مهـر:از سـوی مرکـز تاییـد صاحیت 
ایـران، آزمایشـگاه سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف به عنوان اولیـن و تنها مرجع 

آزمـون معیـار مصـرف انـرژی در ماینرها معرفی شـد.
الکترونیکـی و هوشـمند مرکـز پدافنـد غیرعامـل سـازمان  آزمایشـگاه سـامانه های 
جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف با دریافـت گواهی نامه تاییـد صاحیـت در زمینه معیار 
مصـرف انـرژی تجهیـزات اسـتخراج رمـز ارزهـا )ماینر( از سـازمان ملـی اسـتاندارد ایران 
)مرکـز ملـی تائیـد صاحیـت ایـران(، به عنوان اولیـن آزمایشـگاه و تنها مرجـع آزمون در 

کشـور اسـت کـه در ایـن زمینـه فعالیـت می کند.
ایـن گواهینامـه اولین گواهینامه ای اسـت کـه در زمینه تایید اسـتاندارد معیار مصرف 
انـرژی تجهیـزات اسـتخراج رمـز ارزهـا )ماینـر( از سـوی سـازمان ملـی اسـتاندارد ایران 



18
ه3
مار

│ش
وم
ود
ت
یس
لب
سا

تـــازہ

هی
گا
نش
ددا

جها
ی
بر
خ
مه
هنا
│ما

اد
جه
ام
پی

24

صـادر می شـود و پیـش از ایـن، چنیـن گواهینامـه ای صـادر نشـده و آزمایشـگاهی برای 
تاییـد اسـتاندارد مصـرف انـرژی ماینرها در کشـور وجود نداشـت.

جهاددانشـگاهی  سـازمان  هوشـمند  و  الکترونیکـی  سـامانه های  آزمایشـگاه  مدیـر 
صنعتـی شـریف بـا بیـان ایـن خبـر اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه مصـرف بـاالی بـرق و 
مشـکات ایجـاد شـده در شـبکه بـرق کشـور و با وجـود واردات 20 هـزار بسـته ماینر از 
مبـادی رسـمی و 60 هـزار بسـته ماینـر از مبـادی غیررسـمی، تاکنـون هیـچ کنترلی بر 
روی کیفیـت ایـن تجهیـزات از نظـر اندازه گیـری مصـرف انرژی وجـود نداشـت؛ بنابراین 
و هوشـمند جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف در  الکترونیکـی  آزمایشـگاه سـامانه های 
راسـتای تخصـص، تجربـه و مسـوولیت اجتماعـی خـود در ایـن موضـوع کـه نیـاز امروز 
کشـور نیـز اسـت، گام نهـاد و موفـق شـد گواهینامـه تاییـد صاحیـت الزم را از مراجـع 

مربـوط دریافـت کند.
سـازمان  آزمایشـگاه  بـرای  گواهینامـه  ایـن  صـدور  بـا  گفـت:  عابـدی  حمیدرضـا 
دارنـدگان  و  اسـتفاده کنندگان  و  واردکننـدگان  شـریف،  صنعتـی  جهاددانشـگاهی 
مزرعه هـای اسـتخراج رمـز ارز می بایسـتی تجهیـزات خـود را قبـل از راه انـدازی، بـرای 
دریافـت گواهینامـه در زمینـه معیـار مصـرف انـرژی، بـه ایـن آزمایشـگاه ارسـال کنـد.
وی افزود: آزمایشـگاه سـامانه های الکترونیکی و هوشـمند با بیش از ده سـال سـابقه 
فعالیـت، به عنـوان آزمایشـگاهی پیشـرو در زمینه آزمـون تجهیزات الکترونیکی به شـمار 
می آیـد و تـاش می کنـد بـا طراحـی برنامه های نوگـرا، نیازهـای پیش رو را شناسـایی و 

متناسـب بـا آن، خدمات جدیـد و ارزنـده ای به جامعه ارایـه نماید.
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  آزمایشـگاه  ایـن  تخصصـی  خدمـات  بـه  عابـدی  حمیدرضـا 
هم اکنـون بـا تکیه بـر توانمنـدی متخصصانـی متعهـد، در زمینه هـای مختلـف از جملـه 
آزمـون تخصصـی تجهیـزات حفاظتـی دوربیـن مداربسـته، معیـار و اندازه گیـری مصرف 
انـرژی تجهیـزات فعالیـت می کنیـم و آزمایشـگاه "سـامانه های الکترونیکی و هوشـمند" 

در ایـن زمینه هـا فعـال و در ایـن مسـیر، پیـش گام اسـت.

گیاهان دارویی در جهاددانشگاهی

تسکین التهاب سینه
به وسیله گز انگبین

گـز انگبیـن درختـی بوتـه ای بـا ارتفاعـی میـان 6 تـا 10 متر اسـت کـه قطـر آن نیز 
دارد، همچنیـن  زیـادی  انشـعاب های  انگبیـن  گیـاه گـز  بـه 30 سـانتی متر می رسـد. 
داشـتن چـوب سـخت، برگ هـای کوچـک و صـاف، برگ هایـی به رنـگ غباری سـفید از 

ویژگی هـای دیگـر ایـن درخـت اسـت.
مهنـدس اقبـال جاسـمی کارشـناس گیاهـان دارویـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی 
جهاددانشـگاهی اظهـار کرد: انگبین نوعی ماده خوراکی سـفیدرنگ و عسـل مانند اسـت 
کـه به طـور مسـتقیم توسـط حشـره و یا به کمک حشـره ها بـر روی گیاه تولید می شـود. 
هـر سـاله بـا آغـاز فصل پاییـز میلیون ها پشـه گـز در بخش گلسـتان کوه خوانسـار و در 
اطـراف گیـاه گـون جمـع می شـوند که بعد از سـاختن گـز انگبیـن و تخم گـذاری از بین 

می رونـد.

وی عنـوان کـرد: گـز انگبیـن دارای امـاح ضـروری مـورد نیاز انسـان مانند کلسـیم، 
منیزیـم و انـواع ویتامین هـا اسـت. همچنیـن گـز انگبیـن حـاوی ۴1/2 درصـد فروکتوز، 
2 درصـد سـاکاروز،31/16 درصـد پلـی سـاکاریدها )کـه در اثـر هیدرولیز اسـیدی تولید 
گلوکـز، گزیلـوز و مانـوز می نمایـد(، 3/02 درصـد موسـیاژ و صمـغ و 2/26 درصـد 

است. خاکسـتر 
ایـن کارشـناس گیاهـان دارویـی افـزود: گـز انگبیـن به عنـوان مـاده تسـکین دهنده 
التهـاب سـینه، تنگـی نفـس، سـرفه و جهـت تقویـت دسـتگاه هاضمـه در طـب سـنتی 
توصیـه می شـود. همچنیـن مصـرف گیـاه گـز انگبیـن از ابتـا بـه یبوسـت و بواسـیر 
جلوگیـری می کنـد. گـز انگبیـن از بهتریـن ملیـن ها بـرای کـودکان و افراد سـال دار به 
شـمار مـی رود. همچنیـن قنـد موجـود در گز انگبیـن برای افـراد دیابتی ضـرری ندارد و 

ایـن بیمـاران می تواننـد از ایـن گیـاه پـر فایـده اسـتفاده کنند.
جاسـمی تاکیـد کـرد: امـروزه گـز انگبیـن یکـی از غنی تریـن منابـع طبیعـی تولیـد 
فروکتـوز محسـوب می شـود و از آنجـا کـه فروکتـوز بـدون وجـود انسـولین )بـا آنزیـم 

فروکتوکینـاز( می شـکند، مـورد توجـه اسـت.
وی در پایـان بیـان کـرد: بیشـتر افراد برای اسـتفاده دارویی از گز انگبین، شـهد آن را 
مـورد اسـتفاده قـرار می دهنـد. بـه این صـورت که می تـوان مقداری از شـهد گـز انگبین 
را در آب جـوش حـل کـرده و پـس از آن مصـرف کـرد. میـزان مجاز و مناسـب این ماده 

جهـت مصرف هـای درمانـی در هر وعـده 20 تا 50 گرم اسـت.

■□■

خاصیت ضد رسطانی 
گیاه پروانش

پروانـش بـا نـام علمـی vinca minor L. گیاهی علفـی از تیره خرزهره اسـت. این 
گیـاه چنـد سـاله و همیشـه سـبز اسـت و به شـکل خزنـده روی زمین پهن می شـود. در 
دهـه 1۹50 کشـف شـد که آلکالوئیدی بـه نـام vinblastine که از برگ ایـن گیاه به 

دسـت می آید خاصیت ضدسـرطان دارد.
پروانـش بـا نـام علمـی vinca minor L.  گیاهی علفی از تیره خرزهره اسـت. این 
گیـاه چنـد سـاله و همیشـه سـبز اسـت و بـه شـکل خزنـده روی زمیـن پهن می شـود و 
گیاهـی اسـت خـودرو که در فصل زمسـتان هم سـبزی آن باقی می مانـد و به عنوان گیاه 
زینتـی در باغ هـا و پارک هـا اسـتفاده می شـود. این گیاه بومی ماداگاسـکار اسـت، ولی در 
نقـاط مختلـف ایـران هم کاشـته می شـود. در دهه 1۹50 کشـف شـد کـه آلکالوئیدی به 
نـام vinblastine کـه از بـرگ ایـن گیاه به دسـت می آید خاصیت ضدسـرطان دارد.

دارویـی  گیاهـان  پژوهشـکده  علمـی  هیـات  عضـو  تاج آبـادی  فاطمـه  دکتـر 
جهاددانشـگاهی در خصـوص ایـن گیـاه دارویـی بیـان کـرد پروانـش یـا گل تلگرافـی از 
نظـر پزشـکی یـک قابـض شـفابخش اسـت و خـواص دارویـی ایـن گیـاه به طـور خاصه 
عبارتنـد از: جلوگیـری از رشـد سـرطان، بازکننـده عروق، تقویت اکسـیژن دهـی، درمان 
دیابـت، بواسـیر و خون ریـزی بینی. )دیسـانتری بیمـاری التهابـی روده به خصوص کولون 
اسـت کـه بـا اسـهال، وجـود خـون و موکـوس در مدفـوع، تـب، درد شـکمی و زور پیـچ 

اسـت. همراه 
وی عنـوان کـرد: برگ هـای تـازه گیـاه پروانش را بـر روی زخم می مالند و یـا در بینی 
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فـرو می کننـد تـا خون ریـزی آن قطـع شـود. پمـادی از برگ هـای کوبیده شـده آن برای 
بواسـیر بسـیار مفیـد اسـت. پروانـش هم چنین به عنوان مسـکن و بـرای رفـع نگرانی های 

عصبـی مصرف می شـود.
تاج آبـادی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال 1۹50 پژوهشـگران هنـگام تحقیـق متوجـه 
شـدند کـه گیـاه پروانـش از رشـد سـرطان جلوگیـری می کند عنـوان کرد: یکـی دیگر از 
خـواص مهـم گیـاه پروانـش اثر بـاز کنندگـی مجـاری عروقی اسـت و به عنوان اکسـیژن 

دهنـدٔه قـوی عمـل می کند.
ایـن عضـو هیـات علمـی تصریـح کـرد: اسـتخراج ایـن دارو از گیـاه بسـیار مشـکل و 
 vinblastine پرهزینـه اسـت. به طوری که از 500 کیلوگرم برگ خشـک گیـاه، 1 گرم
بـه دسـت می آیـد. داروی مذکـور از تقسـیم سـلول های سـرطانی جلوگیـری می کنـد و 

بـرای درمـان سـرطان مثانـه، بیضـه، ریه، تخمدان و سـینه اسـتفاده می شـود.
 وی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه سـازمان بهداشـت جهانـی، vinblastine را 
به عنـوان "داروی ضـروری" که بسـیار موثر و ایمن اسـت و اثربخشـی خوبـی دارد معرفی 
کرده اسـت گفت اخیرا با معلوم شـدن مسـیر و مراحل سـاخت vinblastine در گیاه 

پروانـش امـکان تولیـد ایـن دارو به روش سـنتز فراهم شـده اسـت.
 

■□■

بوالغ اوتی؛ گیاهی 
ضدالتهاب و برطرف کننده 

ناراحتی های گوارشی

عضـو هیـات علمـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان 
جنوبـی بـا اشـاره بـه اینکـه بوالغ اوتـی بـرای ناراحتی هـای صفـراوی و گوارشـی موثـر 
بـوده، گفـت: ایـن گیـاه ضدالتهـاب و ضـد خون ریـزی اسـت و خـون را تصفیـه می کند.
دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  علمـی  هیـات  عضـو  شـاهی  طیبـه  دکتـر 
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفـت: بوالغ اوتـی که بـا نام هـای دیگر آب تـره، علف 
چشـمه، شـاهی آج، بـوالغ اودی، باالغوتـی و جرجیـر آبی هم شـناخته می شـود، گیاهی 

اسـت کـه بـرگ، دانـه و گل آن کاربـرد درمانـی دارد.
عضـو هیـات علمـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان 
جنوبـی بـا اشـاره بـه این کـه ایـن گیـاه بـه دلیـل وجـود ویتامیـن  Cخاصیـت ضـد 
اسـکوربوت دارد، افـزود: مصـرف بـوالغ اوتی اماح موردنیـاز بدن را تامیـن می کند، برای 
ناراحتی هـای صفـراوی و گوارشـی موثـر بوده، اشـتهاآور اسـت و خون را تصفیـه می کند.
دکتـر طیبـه شـاهی ادامـه داد: ایـن گیاه بـرای رفع عوارض پوسـتی مفید اسـت، قند 

خـون را کاهـش می دهـد و بـرای دفع سـنگ کلیه موثر اسـت.
عضـو هیـات علمـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان 
جنوبـی بـا بیـان این کـه بـوالغ اوتـی ضدالتهـاب و ضـد خون ریـزی اسـت، بیـان کـرد: 
ایـن گیـاه اشـتهاآور و خلـط آور بوده و مصـرف مـداوم آن از حاملگی جلوگیـری می کند.
دکتـر شـاهی، مقـدار مصـرف روزانه ایـن گیـاه را 100 گرم همراه با شـیر یـا دم کرده 
30 گـرم در یـک لیتـر آب عنـوان کرد و یادآور شـد: بـرای تهیه دم کـرده از 51 گرم گیاه 
خشـک در نیـم لیتـر آب اسـتفاده می شـود همچنیـن از گیـاه تـازه به صورت سـاالد و به 

میـزان روزانـه ۴0 تـا 100 گرم نیز اسـتفاده می شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: مصـرف بیش ازحـد آن در برخـی از افـراد ممکـن اسـت مخاط 

گـوارش را تحریـک کـرده و بـر مخـاط لثه هـا اثر نامطلوب داشـته باشـد.
همچنیـن بـه دلیـل امـکان آلودگی هـای محیطـی همـراه گیـاه، بهتـر اسـت پـس از 

شستشـوی کامـل به صـورت دم کـرده مورداسـتفاده قـرار گیـرد.

■□■

کاهش ضایعات زرشک و حفظ 
ریزمغذی ها با تولید رسکه 

فرآوری شده

جهاددانشـــگاهی  دارویـــی  گیاهـــان  تحقیقـــات  مجتمـــع  مدیـــر 
خراســـان جنوبـــی اظهـــار کـــرد: تولیـــد ســـرکه زرشـــک کـــه در ایـــن 
مجتمـــع در حـــال کار روی آن هســـتیم، بـــا هـــدف کاهـــش ضایعـــات 
میـــوه انجـــام می شـــود و در زمـــان تولیـــد، بهـــره وری زرشـــک افزایـــش 

پیـــدا می کنـــد.
محســـن پویـــان  مدیـــر مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی 
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی گفـــت: یکـــی از طرح هایـــی کـــه در 
ـــرآوری  ـــرای ف ـــی ب ـــان جنوب ـــی خراس ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق مجتم

ــرکه زرشـــک اســـت. ــد سـ ــود، تولیـ ــام می شـ زرشـــک انجـ
وی افـــزود: انجـــام مراحـــل تحقیقاتـــی و تولیـــد اولیـــه ســـرکه 
ـــی  ـــورت کارفرمای ـــان، به ص ـــار در جه ـــن ب ـــرای اولی ـــک ب ـــودمند زرش فراس
ـــده  ـــام ش ـــی انج ـــان جنوب ـــی در خراس ـــرکت خصوص ـــک ش ـــکاری ی ـــا هم ب
اســـت کـــه پـــس از اخـــذ تاییدیه هـــای الزم بـــه تولیـــد انبـــوه خواهـــد 

رســـید و وارد بـــازار مصـــرف خواهـــد شـــد.
ـــول  ـــن محص ـــراع ای ـــت اخت ـــد ثب ـــه رون ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــان ب پوی
ـــدف  ـــا ه ـــک ب ـــرکه زرش ـــد س ـــرد: تولی ـــار ک ـــت، اظه ـــام اس ـــال انج در ح
کاهـــش ضایعـــات میـــوه انجـــام می شـــود و در زمـــان تولیـــد، بهـــره وری 

زرشـــک افزایـــش پیـــدا می کنـــد.
مدیـــر مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی خراســـان جنوبـــی 
ـــک  ـــول، از زرش ـــن محص ـــد ای ـــدف تولی ـــه ه ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــح ک تصری
درجـــه 3 و ۴ بـــرای فـــرآوری و ســـاخت ســـرکه اســـتفاده می شـــود و 
ــوان  ــه نمی تـ ــت کـ ــه ای اسـ ــتفاده به گونـ ــورد اسـ ــک مـ ــت زرشـ کیفیـ
آن را به صـــورت خـــام وارد بـــازار مصـــرف کـــرد. بـــا ایـــن وجـــود ایـــن 
محصـــول ویژگی هـــای الزم بـــرای تولیـــد ســـرکه زرشـــک را داراســـت.
ــایر  ــر از سـ ــک کمتـ ــات زرشـ ــه ضایعـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــات  ـــده، ترکیب ـــد ش ـــرکه تولی ـــرد: در س ـــان ک ـــت، بی ـــان و میوه هاس گیاه
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ارزشـــمند موجـــود در خـــود زرشـــک وجـــود دارد و از بیـــن نمـــی رود.
پویـــان بیـــان کـــرد: در ســـایر عملیات هـــای مربـــوط بـــه اســـتحصال 
ـــای  ـــیاری از ریزمغذی ه ـــی، بس ـــی و داروی ـــوالت گیاه ـــا در محص فرآورده ه
موجـــود در میـــوه از بیـــن مـــی رود کـــه ایـــن امـــر در ســـاخت ســـرکه 
اتفـــاق نمی افتـــد و ارزش غذایـــی محصـــول خـــام نیـــز حفـــظ می شـــود.
ــول  ــودمند از دو محصـ ــوالت فراسـ ــد محصـ ــد: تولیـ ــادآور شـ وی یـ
ـــی  ـــروه پژوهش ـــده گ ـــال آین ـــه س ـــداف س ـــی از اه ـــک، یک ـــاب و زرش عن
ــان  ــات گیاهـ ــع تحقیقـ ــتراتژیک مجتمـ ــان اسـ ــرآوری گیاهـ ــد و فـ تولیـ
ـــن  ـــدی از ای ـــده جدی ـــرآوری ش ـــوالت ف ـــه زودی محص ـــوده و ب ـــی ب داروی
دو گیـــاه راهبـــردی اســـتان خراســـان جنوبـــی معرفـــی، تولیـــد و بـــه 

بـــازار عرضـــه خواهـــد شـــد.

■□■

بهبود بواسیر با بلسان مکی

مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
خراســـان جنوبـــی گفـــت: بلســـان مکـــی مقـــوی اعصـــاب بـــوده، بـــرای 
ـــان  ـــل، درم ـــکین درد مفاص ـــرای تس ـــت، ب ـــد اس ـــم مفی ـــد چش ـــت دی تقوی
زخم هـــا، درد دنـــدان، درد ســـیاتیک و نقـــرس از آن اســـتفاده می شـــود 

ـــت. ـــش اس ـــیار اثربخ ـــز بس ـــیر نی ـــاری بواس ـــرای بیم و ب
مهنـــدس حســـین راغ آرا گفـــت: بلســـان َمکـــی بـــا نام هـــای دیگـــر 
ـــرم  ـــت گ ـــا طبیع ـــت ب ـــی اس ـــی، گیاه ـــم مک ـــان و بَلس ـــان، بَلس ـــن بلس روغ
ـــد  ـــم مفی ـــد چش ـــت دی ـــرای تقوی ـــوده و ب ـــاب ب ـــوی اعص ـــه مق ـــک ک و خش

ـــت. اس
مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه بلســـان مکـــی بـــرای 
بیماری هـــای لقـــوه، کـــزاز، صـــرع، ســـرگیجه، رعشـــه و سســـتی بـــدن 
ـــکین درد  ـــرای تس ـــاه ب ـــن گی ـــزود: از ای ـــت، اف ـــر اس ـــد و موث ـــیار مفی بس
مفاصـــل، درمـــان زخم هـــا، درد دنـــدان، درد ســـیاتیک و نقـــرس از آن 
ــم  ــوش و ترمیـ ــنگینی گـ ــرای سـ ــرف آن بـ ــود و مصـ ــتفاده می شـ اسـ

شـــنوایی مفیـــد اســـت.
مهنـــدس راغ آرا ادامـــه داد: ایـــن گیـــاه بـــرای رفـــع ضعـــف طحـــال، 

کبـــد، کلیـــه و مثانـــه کاربـــرد دارد.
مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــیر  ـــاری بواس ـــرای بیم ـــاه ب ـــن گی ـــه ای ـــان این ک ـــا بی ـــی ب ـــان جنوب خراس
نیـــز بســـیار اثربخـــش اســـت، بیـــان کـــرد: مقـــدار یـــک گـــرم بلســـان 
بـــا 15 گـــرم دم کـــرده زوفـــا بـــرای درد ســـینه و ســـرفه های ســـخت 

اثربخـــش اســـت.
میزان مصرف: میزان خوراک آن روزانه 2 تا 5/2 گرم اســـت.

بوقناق؛ گیاه دارویی مورد 
استفاده در بیاران دیابتی

دکتـــر مجیـــد قربانـــی نهوجـــی گیاه شـــناس و عضـــو هیـــات علمـــی 
ــاه  ــرق گیـ ــت: عـ ــگاهی گفـ ــی جهاددانشـ ــان دارویـ ــکده گیاهـ پژوهشـ
ــاالت  ــود، اختـ ــه می شـ ــز گفتـ ــوم نیـ ــه آن ایرینجیـ ــه بـ ــاق کـ بوقنـ
ـــولین  ـــح انس ـــش ترش ـــده و افزای ـــر لوزالمع ـــر ب ـــا تاثی ـــع و ب ـــدی را رف کب

ــود. ــت می شـ ــود دیابـ ــب بهبـ موجـ
دکتـــر مجیـــد قربانـــی نهوجـــی، گیاه شـــناس و عضـــو هیـــات علمـــی 
ــی  ــام علمـ ــا نـ ــاق بـ ــی بوقنـ ــاه دارویـ ــت: گیـ ــکده گفـ ــن پژوهشـ ایـ
 )Apiaceae( ـــان ـــواده چتری ـــه خان ـــق ب ـــان متعل Eryngium  از گیاه
اســـت و حـــدود 250 گونـــه از ایـــن جنـــس در نواحـــی مختلـــف دنیـــا 
وجـــود دارد و بـــه همیـــن دلیـــل ایـــن جنـــس دارای توزیـــع جهانـــی 
ـــن  ـــز ای ـــران نی ـــت. در ای ـــی اس ـــکای جنوب ـــوع در آمری ـــز تن ـــوده و مرک ب
ـــد  ـــور رش ـــه ای کش ـــق کوهپای ـــه در مناط ـــه دارد ک ـــر ۹ گون ـــغ ب ـــاه بال گی

. می کنـــد
در ادامـــه دکتـــر حســـن فـــاح حســـینی عضـــو هیـــات علمـــی ایـــن 
پژوهشـــکده و محقـــق در زمینـــه بیمـــاری دیابـــت درخصـــوص خـــواص 
دارویـــی ایـــن گیـــاه عنـــوان کـــرد: مصـــرف گیـــاه بوقنـــاق عـــاوه بـــر 
ــم  ــه و تنظیـ ــده فـــوق کلیـ ــردن غـ ــال کـ ــود دیابـــت، موجـــب فعـ بهبـ
ترشـــح آدرنالیـــن، پیشـــگیری از بـــروز ســـکته قلبـــی و مغـــزی، ضـــد 

اســـترس، اضطـــراب و کاهنـــده کلســـترول اســـت.
فـــاح حســـینی افـــزود: بوقنـــاق حـــاوی تانـــن، ســـاکارز، ســـاپونین، 
ـــنتوپرپن،  ـــا، س ـــک، آلکالوییده ـــارون و ترترپن ـــا، کوم ـــتیلن، فاونوئیده اس
مونوترپـــن کپفـــرول، چلـــو راگنیـــک اســـید، کافئیـــن اســـید، لوتئیـــن 

وβ—کاروتـــن اســـت.
وی اظهـــار کـــرد: ایـــن گیـــاه دارای فعالیـــت ضـــد التهابـــی و 
ــی و  ــد دیابتـ ــرات ضـ ــی اثـ ــه حیوانـ ــت و در مطالعـ ــیدانی اسـ آنتی اکسـ
ــن از  ــت. همچنیـ ــده اسـ ــزارش شـ ــی از آن گـ ــوش دیابتـ ــی در مـ چربـ
پراکسیداســـیون لیپیدهـــا در کبـــد مـــوش جلوگیـــری می کنـــد و در 
برخـــی مطالعـــات اثـــر ضـــد دیابتـــی آن در ریشـــه ها و برگ هـــا نشـــان 

داده شـــده اســـت.
ـــاه را 5  ـــن گی ـــی ای ـــرد: دوز مصرف ـــرح ک ـــی مط ـــات علم ـــو هی ـــن عض ای
تـــا 10 گـــرم از بـــرگ خشـــک به صـــورت دم کـــرده به صـــورت روزانـــه 
ـــه  ـــازه ب ـــاق ت ـــرم بوغن ـــدود ۸0 گ ـــه ح ـــرف روزان ـــه مص ـــک مطالع و در ی

ـــد. ـــاهده نش ـــی مش ـــوارض جانب ـــاه ع ـــدت 2 م م
دکتـــر فـــاح حســـینی بیـــان کـــرد: هنگامی کـــه بوغنـــاق به عنـــوان 
ــا  ــی و یـ ــل دارویـ ــوارض و تداخـ ــدون عـ ــود، بـ ــورده می شـ ــذا خـ غـ
ـــراد  ـــی اف ـــاه در برخ ـــن گی ـــدازه ای ـــش از ان ـــرف بی ـــا مص ـــت ام ـــی اس گیاه
ـــع ادرار  ـــدم دف ـــث ع ـــوارد باع ـــی م ـــه و در برخ ـــوارض روی مثان ـــب ع موج

می شـــود.
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ـــاال  ـــاردار احتم ـــان ب ـــاق در زن ـــرف بوغن ـــرد: مص ـــد ک ـــان تاکی وی در پای
باعـــث ســـقط جنین و در مـــادران شـــیرده باعـــث خشـــک شـــدن شـــیر 

ــود. ــا می شـ آن هـ

■□■

رفع ریزش مو با گیاه »مورد«

عضـو گـروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقات گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی 
مغـزی  ناراحتی هـای  بـرای  مـورد  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  جنوبـی  خراسـان 
ضـد  خاصیـت  آن  گل  و  بـرگ  کـرد:  اظهـار  دارد،  کاربـرد  صـرع  به ویـژه 
باکتـری و آنتی بیوتیـک دارد و عصـاره آن کـه از بـرگ، ریشـه و میـوه آن 

تهیـه می شـود بـرای رشـد مـو اثربخـش اسـت.
ـــی  ـــا نام های ـــورد را ب ـــه م ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــینی ب ـــاره حس ـــر س دکت
ــین،  ــوس، مرسـ ــار، قنطـ ــد، َعمـ ــتانی، زنـ ــورت، آس، آس بسـ ــون مـ چـ
ــت:  ــند، گفـ ــوالس می شناسـ ــام وهبـ ــاس،ُ قمـ ــی، حمبـ ــدس، هدسـ هـ
ــورد  ــمت مـ ــت و قسـ ــوی اسـ ــب القـ ــا مرکـ ــدل و یـ ــت آن معتـ طبیعـ
ــاقه  ــده روی سـ ــاد شـ ــای ایجـ ــوه و گال هـ ــرگ، میـ ــاه، بـ ــتفاده گیـ اسـ

اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه مـــورد بـــرای ناراحتی هـــای مغـــزی 
ـــتفاده  ـــرای اس ـــوه آن ب ـــرد: گل و می ـــان ک ـــرد دارد، بی ـــرع کارب ـــژه ص به وی
از رایحـــه و عطـــر آن در ســـس ها و شـــربت ها مـــورد اســـتفاده دارد، از 
گل هـــای آن در برخـــی کشـــورها به صـــورت ســـاالد اســـتفاده می شـــود 

ــزی اســـت. ــد خون ریـ ــر و ضـ ــوی، معطـ ــای آن مقـ و برگ هـ
عضـــو گـــروه پژوهشـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی 
ــرگ و گل آن  ــه بـ ــان این کـ ــا بیـ ــی بـ ــان جنوبـ ــگاهی خراسـ جهاددانشـ
ــان  ــه داد: در درمـ ــک دارد، ادامـ ــری و آنتی بیوتیـ ــد باکتـ ــت ضـ خاصیـ
عفونت هـــای ادراری و مشـــکات گوارشـــی اثربخـــش اســـت، در درمـــان 
برونشـــیت و ســـینوزیت از آن اســـتفاده می شـــود و به صـــورت موضعـــی 

ــاری بواســـیر کاربـــرد دارد. در بیمـ
ـــه  ـــاره آن ک ـــورد و عص ـــاه م ـــن گی ـــه ای ـــان این ک ـــا بی ـــینی ب ـــر حس دکت
ـــش  ـــو اثربخ ـــد م ـــرای رش ـــود ب ـــه می ش ـــوه آن تهی ـــه و می ـــرگ، ریش از ب
ـــون را  ـــد خ ـــخ دارد و قن ـــد نف ـــت ض ـــوه آن خاصی ـــه داد: می ـــت، ادام اس

ـــت. ـــد اس ـــوره مفی ـــان پی ـــرای درم ـــد و ب ـــش می ده کاه
ـــانس  ـــتفاده از اس ـــت: اس ـــاه گف ـــن گی ـــرف ای ـــزان مص ـــورد می وی در م
ـــه  ـــرد ک ـــورت می گی ـــت در روز ص ـــره و 3 نوب ـــا 2 قط ـــزان 1 ت ـــه می آن ب
ـــرده از 1  ـــه دم ک ـــرای تهی ـــت و ب ـــوردن اس ـــدن قابل خ ـــق ش ـــس از رقی پ
ـــدت  ـــه م ـــوش ب ـــوان آب ج ـــک لی ـــاه در ی ـــک گی ـــرگ خش ـــرم ب ـــا 2 گ ت

10 دقیقـــه اســـتفاده و دو بـــار در روز اســـتفاده می شـــود.
ـــد.  ـــتفاده کنن ـــد از آن اس ـــاردار نبای ـــان ب ـــد: زن ـــادآور ش ـــن ی وی همچنی
مصـــرف بیـــش از حـــد مجـــاز )بیـــش از 10 گـــرم( باعـــث مســـمومیت 

می شـــود.

رفع آفت دهان با گیاه
 »مقل ازرق«

ـــی جهاددانشـــگاهی  ـــان داروی ـــات تخصصـــی گیاه ـــز خدمــ ـــر مرک مدی
ــار و  ــم مـ ــد سـ ــان جنوبـــی گفـــت: مقـــل ازرق خاصیـــت ضـ خراسـ
ــع  ــرای رفـ ــاه بـ ــن گیـ ــاد ایـ ــوده، ضمـ ــاز بـ ــرب دارد، خون سـ عقـ

خون مردگـــی زیرپوســـت مفیـــد اســـت.
مهنـــدس حســـین راغ آرا گفـــت: مقـــل ازرق بـــا نام هـــای دیگـــر 
ــا  ــت بـ ــی اسـ ــود، گیاهـ لیهـ ــل ا ــر و مقـ ــل، قفـ ــاک مقـ ــل، خـ ُمقـ
ـــت  ـــل خاصی ـــی مق ـــغ رزین ـــه صم ـــک ک ـــرم و خش ـــی گ ـــت خیل طبیع
ــد  ــان مفیـ ــت دهـ ــان آفـ ــرای درمـ ــی دارد و بـ ــی کنندگـ ضدعفونـ

اســـت.
دارویـــی  گیاهـــان  تخصصـــی  خدمـــات  مرکـــز  مدیـــر   
ــل  ــه مقـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــان جنوبـ ــگاهی خراسـ جهاددانشـ
 ایـــن گیـــاه  ازرق خاصیـــت ضـــد ســـم مـــار و عقـــرب دارد، افـــزود:
 افزایـــش می دهـــد. بـــه  خون ســـاز بـــوده و نیـــروی جنســـی را
ــود،  ــور مصـــرف می شـ ــیره انگـ ــا شـ ــرم مقـــل بـ ۴ گـ ــور  ایـــن منظـ
دارویـــی ســـینه ای اســـت و بـــرای ســـرفه های رطوبتـــی، تنگـــی 
ــرس و  ــرای نقـ ــت و بـ ــد اسـ ــینه مفیـ ــاط سـ ــروج اخـ ــس و خـ نفـ

تســـکین درد پهلـــو اثربخـــش اســـت.
 ایـــن گیـــاه در خـــروج بلغـــم موثـــر   ادامـــه داد: مهنـــدس راغ آرا
اســـت. بـــرای ایـــن منظـــور پـــودر آن بـــا آب عســـل مصـــرف 

. د می شـــو
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــی گیاه ـــات تخصص ـــز خدم ـــر مرک مدی
خراســـان جنوبـــی بـــا بیـــان اینکـــه ضمـــاد ایـــن گیـــاه بـــرای رفـــع 
خون مردگـــی زیرپوســـت مفیـــد اســـت، بیـــان کـــرد: ضمـــاد آن بـــا 
ــد  ــق مفیـ ــاد فتـ ــرای بـ ــوش داده بـ ــورت جـ ــا به صـ ــرم باقـ 30 گـ

بـــوده و بـــرای بهبـــود بیمـــاری کلـــروز مفیـــد اســـت.
 میـــزان مصـــرف: مقدار مصرف آن ۴ گرم در روز اســـت.

نـــکات احتیاطـــی: در بـــازار دارویـــی بـــه نـــام مقـــل مکـــی نیـــز 
وجـــود دارد کـــه بـــا مقـــل ازرق متفـــاوت بـــوده و هیـــچ گاه نبایـــد 

از آن اســـتفاده شـــود.
ــرف  ــد مصـ ــیردهی نبایـ ــی و شـ ــت، در دوران حاملگـ ــی اسـ گفتنـ

شـــود.
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تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش
 بر حافظه

دکتـــر نســـیم زریـــن پنجـــه عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــکده 
ـــب  ـــه ترکی ـــی ک ـــرد: از آنجای ـــار ک ـــگاهی اظه ـــی جهاددانش ـــان داروی گیاه
ـــب  ـــبب تخری ـــده و س ـــد ش ـــور تولی ـــری به وف ـــاران آلزایم ـــی در بیم رادیکال
بافتـــی بســـیار وســـیع در مغـــز بیمـــاران آلزایمـــری می شـــود، بنابرایـــن 
ـــن  ـــوش، ای ـــاه مرزنج ـــاره گی ـــود در عص ـــات موج ـــوع ترکیب ـــه ن ـــه ب ـــا توج ب
ــز را  ــیدانی در مغـ ــرات آنتی اکسـ ــیعی از اثـ ــد طیـــف وسـ ــاه می توانـ گیـ

ـــد. ـــته باش داش
Origanum Vulgare L  گیاهـی اسـت  مرزنجـوش بـا نـام علمـی 
انشـعابات  ارتفـاع ۸0 سـانتی متر کـه سـاقه آن دارای  بـه  علفـی و دائمـی 
زیـاد، پوشـیده از تارهـای کوتـاه و بـه رنـگ سـبز مایـل بـه قرمـز اسـت و 
به خصـوص  شـمالی،  مناطـق  ایـران،  در  گیـاه  ایـن  رویـش  اصلـی  مناطـق 
از  یکـی  اسـت.  آذربایجـان  و  گیـان  مازنـدران،  خراسـان،  اسـتان های 

مشـخصات گیـاه، بـوی معطـر و قـوی آن اسـت.
دکتـر نسـیم زریـن پنجـه عضـو هیـات علمـی ایـن پژوهشـکده عنـوان 
کـرد: از مهم تریـن ترکیباتـی کـه در عصـاره آبـی گیـاه مرزنجـوش وجـود 
دارد، می تـوان بـه رزمارینیـک اسـید، اریوسـیتین، آپـی ژنیـن گلیکوزیـد، 

اوریگانـول و اورسـالیک اسـید اشـاره کـرد.
وی افـزود: مشـخص شـده اسـت کـه رزمارینیـک اسـید عاوه بـر کاهش 

اسـترس، سـبب بهبـود یادگیـری فضایـی در بیمـاری آلزایمـر می شـود.
ایـن عضـو هیـات علمـی درخصـوص تاثیـر آنتی اکسـیدانی ایـن گیـاه بـر 
حافظـه بیـان کـرد: از آنجایـی کـه ترکیـب رادیکالـی در بیمـاران آلزایمـری 
به وفـور تولیـد شـده و سـبب تخریـب بافتـی بسـیار وسـیع در مغـز بیمـاران 
آلزایمـری می شـود، بنابرایـن بـا توجـه بـه نـوع ترکیبـات موجـود در عصاره 
گیـاه مرزنجـوش، این گیـاه می توانـد طیف وسـیعی از اثرات آنتی اکسـیدانی 

در مغز را داشـته باشـد.
سـبب  گیـاه  ایـن  آنتی اکسـیدان  ترکیبـات  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بهبـود یادگیـری می شـوند گفـت: بایـد دانسـت کـه رزمارینیـک اسـید کـه 
فراوان تریـن ترکیـب عصـاره آبـی مرزنجوش اسـت، فعالیـت جاروبگری قوی 

دارد. آزاد  رادیکال هـای  ترکیبـات  بـرای 
زریـن پنجـه دیگـر خـواص مرزنجـوش را مـدر، قاعـده آور، نیـرو دهنده، 
معـرق، ضـد نفـخ، آرام بخـش و بـه دالیل تلخ بـودن، مقـوی معده برشـمرد.
گفتنـی اسـت، از دم کـرده 10 تـا 20 گـرم سـر شـاخه های گلـدار بـه 
مـدت 10 دقیقـه در یـک لیتـر آب جـوش پـس از صـاف کـردن و بـا عسـل 
شـیرین کـردن بـرای درمـان بیماری هـای دستگاه تنفسـی، به عنـوان صـاف 
کننـده خـون و نیـز بـرای تسـهیل هضم و تسـکین دردهـای ماهانـه، روزانه 

سـه فنجـان تنـاول کنید.

رفع رسدی کبد
 با گیاه مصطکی

دارویـــی  گیاهـــان  تحقیقـــات  مجتمـــع  علمـــی  هیـــات  عضـــو 
ــه مصطکـــی  ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــان جنوبـ ــگاهی خراسـ جهاددانشـ
ـــود  ـــرای بهب ـــاه ب ـــن گی ـــت: ای ـــرد دارد، گف ـــد کارب ـــردی کب ـــع س ـــرای رف ب

ســـردردهای ســـرد مفیـــد اســـت.
ــر  ــای دیگـ ــا نام هـ ــه بـ ــی کـ ــت: مصطکـ ــاهی گفـ ــه شـ ــر طیبـ دکتـ
رمـــاس، رم اســـت، ِکیـــه، وکَشـــک، ولَمشـــک، مصطکـــی رومـــی، کنـــدر 
ـــت  ـــی اس ـــود، گیاه ـــناخته می ش ـــم ش ـــی ه ـــک روم ـــتکی و عل ـــی، مس روم
ــی  ــاره زردرنگـ ــورت عصـ ــه به صـ ــک کـ ــرم و خشـ ــت آن گـ ــا طبیعـ بـ
ــورت  ــک و به صـ ــی کوچـ ــکل قطراتـ ــه شـ ــال بـ ــرم سـ ــای گـ در ماه هـ

خودبه خـــود از ســـاقه و شـــاخه های درخـــت ترشـــح می شـــود.
دارویـــی  گیاهـــان  تحقیقـــات  مجتمـــع  علمـــی  هیـــات  عضـــو 
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ایـــن گیـــاه 
بـــرای کلیـــه، کبـــد و قلـــب اثـــر تقویتـــی دارد، افـــزود: بـــرای درمـــان 
ــت  ــرای تقویـ ــدر بـ ــا کنـ ــراه بـ ــت، همـ ــد اسـ ــرد مفیـ ــردردهای سـ سـ
ـــدن  ـــرد دارد و جوی ـــنوایی کارب ـــنگینی ش ـــرای س ـــت، ب ـــد اس ـــه مفی حافظ
آن بـــرای اســـتحکام لثه هـــا و دندان هـــا، رویانیـــدن گوشـــت تـــازه لثـــه، 

خوشـــبو کـــردن دهـــان و تســـکین درد دنـــدان مفیـــد اســـت.
دکتـــر طیبـــه شـــاهی ادامـــه داد: اگـــر ایـــن گیـــاه در آب جوشـــانده 
ـــان  ـــینه و درم ـــروی از س ـــع خون ـــرای قط ـــی آن ب ـــرف خوراک ـــود، مص ش

ــت. ــخت اثربخـــش اسـ ــرفه های سـ سـ
دارویـــی  گیاهـــان  تحقیقـــات  مجتمـــع  علمـــی  هیـــات  عضـــو 
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی بـــا بیـــان این کـــه مصطکـــی بـــرای 
قطـــع اســـهال کـــودکان در زمـــان دنـــدان در آوردن اثربخـــش اســـت، 
ــل از  ــای حاصـ ــل ورم هـ ــرای تحلیـ ــاه بـ ــن گیـ ــرد ایـ ــرد: گـ ــان کـ بیـ

شکســـتگی و جابجـــا شـــدن اســـتخوان ها مفیـــد اســـت.
همچنیـــن دکتـــر شـــاهی بیـــان کـــرد: بـــرای رفـــع ســـردی کبـــد و 
جلوگیـــری از آب رفتـــن از دهـــان می تـــوان بـــه ایـــن صـــورت عمـــل 
ــرده  ــل کـ ــرم گاب حـ ــکر را در 250 گـ ــرم شـ ــدا 3 کیلوگـ ــرد: ابتـ کـ
و ســـپس 15 گـــرم مصطکـــی را بـــه آن اضافـــه نمـــوده و آن قـــدر 
می جوشـــانیم تـــا بـــه قـــوام آیـــد. مقـــدار مصـــرف آن 5 گـــرم و ســـه 

ــت. ــت در روز اسـ نوبـ
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بهبود ناراحتی های ریوی با گیاه 
پرسیاوشان

ــتراتژیک  ــی اسـ ــان دارویـ ــی گیاهـ ــات تخصصـ ــز خدمـ ــر مرکـ مدیـ
ـــب و در  ـــان ت ـــان در درم ـــاه پرسیاوش ـــرد: گی ـــار ک ـــی اظه ـــان جنوب خراس
مـــوارد ســـرماخوردگی کاربـــرد دارد، بـــرای ناراحتی هـــای ریـــوی از آن 

ــرد دارد. ــم کاربـ ــه زرد زخـ ــود و در معالجـ ــتفاده می شـ اسـ
حســـین راغ آرا اظهـــار کـــرد: طبیعـــت گیـــاه پرسیاوشـــان، معتـــدل 
مایـــل بـــه گـــرم و کمـــی خشـــک اســـت و خـــواص آن تـــا شـــش مـــاه 

ــود. ــظ می شـ ــدن حفـ ــس از چیـ پـ
وی افـــزود: ایـــن گیـــاه در درمـــان تـــب و در مـــوارد ســـرماخوردگی 
ــود و  ــتفاده می شـ ــوی از آن اسـ ــای ریـ ــرای ناراحتی هـ ــرد دارد، بـ کاربـ

در معالجـــه زرد زخـــم مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.
ــتراتژیک  ــی اسـ ــان دارویـ ــی گیاهـ ــات تخصصـ ــز خدمـ ــر مرکـ مدیـ
خراســـان جنوبـــی بیـــان کـــرد: بـــرای رفـــع انگل هـــای روده از آن 

اســـتفاده می شـــود، مســـهل صفـــرا، بلغـــم و ســـودا اســـت.
راغ آرا بـــا بیـــان این کـــه بـــرای درمـــان یرقـــان مفیـــد اســـت، 
تصریـــح کـــرد: ریختـــن چنـــد قطـــره از دم کـــرده آن در بینـــی بـــرای 
رفـــع گرفتگـــی بینـــی در مـــوارد ســـرماخوردگی مفیـــد اســـت؛ بـــرای 

رفـــع ســـنگ مثانـــه از آن اســـتفاده می شـــود.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه التهـــاب گلـــو را درمـــان می کنـــد، اظهـــار 

کـــرد: در بیمـــاری برونشـــیت اثـــرات درمانـــی مفیـــدی دارد.
ــتراتژیک  ــی اسـ ــان دارویـ ــی گیاهـ ــات تخصصـ ــز خدمـ ــر مرکـ مدیـ
ـــان  ـــینه پرسیاوش ـــربت س ـــه ش ـــرای تهی ـــرد: ب ـــان ک ـــی بی ـــان جنوب خراس
ـــار  ـــرم ان ـــان، 50 گ ـــرگ پرسیاوش ـــرم ب ـــی، 125 گ ـــه ختم ـــرم ریش 125 گ
و 700 گـــرم خرمـــا را در مقـــدار مناســـب آب آن قـــدر می جوشـــانیم تـــا 
ـــم. ـــه می کنی ـــکر اضاف ـــداری ش ـــده آن مق ـــاف ش ـــه ص ـــد و ب ـــوام آی ـــه ق ب
ــاع دو  ــان یـــک قســـمت و نعنـ ــوط پرسیاوشـ ــه داد: مخلـ راغ آرا ادامـ
ــیار  ــده بسـ ــه معـ ــده و دهانـ ــی معـ ــای عصبـ ــرای ناراحتی هـ ــمت بـ قسـ

مفیـــد اســـت.
وی افـــزود: بـــرای تهیـــه دم کـــرده، یـــک قاشـــق مرباخـــوری از ایـــن 
ـــرده  ـــه دم ک ـــدت 10 دقیق ـــه م ـــوش ب ـــوان آب ج ـــک لی ـــوط را در ی مخل
ــرف  ــت مصـ ــرده را در دو نوبـ ــزان دم کـ ــن میـ ــم. ایـ ــاف می کنیـ و صـ

. می کنیـــم
ــتراتژیک  ــی اسـ ــان دارویـ ــی گیاهـ ــات تخصصـ ــز خدمـ ــر مرکـ مدیـ
ــای  ــرماخوردگی و عفونت هـ ــرای سـ ــرد: بـ ــان کـ ــی بیـ ــان جنوبـ خراسـ
ــرم،  ــان 15 گـ ــان پرسیاوشـ ــن گیاهـ ــوط ایـ ــرده مخلـ ــی از دم کـ داخلـ
نعنـــاع 15 گـــرم، گل بنفشـــه 15 گـــرم، آویشـــن 10 کـــرم، پونـــه 10 
ـــدت 15  ـــه م ـــوش ب ـــر آب ج ـــم لیت ـــرم در نی ـــا 10 گ ـــه ایرس ـــرم و ریش گ

دقیقـــه اســـتفاده می شـــود.
ـــک  ـــاه خش ـــرم گی ـــوش از 10 گ ـــه دم ن ـــرای تهی ـــد: ب ـــادآور ش راغ آرا ی

در یـــک لیتـــر آب اســـتفاده می شـــود کـــه از ایـــن دم کـــرده ســـه بـــار 
در روز و هـــر بـــار یـــک اســـتکان آب مصـــرف می شـــود.

■□■

کنرتل بیاری آلزایمر و کاهش 
عالئم تحریک پذیری با داروی 

گیاهی ملیرتوپیک

رییـــس پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی بـــه مناســـبت 
21 ســـپتامبر، روز جهانـــی آلزایمـــر گفـــت: ملیتروپیـــک بـــا مهـــار 
ــی  ــش کارایـ ــبب افزایـ ــد سـ ــتراز می توانـ ــن اسـ ــتیل کولیـ ــم اسـ آنزیـ
انتقال دهنـــده اســـتیل کولیـــن شـــود و در نهایـــت بیمـــاری آلزایمـــر در 

مراحـــل خفیـــف و متوســـط قابـــل کنتـــرل قطعـــی خواهـــد بـــود.
ــی  ــان دارویـ ــکده گیاهـ ــس پژوهشـ ــارزادگان رییـ ــا غفـ ــر رضـ دکتـ
جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه در ایـــران حـــدود ۸.5 تـــا 10 
درصـــد جمعیـــت ســـالمندان مبتـــا بـــه دمانـــس هســـتند و شـــایع ترین 
ـــه  ـــک ب ـــرد: نزدی ـــوان ک ـــام دارد، عن ـــر ن ـــل( آلزایم ـــس )زوال عق ـــوع دمان ن
ـــه  ـــتند ک ـــا هس ـــر مبت ـــاری آلزایم ـــه بیم ـــران ب ـــر در ای ـــون نف ـــک میلی ی

ـــت. ـــده اس ـــتر ش ـــداد بیش ـــن تع ـــا ای ـــی کرون ـــا ورود پاندم ب
ــاری از  ــن بیمـ ــرد: ایـ ــرح کـ ــر مطـ ــاری آلزایمـ وی در خصـــوص بیمـ
ـــب  ـــن و از تخری ـــن س ـــاال رفت ـــا ب ـــه ب ـــت ک ـــالی اس ـــوارض دوران کهنس ع
و  می آیـــد  وجـــود  بـــه  انســـان  حافظـــه  خاکســـتری  ســـلول های 
متاســـفانه بـــا ورود پاندمـــی کرونـــا و عـــوارض آن تعـــداد افـــراد مبتـــا 

ــت. ــه اسـ ــور افزایش یافتـ ــر در کشـ ــه آلزایمـ بـ
ــم  ــرای تنظیـ ــدن بـ ــی بـ ــتم ایمنـ ــزود: سیسـ ــارزادگان افـ ــر غفـ دکتـ
برابـــر عوامـــل  آنتی بـــادی در  تولیـــد  التهابـــی و  دقیـــق واکنـــش 
بیماری زایـــی کـــه بـــا آن روبـــرو شـــده، تکامل یافتـــه اســـت. بـــا ایـــن 
وجـــود، تغییـــرات طوالنـــی مـــدت در مغـــز پـــس از بیمـــاری کرونـــا بـــا 
ـــاری  ـــن و بیم ـــا س ـــط ب ـــناختی مرتب ـــش ش ـــه کاه ـــا ب ـــر ابت ـــش خط افزای
آلزایمـــر ارتبـــاط نزدیکـــی دارد. اقدامـــات مخـــرب ســـلول های عصبـــی 
ــم  ــور دائـ ــه را به طـ ــد حافظـ ــی می تواننـ ــیگنالینگ التهابـ ــی و سـ ایمنـ

مختـــل کننـــد.
ــم  ــرد: ملیتروپیـــک یکـــی از محصـــوالت مهـ ــان کـ ــه بیـ وی در ادامـ
ــه  ــت کـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــان دارویـ ــکده گیاهـ ــی پژوهشـ دارویـ
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــرم اس ـــزان ۴00 میلی گ ـــه می ـــه ب ـــاره بادرنجبوی ـــاوی عص ح
ـــور  ـــی کش ـــای گیاه ـــت داروه ـــه لیس ـــکده ب ـــن پژوهش ـــان ای ـــاش محقق ت

ـــت. ـــده اس ـــه ش اضاف
رییـــس پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی افـــزود: 
ـــبب  ـــد س ـــتراز می توان ـــن اس ـــتیل کولی ـــا مهـــار آنزیـــم اس ـــک ب ملیتروپی
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ــت  ــود و در نهایـ ــن شـ ــتیل کولیـ ــده اسـ ــی انتقال دهنـ ــش کارایـ افزایـ
بیمـــاری آلزایمـــر در مراحـــل خفیـــف و متوســـط قابـــل کنتـــرل قطعـــی 
ــش  ــه کاهـ ــد بـ ــه می توانـ ــاه بادرنجبویـ ــن گیـ ــود. همچنیـ ــد بـ خواهـ

اســـترس، بهبـــود کیفیـــت خـــواب و تقویـــت حافظـــه کمـــک کنـــد.
گیاهـــی  داروی  مصـــرف  کـــرد:  تاکیـــد  پایـــان  در  غفـــارزادگان 
ــودی  ــر در دوران بهبـ ــرات آلزایمـ ــش اثـ ــد در کاهـ ــک می توانـ ملیتروپیـ
ــن  ــرات ایـ ــدودی اثـ ــا حـ ــد و تـ ــر باشـ ــا موثـ ــاری کرونـ ــس از بیمـ پـ

ــد. ــی کنـ ــاری را خنثـ بیمـ

■□■

تاثیر گیاهان دارویی بر موگه 
)برفک دهان(

ـــر روی  ـــوال ب ـــه معم ـــود ک ـــاق می ش ـــه ای اط ـــه عارض ـــان ب ـــک ده برف
زبـــان بـــه وجـــود می آیـــد. ایـــن بیمـــاری اختصاصـــی مخـــاط دهـــان 
ــن  ــراد مسـ ــن در افـ ــیرخوار و همچنیـ ــوزاد و شـ ــودکان نـ ــت در کـ اسـ
ـــد(  ـــی دارن ـــدان طبیع ـــد دن ـــای چن ـــی به ج ـــدان مصنوع ـــه دن ـــانی ک )کس

ــود. ــارض می شـ عـ
ــر  ــوال بـ ــه معمـ ــود کـ ــه ای اطـــاق می شـ ــه عارضـ ــان بـ برفـــک دهـ
ــاط  ــی مخـ ــاری اختصاصـ ــن بیمـ ــد. ایـ ــود می آیـ ــه وجـ ــان بـ روی زبـ
ــراد  ــن در افـ ــیرخوار و همچنیـ ــوزاد و شـ ــودکان نـ ــت در کـ ــان اسـ دهـ
ـــی  ـــدان طبیع ـــد دن ـــای چن ـــی به ج ـــدان مصنوع ـــه دن ـــانی ک ـــن )کس مس
ــدت  ــن اســـت شـ ــی ممکـ ــواردی حتـ ــود. در مـ ــارض می شـ ــد( عـ دارنـ
ـــرای  ـــامیدن را ب ـــوردن و آش ـــع، خ ـــه بل ـــد ک ـــاد باش ـــدری زی ـــه به ق ضایع
فـــرد مشـــکل کنـــد و گاهـــی ممکـــن اســـت ســـایر قســـمت ها )مخـــاط 

دهـــان( نیـــز دچـــار عارضـــه شـــود.
مهنـــدس منیـــره نورمحمـــدی کارشـــناس ایـــن پژوهشـــکده در 
ـــوان  ـــان آن عن ـــر در درم ـــی موث ـــای گیاه ـــاری و داروه ـــن بیم ـــوص ای خص
ـــد،  ـــی نباش ـــی مهم ـــک ناراحت ـــه ی ـــوط ب ـــر مرب ـــه اگ ـــان موگ ـــرد: درم ک

بـــه ســـهولت درمـــان بـــا برخـــی گیاهـــان انجـــام می گیـــرد.
ـــرگ  ـــی، ب ـــم گل ـــان مری ـــانده گیاه ـــتفاده از جوش ـــرد: اس ـــار ک وی اظه
ـــره  ـــان و غرغ ـــاط ده ـــم مخ ـــوی مای ـــورت شستش ـــی به ص ـــس وحش کرف

ـــد. ـــر می کن ـــاری ظاه ـــن بیم ـــی در ای ـــر درمان ـــان، اث ـــردن ده ک
نورمحمـــدی تشـــریح کـــرد: گیـــاه مریـــم گلـــی، دارای تانـــن، 
ــاح  ــپاراژین و امـ ــن، آسـ ــد، گلوتامیـ ــی، قنـ ــواد صابونـ ــد، مـ گلوکوزیـ
ــای  ــرای بیماری هـ ــی بـ ــارف خارجـ ــت و در مصـ ــون اسـ ــی گوناگـ معدنـ

ــرد دارد. ــم کاربـ ــو و رماتیسـ ــی، گلـ برفکـ
ـــی،  ـــم گل ـــاه مری ـــدار گی ـــاقه گل ـــا س ـــرگ ی ـــرم ب ـــاه گ ـــزود: پنج وی اف
ـــازه  ـــرگ Vaccinium Myrtillus را کـــه ت ـــا ب ـــرگ کرفـــس وحشـــی ی ب

یـــا خشـــک باشـــد در یـــک لیتـــر آب ســـرد بریزیـــد و ظـــرف محتـــوای 
آن را روی آتـــش بگذاریـــد تـــا بـــه جـــوش آیـــد. ســـپس آن را از روی 
آتـــش برداریـــد و 5 دقیقـــه صبـــر کنیـــد. بعـــد آن را بـــه دهـــان خـــود 
کـــه دچـــار برفـــک شـــده اســـت مالیـــده و دهانتـــان را بـــا آن شســـت 
ـــویید.  ـــا آن بش ـــود را ب ـــان خ ـــار ده ـــش ب ـــا ش ـــر روز پنج ت ـــد. ه ـــو دهی ش
ــاه  ــا گیـ ــو بـ ــم شستشـ ــدان هـ ــای دنـ ــزی لثه هـ ــان خونریـ ــرای درمـ بـ

ـــت. ـــد اس ـــر و مفی ـــی موث ـــم گل مری
نورمحمـــدی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: گیـــاه مریـــم گلـــی دارای 
ــی  ــرو بخشـ ــی و نیـ ــه تقویت کنندگـ ــی از جملـ ــی فراوانـ ــواص طبـ خـ
ـــده،  ـــهال، درد مع ـــان اس ـــه درم ـــوان ب ـــر آن می ت ـــواص دیگ ـــت و از خ اس
ـــتگی  ـــگی، خس ـــاالت یائس ـــرای اخت ـــن ب ـــه و همچنی ـــوه هاضم ـــدی ق کن

ـــرد ـــاره ک ـــرط، اش مف

■□■

بهبود آبسه و ناراحتی های 
دندان با گیاه »مارزبان«

مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
ــرای  ــان بـ ــرده مارزبـ ــه دم کـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــان جنوبـ خراسـ
درمـــان آنژیـــن کاربـــرد دارد، گفـــت: ضمـــاد ایـــن گیـــاه بـــرای درمـــان 
آبســـه، قانقاریـــا، بنـــد آوردن خون ریـــزی و ناراحتی هـــای دنـــدان 

مفیـــد اســـت.
ـــه  ـــان الحی ـــام لس ـــا ن ـــه ب ـــان ک ـــت: مارزب ـــین راغ آرا گف ـــدس حس مهن
ـــان  ـــرای درم ـــرده آن ب ـــه دم ک ـــت ک ـــی اس ـــود، گیاه ـــناخته می ش ـــز ش نی

ـــرد دارد. ـــن کارب آنژی
مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ایـــن گیـــاه اگـــر بـــا گوشـــت 
ــاری  ــرای بیمـ ــزود: بـ ــت، افـ ــون اسـ ــده خـ ــود، تصفیه کننـ ــه شـ پختـ
ــش  ــت، اثربخـ ــاوی اسـ ــای لنفـ ــه گره هـ ــوط بـ ــه مربـ ــی کـ لمفادنوپاتـ

اســـت.
ـــه،  ـــان آبس ـــرای درم ـــاه ب ـــن گی ـــاد ای ـــه داد: ضم ـــدس راغ آرا ادام مهن
قانقاریـــا، بنـــد آوردن خون ریـــزی و ناراحتی هـــای دنـــدان مفیـــد اســـت.
مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
خراســـان جنوبـــی بـــا بیـــان این کـــه مارزبـــان ضمـــاد تـــازه آن باعـــث 
التیـــام زخـــم می شـــود، بیـــان کـــرد: اســـتفاده از ریشـــه آن به صـــورت 

لوســـیون بـــرای تحلیـــل دانه هـــای جلـــدی مفیـــد اســـت.
ــزان  ــد: میـ ــادآور شـ ــاه یـ ــن گیـ ــرف ایـ ــزان مصـ ــورد میـ  وی در مـ

ــت. ــرم اسـ ــاه 5-۸ گـ ــن گیـ ــه از ایـ ــوراک روزانـ خـ
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اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و 
هایش های جهاددانشگاهی

■ تاکید بر انجام فعالیت های شاخص در واحدهای استانی 
جهاددانشگاهی

■ خلق یک رویان فرهنگی در کنار دیگر دستاوردهای 
جهاددانشگاهی

■ اعطای تندیس فداکاری به خانواده دو شهید مدافع سالمت تهران
■ مهم ترین رویکرد در تدوین برنامه هفتم جهاددانشگاهی

■ سازمان دانشجویان بسرتی برای دنبال کردن عالیق دانشجویان
■ اخبار کوتاه

برگزار
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برگـزار

شـــهریور:   0۹ جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط 
ــت حضـــوری و مجـــازی شـــورای هماهنگـــی  نشسـ
ـــی  ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــور دکت ـــا حض ـــگاهی ب جهاددانش
رییـــس جهاددانشـــگاهی، مهنـــدس علیرضـــا زجاجـــی 
مدیـــرکل حـــوزه ریاســـت، دکتـــر ســـید جـــواد شوشـــتری 
ـــدی  ـــر مه ـــع، دکت ـــت مناب ـــتیبانی و مدیری ـــاون پش مع
باصولـــی معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس، دکتـــر 
محمدرضـــا پورعابـــدی معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری و 
ـــی،  ـــز علم ـــوالن مراک ـــا مس ـــازی ب ـــاط مج ـــراری ارتب برق
پژوهشـــی و فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.
ــوه  ــزارش از نح ــه گ ــت ارای ــا محوری ــت ب ــن نشس ای
توزیــع اعتبــار دولتــی کلیــه ردیف هــای جهاددانشــگاهی 
ــف در ســال های  ــای مختل ــه و حوزه ه ــز هزین ــن مراک بی
ــت  ــر بودجــه و دریاف ــم ب 13۹۹ و 1۴00 و شــرایط حاک

نظــرات مســووالن برگــزار شــد.
ــا  ــوق بـ ــت فـ ــی در نشسـ ــا طیبـ ــر حمیدرضـ دکتـ
تاکیـــد بـــر انجـــام کارهـــای شـــاخص در واحدهـــای 

ــرد: بایـــد تـــاش کنیـــم ضمـــن  ــتانی تاکیـــد کـ اسـ
افزایـــش بودجـــه، بتوانیـــم در واحدهـــای اســـتانی کار 
شـــاخصی داشـــته باشـــیم کـــه ایـــن کارهـــا می توانـــد 

در قالـــب تولیـــد یـــا ارایـــه خدمـــات باشـــد.
ــد  ــاخص بایـ ــای شـ ــن فعالیت هـ ــه داد: ایـ وی ادامـ
به گونـــه ای باشـــد کـــه ضمـــن حـــل مشـــکلی از 
ــد  ــرای واحـ ــبی را بـ ــدی مناسـ ــع درآمـ ــور، منابـ کشـ

ایجـــاد کنـــد.
ـــاد  ـــن نه ـــه ای ـــش بودج ـــه افزای ـــی در ادام ـــر طیب دکت
را نتیجـــه کارهـــای خوبـــی بـــوده کـــه انجـــام شـــده 
اســـت، گفـــت: ایـــن نشـــان می دهـــد کـــه مـــا بایـــد 
ـــت  ـــمان در معاون ـــام تاش ـــم و تم ـــه کار بمانی ـــد ب متعه
ــداد  ــم تعـ ــعی کنیـ ــه سـ ــت کـ ــن اسـ ــی ایـ پژوهشـ
زیادتـــری از واحدهـــا فعالیـــت شـــاخص بـــرای خـــود 

تعریـــف کننـــد.
وی تاکیـــد کـــرد: در اســـتان ها بایـــد ارتبـــاط بـــا 
نماینـــدگان مجلـــس برقـــرار شـــود و از آن هـــا دعـــوت 

شـــود تـــا در بازدیـــد از واحـــد، فعالیت هـــای شـــاخص 
ـــود. ـــریح ش تش

وقـــت  معـــاون  شوشـــتری  دکتـــر  ادامـــه  در 
این کـــه  بیـــان  بـــا  جهاددانشـــگاهی  پشـــتیبانی 
همـــکاران در واحدهـــای اســـتانی بایـــد تـــاش کننـــد 
ــتان از  ــدگان اسـ ــران و نماینـ ــات مدیـ ــطح اطاعـ سـ
ـــا  ـــت: قطع ـــد، گف ـــاال ببرن ـــاد را ب ـــن نه ـــای ای فعالیت ه
ـــس  ـــا در مجل ـــد کار م ـــاق رخ ده ـــن اتف ـــه ای ـــی ک زمان
بـــرای دفـــاع کمتـــر می شـــود و می توانیـــم توجیهـــات 

بهتـــری داشـــته باشـــیم.
وی افـــزود: امســـال افزایـــش بودجـــه خوبـــی را در 
جهاددانشـــگاهی داشـــتیم، امـــا بـــا توجـــه بـــه تـــورم 

ــتیم. موجـــود می بینیـــم کـــه خیلـــی عقـــب هسـ
ــیل های  ــرد: پتانسـ ــح کـ ــتری تصریـ ــر شوشـ دکتـ
ـــتان  ـــد دوس ـــه بای ـــم ک ـــگاهی داری ـــی در جهاددانش خوب
ــم  ــتفاده کنیـ ــیل ها اسـ ــن پتانسـ ــد از ایـ کمـــک کننـ
ــول  ــگاهی را متحـ ــال 1۴01 جهاددانشـ ــه سـ و بودجـ

کنیـــم.
وی تصریـــح کـــرد: از هم اکنـــون می توانیـــم بـــرای 
ـــگاهی  ـــرای جهاددانش ـــی را ب ـــه خوب ـــال 1۴01 بودج س
ــازمان  ــت از سـ ــه دریافـ ــدی و چـ ــر درآمـ ــه از نظـ چـ

برنامـــه و بودجـــه و مجلـــس ترســـیم کنیـــم.
ــی  ــد صالحـ ــید احمـ ــت سـ ــن نشسـ ــه ایـ در ادامـ
مرنـــد مدیـــرکل دفتـــر بودجـــه تشـــکیل و روش هـــای 
جهاددانشـــگاهی بـــه ارایـــه گزارشـــی از نحـــوه توزیـــع 
ــگاهی  ــای جهاددانشـ ــه ردیف هـ ــی کلیـ ــار دولتـ اعتبـ
ــف در  ــای مختلـ ــه و حوزه هـ ــز هزینـ ــن مراکـ ــه ایـ بـ

پرداخـــت. و 1۴00  ســـال های 13۹۹ 
ــی و  ــاون هماهنگـ ــی معـ ــر باصولـ ــن دکتـ همچنیـ
امـــور مجلـــس نیـــز در ایـــن نشســـت اظهـــار کـــرد: 
ایـــن امـــکان وجـــود دارد کـــه واحدهـــا از نماینـــدگان 
ــه  ــا جلسـ ــا یـ ــد از توانمندی هـ ــرای بازدیـ ــتانی بـ اسـ
ــا و  ــد و توانمندی هـ ــوت کننـ ــزی دعـ ــر مرکـ در دفتـ
ظرفیت هـــای ایـــن نهـــاد بـــه آن هـــا معرفـــی شـــود.
ـــردن  ـــه مطـــرح ک ـــن نشســـت مســـوالن ب ـــان ای در پای
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــا بودج ـــه ب ـــود در رابط ـــواالت خ س

ـــد. پرداختن

تاکید بر انجام فعالیت های شاخص در واحدهای 
استانی جهاددانشگاهی

نشست حضوری و مجازی شورای هاهنگی جهاددانشگاهی با حضور رییس، معاونان و مسوالن مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی 
جهاددانشگاهی برگزار شد

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

برگزار
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 22 شـــهریور: ایـــن 
مراســـم بـــا حضـــور دکتـــر محمدحســـین ایمانـــی 
ـــای  ـــوم و فناوری ه ـــی عل ـــارک مل ـــس پ ـــخو ریی خوش
نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی، دکتـــر ســـیاوش ملکـــی 
فـــر معـــاون صنـــدوق نـــوآوری رییـــس جمهـــوری، 
دکتـــر اصغـــر نـــوراهلل زاده مدیـــر عامـــل صنـــدوق 
کارآفرینـــی امیـــد، دکتـــر ســـید ســـعید هاشـــمی 
رییـــس دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ، علی اکبـــر 
عبدالملکـــی رییـــس کمیســـیون گردشـــگری اتـــاق 
ــن  ــدگان ایـ ــی از داوران و برگزیـ ــی و جمعـ بازرگانـ

جشـــنواره برگـــزار شـــد.
 در ابتـــدای ایـــن مراســـم پیـــام دکتـــر ســـعید 

ـــی  ـــاب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــر ش ـــی دبی ـــا عامل رض
ــت  ــخو قرائـ ــی خوشـ ــین ایمانـ ــط محمدحسـ توسـ

ـــد. ش
متن این پیام به قرار زیر است؛

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
ـــی،  ـــیم کار اجتماع ـــد تقس ـــاوری و رش گســـترش فن
ـــه  ـــرده ک ـــان ک ـــاد را نمای ـــی از اقتص ـــای نوین جلوه ه
ـــی  ـــه اطاعات ـــاد جامع ـــه اقتص ـــی ب ـــاد صنعت از اقتص
ــاد  ــون اقتصـ ــان و اکنـ ــاد دانش بنیـ و ســـپس اقتصـ
صنایـــع خـــاق و فناوری هـــای نـــرم را شـــاهد 
هســـتیم کـــه در حـــال افزایـــش ســـهم ایـــن نـــوع 
ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــص داخل ـــد ناخال ـــاد از تولی از اقتص

ـــت. ـــته اس ـــی داش ـــترش جهش ـــر گس ـــال های اخی س
فناوری هـــای نـــرم، مجموعـــه ای از هنجارهـــا، 
ســـامانه های  و  نهادهـــا  مقـــررات،  رویه هـــا، 
دانشـــی را در برمی گیـــرد کـــه رفتـــار انســـان و 
ـــی او را  ـــی و اجتماع ـــی، فرهنگ ـــای روحی-روان نیازه
هـــدف قـــرار داده و موجبـــات کارایـــی و اثربخشـــی 
فراهـــم  را  ســـخت  فناوری هـــای  مطلوب تـــر 

زد. می ســـا
ویژگـــی بـــارز فناوری هـــای نـــرم آن اســـت کـــه 
به جـــای بهره گیـــری از مـــواد اولیـــه طبیعـــی و 
معدنـــی از بروندادهـــای فکـــری و خاقیـــت انســـان 
ــری دارد  ــی و هنـ ــه، فرهنگـ ــت نوآورانـ ــه ماهیـ کـ
ــاوری  ــرم، فنـ ــای نـ ــد. فناوری هـ ــتفاده می کنـ اسـ
خاقیـــت و نـــوآوری اســـت کـــه در اندیشـــه، احســـاس، 
ارزش هـــا، رفتارهـــای فـــردی و ســـازمانی و تمامـــی 
جنبه هـــای غیرمـــادی جامعـــه بشـــری تاثیرگـــذاری 
و  عمیق تـــر  رابطـــه  نـــرم  فناوری هـــای  دارد. 
ــار،  ــان و فرهنـــگ دارد و رفتـ ــا انسـ نزدیک تـــری بـ
کنـــش، واکنـــش و برهمکنش هـــای انســـان را بـــه 
ـــرار  ـــه ق ـــورد توج ـــود م ـــی خ ـــوع عملیات ـــه موض مثاب
ــاد در  ــتابان اقتصـ ــد شـ ــد. در حقیقـــت رشـ می دهـ
ــی،  ــوش مصنوعـ ــد، هـ ــای جدیـ ــوزه فناوری هـ حـ
ــاد  ــیر ایجـ ــادن در مسـ ــناختی و گام نهـ ــوم شـ علـ
ــه  ــت کـ ــده اسـ ــب شـ ــان موجـ ــه دانش بنیـ جامعـ
فناوری هـــای نـــرم در بهبـــود کیفیـــت زندگـــی 
ــگاه  ــی، جایـ ــات اجتماعـ ــطح تعامـ ــای سـ و ارتقـ
ـــد. اقتصـــاد و صنعـــت ارتباطـــات  درخـــور توجهـــی بیاب
هم زمـــان بـــا توســـعه شـــبکه های ارتباطـــی و 
فناوری هـــای  شـــکل گیری  موجـــب  رســـانه ای 
ـــی  ـــی و فرازمان ـــت هایفرامکان ـــاد ظرفی ـــد و ایج جدی

خلق یک رویان فرهنگی در کنار دیگر 
دستاوردهای جهاددانشگاهی

آیین اختتامیه نخستین جشنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع خالق فرهنگی در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و 

صنایع فرهنگی برگزار شد
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برگـزار

ـــوژی  ـــرفت های تکنول ـــیاری از پیش ـــت و بس ـــده اس ش
کنونـــی در عصـــر ارتباطـــات را بـــه ارمغـــان آورده و 
پایـــه جهانی شـــدن بـــه معنـــای تجربـــه نوینـــی از 

ــود. ــوب می شـ ــد محسـ ــی جدیـ ــبک زندگـ سـ
ـــه  ـــگ مواج ـــدن فرهن ـــی ش ـــا دو فضای ـــا ب ـــروز م ام
شـــده ایم و بخـــش مهمـــی از فرهنـــگ جامعـــه 
ــوای  ــرد و محتـ ــکل می گیـ ــازی شـ ــای مجـ در فضـ
ــرای فرهنگـــی  ــازی منبـــع مهمـــی بـ ــای مجـ فضـ
شـــدن جامعـــه اســـت. فضـــای مجـــازی به مـــوازات 
ـــردی  ـــه عملک ـــر و دامن ـــه و متغی ـــی، مؤلف ـــان واقع جه
پیـــدا کـــرده اســـت. دانـــش دو فضایـــی نـــگاه 
تکمیلـــی بـــه دانـــش فضـــای اول و دانـــش فضـــای 
دوم دارد و بـــرای آن یـــک گســـتره بزرگـــی فراهـــم 
ـــن  ـــه ای ـــی ب ـــان کرونای ـــه جه ـــه تجرب ـــت ک ـــرده اس ک
ـــای  ـــاهد آموزش ه ـــر ش ـــا ناگزی ـــن زد و م ـــه دام تجرب
ـــی  ـــل توجه ـــش قاب ـــه بخ ـــود ک ـــم ب ـــی خواهی ترکیب
از آمـــوزش از کیفیـــت بســـیار بـــاال برخـــوردار 
ـــوزه،  ـــن ح ـــترش ای ـــه گس ـــه ب ـــا توج ـــود. ب ـــد ب خواه
ــی  ــی و ارتباطـ ــه اطاعاتـ ــش و جامعـ ــه دانـ دامنـ
ــرده و  ــر کـ ــی تغییـ ــر روش حکمرانـ ــی از نظـ کنونـ
ـــت. ـــده اس ـــود آم ـــه وج ـــدی ب ـــی جدی ـــدل حکمران م
در نظـــام حکمرانـــی جدیـــد روش حکمرانـــی 
دولـــت حتمـــا به صـــورت دولـــت الکترونیـــک و 
ــای  ــمند در عرصه هـ ــت هوشـ ــر مدیریـ ــی بـ مبتنـ
به نوعـــی  و  کـــرد  خواهـــد  ظهـــور  گوناگـــون 
ـــای خـــط مشـــی  ـــه الگوه ـــل ب ـــت تبدی ـــی دول حکمران
گـــذاری از قبیـــل نـــوع کار شـــورای هـــای عالـــی و 
ـــی،  ـــت اجرائ ـــه دول ـــود و ن ـــری می ش ـــام تنظیم گ نظ
ـــت  ـــه دول ـــه در عرص ـــت هم ـــات دول ـــع اجرائی در واق

ــود. ــرا می شـ ــمند اجـ ــک هوشـ الکترونیـ
ــه  ــود کـ ــی بـ ــای مکملـ ــازی فضـ ــای مجـ فضـ
ـــون  ـــاد گوناگ ـــی در ابع ـــای واقع ـــر فض توانســـت متناظ
ــت  ــن صنعـ ــد و ایـ ــت کنـ ــاد ظرفیـ ــی ایجـ زندگـ
 Technological( ــه ــاوری یگانـ ــمت فنـ ــه سـ بـ
ــع  ــه در واقـ ــد کـ ــت می کنـ Singularity( حرکـ
هـــوش  و  نـــرم  فناوری هـــا  تمامـــی  تجمیـــع 
از  اســـتفاده  می شـــود.  محســـوب  مصنوعـــی 
ــاز  ــد زمینه سـ ــام می توانـ ــی اسـ ــای حقوقـ ایده هـ
ســـبک  در  اســـامی  نظام واره هـــای  در  تحـــول 

ــامی  ــت اسـ ــم و تربیـ ــای تعلیـ ــی و حوزه هـ زندگـ
ــای  ــد و ارزش هـ ــر توحیـ ــان آن بـ ــه بنیـ ــود کـ شـ

ــت. ــامی اسـ ــانی و اسـ انسـ
ــرد  ــا رویکـ ــاق بـ ــد و خـ ــای جدیـ در فناوری هـ
ـــگاه  ـــا ن ـــه ب ـــتیم ک ـــه هس ـــانه ای مواج ـــتی شناس هس
ـــروردگار،  ـــش پ ـــه آفرین ـــن وج ـــد و زیباتری ـــه توحی ب
انســـان به عنـــوان یـــک کاربـــر فعـــال و خـــود 
انتخاب گـــر مســـیر پیشـــروی خـــود را برمی گزینـــد 
ـــطح  ـــا س ـــب ب ـــی متناس ـــردی و اجتماع ـــات ف و خدم
ـــام  ـــن نظ ـــود و در ای ـــد می ش ـــان نظامن ـــار انس اختی
کرامـــت و حقـــوق انســـانی ظرفیـــت جدیـــد پیـــدا 

می کنـــد.
ــا  ــن فناوری هـ ــای نویـ ــتر فضـ ــد در بسـ ــا بایـ مـ
ــا ایده هـــای خـــاق و ســـوژه های برتـــر مبتنـــی  بـ
ــاد  ــی را ایجـ ــامی-ایرانی فضایـ ــگ اسـ ــر فرهنـ بـ
کنیـــم تـــا جامعـــه بـــر اســـاس ارزش هـــای الهـــی 
و هنجارهـــای قابـــل قبـــول، انســـان هـــوای پـــاک 
ــی  ــبک زندگـ ــد و از سـ ــاق کنـ ــب را استنشـ و طیـ

ــود. ــد شـ ــه ای بهره منـ ــده و نوآورانـ بالنـ
توجـــه بـــه بنیان هـــای فرهنگی مـــان در تولیـــد 
ـــطح  ـــای س ـــدار و ارتق ـــب اقت ـــرم موج ـــای ن فناوری ه
توانایـــی و دانـــش فنـــی مـــا خواهـــد شـــد. اگـــر بتوانیـــم 
ســـازه های  اســـاس  بـــر  را  نـــرم  فناوری هـــای 
تعلیـــم و تربیـــت اســـامی بســـازیم، ظرفیت هـــای 
جامعـــه را بـــه ســـمت تولیـــد محتواهـــا و صنایـــع 
خـــاق پـــاک هدایـــت کرده ایـــم. فناوری هـــای 
جدیـــد بـــر اســـاس منبـــع تغذیـــه و آبشـــخور آن، 
ـــب و  ـــای مناس ـــا و هنجاره ـــد ارزش ه ـــدرت بازتولی ق
ـــوان  ـــه نمی ت ـــرا ک ـــد چ ـــه را دارن ـــب در جامع نامناس
فنـــاوری را به عنـــوان یـــک امـــر خنثـــی و ابـــزاری 

ـــرد. ـــی ک تلق
انســـانی  محصولـــی  خـــود  کـــه  فناوری هـــا 
هســـتند، می تواننـــد بـــا نوآوری هـــای خاقانـــه 
و مبتنـــی بـــر مؤلفه هـــای اســـامی و بومـــی در 
جهـــت تولیـــد همـــان هـــوای پـــاک و بـــر اســـاس 
ـــمند  ـــی ارزش ـــوالت و تولیدات ـــه محص ـــای جامع نیازه

و هویـــت محـــور ارایـــه دهنـــد.
ـــی  ـــدی را طراح ـــده جدی ـــد آین ـــای جدی فناوری ه
می کننـــد کـــه بایـــد تـــاش کـــرد تـــا مولفه هـــای 

ـــد  ـــای جدی ـــامی را در فناوری ه ـــی و اس ـــت ایران هوی
ـــود  ـــان خ ـــه مخاطب ـــه جامع ـــم و در عرص ـــاظ کنی لح
را حفـــظ و متناســـب بـــا الگوهـــای دینـــی تربیـــت 

ـــم. کنی
ــتای  ــی در راسـ ــاب فرهنگـ ــی انقـ ــورای عالـ شـ
ـــرداز  ـــده پ ـــاق و ای ـــان خ ـــه جوان ـــی ب ـــدار بخش اقت
حـــوزه فناوری هـــای نـــرم و فرهنگـــی، عـــاوه بـــر 
حمایت هـــای مســـتمر از پیشـــرفت فناوری هـــای 
ـــا  ـــت ت ـــوده اس ـــاش نم ـــی ت ـــاق و فرهنگ ـــع خ صنای
زمینه هـــا و تمهیـــدات الزم قانونـــی و ســـاختاری را 
نیـــز فراهـــم نمایـــد. بـــدون شـــک تـــاش حاصـــل 
ــای  ــردازی در حوزه هـ ــده پـ ــردازی و ایـ از مفهوم پـ
فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی، بایـــد 
ـــاد  ـــق اقتص ـــدی و رون ـــطح توانمن ـــاء س ـــب ارتق موج
فرهنـــگ و تعمیـــق بینـــش جامعـــه فرهیختـــه 
ایرانـــی شـــود. البتـــه توانمندســـازی جامعـــه بـــرای 
مواجهـــه عقانـــی بـــا آســـیب ها فضـــای مجـــازی 
ـــاد  ـــزرگ ایج ـــای ب ـــه آواره ـــر جامع ـــر س ـــا ب ـــه بعض ک

ــادی دارد. ــت زیـ ــد، اهمیـ می کننـ
ـــری،  ـــم رهب ـــام معظ ـــدات مق ـــه تاکی ـــه ب ـــا توج ب
فناوری هـــای  اقتصـــادی  و  راهبـــردی  اهمیـــت 
ـــان  ـــوزه، متولی ـــن ح ـــی ای ـــرم، پیچیدگ ـــی و ن فرهنگ
ـــن  ـــا و همچنی ـــردن آن ه ـــرا ک ـــزوم همگ ـــدد و ل متع
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه »فناوری هـــای نـــرم و 
ـــی  ـــع علم ـــه جام ـــای نقش ـــزو اولویت ه ـــی« ج فرهنگ
و نقشـــه مهندســـی فرهنگـــی کشـــور قـــرار گرفتـــه 
و همچنیـــن در راســـتای جهت گیـــری کان کشـــور 
ـــعه  ـــند توس ـــامی، »س ـــاب اس ـــه گام دوم انق در بیانی
فناوری هـــای نـــرم و هویت ســـاز« توســـط شـــورای 
عالـــی انقـــاب فرهنگـــی بـــه تصویـــب رســـیده و 
اکنـــون چـــراغ راه فعـــاالن و برنامـــه ریـــزان ایـــن 

حـــوزه اســـت.
ـــاده  ـــه، ۹ م ـــک مقدم ـــر ی ـــتمل ب ـــند مش ـــن س ای
ــورخ 13۹7/0۴/26  ــه ۸10 مـ ــره در جلسـ و ۹ تبصـ
ـــب رســـید  ـــه تصوی ـــی انقـــاب فرهنگـــی ب شـــورای عال
ــم انداز،  ــا، چشـ ــاس آن تعاریـــف، ارزش هـ ــر اسـ و بـ
ـــی  ـــات مل ـــرد کان و اقدام ـــداف، 10 راهب ـــول، اه اص
ــند  ــرای سـ ــی اجـ ــایل اجرایـ ــا و مسـ ــل آن هـ ذیـ
ـــوری  ـــات کش ـــر از مقام ـــت. 1۸ نف ـــده اس ـــن ش تبیی
ـــو  ـــند عض ـــن س ـــازی ای ـــی س ـــتاد اجرای ـــورای س در ش
ـــن  ـــده ای ـــزار کنن ـــه برگ هســـتند و جهاددانشـــگاهی ک
ـــه اعضـــای  ـــذار اســـت، از جمل ـــر و اثرگ جشـــنواره فاخ

ـــت. ـــذار آن اس تاثیرگ
در پایـــان الزم می دانـــم از جنـــاب آقـــای دکتـــر 
ایمانـــی خوشـــخو ریاســـت محتـــرم پـــارک ملـــی 
علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی 
ــرای  ــان بـ ــمند ایشـ ــر و دانشـ ــکاران جهادگـ و همـ
برگـــزاری ایـــن جشـــنواره تقدیـــر و تشـــکر کـــرده 
و امیـــدوارم بـــه فضـــل الهـــی جوانـــان هوشـــمند، 
کوشـــا و خـــاق ایرانـــی متناســـب بـــا نیازهـــا 
و اولویت هـــای کشـــور بـــه خلـــق و راه انـــدازی 
ـــادرت  ـــی مب ـــاق فرهنگ ـــع خ ـــتم های صنای اکوسیس
کـــرده و بـــا اســـتعانت از درگاه احدیـــت در گام دوم 

انقـــاب اســـامی بیـــش از پیـــش بدرخشـــند.
والسام علیکم و رحمه اهلل و برکاته

سعیدرضا عاملی؛ دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی«

ـــت  ـــاره اهمی ـــی درب ـــم ایمان ـــن مراس ـــه ای در ادام
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شناســـایی ایده هـــا گفـــت: خوشـــبختانه پـــارک 
صنایـــع  و  نـــرم  فناوری هـــای  و  علـــوم  ملـــی 
فرهنگـــی بـــا حمایت هـــای نهادهـــای مرتبـــط 
ـــه  ـــن مجموع ـــد. ای ـــدا کن ـــی پی ـــگاه خوب توانســـته جای
ـــه  ـــا در زمین ـــت ایده ه ـــرای دریاف ـــی ب ـــواره محل هم
ـــوده اســـت امـــا در ایـــن جشـــنواره  صنایـــع فرهنگـــی ب
تـــاش کردیـــم مـــا ســـراغ ایده هـــا برویـــم و 
ـــتند را  ـــناخته هس ـــه ناش ـــن زمین ـــه در ای ـــرادی ک اف
ـــون  ـــی چ ـــروزه واژه های ـــبختانه ام ـــم. خوش ـــدا کنی پی
ــات  ــاق در ادبیـ ــای خـ ــاق فناوری هـ ــع خـ صنایـ
ـــان از  ـــن نش ـــت و ای ـــه اس ـــور راه یافت ـــادی کش اقتص
ـــن  ـــه همی ـــوزه دارد ب ـــن ح ـــه ای ـــردان ب ـــه دولتم توج
دلیـــل مـــا بایـــد آمادگـــی الزم را داشـــته باشـــیم 
ـــایی  ـــث شناس ـــه بح ـــته ب ـــاختارمندتر از گذش ـــا س ت

ایده هـــا بپردازیـــم.
ایمانـــی افـــزود: قصـــد داریـــم یـــک بانـــک 
اطاعاتـــی بســـیار معتبـــری از ایـــده پـــردازان 
ــا در کنـــار مجمـــوع  ــه کنیـــم تـ ــی تهیـ فرهنگـ
یـــک  جهاددانشـــگاهی  ارزشـــمند  فعالیت هـــای 

رویـــان فرهنگـــی خلـــق کنیـــم.

چگونه یک دانش بنیان مورد حمایت قرار 
می گیرد

ــوع  ــه نـ ــاره بـ ــا اشـ ــر بـ ــی فـ ــه ملکـ در ادامـ
از  شـــکوفایی  و  نـــوآوری  صنـــدوق  حمایـــت 
اســـتارتاپ ها گفـــت: واضـــح اســـت کـــه وظیفـــه 
ـــوری  ـــت جمه ـــکوفایی ریاس ـــوآوری و ش ـــدوق ن صن
ــال  ــه در حـ ــت کـ ــا اسـ ــت از دانش بنیان هـ حمایـ
ــان  ــزار دانش بنیـ ــش هـ ــه شـ ــک بـ ــر نزدیـ حاضـ
ــن  ــوی ایـ ــا از سـ ــیاری از آن هـ ــه بسـ ــم کـ داریـ
در  قرارگرفته انـــد.  حمایـــت  مـــورد  صنـــدوق 
نـــوآور  شـــرکت های  دانش بنیان هـــا  کنـــار 
کـــه  هســـتند  زیـــادی  اســـتارتاپ های  و 
ــانند،  ــر می رسـ ــه ثمـ ــدی را بـ ــای مفیـ فعالیت هـ
شـــاید ایـــن پرســـش کـــه آیـــا شـــرکت های 
نـــوآور و اســـتارتاپ ها هـــم مـــورد تامیـــن مالـــی 
صنـــدوق قـــرار می گیـــرد یـــا خیـــر؟ بـــه وجـــود 
ـــه  ـــی ک ـــت، از آنجای ـــد گف ـــخ بای ـــه در پاس ـــد ک آی
ــی  ــوزه فرهنگـ ــب در حـ ــوآور اغلـ ــرکت های نـ شـ

فعالیـــت می کننـــد، در نهایـــت بایـــد بـــه مرحلـــه 
دانش بنیـــان شـــدن نـــوع ســـه برســـند؛ بنابرایـــن 
ـــی  ـــوزه فرهنگ ـــتارتاپ های ح ـــک از اس ـــر ی ـــر ه اگ
ــوری  ــت جمهـ ــی ریاسـ ــت علمـ ــوی معاونـ از سـ
ــان  ــرکت دانش بنیـ ــه شـ ــه بـ ــدند کـ ــق شـ موفـ
نـــوع ســـه تبدیـــل شـــوند، مشـــمول ایـــن قانـــون 

. ند می شـــو
ـــتارتاپ  ـــک اس ـــد ی ـــل رش ـــه مراح ـــاره ب ـــا اش وی ب
از منظـــر تامیـــن مالـــی و درآمـــد گفـــت: معمـــوال 
ــه  ــد کـ ــد دارنـ ــش تولیـ ــه پیـ ــتارتاپ ها مرحلـ اسـ
می تواننـــد در ایـــن مرحلـــه در رویـــداد پیونـــد 
ــد و  ــرکت کننـ ــکوفایی شـ ــوآوری و شـ ــدوق نـ صنـ
ـــذری  ـــه ب ـــند. در مرحل ـــذری برس ـــه ب ـــه مرحل ـــد ب بع
اســـتارتاپ ها معمـــوال بایـــد بـــا پیوســـتن بـــه 
شـــتاب دهنده ها در مســـیر اســـتاندارد تولیـــد قـــرار 
ـــک  ـــا کم ـــدوق ب ـــن صن ـــه ای ـــت ک ـــد. اینجاس بگیرن
حمایـــت  اســـتارتاپ ها  از  شـــتاب دهنده ها  بـــه 
می کنـــد. در واقـــع هـــر اســـتارتاپی کـــه توانســـت 
ــرارداد ببنـــدد، می توانـــد از  ــتاب دهنده ای قـ ــا شـ بـ
ـــرد  ـــره بگی ـــدون به ـــون وام ب ـــد میلی ـــا ص ـــتاد ت هش
می شـــود  داده  شـــتاب دهنده  بـــه  البتـــه  کـــه 
ــه  ــر بـ ــوض دیگـ ــد وام باعـ ــن چنـ ــار ایـ و در کنـ

. هیم می د ه هـــــــا هند ب د شتا
ـــا  ـــک ت ـــدود ی ـــد ح ـــه بع ـــه داد: در مرحل وی ادام
ـــتارتاپ هایی  ـــه اس ـــان ب ـــارد توم ـــج میلی ـــا پن ـــار ت چه
شـــتاب دهنده  مرحلـــه  از  کـــه  می دهیـــم  وام 
ـــن  ـــم ای ـــاز ه ـــه ب ـــند ک ـــرده باش ـــور ک ـــامت عب به س
ــم  ــع نمی خواهیـ ــتقیم نیســـت. در واقـ کمـــک مسـ
ــود  ــل شـ ــتقیم وارد عمـ ــور مسـ ــت به طـ ــه دولـ کـ
و واســـطه بیـــن ایـــن شـــرکت ها بـــا صنـــدوق 
ــت؛ در  ــی اسـ ــکوفایی بخـــش خصوصـ ــوآوری شـ نـ
ایـــن راســـتا تـــاش کردیـــم حضـــور دولـــت را در 
ـــه  ـــن مرحل ـــد. در ای ـــی باش ـــدن حداقل ـــان ش دانش بنی
ـــی  ـــای حمایت ـــت در صندوق ه ـــا عضوی ـــتارتاپ ها ب اس
دیگـــر می تواننـــد از خدمـــات مـــا بهـــره بگیرنـــد و 
در نهایـــت اگـــر بـــه مرحلـــه دانش بنیـــان رســـیدند 
می توانیـــم به صـــورت مســـتقیم خدمات رســـانی 

کنیـــم.

سبک زندگی نو با اینترنت نسل پنجم
ـــژه  ـــده وی ـــب ای ـــازاده صاح ـــن رض ـــه آیدی در ادام
ـــنواره  ـــال جش ـــوی داوران در خ ـــه از س ـــب ک منتخ
برگزیـــده شـــد، بـــا اشـــاره بـــه ســـبک زندگـــی در 
ــه  ــت کـ ــه اسـ ــه این گونـ ــت: روح زمانـ ــده گفـ آینـ
ــته باشـــد حـــذف  ــتاوردی نداشـ ــر فـــردی دسـ اگـ
ــام ســـبک  ــه نـ ــود مـــن در یـــک فرمـــی بـ می شـ
ــم  ــردازی می کنـ ــده پـ ــه ایـ ــده نگرانـ ــی آینـ زندگـ
ـــازی  ـــای فرهنگ س ـــر مبن ـــن ب ـــال م ـــده امس ـــه ای ک
بـــر نســـل پنجـــم اینترنـــت اســـت کـــه مفاهیـــم 
جدیـــد را در قالـــب وســـایل زندگـــی بـــه انســـان ها 

عرضـــه می کنـــد.
وی ادامـــه داد: مـــن از فرآیندهـــای خودســـازمان 
یافتـــه بـــرای طراحـــی اســـتفاده می کنـــم و هدفـــم 

ـــت. ـــمندانه اس ـــداری هوش ـــک پای ی
به گفتـه وی موتورسـیکلت های پرنـده، خودروهای 
خـودران رباتیکـی، خانه هـای هوشـمند و چـرخ سـوم 
نمودهـای عینـی ایـده سـبک زندگی بر اسـاس نسـل 

پنجـم اینترنت اسـت.

شیوه ای جدید در تامین مالی استارتاپ ها
در ادامـــه نـــوراهلل زاده بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت 
ــن  ــکی در ایـ ــت: شـ ــی گفـ ــع فرهنگـ ــد صنایـ رشـ
ـــادی در  ـــت زی ـــی اهمی ـــع فرهنگ ـــه صنای ـــت ک نیس
ـــا  ـــد و م ـــته باش ـــد داش ـــا می توان ـــور م ـــاد کش اقتص
ــن  ــد تامیـ ــیوه های جدیـ ــا شـ ــم بـ تـــاش می کنیـ
ــیوه ها راه  ــن شـ ــا ایـ ــم بـ ــم. امیدواریـ ــی کنیـ مالـ
صنایـــع فرهنگـــی را در راســـتای تجاری ســـازی 

همـــوار ســـازیم.
ــه  ــم کـ ــن را داریـ ــی ایـ ــا آمادگـ ــزود: مـ وی افـ
شـــرایط جدیـــد را بـــرای تامیـــن مالـــی ایـــن 
ایده هـــا فراهـــم و از محـــل اعتبـــار ایـــن رونـــد را 

ــم. ــهیل کنیـ تسـ
در انتهـای ایـن مراسـم آییـن تجلیـل از داوران بـا 
حضـور اصغـر نوراهلل زاده، دکتر سـید سـعید هاشـمی، 
علی اکبـر عبدالملکـی و ابراهیمـی نبیونـی برگزار شـد.
ــار  ــوع آثـ ــرس، از مجمـ ــینا پـ ــزارش سـ ــه گـ بـ
ارســـال شـــده 31 اثـــر بـــه انتخـــاب داوران جـــزو 

ایده هـــای برتـــر شـــناخته شـــدند.
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برگـزار

ـــس  ـــر: تندی ـــی جهاددانشـــگاهی، 06 مه ـــط عموم رواب
ـــد  ـــر اح ـــواده دکت ـــه خان ـــم ب ـــداکاری دوره ده ـــی ف مل
جاویـــد انبـــاردان )پزشـــک عمومـــی( و دکتـــر بهـــزاد 
قلعـــه نوئـــی )داروســـاز( از شـــهدای مدافـــع ســـامت 

ـــد. ـــا ش ـــران اعط ـــهر ته ش
آییـــن اعطـــای تندیـــس ملـــی فـــداکاری بـــه 
ــج و  ــدف ترویـ ــا هـ ــاله بـ ــران هرسـ ــجویان ایـ دانشـ
ــجویان  ــی دانشـ ــوولیت اجتماعـ ــوم مسـ ــق مفهـ تعمیـ
و بـــا رویکـــرد ایثـــار و فـــداکاری در جامعـــه توســـط 
ــود. ــزار می شـ ــران برگـ ــگاهی تهـ ــازمان جهاددانشـ سـ
در دهمیـــن دوره اعطـــای تندیـــس فـــداکاری و در 
پاسداشـــت حریـــم انســـانیت و نوع دوســـتی و به پـــاس 
تـــاش در احیـــای ارزش هـــای الهـــی و انســـانی، 
ـــامت  ـــاع از س ـــتگی و دف ـــگ از خودگذش ـــج فرهن تروی
انســـان ها در مقابلـــه بـــا همه گیـــری ویـــروس کرونـــا، 
ـــع  ـــهدای مداف ـــواده ش ـــه خان ـــداکاری ب ـــی ف ـــس مل تندی

ـــد. ـــدا ش ـــامت اه س
ــت و  ــام نداشـ ــب عـ ــال مخاطـ ــن امسـ ــن آییـ ایـ
جامعـــه دانشـــجویی و دانشـــگاهی به پـــاس قدردانـــی 

از زحمـــات مدافعـــان ســـامت بـــا حضـــور در منـــازل 
ـــرای  ـــود را ب ـــان خ ـــه ج ـــع ســـامت ک ـــدود 300 مداف ح
دفـــاع از ســـامت هم وطنـــان خـــود فـــدا کردنـــد بـــا 
اهـــدای لـــوح تقدیـــر و تندیـــس نمادیـــن فـــداکاری 

تقدیـــر کردنـــد.
دکتـــر احـــد جاویـــد انبـــاردان )پزشـــک عمومـــی( 
ــهید  ــاز( دو شـ ــی )داروسـ ــه نوئـ ــزاد قلعـ ــر بهـ و دکتـ
ـــا  ـــداکاری آن ه ـــس ف ـــه تندی ـــد ک ـــامت بودن ـــع س مداف
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــط عموم ـــکاری اداره کل رواب ـــا هم ب

ـــد. ـــا ش ـــا اعط ـــواده آن ه ـــه خان ب
بـــا حضـــور دکتـــر ابوالقاســـم رییســـی مدیـــرکل روابـــط 
عمومـــی جهاددانشـــگاهی، دکتـــر جمـــال رحیمیـــان 
معـــاون فرهنگـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران و 
ـــداکاری و  ـــی ف ـــس مل ـــا تندی ـــی اعط ـــن دائم ـــر آیی دبی
ـــاد در  ـــن نه ـــی ای ـــط عموم ـــی از اداره کل رواب نمایندگان
ـــی  ـــس مل ـــع ســـامت، تندی ـــهید مداف ـــن دو ش ـــزل ای من
ـــر  ـــا امضـــای دکت ـــوح ســـپاس ب ـــم و ل ـــداکاری دوره ده ف
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و دکتـــر 
ظفرقنـــدی رییـــس ســـازمان نظـــام پزشـــکی کشـــور 

ـــد. ـــا ش ـــم آن ه تقدی
در این لوح سپاس این تندیس آمده است:

ـــد و  ـــای رش ـــن جلوه ه ـــداکاری از زیباتری ـــار و ف »ایث
ـــروز و  ـــه ب ـــرگاه عرص ـــه ه ـــت ک ـــان اس ـــی روح انس تعال
ـــم  ـــته چش ـــه و ناخواس ـــش یافت ـــد، درخش ـــور می یاب تبل
ـــه  ـــان را ب ـــرده و آن ـــره ک ـــود خی ـــه خ ـــران را ب ـــاره گ نظ

ـــی دارد. ـــس وام ـــین و تقدی تحس
انســـانیت  حریـــم  پاسداشـــت  در  ایـــن رو،  از 
احیـــای  در  تـــاش  پـــاس  بـــه  و  نوع دوســـتی  و 
ـــود  ـــگ از خ ـــج فرهن ـــانی، تروی ـــی – انس ـــای اله ارزش ه
ــه  ــان ها در مقابلـ ــامت انسـ ــاع از سـ ــتگی و دفـ گذشـ
بـــا "همه گیـــری ویـــروس کرونـــا"، تندیـــس نمادیـــن 

ــود. ــدا می شـ ــما اهـ ــه شـ ــداکاری بـ فـ
ـــما،  ـــان ش ـــتان مهرب ـــا دس ـــر، ب ـــاغ خی ـــه ب ـــد ک امی
ـــوم،  ـــرز و ب ـــن م ـــت ای ـــمان معنوی ـــد و در آس ـــاد بمان آب

ـــد.« ـــن بمانی ـــی روش ـــه چراغ همیش
گفتنـــی اســـت، ایـــن تقدیـــر به صـــورت سراســـری 
ـــام  ـــگاهی در تم ـــازمانی جهاددانش ـــای س ـــط واحده توس

ــود. ــام می شـ ــتان ها انجـ اسـ

اعطای تندیس فداکاری به خانواده 
دو شهید مدافع سالمت تهران

با همکاری اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی تندیس ملی فداکاری به خانواده دو 

شهید مدافع سالمت در شهر تهران اعطا شد
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ـــی،1۶  ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــد  ـــان بازدی ـــی در جری ـــدی باصول ـــر مه ـــهریور: دکت ش
از آخریـــن دســـتاوردهای پژوهشـــی و فناورانـــه 
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی بـــا اشـــاره 
ــای  ــت واحدهـ ــر فعالیـ ــا بـ ــذاری کرونـ ــه تاثیرگـ بـ
ـــر  ـــا تاثی ـــد کرون ـــرد: هرچن ـــار ک ـــگاهی اظه جهاددانش
بـــه ســـزایی بـــر فعالیت هـــای آموزشـــی واحدهـــای 
ـــت  ـــده اس ـــاش ش ـــی ت ـــته ول ـــگاهی داش جهاددانش
بـــا اســـتفاده راهکارهـــای مختلـــف، آســـیب پذیری 

کنتـــرل و مدیریـــت شـــود.
ــم  ــع مهـ ــی از منابـ ــه یکـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ــوده  ــوزش بـ ــتانی، آمـ ــای اسـ ــدی در واحدهـ درآمـ
ــه  ــا ضربـ ــیوع کرونـ ــا شـ ــرد: بـ ــار کـ ــت، اظهـ اسـ
بـــه ســـاختار درآمدزایـــی واحدهـــای اســـتانی 
جهاددانشـــگاهی وارد شـــد کـــه عمـــده آســـیب 

ــت. ــوده اسـ ــی بـ ــوزه آموزشـ ــدی در حـ درآمـ
دکتـــر باصولـــی ادامـــه داد: کرونـــا در ســـال 
ـــات در  ـــری خدم ـــه بازنگ ـــاز ب ـــد نی ـــث ش ـــته باع گذش
جهاددانشـــگاهی بیـــش از پیـــش احســـاس شـــود و 
ـــه  ـــات ارای ـــد خدم ـــه بای ـــد ک ـــل ش ـــه حاص ـــن نتیج ای
ـــد  ـــوردار باش ـــتری برخ ـــق بیش ـــوع و تعمی ـــده از تن ش

ـــود. ـــن ش ـــه ای تامی ـــای منطق ـــا نیازه ت
ـــگاهی  ـــب وکار در جهاددانش ـــرد: کس ـــار ک  وی اظه
بایـــد عـــاوه بـــر دانشـــی بـــودن، علمـــی بـــودن، 
ــاد  ــانیت نهـ ــا شـ ــب بـ ــودن، متناسـ ــادی بـ اقتصـ

ــد. ــگاهی باشـ ــدس جهاددانشـ مقـ

مجلـــس  امـــور  و  هماهنگـــی  معـــاون 
ـــری  ـــه تغیی ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب ـــگاهی ادام جهاددانش
در ســـبک زندگـــی مـــردم بـــه وجـــود آمـــده بایـــد 
ــا  ــود تـ ــتر کار شـ ــوزش بیشـ ــاختارهای آمـ روی سـ
رونـــد خدمـــات آموزشـــی جهـــاد بهبـــود و تنـــوع 

پیـــدا کنـــد.
ـــای  ـــر فعالیت ه ـــا ب ـــر کرون ـــه تاثی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــر  ــا بـ ــه کرونـ ــر چـ ــرد: اگـ ــار کـ ــی اظهـ فرهنگـ
ـــم  ـــگاهی ه ـــی جهاددانش ـــوزه فرهنگ ـــای ح فعالیت ه
ــای  ــجویان در فضـ ــور دانشـ ــدم حضـ ــطه عـ به واسـ
ــال  ــن حـ ــا ایـ ــا بـ ــته، امـ ــر گذاشـ ــگاه، تاثیـ دانشـ
ـــگاهی  ـــه دانش ـــه جامع ـــری ب ـــی و فاخ ـــات خوب خدم

ارایـــه شـــده اســـت.
این کـــه  بـــر  تاکیـــد  بـــا  باصولـــی  دکتـــر 
هـــدف اصلـــی ایـــن اســـت کـــه همـــه واحدهـــای 
ـــند،  ـــته باش ـــاخص داش ـــت ش ـــگاهی فعالی جهاددانش
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــوزه پژوهش ـــت در ح ـــار داش اظه
ـــرای  آذربایجـــان غربـــی، نیـــز بایـــد محـــور مشـــخصی ب
ـــای  ـــق گزارش ه ـــود. طب ـــه ش ـــر گرفت ـــعه در نظ توس
ــر  ــز بـ ــا تمرکـ ــی بـ ــات خوبـ ــده اقدامـ ــه شـ ارایـ
فعالیت هـــای ســـبز صـــورت گرفتـــه کـــه ضـــروری 
اســـت ایـــن فعالیت هـــا از جنبه هـــای مختلـــف 
ـــاهد  ـــم ش ـــعه هفت ـــه توس ـــا در برنام ـــود ت ـــی ش بررس
ـــوزه  ـــک ح ـــی در ی ـــان غرب ـــه آذربایج ـــیم ک ـــن باش ای
ـــد. ـــدا کن ـــت پی ـــاخصی دس ـــت ش ـــه فعالی مشـــخص ب
ـــردی  ـــی کارب ـــگاه علم ـــوزه دانش ـــت: در ح وی گف

ــی  ــات خوبـ ــز اقدامـ ــی نیـ ــان غربـ ــد آذربایجـ واحـ
انجـــام شـــده و بـــا توجـــه گـــزارش بیـــان شـــده، 
حایـــز رتبـــه اول اســـتانی و جـــز 5 اســـتان اول در 

کشـــور بودنـــد کـــه قابـــل تقدیـــر اســـت.
مجلـــس  امـــور  و  هماهنگـــی  معـــاون 
ــز  ــت مرکـ ــه فعالیـ ــاره بـ ــا اشـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
رشـــد جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی نیـــز 
ـــی  ـــات خوب ـــز اقدام ـــتان نی ـــد اس ـــز رش ـــزود: مراک اف
انجـــام داده و بســـتر بســـیار خوبـــی را بـــرای 
ـــدادی  ـــد و تع ـــم آوردن ـــان فراه ـــب وکار دانش بنی کس
ــه  ــذب و بـ ــز جـ ــن مرکـ ــز در ایـ ــرکت ها نیـ از شـ

ــدند. ــل شـ ــازار وصـ بـ
ـــه در  ـــورت گرفت ـــد ص ـــت: رش ـــی گف ـــر باصول دکت
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی مویـــد تـــاش 

ـــت. ـــد اس ـــن واح ـــران ای جهادگ
مجلـــس  امـــور  و  هماهنگـــی  معـــاون 
ـــم  ـــه اقلی ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــگاهی بی جهاددانش
ـــوزه  ـــوب ح ـــوزه مطل ـــد ح ـــر می رس ـــه نظ ـــتان ب اس
ـــه  ـــب فناوران ـــت مناس ـــر فعالی ـــت و اگ ـــاورزی اس کش
ـــز  ـــزی نی ـــر مرک ـــود دفت ـــف ش ـــوزه تعری ـــن ح در ای
از واحـــد اســـتانی حمایت هـــای الزم را خواهـــد 

داشـــت.
در ایـــن بازدیـــد دکتـــر رســـتم زاده رییـــس 
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی بـــا اشـــاره بـــه 
ــه  ــان این کـ ــا بیـ ــد بـ ــعه ای واحـ ــای توسـ برنامه هـ
ـــز  ـــوان ج ـــی را می ت ـــان غرب ـــگاهی آذربایج جهاددانش
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــن واحده ـــق بی ـــای موف واحده
در ایـــام ســـخت کرونـــا تلقـــی کـــرد، گفـــت: 
ـــازی  ـــد س ـــال برن ـــه دنب ـــد ب ـــه ج ـــگاهی ب جهاددانش
ــای  ــبز در بخش هـ ــای سـ ــعه فناوری هـ ــدل توسـ مـ

مختلـــف اســـت.
ـــده  ـــری به عمل آم ـــا پیگی ـــرد: ب ـــان ک وی خاطرنش
ـــال  ـــارد ری ـــال از ۴0 میلی ـــارد ری ـــص 20 میلی تخصی
ــتان  ــه اسـ ــه و بودجـ ــوی برنامـ ــال 1۴00 از سـ سـ
اعـــام تخصیـــص شـــده اســـت کـــه می توانـــد بـــا 
ـــق  ـــرای تحق ـــه ب ـــازی اولی ـــل بسترس ـــص کام تخصی
ـــد  ـــاوری در واح ـــبز فن ـــب س ـــترهای قط ـــی از بس یک

ـــود. ـــق ش محق
وی بـــا بیـــان این کـــه معاونـــت پژوهشـــی دارای 
ـــزود:  ـــات تخصصـــی اســـت، اف ـــز خدم ـــروه، 2 مرک 3 گ
بـــر اســـاس برنامـــه توســـعه ای دوســـاله، راه انـــدازی 
ـــت  ـــبز در اولوی ـــای س ـــعه فناوری ه ـــکده توس پژوهش
ـــدازی  ـــرای راه ان ـــه ب ـــات اولی ـــه اقدام ـــت ک ـــد اس واح

ـــت. ـــام اس ـــال انج در ح

مهم ترین رویکرد در تدوین برنامه 
هفتم جهاددانشگاهی

معاون هاهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی از آخرین دستاوردهای پژوهشی و 

فناورانه جهاددانشگاهی آذربایجان غربی بازدید کرد
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 1۸ رضوی،  خراسان  جهاددانشگاهی  سازمان  عمومی  روابط 
شهریور: رییس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی گفت: 
اعتقاد ما این است که سازمان دانشجویان شریان حیاتی 
دانشجویی  جامعه  فعالیت های  و  است  جهاددانشگاهی 
طبیعتا  و  می رود  شمار  به  جامعه  یک  حیات  شاهرگ 
برای  را  نقش  این  باید  و  می تواند  دانشجویان  سازمان 

جهاددانشگاهی ایفا کند.
دانشجویان  سازمان  رییس  عباسی  مهدی 
بیست وسومین  گرامیداشت  مراسم  در  جهاددانشگاهی 
جهاددانشگاهی  دانشجویان  سازمان  تاسیس  سالگرد 
جهاددانشگاهی  شریعتی  مجتمع  فردوسی  تاالر  در  که 
که  است  این  ما  اعتقاد  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  مشهد 
سازمان دانشجویان شریان حیاتی جهاددانشگاهی است و 
فعالیت های جامعه دانشجویی شاهرگ حیات یک جامعه 
به شمار می رود و طبیعتا سازمان دانشجویان می تواند و 
باید این نقش را برای جهاددانشگاهی ایفا کند. هر واحدی 
از استان ها که به سازمان دانشجویانش بها نداد، در سایر 
فرد  به  منحصر  و  خوب  تجربه  و  نبوده  موفق  حوزه ها 
سازمان دانشجویان خراسان رضوی نشان می دهد که اگر 
برای فعالیت های دانشجویی در سایر حوزه ها اهمیت قائل 

شویم، قطعا موفق خواهیم بود.
به حق  رضوی  خراسان  دانشجویان  سازمان  افزود:  وی 
کشور  سراسر  در  ما  شعب  سایر  برای  الگویی  می تواند 
مشهد  دانشجویان  سازمان  در  که  فعالیت هایی  باشد. 
صورت می گیرد؛ فعالیت هایی است که ما در دفتر سازمان 
تحت تاثیر قرار می گیریم و سعی می کنیم از این اقدامات 

مواردی را یاد بگیریم.
تصریح  جهاددانشگاهی  دانشجویان  سازمان  رییس 
شبکه  فراگیرترین  که  اصلی  چشم انداز  به  باید  ما  کرد: 
ما در  پیدا کنیم. هدف  است، دست  توانمندسازی کشور 
این سازمان این است که دانشجویان در عرصه های مختلف 
توانمند و استعدادهای آن ها را شناسایی کنیم و برای این 

که استعدادها پرورش پیدا کند باید از یک طرف متصل به 
بدنه جهاددانشگاهی و سرمایه انسانی این مجموعه شود و 
نهادها و دستگاه های کشور متصل  به سایر  از طرفی هم 
شود که برنامه های مهمی در این زمینه برای تحقق این 

هدف وجود دارد.
برای  خوبی  بستر  دانشجویان  سازمان  کرد:  بیان  وی 
این  ما  تمام تاش  است.  دانشجویان  دنبال کردن عایق 
دانشجویان  تا  کنیم  آماده  را  فضایی  بتوانیم  که  است 
دانشجویی،  شبکه  قالب  در  و  شده  سازمان  این  وارد 
شوند  سازمان دهی  دانشجویی  باشگاه های  و  کانون ها 
کنند.  اجرایی  و  طراحی  را  برنامه ها  خود  دانشجویان،  و 
وظیفه ما قبل از این در طراحی، تدوین و اجرایی کردن 
برنامه ها خاصه می شد، اما اکنون در سازمان دانشجویان 
پوست اندازی می کنیم و این تجربه سازمان دانشجویان در 
این  در  ما  برای  گران بهایی  تجربه  بسیار  رضوی  خراسان 

پوست اندازی است.
عباسی خاطرنشان کرد: ما به جای نگرش برنامه محور 
به دنبال تقویت نگرش شبکه محور هستیم. وظیفه ما در 
نگرش شبکه محور، تسهیل شکل گیری شبکه دانشجویی 
است و در این شبکه دانشجویی، خود دانشجویان هستند 
ما  وظیفه  و  می کنند  اجرا  و  برنامه ریزی  نیازسنجی،  که 
قوت  نقطه  کنیم. یک  را کمک  آن ها  است که  این  صرفا 
خیلی  که  است  این  رضوی  خراسان  دانشجویان  سازمان 
هم به تهران نگاه نکرده، هر چند که واحد تهران این امر 
نگاه را نقطه  این  اما من  را آسیب می داند و نقد می کند 

قوت می دانم.
دفتر  دانشجویان  سازمان  در  هم  ما  کرد:  عنوان  وی 
و  می رویم  پیش  اختیار  به  آتش  جهاددانشگاهی  مرکزی 
منتظر نمی شویم که به ما بگویند چه کاری را انجام دهیم 
و چه کاری را انجام ندهیم؛ بنابراین هر جا که فکر کنیم 
می توان اقداماتی را انجام داد، ورود می کنیم. سیاست ما 
و  رضوی  خراسان  جهاددانشگاهی  سازمان  که  است  این 

تعدادی از شعبی که موفق عمل می کنند را تقویت کنیم 
تا الگویی برای سایر شعب باشند.

رییس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی اضافه کرد: 
اگر بتوانیم سیاست شبکه سازی را در راستای توانمندسازی 
دانشجویان در سازمان دانشجویان خراسان رضوی تقویت 
کنیم و به نقطه ای برسانیم که دیگران هم بتوانند استفاده 
کنند، قطعا اثرات مثبتی را بر جای خواهد گذاشت. فضایی 
که در سازمان دانشجویان خراسان رضوی وجود دارد باعث 

غبطه خوردن ما شده است.
تجربه های  کرونا  این که  به  توجه  با  کرد:  اظهار  وی 
جدیدی را برای ما به وجود آورده است، اما خسارت های 
سنگینی به فضای فرهنگی در دانشگاه وارد کرد. ولی یاد 
گرفتیم که صرفا نباید منتظر دانشجو در دانشگاه بمانیم 
زیرا همان طور که آموزش از دانشگاه هجرت می کند و به 
زیست  است،  کرده  پیدا  تمایل  دانشگاه  از  بیرون  فضای 
هجرت  دانشگاه  از  هم  دانشجویان  اجتماعی  و  فرهنگی 

می کند.
افتخار  این  همیشه  جهاددانشگاهی  گفت:  عباسی 
سازمان  در  ما  اکنون  و  باشد  اولین ها  جزو  که  داشته  را 
دانشجویان جهاددانشگاهی یک رسالت تاریخی داریم و آن 
رسالت، نجات زیست فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است و 
اگر از بین برود جامعه نیز از دست رفته است. اگر ما به این 
مساله به بهای این که سایر مسایل مهم را فراموش کنیم، 
اولویت دهیم به تدریج دچار گرسنگی فرهنگی می شویم و 

این گرسنگی فرهنگی جبران ناپذیر است.
افزود:  جهاددانشگاهی  دانشجویان  سازمان  رییس 
عضو  دانشجویان  و  دانشجویان  سازمان  تاریخی  رسالت 
این سازمان این است که حیات فرهنگی و اجتماعی ایران 
ما  اتفاق می افتد که  این طریق  از  کار  این  و  نگه دارند  را 
مانند یک شبکه منسجم و تشکل فراگیر در سراسر کشور 
دست به دست هم دهیم. دانشجویان در قالب این کانون ها 
به هم گره بخورند و در قالب باشگاه های دانشجویی کنار 
هم قرار گیرند و برنامه ها را با همراهی یکدیگر اجرا و از 
پتانسیل هم استفاده کنند و به هم یاد دهند و از هم یاد 
بگیرند. همچنین باید با هم گفت وگو کنند که عنصر اصلی 
در  را  گفت وگو  فضای  بتوانیم  اگر  است.  فرهنگ  و  تفکر 
سازمان دانشجویان شکل دهیم، در حقیقت رسالت خود 

را انجام داده ایم.
در ادامه، دکتر سید علی اکبر شمسیان رییس سازمان 
سازمان  برنامه های  رضوی،  خراسان  جهاددانشگاهی 
دانشجویان در سال های اخیر بسیار منظم برگزار می شد 
و به قدری برنامه ها خوب و جامع بود که بسیاری از آن ها، 
نهادهای  و  سازمان ها  از  بعضی  عملکرد  و  رفتاری  الگوی 

دانشجویی قرار گرفت.
وی بیـــان کـــرد: دلیـــل تاســـیس ســـازمان دانشـــجویان 
ـــه  ـــد ب ـــا بتوانن ـــود ت ـــده ب ـــا ای ـــال و ب ـــل فع ـــود نس وج
ـــحال  ـــد. خوش ـــک کنن ـــور کم ـــت کش ـــاختار و مدیری س
هســـتم کـــه امـــروز بـــا قاطعیـــت می توانـــم مطـــرح 
ـــداد  ـــه ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی تع ـــم ک کن
بســـیار زیـــادی مدیـــر متعهـــد، دلســـوز، عاقه منـــد و 
ـــم  ـــوی ه ـــان رض ـــور دارد و در خراس ـــد در کل کش کارآم
تعـــداد زیـــادی از ایـــن افـــراد مشـــغول بـــه خدمـــت 

هســـتند.
وی افـــزود: اگـــر در هـــر گوشـــه و دیـــاری از 
ــم،  ــاهده کنیـ ــف مشـ ــای مختلـ ــازمان ها و نهادهـ سـ
ـــا  ـــجویان در آن مکان ه ـــازمان دانش ـــراد س ـــیاری از اف بس
مســـوولیت دارنـــد یـــا مشـــغول فعالیت هـــای اجرایـــی 
هســـتند. جالـــب اســـت بدانیـــد بیـــش از 50 درصـــد 
ــانه های  ــزاری و رسـ ــز خبرگـ ــه در مراکـ ــرادی کـ از افـ
ـــه  ـــا از مجموع ـــیر آن ه ـــد، مس ـــت می کنن ـــتان فعالی اس

جهاددانشـــگاهی بـــوده اســـت.

سازمان دانشجویان بسرتی برای دنبال 
کردن عالیق دانشجویان

در مراسم گرامیداشت بیست وسومین سالگرد تاسیس سازمان دانشجویان 

جهاددانشگاهی تاکید شد

                     اخبار کوتاه
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توسعه همکاری های مشترک 
جهاددانشگاهی و شرکت ملی 

حفاری ایران
ــتان، 17  ــگاهی خوزس ــازمان جهاددانش ــی س ــط عموم رواب
شــهریور: رییــس جهاددانشــگاهی و مدیرعامــل شــرکت 
ملــی حفــاری ایــران در نشســتی مشــترک در خصــوص 

ــد. ــو کردن ــترک گفت وگ ــای مش همکاری ه
ــس جهاددانشــگاهی  ــی ریی ــا طیب ــر حمیدرض دکت
ــت  ــی نشس ــواز، ط ــه اه ــک روزه ب ــفر ی ــان س در جری
گلپایگانــی  حمیدرضــا  مهنــدس  بــا  مشــترک 
مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران در خصــوص 
ــو  ــه گفت وگ ــان دو مجموع ــترک می ــای مش پروژه ه

ــد. کردن
ـــن  ـــران در ای ـــاری ای ـــی حف ـــرکت مل ـــل ش مدیرعام
ـــگاهی  ـــکر از جهاددانش ـــن تش ـــترک ضم ـــت مش نشس
بـــه دلیـــل تـــاش در راســـتای تحقـــق بومی ســـازی 
ـــن  ـــی ای ـــت، از آمادگ ـــت نف ـــاز صنع ـــورد نی ـــات م قطع
ـــر  ـــترک خب ـــای مش ـــه همکاری ه ـــرای ادام ـــرکت ب ش

داد.
ـــه  ـــی در ادام ـــر طیب ـــزارش، دکت ـــن گ ـــر اســـاس ای ب
از خـــط تولیـــد مته هـــای حفـــاری جهاددانشـــگاهی 
خوزســـتان بازدیـــد و در جلســـه شـــورای راهبـــری 

مته هـــای حفـــاری شـــرکت کـــرد.
ـــه  ـــگاهی در ادام ـــس جهاددانش ـــت، ریی ـــی اس گفتن
ـــدی  ـــد محم ـــدس احم ـــا مهن ـــواز ب ـــه اه ـــود ب ـــفر خ س
مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی مناطـــق نفت خیـــز 

ـــرد. ـــدار ک ـــوب دی جن
ــای  ــت پروژه هـ ــن وضعیـ ــدار آخریـ ــن دیـ در ایـ
ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس ـــه م ـــترک دو مجموع مش

■■■
تالش شایان جهاددانشگاهی 

برای پیشرفت علمی
ـــهریور:  ـــمنان، 1۶ ش ـــگاهی س ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
مطیعـــی  مرتضـــی  حجت االسام والمســـلمین 
نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان و امـــام جمعـــه 
ســـمنان در دیـــدار بـــا رییـــس، معاونـــان و جمعـــی 
ـــت:  ـــمنان گف ـــتان س ـــگاهی اس ـــران جهاددانش از مدی
ـــی و  ـــای پژوهش ـــیاری از کاره ـــروع بس ـــاز و ش ـــر آغ س
ـــت. ـــوده اس ـــگاهی ب ـــط جهاددانش ـــور توس ـــی کش علم
ــرای  ــگاهی بـ ــه جهاددانشـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ـــد،  ـــکیل ش ـــور تش ـــارج از کش ـــه خ ـــتگی ب ـــع وابس قط
افـــزود: جهاددانشـــگاهی بـــا زحمـــات و تاش هایـــی 
ـــد، ثابـــت  کـــه در طـــول ۴1 ســـال گذشـــته انجـــام دادن
کردنـــد مـــا می توانیـــم کارهـــای بـــزرگ و ســـنگین 
انجـــام دهیـــم و هیـــچ چشم داشـــتی بـــه خـــارج از 
ـــوان  ـــری از ت ـــا بهره گی ـــا ب ـــیم ت ـــته باش ـــور نداش کش
داخلـــی لـــذت و عـــزت بـــرای کشـــور بـــه همـــراه 

ـــیم. ـــته باش داش
جمعــه  امــام  و  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
ســمنان "چابــک بــودن" را از نقــاط مثبــت مجموعــه 

ــزود:  جهاددانشــگاهی اســتان ســمنان ذکــر کــرد و اف
امــروزه بســیاری از دســتاوردهای نظــام و انقــاب 
مرهــون نهادهــا و مراکــز علمــی و انقابــی ماننــد 
جهاددانشــگاهی اســت، نظــام مقــدس جمهــوری 
ــه اســت، ضــرورت  ــر محــور والیت فقی ــه ب اســامی ک
داشــت تــا یــک نهــاد وزیــن و ارزشــمند علمــی ماننــد 

ــد. ــته باش ــگاهی داش جهاددانش
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــلمین مطیع حجت االسام والمس
ــای  ــگاهی کاره ــیس جهاددانش ــان تاس ــه در زم این ک
ــام  ــرد: ن ــه ک ــود، اضاف ــده ب ــن مان ــادی روی زمی زی
جهاددانشــگاهی گویــای وظیفــه مهــم و رســالت 
ــای  ــام، گوی ــن ن ــی اســت و ای ــاد علم ــن نه ــزرگ ای ب
ــد و  ــی می خواهن ــاد علم ــن نه ــه از ای ــت ک کاری اس

ــد. ــام ده ــد انج بای
و  ظرفیت هــا  ســایر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
و  پژوهشــی  آموزشــی،  علمــی،  توانمندی هــای 
فرهنگــی جهاددانشــگاهی اســتان ســمنان تاکیــد کرد: 
ــن  ــمنان ضم ــتان س ــد اس ــووالن ارش ــت مس الزم اس
پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  بــه  کامــل  اشــرافیت 
ــت  ــا در جه ــن توانمندی ه ــتان، از ای ــود در اس موج
ــگاه  ــد، اگــر ایــن ن رشــد و توســعه اســتان بهــره گیرن
ــم  ــرد و ه ــه ک ــم توصی ــد ه ــد بای ــووالن نباش در مس

ــرد. ــورت گی ــدی ص ــه ج مطالب
ــگاهی  ــت: جهاددانش ــی گف ــن رهای ــه حس در ادام
ــعه ای  ــاد توس ــرد نه ــا رویک ــی ب ــاد انقاب ــوان نه به عن
ــه دســتور حضــرت  ــه و دانشــگاه ب ــن جامع ــی بی و پل
ــی  ــی انقاب ــورای عال ــه ش ــی)ره( و مصوب ــام خمین ام
ــد. ــکیل ش ــال 135۹ تش ــرداد س ــی در 16 م فرهنگ

ــته  ــال گذش ــگاهی در ۴1 س ــزود: جهاددانش وی اف
ــی و  ــوان داخل ــه ت ــکا ب ــا ات ــی را ب ــات مختلف خدم
اســتعدادهای جوانــان ارایــه کــرده اســت کــه از 
جملــه مهم تریــن و شــاخص ترین آن هــا می تــوان 
ــای  ــی از نماده ــوان یک ــان به عن ــگاه روی ــه پژوهش ب
ــش  ــه دان ــتیابی ب ــور در دس ــی کش ــاوری علم خودب
ــن نهــاد  ســلول های بنیــادی و ســایر دســتاوردهای ای

ــرد. ــاره ک اش
ــه  ــان این ک ــا بی رییــس جهاددانشــگاهی ســمنان ب
ــرورت  ــر ض ــث ب ــه مباح ــته هم ــال گذش ــی 20 س ط
ــت،  ــده اس ــز ش ــور متمرک ــان کش ــرفت دانش بنی پیش
ــت: جهاددانشــگاهی خــط مشــی خــود را توســعه  گف
علمــی و فناورانــه و توســعه فرهنگــی به عنــوان دو 
کشــور  دانش بنیــان  پیشــرفت  اصلــی  زیرســاخت 

ــرده اســت. ــاب ک انتخ
رهایــی همچنیــن ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــرایط 
ــر روی  ــد ب ــت جدی ــز دول ــد تمرک ــور، بای ــژه کش وی
ــی  ایجــاد تحــول و جهــش اقتصــادی در کشــور مبتن
بــر تــوان ملــی باشــد کــه ضــرورت دارد در ایــن حــوزه 
ــر روی  ــخص و ب ــور مش ــادی کش ــران های اقتص پیش

آن هــا تمرکــز صــورت گیــرد.
ــان  ــه توانمندی هــای جوان ــد ب ــه کــرد: بای وی اضاف
بــاور داشــت و بــه آن هــا فرصــت داد، مــا امــروز 
نیازمنــد مدیرانــی خودبــاور، کارآمــد، کار بلــد بــا درک 

ــتیم. ــی هس ــوان ایران درســت از ت

■■■

معرفی 12 ایده برتر در جشنواره 
»استارت آپ برتر«

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی لرســتان، 17 شــهریور: در 

راســتای تجلیــل از واحدهــای فنــاور مســتقر در مرکــز 
ــن واحــد جشــنواره  ــان ای ــوآوری و شــتاب دهی جوان ن

اســتارت آپ برتــر برگــزار شــد.
ــز  ــن ســاحورزیان مرک ــر امی ــن مراســم دکت در ای
ــده و کار  ــک ای ــش( را ی ــتاب دهی )من ــوآوری و ش ن
نوینــی برشــمرد کــه در 13 اســتان به صــورت پایلــوت 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت و در ادامــه گفــت: 
ایــن طــرح در لرســتان نیــز از شــش مــاه قبــل توســط 
ــای اداره کل ورزش و  ــا حمایت ه ــگاهی و ب جهاددانش
ــز در  ــان شــروع شــده و خوشــبختانه تابحــال نی جوان
ــم. ــر بوده ای ــتان های برت ــزو اس ــف ج ــای مختل فازه

ــون  ــز منــش در لرســتان را مره ــت مرک وی موفقی
ــد و  ــز رش ــش در مرک ــکاران زحمتک ــای هم تاش ه
نــوآوری جهاددانشــگاهی لرســتان عنــوان کــرد و 
ــزود: همچنیــن حمایت هــای مــادی و معنــوی اداره  اف
ــرح  ــن ط ــداف ای ــبرد اه ــان در پیش کل ورزش و جوان
ــر دارد. نقــش بســزایی داشــته اســت کــه جــای تقدی
ــرح  ــه ط ــه این ک ــاره ب ــا اش ــاحورزیان ب ــر س دکت
منــش، فضایــی بــه وجــود آورده کــه هــر کســی 
می توانــد ایــده پــردازی کنــد و آن را بــه مرحلــه 
اضافــه کــرد: گروه هــای مختلــف  برســاند،  اجــرا 
ــط  ــان توس ــجویی و فارغ التحصی ــوزی، دانش دانش آم
ایــن مرکــز حمایــت شــده و توانســته اند علــم خــود را 

ــد. ــل کنن ــروت تبدی ــه ث ب
ــا آرزوی  ــتان بـ ــگاهی لرسـ ــت جهاددانشـ سرپرسـ
ــرح  ــان ایـــن طـ ــرای مجریـ ــزون بـ موفقیـــت روزافـ
اظهـــار کـــرد: می تـــوان بـــا حمایـــت از کارآفرینـــی، 
ـــکل  ـــن مش ـــه بزرگ تری ـــان ک ـــکاری جوان ـــل بی معض

روز جامعـــه اســـت را حـــل کـــرد.
شـــتاب دهی  طـــرح  اســـت،  گفتنـــی   
توســـط  جوانـــان  فناورانـــه  کســـب وکارهای 
جهاددانشـــگاهی و بـــا مشـــارکت اداره کل ورزش 
و جوانـــان اســـتان اجرایـــی و طـــی آن 63 رویـــداد 
کارآفرینـــی برگـــزار و 100 ایـــده جـــذب شـــده 
اســـت. نهایتـــا از مجمـــوع ایـــن ایده هـــا 12 مـــورد 
به عنـــوان ایده هـــای برتـــر شناســـایی و بـــا اهـــدای 
لـــوح تقدیـــر و جوایـــزی از آن هـــا قدردانـــی شـــد.

■■■

تجلیل از کودکان برگزیده 
مسابقه »کودک جهادی هستم«

ــهریور:  ــزگان،20 ش ــگاهی هرم ــی جهاددانش ــط عموم رواب
مســابقه "کــودک جهــادی هســتم" بــه مناســبت 
ســالروز تاســیس جهاددانشــگاهی هرمــزگان ویــژه 
ــزار و از  ــازمانی برگ ــد س ــن واح ــر ای ــودکان جهادگ ک

ــد. ــل ش ــابقه تجلی ــن مس ــای ای برگزیده ه
ــرای  ــود را بـ ــار خـ ــر آثـ ــودک جهادگـ شـــش کـ
شـــرکت در ایـــن مســـابقه ارســـال کردنـــد کـــه در 
نهایـــت تمامـــی آن هـــا برگزیـــده شـــناخته شـــدند. 
اســـامی کـــودکان برگزیـــده مســـابقه "کـــودک جهـــادی 
هســـتم" روژان پیرمـــراد، حســـام نعیـــم، آنیســـا 
ـــورا  ـــند و ن ـــا دل پس ـــفاری، آرمیت ـــمیر س ـــاک، س فرحن

پیرمـــراد می باشـــند.
ــاری  ــیوع بیمـ ــل شـ ــه دلیـ ــت، بـ ــی اسـ گفتنـ
کرونـــا از کـــودکان برگزیـــده از ســـوی رییـــس 
جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان به صـــورت مجـــازی بـــا 
ـــد. ـــل ش ـــدی تجلی ـــای نق ـــر و هدای ـــوح تقدی ـــال ل ارس

                     اخبار کوتاه
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برگزاری وبینار »رسالت 
دانشجویان در گام دوم انقالب« 
ــهریور:  ــتان، 17 ش ــگاهی کردس ــی جهاددانش ــط عموم رواب
قبــاد میمنــت آبــادی در وبینــار "رســالت دانشــجویان 
ــگاهی  ــت جهاددانش ــه هم ــه ب ــاب" ک در گام دوم انق
کردســتان بــه مناســبت گرامیداشــت ســالروز شــهدای 
قیــام برگــزار شــد، اظهــار کــرد: بیانیــه گام دوم انقــاب 
از ســوی مقــام معظــم رهبــری در ابتــدا بــرای جوانــان 
و دانشــجویان اســت کــه بــه خودســازی، جامعــه 
ــات  ــدی از تجربی ــا بهره من ــازی ب ــردازی و تمــدن س پ

گذشــتگان پرداختــه اســت.
وی افــزود: امــروز بــا اســتقرار دولــت جدیــد و 
مدیریــت جهــادی در کشــور، بایــد بتــوان ایــن بیانــات 
را بــه منصــه ظهــور رســاند و بــه ســمت تحقــق نظــام 
پیشــرفته اســامی حرکــت کــرد و در ایــن مســیر بایــد 
ــه در کشــور وجــود  ــی ک ــه امکانات ــت مجموع از ظرفی

ــت. دارد بهــره گرف
ــنندج  ــامی س ــگاه آزاد اس ــی دانش ــاون فرهنگ مع
بیــان کــرد: اگــر در کنــار عدالــت در تقســیم امکانــات، 
معنویــت و اخــاق در جامعــه نیــز توزیع شــود و منشــأ 
ــان عرصــه علــم باشــد،  چنیــن توزیعــی مجمــوع جوان

ــم. ــت می یابی ــوب دس ــه مطل ــه نقط ــع ب به طورقط
روشــن خوشــنوازی معــاون فرهنگــی دانشــگاه 
کردســتان در ادامــه ایــن وبینــار بــا گرامیداشــت 
ــت  ــادآوری عظم ــا ی ــهریورماه، ب ــام 17 ش ــالروز قی س
انقــاب اســامی و تاثیــر آن در منطقــه گفــت: انقــاب 
دارای  و  جهــان  انقــاب  مردمی تریــن  اســامی، 
ویژگی هــای منحصــر بــه فــردی بــوده کــه آرام و 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــزی ص ــدون خونری ب

■■■
تبیین شخصیت دومین شهید 

محراب در نشستی تخصصی
روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی آذربایجــان 
شــهادت  ســالروز  آســتانه  در  شــهریور:   20 شــرقی، 
آیــت اهلل ســید اســداهلل مدنــی نشســت تخصصــی 
»تبییــن شــخصیت دومیــن شــهید محــراب« در ســالن 
جلســات ســازمان جهاددانشــگاهی آذربایجــان شــرقی 

ــد. ــزار ش برگ
ــل  ــام میکائی ــت حجت االس ــن نشس ــان ای میهمان
تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  رییــس  اســکندری 
ــات  ــور عضــو هی ــال پ ــل جم اســامی اســتان، میکائی
علمــی دانشــگاه پیــام نــور تبریــز، احمدحســین انزابــی 
نویســنده و مــدرس دانشــگاه، جعفــر محســنی رییــس 
ســازمان جهاددانشــگاهی آذربایجــان شــرقی، حاجــی 
جهاددانشــگاهی  ســازمان  فرهنگــی  معــاون  بلنــد 

ــد. ــرقی بودن ــان ش آذربایج
حجت االســام میکائیــل اســکندری رییــس شــورای 
ــرقی، در  ــان ش ــامی آذربایج ــات اس ــی تبلیغ هماهنگ
مدنــی،  شــهید  شــخصیتی  ویژگی هــای  خصــوص 
ــر  ــدر، واالت ــهید گران ق ــن ش ــگاه ای ــرد: جای ــار ک اظه
از تعاریــف و بیــان رویکــرد ایــن شــهید محــراب اســت، 
امــا بــا برگــزاری چنیــن نشســت هایی می تــوان گفــت 
ــا اســتفاده از حداقل هــا می تــوان ایــن شــهید را  کــه ب

بــه جوانــان امــروزی معرفــی کــرد.
احمــد حســین انزابــی، نویســنده و مــدرس دانشــگاه 
ویژگی هــای  خصــوص  در  نشســت،  ایــن  در  نیــز 

ــاخص ترین  ــرد: ش ــار ک ــهید، اظه ــن ش ــخصیتی ای ش
شــخصیت اخاقــی و ســیره شــهید مدنــی، خصوصیــت 
تقــرب و تقــوای او اســت. بــا توســل بــه خطبــه متقیــن 
ــای  ــا ویژگی ه ــی ب ــهید مدن ــای ش ــاق ویژگی ه و انطب
ــه  ــت ک ــوان گف ــن)ع( می ت ــن در کام امیرالمؤنی متقی
شــخصیت آیــت اهلل مدنــی برگرفتــه از ویژگی هــای 

ــن اســت. ــه متقی ــان شــده در خطب بی
ــازمان جهاددانشــگاهی  ــس س ــر محســنی ریی جعف
ــا  ــت ب ــن نشس ــه ای ــز در ادام ــرقی نی ــان ش آذربایج
ــود  ــد نصتوحــی ب ــی، مجاه ــهید مدن ــه ش ــان این ک بی
کــه تمامــی عمــر خــود را وقــف اســام و انقــاب کــرده 
و در نهایــت بــه فیــض شــهادت نائــل شــد، گفــت: مــا 
ــن  ــم، ای ــه می توانی ــی ک ــا جای ــه ت ــم ک ــه داری وظیف
شــخصیت فاخــر آذربایجــان و ســایر بزرگ مــردان 

ــم. ــی کنی ــه نســل جــوان معرف ــخ را ب تاری
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کار ارزنده جهاددانشگاهی در 
همدان با احداث و تکمیل مرکز 

جامع زنان و ناباروری
ــهریور:  ــدان، 20 ش ــگاهی هم ــی جهاددانش ــط عموم رواب
دکتــر حمیدرضــا حاجــی بابایــی نماینــده مــردم 
همــدان در مجلــس شــورای اســامی در حاشــیه 
بازدیــد از پــروژه مرکــز جامــع زنــان و درمــان نابــاروری 
جهاددانشــگاهی همــدان، بــا ابــراز خرســندی و رضایت 
از فعالیــت همــکاران جهاددانشــگاهی اســتان گفــت: در 
ــده ای در  ــن کنن ــیار تعیی ــن بس ــم قوانی ــه شش برنام
بحــث جمعیــت و افزایــش جمعیــت مصــوب شــده کــه 
مهم تریــن رکــن آن بحــث نابــاروری و کمک هــای 

ــه اســت. ــن زمین ــت در ای دول
وی بــا بیــان این کــه در ســطح کشــور مراکــز 
ــع  ــردم و رف ــایش م ــه آس ــک ب ــرای کم ــاروری ب ناب
ــن  ــز در ای ــت نی ــکل گرفته و دول ــا ش ــکات آن ه مش
زمینــه ورود پیــدا کــرده اســت، افــزود: جهاددانشــگاهی 
ــاروری  ــان و ناب ــا احــداث و تکمیــل مرکــز جامــع زن ب
اســتان همــدان کار بســیار خــوب و ارزنــده ای را انجــام 
ــز از  ــن مرک ــور تخصصــی ای ــه انجــام ام داده اســت ک
ســال 13۹7 بــه همــت همــکاران جهاددانشــگاهی 
شــروع شــده و رونــد خوبــی در زمینــه تکمیــل مرکــز 

ــود. ــاهده می ش ــاروری مش ــان و ناب ــع زن جام
حاجــی بابایــی ضمــن تشــکر و قدردانی از مســووالن 
جهاددانشــگاهی اســتان بــرای پیگیــری و انجــام پــروژه 
ــه کــرد:  ــاروری همــدان اضاف ــان و ناب مرکــز جامــع زن
ــد  ــوده و می توان ــه ای ب ــروژه منطق ــک پ ــز ی ــن مرک ای
نیــز  هم جــوار  اســتان های  در  عزیــز  مــردم  بــه 
ــدود 30  ــون ح ــا کن ــد و ت ــته باش ــانی داش خدمت رس
ــاروری  ــان و ناب ــع زن ــز جام ــان در مرک ــارد توم میلی
ســرمایه گذاری شــده اســت کــه بــه قیمــت روز، 
ســاخت مرکــز ایــن چنینــی بــه بیــش از 100 میلیــارد 

ــاز دارد. ــار نی ــان اعتب توم
نماینــده مــردم همــدان در مجلس شــورای اســامی 
ــرای احــداث  ــان کــرد: همــکاران جهاددانشــگاهی ب بی
بیمارســتان ۹6 تختخوابــی تخصصــی زنــان اعــام 
آمادگــی کردنــد کــه می تواننــد آن را در ۹ طبقــه 
ــداث  ــز در راه اح ــا نی ــد و م ــدازی کنن ــاخته و راه ان س
ــراه جهاددانشــگاهی هســتیم و از  ــاختمان هم ــن س ای
آن هــا حمایــت خواهیــم کــرد و قــرار گرفتــن و ســاخت 

بیمارســتان تخصصــی زنــان در منطقــه محــروم شــهر 
ــه  ــن ناحی ــردم ای ــه م ــراوان ب ــت ف ــان دهنده اهمی نش
ــع  ــز جام ــد مرک ــز همانن ــتان نی ــن بیمارس اســت و ای
زنــان و نابــاروری در منطقــه پــروژه بی بدیلــی خواهــد 

بــود.
ــع  ــا تاب ــاروری م ــه در بحــث ناب ــان این ک ــا بی وی ب
ــتیم  ــگاهی هس ــه جهاددانش ــر از جمل ــان ام متخصص
ــم  ــام خواهی ــد، انج ــه صــاح بدانن ــه ای ک ــر برنام و ه
ــان  ــادن مرکــز جامــع زن ــا راه افت ــح کــرد: ب داد، تصری
ــاوه  ــدان ع ــردم هم ــگاهی، م ــاروری جهاددانش و ناب
ــران  ــه ته ــه ب ــرای مراجع ــازی ب ــچ نی ــه هی ــر این ک ب
نخواهنــد داشــت بلکــه منطقــه نیــز تحــت پوشــش قرار 
ــک  ــا ی ــرای م ــا ب ــن پروژه ه ــام ای ــه انج ــرد ک می گی
خدمــت و بــرای اقتــدار اســتان یــک فرصــت محســوب 
می شــود کــه نشــان می دهــد اســتان همــدان از نظــر 

ــع شــده اســت. ــول واق پزشــکی رشــد کــرده و مقب
نماینــده مــردم همــدان در مجلس شــورای اســامی 
ــدان  ــگاهی هم ــه جهاددانش ــه مجموع ــان این ک ــا بی ب
بــا راه انــدازی مرکــز نابــاروری شــرایط خوبــی را بــرای 
ــور  ــرب کش ــن غ ــتان و همچنی ــارور اس ــای ناب زوج ه
ــدی  ــز کار جدی ــن مرک ــت: ای ــرده اســت گف ــم ک فراه
اســت کــه جایــگاه اســتان همــدان را در ســطح منطقــه 
ــع  ــر مرب ــزار و 700 مت ــا 5 ه ــه ب ــد ک ــا می ده ارتق
ــی  ــت باالی ــه روز ظرفی ــدرن و ب ــزات م ــا و تجهی زیربن
بــرای اســتان محســوب می شــود و بایــد اقدامــات الزم 
صــورت گیــرد تــا مجموعــه نابــاروری جهاددانشــگاهی 
ــر  ــاروری تهــران به عنــوان مرکــز برت بعــد از مراکــز ناب

ــد. ــی کن نقش آفرین
ــگاهی  ــس جهاددانش ــا ریی ــی کانترنی ــه عل در ادام
ــی از  ــاروری یک ــاله ناب ــه مس ــان این ک ــا بی ــتان، ب اس
موضوعــات مهــم و تاثیرگــذار بــر روی رشــد جمعیــت 
بــوده و جهاددانشــگاهی در خصــوص رفــع ایــن مشــکل 
ســابقه طوالنــی دارد افــزود: ۹0 درصــد تجهیــزات 
مرکــز جامــع درمــان نابــاروری تهیــه شــده اســت و در 
حــال حاضــر کارهــای باقیمانــده ایــن مرکــز، مراحــل 
پایانــی خــود را طــی می کنــد و ظــرف ماه هــای 

ــاح خواهــد شــد. ــه اتمــام رســیده و افتت ــده ب آین
کانترنیــا بــا بیــان این کــه جهاددانشــگاهی همــدان 
ــه،  ــن زمین ــه و اســتان در ای ــاز منطق ــه نی ــا توجــه ب ب
ــروژه شــده و ســعی در تکمیــل ســریع آن  وارد ایــن پ
ــگاهی  ــاروری جهاددانش ــز ناب ــرد: مرک ــه ک دارد اضاف
اســتان همــدان پنــج هــزار و 700 متــر زیربنــا داشــته 
کــه جــز یکــی از بزرگ تریــن مراکــز درمــان محســوب 
می شــود و از لحــاظ ســاختاری جــز معــدود مراکــزی 
اســت کــه در سراســر کشــور وجــود دارد و در زمینــه 
ــد  ــانی خواه ــاروری خدمات رس ــی ناب ــان تخصص درم

کــرد.
ــه  ــان این ک ــا بی ــدان ب ــس جهاددانشــگاهی هم ریی
35 نفــر به صــورت مســتقیم در مرکــز جهاددانشــگاهی 
اســتان همــدان مشــغول بــه کار خواهنــد شــد، اعــام 
ــز  ــن مرک ــت ای ــروع فعالی ــدازی و ش ــا راه ان ــرد: ب ک
شــاهد اشــتغال دانش بنیــان جوانــان و نخبه هــای 
ــد در  ــن موضــوع می توان ــه ای ــود ک ــم ب اســتان خواهی
پیشــرفت و اشــتغال قشــر جــوان نقــش مهمــی داشــته 

باشــد.
ــاروری  ــا بیــان این کــه مرکــز جامــع ناب ــا ب کانترنی
ــن  ــه ســزایی در تامی جهاددانشــگاهی اســتان ســهم ب
نیازهــای درمانــی همــدان و اســتان های هم جــوار 
ــه آن  ــوط ب ــاروری و مســایل مرب ــان ناب در زمینــه درم
ــز  ــر مرک ــاوه ب ــز ع ــن مرک خواهــد داشــت، گفــت: ای
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ــه  ــی از جمل ــمت های مختلف ــاروری در قس ــان ناب درم
عصــر،  و  صبــح  مجــوز  دارای  عمومــی  درمانــگاه 
آزمایشــگاه ژنتیــک و آزمایشــگاه تشــخیص طبــی 

خدمت رســانی خواهــد کــرد.
وی در پایــان تصریــح کــرد: جهاددانشــگاهی اســتان 
ــدازی و  ــه دنبــال راه ان همــدان در ادامــه ایــن پــروژه ب
تاســیس ســریع یــک بیمارســتان ۹6 تختخوابــی تــک 

تخصصــی مربــوط بــه زنــان اســت.
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بررسی تغذیه در دوران کرونا در 
وبینار جهاددانشگاهی همدان

ــهریور:  ــدان، 21 ش ــگاهی هم ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــت  ــت معاون ــه هم ــا ب ــه در دوران کرون ــار تغذی وبین
فرهنگــی جهاددانشــگاهی همــدان بــا حضــور آرزو 
کاوه ئــی رییــس گــروه بهبــود تغذیــه جامعــه معاونــت 
ــزار  ــدان برگ ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش بهداش

ــد. ش
ــی  ــم غذای ــت رژی ــرد: رعای ــار ک ــی اظه آرزو کاوه ئ
مناســب بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی بایــد بــر 
ــن  ــت ای ــه رعای ــه ای ک ــد به گون ــادل باش ــاس تع اس
رژیــم غذایــی بایــد بــر اســاس اصــول و قوانیــن باشــد 

ــود. ــع ش ــر واق ــا موث ت
وی بــا بیــان ایــن کــه مصــرف مــواد غذایــی حــاوی 
ــه  ــی ک ــت: در صورت ــیار مناســب اســت، گف ــن بس آه
فــردی مبتــا بــه کمبــود آهــن باشــد بــه هیــچ وجــه 
ــن را  ــود آه ــد کمب ــی نمی توان ــواد غذای ــرف م ــا مص ب
ــا  ــد تحــت نظــر پزشــک ب ــن بای ــد، بنابرای ــران کن جب
مصــرف دارو کمبــود آهــن را جبــران کنــد و در کنــار 

آن از مــواد غذایــی حــاوی آهــن اســتفاده کنــد.
رییــس گــروه بهبــود تغذیــه جامعــه معاونــت 
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ادامــه داد: 
مصــرف مــواد غذایــی حــاوی آهــن نقــش پیشــگیرانه از 
ــه ای کــه اگــر فــردی دچــار  کمبــود آهــن دارد، به گون
ــد  ــچ شــرایطی نمی توان ــود آهــن شــود تحــت هی کمب

ــد. ــران کن ــی جب ــواد غذای ــا م ــود آهــن را ب کمب
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ایده »مراقبت از سالمند« 
جهاددانشگاهی علوم پزشکی 
تهران موثر در رفع بخشی از 

مشکالت آینده کشور
ــکی  ــوم پزش ــگاهی عل ــازمان جهاددانش ــی س ــط عموم رواب
تهــران، 21 شــهریور: دکتــر زهــره الهیــان نماینــده مــردم 
ــات  ــا حضــور در جمــع اعضــا هی ــس ب تهــران در مجل
علمــی و مدیــران جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی 
تهــران از بخش هــای مختلــف پژوهشــی و درمانــی 
ایــن ســازمان بازدیــد و بــا مدیــران و اعضــاء هــر یــک 

از بخش هــا گفت وگــو کــرد.
در ایــن دیــدار دکتــر مســعود حبیبــی رییــس 
ــه  ــران ب ــکی ته ــوم پزش ــگاهی عل ــازمان جهاددانش س
ــات  ــا و اقدام ــی از فعالیت ه ــه و گزارش ــان تاریخچ بی
ــت و  ــکی پرداخ ــوم پزش ــگاهی عل ــازمان جهاددانش س
مدیــران مجموعــه بــه توضیــح دربــاره اهــم طرح هــای 
پژوهشــی در حــال انجــام، کنگــره بین المللــی زخــم و 

ــر در  ــن و موث ــای نوی ــد فناوری ه ــت، تولی ــم باف ترمی
درمــان همچــون ســلول درمانــی و ماگوت تراپــی، اخــذ 
موافقــت اصولــی بــرای تولیــد ســه زخــم پــوش نویــن 
ــت و  ــم باف ــم وترمی ــان زخ ــرای درم ــکده ب در پژوهش
ــکی و…  ــای پزش ــرای گروه ه ــوزش ب ــای آم فعالیت ه

ــد. پرداختن
 در ادامـــه دکتـــر زهـــره الهیـــان نماینـــده و 
ــورای  ــس شـ ــر مجلـ ــوق بشـ ــه حقـ ــس کمیتـ رییـ
اســـامی بـــا تقدیـــر از تاش هـــای انجـــام پذیرفتـــه 
در جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران گفـــت: 
ـــتفاده  ـــا اس ـــی ب ـــا روش های ـــم حتم ـــان زخ ـــرای درم ب
از گیاهـــان دارویـــی یـــا روش هـــای مرســـوم طـــب 
ســـنتی داریـــم کـــه الزم اســـت ایـــن روش هـــا بـــا 
ـــه  ـــوند، چ ـــته ش ـــون گذاش ـــه آزم ـــی ب ـــای علم متده
ـــیم  ـــته باش ـــرف داش ـــا ح ـــوزه در دنی ـــن ح ـــا در ای بس
 medicine ــا عنـــوان ــرا کـــه طـــب ایرانـــی بـ چـ
persian در who ثبـــت و شـــناخته شـــده و در 
ــود  ــی وجـ ــن ظرفیتـ ــری چنیـ ــور دیگـ ــچ کشـ هیـ
نـــدارد و بـــه معنـــای واقعـــی کلمـــه طـــب ایرانـــی 

منحصـــر بـــه فـــرد اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه ســـابقه طوالنـــی مـــدت 
ــه  ــرد: وجـ ــان کـ ــگاهی بیـ ــش در جهاددانشـ پژوهـ
ـــن  ـــگاهی ای ـــه جهاددانش ـــات در مجموع ـــز تحقیق تمای
ـــددی  ـــاالت متع ـــات و مق ـــاف تحقیق ـــه برخ ـــت ک اس
ـــت  ـــد در جه ـــور دوا نمی کنن ـــب دردی از کش ـــه اغل ک
حـــل مســـاله تحقیقـــات صـــورت می گیـــرد؛ یعنـــی 
اگـــر مشـــکل و چالشـــی در کشـــور وجـــود داشـــته 
باشـــد پژوهش هـــا و تحقیقـــات جهاددانشـــگاهی 

ــود. ــت می شـ ــاله هدایـ ــل آن مسـ ــرای حـ بـ
ــه  ــس در ادامـ ــران در مجلـ ــردم تهـ ــده مـ نماینـ
افـــزود: وجـــود موانـــع بـــرای فرزنـــد آوری از جملـــه 
ــاختار جمعیتـــی  ــه سـ مشـــکات جـــدی اســـت کـ
کشـــور را تحـــت تاثیـــر قـــرار داده اســـت کـــه متاســـفانه 
ـــالمند  ـــت س ـــک جمعی ـــاهد ی ـــور ش ـــه زودی در کش ب
ـــر  ـــا در نظ ـــد ب ـــک بای ـــم این ـــه از ه ـــود ک ـــم ب خواهی
ـــرای  ـــادران ب ـــت از م ـــی، حمای ـــب فرهنگ ـــن جوان گرفت
فرزنـــد آوری لحـــاظ شـــود و هـــم بایـــد در زمینـــه 
ــت،  ــده اسـ ــاز آینـ ــه نیـ ــالمندان کـ ــت از سـ مراقبـ

اقدامـــات الزم صـــورت گیـــرد.
رییـــس کمیتـــه حقـــوق بشـــر مجلـــس شـــورای 
ـــوم  ـــگاهی عل ـــه جهاددانش ـــده ای ک ـــت: ای ـــامی گف اس
پزشـــکی تهـــران در زمینـــه مراقبـــت از ســـالمندان 
ــا  ــا بـ ــیار مناســـب و موثـــر اســـت و حتمـ دارد، بسـ
ایـــن ایـــده می تـــوان بخشـــی از مشـــکات آینـــده را 

برطـــرف کـــرد.
الهیـــان در ادامـــه حضـــور خـــود در  دکتـــر 
ــگاه های تحقیقاتـــی،  ــای پژوهشـــی و آزمایشـ گروه هـ
ضمـــن گفتگـــو بـــا محققیـــن و پژوهشـــگران از 
ـــود  ـــی ب ـــای تحقیقات ـــد فعالیت ه ـــاهد رون ـــک ش نزدی
ـــت  ـــم باف ـــم و ترمی ـــی زخ ـــز درمان ـــد از مرک ـــا بازدی و ب
ـــا  ـــز ب ـــگاهی نی ـــزل جهاددانش ـــان در من ـــز درم و مرک
پزشـــکان و کادر درمـــان ایـــن مراکـــز گفت وگـــو 
کـــرد و در ایـــن دیـــدار بـــا تاکیـــد بـــر بهره منـــدی 
بیشـــتر از ظرفیت هـــای فضـــای مجـــازی و تلـــه 
ــا  ــده در دوره کرونـ ــه شـ ــات ارایـ ــین از خدمـ مدیسـ

تشـــکر و قدردانـــی کـــرد.
گفتنـــی اســـت، در پایـــان الهیـــان از پایـــگاه 
تجمیعـــی واکسیناســـیون دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
ـــد  ـــان رون ـــد و در جری ـــگاهی بازدی ـــران و جهاددانش ته

واکسیناســـیون کرونـــا قـــرار گرفـــت.

نشست روسای واحدهای 
جهاددانشگاهی استان مرکزی و 

قم  برای توسعه همکاری ها
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی،22 شـهریور: 
دکتـر محمـد حیـدری رییـس جهاددانشـگاهی قـم بـا 
حضـور در اراک، ضمـن بازدیـد از توانمندی هـای واحـد 
اسـتان مرکـزی بر توسـعه همکاری هـای دو طرف تاکید 

. کرد
وی بــا اشــاره بــه توانمنــدی واحــد اســتان مرکــزی 
در زمینه هــای مختلــف به ویــژه در زمینــه درمانــی 
ــتان  ــد اس ــکاران واح ــارب هم ــزود: تج و پژوهشــی، اف
درمانــی  و  آزمایشــگاهی  حوزه هــای  در  مرکــزی 
ــاد  ــن نه ــازمانی ای ــای س ــک واحده ــه کم ــد ب می توان

ــد. بیای
دکتـر علی اصغر غفـاری زاده رییس جهاددانشـگاهی 
معرفـی  ایـن نشسـت ضمـن  در  نیـز  اسـتان مرکـزی 
مهـم  رویکـرد  کـرد:  اظهـار  نهـاد،  ایـن  ظرفیت هـای 
جهاددانشـگاهی بهره منـدی از فنـاوری و بومـی کـردن 
آن اسـت کـه در ایـن زمینـه در کشـور پیشـرو اسـت.
وی تصریــح کــرد: در بخــش درمان برنامه توســعه ای 
ــت،  ــک دیاب ــون کلینی ــزی همچ ــده و مراک ــال ش دنب
مرکزترمیــم زخــم، مرکــز کاردرمانــی، مرکــز مشــاوره و 
ــدازی شــده اســت و خدمــات  آزمایشــگاه ژنتیــک راه ان

ــد. ــه می کنن ــدگان عرض ــه مراجعه کنن ــی ب تخصص
ــات  ــدری و هی ــر حی ــان دکت ــی اســت؛ در پای گفتن
جهاددانشــگاهی  مجموعــه  ظرفیت هــای  از  همــراه 
اســتان مرکــزی، آزمایشــگاه جامــع و مرکــز فــوق 
ــتان  ــگاهی اس ــاروری جهاددانش ــان ناب ــی درم تخصص

ــد. ــد کردن ــزی بازدی مرک
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نشست مرزهای مذاکره و 
مقاومت در نهضت عاشورا در 

ارومیه 
ــی، 20  ــان غرب ــگاهی آذربایج ــی جهاددانش ــط عموم رواب
شــهریور: نشســت مرزهــای مذاکــره و مقاومــت در 
نهضــت عاشــورا بــه همــت ســازمان دانشــجویان 
جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی و بــا همــکاری 
ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور و خبرگــزاری 
ارومیــه  در  وبینــاری  به صــورت  قــرآن  بین المللــی 

ــد. ــزار ش برگ
ــژاد  ــن نشســت حجت االســام صــادق حســن ن در ای
به ضــرورت  اشــاره  بــا  دانشــگاه  و  مــدرس حــوزه 
ــین  ــام حس ــت ام ــا معرف ــان ب ــتر جوان ــنایی بیش آش
و اهل بیــت)ع( افــزود: حرکــت امــام حســین)ع( و 
نهضــت ایشــان یــک نهضــت جهــادی و قیامــی علیــه 
ــوان و امکاناتــی کــه  ــا تمــام ت ــود و ب طاغــوت زمــان ب
آن حضــرت در اختیــار داشــتند بــر اســاس مقتضیــات 
زمــان در برابــر طاغــوت زمــان ایســتادند و ایــن حرکــت 
ــر  ــه در ه ــد ک ــت ش ــک نهض ــه ی ــل ب ــرت تبدی حض
کجــای جهــان انســان های آزاداندیــش و عدالت طلبــی 
بــه دنبــال مقابلــه بــا ظلــم هســتند از ایــن قیــام تاســی 

می گیرنــد.
وی اظهــار کــرد: امــام حســین)ع( در موقعیت هــای 
مختلــف مذاکراتــی بــا افــراد مختلــف از یزیدیــان 
مذاکــرات  ایــن  متاســفانه  امــروزه  کــه  داشــتند 
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دســت مایه برخــی شــبهات و ســواالتی شــده کــه 
بیــان می شــود ماهیــت نهضــت امــام، مقاومــت و 
ــره و  ــح و مذاک ــت آن صل ــه ماهی ــوده بلک ــارزه نب مب
کنــار آمــدن بــا سیاســت ها و جریان هــای زمــان 
حاکــم بــوده اســت در حالــی کــه وقتــی بــه درون مایــه 
ــویم  ــه می ش ــم متوج ــت می کنی ــرات دق ــن مذاک ای
امــام حســین)ع( در ایــن مذاکــرات بــه دنبــال تقویــت 

ــود. ــت ب ــان مقاوم جری
ــام  ــرد: ام ــح ک ــژاد تصری ــن ن ــام حس حجت االس
و  نشســت ها  جریــان  در  علیه الســام  حســین 
ــود و  ــد نب ــاران یزی ــا ی ــح ب ــال صل ــه دنب ــرات ب مذاک
ــد  ــاه نیام ــه ای کوت ــود لحظ ــام خ ــی قی ــی اصل از مبان
ــال  ــه دنب ــد را نپذیرفــت بلکــه ب ــم یزی و حکومــت ظل

ــود. ــت ب ــان مقاوم ــرای جری ــری ب یارگی

■■■
»تیم سازی و کار تیمی« در 

رویداد دورهمی
 0۳ اردبیــل،  جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط 
ــتاب دهی  ــوآوری و ش ــز ن ــت مرک ــه هم ــهریورماه: ب ش
جهاددانشــگاهی اردبیــل رویــداد دورهمــی »تیــم 
ســازی و کار تیمــی« به صــورت مجــازی برگــزار شــد.
برنامه هــای  مجموعــه  از  کــه  رویــداد  ایــن  در 
و  جوانــان  فناورانــه  کســب وکارهای  شــتاب دهی 
مجموعــه رویدادهــای جهاددانشــگاهی اجــرا شــد، 
مدیرعامــل شــرکت ســالم باکــس بــا ارایــه تعریفــی از 
ــت  ــک ســازمان موق ــت: اســتارتاپ ی اســتارتاپ ها، گف
ــدل کســب وکار  ــک م ــن ی ــدف یافت ــا ه ــه ب ــت ک اس
ــت. ــده اس ــود آم ــه وج ــر ب ــر و مقیاس پذی تکرارپذی
ــی  ــری یعن ــرد: تکرارپذی ــار ک ــوری اظه ــد ن وحی
این کــه آن مــدل کســب وکار کــه بــا هــدف درآمدزایــی 
ایجــاد شــده اســت را بتــوان بارهــا و بارهــا تکــرار کــرد 
ــد و  ــدا کن ــش پی ــد افزای ــرار، درآم ــر تک ــه ازای ه و ب
ــه  ــت ارای ــا خدم ــول ی ــوان محص ــاده تر، بت در کام س

شــده را تولیــد انبــوه کــرد.
وی در خصــوص مقیاس پذیــری نیــز افــزود: یعنــی 
ــا  ــده ب ــب وکار را در آین ــدل کس ــوان آن م ــه بت این ک
افزایــش منابــع مالــی، نیــروی انســانی و ســایر مــوارد 
توســعه داد و روش هــای ایجــاد، ارایــه و کســب ارزش 

ــرد. ــتر ک ــریع تر و بیش ــر، س را بهت

■■■

کارگاه آموزشی »روش های 
تامین مالی« ویژه استارتاپ ها در 

استان مرکزی 
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، 0۳ 
ــب وکارهای  ــای کس ــه رویداده ــهریورماه: از مجموع ش
فناورانــه جوانــان، کارگاه آموزشــی »روش هــای تامیــن 
ــده  ــای ای ــا حضــور تیم ه ــتارتاپ ها ب ــژه اس ــی« وی مال
پــرداز و جوانــان توســط مرکــز نــوآوری و شــتاب دهی 

ــزار شــد. جهاددانشــگاهی اســتان برگ
ایــن کارگاه آموزشــی بــا حضــور مهنــدس داریــوش 
رحمت نــژاد مدیرعامــل شــرکت رهنمــود صنعــت 
شــیده و جمعــی از عاقه منــدان بــا ارایــه مطالبــی در 
خصــوص روش هــای تامیــن مالــی در مرکــز نــوآوری و 
ــزار  ــزی برگ ــتان مرک ــتاب دهی جهاددانشــگاهی اس ش

ــه ســواالت حاضــران پاســخ داده شــد. ــان ب و در پای
شــتاب دهی  و  نــوآوری  مرکــز  اســت؛  گفتنــی 
جوانــان جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی بــا همــکاری 
ــه  ــرای برنام ــا اج ــتان ب ــان اس اداره کل ورزش و جوان
در  جوانــان  فناورانــه  کســب وکارهای  شــتاب دهی 
ــان و  ــن جوان ــت برانگیخت ــازی جه ــا بسترس ــتان ب اس
ــای  ــازی ایده ه ــگاهی و تجاری س ــردازان دانش ــده پ ای

ــت. ــت اس ــال فعالی ــه در ح نوآوران

■■■

نتایج تحقیقات محققان مرکز 
ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 

ایران ارایه شد
ــتی  ــی و زیس ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل ــی مرک ــط عموم رواب
ــک  ــان بان ــات محقق ــج تحقیق ــهریور: نتای ــران، 0۳ ش ای
ــی و  ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل ــم های مرک میکروارگانیس
زیســتی ایــران در چهارمیــن همایــش بین المللــی 
و دوازدهمیــن کنگــره ملــی بیوتکنولــوژی ایــران 

ــد. ــه ش ــه ارای ــورت مقال به ص
در ایــن رویــداد علمــی کــه از تاریــخ 31 مردادمــاه 
ــوژی  ــا دوم شــهریور 1۴00 توســط انجمــن بیوتکنول ت
ایــن حــوزه برگــزار شــد،  بــا حضــور فعــاالن  و 
محققــان بــه ارایــه آخریــن دســتاوردهای علمــی خــود 

ــد. پرداختن
بانــک  محققــان  مقالــه  دو  اســت،  گفتنــی 
عناویــن: بــا  مرکــز  ایــن  میکروارگانیســم های 
فعالیــت  بــا  مخمــری  ســویه های  ارزیابــی   "  
آنتاگونیســتی علیــه Penicillium expansum و 
تعییــن مکانیســم عمــل آن هــا" و "بررســی پتانســیل 
 Botrytis قــارچ  علیــه  مخمــری  ســویه های 
از  پــس  بیماری هــای  کنتــرل  بــرای   cinerea

برداشــت در میوه هــا"
در این کنگره به صورت پوستر ارایه شد.

■■■

آشنایی با کمینه محصول 
پذیرفتنی" در مجموعه 

رویدادهای کسب وکارهای 
فناورانه جوانان

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، 0۶ 
کســب وکارهای  رویدادهــای  مجموعــه  از  شــهریور: 
فناورانــه جوانــان، کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا کمینــه 
ــا حضــور تیم هــای ایــده پــرداز  محصــول پذیرفتنــی ب
شــتاب دهی  و  نــوآوری  مرکــز  توســط  جوانــان  و 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــگاهی اس جهاددانش
ــا حضــور مهنــدس اســدی  ــن کارگاه آموزشــی ب ای
ــا  ــاوران آرت ــا فن ــان آری ــرکت دانش بنی ــل ش مدیرعام
ــی  ــه مطالب ــا ارای ــدان ب ــی از عاقه من ــش و جمع بین
ــوآوری و شــتاب دهی  ــز ن در خصــوص MVP در مرک
جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی برگــزار و در پایــان بــه 

ســواالت حاضــران پاســخ داده شــد.
شــتاب دهی  و  نــوآوری  مرکــز  اســت؛  گفتنــی 
جوانــان جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی بــا همــکاری 
ــه  ــرای برنام ــا اج ــتان ب ــان اس اداره کل ورزش و جوان
در  جوانــان  فناورانــه  کســب وکارهای  شــتاب دهی 

ــان و  ــن جوان ــت برانگیخت ــازی جه ــا بسترس ــتان ب اس
ــای  ــازی ایده ه ــگاهی و تجاری س ــردازان دانش ــده پ ای

ــت. ــت اس ــال فعالی ــه در ح نوآوران

■■■

همکاری بنیاد برکت و پارک 
علم و فناوری البرز برای 

ارایه تسهیالت به شرکت های 
دانش بنیان

روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری البــرز، 0۶ شــهریور: 
فنــاور  و  دانش بنیــان  معرفــی طرح هــای  نشســت 
ــرای  ــگاهی ب ــرز جهاددانش ــاوری الب ــم و فن ــارک عل پ
ــور  ــا حض ــت ب ــاد برک ــوی بنی ــهیات از س ــه تس ارای
مهنــدس خشــایار خــوش آرا مدیــر مرکــز رشــد پــارک 
علــم و فنــاوری البــرز، مهنــدس میرصادقــی تســهیلگر 
ــوری  ــدس صب ــت، مهن ــاد برک ــان بنی ــوزه دانش بنی ح
ــاد برکــت اســتان  مجــری طرح هــای اشــتغال زایی بنی
البــرز مهنــدس و مهنــدس ســید ســجاد ســادات مدیــر 
ــم و  ــارک عل ــی پ ــروژه یاب ــی، پ ــازی بازاریاب تجاری س
ــه  ــان مجموع ــر کارشناس ــز دیگ ــرز و نی ــاوری الب فن

برگــزار شــد.
ــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن جلســه مدیــران  ب
و  علــم  پــارک  فنــاور  و  دانش بنیــان  شــرکت   1۴
را  خــود  فعالیت هــای  و  طرح هــا  البــرز،  فنــاوری 
ســرمایه گذاری  و  فــروش  تجاری ســازی،  به منظــور 

ــد. ــریح کردن تش
ــن  ــه ضم ــن جلس ــز در ای ــوش آرا نی ــدس خ مهن
ــاد برکــت، در  ــی از زحمــات و فعالیت هــای بنی قدردان
ــه  ــر گون ــرای ه ــی خــود را ب ــا، آمادگ ــی عرصه ه تمام

ــد. ــام کردن ــت اع ــاد برک ــا بنی ــکاری ب هم
ــدل  ــی م ــن معرف ــه ضم ــن جلس ــن در ای همچنی
اشــتغال زایی بنیــاد برکــت و روش اجرایــی آن، فراینــد 
ــم و  ــای عل ــتقر در پارک ه ــرکت های مس ــی ش ارزیاب

فنــاوری البــرز و مراکــز رشــد شــرح داده شــد.
تصویــب  و  تاییــد  صــورت  در  اســت،  گفتنــی 
در  مســتقر  شــرکت های  شــده؛  ارایــه  طرح هــای 
ــت  ــاد برک ــه بنی ــهیات ب ــت تس ــرای دریاف ــارک ب پ

می شــوند. معرفــی 

■■■
 

 آموزش مسایل ثبتی و حقوقی 
استارت آپ ها در ارومیه 

ــی،  ــان غربــ ــگاهی آذربایج ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــی  ــی و حقوق ــهریور:کارگاه آموزشــی مســایل ثبت 0۶ ش
اســتارت آپ هــا توســط مرکــز منــش جهاددانشــگاهی 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــان غرب آذربایج
ــوآوری و  ــز ن ــر مرک ــود دبی ــد پورمحم ــر محم دکت
شــتاب دهی جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی گفــت: 
ــن  ــی ای ــای آموزش ــه کارگاه ه ــن کارگاه از مجموع ای
نهــاد اســت کــه بــه همــت مرکــز نــوآوری و شــکوفایی 
جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی و بــا همــکاری 
برنامه هــای  از  اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره 
ــزار  ــان برگ ــه جوان ــتاب دهی کســب وکارهای فناوران ش

شــد.
ایــن کارگاه هــا  از برگــزاری  وی گفــت: هــدف 
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شــتاب دهی اســتارت آپ هــای مســتقر در مرکــز 
ــت. ــازار اس ــه ب ــال ب ــت اتص جه

دکتــر پورمحمــود اظهــار کــرد: در ایــن کارگاه 
آموزشــی در خصــوص قوانیــن، ضوابــط و مقــررات 
ثبــت اســناد و امــاک و همچنیــن دغدغه هــای حقــوق 
اســتارت آپ، مســایلی چــون ایــده، امــور ثبتــی، 
ــتند  ــی هس ــه مباحث ــاری از جمل ــور ج ــا و ام مجوزه
ــی  ــث و بررس ــورد بح ــی م ــن کارگاه آموزش ــه در ای ک

ــت. ــرار گرف ق

■■■

برگزاری رویداد مجازی »ایده شو 
گردشگری« در اردبیل

ــل،  ــتان اردبیــــــ ــگاهی اس ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــده شــو گردشــگری«  ــداد مجــازی »ای ــهریور: روی 0۶ ش
ــب وکارهای  ــتاب دهی کس ــای ش از مجموعــه برنامه ه
و  نــوآوری  مرکــز  همــت  بــه  جوانــان  فناورانــه 
ــد. ــزار ش ــل برگ ــتاب دهی جهاددانشــگاهی در اردبی ش
استانداردســازی  فنــی  مدیــر  رویــداد،  ایــن  در 
از  تعریفــی  ارایــه  بــا  گردشــگری  تجهیــزات 
گردشــگری و گردشــگر، گفــت: ایــن رویــداد بــه 
افــراد فرصــت می دهــد تــا ایــده خــود را ارایــه و نظــر 
ــا  ــران ی ــادی، صاحب نظ ــاالن اقتص ــرمایه گذاران، فع س
ــدازی یــک کســب وکار ســنجیده  داوران را جهــت راه ان
و بــا ایده هــای دیگــران آشــنا شــده و شــبکه ای از 
ــود  ــی خ ــات آت ــرای ارتباط ــان ب ــتان و متخصص دوس

ــد. ــاد کنن ایج
ــده  ــت: ای ــار داش ــو اظه ــادق مغانل ــین علی ص حس
پــردازی بــه ایجــاد خاقیــت و بــرون داد آن نیــاز دارد 
ــی  ــده و اجرای ــه ای ــتیابی ب ــور دس ــن منظ ــه ای ــه ب ک
ــی برخــوردار  ــت باالی ــد از درجــه اهمی ــودن آن بای نم

باشــد.
حاضــران،  از  برخــی  رویــداد  ایــن  پایــان  در 
ــش های  ــه پرس ــد و ب ــرح کردن ــود را مط ــای خ ایده ه
حاضــران از ســوی مــدرس کارگاه پاســخ های الزم 

ارایــه و راهنمایی هــای مناســب پیشــنهاد شــد.

■■■

کنفرانس علمی کاربرد گیاهان 
دارویی و داروهای گیاهی در 

درمان بیماری های کلیه
 و سنگ کلیه

دارویــی  گیاهــان  پژوهشــکده  عمومــی  روابــط 
ــرد  ــی "کارب ــس علم ــهریور: کنفران ــگاهی، 7 ش جهاددانش
درمــان  در  گیاهــی  داروهــای  و  دارویــی  گیاهــان 
ــخ توســط  بیماری هــای کلیــه و ســنگ کلیــه" در تاری

پژوهشــکده گیاهــان دارویــی برگــزار شــد.
در ایــن وبینــار کــه بــا ســخنرانی دکتــر شمســعلی 
ــات  ــو هی ــی و عض ــیمی داروی ــص ش ــازاده متخص رض
ــاز  ــد، دارای امتی ــزار ش ــکده برگ ــن پژوهش ــی ای علم
ــا مجــوز اداره کل آمــوزش مــداوم  ــوده و ب بازآمــوزی ب
ــای وزارت  ــر مجموعه ه ــور از زی ــکی کش ــه پزش جامع
ــد،  ــزار ش ــکی برگ ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــوزه  ــن ح ــه ای ــوط ب ــی مرب ــای علم ــن یافته ه آخری

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق م

مخاطبیــن ایــن دوره پزشــکان عمومــی، داروســازان 
دوره  ایــن  و  بودنــد  ســنتی  طــب  متخصصیــن  و 
ــای  ــتر آموزش ه ــر بس ــن ب ــازی و آنای ــورت مج به ص
ــده و در  ــزار ش ــد( برگ ــگاهی )امج ــازی جهاددانش مج
ــم  ــه شــده و فیل ــل پاورپوینــت ارای ــه فای انتهــای برنام
ــار شــرکت کنندگان  ــز در اختی ــه نی ــط شــده برنام ضب

ــت. ــرار گرف ق

■■■
 

کارگاهی برای آموزش
 »برند سازی« در اردبیل 

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اردبیــل، 0۸ شــهریور: بــه 
ــگاهی  ــتاب دهی جهاددانش ــوآوری و ش ــز ن ــت مرک هم
ســازی«  »برنــد  آموزشــی  کارگاه  اردبیــل  اســتان 

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج به ص
برنامه هــای  مجموعــه  از  کــه  کارگاه  ایــن  در 
ــرا  ــان اج ــه جوان ــب وکارهای فناوران ــتاب دهی کس ش
شــد، مشــاور ارشــد اجرایــی مجموعــه کارهــای خــاق 
ــک  ــد ی ــد، گفــت: برن ــی از برن ــه تعریف ــا ارای ــا ب راجین
ــا  ــه و ی ــم، کلم ــو، اس ــارک، لوگ ــخص، م ــاد مش نم
ــرای تمایــز محصــول  جملــه ای اســت کــه شــرکت ها ب

خــود از دیگــران اســتفاده می کننــد.
ــا  ــک ی ــب ی ــه ترکی ــان این ک ــا بی ــژاد ب ــور نقی ن الن
ــرای برندینــگ  چنــد مــورد از ایــن عناصــر می توانــد ب
ــه کار  ــد ب ــت برن ــک هوی ــاد ی ــازی و ایج ــا برندس ی
ــق  ــد متعل ــد، می توان ــه شــود، اظهــار داشــت: برن گرفت
بــه یــک کاال یــا تولیدکننــده، یــک خدمــت یا موسســه 
خدماتــی، یــک شــرکت یــا ســازمان و یــا یــک شــخص، 

مــکان، رویــداد یــا حتــی مذهــب و عقیــده باشــد.
در  مختلــف  افــراد  بــرای  برندهــا  افــزود:  وی 
و  دارنــد  مختلفــی  معانــی  مختلــف،  زمان هــای 
برندهــای هوشــمند و موفــق بــر روی رســیدن بــه تمــام 
ــد و  ــز می کنن ــوب در کســب وکار تمرک ــان مطل مخاطب
ــا  ــرد را ارتق ــر ف ــا ه ــد ب ــاط برن ــا ارتب ــد ت ــد دارن قص

ــد. دهن

■■■

آموزش آشنایی با ثبت شرکت 
در مرکز منش جهاددانشگاهی 

استان مرکزی
مرکــزی، ۹  اســتان  روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 
کســب وکارهای  رویدادهــای  مجموعــه  از  شــهریور: 
ــت  ــا ثب ــنایی ب ــی آش ــان، کارگاه آموزش ــه جوان فناوران
ــده  ــای ای ــا حضــور تیم ه ــژه اســتارتاپ ها ب شــرکت وی
پــرداز و جوانــان در محــل مرکــز نــوآوری و شــتاب دهی 
جهاددانشــگاهی اســتان به صــورت حضــوری و مجــازی 

برگــزار شــد.
ــزه  ــدس حم ــور مهن ــا حض ــی ب ــن کارگاه آموزش ای
ــن رهنمــا  ــره شــرکت ناری ــات مدی پایمــرد رییــس هی
ــرکت ها( و  ــدی ش ــت و رتبه بن ــی ثب ــرکت تخصص )ش
جمعــی از عاقه منــدان بــا ارایــه مطالبــی در خصــوص 
تعریــف شــرکت، معرفــی انــواع شــرکت، تفــاوت 
شــرکت و موسســه، آشــنایی بــا قوانیــن شــرکت، 
ــت  ــل ثب ــا مراح ــنایی ب ــرکت، آش ــت ش ــای ثب مزای
ــت شــرکت  ــس از ثب ــات پ ــا اقدام شــرکت، آشــنایی ب
و  نــوآوری  مرکــز  در   )... و  افــزوده  ارزش  )گواهــی 

ــزار  ــزی برگ ــتان مرک ــگاهی اس ــتاب دهی جهاددانش ش
ــد. ــخ داده ش ــران پاس ــؤاالت حاض ــه س ــان ب و در پای
شــتاب دهی  و  نــوآوری  مرکــز  اســت؛  گفتنــی 
جوانــان جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی بــا همــکاری 
ــه  ــرای برنام ــا اج ــتان ب ــان اس اداره کل ورزش و جوان
در  جوانــان  فناورانــه  کســب وکارهای  شــتاب دهی 
ــان و  ــن جوان ــت برانگیخت ــازی جه ــا بسترس ــتان ب اس
ــای  ــازی ایده ه ــگاهی و تجاری س ــردازان دانش ــده پ ای

ــت. ــت اس ــال فعالی ــه در ح نوآوران

■■■

برگزاری کرسی آزاداندیشی 
»مقابله با کرونا؛ چالش ها و 

راهکارها« در گلستان
ــهریور:  ــتان، 0۹ ش ــگاهی گلس ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــا؛  ــا کرون ــه ب ــوع »مقابل ــا موض ــی ب ــی آزاداندیش کرس
چالش هــا و راهکارهــا« بــه همــت ســازمان دانشــجویان 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتان و دانش ــگاهی گلس جهاددانش
ــد. ــزار ش ــرگان برگ ــازی در گ ــورت مج ــتان، به ص اس

صادقعلــی عظیمــی معــاون فرهنگــی و دانشــجویی 
ــدای  ــتان در ابت ــتان گلس ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــت  ــرد: در مدیری ــار ک ــی اظه ــی آزاداندیش ــن کرس ای
کرونــا موضــوع پیشــگیری، اندوخته هــای علمــی و 
مداخلــه و درمــان ضــروری اســت و اگــر بــه هــر کــدام 
از آن هــا پرداختــه نشــود، بــه نتیجــه مناســب نخواهیــم 

رســید.
وی گفــت: اقداماتــی کــه در هــر یــک از ایــن 
ــل  ــش تبدی ــک چال ــه ی ــم ب ــام می دهی ــا انج بخش ه
ــود. ــه ش ــا پرداخت ــه آن ه ــه ب ــت ک ــاز اس ــده و نی ش
جهاددانشــگاهی  سرپرســت  شــهبازی  ابراهیــم 
ــت:  ــی، گف ــی آزاداندیش ــن کرس ــز در ای ــتان نی گلس
به درســتی  کرونــا  ویــروس  بــا  مواجهــه  فرهنــگ 
نهادینــه نشــده و ایــن ویــروس به عنــوان یــک پدیــده 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــه ایج ــی در جامع ــی، گپ اجتماع
ــس انجمــن  ــی ریی ــر علیجــان تبرای ــه، دکت در ادام
در  ســخنرانی  ارایــه  بــه  ایــران  ویروس شناســی 
ــا، محمــد  خصــوص تغییــرات ویــروس و واکســن کرون
دادجــو متخصــص داخلــی بــه ســخنرانی در خصــوص 
ــای آن،  ــا و راهکاره ــی کرون ــای بالین ــی چالش ه بررس
ــات علمــی دانشــگاه  ــی عضــو هی ــر محســن جال دکت
ــی  ــرات روان ــخنرانی در خصــوص تاثی ــه س ــتان ب گلس
محســن  دکتــر  و  خانــواده  بــر  کرونــا  اجتماعــی 
عین علــی دکتــرای خــط مشــی گــذاری بــه ســخنرانی 
در خصــوص چالش هــای حکمرانــی در مواجــه بــا 

همه گیــری ویــروس کرونــا پرداختنــد.
 

■■■

 فیتوتراپی بیماری های اعصاب 
در کنفرانس علمی پژوهشکده 

گیاهان دارویی
دارویــی  گیاهــان  پژوهشــکده  عمومــی  روابــط 
علمــی"  کنفرانــس  شــهریور:   0۹ جهاددانشــگاهی، 
فیتوتراپــی بیماری هــای اعصــاب" در تاریــخ نهــم 
دارویــی  گیاهــان  پژوهشــکده  توســط  شــهریورماه 

شــد. برگــزار  جهاددانشــگاهی 
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برگـزار

در ایــن وبینــار کــه بــا ســخنرانی دکتــر فــراز 
مجــاب، اســتاد دانشــکده داروســازی و عضــو انجمــن 
علمــی متخصصیــن علــوم دارویــی ایــران، برگــزار 
ــوز اداره  ــا مج ــوده و ب ــوزی ب ــاز بازآم ــد، دارای امتی ش
ــر  ــور از زی ــکی کش ــه پزش ــداوم جامع ــوزش م کل آم
آمــوزش  بهداشــت، درمــان و  مجموعه هــای وزارت 
پزشــکی برگــزار شــد، آخریــن یافته هــای علمــی 
ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق ــوزه م ــن ح ــه ای ــوط ب مرب
مخاطبیــن ایــن دوره پزشــکان عمومــی، داروســازان 
دوره  ایــن  و  بودنــد  ســنتی  طــب  متخصصــان  و 
ــای  ــتر آموزش ه ــر بس ــن ب ــازی و آنای ــورت مج به ص
مجــازی جهاددانشــگاهی )امجــد( برگــزار گردیــده و در 
ــم  ــه شــده و فیل ــل پاورپوینــت ارای ــه فای انتهــای برنام
ــار شــرکت کنندگان  ــز در اختی ــه نی ــط شــده برنام ضب

ــرار گرفــت. ق
در پایــان، شــرکت کنندگان دوره بــه مــدت ۴۸ 
ســاعت فرصــت داده شــد تــا در آزمــون آنایــن 
ــه  ــح ب ــخ صحی ــا پاس ــد و ب ــرکت نماین ــان دوره ش پای
70 درصــد ســؤاالت بتواننــد امتیــاز بازآمــوزی دوره را 

ــد. ــب نماین کس

■■■

پایان دوره نخست مدرسه 
بین المللی قرآن و فرهنگ

ــور، 0۹  ــگاهیان کش ــی دانش ــازمان قرآن ــی س ــط عموم رواب
شــهریور: نخســتین مدرســه تابســتانی بین المللــی قــرآن 
ــته ای  ــات میان رش ــز مطالع ــت مرک ــه هم ــگ ب و فرهن
ــور و  ــگاهیان کش ــی دانش ــازمان قرآن ــم س ــرآن کری ق
ــاه  ــادق )ع( از 21 مردادم ــام ص ــگاه ام ــکاری دانش هم
ــان  ــه کار خــود پای ــاز و روز جمعــه 5 شــهریورماه ب آغ

داد.
در ایــن مدرســه کــه بــا مشــارکت 11۸ نفــر 
تحصیــات  دانشــجویان  هیات علمــی،  اعضــای  از 
تکمیلــی و طــاب حــوزه علمیــه برگــزار شــد، 7 
اســتاد داخلــی و ۴ اســتاد خارجــی در 15 جلســه 
ــی  ــر محــور موضوعات ــه تشــریح دیدگاه هــای خــود ب ب
ــات فرهنــگ، فرهنــگ  ــف فرهنــگ و نظری چــون تعری
و شــناخت، تحــول فرهنگــی و نقــش آن در فهــم 
قــرآن، وضعیــت فرهنگــی شــبه جزیره عربســتان پیــش 
از نــزول قــرآن، فهــم فرهنگــی قــرآن، مدل هــای 
ــرآن در عرصــه  ــه ق ــگاه فرهنگــی ب ــرآن، ن فرهنگــی ق
ــیر  ــی تفس ــی و آسیب شناس ــاح اجتماع ــت و اص تربی

ــد. ــی پرداختن تنزیل
یــادآور می شــود، آییــن افتتاحیــه مدرســه نیــز 
بــا حضــور حجت االســام ســعیدرضا عاملــی دبیــر 
ــا  ــر حمیدرض ــی، دکت ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی و احمــد پاکتچــی 
ــازمان  ــاه در س ــکو، 20 مردادم ــران در یونس ــفیر ای س

ــود. ــده ب ــزار ش برگ

■■■

تداوم تالش ها برای راه اندازی 
مرکز درمان ناباروری و سرطان 

فارس
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی فــارس، 0۹ شــهریور: 
ــداوم  ــه ت ــاره ب ــا اش ــارس ب ــس جهاددانشــگاهی ف ریی

ــان  ــز درم ــدازی مرک ــرای راه ان ــا ب ــاش و پیگیری ه ت
ــس  ــا ریی ــدار ب ــاد، از دی ــن نه ــرطان ای ــاروری و س ناب
کمیســیون ســامت و بهداشــت مجلــس شــورای 

ــر داد. ــتا خب ــن راس ــامی در همی اس
ــدار  ــه دی ــاره ب ــن اش ــی ضم ــر بابای ــر مظاه دکت
مســووالن جهاددانشــگاهی فــارس بــا دکتــر شــهریاری 
رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای 
ــامت  ــن س ــن تامی ــع خیری ــس مجم ــامی و ریی اس
ــات انجــام شــده  ــدار، اقدام ــن دی کشــور، گفــت: در ای
ــتی و  ــای بهداش ــگاهی در حوزه ه ــوی جهاددانش از س

ــی تشــریح شــد. درمان
وی بــا بیــان ایــن کــه رییــس کمیســیون بهداشــت 
و درمــان مجلــس شــورای اســامی، از اقدامــات تشــریح 
ــد  ــدار، رون ــن دی ــت: در ای ــرد گف ــتقبال ک ــده اس ش
ــان  ــز درم ــاد مراک ــرح ایج ــرای ط ــزی و اج برنامه ری
نابــاروری و ســرطان جهاددانشــگاهی فــارس در شــیراز، 

کامــا تشــریح شــد.
ــه  ــهریاری، ب ــر ش ــا دکت ــدار ب ــت: در دی ــی گف بابای
پیشــرفت ۸0 درصــدی در ایجــاد بســترهای فیزیکــی 
ــه  ــد شــد ک ــاره و تاکی ــاد شــده اش ــز ی تاســیس مراک
کل اعتبــارات مــورد نیــاز تاکنــون از محــل درآمدهــای 

ــن شــده اســت. اختصاصــی جهاددانشــگاهی تامی
رییــس جهاددانشــگاهی اســتان فــارس گفــت: 
بهداشــت و  از رییــس کمیســیون  درخواســت مــا 
درمــان مجلــس، همراهــی در تامیــن اعتبــارات مــورد 
ــف  ــای مختل ــز از راه ه ــن مراک ــز ای ــرای تجهی ــاز ب نی
ــود. ــامت ب ــه س ــن عرص ــی خیری ــا همراه خصوص

بابایــی یــادآور شــد کــه رییس کمیســیون بهداشــت 
ــن ســامت  ــس و رییــس مجمــع خیری ــان مجل و درم
کشــور، از فعــال شــدن مراکــز درمــان نابــاروری و 
ــرد. ــتقبال ک ــیراز اس ــرطان جهاددانشــگاهی در ش س

وی همچنیــن گفــت: بــا توجــه بــه ایــن کــه شــهر 
شــیراز یکــی از مهم تریــن قطب هــای درمانــی در 
ــاد  ــود، ایج ــوب می ش ــه محس ــی منطق ــور و حت کش
مراکــز تخصصــی نظیــر درمــان نابــاروری و ســرطان، در 

ــود. ــد ب ــذار خواه ــیار تاثیرگ ــیر بس ــن مس ای
ــیاری  ــه بس ــی ک ــرد: در حال ــان ک ــی خاطرنش بابای
از بیمــاران سراســر ایــران و حتــی کشــورهای منطقــه 
بــرای دریافــت خدمــات تخصصــی در زمینه هــای 
پیونــد اعضــا، قلــب، جراحی هــای زیبایــی و ... بــه 
ــی  ــز تخصص ــاظ مراک ــه لح ــد، ب ــفر می کنن ــیراز س ش
ــد  ــه رون ــد ادام ــان نیازمن ــرطان، همچن ــاروری و س ناب

ــتیم. ــعه ای هس توس
ــرد:  ــان ک ــارس خاطرنش ــگاهی ف ــس جهاددانش ریی
ــاروری و  ــان ناب ــی درم ــز تخصص ــدازی مراک ــا راه ان ب
ســرطان جهاددانشــگاهی در شــیراز، قطعــا عــاوه 
ــه بیمــاران  ــات ب ــه خدم ــرای ارای ــی ب ــر ایجــاد امکان ب
فــارس و اســتان های جنوبــی کشــور، بســتری مناســب 
ــان و ســامت از  ــرای جــذب گردشــگران حــوزه درم ب

ــد. ــد ش ــم خواه ــم فراه ــه ه کشــورهای منطق
بابایــی تاکیــد کــرد: جهاددانشــگاهی در کشــور 
ــوزه  ــبی در ح ــدی مناس ــص و توانمن ــه، تخص از تجرب
برخــوردار  ســرطان  و  نابــاروری  درمــان  خدمــات 
ــا تاســیس ایــن مراکــز در شــیراز، امــکان  اســت کــه ب
ــد  ــم خواه ــم فراه ــوری ه ــت کش ــری از ظرفی بهره گی

شــد.
ــه  ــد ک ــادآور ش ــارس ی ــگاهی ف ــس جهاددانش ریی
و  بهداشــت  کمیســیون  رییــس  شــهریاری  دکتــر 
درمــان مجلــس شــورای اســامی، پیشــنهاد ســفر بــه 
ــی آن  ــای درمان ــز و ظرفیت ه ــد از مراک شــیراز و بازدی

نهــاد را پذیرفتــه و امیــد اســت کــه بعــد از ایــن شــاهد 
تســریع در افتتــاح مراکــز درمــان نابــاروری و ســرطان 

ــیم. ــیراز باش در ش

■■■

الزام واحدهای جهاددانشگاهی 
به تشکیل شرکت در خصوص 

محصولت و فناوری های تولیدی
ــهریور:در جلســه  ــگاهی، 0۶ ش ــی جهاددانش ــط عموم رواب
شــورای حقــوق مالکیــت فکــری جهاددانشــگاهی 
ــاوری موضــوع  ــد و تجاری ســازی فن مطــرح شــد: تولی
مهمــی اســت، امــا مشــکل اصلــی در جهاددانشــگاهی 
وظیفــه  و  اســت  بــازار  بــه  ورود  و  تجاری ســازی 
ــه تشــکیل شــرکت در  ــزام واحدهــا ب دفتــر مرکــزی ال
ــت. ــدی اس ــای تولی ــوالت و فناوری ه ــوص محص خص
فکــری  مالکیــت  حقــوق  شــورای  جلســه 
ــی  ــا طیب ــر حمیدرض ــا حضــور دکت جهاددانشــگاهی ب
رییــس شــورا، دکتــر محمدرضــا پورعابــدی نائــب 
ــتری،  ــواد شوش ــید محمدج ــر س ــورا، دکت ــس ش ریی
ــر  ــی، دکت ــد گوراب ــر حمی ــو و دکت ــروز بادک ــر به دکت
ــای  ــوان اعض ــری به عن ــب اهلل اصغ ــر حبی ــخ، دکت راس
ــورا  ــر ش ــوان دبی ــن به عن ــی اهلل روش ــر ول ــورا و دکت ش

ــد. ــزار ش برگ
در ایــن جلســه دکتــر حمیدرضــا طیبــی بــا تاکیــد 
ایــن نکتــه کــه جهاددانشــگاهی یک نهــاد دانش بنیــان 
بــوده و توجــه بــه فنــاوری و دارایی هــای فکــری یــک 
ــت  ــدل مالکی ــت: م ــاد اســت، گف ــن نه ضــرورت در ای
فکــری در جهاددانشــگاهی بایــد مطابــق مــدل مالکیــت 
ــابه  ــرکت های مش ــازمان ها و ش ــود در س ــری موج فک

مثــل زیمنــس و فرانهوفــر آلمــان باشــد.
وی بــا بیــان این کــه آیین نامه هــای دانشــگاهی 
در ایــن نهــاد جوابگــوی نیازهــا نیســت، گفــت: تولیــد 
ــا  ــت، ام ــی اس ــوع مهم ــاوری موض ــازی فن و تجاری س
ــازی  ــگاهی تجاری س ــا در جهاددانش ــی م ــکل اصل مش
ــزام  ــازار اســت و وظیفــه دفتــر مرکــزی ال ــه ب و ورود ب
واحدهــا بــه تشــکیل شــرکت در خصــوص محصــوالت 

ــت. ــدی اس ــای تولی و فناوری ه
ــت  ــوص وضعی ــدی در خص ــر پورعاب ــه دکت در ادام
آیین نامــه حقــوق مالکیــت فکــری در جهاددانشــگاهی 
حــوزه  ایــن  در  شــده  انجــام  کارهــای  ســوابق  و 
ــر ضــرورت اجــرای آیین نامــه حقــوق  توضیــح داده و ب
ــری  ــای فک ــظ دارایی ه ــت حف ــری جه ــت فک مالکی

ــرد. ــد ک ــگاهی تاکی جهاددانش
در ادامــه اعضــای دیگــر جلســه بــر بازنگــری 
آیین نامــه، برگــزاری جلســات منظــم شــورا، مشــارکت 
واحدهــا و پژوهشــکده های جهاددانشــگاهی، شناســایی 
همچنیــن  و  جهاددانشــگاهی  فکــری  دارایی هــای 
ارزش گــذاری فناوری هــای جهاددانشــگاهی و ارزش 
ــن  ــه در ای ــه این ک ــه ب ــا توج ــد و ب ــد کردن ــد تاکی برن
نهــاد حــدود ۹5 درصــد ایــده و تولیــد فنــاوری توســط 
ــا  ــر تجاری ســازی فناوری ه ــاوران انجــام می شــود ب فن

تاکیــد شــد.
ــن جلســه  ــان پــس از بحــث و بررســی در ای در پای
مصــوب شــد کــه بــا توجــه بــه پیشــنهادهای ارســالی 
واحــد تربیــت مــدرس و ســازمان یــزد وضعیــت 
مالکیــت فکــری دو پــروژه پیشــنهادی واحدهــای 
ــرد،  ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــدی م ــه بع ــوق در جلس ف
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ــری  ــت فک ــه مالکی ــت آئین نام ــی ظرفی ــرای بررس ب
جهاددانشــگاهی ســه پــروژه اصــاح نــژاد دام، سیســتم 
رانــش واگــن متــرو و متــه حفــاری در جلســات بعــدی 
ــا حضــور رییــس و معــاون پژوهشــی واحــد مربوطــه  ب
ــت  ــل شــورای مالکی بررســی شــود، کارگروهــی در ذی
ــرای  ــاوری ب ــش و فن ــت پژوه ــط معاون ــری توس فک
ــی  ــه و بررس ــکات آئین نام ــی مش ــی کارشناس بررس
ــود و  ــکیل ش ــنهادی تش ــای پیش ــر پروژه ه تخصصی ت
به منظــور بررســی تطبیقــی وضعیــت مالکیــت فکــری 
ــورد  ــان م ــر آلم ــس و فرانهوف ــرکت ها IBM، زیمن ش
بررســی کارشناســی قــرار گرفتــه و در جلســه شــورای 

ــود. ــه ش ــری ارای ــت فک مالکی

■■■

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 
فناورانه مرکز نوآوری و 

شتاب دهی جوانان استان مرکزی
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، 10 
فنــاور  واحدهــای  محصــوالت  نمایشــگاه  شــهریور: 
ــان اســتان مرکــزی  مرکــز نــوآوری و شــتاب دهی جوان
ــا ارایــه دســتاوردهای  ــا رویــداد نیــوز دی ب هم زمــان ب
ــی  ــف ترویج ــل مختل ــه مراح ــتارتاپ هایی ک ــژه اس وی
ســر  پشــت  را  شــتاب دهی  بعضــا  و  نــوآوری  و 
ــگاهی  ــش جهاددانش ــز من ــل مرک ــته اند در مح گذاش

ــد. ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــتان ب اس
رییــس  زاده  غفــاری  علی اصغــر  دکتــر 
جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی و عابــد حقــدادی 
ایــن  از  اســتان  جوانــان  و  ورزش  اداره  مدیــرکل 
نمایشــگاه بازدیــد کردنــد و واحدهــای ترابیــس، هــوش 
مصنوعــی و ســامت دیجیتــال در صنعــت طیــور، 
ماســک،  پریســتالتیک،  پمــپ  طراحــی و ســاخت 
ــامی  ــش اس ــک، پوش ــتر رباتی ــوش در بس ــت ه تقوی
ــظ  ــاورزی، محاف ــوالت کش ــته بندی محص ــی، بس ایران
کابــل شــارژر بــه ارایــه دســتاوردهای خــود پرداختنــد.
شــتاب دهی  و  نــوآوری  مرکــز  اســت؛  گفتنــی 
جوانــان جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی بــا همــکاری 
ــه  ــرای برنام ــا اج ــتان ب ــان اس اداره کل ورزش و جوان
در  جوانــان  فناورانــه  کســب وکارهای  شــتاب دهی 
ــان و  ــن جوان ــت برانگیخت ــازی جه ــا بسترس ــتان ب اس
ــای  ــازی ایده ه ــگاهی و تجاری س ــردازان دانش ــده پ ای

ــت. ــت اس ــال فعالی ــه در ح نوآوران

■■■

رفع مشکالت کشور نیازمند 
مدیریت جهادی است

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، 11 
شــهریور:عضو هیــات رییســه مجلــس شــورای اســامی 
ــادی  ــای ع ــا کاره ــروز ب ــه ام ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ب
رفــع  گفــت:  کــرد،  رفــع  را  معضــات  نمی تــوان 
ــت.  ــادی اس ــت جه ــد مدیری ــور نیازمن ــکات کش مش
ــتناکی را  ــادی وحش ــگ اقتص ــا جن ــت لیبرال ه مدیری

ــرد. ــل ک ــور تحمی ــه کش ب
هیــات  عضــو  ســلیمی  علیرضــا  حجت االســام 
ــد  ــان بازدی ــورای اســامی در جری ــس ش رییســه مجل
ــه  ــه ب ــتان در توصی ــگاهی اس ــه جهاددانش از مجموع
دولــت ســیزدهم اظهــار کــرد: نقدینگــی افسارگســیخته 

کــه در دوران دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــه اژدهایــی 
هفــت ســر تبدیــل شــد، اگــر بــه هــر ســویی حرکــت 
ــد  ــس بای ــی آورد، پ ــار م ــه ب ــی ب ــی و ویران ــد خراب کن

ــد. ــت درآی تحــت مدیری
وی بــا اشــاره بــه میــزان نقدینگــی موجــود در 
ــت  ــه دول ــت کشــور ب ــل مدیری ــان تحوی کشــور در زم
ــت  ــه دول ــل کشــور ب ــان تحوی ــا زم ــت: ت یازدهــم، گف
یازدهــم کل نقدینگــی کشــور ۴60 هــزار میلیــارد 
تومــان بــوده اســت، امــا طــی هشــت ســال اخیــر ایــن 
رقــم بــه بیــش از ۴ هــزار میلیــارد تومــان رســید کــه 

ــد. ــان می ده ــری را نش ــدی ۹ براب رش
حجــت االســام ســلیمی اظهــار کــرد: دولــت بایــد 
ــد  ــای مول ــمت کاره ــه س ــرگردان را ب ــرمایه های س س
ــع  ــی مان ــای واقع ــه معن ــد ب ــت بای ــد، دول ــت کن هدای
ــراش بزرگــی اســت،  ــع ت ــی خــود مان ــد ول ــی کن زدای
بروکراســی شــدید اداری مــردم را بیچــاره کرده اســت و 
بــرای یــک مجــوز باید بــه همــه ادارات ســر زد. مســلما 
بایــد در خصــوص مجوزهــا نظــر دســتگاه های مرتبــط 
ــع  ــه تجمی ــن عرص ــوان در ای ــا می ت ــود، ام ــه ش گرفت

ایجــاد کــرد.
نماینــده مــردم محــات و دلیجــان در مجلــس 
اینکــه مجلــس  بــه  اشــاره  بــا  اســامی  شــورای 
قوانیــن بســیار خوبــی بــرای تســهیلگری در امــور 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی داشــته اســت، گفــت: 
اگــر فقــط 10 درصــد ایــن قوانیــن اجرایــی شــود چــرخ 
ــاوری  ــا ســرعت غیرقابل ب ــت ب توســعه در بخــش صنع

بــه حرکــت در می آیــد.
ــای  ــا کاره ــروز ب ــه ام ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــلیمی ب س
عــادی نمی تــوان معضــات را رفــع کــرد، گفــت: رفــع 
ــت.  ــادی اس ــت جه ــد مدیری ــور نیازمن ــکات کش مش
ــتناکی را  ــادی وحش ــگ اقتص ــا جن ــت لیبرال ه مدیری

ــه کشــور تحمیــل کــرد. ب
ــس  ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس ــن عض ای
ــا  ــور را ب ــه کش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــامی ب ــورای اس ش
ــرد،  ــت ک ــوان مدیری ــه می ت ــادی و برنام ــت جه مدیری
ــن برنامــه زمان بندی شــده  ــر تدوی گفــت: کمیســیون ب

ــد کــرده اســت.  ــت کشــور تاکی ــرای مدیری ب
گفتنــی اســت؛ حجت االســام ســلیمی از مجموعــه 
ــوق  ــز ف ــتان، مرک ــگاهی اس ــای جهاددانش توانمندی ه
تخصصــی درمــان نابــاروری و خبرگــزاری ایســنا بازدیــد 

بــه عمــل آورد.

■■■

لزوم ورود جهاددانشگاهی استان 
مرکزی برای رفع نیازهای صنعت

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، 1۳ 
شــهریور: دکتــر علی اکبــر کریمــی در نشســت بــا 
کــه  مرکــزی  اســتان  جهاددانشــگاهی  مســووالن 
در حاشــیه آییــن آغــاز بــه کار دفتــر نمایندگــی 
ــاح  ــگاهی و افتت ــت جهاددانش ــکده محیط زیس پژوهش
طــرح توســعه آزمایشــگاه تخصصــی میکروبیولــوژی در 
ــوان  ــگاهی به عن ــزود: جهاددانش ــد، اف ــزار ش اراک برگ
نهــادی انقابــی خدمــات ارزنــده ای را بــه کشــور 
ــه  ــی اســت ک ــال های طوالن ــرده اســت و س ــه ک عرض
فعالیت هــای ایــن نهــاد از تمرکــز بــر حوزه هــای 
ــای  ــه فعالیت ه ــده و ب ــارج ش ــی و آموزشــی خ فرهنگ
علمــی و پژوهشــی و دانش بنیــان توســعه یافتــه اســت.
ــات  ــیر اقدام ــن مس ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب

ــط  ــان توس ــز روی ــدازی مرک ــون راه ان ــده ای همچ ارزن
ــاد در  ــن نه ــزود: ای ــت، اف ــده اس ــام ش ــاد انج ــن نه ای
ــه در حوزه هــای مختلفــی وارد شــده و در اســتان  ادام

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــده ای ص ــای ارزن ــز تاش ه نی
کریمــی اظهــار کــرد: دســتاوردهای پژوهشــی بایــد 
بــه اجــرا و اقــدام منتهــی شــوند تــا زمینــه اشــتغال و 
توســعه علــم فراهــم شــود و در ادامــه، رفــع نیازهــای 

کشــور رقــم بخــورد.
وی اضافــه کــرد: از جهاددانشــگاهی انتظــار مــی رود 
کــه بــه انجــام امــوری وارد شــود کــه بــه لحــاظ علمــی 
و تخصصــی ســخت هســتند یــا دانــش عملیاتــی کــردن 
آن هــا در بخــش خصوصــی یــا دولتــی وجــود نــدارد یــا 
گرچــه بــه لحــاظ اقتصــادی مطلــوب نیســتند؛ امــا در 
خصــوص آن هــا نیازهــا و خاءهایــی در جامعــه وجــود 

دارد.
ــزوم ورود جهاددانشــگاهی  ــر ل ــد ب ــا تاکی کریمــی ب
اســتان بــه رفــع نیازهــای صنعــت و بسترســازی جهــت 
ــیمی  ــت: پتروش ــی، گف ــتغال صنعت ــی و اش کارآفرین
انبوهــی از محصــوالت خــام را صــادر می کنــد در 
ــه  ــی ب ــای کار پژوهش ــر مبن ــوان ب ــه می ت ــی ک حال
ــیر  ــن مس ــرد و از ای ــام ورود ک ــواد خ ــن م ــراوری ای ف
صدهــا واحــد صنعتــی پایین دســتی را ایجــاد و هــزاران 

شــغل فراهــم کــرد.
ــه  ــد ب ــه جهاددانشــگاهی می توان ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای مثــال  عرصــه کشــاورزی نیــز وارد شــود گفــت: ب
دارویــی  گیاهــان  در حــوزه  نهــاد می توانــد  ایــن 
ســازوکاری را فراهــم کنــد کــه مدیریــت زنجیــره 
ــد  ــده و فراین ــک فعال ش ــب وکارهای کوچ ــد کس تولی
بــه ثــروت رســیدن آن هــا ســاماندهی شــود و در نهایــت 
ــام  ــوند و از خ ــراوری ش ــتان ف ــن محصــوالت در اس ای

ــود. ــری ش ــا جلوگی ــی آن ه فروش
کریمــی اظهــار کــرد: اگــر ظرفیت هــای ملــی 
جهاددانشــگاهی در اســتان فعــال شــوند یــا بخش هایــی 
از آن هــا بــه اســتان انتقــال پیــدا کنــد بــه اســتان کمک 
بســیاری خواهــد شــد. بــرای مثــال جهاددانشــگاهی در 
ســطح ملــی بــه حــوزه صنعــت ریلــی وارد شــده ولــی 
ارتبــاط اســتان مرکــزی کــه بزرگ تریــن صنعــت 
ریلــی کشــور را در اختیــار دارد بــا ایــن پــروژه را شــاهد 
نیســتیم در حالــی کــه ایــن ظرفیــت در واقــع بایــد در 

ــد. ــال می ش ــزی فع ــتان مرک اس
رییــس  زاده  غفــاری  علی اصغــر  دکتــر 
جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی نیــز در ادامــه ضمــن 
ــور  ــتان و کش ــاد در اس ــن نه ــای ای ــی ظرفیت ه معرف
اظهــار کــرد: رویکــرد مهــم جهاددانشــگاهی اســتفاده از 
فنــاوری و بومــی کــردن آن اســت کــه در ایــن زمینــه 
در کشــور پیشــرو بــوده و مراکــز تخصصــی ایــن نهــاد 
در واقــع همــان شــرکت های دانش بنیانــی هســتند 
ــول و  ــه محص ــم را ب ــت عل ــادی اس ــالیان متم ــه س ک
خدمــات تبدیــل می کننــد و نمونــه بــارز آن هــا رویــان 

اســت.
ــرد  ــن رویک ــز ای ــزی نی ــتان مرک ــزود: در اس وی اف
ــنگ و  ــی س ــز تخصص ــاد مراک ــده و ایج ــری ش پیگی
درمــان نابــاروری و مرکــز تخصصــی انــار کــه در دســت 
ــن  ــتای ای ــل در راس ــق عم ــت از مصادی ــری اس پیگی

ــرد اســت. رویک
دکتــر غفــاری زاده اظهــار کــرد: در بخــش درمــان 
ــون  ــزی همچ ــده و مراک ــال ش ــعه ای دنب ــه توس برنام
کلینیــک دیابــت، مرکزترمیــم زخــم، مرکــز کاردرمانی، 
راه انــدازی  ژنتیــک  آزمایشــگاه  و  مشــاوره  مرکــز 
ــدگان  ــه مراجعه کنن ــی ب ــات تخصص ــده اند و خدم ش
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عرضــه می کننــد.
ــان  ــزی در پای رییــس جهاددانشــگاهی اســتان مرک
خاطرنشــان کــرد: اقدامــات تخصصــی بــرای رفــع 
ــای  ــه معاونت ه ــز زیرمجموع ــتان در مراک ــای اس نیازه
جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی در حــال ارایــه اســت.
پژوهشــکده  نمایندگــی  دفتــر  اســت؛  گفتنــی 
محیط زیســت جهاددانشــگاهی در اســتان مرکــزی 
آزمایشــگاه  توســعه  طــرح  افتتــاح  بــا  هم زمــان 
اراک  در  میکروبیولــوژی جهاددانشــگاهی  تخصصــی 

ــرد. ــه کار ک ــاز ب آغ

■■■

نمایشگاه دستاوردهای تیم های 
استارتاپی مستقر در منش 

گلستان
ــهریور:  ــتان، 10 ش ــگاهی گلس ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــتارتاپی مســتقر  ــای اس ــتاوردهای تیم ه نمایشــگاه دس
ــوآوری و شــتاب دهی )منــش( گلســتان در  در مرکــز ن
ــی  ــه امیرلطیف ــتی خان ــوزه صنایع دس ــاز م ــای ب فض

ــزار شــد. گــرگان برگ
)منــش(  شــتاب دهی  و  نــوآوری  مرکــز  مدیــر 
همــکاری  بــا  مرکــز  ایــن  گفــت:  گلســتان 
ــور  ــتان به منظ ــان اس ــگاهی و ورزش و جوان جهاددانش
ــان  ــرای جوان ــا ب ــب وکارهای نوپ ــه کس ــتاب دهی ب ش
ــکیل  ــه تش ــای نوآوران ــازی ایده ه ــتر تجاری س در بس

ــت. ــده اس ش
ــای  ــرد: فعالیت ه ــان ک ــی بی ــر نامن ــدی خطی مه
ــج،  ــار تروی ــه ف ــته در س ــال گذش ــز از س ــن مرک ای
نــوآوری و شــتاب دهی در دو حــوزه "گیاهــان دارویــی" 
و "گردشــگری و صنایع دســتی" آغــاز شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: از جملــه خدمــات ایــن مرکــز 
ــاص  ــه اختص ــوان ب ــده می ت ــای پذیرفته ش ــه تیم ه ب
ــای  ــزاری کارگاه و رویداده ــتراکی، برگ ــای کار اش فض
کســب وکار، مشــاوره جهــت تجاری ســازی ایــده و 
ــری  ــرمایه گذار، مربیگ ــه س ــال ب ــرمایه گذاری، اتص س

ــرد. ــگ اشــاره ک و منتورین

■■■

برگزاری دو رویداد آموزشی 
»چاره جو« و »صندلی تجربه« در 

سمنان
 1۳ ســمنان،  جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط 
شــهریور:رییس مرکــز علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی 
ــو  ــاره ج ــی چ ــداد آموزش ــزاری دو روی ــمنان از برگ س
ــه  ــتاب دهی ب ــدف ش ــا ه ــه ب ــی تجرب ــداد صندل و روی
ــوآوری  ــز ن ــت مرک ــه هم ــه ب ــب وکارهای فناوران کس

جهاددانشــگاهی ســمنان خبــر داد.
علــی منصفــی راد معــاون آموزشــی جهاددانشــگاهی 
ســمنان گفــت: مجموعــه کارگاه هــا و رویدادهــای 
ــدار،  ــداد دی ــه، روی ــی تجرب ــامل صندل ــی ش کارآفرین
کارگاه آموزشــی و... در راســتای برنامــه شــتاب دهی 
کســب وکارهای فناورانــه، ویــژه جوانــان و عاقه منــدان 
و  نــوآوری  مرکــز  همــت  بــه  و  کارآفرینــی  بــه 
ــگاهی  ــردی جهاددانش ــی کارب ــز علم ــتاب دهی مرک ش
ســمنان و همــکاری معاونــت جوانــان اداره کل ورزش و 

ــود. ــزار می ش ــمنان برگ ــتان س ــان اس جوان
وی افــزود: در ایــن راســتا دو رویــداد آموزشــی 
ــه  ــی تجرب ــداد صندل ــو و روی ــاره ج ــداد چ ــامل روی ش
ویــژه کارآفرینــان در حــوزه صنایع دســتی و گردشــگری 
ــد. ــزار ش ــتی برگ ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای و ب

معــاون آموزشــی جهاددانشــگاهی ســمنان ادامه داد: 
در ایــن دو رویــداد آموزشــی کــه بــا حضــور مدیــران و 
ــراث فرهنگــی، صنایع دســتی  کارشناســان اداره کل می
ــن از  ــن دو ت ــمنان و همچنی ــتان س ــگری اس و گردش
ــتی  ــگری و صنایع دس ــوزه گردش ــر ح ــان برت کارآفرین
ــدان  ــر از عاقه من ــر 200 نف ــداد بالغ ب ــزار شــد، تع برگ
ــا  ــگری ب ــتی و گردش ــوزه صنایع دس ــی در ح کارآفرین

مباحــث اصلــی آشــنا شــدند.

■■■

بررسی ابعاد مسوولیت اجتماعی 
در نهضت عاشورا

ــمالی، 1۳  ــان ش ــگاهی خراس ــی جهاددانش ــط عموم رواب
شــهریور: نشســت تخصصــی »بررســی ابعــاد مســوولیت 
ــت  ــا همــکاری معاون ــی در نهضــت عاشــورا« ب اجتماع
فرهنگــی جهاددانشــگاهی خراســان شــمالی و ســازمان 
ــی دانشــگاهیان کشــور برگــزار شــد. فعالیت هــای قرآن
ــاتید  ــیج اس ــس بس ــیخ زاده ریی ــد ش ــر محم دکت
یــک  را  عاشــورا  واقعــه  نشســت  ایــن  در  اســتان 
ــل  ــه حــق در مقاب ــی جبه ــدگار و صف آرای ــان مان جری
جبهــه باطــل عنــوان کــرد و افــزود: ایفــای مســوولیت 
اجتماعــی از فلســفه های نهضــت بــزرگ عاشــورا اســت.
ــه این کــه یکــی از مباحــث مطــرح  ــا اشــاره ب وی ب
در دنیــا مســوولیت اجتماعــی اســت، بیــان کــرد: 
مختلــف  مجموعه هــای  و  ســازمان ها  و  شــرکت ها 
عــاوه بــر کار اصلــی کــه بــرای ارایــه و تولیــد خدمــات 
انجــام می دهنــد بایــد بــه جامعــه و اجتمــاع و نیازهــای 
محیــط پیرامونــی آن نیــز توجــه داشــته باشــند بــرای 
نمونــه در جامعــه مــا در خصــوص محیط زیســت 
فعالیت هــای موثــری از ســوی ســازمان ها و مــردم 
ــازمان ها  ــان ها و س ــه انس ــت و هم ــه اس ــورت گرفت ص

ــه آن متعهــد باشــند. ــد ب بای
ــان  ــا بی ــورد ب ــگاه بجن ــی دانش ــات علم ــو هی عض
این کــه آمریکایی هــا همیشــه بــه دنبــال ایــن هســتند 
ــح  کــه آشــوب در جامعــه وجــود داشــته باشــد، تصری
ــه ایجــاد  ــری در جامع ــم تغیی ــا نمی توانی ــر م کــرد: اگ
کنیــم، می توانیــم ایــن تغییــرات را از خودمــان شــروع 
ــه  ــودن را ب ــوب ب ــد خ ــاق بیفت ــن اتف ــر ای ــم و اگ کنی

ــم. ــال می دهی ــود انتق ــد از خ ــل بع نس

■■■

معرفی برگزیدگان دومین دوره 
مسابقه »آینه آیات« ویژه 

جهادگران
ــور، 1۳  ــگاهیان کش ــی دانش ــازمان قرآن ــی س ــط عموم رواب
ــرای  ــور ب ــگاهیان کش ــی دانش ــازمان قرآن ــهریور: س ش
دومیــن ســال متوالــی و بــه مناســبت چهــل و یکمیــن 
ــر در  ــابقه تدب ــگاهی مس ــکیل جهاددانش ــالروز تش س
قــرآن کریــم بــا عنــوان »آینــه آیــات« را برگــزار کــرد.
ــا محوریــت ســوره مبارکــه شــمس  ــن مســابقه ب ای
و بــا هــدف توســعه فرهنــگ قرآنــی در میــان اعضــای 

ــواده آن هــا برگــزار شــد. جهاددانشــگاهی و خان
ــه دو  ــه ب ــات ک ــه آی ــابقه آین ــن دوره از مس در ای
روش اینترنتــی و پیامکــی از 7 تــا 16 مردادمــاه 1۴00 
جهاددانشــگاهی  تشــکیل  ســالروز  بــا  هم زمــان  و 
به صــورت روزانــه برگــزار شــد، در مجمــوع 2۹0۸ نفــر 
ــراد قرعه کشــی و در  ــن اف ــن ای ــه بی ــرده ک شــرکت ک
ــدند. ــی ش ــده معرف ــوان برگزی ــر به عن ــت ۴1 نف نهای

یــادآور می شــود، ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان 
کشــور ســال گذشــته نیــز بــه مناســبت ســالروز 
تشــکیل جهاددانشــگاهی مســابقه آینــه آیــات بــا 
محوریــت ســوره مبارکــه قیامــت را برگــزار کــرد.

■■■

نحوه حمایت جهاددانشگاهی 
استان مرکزی از هسته های فناور 

مستقر در منش
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، 14 
شــهریور: رویــداد دورهمــی بــا محوریــت "نحــوه حمایت 
ــاور  ــزی از هســته های فن جهاددانشــگاهی اســتان مرک
مســتقر در مرکــز منــش" بــه همــت مرکــز نــوآوری و 
ــزی  ــان جهاددانشــگاهی اســتان مرک شــتاب دهی جوان

برگــزار شــد.
در ایــن رویــداد کــه به صــورت حضــوری و مجــازی 
پروژه یابــی  مدیــر  جمالــو  مجیــد  شــد،  برگــزار 
ــا  ــان فعالیت ه ــه بی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی ب
نحــوه  زمینــه  در  جهاددانشــگاهی  ظرفیت هــای  و 

حمایــت از ایده هــا پرداخــت.
هــوش  ایده هــای  رویــداد  ایــن  در  همچنیــن 
ــور و  ــت طی ــال در صنع ــامت دیجیت ــی و س مصنوع
ــا حضــور اعضــای تیــم مــورد  ــل شــارژر ب محافــظ کاب

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس
شــتاب دهی  و  نــوآوری  مرکــز  اســت،  گفتنــی 
جوانــان جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی بــا همــکاری 
ــه  ــرای برنام ــا اج ــتان ب ــان اس اداره کل ورزش و جوان
در  جوانــان  فناورانــه  کســب وکارهای  شــتاب دهی 
ــان و  ــن جوان ــت برانگیخت ــازی جه ــا بسترس ــتان ب اس
ــای  ــازی ایده ه ــگاهی و تجاری س ــردازان دانش ــده پ ای

ــت. ــت اس ــال فعالی ــه در ح نوآوران
 

■■■

نشست رویداد »نیوزدی« مرکز 
منش جهاددانشگاهی آذربایجان 

غربی برگزار شد
غربــی،  آذربایجــان  روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 
مرکــز  »نیــوزدی«  رویــداد  نشســت  شــهریور:   1۵
در  غربــی  آذربایجــان  جهاددانشــگاهی  منــش 
منــش  مرکــز  فعالیت هــای  اطاع رســانی  راســتای 
معرفــی  و  غربــی  آذربایجــان  جهاددانشــگاهی 
اســتارتاپ های فعــال در ایــن مرکــز بــا حضــور معــاون 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان و مدیــر مرکــز نوآوری 
غربــی  آذربایجــان  جهاددانشــگاهی  شــتاب دهی  و 

برگــزار شــد.
مدیــر مرکــز نــوآوری و شــتاب دهی جهاددانشــگاهی 
ــت و  ــت: حمای ــن نشســت گف ــی در ای آذربایجــان غرب

ــر اولویــت مرکــز اســت. پشــتیبانی از ایده هــای برت
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ــتیبانی و  ــاوره، پش ــزود: مش ــود اف ــد پورمحم محم
ــت  ــر اولوی ــا و ایده هــای برت ــت از اســتارت اپ ه حمای

مرکــز اســت.
وی بــا تاکیــد بــه این کــه در ســال ۹۸ مجــوز مرکــز 
ــده،  ــذ ش ــگاهی اخ ــتاب دهی جهاددانش ــوآوری و ش ن
ــا ســازمان  ــه ای ب ــح کــرد: در ســال ۹۹ تفاهم نام تصری
ــت از  ــی جهــت حمای ــان آذربایجــان غرب ورزش و جوان

ــد. ــد ش ــای منعق ایده ه
ــه  ــن تفاهم نام ــه ای ــه این ک ــد ب ــا تاکی ــود ب پورمحم
ــاز اول  ــرد: در ف ــان ک ــود، بی ــی می ش ــاز اجرای در 3 ف
جوانــان 1۸ تــا 35 ســال ایــده پــردازی در حــوزه 
ــده خــود را  ــرد ای ــاز دوم ف ــه و در ف اشــتغال را آموخت
ــا همــان mvp کــرده و  ــه محصــول اولیــه ی تبدیــل ب
ــاز شــتاب دهی و اتصــال  ــه همــان ف ــاز ســوم ک وارد ف

ــود. ــت، می ش ــازار اس ــه ب ب

■■■

پنجمین دوره طرح داناب آغاز به 
کار کرد

شهریور:   1۶ یزد،  جهاددانشگاهی  سازمان  عمومی  روابط 
در  آب  نجات  دانش آموزی  ملی  طرح  دوره  چهارمین 
پنجمین  هم زمان  و  داد  پایان  خود  کار  به  یزد  استان 
دوره این طرح با حضور مسووالن استان آغاز به کار کرد.
محمدمهدی جوادیان زاده مدیر عامل آب منطقه ای 
یزد در این مراسم که در محل این شرکت برگزار شد، بر 
اهمیت دانایی برای استفاده صحیح از منابع آبی تاکید 
کرد و عامل اصلی مشکات آبی امروز را ناشی از نبود 
این  در  توانایی ها  وجود  به رغم  گذشته  دانایی  و  آگاهی 

حوزه خواند.
سازمان  فرهنگی  معاون  دهقانی  محمدرضا 
استان  در  طرح  مجری  به عنوان  یزد  جهاددانشگاهی 
اظهار  و  ارایه  طرح  این  اجرای  پنجم  دوره  از  گزارشی 
کرد: طرح ملی دانش آموزی نجات آب موسوم به داناب 
به  آب  نجات  دانش  انتقال  و  فرهنگ سازی  هدف  با 
دانش آموزان برای پایه های تحصیلی هفتم، هشتم و نهم 

برگزار می شود.
محسن موحدی فر رییس آموزش وپرورش استان نیز 
همه  حمایت  طرح،  این  اجرایی  عوامل  از  تشکر  ضمن 
به  توجه  با  داناب  طرح  اجرای  از  سازمان  این  جانبه 

شرایط کم آبی استان را اعام کرد.
آب  دستگاه  سه  هم افزایی  و  تعامل  همچنین  وی 
در  جهاددانشگاهی  و  آموزش وپرورش  یزد،  منطقه ای 
استان برای مدت چهار سال جهت اجرای طرح مهمی 
بخش ها  سایر  برای  خوبی  الگوی  نیز  را  داناب  مانند 

دانست.

■■■

برگزاری جشنواره 
استارتاپ های برتر مرکز نوآوری 

جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری 

ــاری،  ــال و بختی ــگاهی چهارمح ــی جهاددانش ــط عموم رواب
2۳ شــهریور: ســیروس رضایــی در رویــداد دمــودی، 
نیــوز دی و جشــنواره اســتارتاپ های برتــر و نمایشــگاه 
شــتاب دهی  و  نــوآوری  مرکــز  دســتاوردهای 

اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال  جهاددانشــگاهی 
کــرد: مرکــز نــوآوری و شــتاب دهی بــا همــکاری 
جهاددانشــگاهی و اداره کل ورزش و جوانــان در اســتان 

ــت. ــده اس ــاد ش ایج
رییــس جهاددانشــگاهی چهارمحــال و بختیــاری بــا 
اشــاره بــه آغــاز فعالیــت ایــن مرکــز از ســال گذشــته، 
ــتاب دهی جهاددانشــگاهی  ــوآوری و ش ــز ن ــزود: مرک اف
و  ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی  بــا هــدف  اســتان 
ــعه  ــا توس ــاد ی ــه ایج ــه ب ــازوکارهایی ک ــت از س حمای
ــن  ــد و همچنی ــق بینجام ــدار و موف ــتارتاپ های پای اس
بسترســازی بــرای افزایــش اشــتغال و کارآفرینــی 

ــت. ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــت خ فعالی
در ادامــه حمیــد کریمــی مدیــرکل ورزش و جوانــان 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه این کــه ایــن اداره 
ــح  ــه دارد، تصری ــان توج ــتغال جوان ــث اش ــه بح کل ب
ــاد  ــتان ایج ــروری در اس ــای ض ــی از طرح ه ــرد: یک ک
ــا  ــن کار ب ــه ای ــود ک ــتاب دهی ب ــوآوری و ش ــز ن مرک
تعامــل مطلــوب، توســط جهاددانشــگاهی انجــام شــد.
ــات و  ــرکل ارتباط ــی مدی ــی بال ــن مرتض همچنی
ــان  ــا بی ــاری ب ــال و بختی ــات چهارمح ــاوری اطاع فن
ــال و  ــود در چهارمح ــات موج ــی از معض ــه یک این ک
بختیــاری بحــث اشــتغال اســت، تصریــح کــرد: بــا ارایــه 
ایده هــای فناورانــه در زمینــه ارتباطــات در مرکــز 
ــوان گام  ــگاهی، می ت ــتاب دهی جهاددانش ــوآوری و ش ن

ــتان برداشــت. ــتغال در اس ــاد اش ــرای ایج ــی ب مهم
ــم  ــارک عل ــس پ ــی ریی ــماعیل پیرعل ــه اس در ادام
ــفانه  ــت: متاس ــاری گف ــال و بختی ــاوری چهارمح و فن
بســتری از ایــده و نــوآوری و خاقیــت در اســتان فراهم 
نبــود کــه اکنــون در ســطح کشــوری بــا ایجــاد مرکــز 
ــده  ــم ش ــگاهی فراه ــتاب دهی جهاددانش ــوآوری و ش ن
ــن  ــاد ای ــا ایج ــت ب ــوان گف ــت می ت ــت، در حقیق اس
مرکــز اکوسیســتمی کامــل در اســتان شــکل گرفته 

اســت.

■■■

بررسی سیاست ها و اهداف حوزه 
پژوهش و فناوری در برنامه 
توسعه هفتم جهاددانشگاهی

شـــهریور:   2۳ جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط 
ـــی  ـــورای علم ـــه ش ـــن جلس ـــاه و یکمی ـــد و پنج چهارص
ــا  ــا و بـ ــا حضـــور اکثریـــت اعضـ جهاددانشـــگاهی بـ
دســـتور جلســـه »بررســـی سیاســـت ها و اهـــداف 
ـــم  ـــعه هفت ـــه توس ـــاوری در برنام ـــش و فن ـــوزه پژوه ح

ــد. ــکیل شـ ــگاهی« تشـ جهاددانشـ
در ابتــدای جلســه دکتــر محمدرضــا پورعابــدی 
معــاون پژوهــش و فنــاوری، بــر ضــرورت زمانــی 
ــه توســعه  ــداف بخشــی برنام بررســی سیاســت ها و اه

ــرد. ــد ک ــگاهی تاکی ــم جهاددانش هفت
ــن سیاســت ها  ــد تدوی ــون فرآین ــه پیرام وی در ادام
و اهــداف حــوزه پژوهــش و فنــاوری کــه بــا نقــد علمــی 
و قانونمنــد سیاســت ها و اهــداف برنامــه ششــم توســط 
جمعــی از خبــرگان جــوان حــوزه پژوهــش و فنــاوری 

آغــاز شــده اســت توضیحــات کوتاهــی ارایــه داد.
عبدالرضــا حاجیلــری مدیــرکل راهبــری پژوهــش و 
فنــاوری در توضیحــات مقدماتــی خــود تاکیــد داشــت 
در تمــام مراحــل تدویــن اهــداف و سیاســت ها از خــرد 
ــده  ــتفاده ش ــش اس ــوزه پژوه ــگران ح ــی پژوهش جمع

اســت.
و  سیاســت ها  عناویــن  از  هریــک  ادامــه  در  وی 
اهــداف حــوزه پژوهــش و فنــاوری در برنامــه هفتــم را 
قرائــت کــرد و پیرامــون ارتبــاط آن هــا بــا برنامــه ششــم 

ــه داد. ــی ارای توضیحــات مفصل
پـــس از ارایـــه گـــزارش، اعضـــای حاضـــر در 
ــت های  ــداف و سیاسـ ــن اهـ ــد تدویـ ــه از رونـ جلسـ
ـــنهاد  ـــرده و پیش ـــت ک ـــار رضای ـــش اظه ـــوزه پژوه ح
دادنـــد بـــر مـــواردی از جملـــه همکاری هـــای بیـــن 
حـــوزه ای، همـــکاری بـــا مؤسســـات آمـــوزش عالـــی 
ــی،  ــت های آموزشـ ــد کاربسـ ــگاهی، تولیـ جهاددانشـ
ســـرمایه گذاری مشـــترک داخلـــی و خارجـــی در 
ـــع  ـــذب مناب ـــی، ج ـــی و خارج ـــات داخل ـــش تحقیق بخ
توســـط  )گرنـــت(  ســـرمایه گذاری  و  پژوهشـــی 
ـــود. ـــد ش ـــز تاکی ـــداف نی ـــت ها و اه ـــا در سیاس واحده

■■■

کارآفرینی در کسب وکارهای 
تعاونی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است
 2۳ کردســـتان،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ـــوزش  ـــات آم ـــرکل تحقیق ـــی مدی ـــلم خان ـــهریور: مس ش
ــی، در  ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ ــج وزارت تعـ و ترویـ
نشســـت علمـــی آموزشـــی تعـــاون کـــه بـــه همـــت 
ــار  ــد، اظهـ ــزار شـ ــتان برگـ ــگاهی کردسـ جهاددانشـ
تعاونـــی  کســـب وکارهای  در  کارآفرینـــی  کـــرد: 
ــی  ــت و تحوالتـ ــوردار اسـ ــژه ای برخـ ــت ویـ از اهمیـ
ــال  ــب وکارها در حـ ــی کسـ ــای پیرامونـ ــه در دنیـ کـ
انجـــام اســـت، بـــه حـــدی زیـــاد بـــوده کـــه اگـــر 
ایـــن  مطابـــق  را  خـــود  نتواننـــد  کســـب وکارها 
ــیه  ــد، در حاشـ ــه روز کننـ ــا بـ ــرفت و نوآوری هـ پیشـ

ــوند. ــذف می شـ ــا حـ ــه یـ ــرار گرفتـ قـ
ـــب وکارهایی  ـــز کس ـــر نی ـــال حاض ـــزود: در ح وی اف
ــا  ــود را بـ ــی خـ ــرایط کرونایـ ــتند در شـ ــه توانسـ کـ
شـــرایط جدیـــد وفـــق داده و نویـــن شـــوند، رشـــد 
ــه  ــر کـ ــب وکارهای دیگـ ــیاری از کسـ ــرده و بسـ کـ
ـــتند  ـــود داش ـــنتی خ ـــای س ـــظ روش ه ـــه حف ـــرار ب اص
عمـــا حـــذف شـــده و در خســـارت و زیـــان قـــرار 

گرفتنـــد.
حامـــد صالـــح پورمدیرعامـــل تعاونـــی ایـــده 
ــز  ــت: مراکـ ــت گفـ ــن نشسـ ــه ایـ ــارت، در ادامـ عمـ
ــتاب  ــارکت شـ ــا مشـ ــاون بـ ــوآوری در بخـــش تعـ نـ
دهنده هـــا و مراکـــز دانشـــگاهی معتبـــر و بـــا هـــدف 
ــت و  ــروز خاقیـ ــرای بـ ــب بـ ــه مناسـ ــاد زمینـ ایجـ
فراهـــم کـــردن بســـتر رشـــد و پـــرورش ایده هـــای 
ــاد بســـتر مناســـب  ــو بـــر مبنـــای دانـــش و ایجـ نـ
تجاری ســـازی  و  اشـــتغال  کارآفرینـــی،  بـــرای 
ـــان  ـــگران محقق ـــاد، پژوهش ـــی نوبنی ـــوالت تعاون محص
ــه و  ــکل گرفتـ ــاون شـ ــش تعـ ــجویان در بخـ و دانشـ

می کنـــد. فعالیـــت 
علی اصغـــر عباســـی مدیـــر امـــور تعـــاون اداره 
ـــتان در  ـــتان کردس ـــی اس ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف تع
ـــه  ـــت پای ـــه خاقی ـــان این ک ـــا بی ـــار ب ـــن وبین ـــه ای ادام
ـــت:  ـــت، گف ـــی اس ـــه کارآفرین ـــوآوری پای ـــوآوری و ن ن
بـــرای تحقـــق ایـــن مهـــم یـــک ســـازمان یـــا نهـــاد 
ـــکار  ـــش آش ـــه دان ـــی را ب ـــش ضمن ـــا دان ـــت ت الزم اس

ـــد. ـــل کن تبدی
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جهاددانشگاهی در حال رشد و 
توسعه است

ــهریور:دکتر  ــگاهی، 2۳ شـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــس  ـــور مجل ـــی و ام ـــاون هماهنگ ـــی مع ـــدی باصول مه
ـــا  ـــه ب ـــیراز ک ـــه ش ـــفر ب ـــیه س جهاددانشـــگاهی در حاش
همراهـــی دکتـــر آرام حمیـــدی مدیـــرکل دفتـــر فنـــی و 
ـــور  ـــرکل ام ـــادی مدی ـــد علی آب ـــر مجی ـــی و دکت عمران
ـــفر  ـــن س ـــرد: ای ـــان ک ـــود، بی ـــگاهی ب ـــی جهاددانش مال
ـــوص  ـــگاهی در خص ـــس جهاددانش ـــد ریی ـــب تاکی حس
واحدهـــای  در  توســـعه  زیرســـاخت های  بررســـی 
جهاددانشـــگاهی و داشـــتن یـــک فعالیـــت شـــاخص 
و محـــور مشـــخصی بـــرای فعالیـــت فن آورانـــه 
متناســـب بـــا ظرفیـــت واحدهـــا و مزیت هـــای 

اســـتانی انجـــام شـــده اســـت.
ــواره  وی افـــزود: واحدهـــای جهاددانشـــگاهی همـ
در حـــال رشـــد و توســـعه اســـت و ایـــن رشـــد 
نیـــز بایـــد متناســـب بـــا شـــأنیت و هـــم مســـیر بـــا 

باشـــد. جهاددانشـــگاهی  ماموریت هـــای 
معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی 
ـــارس  ـــگاهی ف ـــای جهاددانش ـــه فعالیت ه ـــاره ب ـــا اش ب
ـــتانی  ـــد اس ـــن واح ـــت: ای ـــر، گف ـــال های اخی ـــی س ط
در حوزه هـــای مختلـــف عملکـــرد مطلوبـــی داشـــته 
امـــا بـــا توجـــه بـــه این کـــه مـــا در جهاددانشـــگاهی 
در مســـیر پیـــش رو توقفـــی نداریـــم، بایـــد تـــاش 
ـــدار  ـــعه پای ـــرای توس ـــخصی ب ـــه مش ـــا برنام ـــم ت کنی
در ایـــن واحـــد و ســـایر واحدهـــای جهاددانشـــگاهی 

ـــود. ـــن ش تدوی
ـــرای  ـــاختی ب ـــوان زیرس ـــی ت ـــی، ارزیاب ـــر باصول دکت
ـــی  ـــن چگونگ ـــعه ای و همچنی ـــای توس ـــرای برنامه ه اج
ـــارس  ـــگاهی ف ـــای جهاددانش ـــرفت برنامه ه ـــد پیش رون

ـــمرد. ـــیراز برش ـــه ش ـــفر ب ـــداف س را از اه
در  کـــه  مباحثـــی  از  یکـــی  داد:  ادامـــه  وی 
واحـــد فـــارس در دســـت بررســـی اســـت موضـــوع 
عصاره گیـــری گل محمـــدی اســـت کـــه امیـــدوار 
هســـتیم امســـال زمیـــن بـــرای اجـــرای ایـــن طـــرح 
ـــار  ـــتانی در اختی ـــووالن اس ـــکاری مس ـــا هم ـــوت ب پایل

جهاددانشـــگاهی اســـتان قـــرار گیـــرد.
معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی 
ـــه  ـــک در مرحل ـــرح هم این ـــن ط ـــه ای ـــرد ک ـــار ک اظه

ـــرار دارد. ـــات ق مطالع
بـــه گـــزارش ایســـنا، دکتـــر باصولـــی همچنیـــن 
ــز  ــعبه از مرکـ ــک شـ ــدازی یـ ــنجی راه انـ از امکان سـ
درمـــان ســـرطان پســـتان در شـــیراز خبـــر داد و 
گفـــت: ایـــن مهـــم از جملـــه مســـایلی اســـت کـــه 
ـــی  ـــث و بررس ـــورد بح ـــهر م ـــن کانش ـــه ای ـــفر ب در س

قـــرار می گیـــرد.
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وبینار »شهریار و ادبیات 
عاشورایی« در جهاددانشگاهی 

آذربایجان شرقی
روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
شـــرقی، 24 شـــهریور: علی اصغـــر شـــعر دوســـت 
ــهریار و  ــار »شـ ــهریار در وبینـ ــاد شـ ــل بنیـ مدیرعامـ
ادبیـــات عاشـــورایی« اظهـــار کـــرد: شـــهریار شـــاعر 
نامـــداری اســـت کـــه آوازه شـــهرتش نـــه تنهـــا در 

زادگاهـــش تبریـــز، آذربایجـــان و ایـــران کـــه در 
ـــاز و دو  ـــاعری ممت ـــوان ش ـــون به عن ـــورهای پیرام کش

زبانـــه پیچیـــده شـــده اســـت.
وی افـــزود: شـــهریار اشـــتهار خـــود را مرهـــون چنـــد 
ویژگـــی مهـــم اســـت و اولیـــن ویژگـــی ایـــن اســـت کـــه 
بـــه ســـنت های ادبـــی ایـــران مســـلط بـــوده و شـــعر 
ــگ  ــراث فرهنـ ــداری میـ ــر پاسـ ــاوه بـ ــود را عـ خـ
ـــک راه  ـــا ی ـــد ب ـــای جدی ـــک فض ـــران، در ی ـــعری ای ش
ـــب  ـــام مکت ـــه ن ـــا ب ـــا از آن ه ـــه م ـــت ک ـــده اس ـــو آفری ن

ــم. ــاد می کنیـ ــهریار یـ شـ
مدیرعامـــل بنیـــاد شـــهریار اضافـــه کـــرد: شـــهریار در 
ـــیاه  ـــای س ـــدن جامه ه ـــا دی ـــینی ب ـــه حس ـــعر حماس ش
کـــودکان، اســـیران کربـــا را تداعـــی می کنـــد و بـــه 
ـــمان  ـــک از چش ـــیل اش ـــوا س ـــت نین ـــهدای دش ـــاد ش ی
ــین )ع( را  ــر حسـ ــه بـ ــازد و گریـ ــود روان می سـ خـ

مایـــه خنـــدان شـــدن در روز جـــزا می دانـــد
گفتنـــی اســـت، وبینـــار »شـــهریار و ادبیـــات 
عاشـــورایی« در راســـتای هجدهمیـــن اجاســـیه 
ـــت  ـــط معاون ـــینی توس ـــان حس ـــر غام ـــی پی بین الملل
فرهنگـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 

ــد. ــزار شـ ــرقی برگـ شـ
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لزوم وضع قوانین حمایتی از 
محصولت اسباب بازی در مجلس 

شورای اسالمی
ـــمالی، 27  ـــان ش ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــمالی  ــان شـ ــگاهی خراسـ ــهریور:رییس جهاددانشـ شـ
بـــا بیـــان این کـــه اســـباب بازی به عنـــوان یـــک 
ـــد  ـــاز در رش ـــی و هویت س ـــی، آموزش ـــول فرهنگ محص
و پـــرورش جســـمی و ذهنـــی کـــودکان و نوجوانـــان 
ـــر لـــزوم وضـــع قوانیـــن حمایتـــی  نقـــش موثـــری دارد، ب
ـــورای  ـــس ش ـــوی مجل ـــباب بازی از س ـــوالت اس از محص

ـــرد. ـــد ک ـــامی تاکی اس
ـــازی  ـــردازی ب ـــده پ ـــداد ای ـــی در روی محســـن رحمان
و اســـباب بازی، اظهـــار کـــرد: صنعـــت اســـباب بازی 
بـــه دلیـــل ایـــن کـــه جذابیـــت ایـــن محصـــول را 
بـــاال ببـــرد نیـــاز دارد کـــه از ایده هـــای فناورانـــه و 
نوآورانـــه اســـتفاده کنـــد تـــا محصولـــی بـــر اســـاس 
ــویی  ــد از سـ ــه دهـ ــود ارایـ ــب خـ ــت مخاطـ خواسـ
ـــازار  ـــا ب ـــود ت ـــب می ش ـــه موج ـــن عرص ـــه ای ـــه ب توج

ـــد. ـــته باش ـــات داش ـــز ثب ـــت نی ـــن صنع ای
نیـــاز  اســـباب بازی  صنعـــت  در  افـــزود:  وی 
بـــه فرهنگ ســـازی مناســـب و هدفمنـــد داریـــم 
محصـــوالت  فهرســـت  در  بایـــد  اســـباب بازی  و 
فرهنگـــی و آموزشـــی، مـــورد حمایـــت ویـــژه قـــرار 
گیـــرد از طرفـــی نیـــاز اســـت فعـــاالن صنعـــت 
ـــا  ـــب ب ـــوع و متناس ـــوالت متن ـــز محص ـــباب بازی نی اس
ـــت  ـــا رعای ـــت و ب ـــامی، باکیفی ـــی - اس ـــگ ایران فرهن

اســـتانداردهای بین المللـــی تولیـــد کننـــد.
ــا  ــمالی بـ ــان شـ ــگاهی خراسـ ــس جهاددانشـ رییـ
ــی  ــته های تحصیلـ ــف رشـ ــزوم تعریـ ــر لـ ــد بـ تاکیـ
مرتبـــط بـــا صنعـــت اســـباب بازی در مـــدارس 
داد:  ادامـــه  دانشـــگاه ها،  و  فنی وحرفـــه ای 
وزارتخانه هایـــی ماننـــد وزارت آموزش وپـــرورش در 
اســـتفاده از اســـباب بازی به عنـــوان ابـــزار اصلـــی 
و یـــا مکمـــل در مباحـــث آموزشـــی در مـــدارس 

باشـــند. داشـــته  برنامه ریـــزی 
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی در 
ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه این کـــه جهاددانشـــگاهی 
ــهیلگر، در  ــعه ای و تسـ ــاد توسـ ــک نهـ ــوان یـ به عنـ
ــت از  ــور و حمایـ ــی کشـ ــی و فرهنگـ ــعه علمـ توسـ
زیســـت بوم صنایـــع خـــاق فرهنگـــی مأموریـــت 
ـــی  ـــه فرهنگ ـــتان در زمین ـــن اس ـــرد: ای ـــه ک دارد، اضاف
ــی دارد و از  ــیار خوبـ ــیل های بسـ ــت و پتانسـ ظرفیـ
همیـــن جهـــت توســـعه محیـــط کســـب وکار در 
ــتور کار  ــی در دسـ ــاق فرهنگـ ــع خـ ــه صنایـ زمینـ

ــت. ــه اسـ ــرار گرفتـ ــتان قـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
و  نـــوآوری  مرکـــز  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
شـــتاب دهی جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی بـــا 
ـــاق  ـــع خ ـــاوری از صنای ـــم و فن ـــارک عل ـــکاری پ هم
ــرگرمی  ــازی، سـ ــه بـ ــه در زمینـ ــی از جملـ فرهنگـ
داد:  ادامـــه  می کنـــد،  حمایـــت  اســـباب بازی  و 
برگـــزاری چنیـــن رویدادهایـــی در ارتقـــا کیفیـــت و 
ـــه نقـــش بســـزایی  ـــه و فناوران ـــوع محصـــوالت نوآوران تن

دارد.
رویـــداد ایـــده پـــردازی بـــازی و اســـباب بازی 
شـــتاب دهی  و  نـــوآوری  مرکـــز  همـــت  بـــه 
ــکاری  ــا همـ ــمالی بـ ــان شـ ــگاهی خراسـ جهاددانشـ
شـــماری از نهادهـــا و دســـتگاه ها برگـــزار شـــد.
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پر کردن شکاف
 اشتغال به مدد رویکرد نوآورانه 

جهاددانشگاهی
 27 ســـمنان،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ـــمنان در نمایشـــگاه  ـــهریور:رییس جهاددانشـــگاهی س ش
ـــز  ـــر مرک ـــای برت ـــتارت آپ ه ـــی اس ـــنواره معرف و جش
نـــوآوری و شـــتاب دهی جهاددانشـــگاهی ســـمنان 
ـــرد  ـــدد رویک ـــه م ـــتغال ب ـــکاف اش ـــردن ش ـــر ک ـــر پ ب

نوآورانـــه جهاددانشـــگاهی تاکیـــد کـــرد.
ـــز  ـــر مرک ـــی اســـتارت آپ هـــای برت در مراســـم معرف
نـــوآوری و شـــتاب دهی جهاددانشـــگاهی ســـمنان 10 
ـــوزش  ـــوزه آم ـــن در ح ـــی اپلیکیش ـــر طراح ـــده برت ای
ــداد  ــب دو رویـ ــتی در قالـ ــک و صنایع دسـ الکترونیـ
اســـتارت آپـــی "نیـــوز دی" و "دمـــو" از ســـوی 
ــوآوری و  ــز نـ ــتقر در مرکـ ــای مسـ ــتارت آپ هـ اسـ
ســـمنان  اســـتان  جهاددانشـــگاهی  شـــتاب دهی 

معرفـــی و دســـتاوردهای آنـــان ارایـــه شـــد.
ـــم  ـــن مراس ـــمنان در ای ـــگاهی س ـــس جهاددانش ریی
از تـــاش بـــرای پـــر کـــردن شـــکاف و "گـــپ" 
ــه  ــتان بـ ــن اسـ ــتغال ایـ ــده در اشـ ــود آمـ ــه وجـ بـ
مـــدد رویکـــرد نوآورانـــه جهاددانشـــگاهی در قالـــب 
رویکردهـــای نویـــن بـــه حوزه هـــای اســـتارتاپی، 
 ... اشـــتغال زایی، فعالیت هـــای مهـــارت محـــور و 

ــر داد. خبـ
ــگاه  ــاح نمایشـ ــم افتتـ ــی در مراسـ ــن رهایـ حسـ
ــوآوری  ــز نـ ــر مرکـ ــای برتـ ــتارت آپ هـ ــی اسـ معرفـ
و شـــتاب دهی جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان، 
از ســـمنان به عنـــوان اســـتانی بـــا ظرفیت هـــای 
ـــروی  ـــرد: نی ـــار ک ـــرد و اظه ـــام ب ـــون ن ـــوع و متل متن
انســـانی خـــاق و تحصیل کـــرده یکـــی از مهم تریـــن 
ـــر  ـــه اگ ـــت ک ـــتان اس ـــوه در اس ـــای بالق ـــن ظرفیت ه ای
بـــه آن توجـــه ویـــژه شـــود می توانـــد بـــه تحولـــی 
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بنیادیـــن در اســـتان منجـــر شـــود.
ـــرخ  ـــر ن ـــه از نظ ـــمنان چ ـــتان س ـــه داد: اس وی ادام
ــر  ــه از نظـ ــگاهی و چـ ــرده دانشـ ــان تحصیل کـ جوانـ
تعـــدد دانشـــجویان تحصیـــات تکمیلـــی و شـــاخص 
"نســـبت جمعیـــت بـــه دانشـــجو" از اســـتان های 

پیشـــرو در کشـــور اســـت.
ــای  ــمنان از تاش هـ ــگاهی سـ ــس جهاددانشـ رییـ
ــتغال  ــه اشـ ــک بـ ــرای کمـ ــی بـ ــاد انقابـ ــن نهـ ایـ
اظهـــار  و  داد  خبـــر  تحصیل کـــرده  جوانـــان 
کـــرد: راه انـــدازی مرکـــز نـــوآوری و شـــتاب دهی 
ـــای  ـــتقرار تیم ه ـــمنان و اس ـــگاهی س "منش"جهاددانش
فنـــاور و نیـــروی صاحـــب ایـــده در ایـــن مرکـــز نمـــودی 
از تاش هـــای ایـــن نهـــاد انقابـــی در اســـتان بـــرای 
ـــدات  ـــا تاکی ـــب ب ـــوان متناس ـــای ج ـــه نیروه ـــه ب توج
مقـــام معظـــم رهبـــری در بیانیـــه گام دوم اســـت.

ـــده  ـــاغل ای ـــه مش ـــه ب ـــرای توج ـــاش ب ـــی از ت رهای
ـــگاهی  ـــت: جهاددانش ـــر داد و گف ـــتان خب ـــور در اس مح
ســـمنان در همیـــن ارتبـــاط در یـــک هم افزایـــی بـــا 
اداره کل ورزش و جوانـــان و دیگـــر دســـتگاه های 
ـــان  ـــتغال دانش بنی ـــه اش ـــه ب ـــال توج ـــه دنب ـــی ب متول
ــن  ــت. ضمـ ــوزه اسـ ــن حـ ــادی در ایـ ــول بنیـ و تحـ
اینکـــه همـــکاری جهاددانشـــگاهی اســـتان بـــا اداره 
ـــاغل  ـــرح مش ـــی در ط ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف کل تع
ـــن  ـــرد نوی ـــن رویک ـــر از ای ـــودی دیگ ـــز نم ـــی نی خانگ

بـــه حـــوزه اشـــتغال زایی در اســـتان اســـت.
ســـمنان  جهاددانشـــگاهی  آموزشـــی  معـــاون 
از ارســـال 35 ایـــده بـــه دو رویـــداد اســـتارتاپی 
جهاددانشـــگاهی در ســـمنان خبـــر داد و گفـــت: 10 
ــد از  ــازی دارنـ ــت تجاری سـ ــه قابلیـ ــر کـ ــده برتـ ایـ

ــد. ــاب شـ ــات داوران انتخـ ــوی هیـ سـ
ــن  ــه ایـ ــم اختتامیـ ــی راد در مراسـ ــی منصفـ علـ
ـــش(  ـــتاب دهی )من ـــوآوری و ش ـــز ن ـــتارتاپ در مرک اس
ـــا  ـــان ب ـــرد: هم زم ـــار ک ـــمنان اظه ـــگاهی س جهاددانش
ـــز  ـــر نی ـــای برت ـــگاه از ایده ه ـــک نمایش ـــداد ی ـــن روی ای

ـــت. ـــده اس ـــا ش ـــمنان برپ ـــگاهی س در جهاددانش
وی از جهاددانشـــگاهی به عنـــوان رابـــط بیـــن 
ســـه گانه جامعـــه، صنعـــت و دانشـــگاه نـــام بـــرد و 
ـــه دنبـــال بارورســـازی  تصریـــح کـــرد: جهاددانشـــگاهی ب
ــد  ــه فرآینـ ــک بـ ــه و کمـ ــو و خاقانـ ــای نـ ایده هـ

تجاری ســـازی ایـــن ایده هـــا اســـت.

■■■

برگزاری اختتامیه 
دومین دوره طرح ملی نجات 

دانش آموزی آب همدان
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد همـــدان، ۳0 
ـــه  ـــن دوره و افتتاحی ـــه دومی ـــن اختتامی ـــهریور: آیی ش
ســـومین دوره طـــرح دانش آمـــوزی "نجـــات آب" 
ـــدان  ـــگاهی هم ـــط جهاددانش ـــتان توس ـــاب( در اس )دان

ـــد. ـــزار ش برگ
ـــم  ـــن مراس ـــدان در ای ـــگاهی هم ـــس جهاددانش ریی
کـــه بـــا همـــکاری شـــرکت آب منطقـــه ای همـــدان 
ــور  ــتان و در حضـ ــرورش اسـ ــوزش پـ و اداره کل آمـ
دانش آمـــوزان  و  مربیـــان  معلمـــان،  از  جمعـــی 
برگـــزار شـــد، گفـــت: ایـــن طـــرح ملـــی بـــا هـــدف 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــی بـ ــواد آبـ ــای سـ ــوزش و ارتقـ آمـ
ـــکاری  ـــا هم ـــور ب ـــر کش ـــی در سراس ـــع آب ـــود مناب کمب

آموزش وپـــرورش در اســـتان ها برگـــزار شـــده اســـت.
علـــی کانترنیـــا افـــزود: دانش آمـــوزان به عنـــوان 
خانـــواده  و  جامعـــه  در  فرهنگ ســـازی  ســـفیران 
را  معلمـــان  رهنمودهـــای  می تواننـــد  و  هســـتند 

ــد. ــال دهنـ ــواده انتقـ ــه خانـ ــی بـ به خوبـ
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه در طـــرح دوم 6۴ هـــزار 
ـــح  ـــد، تصری ـــرار گرفتن ـــوزش ق ـــت آم ـــوز تح دانش آم
کـــرد: در ســـومین دوره طـــرح نجـــات آب؛ برنامه هـــا 
ــده  ــذاری شـ ــوز هدف گـ ــزار دانش آمـ ــرای 32 هـ بـ

ـــت. اس
ـــه ای همـــدان  منصـــور ســـتوده مدیرعامـــل آب منطق
ـــن  ـــه از اولی ـــت: واژه آب در مدرس ـــم گف ـــن مراس در ای
ـــروز  ـــود و ام ـــوزش داده می ش ـــه آم ـــت ک ـــی اس کلمات

ـــیم. ـــته باش ـــوزش داش ـــظ آن آم ـــرای حف ـــد ب بای
گفتنـــی اســـت، در پایـــان ایـــن آییـــن از 20 
نفـــر از برگزیـــدگان ایـــن طـــرح بـــا اهـــدای لـــوح 
تفاهم نامـــه  تقدیـــر تجلیـــل شـــد و همچنیـــن 
آغـــاز بـــه کار ســـومین طـــرح دانـــاب بـــه امضـــای 
ـــرکل  ـــدان، مدی ـــه ای هم ـــرکت آب منطق ـــل ش مدیرعام
آموزش وپـــرورش و رییـــس جهاددانشـــگاهی همـــدان 

رســـید.

■■■

نشست مشترک
 عضو کمیسیون اجتماعی 

مجلس با مسوولن سازمان 
جهاددانشگاهی تهران 

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران، 2۹ 
شـــهریور: دکتـــر حســـین گـــودرزی نماینـــده شهرســـتان 
دورود و ازنـــا در مجلـــس شـــورای اســـامی و عضـــو 
ـــازمان،  ـــس س ـــا ریی ـــس ب ـــی مجل ـــیون اجتماع کمیس
ــاون  مدیـــرکل امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی، معـ
ـــا و  ـــران گروه ه ـــماری از مدی ـــاوری و ش ـــش و فن پژوه
ـــا  ـــران ب ـــز پژوهشـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی ته مراک

ــد. ــو کردنـ ــدار و گفت وگـ ــر دیـ یکدیگـ
ــتان  ــده شهرسـ ــودرزی نماینـ ــین گـ ــر حسـ دکتـ
دورود و ازنـــا در مجلـــس شـــورای اســـامی و عضـــو 
ـــازمان،  ـــس س ـــا ریی ـــس ب ـــی مجل ـــیون اجتماع کمیس
ــاون  مدیـــرکل امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی، معـ
پژوهـــش و فنـــاوری و شـــماری از مدیـــران گروه هـــا 
ـــران  ـــگاهی ته ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــز پژوهش و مراک

بـــا یکدیگـــر دیـــدار و گفت وگـــو کردنـــد.
ـــی  ـــدف بررس ـــا ه ـــه ب ـــی ک ـــن نشســـت صمیم در ای
توانمندی هـــا و ظرفیـــت همکاری هـــای مشـــترک 
در راســـتای کمـــک بـــه توســـعه و ایجـــاد اشـــتغال 
و  دورود  شهرســـتان های  ســـطح  در  دانش بنیـــان 
ازنـــا برگـــزار شـــد دربـــاره مباحثـــی چـــون احـــداث 
ـــات  ـــره و عرقیج ـــواد موث ـــتخراج م ـــی اس ـــد صنعت واح
ـــه  ـــت و گلخان ـــت باف ـــگاه کش ـــداث آزمایش ـــی، اح گیاه
پـــرورش گیاهـــان پایـــه رویشـــی و اجـــرای طـــرح 
ــی  ــرورش ماهـ ــزارع پـ ــالم در مـ ــی سـ ــد ماهـ تولیـ

ــد. ــر شـ ــث و تبادل نظـ بحـ
ـــزاری  ـــی از برگ ـــا قدردان ـــودرزی ب ـــین گ ـــر حس دکت
چنیـــن نشســـت هایی، جهاددانشـــگاهی را تاقـــی 

ـــت. ـــامی دانس ـــاب اس ـــا انق ـــل ب ـــش و عم دان
ـــور،  ـــاحلی کش ـــردآبی غیرس ـــان س ـــب ماهی وی قط
قطـــب تولیـــد زردآلـــوی کشـــور، ثبـــت 700 گونـــه 

گیاهـــان دارویـــی در ســـطح شهرســـتان دورود و وجـــود 
مجتمـــع صنعتـــی کارخانـــه ســـیمان و فارســـیت و 
ــوزه نمایندگـــی خـــود  چـــدن را از ظرفیت هـــای حـ
)دورود و ازنـــا واقـــع در اســـتان لرســـتان( برشـــمرد 
ــر  ــزود: شـــرکت صنایـــع غذایـــی دریاچـــه گهـ و افـ
لرســـتان، وجـــود جاذبه هـــای گردشـــگری طبیعـــی 
ـــر  ـــمال از دیگ ـــه ش ـــوب ب ـــن جن ـــور راه آه ـــراوان و عب ف

ظرفیت هـــای ایـــن منطقـــه اســـت.
ــنهادی  ــای پیشـ ــد طرح هـ ــرر شـ ــان مقـ در پایـ
ــرح  ــه طـ ــران از جملـ ــگاهی تهـ ــازمان جهاددانشـ سـ
ـــه  ـــه وی ارای ـــری ب ـــرای پیگی ـــالم« ب ـــی س ـــد ماه »تولی

ـــود. ش
ـــر اداره  ـــی مدی ـــا هماهنگ ـــه ب ـــت ک ـــن نشس در ای
اجرایـــی معاونـــت پژوهـــش و فنـــاوری ســـازمان 
برگـــزار شـــد، دکتـــر ابراهیـــم فقیـــه زاده مدیـــرکل 
ــد  ــگاهی، مهنـــدس حمیـ ــور مجلـــس جهاددانشـ امـ
ـــد  ـــر احم ـــاوری، دکت ـــش و فن ـــاون پژوه ـــمی مع هاش
عرفان منـــش مدیـــر گـــروه پژوهشـــی فرآورده هـــای 
ـــت  ـــدل سرپرس ـــر کهن ـــر اصغ ـــی، دکت ـــک دام بیولوژی
منابـــع  و  کشـــاورزی  پردیـــس  جهاددانشـــگاهی 
طبیعـــی و گـــودرز یاراحمـــدی مدیـــر اداره اجرایـــی 
ـــتند. ـــور داش ـــم حض ـــاوری ه ـــش و فن ـــت پژوه معاون

■■■

تجلیل از پیشکسوتان دوران 
دفاع مقدس در سازمان 
جهاددانشگاهی کرمانشاه

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه، 
۳1 شـــهریور: در مراســـمی هم زمـــان بـــا هفتـــه 
و  پیشکســـوتان  از  مقـــدس  دفـــاع  بزرگداشـــت 
ســـازمان  در  مقـــدس  دفـــاع  دوران  ایثارگـــران 
ــس و  ــور رییـ ــا حضـ ــاه بـ ــگاهی کرمانشـ جهاددانشـ
معاونـــان پشـــتیبانی و فرهنگـــی تجلیـــل شـــد.

ســـازمان  رییـــس  بادکـــو  بهـــرام  مهنـــدس 
جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه در ایـــن مراســـم بـــا 
بیـــان این کـــه در دوران دفـــاع مقـــدس رزمنـــدگان 
اســـام بـــا فـــداکاری و رشـــادت خـــود به خوبـــی از 
ارزش هـــای اســـامی، آرمان هـــا و اهـــداف نظـــام 
ــاع  ــال دفـ ــت سـ ــزود: در هشـ ــد، افـ ــت کردنـ صیانـ
ـــان،  ـــا ایم ـــامی ب ـــران اس ـــردان ای ـــوان م ـــدس ج مق
ــه  ــر جبهـ ــردی در برابـ ــجاعت و دالورمـ ــرت، شـ غیـ
ـــوری اســـامی  ـــدار جمه ـــزت و اقت ـــد و ع ـــر جنگیدن کف

ایـــران را بـــه نمایـــش گذاشـــتند.
ـــه هایی  ـــدس حماس ـــاع مق ـــه داد: دوران دف وی ادام
توســـط جوانـــان و نوجوانـــان ایـــران اســـامی رقـــم 
ــاودان  ــخ جـ ــه در تاریـ ــرای همیشـ ــه بـ ــورد کـ خـ

خواهـــد مانـــد.
ــه  ــان این کـ ــا بیـ ــه بـ ــو در ادامـ ــدس بادکـ مهنـ
ـــازی  ـــرای فرهنگ س ـــی ب ـــدس فرصت ـــاع مق ـــه دف هفت
ـــزود:  ـــت، اف ـــت اس ـــاد و مقاوم ـــای جه ـــر ارزش ه و نش
ــعارها  ــو، شـ ــی الگـ ــد معرفـ ــان نیازمنـ ــروز جوانـ امـ
و رفتارهـــای دوران دفـــاع مقـــدس هســـتند و بایـــد 
هرچـــه بیشـــتر بـــا برنامه هـــای غنـــی فرهنگـــی بـــا 

ایـــن حـــوزه انـــس بگیرنـــد.
در پایـــان ایـــن مراســـم از دکتـــر حمیدرضـــا 
ـــادگاران دوران  ـــی از ی ـــژن لقای مجـــردی و ســـرهنگ بی
دفـــاع مقـــدس بـــا تقدیـــم هدایایـــی تجلیـــل شـــد.
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سفیر ژاپن با رییس 
جهاددانشگاهی قم دیدار کرد

ــهریور:  ــم، ۳1 شـ ــگاهی قـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
 )AIKAWA  Kazutoshi( آیـــکاوا  کازوتوشـــی 
ســـفیر ژاپـــن در ایـــران، طـــی ســـفر بـــه قـــم بـــا 
ـــم  ـــگاهی ق ـــس جهاددانش ـــدری ریی ـــد حی ـــر محم دکت

دیـــدار و گفتگـــو کـــرد.
ـــاد علمـــی  ـــکاوا جهاددانشـــگاهی را نه کازوتوشـــی آی
ـــاختاری آن  ـــه س ـــه نمون ـــرد ک ـــف ک ـــترده ای توصی گس

ـــدارد. ـــود ن ـــن وج در ژاپ
ــرای  ــور بـ ــن کشـ ــی ایـ ــن از آمادگـ ــفیر ژاپـ سـ
ــر داد و  ــران خبـ ــی در ایـ ــاع خارجـ ــت از اتبـ حمایـ
ـــت  ـــتان و وضعی ـــات افغانس ـــه اتفاق ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
ـــت  ـــر اس ـــن حاض ـــتانی ژاپ ـــران افغانس ـــتی مهاج معیش

از ایـــن افـــراد حمایـــت کنـــد.
ـــاع افغانســـتانی  ـــت و توانمندســـازی اتب ـــکاوا حمای آی
ــا جهاددانشـــگاهی  را زمینـــه همـــکاری مناســـبی بـ
ــات  ــگاهی خدمـ ــت: جهاددانشـ ــرد و گفـ ــوان کـ عنـ
خوبـــی در قـــم انجـــام داده اســـت و همـــکاری بـــا 
ـــتان  ـــاع افغانس ـــت از اتب ـــرای حمای ـــگاهی ب جهاددانش

ــد. ــر باشـ ــد موثـ می توانـ
در ایـــن دیـــدار دکتـــر محمـــد حیـــدری ضمـــن 
ـــی  ـــای علم ـــتردگی و فعالیت ه ـــاختار، گس ـــریح س تش
ـــی جهاددانشـــگاهی  ـــه جهاددانشـــگاهی، آمادگ و فناوران
کشـــور و قـــم را بـــرای همکاری هـــای علمـــی بیـــن 

ـــرد. ـــام ک ـــن اع ـــران و ژاپ ای
ـــات  ـــرحی از اقدام ـــم ش ـــگاهی ق ـــس جهاددانش ریی
ــت و  ــگاهی در حمایـ ــهیلگری جهاددانشـ ــز تسـ مرکـ
ــرد  ــه کـ ــتانی ارایـ ــران افغانسـ ــازی مهاجـ توانمندسـ
ــای  ــا و کارگاه هـ ــگاهی کاس هـ ــزود: جهاددانشـ و افـ
آموزشـــی ویـــژه کـــودکان، افـــراد جویـــای کار و 
ـــزار  ـــم برگ ـــتانی در ق ـــوار افغانس ـــت خان ـــان سرپرس زن
می کنـــد و تـــاش دارد ضمـــن کاهـــش آســـیب های 
اجتماعـــی گریبـــان گیـــر ایـــن افـــراد وضعیـــت 
ــا ارایـــه آموزش هـــای کاربـــردی  معیشتی شـــان را بـ
بهبـــود ببخشـــد، چـــرا کـــه ایـــن افـــراد بخشـــی از 
ــد و  ــکیل می دهنـ ــم را تشـ ــهروندان قـ ــه شـ جامعـ
ــان  ــه ایشـ ــوط بـ ــی مربـ ــیب های اجتماعـ ــع آسـ رفـ
ـــر  ـــی تاثی ـــهروندان ایران ـــی ش ـــت زندگ ـــاء کیفی در ارتق

ــتقیم دارد. مسـ
ــت  ــی و سرپرسـ ــاون فرهنگـ ــینی معـ ــی حسـ علـ
معاونـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد اســـتان 
ــوزش  ــز آمـ ــس مرکـ ــتمی، رییـ ــد رسـ ــم و محمـ قـ
ــتان  ــد اسـ ــگاهی واحـ ــردی جهاددانشـ ــی کاربـ علمـ
ـــرای  ـــی ب ـــک طرح های ـــدار هری ـــن دی ـــز در ای ـــم نی ق
همکاری هـــای علمـــی و اقتصـــادی بـــا دانشـــگاه های 

ژاپـــن و جایـــکا )JICA( بیـــان کردنـــد.
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برگزاری وبینار »زن و دفاع 
مقدس« در آذربایجان شرقی 

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
ـــدس«  ـــاع مق ـــار »زن و دف ـــاه: وبین ـــر م ـــرقی، 04 مه ش
ــرکل  ــادق زاده مدیـ ــه صـ ــر رقیـ ــور دکتـ ــا حضـ بـ
امـــور بانـــوان و خانـــواده اســـتانداری آذربایجـــان 
شـــرقی، دکتـــر جعفـــر محســـنی رییـــس ســـازمان 
جهاددانشـــگاهی اســـتان و فرخنـــده اردبیل چـــی 

ــالن  ــایی در سـ ــن کسـ ــهید محمدحسـ ــر شـ همسـ
اســـتان  جهاددانشـــگاهی  ســـازمان  اجتماعـــات 

ــد. ــزار شـ ــرقی برگـ ــان شـ آذربایجـ
ــتانداری  ــواده اسـ ــوان و خانـ ــور بانـ ــرکل امـ مدیـ
آذربایجـــان شـــرقی در ایـــن وبینـــار، گفـــت: بانـــوان 
ــژه  ــا به ویـ ــیاری از عرصه هـ ــامی در بسـ ــران اسـ ایـ
عرصه هـــای اجتماعـــی و فرهنگـــی ســـرلوحه زنـــان 

اندیشـــمند و صاحـــب معرفـــت دنیـــا هســـتند.
ــتانداری  ــواده اسـ ــوان و خانـ ــور بانـ ــرکل امـ مدیـ
آذربایجـــان شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه دیـــدگاه رهبـــر 
ـــه  ـــوان در عرص ـــش بان ـــاب در خصـــوص نق ـــم انق معظ
ــاع مقـــدس، تحکیـــم بنیـــان خانـــواده، کســـب  دفـ
علـــم و دانـــش و حضـــور در جامعـــه، گفـــت: حفـــظ 
و انتقـــال فرهنـــگ و معـــارف دفـــاع مقـــدس بایـــد 
دســـتگاه های  برنامه هـــای  در  جـــدی  به طـــور 
ـــرای  ـــود و ب ـــده ش ـــال دی ـــول س ـــتان در ط ـــی اس اجرای
ـــتان  ـــهیده زن اس ـــره 26۹ ش ـــاد و خاط ـــت ی گرامیداش
و 17 هـــزار زن شـــهید کشـــور نیـــز برنامه هـــای 

خاصـــی تـــدارک دیـــده شـــود.
ســـازمان  رییـــس  محســـنی  جعفـــر  دکتـــر 
ــار  ــز اظهـ ــرقی نیـ ــان شـ ــگاهی آذربایجـ جهاددانشـ
ــد  ــاب می کنـ ــگاهی ایجـ ــالت جهاددانشـ ــرد: رسـ کـ
کـــه این چنیـــن برنامه هایـــی را بـــرای معرفـــی 
هـــر چـــه بیشـــتر نقـــش زنـــان و شـــهدا در دوران 
ــان  ــوص جوانـ ــردم و به خصـ ــه مـ ــدس بـ ــاع مقـ دفـ
تـــدارک ببینیـــم تـــا مطالـــب و حقایـــق ایـــن دوران 

بـــا جذابیـــت بـــه گـــوش جوانـــان برســـد.
ـــن  ـــهید محمدحس ـــر ش ـــی همس ـــده اردبیل چ فرخن
ـــاع  ـــان در دوران دف ـــش زن ـــان نق ـــه بی ـــز ب ـــایی نی کس
مقـــدس پرداختـــه و گفـــت: هفتـــه دفـــاع مقـــدس یـــک 
ـــور  ـــا حض ـــان ب ـــت و زن ـــران اس ـــت ای ـــرای مل ارزش ب
ـــه  ـــردان را ب ـــدس، م ـــاع مق ـــال دف ـــت س در دوران هش

ـــد. ـــرا خواندن ـــود ف ـــوس خ ـــاع از نام ـــگ و دف جن

■■■

افتخار آفرینی
 شرکت های فناور پارک علم و 

فناوری البرز جهاددانشگاهی در 
نمایشگاه تا ثریا

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز 
ــا  ــا بـ ــا ثریـ ــگاه تـ ــر: نمایشـ ــگاهی، 04 مهـ جهاددانشـ
ایده هـــای  شبکه ســـازی  و  تجاری ســـازی  هـــدف 
مقدماتـــی  تجاری ســـازی  ســـطح  بـــا  فناورانـــه 
توســـط ســـپاه امـــام حســـن مجتبـــی)ع(، ســـازمان 
بســـیج علمـــی و همـــکاری پـــارک علـــم و فنـــاوری 
ــی و اداره کل  ــاق بازرگانـ ــگاهی، اتـ ــرز جهاددانشـ البـ
ـــهریورماه 1۴00 در محـــل  ـــتان 2۹ و 30 ش ـــت اس صم

کارخانـــه قنـــد کـــرج برگـــزار شـــد.
ـــزار  ـــک ه ـــش از ی ـــوع بی ـــن نمایشـــگاه از مجم در ای
ـــرح در روز  ـــداد 130 ط ـــده تع ـــرح ارسال ش ـــده و ط ای
ـــرمایه گذاران  ـــه س ـــه ب ـــاده ارای ـــر و آم ـــگاه حاض نمایش

ـــدگان نمایشـــگاه شـــد. و بازدیدکنن
طـــرح  و  ایـــده   10 از  نمایشـــگاه  انتهـــای  در 
برتـــر تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد کـــه از ایـــن میـــان 
ـــه  ـــان )الزار( رتب ـــت آرم ـــان زیس ـــزر آفرین ـــرکت لی ش
ــوم و  ــه سـ ــبحان رتبـ ــر سـ ــرکت کارا پلیمـ اول، شـ
شـــرکت درنیـــکا صـــدف کوشـــا رتبـــه دهـــم را بـــه 

ـــا  ـــر ب ـــه برت ـــد 5 رتب ـــرر ش ـــاص داد و مق ـــود اختص خ
ـــیج  ـــاون بس ـــاد تع ـــگامان بنی ـــرکت پیش ـــاری ش همی
ـــوند. ـــازی ش ـــرمایه و تجاری س ـــذب س ـــه ج وارد مرحل
ـــدس  ـــور مهن ـــا حض ـــم ب ـــن مراس ـــت، ای ـــی اس گفتن
ــاوری  ــم و فنـ ــارک علـ ــس پـ ــی رییـ ــدی عباسـ مهـ
البـــرز و از مجمـــوع طرح هـــای ذکـــر شـــده، 12 
طـــرح بـــه نمایندگـــی مرکـــز رشـــد جامـــع پـــارک 
ـــارک  ـــده پ ـــه  ش ـــه تهی ـــرز در غرف ـــاوری الب ـــم و فن عل
ـــد. ـــزار ش ـــگاهی برگ ـــرز جهاددانش ـــاوری الب ـــم و فن عل
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حضور پدر صنعت قطعه سازی 
خودرو در چهاردهمین نشست 

خبرگی پارک علم و فناوری البرز 
ـــر:  ـــرز، 0۶ مه ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــی پ ـــط عموم رواب
بـــا حضـــور مهنـــدس رضـــا رضایـــی پـــدر صنعـــت 
قطعه ســـازی خـــودرو در ایـــران و مهنـــدس مهـــدی 
ــرز  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــس پـ ــی رییـ عباسـ
جهاددانشـــگاهی چهاردهمیـــن نشســـت خبرگـــی 
پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی 

برگـــزار شـــد.
تبـــادل  خبرگـــی  نشســـت های  مجموعـــه  در 
ـــت  ـــر اهمی ـــب وکار ب ـــق در کس ـــارب موف ـــه و تج اندیش
ـــازی  ـــن تجاری س ـــای نوی ـــعه و روش ه ـــق و توس تحقی

ایـــده و فنـــاوری تاکیـــد می شـــود.
ــا  ــدس رضـ ــم مهنـ ــت چهاردهـ ــان نشسـ میهمـ
رضایـــی پـــدر صنعـــت قطعه ســـازی خـــودرو در 
ایـــران و بنیان گـــذار هلدینـــگ آذیـــن خـــودرو بـــود 
کـــه بـــه بررســـی چالش هـــا و فرصت هـــای صنعـــت 
ـــی،  ـــث طراح ـــه بح ـــران ب ـــزوم ورود ای ـــازی و ل قطعه س

تولیـــد و صـــادرات قطعـــات خـــودرو پرداخـــت.
ـــس  ـــی ریی ـــدی عباس ـــدس مه ـــت، مهن ـــی اس گفتن
ـــت  ـــن نشس ـــز در ای ـــرز نی ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل پ
بـــر تعامـــل بیـــن صنعـــت خودروســـازی بـــا پـــارک 
علـــم و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی به ویـــژه 
شـــرکت ها و واحدهـــای فنـــاور ایـــن پـــارک تأکیـــد 
کـــرد و گفـــت: پـــارک علـــم و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی 
ــازی و  ــی، تجاری سـ ــه طراحـ ــی دارد در زمینـ آمادگـ
ـــت  ـــا صنع ـــعه ب ـــق و توس ـــم تحقی ـــر مه ـــن ام همچنی
مهـــم و اســـتراتژیک قطعه ســـازی همـــکاری کنـــد.

■■■

بررسی نقش اربعین در گرایش 
جوانان به معنویت

 0۶ کردســـتان،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
مهـــر: محمدباقـــر عرفـــان خـــادم معـــاون فرهنگـــی 
اســـتان  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  دانشـــجویی 
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــرد تخصصـ ــتان در میزگـ کردسـ
کردســـتان بـــا عنـــوان »نقـــش اربعیـــن در گرایـــش 
ـــاد  ـــر نه ـــا مشـــارکت دفت ـــه ب ـــت« ک ـــه معنوی ـــان ب جوان
رهبـــری در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی کردســـتان برگـــزار 
ـــظ  ـــن حف ـــورا و اربعی ـــفه عاش ـــرد: فلس ـــار ک ـــد، اظه ش
ــوده  ــی بـ ــی در زندگـ ــای اخاقـ ــای ارزش هـ و احیـ

اســـت.
وی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه بایـــد فلســـفه قیـــام 
ــان و  ــرای جوانـ ــن را بـ ــزاری اربعیـ ــورا و برگـ عاشـ
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ـــای  ـــزود: احی ـــم، اف ـــن کنی ـــریح و تبیی ـــان تش نوجوان
ـــان  ـــت جوان ـــیر هدای ـــد مس ـــن می توان ـــگ اربعی فرهن

ــد. ــخص کنـ ــجو را مشـ ــر دانشـ ــژه قشـ به ویـ
ــوم  ــگاه علـ ــجویی دانشـ ــی دانشـ ــاون فرهنگـ معـ
پزشـــکی اســـتان کردســـتان یـــادآور شـــد: مـــا بـــا 
در  جوانـــان  انحرافـــات  و  آســـیب ها  شناســـایی 
ــت  ــح درسـ ــای صحیـ ــم راهکارهـ ــه می توانیـ جامعـ
زندگـــی کـــردن در جامعـــه اســـامی را بـــرای 
ـــام  ـــیر ام ـــا را در مس ـــم و آن ه ـــی کنی ـــان بازنمای جوان

ــم. ــرار دهیـ ــین)ع( قـ حسـ
حجت االســـام اســـفندی معـــاون ربیـــس دفتـــر 
ـــتان  ـــکی کردس ـــوم پزش ـــگاه عل ـــری در دانش ـــاد رهب نه
افـــزود: بودایی هـــا، هندوهـــا و آیین هـــا و مراســـمی 
ــش  ــب آرامـ ــد، موجـ ــزار می کننـ ــا برگـ ــه آن هـ کـ
ـــه  ـــی ب ـــک معنای ـــد و ی ـــد ش ـــا خواه ـــی در آن ه درون

ـــت. ـــا داده اس ـــی آن ه زندگ
ــق  ــین)ع( متعلـ ــام حسـ ــب امـ ــزود: مکتـ وی افـ
بـــه تشـــیع نیســـت و تمـــام آزادی خواهـــان جهـــان 
ـــه و  ـــرت گرفت ـــین)ع( درس عب ـــام حس ـــد از ام می توانن
ـــی در  ـــای زندگ ـــوب از ارزش ه ـــو مطل ـــن نح ـــه بهتری ب

ســـفر اربعیـــن لـــذت ببرنـــد.

■■■

حضور ایده پردازان در رویداد 
استارت آپی »گردشگری و 

صنایع دستی« 
ـــی، 0۶  ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
مهـــر: بـــه همـــت مرکـــز نـــوآوری و شـــتاب دهـــی 
ـــتارت  ـــداد اس ـــی روی ـــان غرب ـــگاهی آذربایج جهاددانش
آپـــی »گردشـــگری و صنایع دســـتی« در ارومیـــه 

برگـــزار شـــد.
ـــان  ـــردازان جوان ـــده پ ـــور ای ـــا حض ـــداد ب ـــن روی ای
اســـتان و بـــا ایده هـــای مختلـــف برگـــزار شـــد کـــه 
ـــد  ـــاب ش ـــده در روز اول انتخ ـــا ۹ ای ـــس از ارزیابی ه پ
و در روز دوم بـــرای تیم هـــای منتخـــب کارگاه هـــای 
ـــی"  ـــول کارتیم ـــازی و اص ـــم س ـــون "تی ـــی همچ آموزش
ـــدل کســـب وکار"  ـــوم م ـــره" و"ب ـــون مذاک و "اصـــول و فن

ـــد. ـــزار ش برگ
در روز ســـوم رویـــداد نیـــز تیم هـــای منتخـــب در 
حضـــور داوران و منتورهـــای رویـــداد کـــه به صـــورت 
آنایـــن برگـــزار و اقـــدام بـــه ارایـــه محصـــول 
ـــی  ـــس از بررس ـــد و پ ـــود کردن ـــده خ ـــنهادی و ای پیش
ــای  ــوان تیم هـ ــم به عنـ ــر داوران 3 تیـ ــام نظـ و اعـ

برتـــر رویـــداد انتخـــاب شـــد.
جهاددانشـــگاهی  رییـــس  زاده  رســـتم  دکتـــر 
آذربایجـــان غربـــی در افتتاحیـــه ایـــن رویـــداد 
اســـتارت آپـــی بـــا بیـــان این کـــه اســـتارت آپ هـــا 
در تعاریـــف جهانـــی بـــه کســـب وکارهایی گفتـــه 
می شـــود کـــه حـــول محـــور فنـــاوری شـــکل گرفته 
و پتانســـیل باالیـــی بـــرای رشـــد در آینـــده دارنـــد، 
افـــزود: گردشـــگری یکـــی از صنایـــع ســـودآور 
ــی از  ــاص یکـ ــود و اختصـ ــوب می شـ ــان محسـ جهـ
ـــگری،  ـــوع گردش ـــه موض ـــی ب ـــتارت آپ ـــای اس رویداده
ـــردی در  ـــای کارب ـــه ایده ه ـــا ارای ـــا ب ـــت ت ـــی اس فرصت
ـــگری  ـــدی گردش ـــعه تصاع ـــش توس ـــع چال ـــت رف جه

اســـتان و حتـــی کشـــور ورود کـــرد.

جهاددانشگاهی بر مبنای تفکر 
انقالبی و تقوا شکل گرفت

ــر:   ــارس،0۶ مهـ ــگاهی فـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
کانتـــری  ابراهیـــم  حجت االسام والمســـلمین 
ـــت:  ـــز گف ـــاه چراغ )ع( نی ـــدس ش ـــتان مق ـــت آس تولی
یکـــی از شـــجره های طیبـــه انقـــاب اســـامی 
ـــق  ـــر عمی ـــای فک ـــر مبن ـــه ب ـــت ک ـــگاهی اس جهاددانش

ــت. ــکل گرفـ ــمندی شـ و ارزشـ
مظاهـــر بابایـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی فـــارس، 
ـــاه چراغ)ع(  ـــدس ش ـــتان مق ـــت آس ـــا تولی ـــدار ب در دی
ــت و  ــاد پرداخـ ــن نهـ ــای ایـ ــریح فعالیت هـ ــه تشـ بـ
ـــام  ـــان ام ـــال 5۹ به فرم ـــگاهی در س ـــت: جهاددانش گف
راحـــل بـــا هـــدف توســـعه فعالیت هـــای آموزشـــی، 
پژوهشـــی و فرهنگـــی بـــا رویکـــرد هویـــت ایرانـــی 
ـ اســـامی تشـــکیل شـــد کـــه بعـــد از گذشـــت ۴ 
دهـــه تاکنـــون توانســـته اســـت در ابعـــاد مختلـــف 

دســـتاوردهای خوبـــی را کســـب کنـــد.
ـــرای  ـــاری ب ـــچ گاه ب ـــگاهی هی ـــزود: جهاددانش وی اف
ــا  ــان آن هـ ــه یاری رسـ ــت بلکـ ــوده اسـ ــا نبـ دولت هـ
ـــل  ـــاد از مح ـــن نه ـــه ای ـــده بودج ـــرا عم ـــت، زی ـــز اس نی
اعتبـــارات دولتـــی نیســـت و فعالیت هـــای آموزشـــی، 
پژوهشـــی، علمـــی و فرهنگـــی خـــود را بـــدون 
ـــرده و در  ـــرا ک ـــی اج ـــای دولت ـــه بودجه ه ـــتگی ب وابس
ـــرده  ـــب ک ـــیاری کس ـــای بس ـــم موفقیت ه ـــن راه ه ای

ـــت. اس
بابایـــی در ادامـــه بـــرای همـــکاری در ابعـــاد 
مختلـــف آموزشـــی، فرهنگـــی، دانشـــجویی، اشـــتغال 
و غیـــره بـــا حـــرم مطهـــر حضـــرت شـــاه چراغ )ع( 
اعـــام آمادگـــی کـــرد و گفـــت: امســـال پنجمیـــن 
ـــوان  ـــا عن ـــر ب ـــرآن و هن ـــری ق ـــنواره سراس دوره جش
ـــور  ـــر کش ـــجویان سراس ـــژه دانش ـــی« وی ـــهود قدس »ش

را اجـــرا خواهیـــم کـــرد.
ـــده  ـــه عم ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــوول ب ـــام مس ـــن مق ای
فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی در بخـــش علمـــی 
و پژوهشـــی و همچنیـــن توســـعه فرهنـــگ انقـــاب 
اســـامی اســـت، افـــزود: ذیـــل ایـــن نهـــاد انقابـــی 
3 خبرگـــزاری ایســـنا، ایکنـــا و ســـینا فعالیـــت 
می کننـــد کـــه ایکنـــای شـــعبه فـــارس هم اکنـــون 
حایـــز رتبـــه نخســـت کشـــور در میـــان شـــعب 
ــرای  ــترده ای بـ ــاش گسـ ــت و تـ ــتانی را داراسـ اسـ
توســـعه و ترویـــج فعالیت هـــای قـــرآن و عتـــرت در 

ــتان دارد. ــطح اسـ سـ
کانتـــری،  ابراهیـــم  حجت االسام والمســـلمین 
تولیـــت آســـتان مقـــدس شـــاه چراغ)ع( نیـــز گفـــت: 
یکـــی از شـــجره های طیبـــه انقـــاب اســـامی 
ـــق  ـــر عمی ـــای فک ـــر مبن ـــه ب ـــت ک ـــگاهی اس جهاددانش

و ارزشـــمندی شـــکل گرفـــت.
ــد  ــگاهی ماننـ ــذاری جهاددانشـ ــزود: پایه گـ وی افـ
تاســـیس ســـپاه، شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی، 
ــازندگی و غیـــره بـــود کـــه بـــر مبنـــای  جهـــاد سـ
ــی  ــد و طـ ــکل گرفتنـ ــامی شـ ــاب اسـ ــر انقـ تفکـ
ســـال ها هـــم خـــوش درخشـــیدند و آزمـــون خـــود 

را پـــس دادنـــد.
ــه  ــادی کـ ــه کار جهـ ــان این کـ ــا بیـ ــری بـ کانتـ
بارهـــا کلیـــدواژه رهبـــر معظـــم انقـــاب هـــم بـــوده 
ـــارز  ـــه ب ـــت، نمون ـــردم اس ـــوده م ـــای ت ـــزو آرزوه و ج
ــال های اول  ــت: سـ ــت، گفـ ــگاهی اسـ آن جهاددانشـ
انقـــاب کـــه دانشـــگاه ها بعـــد از انقـــاب فرهنگـــی 
ـــه  ـــا ب ـــارت آن ه ـــوولیت و نظ ـــدند، مس ـــایی ش بازگش

عهـــده جهاددانشـــگاهی شـــیراز بـــود.
ــی  ــاه چراغ)ع( برخـ ــدس شـ ــتان مقـ ــت آسـ تولیـ
ــیراز  ــگاهی شـ ــای جهاددانشـ ــرات از فعالیت هـ خاطـ
در آن دوران را یـــادآور شـــد و افـــزود: در اوایـــل 
ـــه  ـــب های جمع ـــدس، در ش ـــاع مق ـــاب و دوران دف انق
ـــتقبال  ـــا اس ـــل ب ـــای کمی ـــیراز دع ـــگاهی ش جهاددانش
ـــز  ـــی از مراک ـــه یک ـــرد ک ـــزار می ک ـــردم برگ گســـترده م
ـــه  ـــب جمع ـــر ش ـــی ه ـــود یعن ـــارس ب ـــرور ف ـــده پ رزمن

هـــزاران نفـــر آمـــاده اعـــزام جبهـــه می شـــدند.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه اصـــل جهاددانشـــگاهی 
ـــح  ـــت، تصری ـــکل گرف ـــوص ش ـــوا و خل ـــاس تق ـــر اس ب
کـــرد: نمونـــه ایـــن کـــه امـــام)ره( فرمودنـــد بایـــد 
تـــاش کنیـــم تـــا بـــه مرزهـــای دانـــش برســـیم در 

ــاد. ــاق افتـ ــگاهی اتفـ جهاددانشـ
ـــارات  ـــزو افتخ ـــکده رویـــان را ج ـــری پژوهش کانت
نظـــام جمهـــوری اســـامی برشـــمرد و گفـــت: 
جهاددانشـــگاهی در صنایـــع دفاعـــی کارهـــای ارزشـــمند 
و در حـــوزه نشـــر کتـــب دانشـــگاهی زحمـــات 
ــف  ــای مختلـ ــم در حوزه هـ ــیدند و هـ ــیاری کشـ بسـ

ــد. ــام دادنـ ــره انجـ ــیمی و غیـ ــم از پتروشـ اعـ
تولیـــت آســـتان مقـــدس شـــاه چراغ )ع( بـــه 
ــرد و  ــاره کـ ــگاهی اشـ ــت جهاددانشـ ــرایط فعالیـ شـ
ـــدارد و  ـــی ن ـــه دولت ـــگاهی بودج ـــه داد: جهاددانش ادام
ـــی  ـــه حت ـــد ک ـــت می کن ـــزی دریاف ـــغ ناچی ـــا مبل تنه
ــاد  ــن نهـ ــود. ایـ ــم نمی شـ ــدان آن هـ ــوق کارمنـ حقـ
دســـتاوردهای بســـیار خوبـــی بـــرای نظـــام داشـــته 
اســـت و جـــزو باقیـــات صالحـــات نظـــام جمهـــوری 
اســـامی اســـت و آن قـــدر اجـــر و قیمـــت بزرگـــی 
ــا را  ــات و تاش هـ ــن زحمـ ــم ایـ ــه نمی توانیـ دارد کـ

مقایســـه کنیـــم.
ــد  ــان تأکیـ ــاه چراغ )ع( در پایـ ــرم شـ ــت حـ تولیـ
کـــرد: اگـــر بخواهیـــم بـــه آرمـــان ســـومین حـــرم 
برســـیم بایـــد بدانیـــم کـــه همـــه دســـتگاه ها اعـــم 
ــه  ــته بـ ــای وابسـ ــگاهی و خبرگزاری هـ از جهاددانشـ
آن مســـئول هســـتیم و امیدواریـــم ارتبـــاط وثیقـــی 
ـــم  ـــه ه ـــود و جامع ـــرار ش ـــه برق ـــن دو مجموع ـــان ای می
از ایـــن ارتبـــاط بـــه نحـــو احســـن بهره منـــد شـــود.

■■■

همه کسب وکارها به نوآوری باز 
نیاز دارند

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی،0۶ مهر:نشســـت 
جایـــگاه نـــوآوری بـــاز در مشـــاغل آینـــده از ســـوی 
معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی 

برگـــزار شـــد.
ســـیزدهمین نشســـت علمـــی آینـــده مشـــاغل و 
ـــاز  ـــوآوری ب ـــگاه ن ـــوع »جای ـــا موض ـــده ب ـــاغل آین مش
ـــین  ـــدس حس ـــخنرانی مهن ـــا س ـــده« ب ـــاغل آین در مش
بختیـــاری توســـط معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی 

جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.
ـــریح  ـــه تش ـــت ب ـــن نشس ـــاری در ای ـــدس بختی مهن
ـــب وکارها  ـــا کس ـــاط آن ب ـــاز و ارتب ـــوآوری ب ـــوع ن موض
ــعه  ــکان توسـ ــاز امـ ــوآوری بـ ــت: نـ ــت و گفـ پرداخـ
بخش هـــای  و  زمینه هـــا  در  را  کســـب وکارها 
و  بنگاه هـــا  بایـــد  و  می کنـــد  فراهـــم  مختلـــف 
ســـازمان ها بـــه ایـــن موضـــوع مهـــم توجـــه کننـــد.
ـــف  ـــف مختل ـــه تعاری ـــاره ب ـــا اش ـــگر ب ـــن پژوهش ای
ــزود:  ــراع افـ ــوآوری و اختـ ــت، نـ ــه خاقیـ در زمینـ
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خاقیـــت فرآینـــدی فکـــری اســـت کـــه بـــه ایـــده 
می انجامـــد و نـــوآوری در واقـــع پیـــاده ســـاختن 
ـــک  ـــورت ی ـــه به ص ـــت ک ـــت اس ـــی از خاقی ـــده ناش ای
ـــوآوری  ـــع ن ـــود؛ در واق ـــازه ش ـــت ت ـــا خدم ـــول ی محص

خاقیـــت اجـــرا شـــده اســـت.
ـــراع  ـــه اخت ـــن ک ـــح ای ـــا تصری ـــاری ب ـــدس بختی مهن
بـــه معنـــای پدیـــد آوردن محصـــول جدیـــد اســـت، 
ــت و  ــر از آن اسـ ــوآوری فراتـ ــرد: نـ ــان کـ خاطرنشـ
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــازه اس ـــی ت ـــی محصول ـــای معرف ـــه معن ب
ابـــداع و عرضـــه صـــورت می گیـــرد و دارای ارزش 

اقتصـــادی اســـت.
وی تصریـــح کـــرد: نـــوآوری چالشـــی را رفـــع 
می کنـــد کـــه در واقـــع در کســـب وکار خـــود را 

می دهـــد. نشـــان 
ــگاه  ــه "جایـ ــاره بـ ــا اشـ ــاری بـ ــدس بختیـ مهنـ
نـــوآوری بـــاز در مشـــاغل آینـــده" افـــزود: نـــوآوری 
ـــارت  ـــه عب ـــت، ب ـــی نیس ـــت و اتفاق ـــد اس ـــک فرآین ی
بهتـــر کســـب وکارها بـــر اســـاس نـــوآوری متحـــول 
ــوع رخ  ــن موضـ ــی ایـ ــبه و اتفاقـ ــوند و یک شـ می شـ

نمی دهـــد.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه برخـــی ویژگی هـــای 
مشـــاغل آینـــده گفـــت: مشـــاغل آینـــده تکرارپذیـــر 
و مقیاس پذیـــر هســـتند، رشـــد باالیـــی دارنـــد، 
پیچیده تـــر می شـــوند و مبتنـــی بـــر منابـــع انســـانی 
بـــدون مـــرز هســـتند و در ایـــن دنیـــای کســـب وکار 
اتفاقـــات جدیـــدی می افتـــد کـــه مصـــداق بـــارز آن 
توجـــه بـــه مشـــتری مـــداری بـــه شـــکل واقعـــی و 
ــات  ــوالت و خدمـ ــازی محصـ ــه شخصی سـ ــه بـ توجـ

ـــت. اس
وی بـــه ســـابقه موضـــوع نـــوآوری بـــازی اشـــاره 
کـــرد و گفـــت: )open innovation( توســـط 
ـــرح  ـــا مط ـــگاه کالیفرنی ـــگاه در دانش ـــتاد دانش ـــک اس ی
ــد از  ــا می تواننـ ــاس آن، بنگاه هـ ــر اسـ ــه بـ ــد کـ شـ
ــعه و  ــرای توسـ ــگاه بـ ــارج، داخـــل بنـ ــای خـ ایده هـ

موفقیـــت خـــود اســـتفاده کننـــد.

■■■

آغاز طرح ملی »ایران، مرز پرگهر« و 
سلسله نشست های »چشم انداز 

گردشگری در ایران«
ـــی  ـــی ـ فرهنگ ـــگری علم ـــز گردش ـــی مرک ـــط عموم رواب
ـــگری  ـــز گردش ـــس مرک ـــر: ریی ـــران، 07 مه ـــجویان ای دانش
ـــرز  ـــران، م ـــی »ای ـــرح مل ـــن دوره ط ـــاز هفدهمی از آغ
پرگهـــر« و ششـــمین دوره سلســـله نشســـت های 
ــن  ــط ایـ ــران" توسـ ــگری در ایـ ــم انداز گردشـ "چشـ
ــر  ــجویان در سراسـ ــازمان دانشـ ــعب سـ ــز و شـ مرکـ

کشـــور خبـــر داد.
رحیـــم یعقـــوب زاده رییـــس مرکـــز گردشـــگری 
ـــرز  ـــران، م ـــی "ای ـــرح مل ـــن دوره ط ـــاز هفدهمی از آغ
پرگهـــر" و ششـــمین دوره سلســـله نشســـت های 
ــن  ــط ایـ ــران" توسـ ــگری در ایـ ــم انداز گردشـ "چشـ
ــر  ــجویان در سراسـ ــازمان دانشـ ــعب سـ ــز و شـ مرکـ

کشـــور خبـــر داد.
ـــر  ـــه ه ـــر« ک ـــرز پرگه ـــران، م ـــی »ای ـــرح مل وی ط
ــگاهی  ــگان دانشـ ــگاهیان و نخبـ ــژه دانشـ ــاله ویـ سـ
از  یکـــی  را  می شـــود  برگـــزار  کشـــور  سراســـر 

ایـــن مرکـــز برشـــمرد و  مهم تریـــن طرح هـــای 
ــه  ــت روحیـ ــدف تقویـ ــا هـ ــرح بـ ــن طـ ــت: ایـ گفـ
ــور  ــم" و به منظـ ــا می توانیـ ــعار "مـ ــاوری و شـ خودبـ
ـــی  ـــی، تمدن ـــث فرهنگ ـــا مواری ـــجویان ب ـــنایی دانش آش
توانمندی هـــای  و  ملـــی  پروژه هـــای  طبیعـــی،  و 
صنعتـــی، اقتصـــادی، علمـــی- آموزشـــی و زیربنایـــی 

کشـــور انجـــام می شـــود.
ـــرز  ـــران، م ـــی ای ـــرح مل ـــه داد: ط ـــوب زاده ادام یعق
ــر از طرح هـــای فرهنگـــی برجســـته ای اســـت  پرگهـ
ـــه  ـــجویان قرارگرفت ـــوب دانش ـــتقبال خ ـــورد اس ـــه م ک
اســـت و در ایـــن دوره از طـــرح نیـــز 33 واحـــد 

جهاددانشـــگاهی مشـــارکت خواهنـــد داشـــت.
ـــرایط  ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــگری ب ـــز گردش ـــس مرک ریی
ناشـــی از شـــیوع کرونـــا و مصوبـــات کمیتـــه گردشـــگری 
ـــر  ـــی ب ـــا مبن ـــی کرون ـــتاد مل ـــی س ـــای ورزش و فضاه
ـــه  ـــر ب ـــجویی و نظ ـــای دانش ـــرای اردوه ـــت اج محدودی
ـــامتی  ـــظ س ـــویی و حف ـــرح از س ـــداوم ط ـــت ت اهمی
ــور از  ــاری کشـ ــررات جـ ــت مقـ ــجویان و رعایـ دانشـ
ـــرح  ـــن دوره ط ـــی هفدهمی ـــور اصل ـــر، مح ـــویی دیگ س
ـــوا"  ـــد محت ـــاس "تولی ـــر اس ـــل ب ـــون دوره قب را همچ
در اَشـــکال فیلـــم، تصویـــر و مکتـــوب عنـــوان کـــرد کـــه 
طـــی آن دانشـــگاهیان بـــا مقاصـــدی کـــه اردوهـــای 
ایـــران مـــرز پرگهـــر در آن برگـــزار می شـــد، اعـــم از 
ـــه  ـــتاوردهای فناوران ـــی و دس ـــث تاریخـــی و طبیع مواری

ـــوند. ـــنا ش ـــور آش کش
ــله نشســـت های  رییـــس طـــرح همچنیـــن سلسـ
بررســـی چشـــم انداز صنعـــت گردشـــگری در کشـــور 
را یکـــی دیگـــر از طرح هـــای مهـــم مرکـــز برشـــمرد 
ـــن طـــرح را در راســـتای  و گفـــت: مرکـــز گردشـــگری ای
ســـاماندهی شـــبکه نخبـــگان حـــوزه تخصصـــی 
ـــم  ـــه تصمی ـــا ب ـــای آن ه ـــال راهکاره ـــگری و انتق گردش
ــری  ــدف بهره گیـ ــا هـ ــران بـ ــم گیـ ــازان و تصمیـ سـ
از تخصـــص نخبـــگان ایـــن عرصـــه طراحـــی کـــرده 
ـــن دوره از طـــرح تـــاش خواهـــد  اســـت و در اجـــرای ای
ــر  ــر و اثربخش تـ ــا از همـــکاری هـــر چه بهتـ شـــد تـ
جهاددانشـــگاهی  واحدهـــای  فرهنگـــی  معاونـــت 
ـــرح  ـــا ط ـــده ت ـــه ش ـــره گرفت ـــب به ـــی و منتخ متقاض

بـــه شایســـتگی برگـــزار شـــود.
ــت ها  ــله نشسـ ــن سلسـ ــرد: در ایـ ــار کـ وی اظهـ
تـــاش خواهـــد شـــد تـــا تاثیـــرات متغیرهـــای 
ـــر  ـــت ب ـــامت و سیاس ـــت، س ـــگ، امنی ـــاد، فرهن اقتص
ــاله  ــوردی و مسـ ــورت مـ ــگری به صـ ــوزه گردشـ حـ
ــج و  ــود و نتایـ ــته شـ ــث گذاشـ ــه بحـ ــه بـ محورانـ
ــزارش  ــورت گـ ــت ها به صـ ــک از نشسـ ــث هریـ مباحـ
ــز  ــووالن و نیـ ــران، مسـ ــاع مدیـ ــه اطـ ــتقل بـ مسـ
عاقه منـــدان برســـد و در نهایـــت کتـــاب مجموعـــه 

مقـــاالت نشســـت چـــاپ و منتشـــر شـــود.

■■■

ویژگی های عالمه حکیمی باید 
الگویی برای جوانان باشد

ـــگاهی، 07  ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش ـــی س ـــط عموم رواب
ـــه  ـــت عام ـــن روز درگذش ـــا چهلمی ـــان ب ـــر: هم زم مه
ـــت وی  ـــم بزرگداش ـــی، مراس ـــا حکیم ـــد محمدرض فقی
ـــد. ـــزار ش ـــگاهی برگ ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش در س
ــور  ــا حضـ ــازی بـ ــورت مجـ ــم به صـ ــن مراسـ ایـ
ســـازمان  رییـــس  علی اکبـــرزاده  حامـــد  دکتـــر 
انتشـــارات جهاددانشـــگاهی، دکتـــر عبـــداهلل نصـــری 

طباطبایـــی،  عامـــه  دانشـــگاه  فلســـفه  اســـتاد 
ــفه  ــتاد فلسـ ــی اسـ ــی زمانـ ــاس علـ ــر امیرعبـ دکتـ
ــعدی  ــود اسـ ــر محمـ ــران، دکتـ ــگاه تهـ ــن دانشـ دیـ
اســـتاد مدیریـــت و ارتباطـــات دانشـــگاه تهـــران، 
ــانی و  ــی خراسـ ــی الهـ ــلمین علـ حجت االسام والمسـ

ــد. ــزار شـ ــی زاده برگـ ــلم نادعلـ ــر مسـ دکتـ
دکتـــر حامـــد علی اکبـــرزاده بـــا اشـــاره بـــا 
دیدارهایـــی کـــه بـــا عامـــه حکیمـــی در نمایشـــگاه 
کتـــاب داشـــت، گفـــت: یکـــی از ویژگی هـــای قابـــل 
ـــدی و  ـــن دغدغه من ـــرای م ـــی ب ـــه حکیم ـــه عام توج
ـــی  ـــد الگوی ـــی بای ـــن ویژگ ـــه ای ـــود ک ـــدی او ب انگیزه من
ـــای او  ـــر از ویژگی ه ـــی دیگ ـــد. یک ـــان باش ـــرای جوان ب
ایـــن بـــود آنچـــه در کتاب هایـــش نوشـــته بـــود در 
زندگـــی اش نمـــود داشـــت؛ عدالـــت از دغدغه هـــای 
ـــرد و  ـــت می ک ـــردی را رعای ـــت ف ـــن عدال ـــود و ای او ب

ــود. ــت بـ ساده زیسـ
فلســـفی  اندیشـــه های  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی   
ـــفه و  ـــه فلس ـــدی ب ـــان نق ـــر ایش ـــزود: اگ ـــی اف حکیم
ـــرد  ـــاق را می ک ـــت ادب و اخ ـــت رعای ـــوفان داش فیلس
ـــن  ـــن کلمـــات و بهتری ـــا زیباتری ـــا را ب ـــن نقده و تندتری

ــرد. ــان می کـ ــکل بیـ شـ
ـــا  ـــز محمدرض ـــی نی ـــی زمان ـــاس عل ـــر امیرعب دکت
ـــا  ـــد و ب ـــان خوان ـــربداران خراس ـــار س ـــی را از تب حکیم
ـــرد:  ـــار ک ـــر او، اظه ـــی از نظ ـــای زندگ ـــه معن ـــاره ب اش
ــت.  ــا اسـ ــت و معنـ ــر، ذهنیـ ــاد تفکـ ــی نمـ حکیمـ
التـــزام بـــه اخـــاق، انســـان بـــودن و انســـان شـــدن 
ـــی  ـــی یک ـــر زندگ ـــت. او در اواخ ـــمند اس ـــرای او ارزش ب
ــاد  ــد زیـ ــه نمی توانـ ــود کـ ــن بـ ــش ایـ از دغدغه هایـ
بخوانـــد و بنویســـد. ایـــن طلـــب مـــدام و شـــدن ها 

ارزشـــمند اســـت.
وی خاطرنشـــان کـــرد: حکیمـــی از احیاگـــران 
ـــفه دارد  ـــه فلس ـــدی ب ـــر نق ـــد. اگ ـــی بودن ـــه دین اندیش
ـــه  ـــرای جامع ـــفه ب ـــدی فلس ـــه او کارآم ـــع دغدغ در واق
ــری  ــدی بهتـ ــه کارآمـ ــد بـ ــاش می کنـ ــت و تـ اسـ

برســـد.
ــی از  ــه را یکـ ــه مدرنیتـ ــه بـ ــتن توجـ وی نداشـ

ــد. ــی خوانـ ــه حکیمـ ــای وارده بـ نقدهـ
ــانی  ــی خراسـ ــلمین الهـ ــام و المسـ  حجت االسـ
ـــرد  ـــاره ک ـــی اش ـــمند دین ـــن اندیش ـــار ای ـــه آث ـــز ب نی
ـــنگری  ـــردازی، روش ـــده پ ـــازی و ای ـــات س ـــت: ادبی و گف
ــی از  ــرآن در زندگـ ــوع قـ ــازی از موضـ و مجموعه سـ

ــود. ــم او بـ ــای مهـ ویژگی هـ
 بـــه گفتـــه وی، حکیمـــی کمتـــر از نظریه هـــای 
علمـــی و نقـــد دیدگاه هـــای رقیـــب در آثـــار خـــود 
نقـــد  و  اســـتدالل ها  بـــه  و  می کـــرد  اســـتفاده 

نمی پرداخـــت. رقیـــب  دیدگاه هـــای 
ـــری از  ـــت اخباریگ ـــن قرائ ـــانی همچنی ـــی خراس  اله
آثـــار حکیمـــی را یکـــی از آســـیب های پیـــش روی 

ـــرد. ـــوان ک ـــی عن ـــان حکیم مخاطب
ـــه  ـــه عام ـــاره نام ـــا اش ـــز ب ـــی زاده نی ـــلم نادعل  مس
فقیـــد بـــه بنیـــاد فارابـــی در ایـــن نشســـت دربـــاره 

ـــت. ـــی گف ـــار و آراء حکیم آث
 دکتـــر محمـــود اســـعدی هـــم دیگـــر ســـخنران 
ایـــن نشســـت بـــود کـــه دربـــاره ویژگی هـــای 

ــت. ــخن گفـ ــی سـ ــه حکیمـ ــخصیتی عامـ شـ
 عبـــداهلل نصـــری هـــم در ایـــن نشســـت دربـــاره 
ســـتیز بـــا فلســـفه عامـــه حکیمـــی توضیحاتـــی را 

ارایـــه کـــرد.
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وبینار دو روزه 
»تکنیک های تولید محتوای 
دیجیتال در حوزه سالمت در 

پلتفرم کنوا« برگزار شد
روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی 
روزه  دو  وبینـــار  مهـــر:   10 جهاددانشـــگاهی، 
ــال در  ــوای دیجیتـ ــد محتـ ــای تولیـ »تکنیک هـ
ـــت  ـــه هم ـــوا« ب ـــرم کن ـــامت در پلتف ـــوزه س ح
ــور  ــا حضـ ــتی و بـ ــوم بهداشـ ــکده علـ پژوهشـ
ــوزه  ــجویان حـ ــان و دانشـ ــی از متخصصـ جمعـ

ــد. ــزار شـ ــامت برگـ سـ
ــتادیار آمـــوزش  ــه زارعـــی اسـ ــر فاطمـ دکتـ
و ارتقـــای ســـامت دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس 
در  آنایـــن  محتـــوای  تولیـــد  خصـــوص  در 
ـــرد:  ـــوان ک ـــار عن ـــن وبین ـــامت در ای ـــوزه س ح
ـــی نیســـت،  ـــان آن کاف ـــرای بی ـــش ب ـــتن دان دانس
ــی  ــش خوبـ ــامت دانـ ــوزه سـ ــان حـ متخصصـ
دارنـــد، امـــا مهـــارت ارایـــه آن در فضـــای 
ـــا  ـــک ه ـــد. اینفودمی ـــد بدانن ـــز بای ـــازی را نی مج
ـــازی  ـــای مج ـــم در فض ـــای مه ـــی از چالش ه یک
ــش و  ــود دانـ ــت نشـ ــر مدیریـ ــه اگـ ــت کـ اسـ
اطاعـــات اشـــتباه گســـترش می یابـــد. یـــک راه 
مدیریـــت آن ارســـال مطالـــب از منبـــع معتبـــر 
ـــوزش  ـــامت و آم ـــوزه س ـــان ح ـــت. متخصص اس
ســـامت منبـــع معتبـــر هســـتند، امـــا راه هـــا 
ــوای  ــه محتـ ــش بـ ــد دانـ ــای تولیـ و مهارت هـ
ـــر  ـــز بهت ـــازی را نی ـــای مج ـــار در فض ـــل انتش قاب

اســـت بیاموزنـــد.
ــا،  ــا، ابزارهـ ــزود: تکنیک هـ ــه افـ وی در ادامـ
پلتفرم هـــای ســـاده و رایگانـــی وجـــود دارد 
ــم  ــا را بدانیـ ــی از آن هـ ــی یکـ ــر حتـ ــه اگـ کـ
به صـــورت خاقانـــه و حرفـــه ای  می توانیـــم 
ـــدم،  ـــانیم. معتق ـــردم برس ـــه م ـــامت را ب ـــام س پی
دانســـتن اصـــول و ارایـــه محتـــوای آموزشـــی 
ـــن  ـــات در ای ـــی از الزام ـــال یک ـــتر دیجیت ـــر بس ب
ــیوه  ــه شـ ــه آن بـ ــر بـ ــه کمتـ دوران اســـت کـ
ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــامت توج ـــوزه س ـــی در ح علم
ــدف  ــا هـ ــتی بـ ــوم بهداشـ ــکده علـ پژوهشـ
ــان  ــدی متخصصـ ــا توانمنـ ــی و ارتقـ دانش افزایـ
ـــا  ـــزاری کارگاه ه ـــه برگ ـــدام ب ـــامت اق ـــوزه س ح
و وبینارهـــای مختلفـــی در حـــوزه ســـامت 
ــای  ــه امیـــد اســـت ایـــن برنامه هـ می کنـــد کـ
آموزشـــی نقـــش موثـــری در ارتقـــا توانمنـــدی 
ــامت  ــش سـ ــمندان بخـ ــان و اندیشـ متخصصـ

داشـــته باشـــد.

■■■

ایفای نقش جهاددانشگاهی 
در تسری دانش فنی و اصالح 

سبک های مدیریت
 10 فـــارس،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
در  زرقـــان  و  شـــیراز  مـــردم  مهر:نماینـــده 
کـــرد:  اظهـــار  اســـامی  مجلـــس شـــورای 

ــش  ــری دانـ ــد در تسـ ــگاهی می توانـ جهاددانشـ
فنـــی، اصـــاح ســـبک های مدیریتـــی، تعریـــف 
ــای  ــادی در حوزه هـ ــی و اقتصـ ــای مالـ مدل هـ

مختلـــف به خوبـــی نقـــش ایفـــا کنـــد.
رییـــس  بابایـــی  مظاهـــر  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی فـــارس در دیـــدار بـــا جعفـــر 
شهرســـتان های  مـــردم  نماینـــده  قـــادری 
شـــیراز و زرقـــان در مجلـــس، بـــه تشـــریح 
ــال  ــک سـ ــی یـ ــه طـ ــن مجموعـ ــات ایـ اقدامـ

پرداخـــت. گذشـــته 
تولیـــد  خـــط  راه انـــدازی  پیگیـــری  وی 
ــدازی  ــدی، راه انـ ــای محمـ ــری گل هـ عصاره گیـ
و  ســـرطان  و  نابـــاروری  تخصصـــی  مراکـــز 
ــارک  ــعبه از پـ ــک شـ ــدازی یـ ــن راه انـ همچنیـ
ـــی  ـــع فرهنگ ـــرم و صنای ـــاوری ن ـــوم و فن ـــی عل مل
را از شـــاخص ترین ایـــن فعالیت هـــا ذکـــر و 
خاطرنشـــان کـــرد: خوشـــبختانه پـــارک ملـــی 
علـــوم و فنـــاوری نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی در 
ــه  ــق تفاهم نامـ ــته طبـ ــال گذشـ ــاه سـ بهمن مـ
جهاددانشـــگاهی و پـــارک علـــم و فنـــاوری 

ــد. ــدازی شـ ــتان راه انـ ــارس در اسـ فـ
رییـــس جهاددانشـــگاهی فـــارس عنـــوان 
ـــای  ـــارس ظرفیت ه ـــتان ف ـــه اس ـــا ک ـــرد: از آنج ک
خوبـــی در مباحـــث صنایع دســـتی و صنایـــع 
ــی  ــل خوبـ ــارک محـ ــن پـ ــی دارد، ایـ فرهنگـ

بـــرای صاحبـــان ایـــده خواهـــد شـــد.
ــاش  ــه تـ ــان این کـ ــا بیـ ــی بـ ــر بابایـ دکتـ
می کنیـــم تـــا پایـــان امســـال مرکـــز تخصصـــی 
ــی  ــت: طـ ــم، گفـ ــدازی کنیـ ــرطان را راه انـ سـ
عمومـــی  درمان هـــای  آینـــده  مـــاه  دو 
ـــل  ـــد منتق ـــاختمان جدی ـــه س ـــگاهی ب جهاددانش

خواهـــد شـــد.
وی خواســـتار حمایـــت مالـــی مجلـــس و 
ـــد  ـــارس ش ـــامت ف ـــن س ـــن تأمی ـــع خیری مجم
و بیـــان کـــرد: ظرفیت هـــای خوبـــی در ســـطح 
ــارس  ــه در فـ ــم کـ ــایی کرده ایـ ــور شناسـ کشـ
ـــم  ـــن مه ـــق ای ـــرای تحق ـــا ب ـــوند ام ـــی ش اجرای
بخش هـــای  مالـــی  حمایت هـــای  نیازمنـــد 
خصوصـــی هســـتیم و الگوهـــای مختلفـــی هـــم 

دفتـــر مرکـــزی پیشـــنهاد کرده ایـــم.

■■■

نبود مدل های مالی از چالش های 
کشور است

ـــس  ـــان در مجل ـــیراز و زرق ـــردم ش ـــده م نماین
ــا  ــدار بـ ــن دیـ ــز در ایـ ــامی نیـ ــورای اسـ شـ
به عنـــوان  جهاددانشـــگاهی  این کـــه  بیـــان 
و  نظـــام  و  انقـــاب  از  برخاســـته  یک نهـــاد 
انقـــاب  رویش هـــای  از  یکـــی  به عنـــوان 
می توانـــد منشـــأ تحـــوالت خوبـــی باشـــد، 
ــری  ــد در تسـ ــگاهی می توانـ ــت: جهاددانشـ گفـ
دانـــش فنـــی، اصـــاح ســـبک های مدیریتـــی، 
در  اقتصـــادی  و  مالـــی  مدل هـــای  تعریـــف 
حوزه هـــای مختلـــف به خوبـــی نقـــش ایفـــا 

کنـــد.

جعفـــر قـــادری بـــا بیـــان این کـــه تاشـــمان 
ــرای  ــن بـ ــه از ظرفیـــت خیریـ ــن اســـت کـ ایـ
ورود بـــه طرح هـــای فناورانـــه اســـتفاده شـــود، 
گفـــت: جهاددانشـــگاهی می توانـــد عاملیـــت 
اجـــرای بســـیاری از طرح هـــا را بـــه عهـــده 

بگیـــرد.
وی ادامـــه داد: معتقـــدم در کشـــور نـــه 
مشـــکل ســـرمایه و نـــه دانـــش فنـــی داریـــم 
بلکـــه مشـــکل نبـــود مدل هـــای مالـــی اســـت 
ــار  ــش از چهـ ــت بیـ ــس از گذشـ ــروز و پـ و امـ
دهـــه از انقـــاب توجیهـــی وجـــود نـــدارد 
ــر  ــد منتظـ ــا بایـ ــرای طرح هـ ــرای اجـ ــه بـ کـ
ــذا  ــیم، لـ ــت ها باشـ ــر سیاسـ ــا و تغییـ دولت هـ
ــار اســـت جهاددانشـــگاهی در حوزه هـــای  انتظـ
مختلـــف تیم هـــای مختلفـــی تشـــکیل دهـــد و 

ــد. ــوع ورود کنـ ــه موضـ بـ
ـــس  ـــان در مجل ـــیراز و زرق ـــردم ش ـــده م نماین
ــا بیـــان این کـــه  شـــورای اســـامی مجـــددا بـ
ـــا  ـــت ام ـــای کار هس ـــا ج ـــیاری از حوزه ه در بس
مـــدل نداریـــم کـــه جهاددانشـــگاهی می توانـــد 
ورود کنـــد، عنـــوان کـــرد: فضاهـــای مختلفـــی 
در اختیـــار شـــهرداری وجـــود دارد کـــه از 
به عنـــوان  می تـــوان  آن  اداری  بخش هـــای 
دانش بنیـــان  شـــرکت های  و  پـــارک  یـــک 

اســـتفاده کـــرد.
از  حمایـــت  ضمـــن  همچنیـــن  قـــادری 
کـــرد:  تاکیـــد  جهاددانشـــگاهی،  مجموعـــه 
بایـــد تـــاش کنیـــم تـــا توانمندی هـــای ایـــن 
مجموعـــه را هـــر چـــه بهتـــر بشناســـانیم.

■■■

بررسی سیاست ها 
و اهداف حوزه آموزش و 

کارآفرینی در برنامه توسعه 
هفتم جهاددانشگاهی

ـــد  ـــر: چهارص ـــگاهی، 0۳ مه ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــی  ــورای علمـ ــه شـ ــن جلسـ ــاه و دومیـ و پنجـ
جهاددانشـــگاهی در ســـالن جلســـات حـــوزه 
ریاســـت جهاددانشـــگاهی بـــا حضـــور اکثریـــت 
ــی  ــه" بررسـ ــتور جلسـ ــه دسـ ــا سـ ــا و بـ اعضـ
آمـــوزش  حـــوزه  اهـــداف  و  سیاســـت ها 
هفتـــم  توســـعه  برنامـــه  در  کارآفرینـــی  و 
از  نفـــر  یـــک  "انتخـــاب  جهاددانشـــگاهی"، 
ــوزش  ــات آمـ ــا مؤسسـ ــگاه ها یـ ــای دانشـ روسـ
عالـــی جهاددانشـــگاهی به منظـــور عضویـــت در 
شـــورای نظـــارت و گســـترش مراکـــز آموزشـــی 
جهاددانشـــگاهی" و " انتخـــاب یـــک نفـــر از 
روســـای پژوهشـــگاه ها یـــا پژوهشـــکده های 
در  عضویـــت  به منظـــور  جهاددانشـــگاهی 
شـــورای نظـــارت و گســـترش مراکـــز آموزشـــی 

جهاددانشـــگاهی" تشـــکیل شـــد.
محمدصـــادق  دکتـــر  جلســـه  ایـــن  در 
کارآفرینـــی  و  آمـــوزش  معـــاون  بیجنـــدی 
مقدماتـــی  ارایـــه  ضمـــن  جهاددانشـــگاهی 
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سیاســـت ها  تدویـــن  فرآینـــد  خصـــوص  در 
و اهـــداف معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی، 
گزارشـــی از عملکـــرد برنامـــه ششـــم ایـــن 
ـــرد و در  ـــه ک ـــال 13۹۹ ارای ـــان س ـــا پای ـــوزه ت ح
ادامـــه عناویـــن سیاســـت ها و اهـــداف برنامـــه 
هفتـــم توســـعه و نیـــز ســـنجه های مترتـــب بـــا 

ــد. ــرح شـ آن مطـ
ـــرات  ـــه نظ ـــر در جلس ـــای حاض ـــه اعض در ادام
اهـــداف  و  سیاســـت ها  خصـــوص  در  خـــود 
ـــد  ـــه کردن ـــی را ارای ـــوزش و کارآفرین ـــوزه آم ح
و توجـــه بـــه مزیـــت رقابتـــی جهاددانشـــگاهی 
ــاط  ــر ارتبـ ــد بـ ــا تاکیـ ــوزش بـ ــوزه آمـ در حـ
شـــبکه ای آمـــوزش )بلندمـــدت و کوتاه مـــدت( 
و دیگـــر حوزه هـــای جهاددانشـــگاهی از جملـــه 
ــد و  ــز رشـ ــی، مراکـ ــش، فرهنگـ ــوزه پژوهـ حـ
فنـــاور را عامـــل قطعـــی رشـــد و اعتـــا ایـــن 

حـــوزه عنـــوان کردنـــد.
روسای  عضویت  به  مربوط  انتخابات  همچنین 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی جهاددانشگاهی 
پژوهشکده های  یا  پژوهشگاه ها  روسای  و 
جهاددانشگاهی به منظور عضویت در شورای نظارت 
برگزار  جهاددانشگاهی  آموزشی  مراکز  گسترش  و 
معتمد  سرطان  پژوهشکده  رییس  صرامی  دکتر  و 
عالی  آموزش  موسسه  سرپرست  علوی  دکتر  و 

خوزستان به اتفاق آرا برگزیده شدند.

■■■

اجرای رویداد »چهارفصل 
قرآنی« از سوی سازمان قرآنی 

دانشگاهیان کشور
ـــور،  ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــی س ـــط عموم رواب
توســـعه ســـازمان  و  ترویـــج  12 مهر:معاونـــت 
قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور وابســـته بـــه 
جهاددانشـــگاهی، از اجـــرای رویـــداد فرهنگـــی 
ـــن  ـــوی ای ـــی« از س ـــل قرآن ـــری »چهارفص - هن
ـــی  ـــال تحصیل ـــاز س ـــبت آغ ـــه مناس ـــازمان و ب س

ــر داد. ــد خبـ جدیـ
اللـــه شـــهابی مدیـــر اداره ترویـــج و توســـعه 
ـــداد  ـــرای روی ـــه اج ـــاره ب ـــا اش ـــازمان، ب ـــن س ای
ــه  ــی بـ ــل قرآنـ ــری چهارفصـ ــی - هنـ فرهنگـ
ـــت:  ـــد گف ـــی جدی ـــال تحصیل ـــاز س ـــبت آغ مناس
بـــا توجـــه بـــه برگـــزاری برنامه هـــای متعـــدد 
ــور  ــان امـ فرهنگـــی - قرآنـــی از ســـوی متولیـ
ــای  ــه مقوله هـ ــی بـ ــور و کم توجهـ ــی کشـ قرآنـ
معاونـــت  برنامه هـــا،  ایـــن  در  جامعـــه  روز 
ـــگاهیان  ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــعه س ـــج و توس تروی
ـــه  ـــاوت ب ـــی متف ـــا نگاه ـــا ب ـــد ت ـــر آن ش ـــور ب کش
ـــل  ـــع »چهارفص ـــرح جام ـــی، ط ـــات قرآن موضوع

قرآنـــی« را تدویـــن کنـــد.
بـــا توجـــه  ایـــن طـــرح  افـــزود: در  وی 
ــال  ــل از سـ ــر فصـ ــم هـ ــای مهـ ــه رویدادهـ بـ
ــی  ــده و تمامـ ــه شـ ــر گرفتـ ــی در نظـ موضوعـ
ــول  ــداد حـ ــن رویـ ــی در ایـ ــای اجرایـ برنامه هـ
ـــز  ـــان آن نی ـــود و مخاطب ـــد ب ـــوع خواه آن موض

تمامـــی دانشـــجویان عاقه منـــد هســـتند. بـــر 
همیـــن اســـاس تمامـــی عاقه منـــدان بـــه 
رویدادهـــای فرهنگـــی و هنـــری می تواننـــد 
ــی  ــاالن قرآنـ ــبکه فعـ ــت در شـ ــن عضویـ ضمـ
از  و  شـــرکت  طـــرح  ایـــن  در  دانشـــجویی 

بهره منـــد شـــوند. آن  مزایـــای 
ـــرای  ـــات اختصاصـــی ب ـــاره موضوع ـــهابی درب ش
ـــز  ـــت: در فصـــل پایی ـــداد گف ـــن روی ـــر فصـــل ای ه
ــع االول،  ــاه ربیـ ــیدن مـ ــه فرارسـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ـــت  ـــن فصـــل و اهمی ـــه وحـــدت در ای ـــود هفت وج
ـــر  ـــیره پیامب ـــام و س ـــن اس ـــن مبی ـــح در دی صل
مهربانـــی«  و  »صلـــح  موضـــوع  مهربانـــی، 
ـــه  ـــم در وج ـــی و ه ـــه مل ـــم در وج ـــد ه می توان
بین المللـــی قابـــل تامـــل باشـــد و بـــر همیـــن 
ـــر  ـــز مدنظ ـــل پایی ـــوع در فص ـــن موض ـــاس ای اس
قـــرار گرفتـــه اســـت. در فصـــل زمســـتان نیـــز 
ـــن )ع( و  ـــرت امیرالمؤمنی ـــاد حض ـــود می ـــا وج ب
ـــث  ـــد مبع ـــن عی ـــرا )س( و همچنی ـــرت زه حض
و اعیـــاد شـــعبانیه و همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه 
ــود  ــدم وجـ ــر عـ ــی بـ ــی مبنـ ــات منفـ تبلیغـ
شـــادی در دیـــن مبیـــن اســـام، موضـــوع 
»امیـــد و نشـــاط« مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه 

اســـت.
ـــی  ـــج و توســـعه ســـازمان قرآن ـــر اداره تروی مدی
دانشـــگاهیان کشـــور در مـــورد برنامه هایـــی 
ــود،  ــرا می شـ ــرح اجـ ــن طـ ــب ایـ ــه در قالـ کـ
تصریـــح کـــرد: در ایـــن طـــرح بخش هـــای 
مختلفـــی از جملـــه برگـــزاری نشســـت های 
کتاب خوانـــی،  مســـابقه  قرآنـــی،  مختلـــف 
جلســـات تدبـــر در قـــرآن، فراخـــوان آثـــار 
هنـــری و آموزش هـــای مختلـــف در حـــوزه 
مهارت هـــای فـــردی بـــرای دانشـــجویان در 
ـــنایی  ـــن آش ـــا ضم ـــت ت ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت نظ
بـــا موضـــوع فصـــل و ارتبـــاط آن بـــا قـــرآن، 
یـــک ســـری مهارت هـــای فـــردی نیـــز در 
کنـــار ایـــن مفاهیـــم را هـــم آمـــوزش ببیننـــد.
گفتنـــی اســـت، دانشـــجویان عاقه منـــد بـــه 
ــی  ــی - قرآنـ ــداد فرهنگـ ــن رویـ ــور در ایـ حضـ
چهارفصـــل  برنامه هـــای  از  اطـــاع  جهـــت 
اینترنتـــی  پایـــگاه  بـــه  می تواننـــد  قرآنـــی 
www.isqa.ir مراجعـــه و از زمـــان برگـــزاری 

برنامه هـــا مطلـــع شـــوند.

■■■

جهاددانشگاهی مصداق بارز »ما 
می توانیم« است

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
ــس  ــه مجلـ ــات رییسـ ــو هیـ ــرقی، 10 مهر:عضـ شـ
شـــورای اســـامی، جهاددانشـــگاهی را مصـــداق 
بـــارز »مـــا می توانیـــم« دانســـت و گفـــت: 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــی از نهادهای ـــگاهی یک جهاددانش
ـــه  ـــه منزل ـــی ب ـــگاه مکتب ـــای ن ـــر مبن ـــواره ب هم
ــروج از  ــرفت و خـ ــیر پیشـ ــر در مسـ راه میان بـ

ــت. ــوده اسـ ــت بـ ــی ها حرکـ بروکراسـ
دکتـــر روح اهلل متفکـــر آزاد عضـــو هیـــات 

ـــم  ـــامی، در مراس ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل رییس
تجلیـــل و اعطـــای تندیـــس فـــداکاری بـــه 
ســـامت  مدافـــع  شـــهدای  خانواده هـــای 
ـــه  ـــگاهی ب ـــی از جهاددانش ـــن قدردان ـــتان ضم اس
ـــرد:  ـــار ک ـــم، اظه ـــن مراس ـــزاری ای ـــل در برگ دلی
ـــد  ـــا مانن ـــایر نهاده ـــار س ـــگاهی در کن جهاددانش
ـــه  ـــره ک ـــازندگی و غی ـــاد س ـــداد، جه ـــه ام کمیت
بـــا دســـتور امـــام خمینـــی)ره( تاســـیس شـــد، 
ــوده و  ــور بـ ــرای کشـ ــر و برکـــت بـ ــه خیـ مایـ
ســـاختارهای الزم بـــرای مدیریـــت کنش هـــای 

مختلـــف را مدیریـــت می کنـــد.
وی جهاددانشـــگاهی را مصـــداق بـــارز »مـــا 
می توانیـــم« دانســـت و ادامـــه داد: در دوران 
ــتن  ــا داشـ ــراد بـ ــی افـ ــدس بعضـ ــاع مقـ دفـ
بودنـــد  معتقـــد  بنی صـــدری  اســـتدالل های 
نمی شـــود جنـــگ را ادامـــه داد امـــا بعـــد 
از جـــا افتـــادن تفکـــر امـــام)ره( و راه انـــدازی 
ـــوض  ـــز ع ـــگ نی ـــادالت جن ـــی، مع ـــیج مردم بس
ـــی  ـــی از نهادهای ـــز یک ـــگاهی نی ـــد و جهاددانش ش
ـــی  ـــگاه مکتب ـــای ن ـــر مبن ـــواره ب ـــه هم ـــت ک اس
ــرفت  ــیر پیشـ ــر در مسـ ــه راه میان بـ ــه منزلـ بـ
بـــوده  مرســـوم  بروکراســـی های  از  خـــروج 

اســـت.
ــازمان  ــس سـ ــنی رییـ ــر محسـ ــر جعفـ دکتـ
ــز در  ــرقی نیـ ــان شـ ــگاهی آذربایجـ جهاددانشـ
ـــای  ـــن روزه ـــرد: از آغازی ـــار ک ـــم اظه ـــن مراس ای
و  همـــراه  درمـــان  کادر  تحمیلـــی  جنـــگ 
هم ســـنگر رزمنـــدگان در جبهه هـــای نبـــرد 
حـــق علیـــه باطـــل بـــوده و امـــروز ســـربازان 
خـــط مقـــدم جبهـــه دفـــاع از ســـامت مـــردم 
هســـتند؛ بـــر اســـاس تصمیـــم شـــورای عالـــی 
ــگاهی  ــداکاری، جهاددانشـ ــس فـ ــای تندیـ اعطـ
شـــهدای  خانواده هـــای  از  تجلیـــل  متولـــی 

مدافـــع ســـامت اســـت.
ــیدن  ــه فرارسـ ــه بـ ــا توجـ ــه داد: بـ وی ادامـ
هفتـــه دفـــاع مقـــدس، تصمیـــم بـــر ایـــن 
شـــد کـــه ایـــن مراســـم در ایـــام گرامیداشـــت 
ـــه  ـــرا ک ـــود، چ ـــزار ش ـــدس برگ ـــاع مق ـــه دف هفت
ــط  ــون در خـ ــه هم اکنـ ــامت کـ ــان سـ مدافعـ
مقـــدم جبهـــه ســـامت حضـــور دارنـــد، در 
ـــدگان  ـــار رزمن ـــز در کن ـــدس نی ـــاع مق ـــان دف زم

ــد. ــر بودنـ اســـام حاضـ
در پایـان ایـن مراسـم با اهـدای لـوح یادبود از 
خانواده هـای شـهدای مدافـع سـامت آذربایجـان 

شـرقی تجلیـل بـه عمـل آمد.

■■■

دهمین سوگواره عکاسی
 »َمحرم ُمّحرم« برگزیدگان خود 

را شناخت
ــر:  ــتان، 12 مهـ ــگاهی لرسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــی  ـــوگواره عکاس ـــن س ـــه دهمی ـــم اختتامی مراس
ـــی،  ـــت فرهنگ ـــت معاون ـــه هم ـــرم« ب ـــرم ُمّح »َمح
تخصصـــی  مرکـــز  و  دانشـــجویان  ســـازمان 
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فرهنـــگ و ادبیـــات بومـــی جهاددانشـــگاهی 
لرســـتان برگـــزار شـــد.

ـــاحورزیان  ـــن س ـــر امی ـــم دکت ـــن مراس در ای
ــام  ــبت ایـ ــه مناسـ ــلیت بـ ــرض تسـ ــن عـ ضمـ
رحمـــت  و  اخـــاق  پیـــام آور  ســـوگواری 
ــن  ــی)ص( و همچنیـ ــد مصطفـ ــرت محمـ حضـ
شـــهادت امـــام حســـن مجتبـــی)ع( و شـــهادت 
علـــی ابـــن موســـی الرضا)ع( اظهـــار کـــرد: 
جهاددانشـــگاهی به عنـــوان نهـــادی علمـــی، 
ــای مختلـــف  پژوهشـــی و فرهنگـــی در حوزه هـ

می کنـــد. نقش آفرینـــی  کشـــور  در 
از  عاشـــورا  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ــوده  ــیع بـ ــخ تشـ ــای تاریـ ــن واقعه هـ مهم تریـ
الحســـین)ع(  اباعبـــداهلل  حضـــرت  قیـــام  و 
راســـتای  در  تاریـــخ  حرکـــت  بزرگ تریـــن 
آزادگـــی انسان هاســـت، اضافـــه کـــرد: فرهنـــگ 
نســـل های  بـــه  سینه به ســـینه  عاشـــورایی 

می شـــود. منتقـــل  بعـــدی 
تصویـــر  بـــه  در  ســـعی  داد:  ادامـــه  وی 
ــق  ــن عشـ ــکوه تر ایـ ــه باشـ ــر چـ ــیدن هـ کشـ
و  داشـــته ایم  والیـــت  عاشـــقان  ارادت  و 
ـــا  ـــن دوره آن ب ـــز دهمی ـــال نی ـــبختانه امس خوش
ـــید. ـــان رس ـــه پای ـــدان ب ـــوب هنرمن ـــتقبال خ اس
ــال 120  ــوگواره امسـ گفتنـــی اســـت، در سـ
اثـــر بـــه دبیرخانـــه ارســـال و آثـــار دریافتـــی 
ــد  ــوگواره شـ ــن سـ ــات داوران ایـ ــل هیـ تحویـ
کـــه پـــس از داوری عکس هـــای دریافتـــی بـــه 
دبیرخانـــه نفـــرات برتـــر معرفـــی و بـــا اهـــدای 

تقدیرنامـــه و جوایـــزی تجلیـــل شـــدند.
 

■■■

بررسی پیش نویس سند ملی 
توانمندسازی و ساماندهی 
سکونتگاه های غیررسمی

ـــات  ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل ـــی پژوهش ـــط عموم رواب
اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی، 12 مهر:پژوهشـــگاه علـــوم 
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــات اجتماع ـــانی و مطالع انس
ــاور تهیـــه ســـند(، نماینـــدگان وزارت راه  )مشـ
و شهرســـازی و شـــرکت بازآفرینـــی شـــهری 
ایـــران در نشســـتی بـــا هـــدف نقـــد و بررســـی 
و  توانمندســـازی  ملـــی  ســـند  پیش نویـــس 
ســـاماندهی ســـکونتگاه های غیررســـمی بـــه 

بحـــث و تبادل نظـــر پرداختنـــد.
ــند ملـــی  نشســـت بررســـی پیش نویـــس سـ
ســـکونتگاه های  ســـاماندهی  و  توانمندســـازی 
ــان  ــا کاظمیـ ــور غامرضـ ــا حضـ ــمی بـ غیررسـ
و  شـــهری  طرح ریـــزی  دفتـــر  مدیـــرکل 
و  راه  وزارت  عمـــران  و  توســـعه  طرح هـــای 
شهرســـازی بـــه همـــراه کارشناســـان آن اداره، 
دانشـــگاه،  اســـتاد  جواهری پـــور  مهـــرداد 
ـــی  ـــتاد مل ـــر س ـــرکل دفت ـــکندری مدی ـــرا اس زه
ـــی  ـــرکت بازآفرین ـــدار ش ـــهری پای ـــی ش بازآفرین
ـــر  ـــوذری سرپرســـت دفت ـــال ن ـــران، کم شـــهری ای
ـــرکت  ـــی ش ـــور ترویج ـــردی و ام ـــات کارب مطالع

ــی  ــد رمضانـ ــران، حمیـ ــهری ایـ ــی شـ بازآفرینـ
عضـــو هیات علمـــی پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی 
و  جهاددانشـــگاهی  اجتماعـــی  مطالعـــات  و 
کارشناســـان شـــرکت بازآفرینـــی شـــهر ایـــران 
ـــاری وزارت راه و  ـــازی و معم ـــت شهرس در معاون

ــد. ــزار شـ ــازی برگـ شهرسـ
کاظمیـــان  غامرضـــا  نشســـت  ایـــن  در 
و  شـــهری  طرح ریـــزی  دفتـــر  مدیـــرکل 
راه  وزارت  عمـــران  و  توســـعه  طرح هـــای 
و شهرســـازی بیـــان کـــرد: هـــدف از ایـــن 
ابعـــاد  بررســـی  هم اندیشـــی،  نشســـت 
توانمندســـازی  مختلـــف پیش نویـــس ســـند 
و  غیررســـمی  ســـکونتگاه های  ســـاماندهی  و 
بررســـی نظـــرات همـــکاران معاونـــت معمـــاری 

و شهرســـازی نســـبت بـــه آن اســـت.
اســـتاد  ادامـــه مهـــرداد جواهری پـــور  در 
دانشـــگاه گفـــت: بیـــن مفهـــوم بازآفرینـــی 
و  آن  بـــا  متناظـــر  اقدامـــات  و  شـــهری 
تفاوت هایـــی  غیررســـمی  ســـکونتگاه های 
ایجـــاد  بـــا  موضـــوع  ایـــن  و  دارد  وجـــود 
ابهامـــات نظـــری در ســـندهای قبلـــی، منجـــر 
بـــه آن شـــد تـــا مفهـــوم ناکارآمـــد جایگزیـــن 
بافـــت فرســـوده، بافـــت تاریخـــی، اســـکان 
غیررســـمی و ... شـــود. موضـــوع دیگـــر آن 
اســـت کـــه بـــه اســـتناد بنـــد 6 تصویب نامـــه 
ســـند ملـــی راهبـــردی احیـــاء، بهســـازی و 
نوســـازی و توانمندســـازی بافت هـــای فرســـوده 
۹3(، ســـند  )مصـــوب  ناکارآمـــد شـــهری  و 
ســـکونتگاه های  ســـاماندهی  و  توانمندســـازی 
مختـــص  کـــه   )۸2 )مصـــوب  غیررســـمی 
ســـکونتگاه های غیررســـمی تهیـــه شـــده بـــود، 

ــد. ــی شـ ملغـ
وی ادامـــه داد: ایـــن اقـــدام منجـــر بـــه آن 
شـــد کـــه عمـــا ســـندی ویـــژه بـــرای ایـــن 
ــت ها  ــر سیاسـ ــوان هدایتگـ ــکونتگاه ها به عنـ سـ
ــداد  ــا تعـ ــیم و تنهـ ــته باشـ ــا، نداشـ و برنامه هـ
اســـت  امکان ســـنجی  مطالعـــات  محـــدودی 
کـــه آخریـــن آن نیـــز بـــرای تهـــران در ســـال 
۹5 ناتمـــام مانـــد؛ اکنـــون در ایـــن ســـند کـــه 
پیش نویـــس آن تهیـــه شـــده بـــه دنبـــال ایـــن 
هســـتیم کـــه بتوانیـــم ابهـــام نظـــری را حـــل 
ـــخص و  ـــع مش ـــد مرج ـــند بتوان ـــن س ـــرده و ای ک
ـــکات  ـــائل و مش ـــل مس ـــه ح ـــی در زمین تخصص

اســـکان غیررســـمی باشـــد.
همچنیـــن در ایـــن نشســـت کمـــال نـــوذری 
سرپرســـت دفتـــر مطالعـــات کاربـــردی و امـــور 
ـــا  ـــران ب ـــهری ای ـــی ش ـــرکت بازآفرین ـــی ش ترویج
ـــند  ـــود دو س ـــا وج ـــه ب ـــش ک ـــن پرس ـــرح ای ط
)مصـــوب 13۸2 و 13۹3( ویـــژه بافت هـــای 
ـــژه  ـــند وی ـــه س ـــد تهی ـــرا بای ـــهری چ ـــد ش ناکارآم
ـــرار  ـــتور کار ق ـــمی در دس ـــکونتگاه های غیررس س
ــان  ــاز و بیـ ــود را آغـ ــت خـ ــت، صحبـ می گرفـ
ـــاده 120  ـــف م ـــد ال ـــه بن ـــزء س ـــه در ج ـــرد ک ک
ـــه  ـــم ب ـــذار حک ـــعه، قانون گ ـــم توس ـــه شش برنام
تهیـــه آن نمـــوده اســـت؛ لـــذا تکلیـــف قانونـــی 
در زمینـــه تهیـــه ســـند ملـــی توانمندســـازی و 

ســـاماندهی ســـکونتگاه های غیررســـمی وجـــود 
دارد.

ـــی  ـــف قانون ـــر تکلی ـــاوه ب ـــزود: ع ـــوذری اف ن
ــش  ــه افزایـ ــد رو بـ ــون رونـ ــی چـ ضرورت هایـ
ســـاکنان ســـکونتگاه های غیررســـمی، ضـــرورت 
زمینـــه  در  عملیاتـــی  سیاســـت های  اتخـــاذ 
و پیش نگـــری، عـــدم مدیریـــت  پیشـــگیری 
یکپارچـــه و بخشـــی عمـــل کـــردن دســـتگاه ها، 
ــکونتگاه های  ــرای سـ ــژه بـ ــندی ویـ ــدان سـ فقـ
ـــائل  ـــودن مس ـــاوت ب ـــل متف ـــه دلی ـــمی )ب غیررس
و اقدامـــات نســـبت بـــه ســـایر بافت هـــای 
ناکارآمـــد(، مســـائل جدیـــد ایـــن ســـکونتگاه ها 

و... منجـــر بـــه تهیـــه ســـند شـــد.
ســـپس حمیـــد رمضانـــی عضـــو هیـــات 
علمـــی پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات 
ـــوای  ـــاختار و محت ـــگاهی س ـــی جهاددانش اجتماع
و  توانمندســـازی  ملـــی  ســـند  پیش نویـــس 
مـــورد  در  توضیحاتـــی  و  کـــرد  ارایـــه  را   ...
ـــج  ـــت نتای ـــند و در نهای ـــه س ـــی تهی روش شناس
حاصـــل از حرکـــت در مســـیر ایـــن چارچـــوب 
ــای  ــود. وی صحبت هـ ــه نمـ ــی ارایـ روش شناسـ
ــند و  ــن سـ ــه ایـ ــرورت تهیـ ــا ضـ ــود را بـ خـ
ــرد. ــاز کـ ــین آغـ ــناد پیشـ ــی اسـ آسیب شناسـ
نقـــش  بررســـی  ضمـــن  ادامـــه  در  وی 
)هدایت کنندگـــی،  راهبـــردی  اســـناد 
بـــه  تســـهیل کنندگی(،  و  هماهنگ کنندگـــی 
ــمی  ــکان غیررسـ ــده اسـ ــی پدیـ ــاله شناسـ مسـ
و کاســـتی های ســـازوکارهای ایجـــاد شـــده 
در قالـــب رویکـــرد بازآفرینـــی شـــهری پایـــدار 
ــکونتگاه ها  ــه از سـ ــه در این گونـ ــرای مداخلـ بـ

پرداخـــت.
رمضانـــی در پایـــان بـــا ذکـــر مفاهیـــم و 
مقوله هـــای محـــوری )برآمـــده از مطالعـــات 
و آسیب شناســـی های انجـــام شـــده در ذیـــل 
تهیـــه ســـند( چـــون ضـــرورت انتظـــام بخشـــی 
ــام  ــا نظـ ــه بـ ــد برنامـ ــازمانی، پیونـ ــادی سـ نهـ
تأمیـــن مالـــی، تقویـــت نقش پذیـــری نهـــادی، 
عملیاتـــی  جریان هـــای  بـــه  ویـــژه  توجـــه 
و  پیشـــگیری  برنامه هـــای  و  سیاســـت ها 
اســـناد  بـــا  هم پیونـــدی  پیش نگـــری، 
راهبـــردی و برنامه هـــای توســـعه و فضایـــی 
جامـــع،  اجتماعـــی  سیاســـت های  اتخـــاذ  و 
ــریح  ــه تشـ ــور و ...، بـ ــکان محـ ــه و مـ یکپارچـ
ـــتور کار  ـــت: دس ـــت و گف ـــند پرداخ ـــاختار س س
ویـــژه ایـــن ســـند، انتظـــام بخشـــی نهـــادی - 
ســـازمانی بـــه برنامه هـــای توانمندســـازی و 
ســـاماندهی اســـت؛ بـــا ایـــن پیش فـــرض کـــه 
ـــود. ـــاد ش ـــدی ایج ـــاختار جدی ـــت س ـــرار نیس ق
مدیـــرکل  اســـکندری  زهـــرا  ادامـــه  در 
ـــدار  ـــهری پای ـــی ش ـــی بازآفرین ـــتاد مل ـــر س دفت
ــرات  ــران نظـ ــهری ایـ ــی شـ ــرکت بازآفرینـ شـ
ـــی  ـــت: یک ـــود و گف ـــان نم ـــود را بی ـــی خ تکمیل
ـــن  ـــه، تعیی ـــت تهی ـــند در دس ـــوت س ـــاط ق از نق
در  دســـتگاه ها  بـــرای  اقـــدام  برنامه هـــای 
جهـــت عملیاتـــی نمـــودن اهـــداف، سیاســـت ها 
ـــب  ـــس از تصوی ـــت و پ ـــند اس ـــای س و راهبرده
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ــا به صـــورت  ســـند توانمندســـازی و ... برنامه هـ
ــاً به عنـــوان یـــک فعالیـــت  قانونـــی )نـــه صرفـ
ــد  ــری و پایـــش خواهـ ــه ای( قابل پیگیـ دبیرخانـ
ــند  ــی سـ ــت اجرایـ ــاق ضمانـ ــن اتفـ ــود؛ ایـ بـ
را دوچنـــدان خواهـــد کـــرد. در ســـند جدیـــد 
بعـــد از تصویـــب، برنامه هـــای اقـــدام متعـــددی 
ـــی  ـــتاد مل ـــه س ـــد و دبیرخان ـــد ش ـــروع خواه ش
بازآفرینـــی شـــهری پایـــدار مســـئول پیگیـــری 
آن هـــا از دســـتگاه ها خواهـــد بـــود. همچنیـــن 
ــت ها  ــد سیاسـ ــال پیونـ ــه دنبـ ــند بـ ــن سـ ایـ
برنامه هـــای  بـــا  خـــود  راهبردهـــای  و 
ــت های  ــدی و سیاسـ ــش و کالبـ ــعه، آمایـ توسـ
ــری  ــه پیش گیـ ــا در زمینـ ــت تـ ــی اسـ اجتماعـ
اســـناد  کاســـتی های  بتوانـــد  پیش نگـــری  و 
ــای کار در  ــوده و مبنـ ــران نمـ ــین را جبـ پیشـ

برنامـــه هفتـــم توســـعه قـــرار گیـــرد.
گفتنـــی اســـت، پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی 
جهاددانشـــگاهی  اجتماعـــی  مطالعـــات  و 
ملـــی  ســـند  تهیـــه  مشـــاور  به عنـــوان 
ســـکونتگاه های  ســـاماندهی  و  توانمندســـازی 

دارد. مشـــارکت  غیررســـمی 

■■■

شتاب دهی کسب وکارهای 
فناورانه در رویداد چاره جو 

ــر:  ــل، 12 مهـ ــگاهی اردبیـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
بـــه همـــت مرکـــز نـــوآوری و شـــتاب دهی 
جهاددانشـــگاهی اردبیـــل رویـــداد آموزشـــی 
ــتاب  ــای شـ ــه برنامه هـ ــو« از مجموعـ »چاره جـ
دهـــی کســـب وکارهای فناورانـــه جوانـــان در 
حـــوزه گردشـــگری به صـــورت مجـــازی برگـــزار 

شـــد.
در ایـــن رویـــداد عضـــو هیـــات علمـــی 
دانشـــگاه محقـــق اردبیلـــی گفـــت: صنعـــت 
ـــاد  ـــرای اقتص ـــد ب ـــع پردرآم ـــگری از صنای گردش
هـــر کشـــور محســـوب می شـــود و رونـــق ایـــن 
ــات  ــان دهنده ثبـ ــور نشـ ــک کشـ ــش در یـ بخـ
سیاســـی، اقتصـــادی، اجتماعـــی و فرهنگـــی آن 

اســـت.
این کـــه  بیـــان  بـــا  نعمتـــی  ولـــی 
سیاســـت های یـــک کشـــور در مقیـــاس ملـــی 
و جهانـــی بـــر عرضـــه و تقاضـــای گردشـــگری 
آن کشـــور تأثیـــر می گـــذارد، اظهـــار داشـــت: 
توجـــه بـــه گردشـــگری از اهمیـــت و جایـــگاه 
بین المللـــی  و  ملـــی  معـــادالت  در  ویـــژه ای 
برخـــوردار اســـت چـــرا کـــه امـــروزه جایـــگاه 
صنعـــت گردشـــگری به جایـــی رســـیده اســـت 
کـــه به عنـــوان بزرگ تریـــن صنعـــت خدماتـــی 

می آیـــد. به حســـاب  جهـــان 
ـــان،  ـــت: در بســـیاری از کشـــورهای جه وی گف
ــد ارزی،  ــی درآمـ ــع اصلـ ــت، منبـ ــن صنعـ ایـ
اشـــتغال زایی، رشـــد اجتماعـــی و فرهنگـــی، 
افزایـــش ســـطح رفـــاه، عرصـــه ای بـــرای رشـــد 
بخـــش خصوصـــی و وســـیله ای بـــرای توســـعه 

ســـاختار زیربنایـــی اســـت.

در پایــان ایــن رویــداد ضمــن بررســی برخــی 
پرســش های  بــه  شــده،  مطــرح  ایده هــای 
ــخ های  ــداد پاس ــدرس روی ــوی م ــران از س حاض
ــنهاد  ــب پیش ــای مناس ــه و راهنمایی ه الزم ارای

شــد.

* مشاغل خانگی و آموزش های 
مهارتی در جهاددانشگاهی*

اتصال 2۸0 کارآفرین طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی در 

هرمزگان به بازار
ـــر  ـــزگان خب ـــتان هرم ـــگاهی اس ـــس جهاددانش ریی
ــاد 10  ــازار، ایجـ ــه بـ ــن بـ ــال 2۸0 کارآفریـ از اتصـ
ــرح  ــق طـ ــتای تحقـ ــره ارزش در راسـ ــبکه زنجیـ شـ
ـــزگان  ـــتان هرم ـــی در اس ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــی توس مل

خبـــر داد.
ـــهریور:  ـــزگان، 1۳ ش ـــگاهی هرم ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــرکل  ـــا مدی ـــترک ب ـــت مش ـــند در نشس ـــد دل پس محم
ـــاره  ـــا اش ـــزگان ب ـــی هرم ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف تع
ـــی  ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــی توس ـــرح مل ـــاز اول ط ـــه ف ب
ــه  ــدف مطالعـ ــا هـ ــزود: بـ ــزگان افـ ــتان هرمـ در اسـ
و بررســـی منابـــع و اســـتخراج اطاعـــات جهـــت 
شناســـایی فرصت هـــا و مزیت هـــای شـــغلی اســـتان 

صـــورت گرفـــت.
ـــایی  ـــور شناس ـــن منظ ـــه همی ـــرد: ب ـــه ک وی اضاف
و اســـتخراج فرصت هـــای شـــغلی در حـــوزه مشـــاغل 
ــرار  ــی قـ ــورد بررسـ ــزگان مـ ــتان هرمـ ــی اسـ خانگـ
ـــازمان های  ـــوص از س ـــن خص ـــات در ای ـــت و اطاع گرف

ـــد. ـــع آوری ش ـــف جم مختل
ـــتخراج  ـــور اس ـــرد: به منظ ـــان ک ـــند خاطرنش دل پس
اطاعـــات از ســـازمان های مختلـــف در خصـــوص 
ــی  ــاغل خانگـ ــوزه مشـ ــغلی در حـ ــای شـ فرصت هـ
اســـتان نشســـت های متعـــددی بـــا کارشناســـان 
ـــه  ـــکیل و نام ـــتان تش ـــی اس ـــاغل خانگ ـــا مش ـــط ب مرتب
ــی  ــاغل خانگـ ــه مشـ ــط بـ ــتگاه های مرتبـ ــه دسـ بـ
جهـــت مشـــخص کـــردن مزیت هـــا و پتانســـیل های 

اســـتان بـــه تفکیـــک شـــهرها ارســـال شـــد.
ــغلی  ــا و عناویـــن شـ ــایی مزیت هـ ــه شناسـ وی بـ
ـــرد  ـــاره ک ـــتان اش ـــی در اس ـــاغل خانگ ـــا مش ـــط ب مرتب
ـــن  ـــا و عناوی ـــایی مزیت ه ـــتای شناس ـــت: در راس و گف
ــتان  ــی در اسـ ــاغل خانگـ ــا مشـ ــط بـ ــغلی مرتبـ شـ
ــا  ــاط بـ ــووالن و ... در ارتبـ ــران، مسـ ــا صاحب نظـ بـ
مشـــاغل خانگـــی مصاحبه هـــای متعـــددی صـــورت 

گرفـــت.
دل پســـند بیـــان کـــرد: شـــرکت در کارگـــروه 
تخصصـــی اشـــتغال اســـتان و تشـــریح طـــرح ملـــی 
ــروه،  ــای کارگـ ــه اعضـ ــی بـ ــاغل خانگـ ــعه مشـ توسـ
صاحبـــان  از  نفـــر   20 از  بیـــش  بـــا  مصاحبـــه 
ـــی  ـــاغل خانگ ـــا مش ـــاط ب ـــدی در ارتب ـــای تولی کارگاه ه
ـــتان در دی  ـــتی اس ـــری صنایع دس ـــگاه سراس در نمایش

مـــاه، مصاحبـــه بـــا روســـای انجمن هـــای خیاطـــی و 
ـــات  ـــه اقدام ـــران ها از جمل ـــا پیش ـــه ب ـــرش و مصاحب ف
ــا  ــایی مزیت هـ ــوص شناسـ ــه در خصـ ــورت گرفتـ صـ
و عناویـــن شـــغلی مرتبـــط بـــا مشـــاغل خانگـــی در 

اســـتان بـــوده اســـت.
ــان  ــزگان خاطرنشـ ــگاهی هرمـ رییـــس جهاددانشـ
ـــتای  ـــه در راس ـــورت گرفت ـــات ص ـــر اقدام ـــرد: از دیگ ک
شناســـایی مزیت هـــا و عناویـــن شـــغلی مرتبـــط بـــا 
ــه  ــکیل کمیتـ ــه تشـ ــوان بـ ــی می تـ ــاغل خانگـ مشـ
ـــوت از  ـــگاهی و دع ـــط جهاددانش ـــی توس ـــی داخل اجرای
ـــتخراج  ـــی و اس ـــا مشـــاغل خانگ ـــاط ب ـــرگان در ارتب خب
ــای  ــایی مزیت هـ ــت شناسـ ــم در جهـ ــات مهـ اطاعـ
ـــل  ـــی در مح ـــورای علم ـــه ش ـــکیل کمیت ـــتان، تش اس
ســـالن جلســـات اداره کل تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 
ـــاغل  ـــعه مش ـــی توس ـــرح مل ـــریح ط ـــت تش ـــتان جه اس
خانگـــی و تشـــکیل کمیتـــه شـــورای راهبـــردی بـــه 
ـــات  ـــالن جلس ـــل س ـــتاندار در مح ـــاون اس ـــت مع ریاس

ـــرد. ـــاره ک ـــتان اش ـــتانداری اس اس
ـــتی  ـــناد باالدس ـــات از اس ـــتخراج اطاع ـــه اس وی ب
ـــاغل  ـــوزه مش ـــغلی در ح ـــای ش ـــوص فرصت ه در خص
خانگـــی اســـتان هرمـــزگان، اشـــاره و بیـــان کـــرد: 
ــارت  ــعه تجـ ــند توسـ ــوزه از سـ ــن حـ ــات ایـ اطاعـ
خارجـــی اســـتان، ســـند توســـعه اقتصـــادی اســـتان، 
ــواحل  ــعه سـ ــند توسـ ــتان، سـ ــش اسـ ــند آمایـ سـ
مکـــران، ســـند گردشـــگری اســـتان، ســـند توســـعه 
ـــتان  ـــوان اس ـــاء بان ـــند ارتق ـــتان و س ـــتی اس صنایع دس

جمـــع آوری شـــده اســـت.
دل پسـند بـه فـاز دوم طـرح ملـی توسـعه مشـاغل 
خانگـی اسـتان اشـاره کـرد و گفـت: فـاز دوم بـا هـدف 
و  مشـاوره  و  )آمـوزش  متقاضیـان  توانمندسـازی 
شبکه سـازی( انجـام شـد کـه در ایـن خصوص تـا پایان 
مردادمـاه سـال جـاری شـش هـزار و 366 نفـر ثبت نام، 
چهـار هـزار و ۹۸6 نفـر اسـتعداد سـنجی، دو هـزار و 
12 نفـر آمـوزش عمومـی، یـک هـزار و 313 آمـوزش 
تخصصـی، یـک هـزار و ۹31 آمـوزش مهارتـی صـورت 

گرفتـه اسـت.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل 
ـــره ارزش  ـــاد زنجی ـــتای ایج ـــزگان در راس ـــی هرم خانگ
مشـــاغل خانگـــی پایـــدار، اشـــتغال زایی، کمـــک بـــه 
ـــال  ـــتان در ح ـــردم اس ـــت م ـــور و معیش ـــاد کش اقتص
انجـــام اســـت، افـــزود: تـــا پایـــان مردادمـــاه ســـال 
جـــاری 10 شـــبکه زنجیـــره ارزش در حوزه هـــای 
ـــان  ـــیجات، گیاه ـــنتی، ترش ـــای س ـــی، رودوزی ه خیاط
ــده  ــکیل شـ ــتان تشـ ــی در اسـ ــی و حصیربافـ دارویـ

ـــت. اس
ـــعه  ـــی توس ـــرح مل ـــوم ط ـــاز س ـــه ف ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــرد:  ـــار ک ـــزگان اظه ـــتان هرم ـــی در اس ـــاغل خانگ مش
فـــاز ســـوم بـــا هـــدف اتصـــال بـــه بـــازار و توســـعه 
ـــت  ـــام گرف ـــتان انج ـــب وکار در اس ـــازی کس و پایدارس
کـــه 2۸0 نفـــر بـــه بازارهـــای مـــورد نظـــر متصـــل 

ـــت. ـــده اس ش

■■■

آخرین وضعیت اجرای 
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

در استان مرکزی
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی، 02 
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ـــزی از  ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــهریورماه:رییس جهاددانش ش
اخـــذ تاییدیـــه گـــزارش عملکـــرد فـــاز 2 و 3 طـــرح 
ـــر داد. ـــتان خب ـــی در اس ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــی توس مل

رییـــس  غفـــاری زاده  علی اصغـــر  دکتـــر 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــزی بـ ــتان مرکـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
اجـــرای طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی 
ــا  ــی بـ ــرح ملـ ــرد: ایـــن طـ ــح کـ ــتان، تصریـ در اسـ
کارفرمایـــی وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 
ـــزی در  ـــتان مرک ـــور در اس ـــر کش ـــا سراس ـــان ب هم زم

ــت. ــال اجراسـ حـ
ـــزی  ـــی، برنامه ری ـــرح مل ـــن ط ـــرد: در ای ـــان ک وی بی
ـــه ای،  ـــای منطق ـــایی مزیت ه ـــت شناس ـــجمی جه منس
ـــی  ـــی و مدیریت ـــازی فن ـــاوره و توانمندس ـــوزش، مش آم

دنبـــال می شـــود.
دکتـــر غفـــاری زاده بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ایـــن 
ــزود:  ــت، افـ ــام اسـ ــال انجـ ــاز در حـ ــرح در 3 فـ طـ
مرحلـــه اول ایـــن طـــرح شناســـایی ظرفیت هاســـت. 
ــاوره و  ــوزش، مشـ ــازی آمـ ــش دوم توانمندسـ در بخـ
ـــد  ـــازار، برن ـــه ب ـــال ب ـــوم اتص ـــاز س ـــوده و ف ـــت ب هدای
ســـازی و اتصـــال بـــه بنگاه هـــای باالدســـتی اســـت 
ــا توســـط جهاددانشـــگاهی  و در اســـتان ایـــن کارهـ

انجـــام شـــده اســـت.
ـــاز  ـــرد ف ـــزارش عملک ـــه گ ـــرد: تاییدی ـــه ک وی اضاف
ـــه  ـــی در س ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــی توس ـــرح مل 2 و 3 ط
ــزی  ــتان مرکـ ــاری در اسـ ــال جـ ــدای سـ ــه ابتـ ماهـ
ــی  ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ ــرکل تعـ ــوی مدیـ از سـ

اســـتان به عنـــوان کارفرمـــای طـــرح اخـــذ شـــد.
ــا  ــزی بـ ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــس جهاددانشـ رییـ
ــزی در  ــتان مرکـ ــهمیه اسـ ــه سـ ــه این کـ ــاره بـ اشـ
اجـــرای طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی 
2 هـــزار نفـــر اســـت کـــه بیـــش از ایـــن تعـــداد در 
اســـتان ثبت نـــام کرده انـــد، خاطرنشـــان کـــرد: 
پیش بینـــی می کنیـــم ایـــن طـــرح ملـــی بـــا توجـــه 
بـــه ظرفیت هـــای خـــوب اســـتانی به صـــورت کامـــل 

اجـــرا شـــود.
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بررسی آخرین وضعیت طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی در 

جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی، 
ـــرح  ـــت ط ـــن وضعی ـــتی آخری ـــهریورماه:طی نشس 0۳ ش
ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی در جهاددانشـــگاهی 

آذربایجـــان غربـــی بررســـی شـــد.
 نشســـت بررســـی و آسیب شناســـی آخریـــن 
ـــاغل  ـــعه مش ـــی توس ـــرح مل ـــرای ط ـــد اج ـــت رون وضعی
ـــتان،  ـــگاهی اس ـــس جهاددانش ـــور ریی ـــا حض ـــی ب خانگ
معـــاون اداره کل تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی اســـتان 

ـــد. ـــزار ش ـــا برگ ـــایر اعض ـــی و س ـــاون آموزش و مع
ـــس  ـــتم زاده ریی ـــن رس ـــر امی ـــه دکت ـــن جلس در ای
ــر و  ــا تقدیـ ــی بـ ــان غربـ ــگاهی آذربایجـ جهاددانشـ
تشـــکر از دســـت اندرکاران ایـــن طـــرح ملـــی انجـــام 
ــتان  ــروی اسـ ــرح را آبـ ــن طـ ــی ایـ ــت و اصولـ درسـ
ــا تعامـــل همـــه جانبـــه  ــار کـــرد: بـ عنـــوان و اظهـ
جهاددانشـــگاهی اســـتان و اداره کل تعـــاون، کار و رفـــاه 
اجتماعـــی اســـتان در پیگیـــری و مدیریـــت کیفـــی 
ـــی  ـــی و علم ـــرای اصول ـــوان در اج ـــرح می ت ـــرای ط اج

طـــرح نتایـــج درخشـــانی شـــاهد شـــد.
ـــی  ـــاغل خانگ ـــان مش ـــازار متقاضی ـــه ب ـــال ب وی اتص
را مهم تریـــن مرحلـــه در ایـــن طـــرح دانســـت و 
ـــی و  ـــی اصل ـــازار خروج ـــه ب ـــال ب ـــه اتص ـــت: مرحل گف
ـــت  ـــا دق ـــه ب ـــن مرحل ـــد ای ـــوده و بای ـــرح ب ـــی ط نهای
و حساســـیت بیشـــتری صـــورت پذیـــرد و بـــرای 
ورود درســـت بـــه ایـــن مرحلـــه برنامه ریـــزی بـــرای 

ــت. ــه اسـ ــورت گرفتـ ــازی صـ شبکه سـ
همچنیـن مهنـدس فرخـی معـاون اداره کل تعاون و 
کار و رفـاه اجتماعـی آذربایجـان غربـی در این نشسـت 
بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی در اجـرای 
طرح هـای اسـتانی و ملـی گفـت: اداره کل کار آمادگـی 
دارد کـه در زمینه هایـی مانند دایر کردن مراکز مشـاوره 
کارآفرینـی و برگـزاری تورهای مجـازی مهارت آموزی با 

جهاددانشـگاهی همراهـی و همـکاری کند.
مناســـب  عملکـــرد  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ـــی  ـــاغل خانگ ـــرح مش ـــزاری ط ـــگاهی در برگ جهاددانش
گفـــت: الزم اســـت کـــه عملکـــرد مناســـب و میـــزان 
ـــا  ـــه ب ـــتان در مقایس ـــگاهی اس ـــرفت کار جهاددانش پیش
ســـایر اســـتان ها و در تـــراز ملـــی نیـــز بررسی شـــده 

ــرد. ــرار گیـ و موردســـنجش قـ
آموزشـــی  معـــاون  ایرانـــی  جعفـــر  ســـید 
ــن  ــز در ایـ ــی نیـ ــان غربـ ــگاهی آذربایجـ جهاددانشـ
ــی  ــش اجرایـ ــل در بخـ ــن معضـ ــت عمده تریـ نشسـ
ـــتان  ـــی در اس ـــرایط کرونای ـــدن ش ـــم ش ـــرح را حاک ط
ـــث  ـــا بح ـــرایط کرون ـــت: در ش ـــت و گف ـــور دانس و کش
اســـتعداد ســـنجی و ارایـــه آموزش هـــای عمومـــی و 
تخصصـــی و نیـــز ارایـــه مشـــاوره ها کـــه به صـــورت 
ـــع  ـــی مواق ـــود در برخ ـــده ب ـــزی ش ـــوری برنامه ری حض
غیرحضـــوری و در بخشـــی به صـــورت نیمه حضـــوری 
برگـــزار شـــده و در دســـتور کار قرارگرفتـــه اســـت.

■■■

تشریح روند اجرای طرح ملی 
توسعه مشاغل خانگی در اردبیل

 0۶ اردبیـــل،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ـــه  ـــل از اتصـــال ب ـــهریور:رییس جهاددانشـــگاهی اردبی ش
بـــازار 317 نفـــر از متقاضیـــان طـــرح ملـــی توســـعه 

ــر داد. ــتان خبـ ــی در اسـ ــاغل خانگـ مشـ
مهـــران اوچـــی اردبیلـــی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر 
ــازار در فـــاز ســـوم  ــا این کـــه ورود بـــه بـ افـــزود: بـ
ـــاهد  ـــال ش ـــن ح ـــا ای ـــود ب ـــام می ش ـــرح انج ـــن ط ای
ـــتیم  ـــاز دوم آن هس ـــان در ف ـــازار متقاضی ـــه ب ـــال ب اتص
ــد و  ــان می دهـ ــرح را نشـ ــدی طـ ــن، کارآمـ ــه ایـ کـ
صحنـــه ای بـــر ضـــرورت اجـــرای چنیـــن طرح هایـــی 

می گـــذارد.
وی طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی را 
ـــت  ـــتان دانس ـــکاری در اس ـــش بی ـــرای کاه ـــی ب فرصت
ـــه  ـــاز ب ـــدم نی ـــدک، ع ـــرمایه ان ـــه س ـــاز ب ـــت: نی و گف
فضـــای فیزیکـــی زیـــاد و ایجـــاد درآمدزایـــی قابـــل 
توجـــه بـــرای خانواده هـــا از مزایـــای ایـــن مشـــاغل 

اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اردبیـــل ضمـــن تشـــکر 
ــتان  ــای اسـ ــایر نهادهـ ــکاری سـ ــی و همـ از همراهـ
ــزود:  ــی افـ ــاغل خانگـ ــعه مشـ ــرح ملـــی توسـ در طـ
ـــناد  ـــت و اس ـــاس ظرفی ـــر اس ـــرح ب ـــن ط ـــاغل ای مش
باالدســـتی اســـتان ها تعریـــف شـــده اســـت و دو 
هـــزار نفـــر ســـهم اســـتان اردبیـــل نیـــز خدمـــات 

رایـــگان در عرصه هـــای تولیـــدی و صنایع دســـتی 
آن دریافـــت می کننـــد.

ـــعه  ـــرح توس ـــه ط ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــی ب ـــی اردبیل اوچ
ـــاون و  ـــی وزارت کار، تع ـــه کارفرمای ـــی ب ـــاغل خانگ مش
ـــتان  ـــگاهی در اس ـــط جهاددانش ـــی توس ـــاه اجتماع رف
در حـــال اجـــرا اســـت، یـــادآور شـــد: به منظـــور 
ــگاهی  ــرح، جهاددانشـ ــن طـ ــازی ایـ ــرا و پیاده سـ اجـ
و  واســـطه ای  توســـعه ای،  یک نهـــاد  به عنـــوان 
ــازی  ــایی، توانمندسـ ــه شناسـ ــف بـ ــهیلگر مکلـ تسـ
)آمـــوزش و مشـــاوره( اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی 
ـــازار  ـــه ب ـــال ب ـــا اتص ـــی ب ـــاغل خانگ ـــازی مش و پایدارس
بـــا بهره منـــدی از شـــبکه های افقـــی و عمـــودی 

شـــده اســـت.
ـــعه  ـــی توس ـــرح مل ـــرای ط ـــزارش اج ـــد گ وی از تایی
ــتان  ــز و زمسـ ــای پاییـ ــی در فصل هـ ــاغل خانگـ مشـ
ـــار ســـال جـــاری توســـط اداره  ســـال 13۹۹ و فصـــل به
کل کار، تعـــاون و رفـــاه اجتماعـــی اســـتان به عنـــوان 
کارفرمـــا خبـــر داد و ادامـــه داد: در فـــاز اوالن طـــرح 
ظرفیت هـــای اســـتان در خصـــوص مشـــاغل خانگـــی 
ــت  ــرم دسـ ــی، چـ ــته قالی بافـ ــایی و 13 رشـ شناسـ
ـــاس، رودوزی  ـــاط لب ـــرش، خی ـــو ف ـــده تابل ـــوز، بافن س
تولیـــد  زعفـــران،  تولیـــد  بســـته بندی،  ســـنتی، 
ـــی،  ـــی، مترجم ـــتاری، گلیم باف ـــی، ویراس ـــان داروی گیاه

ــد. ــور انتخـــاب شـ برنامه نویســـی و انیماتـ
ــرد:  ــه کـ ــگاهی اردبیـــل اضافـ رییـــس جهاددانشـ
ـــه  ـــش از س ـــام بی ـــرح، ثبت ن ـــاز اول ط ـــن در ف همچنی
ـــر و در  ـــزار و ۹52 نف ـــی 2 ه ـــر و ارزیاب ـــزار و 200 نف ه
فـــاز دوم استعدادســـنجی 350 نفـــر از بیـــن متقاضیـــان 
ـــاغل  ـــعه مش ـــی توس ـــرح مل ـــای ط ـــدی از مزای بهره من
خانگـــی در اســـتان توســـط جهاددانشـــگاهی انجـــام 

ـــت. ـــه اس گرفت
ـــن  ـــاز دوم ای ـــرد: در ف ـــح ک ـــی تصری ـــی اردبیل اوچ
ـــان  ـــازی متقاضی ـــه توانمندس ـــان مرحل ـــا هم ـــرح ی ط
ــت 5  ــرا اسـ ــال اجـ ــل در حـ ــتان اردبیـ ــه در اسـ کـ
هـــزار و 700 نفـــر ســـاعت، خدمـــات آموزشـــی بـــه 

متقاضیـــان ارایـــه شـــده اســـت.
ـــرای  ـــرم دوزی ب ـــی چ ـــزاری ۴ دوره آموزش وی برگ
ـــرای  ـــنتی ب ـــی رودوزی س ـــک دوره آموزش ـــر، ی ۸۴ نف
20 نفـــر، یـــک کارگاه آموزشـــی مترجمـــی کتـــاب و 
مقالـــه بـــرای 20 نفـــر و 10 مـــورد شبکه ســـازی را 
ـــاغل  ـــعه مش ـــی توس ـــرح مل ـــه ط ـــات دبیرخان از اقدام
ـــرا  ـــال اج ـــرد و از در ح ـــوان ک ـــل عن ـــی در اردبی خانگ
بـــودن 2 دوره چـــرم دوزی بـــا شـــرکت ۴1 نفـــر و 6 
ـــر داد. ـــر خب ـــور 60 نف ـــا حض ـــی ب ـــوزش خیاط دوره آم
رییـــس جهاددانشـــگاهی اردبیـــل، بـــه ارایـــه 
مشـــاوره های الزم بـــه ۹16 نفـــر در قالـــب ایـــن 
ـــه  ـــت دبیرخان ـــه هم ـــرد: ب ـــح ک ـــاره و تصری ـــرح اش ط
ـــوزش  ـــک دوره آم ـــل ی ـــتان اردبی ـــور در اس ـــرح مذک ط
ـــورت  ـــان به ص ـــه متقاضی ـــرای هم ـــاعته ب ـــی 2 س عموم
ـــذاری  ـــن بارگ ـــل آن ضم ـــه فای ـــد ک ـــزار ش ـــن برگ آنای
ـــی  ـــاغل خانگ ـــای مش ـــروه و کانال ه ـــارات، در گ در آپ

ــد. ــر شـ ــاپ منتشـ ــان واتسـ در پیام رسـ
ـــعه  ـــی توس ـــرح مل ـــوم ط ـــاز س ـــی، ف ـــی اردبیل اوچ
مشـــاغل خانگـــی را ورود محصـــوالت بـــه بـــازار کار 
عنـــوان و اضافـــه کـــرد: ایـــن طـــرح بـــه توجـــه بـــه 
اینکـــه چرخـــه کامـــل یـــک کســـب وکار را دارد و از 
ــرد و  ــط فـ ــارت توسـ ــب مهـ ــا کسـ ــتعدادیابی تـ اسـ
ــه  ــت بـ ــده اسـ ــی شـ ــوالت پیش بینـ ــروش محصـ فـ
ـــه  ـــق در زمین ـــای موف ـــی از طرح ه ـــر یک ـــن خاط همی

کارآفرینـــی خواهـــد بـــود.
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آموزش 1۵20 سرباز در مرحله 
سوم طرح »سرباز ماهر« توسط 

سازمان جهاددانشگاهی یزد
ــزد، 14  ــگاهی یـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
ـــداد  ـــون تع ـــا کن ـــاری ت ـــال ج ـــدای س ـــهریور:از ابت ش
ـــلح در  ـــای مس ـــه نیروه ـــان وظیف ـــر از کارکن 1520 نف
ـــز  ـــط مرک ـــر« توس ـــرباز ماه ـــرح »س ـــوم ط ـــه س مرحل
ــگاهی  ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــای تخصصـ آموزش هـ

یـــزد تحـــت آمـــوزش قـــرار گرفته انـــد.
دکتـــر افروزیـــان معـــاون آموزشـــی ســـازمان بـــا 
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــای آموزش ـــه همکاری ه ـــاره ب اش
بـــا اداره کل ورزش و جوانـــان اســـتان یـــزد عنـــوان 
ــر  ــرداد، تیـ ــت، خـ ــاه اردیبهشـ ــار مـ ــرد: در چهـ کـ
و مردادمـــاه ســـال جـــاری تعـــداد 1520 نفـــر از 
ـــوم  ـــه س ـــلح در مرحل ـــای مس ـــه نیروه ـــان وظیف کارکن
طـــرح »ســـرباز ماهـــر« توســـط مرکـــز آموزش هـــای 
ــت  ــزد تحـ ــگاهی یـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ تخصصـ

ــد. ــرار گرفته انـ ــوزش قـ آمـ
ـــروس  ـــیوع وی ـــرایط ش ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب وی اف
کرونـــا و لـــزوم رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی، در 
ـــای  ـــزاری آموزش ه ـــوه برگ ـــرح نح ـــن ط ـــوم ای ـــاز س ف
ـــوای  ـــب و محت ـــه کت ـــورت ارای ـــه به ص ـــان وظیف کارکن
آموزشـــی و برگـــزاری جلســـات حضـــوری رفـــع 
ـــام  ـــی انج ـــذاری اجتماع ـــت فاصله گ ـــا رعای ـــکال ب اش
ـــارکت  ـــا مش ـــه ب ـــرح ک ـــن ط ـــب ای ـــرد و در قال می گی
و همـــکاری ســـپاه پاســـداران انقـــاب اســـامی 
برگـــزار شـــد، دوره هـــای آموزشـــی مهارت هـــای 
ـــی در  ـــی زندگ ـــای عموم ـــتغال و مهارت ه ـــی اش عموم
ـــب  ـــرایط مناس ـــاد ش ـــی و ایج ـــارت افزای ـــتای مه راس
زندگـــی بـــرای ســـربازان وظیفـــه ســـپاه در محـــل 
ــزد و  ــتان یـ ــی شهرسـ ــوزش رزم مقدماتـ ــز آمـ مراکـ

اردکان ارایـــه شـــد.
ـــزد  ـــگاهی ی ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــاون آموزش  مع
ــد  ــه خواهـ ــی ادامـ ــای آموزشـ ــن دوره هـ ــت: ایـ گفـ
ـــای  ـــه نیروه ـــربازان وظیف ـــرای س ـــاه ب ـــر م ـــت و ه داش
مســـلح ســـپاه اســـتان یـــزد بـــه تعـــداد 133 نفـــر 
ــرت  ــوزش رزم مقدماتـــی حضـ ــز آمـ ــل مرکـ در محـ
ـــگاه رزم  ـــر در آموزش ـــج( اردکان و 2۴0 نف ـــر )ع ولیعص
مقدماتـــی آیـــت اهلل خاتمـــی یـــزد برگـــزار خواهـــد 

ـــد. ش
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برخورداری 12۸۹ نفر از طرح 
سرباز مهارت در سیستان و 

بلوچستان
و  سیســـتان  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
بلوچســـتان، 1۵ شـــهریور: رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ـــر  ـــوزش 12۸۹ نف ـــتان از آم ـــتان و بلوچس سیس
در طـــرح ســـرباز مهـــارت در اســـتان در ســـال 

جـــاری خبـــر داد.
سیستان  جهاددانشگاهی  رییس  تاجری  دکتر 
سرباز  طرح  قالب  در  کرد:  اظهار  بلوچستان  و 
مسلح  نیروهای  سرباز   12۸۹ تعداد  مهارت 
حوزه  عمومی  مهارت های  دوره های  استان 
کارآفرینی، اشتغال و مهارت های زندگی را توسط 

فرا گرفتند. بلوچستان  و  جهاددانشگاهی سیستان 
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ایـــن ســـربازان 
در ایـــن دوره هـــا مهارت هـــای کاربـــردی و 
اساســـی را می آموزنـــد ادامـــه داد: آمـــوزش 
مهارت هـــای  یادگیـــری  بـــرای  ســـربازان 
اشـــتغال و کارآفرینـــی و مهارت هـــای زندگـــی 
می توانـــد در ایجـــاد شـــرایط مناســـب زندگـــی 

ایـــن نســـل مفیـــد بـــه فایـــده واقـــع شـــود.
اصـــول  بـــا  آشـــنایی  تاجـــری  دکتـــر 
شـــغلی،  مصاحبـــه  و  نویســـی  رزومـــه 
ــی  ــای حمایتـ ــز و برنامه هـ ــا مراکـ ــنایی بـ آشـ
مراحـــل  بـــا  آشـــنایی  کســـب وکارها، 
کلیـــات  راه انـــدازی کســـب وکارهای خـــرد، 
آشـــنایی بـــا زندگـــی شـــغلی و … را از اهـــم 
ــی  ــارت عمومـ ــای مهـ ــای دوره هـ ــر فصل هـ سـ
حـــوزه اشـــتغال و کارآفرینـــی ایـــن طـــرح 

مطـــرح کـــرد.
و  سیســـتان  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
مهارت هـــای  بـــا  آشـــنایی  بلوچســـتان 
مدیریـــت هیجـــان و مقابلـــه بـــا اســـترس، 
و  تصمیم گیـــری  مهارت هـــای  بـــا  آشـــنایی 
مدیریـــت زمـــان، مهارت هـــای خودآگاهـــی، 
آشـــنایی بـــا مهارت هـــای ارتبـــاط موثـــر و 
ـــر  ـــر س ـــز از دیگ ـــردی و … را نی ـــن ف ـــط بی رواب
مهارت هـــای  بـــا  آشـــنایی  دوره  فصل هـــای 

ــرد. ــوان کـ ــی عنـ زندگـ
ـــربازان  ـــی س ـــوزش مهارت ـــروه آم ـــو کارگ عض
اســـتان بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت موضـــوع 
ـــرورت  ـــربازی، ض ـــی و س ـــوزش در دوران جوان آم
ـــه  ـــه عرص ـــرای ورود ب ـــربازان ب ـــازی س توانمندس
کار و زندگـــی را مـــورد تاکیـــد قـــرار داد و 
ـــی  ـــه عموم ـــت وظیف ـــکاری معاون ـــا هم ـــت: ب گف
ـــی اســـتان و اداره کل ورزش و  فرماندهـــی انتظام
ـــرح  ـــتان ط ـــتان و بلوچس ـــتان سیس ـــان اس جوان
مهارت آمـــوزی ســـربازان اســـتان اجـــرا شـــد و 
ـــرداد،  ـــت، خ ـــه اردیبهش ـــار ماه ـــا در چه مجموع
تیـــر و مردادمـــاه ســـال جـــاری تعـــداد 12۸۹ 
ســـرباز مهارت هـــای مـــورد عاقـــه خـــود را در 
قالـــب طـــرح ســـرباز مهـــارت فراگرفتنـــد کـــه 
ایـــن طـــرح تـــا پایـــان ســـال ادامـــه خواهـــد 

ـــت. داش
بـــه  اشـــاره  بـــا  همچنیـــن  وی 
شـــیوع  به واســـطه  کـــه  محدودیت هایـــی 
کرونـــا گریبـــان گیـــر موضوعـــات آمـــوزش 
شـــده بیـــان کـــرد: بـــه دلیـــل لـــزوم رعایـــت 
برگـــزاری  بهداشـــتی،  دســـتورالعمل های 
و  کتـــاب  ارایـــه  به صـــورت  آموزش هـــا 
ــکال  ــع اشـ ــوری رفـ ــات حضـ ــزاری جلسـ برگـ
ــام  ــتی انجـ ــای بهداشـ ــت پروتکل هـ ــا رعایـ بـ

. د می شـــو
و  سیســـتان  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
بلوچســـتان بیـــان کـــرد: ایـــن طـــرح بـــا 
جوانـــان،  و  ورزش  کل  اداره  همـــکاری 
ـــتان در  ـــلح اس ـــای مس ـــگاهی و نیروه جهاددانش

حـــال اجـــرا اســـت.

آموزش ۳ هزار و 400 سرباز 
توسط جهاددانشگاهی اردبیل در 

طرح ملی »سرباز ماهر«
 1۶ اردبیـــل،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
شـــهریور:رییس جهاددانشـــگاهی اردبیـــل گفـــت: 
ـــر«  ـــرباز ماه ـــی »س ـــرح مل ـــوم ط ـــه س در مرحل
یـــک هـــزار و ۹20 نفـــر از کارکنـــان وظیفـــه 
ـــی  ـــات آموزش ـــتان از خدم ـــلح اس ـــای مس نیروه
ــده اند. ــد شـ ــل بهره منـ ــگاهی اردبیـ جهاددانشـ
ــن  ــام ایـ ــا اعـ ــی بـ ــی اردبیلـ ــران اوچـ مهـ
خبـــر افـــزود: بـــا احتســـاب مراحـــل اول و 
دوم ایـــن طـــرح کـــه یـــک هـــزار نفـــر و 
ــپاه(  ــا و سـ ــا، ناجـ ــه )آجـ ــرباز وظیفـ ۴۸0 سـ
دوره هـــای آموزشـــی و توانمندســـازی را بـــا 
موفقیـــت گذرانده انـــد مجمـــوع بهره منـــدان 
از خدمـــات آموزشـــی ایـــن طـــرح در اســـتان 
ــت. ــیده اسـ ــر رسـ ــزار و ۴00 نفـ ــه هـ ــه سـ بـ
وی بیـــان کـــرد: اجـــرای مرحلـــه ســـوم 
ــاری  ــال جـ ــت ماه سـ ــرح از اردیبهشـ ــن طـ ایـ
در پادگان هـــای آموزشـــی شـــهید بیگلـــری 
مدنـــی  شـــهد  و  مشکین شـــهر  شهرســـتان 
شهرســـتان اصـــان دوز آغـــاز شـــده اســـت و 
ماهانـــه ۴۸0 نفـــر ســـرباز وظیفـــه توســـط 
مـــدت  آمـــوزش تخصصـــی کوتـــاه  مرکـــز 
تحـــت  اردبیـــل  اســـتان  جهاددانشـــگاهی 
پوشـــش خدمـــات آموزشـــی قـــرار گرفته انـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اردبیـــل بـــا اشـــاره 
ـــر در  ـــرباز ماه ـــرح س ـــرای ط ـــه اج ـــن ک ـــه ای ب
ـــفندماه  ـــوت از اس ـــتان پایل ـــوان اس ـــل به عن اردبی
ـــرد:  ـــه ک ـــت، اضاف ـــده اس ـــاز ش ـــال 13۹7 آغ س
بـــر اســـاس تفاهم نامـــه همـــکاری بـــا اداره کل 
ورزش و جوانـــان اســـتان اجـــرای ایـــن طـــرح 
بـــه جهاددانشـــگاهی کـــه تجـــارب زیـــادی در 

ـــد. ـــذار ش ـــوزش دارد واگ ـــه آم زمین
اوچـــی اردبیلـــی بـــه اضافـــه شـــدن بحـــث 
آموزشـــی »ســـواد مالـــی و ســـواد رســـانه ای« 
ــر  ــرباز ماهـ ــی سـ ــرح ملـ ــوم طـ ــه سـ از مرحلـ
بـــه خدمـــات آموزشـــی ایـــن طـــرح اشـــاره و 
ــات  ــرح، خدمـ ــن طـ ــرد: در ایـ ــان کـ خاطرنشـ
»مهارت هـــای  دوره هـــای  در  آموزشـــی 
ــارت  ــا مهـ ــنایی بـ ــی« و »آشـ ــی زندگـ عمومـ
ـــربازان  ـــه س ـــی« ب ـــتغال و کارآفرین ـــی اش عموم

می شـــود. ارایـــه 
وی افـــزود: همدلـــی و خودآگاهـــی، ارتبـــاط 
بیـــن فـــردی، مدیریـــت  ارتبـــاط  موثـــر و 
ـــت  ـــارت مدیری ـــترس، مه ـــت اس ـــان و مدیری هیج
ـــنایی  ـــاله، آش ـــل مس ـــادی، ح ـــر انتق ـــان، تفک زم
ــواد  ــی و سـ ــواد مالـ ــی، سـ ــون اساسـ ــا قانـ بـ
ــرفصل های  ــازی از سـ ــای مجـ ــانه ای و فضـ رسـ
دوره مهارت هـــای عمومـــی زندگـــی اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اردبیـــل، آشـــنایی 
بـــا برنامه ریـــزی شـــغلی، رزومـــه نویســـی 
و مصاحبـــه شـــغلی، آشـــنایی بـــا مراحـــل 
کســـب وکار، مهـــارت بازاریابـــی و فـــروش و 
قوانیـــن کســـب وکار را از ســـرفصل های دوره 
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ـــوان  ـــی عن ـــتغال و کارآفرین ـــی اش ـــارت عموم مه
کـــرد.

ـــت  ـــتای رعای ـــت: در راس ـــی گف ـــی اردبیل اوچ
پیشـــگیری  و  بهداشـــتی  دســـتورالعمل های 
ــا  ــن آموزش هـ ــا، ایـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ از شـ
برگـــزاری  و  کتـــاب  اعطـــای  به صـــورت 
ــکال  ــع اشـ ــاعته رفـ ــوری ۸ سـ ــات حضـ جلسـ
ــه  ــی ارایـ ــذاری اجتماعـ ــت فاصله گـ ــا رعایـ بـ

. د می شـــو
ـــاری  ـــهریورماه ج ـــه در ش ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــوزش ۴۸0  ـــا آم ـــر ب ـــرباز ماه ـــرح س ـــزاری ط برگ
نفـــر در اســـتان در حـــال اجراســـت و اجـــرای 
ــار  ــت، اظهـ ــد داشـ ــه خواهـ ــرح ادامـ ــن طـ ایـ
کـــرد: بـــه شـــرکت کنندگان طـــرح مذکـــور در 
ـــر  ـــه معتب ـــاز الزم گواهینام ـــب امتی ـــورت کس ص
ـــگاهی، اداره کل  ـــای جهاددانش ـــا امض ـــی ب آموزش
ــتان  ــلح اسـ ــای مسـ ــان و نیروهـ ورزش و جوانـ

ــود. ــه می شـ ارایـ
ــکر از  ــا تشـ ــان بـ ــی در پایـ ــی اردبیلـ اوچـ
ــان و  ــوب اداره کل ورزش و جوانـ ــکاری خـ همـ
نیروهـــای مســـلح اســـتان بـــا جهاددانشـــگاهی 
ماهـــر  ســـرباز  طـــرح  بهینـــه  اجـــرای  در 
ــرای  ــبی بـ ــتر مناسـ ــرح بسـ ــن طـ ــت: ایـ گفـ
ــاد  ــدی و ایجـ ــش توانمنـ ــوزی، افزایـ مهارت آمـ
اشـــتغال مولـــد و پایـــدار بـــرای قشـــر جـــوان 
ایجـــاد می کنـــد و افـــراد ضمـــن آشـــنایی بـــا 
مقدمـــات شـــروع یـــک کار جدیـــد می تواننـــد 
برنامه ریـــزی دقیقـــی بـــرای آینـــده خـــود 

ــند. ــته باشـ داشـ

■■■

آموزش 1۳۳۵ سرباز توسط 
جهاددانشگاهی سمنان

ـــهریور:  ـــمنان، 20 ش ـــگاهی س ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ســـید محمدتقـــی علـــوی در حاشـــیه بازدیـــد 
از برگـــزاری ایـــن دوره آموزشـــی در مرکـــز 
آموزشـــی پدافنـــد هوایـــی ســـمنان گفـــت: 
ـــه  ـــان وظیف ـــوزی کارکن ـــع مهارت آم ـــرح جام ط
ــه ای  ــاس تفاهم نامـ ــر اسـ ــلح بـ ــای مسـ نیروهـ
ـــتاد  ـــان و س ـــن وزارت ورزش و جوان ـــترک بی مش
کل نیروهـــای مســـلح بـــا بهره گیـــری از تـــوان 
تخصصـــی جهاددانشـــگاهی در اســـتان ســـمنان 

ــود. ــرا می شـ اجـ
به منظـــور  طـــرح  ایـــن  در  افـــزود:  وی 
فرهنگـــی،  علمـــی،  ظرفیـــت  از  اســـتفاده 
ــای  ــی، دوره هـ ــی و کارآفرینـ ــاوری، آموزشـ فنـ
مهارت هـــای  و  اشـــتغال  مهارت آمـــوزی 
ســـاعت   ۴۸ مـــدت  بـــه  جمعـــا  زندگـــی 
ـــط وزارت ورزش  ـــوری توس ـــر حض ـــورت غی به ص
ــگاهی  ــا برنامه ریـــزی جهاددانشـ ــان و بـ و جوانـ

می شـــود. برگـــزار 
مدیـــرکل ورزش و جوانـــان اســـتان ســـمنان 
ــوزش  ــز آمـ ــکاری مرکـ ــا همـ ــرد: بـ ــه کـ اضافـ
پدافنـــد هوایـــی ســـمنان و برنامه ریزی هـــای 
ـــمنان،  ـــگاهی س ـــط جهاددانش ـــده توس ـــام ش انج

به عنـــوان مجـــری دوره هـــای آموزشـــی طـــرح 
ـــربازان  ـــرای س ـــی ب ـــج دوره آموزش ـــون پن ـــا کن ت

ـــت. ـــده اس ـــزار ش ـــمنان برگ ـــه در س وظیف
ــور  ــای مذکـ ــرد: دوره هـ ــه کـ ــوی اضافـ علـ
در اســـتان ســـمنان در هـــر مـــاه بـــا ســـهمیه 
ـــرا  ـــا اج ـــه آج ـــای وظیف ـــرای نیروه ـــر ب 267 نف
ـــرای  ـــی ب ـــون 5 دوره آموزش ـــه تاکن ـــود ک می ش
یـــک هـــزار و 335 ســـرباز وظیفـــه در غالـــب 
)در هـــر مرحلـــه دو دوره( در ســـمنان برگـــزار 

شـــده اســـت.
ــزان  ــه میـ ــن دوره بـ ــرد: ایـ ــح کـ وی تصریـ
ــامل  ــش شـ ــر دو بخـ ــتمل بـ ــاعت مشـ ۴۸ سـ
بـــه  زندگـــی  مهارت هـــای  بـــا  »آشـــنایی 
ـــای  ـــا مهارت ه ـــنایی ب ـــاعت و آش ـــزان 2۴ س می
ـــزان 2۴  ـــه می ـــی ب ـــتغال و کارآفرین ـــی اش عموم
ســـاعت« برنامه ریـــزی شـــده اســـت، همچنیـــن 
2 عنـــوان کتـــاب آموزشـــی بـــا عناونیـــن 
کســـب وکار  مهارت هـــای  و  کارآفرینـــی 
همـــت  بـــه  کـــه  زندگـــی  مهارت هـــای  و 
ــیده  ــاپ رسـ ــه چـ ــه و بـ ــگاهی تهیـ جهاددانشـ
اســـت، در بـــازه زمانـــی در اختیـــار ســـربازان 

ــه اســـت. ــرار گرفتـ قـ
مدیـــرکل ورزش و جوانـــان اســـتان ســـمنان 
ــب در  ــه کتـ ــس از مطالعـ ــربازان پـ ــزود: سـ افـ
ــاعت  ــدت ۸ سـ ــه مـ ــی بـ ــک کاس آموزشـ یـ
آمـــوزش به صـــورت حضـــوری جهـــت مشـــاوره 
و  می نماینـــد  شـــرکت  اشـــکال  رفـــع  و 
ـــوری  ـــوزش حض ـــزاری آم ـــس از برگ ـــه پ بافاصل
و بـــا هماهنگـــی مرکـــز رزم مقدماتـــی آزمـــون 

پایانـــی برگـــزار می شـــود.

■■■

آموزش ۳400 سرباز 
در قالب طرح کشوری 

»سرباز ماهر« توسط سازمان 
جهاددانشگاهی تهران

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران، 
امضـــاء  بـــه  تفاهم نامـــه  شـــهریور:طی   2۸
رســـیده میـــان قـــرارگاه مرکـــز مهارت آمـــوزی 
بـــا  مســـلح  نیروهـــای  وظیفـــه  کارکنـــان 
معاونـــت امـــور جوانـــان وزارت ورزش اجـــرای 
ــگاهی  ــه جهاددانشـ ــر« بـ ــرباز ماهـ ــرح »سـ طـ

ــد. ــذار شـ واگـ
ــگاهی  ــازمان جهاددانشـ ــتا سـ ــن راسـ در ایـ
ـــون  ـــال تاکن ـــدای س ـــته از ابت ـــم توانس ـــران ه ته
ـــر در  ـــد. 2130 نف ـــوزش ده ـــرباز را آم 3۴00 س
ـــز  ـــر در مرک ـــایی و 1260 نف ـــهید انش ـــز ش مرک
ــی را  ــای آموزشـ ــن دوره هـ ــدی ایـ ــهید اسـ شـ

گذرانده انـــد.
ــوری  ــرح کشـ ــگاهی در قالـــب طـ جهاددانشـ
»ســـرباز ماهـــر« مهارت هـــای عمومـــی حـــوزه 
ـــر  ـــربازان سراس ـــه س ـــی را ب ـــب وکار و زندگ کس
کشـــور آمـــوزش می دهـــد هم چنیـــن ایـــن 
ــهید  ــوزش شـ ــز آمـ ــوری در مرکـ ــرح کشـ طـ

ـــهید  ـــوزش ش ـــز آم ـــا( و مرک ـــان آج ـــدی )دژب اس
ــود. ــرا می شـ ــش( اجـ ــایی )02 ارتـ انشـ

ــوزش  ــر« آمـ ــرباز ماهـ ــرح »سـ ــوع طـ موضـ
عمومـــی  مهارت هـــای  بـــا  »آشـــنایی  دوره 
بـــا  »آشـــنایی  و  کســـب وکار«  حـــوزه 

اســـت. زندگـــی«  مهارت هـــای 
ـــاز  ـــزار و ف ـــرح برگ ـــن ط ـــاز از ای ـــون 2 ف تاکن
ــاز  ــت ماه 1۴00 آغـ ــرح از اردیبهشـ ــن طـ 3 ایـ

ـــه دارد. ـــال ادام ـــان س ـــا پای ـــت و ت ـــده اس ش
به صـــورت  آموزشـــی  دوره هـــای  ایـــن 
ماهانـــه بـــرای ســـربازان جدیدالـــورود برگـــزار 
آموزشـــی  دوره  هـــر  پایـــان  در  و  می شـــود 
بـــرای شـــرکت کنندگان گواهینامـــه معتبـــر 

می شـــود. صـــادر 
ـــوزی  ـــای مهارت آم ـــزاری دوره ه ـــدف از برگ ه
دوره  جذابیـــت  افزایـــش  ســـربازان  بـــرای 
خدمـــت ســـربازی، ارایـــه مـــدرک معتبـــر بـــه 
شـــرکت کنندگان و آمـــاده کـــردن ســـربازان 
ـــت  ـــان خدم ـــس از پای ـــتغال پ ـــرای اش ـــوان ب ج

ســـربازی اســـت.

■■■

آموزش بیش از 4 هزار و 100 
سرباز توسط جهاددانشگاهی 

خراسان جنوبی
ــی،  ــان جنوبـ ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
خراســـان  جهاددانشـــگاهی  ۳0 شـــهریور:رییس 
جنوبـــی گفـــت: در مرحلـــه ســـوم طـــرح 
ملـــی »ســـرباز ماهـــر« بیـــش از ۴100 نفـــر از 
کارکنـــان وظیفـــه نیروهـــای مســـلح اســـتان از 
خدمـــات آموزشـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان 

شـــده اند. بهره منـــد  جنوبـــی 
ــس جهاددانشــگاهی  ــی ریی ــن صادق جال الدی
در  گفــت:  شــهریورماه   30 جنوبــی  خراســان 
ــه  ــرباز وظیف ــرح 33۸۹ س ــن ط ــه دوم ای مرحل
بــا  را  توانمندســازی  و  آموزشــی  دوره هــای 

گذرانده انــد. موفقیــت 
ــوم  ــه سـ ــرای مرحلـ ــرد: اجـ ــوان کـ وی عنـ
ــاری  ــال جـ ــت ماه سـ ــرح از اردیبهشـ ــن طـ ایـ
در پادگان هـــای آموزشـــی مرکـــز آموزشـــی 
محمـــد رســـول اهلل)ص( و مرکـــز آموزشـــی 0۴ 
امـــام رضـــا)ع( اســـتان آغـــاز شـــده اســـت و 
ماهانـــه 767 نفـــر ســـرباز وظیفـــه توســـط 
مـــدت  آمـــوزش تخصصـــی کوتـــاه  مرکـــز 
پوشـــش  تحـــت  اســـتان  جهاددانشـــگاهی 

خدمـــات آموزشـــی قـــرار گرفته انـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان بـــا اشـــاره 
بـــه این کـــه اجـــرای طـــرح ســـرباز ماهـــر در 
ــال 13۹۸  ــاه سـ ــی از بهمن مـ ــان جنوبـ خراسـ
آغـــاز شـــده اســـت، اضافـــه کـــرد: بـــر اســـاس 
ورزش  کل  اداره  بـــا  همـــکاری  تفاهم نامـــه 
ــه  ــرح بـ ــن طـ ــرای ایـ ــتان اجـ ــان اسـ و جوانـ

ــد. ــذار شـ ــگاهی واگـ جهاددانشـ
ـــی  ـــث آموزش ـــدن بح ـــه ش ـــه اضاف ـــی ب صادق
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»ســـواد مالـــی و ســـواد رســـانه ای« از مرحلـــه 
ـــات  ـــه خدم ـــارت ب ـــرباز مه ـــی س ـــرح مل ـــوم ط س
ــان  ــاره و خاطرنشـ ــرح اشـ ــن طـ ــی ایـ آموزشـ
کـــرد: در ایـــن طـــرح، خدمـــات آموزشـــی در 
دوره هـــای »مهارت هـــای عمومـــی زندگـــی« 
ــتغال و  ــی اشـ ــارت عمومـ ــا مهـ ــنایی بـ و »آشـ
ــود. ــه می شـ ــربازان ارایـ ــه سـ ــی« بـ کارآفرینـ

وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه در شـــهریورماه 
ــا  ــر بـ ــرباز ماهـ ــرح سـ ــزاری طـ ــاری برگـ جـ
ــده  ــام شـ ــتان انجـ ــر در اسـ ــوزش ۸00 نفـ آمـ
اســـت، اظهـــار کـــرد: بـــه شـــرکت کنندگان 
طـــرح مذکـــور در صـــورت کســـب امتیـــاز 
امضـــای  بـــا  آموزشـــی  گواهینامـــه  الزم 
جهاددانشـــگاهی، اداره کل ورزش و جوانـــان و 
نیروهـــای مســـلح اســـتان ارایـــه می شـــود.
همـــکاری  از  قدردانـــی  ضمـــن  صادقـــی 
ــای  ــان و نیروهـ ــوب اداره کل ورزش و جوانـ خـ
ـــرای  ـــگاهی در اج ـــا جهاددانش ـــتان ب ـــلح اس مس
بهینـــه طـــرح ســـرباز ماهـــر گفـــت: ایـــن 
طـــرح بســـتر مناســـبی بـــرای مهارت آمـــوزی، 
جـــوان  قشـــر  بـــرای  توانمنـــدی  افزایـــش 
ایجـــاد می کنـــد و افـــراد ضمـــن آشـــنایی بـــا 
مقدمـــات شـــروع یـــک کار جدیـــد می تواننـــد 
برنامه ریـــزی دقیقـــی بـــرای آینـــده خـــود 

ــند. ــته باشـ داشـ
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آموزش بیش از 4 هزار سرباز 
توسط سازمان جهاددانشگاهی 

آذربایجان شرقی
ـــان  ـــگاهی آذربایج ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم رواب
شـــرقی، 04 مهر:رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ـــزار و 165  ـــوزش ۴ ه ـــرقی، از آم ـــان ش آذربایج
ــلح  ــای مسـ ــه نیروهـ ــان وظیفـ ــر از کارکنـ نفـ
ــرباز  ــرح سـ ــب طـ ــتان در قالـ ــتقر در اسـ مسـ

مهـــارت خبـــر داد.
ــازمان  ــس سـ ــنی رییـ ــر محسـ ــر جعفـ دکتـ
ــزود:  ــرقی افـ ــان شـ ــگاهی آذربایجـ جهاددانشـ
ایـــن طـــرح تاکنـــون در مرکـــز آموزشـــی 
»نزاجـــا عجـــب شـــیر«، مرکـــز آموزشـــی 
»شـــهید قاضـــی« تبریـــز، مرکـــز آموزشـــی 
مرکـــز  و  هادی شـــهر«  در  ناجـــا  »قـــدر 
ـــزار  ـــاد« برگ ـــعید آب ـــا س ـــدس ناج ـــی »ق آموزش

ــت. ــده اسـ شـ
ــی  ــای آموزشـ ــن دوره هـ ــه داد: ایـ وی ادامـ
به صـــورت ماهانـــه بـــرای ســـربازان جدیـــد 
ـــر دوره  ـــان ه ـــود و در پای ـــزار می ش ـــورود برگ ال
ــه  ــرکت کنندگان گواهینامـ ــرای شـ ــی بـ آموزشـ

معتبـــر صـــادر می شـــود.
محســـنی هـــدف از برگـــزاری دوره هـــای 
افزایـــش  ســـربازان  بـــرای  مهارت آمـــوزی 
ارایـــه  ســـربازی،  خدمـــت  دوره  جذابیـــت 
مـــدرک معتبـــر بـــه شـــرکت کنندگان و آمـــاده 
کـــردن ســـربازان جـــوان بـــرای اشـــتغال پـــس 

ــت. ــربازی اسـ ــت سـ ــان خدمـ از پایـ
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آموزش بیش از ۵ هزار سرباز 
توسط جهاددانشگاهی فارس

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی فـــارس، 0۶ مهـــر:  
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــاون آموزش ـــه مع ـــه گفت ب
فـــارس در اجـــرای طـــرح ســـرباز مهـــارت در 
ـــر  ـــزار نف ـــش از 5 ه ـــارس بی ـــتان ف ـــطح اس س
مختلـــف  یگان هـــای  وظیفـــه  ســـربازان  از 
ارتـــش، ســـپاه پاســـداران، نیـــروی انتظامـــی 
ایـــن  در  نظامـــی  ارگان هـــای  دیگـــر  و 
ــت  ــه دریافـ ــرکت و گواهی نامـ ــا شـ آموزش هـ

کردنـــد.
طبـــق توافـــق معاونـــت آموزشـــی ایـــن 
نهـــاد و اداره کل ورزش و جوانـــان فـــارس، 
ــی  ــگان نظامـ ــارت در ۴ یـ ــرباز مهـ ــرح سـ طـ

ــده اســـت. ــرا درآمـ ــه اجـ ــتان بـ ایـــن اسـ
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی فـــارس 
گفـــت: پنـــج  هـــزار و ششـــصد و ســـی و 
ــدای  ــارس از ابتـ ــتان فـ ــرباز در اسـ ــج سـ پنـ
آموزش هـــای  از  جـــاری  اردیبهشـــت ماه 
طـــرح ســـرباز مهـــارت بهره منـــد شـــدند.

ســـیامک کریمـــی افـــزود: طـــرح کشـــوری 
بـــا همـــکاری ســـه جانبه  ســـرباز مهـــارت 
وزارت ورزش و جوانـــان، ســـتاد کل نیروهـــای 
مســـلح و جهاددانشـــگاهی اجـــرا و در فـــارس 
نیـــز از ابتـــدای اردیبهشـــت مـــاه آغـــاز و 
ــی  ــش و مهارت افزایـ ــب دانـ ــدف کسـ ــا هـ بـ
ــه  ــرای ورود بـ ــان بـ ــی آنـ ــربازان و آمادگـ سـ
عرصه هـــای مختلـــف راه انـــدازی شـــده اســـت.
وی افـــزود: تمرکـــز ایـــن طـــرح بـــر پایـــه 
و  شـــغلی  و  فـــردی  مهارت هـــای  کســـب 
ــت  ــه از دوران خدمـ ــتفاده بهینـ ــاس اسـ براسـ
وظیفـــه ســـربازان طراحـــی و برنامه ریـــزی 

شـــده اســـت.
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی فـــارس 
اظهـــار کـــرد: در اســـتان فـــارس تـــا انتهـــای 
هـــزار ســـرباز  بـــه  نزدیـــک  ســـال13۹۹، 
وظیفـــه تحـــت پوشـــش آموزش هـــای تئـــوری 
و عملـــی قـــرار گرفتنـــد کـــه از ایـــن تعـــداد، 
ـــامی، ۴3۹  ـــوری اس ـــش جمه ـــر از ارت 5۴0 نف
نفـــر از ســـپاه پاســـداران انقـــاب اســـامی و 
1۹نفـــر از کارکنـــان وظیفـــه مجموعـــه وزارت 

دفـــاع بودنـــد.
وی همچنیـــن از اجـــرای فـــاز ســـوم ایـــن 
ــاز  ــزود: فـ ــر داد و افـ ــتان خبـ ــرح در اسـ طـ
ابتـــدای  از  ســـوم طـــرح ســـرباز مهـــارت 
اردیبهشـــت ماه ســـال 1۴00 آغـــاز شـــده و 
ـــاه  ـــر م ـــارس ه ـــتان ف ـــوزش در اس ـــهمیه آم س

ــت. ــرباز اسـ ــر سـ 1127 نفـ
گفـــت:  ادامـــه  در  کریمـــی  ســـیامک 
آموزش هـــای ارایـــه شـــده بـــه کارکنـــان 
بـــا  »آشـــنایی  دوره  دو  شـــامل  وظیفـــه، 
 32 میـــزان  بـــه  زندگـــی«  مهارت هـــای 

مهارت هـــای  بـــا  »آشـــنایی  و  ســـاعت 
عمومـــی حـــوزه اشـــتغال و کارآفرینـــی« بـــه 
مـــدت ۴۸ ســـاعت می باشـــد. اجـــرای طـــرح 
ــوی وزارت ورزش و  ــارت« از سـ ــرباز مهـ »سـ
جوانـــان اســـتان طـــی تفاهم نامـــه ای بـــه 
واگـــذار  فـــارس  اســـتان  جهاددانشـــگاهی 
ـــتان  ـــگاهی اس ـــون جهاددانش ـــم اکن ـــده و ه ش
فـــارس مجـــری برگـــزاری ایـــن طـــرح در 

ــت. ــتان اسـ اسـ
مدیـــر اجرایـــی طـــرح ســـرباز مهـــارت 
جهاددانشـــگاهی فـــارس نیـــز در راســـتای 
ــارت  ــرباز مهـ ــرح سـ ــوم طـ ــاز سـ ــرای فـ اجـ
ــارت  ــرباز مهـ ــرح سـ ــوم طـ ــاز سـ ــت: فـ گفـ
اســـتان فـــارس در چهـــار پـــادگان آموزشـــی 
ــش  ــی کازرون ارتـ ــر ترابـ ــید قنبـ ــهید سـ شـ
320 نفـــر، پـــادگان حضـــرت ولیعصر)عـــج( 
ـــن  ـــد ب ـــادگان احم ـــر، پ ـــاده 320 نف ـــپاه آب س
ــر،  ــیراز 1۸7 نفـ ــپاه شـ ــا سـ موســـی)ع( ندسـ
پـــادگان شـــهید دســـتغیب ناجـــا  جهـــرم300 
ــا  ــت و مجموعـ ــزاری اسـ ــال برگـ ــر، در حـ نفـ
ـــداد  ـــاری تع ـــال ج ـــت س ـــه نخس ـــج ماه در پن
5635 نفـــر ســـرباز در قالـــب ایـــن طـــرح 

دیده انـــد. آمـــوزش 
ـــرح  ـــوم ط ـــاز س ـــرد: در ف ـــار ک ـــزدی اظه ای
ســـرباز مهـــارت بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
شـــیوع ویـــروس کرونـــا و لـــزوم رعایـــت 
کتاب هایـــی  بهداشـــتی،  دســـتورالعمل های 
در  جهاددانشـــگاهی  ســـوی  از  آموزشـــی 
و  زندگـــی  مهارت هـــای  حوزه هـــای 
ــی  ــتغال و کارآفرینـ ــی اشـ ــای عمومـ مهارت هـ
ــن  ــه ایـ ــت کـ ــده اسـ ــاپ شـ ــی و چـ طراحـ
نظـــر،  مـــورد  پادگان هـــای  در  کتاب هـــا 
بـــرای آمـــوزش ســـربازان توزیـــع می شـــوند. 
بـــرای  حضـــوری  کاس هـــای  همچنیـــن 
ــز در  ــکال نیـ ــع اشـ ــخ و رفـ ــش و پاسـ پرسـ
ــان  ــه مدرسـ ــت کـ ــده اسـ ــه شـ ــر گرفتـ نظـ
محـــل،  در  حضـــور  بـــا  جهاددانشـــگاهی 

بـــود. پاســـخگوی ســـربازان خواهنـــد 
تـــاش  طـــرح  اجـــرای  در  افـــزود:  وی 
ــرب،  ــاتید مجـ ــری از اسـ ــا بهره گیـ ــم بـ کردیـ
ـــی  ـــتغال، کارآفرین ـــا اش ـــط ب ـــای مرتب مهارت ه
ســـربازان  بـــرای  زندگـــی  مهارت هـــای  و 
تاثیرگـــذار باشـــد و تمـــام ســـربازان وظیفـــه 
دوره  پایـــان  از  پـــس  مســـلح  نیروهـــای 
دریافـــت  معتبـــر  گواهینامـــه  آموزشـــی 

. می کننـــد
طـــرح  در  گفـــت:  پایـــان  در  ایـــزدی 
ســـرباز مهـــارت، کارکنـــان وظیفـــه در طـــول 
دوران مقـــدس ســـربازی بـــا یـــک ســـری 
ــتغال زا  ــن اشـ ــردی و  همچنیـ ــای فـ مهارت هـ
آشـــنا شـــده و زمینـــه اشـــتغال آن هـــا بعـــد 
از خدمـــت نیـــز فراهـــم می  شـــود، همچنیـــن 
ــارت  ــرباز مهـ ــرح سـ ــای طـ ــت دوره هـ کیفیـ
ـــن  ـــرای ای ـــوده و اج ـــوب ب ـــارس مطل ـــتان ف اس

طـــرح تـــا پایـــان ســـال ادامـــه دارد.
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مهم ترین گفته های مسووالن جهاددانشگاهی و سایر 
مسووالن درباره این نهاد

■ بررسی کارنامه گسرتده جهاددانشگاهی در طول دفاع 
مقدس

■ استمرار آموزش مجازی آفت آموزش عالی طی سال های 
آینده است

■ توان جهاددانشگاهی برای تبدیل شدن به یک واکسن ساز 
حرفه ای با مشارکت بخش های صنعتی

■ آیا ابتال به کرونا باعث کاهش قدرت باروری آقایان 
می شود؟

■ و ...

گفتار
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گفتـار

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 0۳ مهـــر: عضـــو 
ــانی و مطالعـــات  هیات علمـــی پژوهشـــگاه علـــوم انسـ
ــش  ــه نقـ ــاره بـ ــا اشـ ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ اجتماعـ
ـــن  ـــت: ای ـــدس گف ـــاع مق ـــگاهی در دوران دف جهاددانش
نهـــاد بـــا توجـــه بـــه حیثیـــت علمـــی دفاعـــی کـــه 
به عنـــوان رویکـــرد غالـــب خـــود نســـبت بـــه جنـــگ 
ــخت و  ــاع سـ ــوزه دفـ ــود در دو حـ ــرده بـ ــاذ کـ اتخـ
نـــرم فعالیـــت داشـــت کـــه برنامه هایـــی چـــون تهیـــه 
ـــوان  ـــاء ت ـــد و ارتق ـــا تولی ـــی ت ـــات نظام ـــی قطع و طراح
دفاعـــی در برابـــر دشـــمنان و در کنـــار آن تـــاش در 
ـــگ  ـــر در جن ـــی موث ـــات فرهنگ ـــت و اقدام ـــت مدیری جه

را شـــامل می شـــد.
ســـید حمیدرضـــا رئـــوف عضـــو هیات علمـــی 
ــی  ــات اجتماعـ ــانی و مطالعـ ــوم انسـ ــگاه علـ پژوهشـ
جهاددانشـــگاهی بـــه مناســـبت هفتـــه دفـــاع مقـــدس 
ـــخ شـــفاهی »بررســـی  ـــروژه تاری ـــه اجـــرای پ ـــا اشـــاره ب ب
ــاع  ــگاهی در دوران دفـ ــرد جهاددانشـ ــش و عملکـ نقـ
ـــانی  ـــوم انس ـــگاه عل ـــات پژوهش ـــروه الهی ـــدس« در گ مق

ـــگ  ـــال جن ـــول هشـــت س ـــت: در ط ـــگاهی گف جهاددانش
تحمیلـــی، مفهـــوم جهـــاد انقابـــی در جهـــاد ایثـــار و 
ـــم  ـــی و مفاهی ـــاد علم ـــت، جه ـــاد مقاوم ـــتادگی، جه ایس
ـــد  ـــبب ش ـــد و س ـــی ش ـــت متجل ـــن  دس ـــری از ای دیگ
تـــا نهادهـــای انقابـــی دوشـــادوش دیگـــر نهادهـــای 
ـــتادگی  ـــت و ایس ـــه خدم ـــگ ب ـــر در جن ـــتقیم درگی مس

بپردازنـــد.
ـــا  ـــی ب ـــر ملت ـــگ در ه ـــه جن ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــورد  ـــره می خ ـــی گ ـــی و فرهنگ ـــی، دین ـــم هویت مفاهی
ـــت  ـــدد آن، کلی ـــب متع ـــل جوان ـــه دلی ـــه ب ـــن واقع و ای
جامعـــه را بـــه خـــود مشـــغول می کنـــد، ادامـــه 
داد: انقـــاب اســـامی کـــه بـــا محوریـــت مقابلـــه بـــا 
ظلم ســـتیزی و حکومـــت جابرانـــه رشـــد کـــرده و 
بالنـــده شـــد، در ســـال های اول پـــس از پیـــروزی، بـــا 
ـــی  ـــکلی تحمیل ـــه ش ـــه ب ـــد ک ـــه رو ش ـــگ روب ـــه جن واقع
و تخاصم جویانـــه از ســـوی عـــراق بـــر جامعـــه و 

حکومـــت اســـامی و انقابـــی تحمیـــل شـــد.
ــانی و  ــوم انسـ ــگاه علـ ــی پژوهشـ ــو هیات علمـ عضـ

مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه 
ایـــن کـــه ایـــن نهـــاد کـــه حلقـــه وصـــل فرهنـــگ 
ـــود را در دوران  ـــهم خ ـــز س ـــود نی ـــگاه ب ـــی و دانش انقاب
دفـــاع مقـــدس ادا نمـــود و در ایـــن عرصـــه حضـــور 
یافـــت و توانســـت بـــا تاشـــی بی وقفـــه بـــه نتایـــج 
ـــش و  ـــه نق ـــه ب ـــت: توج ـــد، گف ـــت یاب ـــم گیری دس چش
ـــتلزم  ـــدس، مس ـــاع مق ـــگاهی در دف ـــرد جهاددانش عملک
ـــت  ـــه حیثی ـــت. از جمل ـــی اس ـــب متنوع ـــه جوان ـــه ب توج
به عنـــوان  علمـــی دفاعـــی کـــه جهاددانشـــگاهی 
ـــرده  ـــاذ ک ـــگ اتخ ـــه جن ـــود نســـبت ب ـــب خ ـــرد غال رویک
ـــخت  ـــاع س ـــوزه دف ـــر دو ح ـــتمل ب ـــه مش ـــن روی ـــود. ای ب
و نـــرم اســـت کـــه حـــوزه دفـــاع ســـخت از تهیـــه و 
طراحـــی قطعـــات نظامـــی تـــا تولیـــد و ارتقـــاء تـــوان 
ــد. در  ــامل می شـ ــمنان را شـ ــر دشـ ــی در برابـ دفاعـ
کنـــار ایـــن مشـــارکت ها، تـــاش در جهـــت مدیریـــت 
و اقـــدام موثـــر در جنـــگ نیـــز در برنامه هـــای ایـــن 
ــات  ــار اقدامـ ــن در کنـ ــت، بنابرایـ ــرار داشـ ــاد قـ نهـ
عینـــی، تـــاش جهادگـــران در عرصه هـــای مختلـــف 

دفاعـــی نیـــز الزم بـــه توجـــه اســـت.
ــه  ــن بـ ــه پرداختـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ایـــن اقدامـــات، عـــاوه بـــر ارج نهـــادن بـــه همـــت 
ـــهیدان،  ـــره ش ـــاد و خاط ـــت ی ـــران و گرامیداش جهادگ
ثبـــت و انتقـــال تجـــارب ارزشـــمندی اســـت کـــه در 
ــف  ــه لطـ ــا بـ ــا و تنهـ ــا و کمبودهـ اوج محدودیت هـ
ـــده  ـــر ش ـــی میس ـــادی و انقاب ـــزم و اراده جه ـــی و ع اله
ـــژه و  ـــگاه وی ـــن جای ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــت، گف اس
ــوزه  ــی در حـ ــات علمـ ــا و مطالعـ ــب اندوخته هـ کسـ
پژوهـــش در دفـــاع مقـــدس و ارتبـــاط بـــا نهادهـــای 
ـــد:  ـــدس )مانن ـــاع مق ـــوزه دف ـــی در ح پژوهشـــی و انقاب
ـــاد شـــهید( در  ـــاب اســـامی و بنی ـــپاه پاســـداران انق س
ـــات  ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل ـــات پژوهش ـــروه الهی گ
ــد  ــاز شـ ــاس نیـ ــگاهی، احسـ ــی جهاددانشـ اجتماعـ
تـــا توجـــه ویـــژه ای نســـبت بـــه بررســـی عملکردهـــا 
و نقـــش برجســـته جهاددانشـــگاهی در طـــول دفـــاع 

مقـــدس صـــورت گیـــرد.
رئـــوف ادامـــه داد: هم چنیـــن، توصیه هـــای رییـــس 
ـــی  ـــزارش جامع ـــم گ ـــر تنظی ـــی ب ـــگاهی مبن جهاددانش

بررسی کارنامه گسرتده 
جهاددانشگاهی در طول دفاع مقدس
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتاعی جهاددانشگاهی  از طراحی 

قطعات نظامی و ارتقاء توان دفاعی در کنار برگزاری برنامه های فرهنگی سخن گفت

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

گفتار
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ـــاد در دوران  ـــرد جه ـــش و عملک ـــدد نق ـــب متع از جوان
ـــی  ـــه پژوهش ـــدام ب ـــا اق ـــد ت ـــبب ش ـــدس، س ـــاع مق دف
علمـــی بـــا عنـــوان »بررســـی نقـــش و عملکـــرد 
جهاددانشـــگاهی در دوران دفـــاع مقـــدس« در حـــوزه 
تاریـــخ شـــفاهی در گـــروه الهیـــات پژوهشـــگاه علـــوم 

انســـانی جهاددانشـــگاهی صـــورت گیـــرد.
ــانی  ــوم انسـ ــگاه علـ ــی پژوهشـ ــو هیات علمـ عضـ
ــان  ــا بیـ ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ ــات اجتماعـ و مطالعـ
ــا و  ــس از پژوهش هـ ــتا پـ ــن راسـ ــه در ایـ ــن کـ ایـ
مطالعـــات گســـترده، در فـــاز اول ایـــن طـــرح کان، 
ــانی  ــوم انسـ ــروه علـ ــگاهی )گـ ــد جهاددانشـ ۹ واحـ
دفتـــر مرکـــزی؛ صنعتـــی شـــریف؛ علـــم و صنعـــت؛ 
ــتان؛  ــران؛ خوزسـ ــکی؛ تهـ ــوم پزشـ ــر؛ علـ امیرکبیـ
ــد و  ــی شـ ــان( بررسـ ــی اصفهـ ــاه و صنعتـ کرمانشـ
ســـطوح متعـــدد اقدامـــات و تـــاش جهادگـــران 
ـــا  ـــه ب ـــف( مواجه ـــطح ال ـــار س ـــا در چه ـــن بخش ه ای
ـــازی  ـــران، ب( خودس ـــاک ای ـــه خ ـــاوز ب ـــگ و تج جن
و بازســـازی مأموریت هـــا در قالـــب کمـــک بـــه 
ــکوفایی  ــور، ج( شـ ــت کشـ ــاع از تمامیـ ــان دفـ جریـ
و مشـــارکت در دفـــاع و جنـــگ در عرصه هـــای 
مختلـــف، و د( به کارگیـــری دانـــش اندوختـــه شـــده 
در حوزه هـــای مختلـــف دفاعـــی و صنعتـــی کشـــور 

مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه بررســـی ایـــن اقدامـــات 
ـــه  ـــر و البت ـــا، تصاوی ـــناد، گزارش ه ـــه الی اس ـــه از الب ک
مصاحبـــه بـــا افـــراد مطلـــع بـــه دســـت می آیـــد، از 
دی مـــاه ســـال 13۹۹ آغـــاز شـــده اســـت، ادامـــه داد: 
ــه  ــدودا 30 مصاحبـ ــام حـ ــه انجـ ــق بـ ــون موفـ تاکنـ
ــود از  ــدارک موجـ ــناد و مـ ــع آوری اسـ ــق، جمـ عمیـ
ـــا حـــد ممکـــن و  اقدامـــات واحدهـــای جهاددانشـــگاهی ت
ـــای  ـــه گزارش ه ـــگاهی و ارای ـــناد جهاددانش ـــی اس بررس
اجمالـــی از طرح هـــا و اقدامـــات مهـــم ایـــن نهـــاد در 
ــوم  ــوزه علـ ــژه در حـ ــه ویـ ــی )بـ ــای پژوهشـ حوزه هـ

ــده ایم. ــدس شـ ــاع مقـ ــانی( در دوران دفـ انسـ
ـــخنان  ـــه از س ـــه آن چ ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــوف ب رئ
و مســـتندات آشـــکارا بـــه چشـــم می آیـــد، تاشـــی 
ـــطوح  ـــه س ـــت ک ـــترده اس ـــارکتی گس ـــه و مش همه جانب
ـــی را  ـــی ـ پژوهش ـــتادی و عملیات ـــی، س ـــف فرهنگ مختل
ـــی،  ـــگ عموم ـــطح فرهن ـــت: در س ـــود، گف ـــامل می ش ش
ــه  ــی بـ ــه انقابـ ــادوش جامعـ ــگاهی دوشـ جهاددانشـ

ــای فرهنگـــی، کمـــک و حمایـــت  ــزاری برنامه هـ برگـ
ـــم  ـــم تکری ـــزاری مراس ـــدگان، برگ ـــای رزمن از خانواده ه
ـــی و  ـــه دفاع ـــظ بنی ـــت و حف ـــهدا و تقوی ـــل از ش و تجلی

ــت. ــی می پرداخـ انقابـ
ــانی  ــوم انسـ ــگاه علـ ــی پژوهشـ ــو هیات علمـ عضـ
ــه  ــگاهی در ادامـ ــی جهاددانشـ ــات اجتماعـ و مطالعـ
بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه جهاددانشـــگاهی در 
ـــای  ـــار فعالیت ه ـــگاهی، در کن ـــی و دانش ـــطح علم س
ســـتادی علمـــی رزمنـــدگان و فرهنگـــی در فضـــای 
ـــگ  ـــاب و جن ـــان دانشـــگاه، انق ـــاط می دانشـــگاه، ارتب
را حفـــظ و تـــداوم می بخشـــید، گفـــت: ایـــن نهـــاد 
در ســـطح نظامـــی نیـــز بـــا ارتبـــاط مســـتقیم بـــا 
ــتیبانی و  ــای پشـ ــگ و قرارگاه هـ ــدم جنـ ــط مقـ خـ
لجســـتیکی، نیازهـــا و اولویت هـــای دفاعـــی کشـــور 
را در حوزه هـــای آفنـــدی و پدافنـــدی تـــدارک 
می دیـــد. ایـــن اقدامـــات شـــامل تعمیـــر قطعـــات، 
دفاعـــی،  تـــوان  و  مهمـــات  ارتقـــاء  و  تجهیـــز 
ـــاء  ـــی و ارتق ـــتیکی رزم ـــوان لجس ـــرد و ت ـــش ب افزای
تـــوان دفاعـــی و دفـــاع از زیرســـاخت های حیاتـــی 

کشـــور می شـــود.
ــن،  ــگاهی هم چنی ــه جهاددانش ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
تاشــی گســترده در حــوزه ســامت و اعــزام پزشــک و 

پرســتار کــه نیــاز مهــم جنــگ و حفــظ جــان رزمندگان 
ــامت  ــز س ــاد مراک ــار ایج ــد را در کن ــوب می ش محس
کم بضاعت تــر  بخش هــای  در  جامعــه  عمــوم  بــرای 
پیگیــری کــرد، ادامــه داد: در کنــار ایــن اقدامــات 
عملیاتــی، پژوهش هــای علمــی در جهــت تقویــت بنیــه 
ــگ  ــر در جن ــاط موث ــدگان و شناســایی نق ــی رزمن روان
روانــی نیــز جــزو پژوهش هــای مهــم و در دســتور 
ــود. پژوهشــی  ــروه علوم انســانی جهاددانشــگاهی ب کارگ
ــی  ــور فیزیک ــر حض ــری، ب ــش نظ ــر دان ــاوه ب ــه ع ک
ــدگان  ــا رزمن ــو ب ــت و گ ــه و گف پژوهشــگران و مصاحب
و اســرای دشــمن را طلــب می کــرد. در خــال همیــن 
پژوهش هــا و حضــور پژوهشــگران در خــط مقــدم 
جنــگ )منطقــه عملیاتــی کربــای یــک ـ مهــران 
ـ( بــود کــه جهادگــِر پژوهشــگر، شــهید علی اکبــر 
ــت  ــورد اصاب ــش م ــام پژوه ــن انج ــدم در حی همتی مق
ترکــش قرارگرفتــه و بــه درجــه رفیــع شــهادت رســید.
ــانی  ــوم انسـ ــگاه علـ ــی پژوهشـ ــو هیات علمـ عضـ
ــان  ــا بیـ ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ ــات اجتماعـ و مطالعـ
ایـــن کـــه همـــه ایـــن اقدامـــات در کنـــار حضـــور 
مســـتقیم جهادگـــران در خطـــوط اصلـــی جنـــگ در 
ــتقیم  ــاع مسـ ــی و دفـ ــای عملیاتـ ــواز و قرارگاه هـ اهـ
در جهـــت حفـــظ آب وخـــاک میهـــن عزیزمـــان 
کارنامـــه گســـترده جهاددانشـــگاهی در طـــول دفـــاع 
مقـــدس را ســـامان می دهـــد، ادامـــه داد: شـــالوده و 
ـــواره  ـــد هم ـــگاهی و پیون ـــاد در جهاددانش ـــوم جه مفه
آن بـــا آرمان هـــا و ارزش هـــای انقابـــی ســـبب 
شـــده اســـت تـــا ایـــن نهـــاد انقابـــی، بـــا نگاهـــی 
وظیفه گرایانـــه در ســـطوح مختلـــف عرصـــه دفـــاع و 
ـــه  ـــم بنی ـــت و تحکی ـــاب و تقوی ـــای انق ـــظ ارزش ه حف

دفاعـــی کشـــور حضـــور یابـــد.
ـــای  ـــه تاش ه ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــان ب  وی در پای
خســـتگی ناپذیر جهادگـــران کـــه بـــا رویکـــردی 
ـــته  ـــال گذش ـــا س ـــت ت ـــده اس ـــال ش ـــالت گونه دنب رس
ــص  ــران مخلـ ــران و ایثارگـ ــر جهادگـ ــا در خاطـ تنهـ
جهاددانشـــگاهی و در البـــه الی اســـناد و مـــدارک 
الهیـــات  گـــروه  بـــا همـــت  و  بـــود  باقی مانـــده 
ــی  ــات اجتماعـ ــانی و مطالعـ ــوم انسـ ــگاه علـ پژوهشـ
ـــد  ـــاز شـــده و امی ـــط آن آغ ـــت و ضب جهاددانشـــگاهی ثب
ــا حمایـــت الزم از ایـــن پژوهـــش،  ــه بـ آن اســـت کـ

نتایـــج ارزشـــمند آن بـــه زودی منتشـــر شـــود.
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گفتـار

دکتـر  مهـر:  فرهنـگ،04  و  علـم  دانشـگاه  عمومـی  روابـط 
سـید سـعید هاشـمی رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ 
جهاددانشـگاهی هم زمـان بـا آغـاز سـال تحصیلـی جدید 
دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالی کشـور، ضمن تشـریح 
همه گیـری  آغـاز  زمـان  از  دانشـگاه  ایـن  فعالیت هـای 
بیمـاری کوویـد 1۹ در کشـور گفـت: هم زمـان بـا شـیوع 
ایـن بیمـاری در اسـفند 13۹۸، دانشـگاه علـم و فرهنگ 
نیـز ماننـد اغلـب دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی کشـور 
بـا مشـکاتی در زمینـه برگزاری مجـازی کاس ها روبه رو 
بـود کـه به مـرور زمـان ایـن مشـکات برطـرف شـدند. 
در اوایـل سـال 13۹۹ و بـا توسـعه زیرسـاخت ها، موفـق 
شـدیم آموزش مجـازی را به خوبـی دنبال کنیـم و اکنون 
پـس از گذشـت 3 تـرم، تجربـه کافـی در ایـن زمینـه 
کسـب کرده ایم و اسـاتید و دانشـجویان نیز با این مسـیر 
به خوبـی آشـنا شـده اند. از آن جـا کـه برگـزاری منظـم 
کاس هـا و همچنیـن کیفیت ارایـه دروس اهمیت زیادی 
دارد در ایـن 3 تـرم همـواره تـاش کردیـم سـناریوهای 
مختلفـی شـامل آمـوزش حضـوری، مجـازی و ترکیبی از 

حضـوری- مجـازی را مدنظـر داشـته ایم.
دکتـر هاشـمی تاکیـد کـرد: یکـی از مشـکاتی کـه 
دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی کشـور بـا آن دسـت 
بـه گریبـان هسـتند، عـدم ثبـات در تصمیم گیری هایـی 
اسـت که بـه دالیـل مختلـف، عمـا امکان پذیر نیسـتند. 
خوش بیـن بودیم کـه بتوانیـم از مهرمـاه 1۴00 کاس ها 
را بـه شـکل حضـوری برگـزار کنیـم، امـا جهش یافتگـی 
ویـروس کرونا و شـیوع سـویه دلتا، تمامی معـادالت را به 
هـم زد و دوره شـیوع ایـن سـویه نیز طوالنی شـده اسـت 
و تـا ایـن دوره را طـی نکنیـم، بازگشـایی تمامـی مقاطع 

کشـور بـه صـاح نخواهـد بود.

برنامه ریزی برای برگزاری ترکیبی کالس ها 
)حضوری- مجازی(

کـرد:  خاطرنشـان  فرهنـگ  و  علـم  دانشـگاه  رییـس 
سـناریوهای  نیـز   1۴00-1۴01 تحصیلـی  سـال  بـرای 
مختلفـی را طراحـی و پیش بینـی کرده ایـم و امیدواریـم 
بتوانیـم کاس هـا را بـه شـکل ترکیب حضـوری- مجازی 

برگـزار کنیـم. امیدواریـم بتوانیم 2 تا 3 جلسـه در مقطع 
کارشناسـی و 5 تـا 6 جلسـه در کارشناسـی ارشـد را بـه 
شـکل حضـوری برگـزار کنیـم. در مقطـع دکتـرا نیـز بـه 
دلیـل تعـداد کـم دانشـجویان، پیش بینـی می کنیـم کـه 
بتوانیـم کاس هـا را بـه شـکل حضـوری برگـزار کنیـم.

وی افـزود: در خصوص دانشـجویان تحصیات تکمیلی 
و بحث هـای پایان نامـه و رسـاله، به ویـژه در رشـته های 
فنـی و علـوم پایـه کـه نیـاز بـه اسـتفاده از آزمایشـگاه و 
کارگاه دارنـد، تـاش می کنیـم تحـت شـرایط خـاص و 
زمینـه  بهداشـتی،  پروتکل هـای  حداکثـری  رعایـت  بـا 
حضـور دانشـجویان را فراهـم کنیـم. در حـال حاضـر در 
زمینـه برگزاری مجـازی کاس ها، در آمادگـی کامل قرار 
داریـم. تمامی کاس ها بـرای آمـوزش ترکیبی حضوری- 
مجـازی مجهـز شـده اند و اقدامـات الزم از جملـه رعایت 
فاصله گـذاری و تهویـه مناسـب در محیـط کاس هـا را 
بـرای حفظ سـامت اسـاتید و دانشـجویان و رفـع نگرانی 

خانواده هـا انجـام داده ایـم.
دکتـر هاشـمی تصریح کـرد: البتـه این موارد بسـتگی 
به شـرایط کشـور دارد و در این زمینـه تابع تصمیم گیری 
هسـتیم.  عتـف  وزارت  و  کرونـا  بـا  مقابلـه  ملـی  سـتاد 
امیدواریـم بـا مجموعـه تاش هایی که در مجموعه سـتاد 
ملی مقابله با کرونا کشـور، وزارت بهداشـت و وزارت عتف 
صـورت می گیـرد، در کنار سـرعت گرفتن واکسیناسـیون 
در کشـور و رعایـت حداکثـری پروتکل های بهداشـتی، به 
شـرایط بـا ثبـات و مطلوبی در کشـور دسـت پیـدا کنیم.

ضرورت جدی گرفتن بحث بازگشت به آموزش 
حضوری

رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ بـا اشـاره به سـرعت 
گرفتن بحث واکسیناسـیون دانشـجویان گفت: بازگشـایی 
کامـل دانشـگاه ها در شـرایط واکسیناسـیون سراسـری، 
قطعـا مـورد اسـتقبال همـه قـرار می گیـرد و دانشـگاه ها 
و مراکـز آمـوزش عالـی برای ایـن موضوع آماده هسـتند، 
حضـور  مبنـای  بـر  دانشـگاه ها  فعالیـت  اسـاس  زیـرا 
دانشـجویان در فضـای آموزشـی دانشـگاه ها اسـت. بحث 
ضـرورت بازگشـت بـا آمـوزش حضـوری را بایـد جـدی 

استمرار آموزش مجازی آفت آموزش عالی طی 
سال های آینده است

رییس دانشگاه علم و فرهنگ بر رضورت جدی گرفنت بحث بازگشت به آموزش حضوری تاکید کرد
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بگیریـم. عـدم حضور فیزیکـی دانشـجویان در کاس های 
تـرم،  ایـن 3  در  تحصیلـی  افـت  عـدم جبـران  و  درس 

می توانـد در آینـده مشکل سـاز باشـد.

استمرار آموزش مجازی، آفتی در حوزه آموزش 
عالی طی سال های آینده

مجـازی  آمـوزش  معتقـدم  افـزود:  هاشـمی  دکتـر 
را  خـود  خـاص  آسـیب های  درصـدی،  شـکل 100  بـه 
دارد. آمـوزش مجـازی عـوارض و آسـیب های جـدی بـه 
دانشـگاه ها  در  هـم  و  مـدارس  در  هـم  آموزشـی  نظـام 
وارد کـرده اسـت. در آمـوزش مجـازی کاس هـا عمدتـا 
یک طرفـه هسـتند و عمـا پرسـش و پاسـخ چندانی بین 
دانشـجویان و اسـاتید صورت نمی گیـرد. در عین حال، از 
ابـزار آموزشـی نیز به درسـتی اسـتفاده نمی شـود و بخش 
مهارتـی، آزمایشـگاهی و کارگاهـی نیـز به شـکل مجازی 
برگـزار می شـود؛ بـه ایـن شـکل، یادگیـری کاهـش پیدا 
می کنـد و ایـن آفتی اسـت که ممکن اسـت در سـال های 
آینـده، فارغ التحصیـان دانشـگاهی را دچار مشـکل کند. 
در آمـوزش مجـازی، یادگیـری به صـورت کامـل و جامـع 
حاصـل نمی شـود و بـا توجـه به شـرایط حاکم بـر جهان 
بایـد ترکیبـی از آمـوزش حضـوری- مجـازی را دنبـال 

. کنیم

دانشگاه بدون حضور 
دانشجویان روح ندارد

جملـه  از  دانشـجویان  برخـی  کـرد:  تاکیـد  وی 
در  و حضـور  دانشـگاه  محیـط  ورودی ۹۹،  دانشـجویان 
کاس هـای درس را تجربـه نکرده اند؛ یعنـی هم به لحاظ 
علمـی و هـم به لحـاظ تعامـات اجتماعـی، تجربـه ای از 
حضـور در ایـن محیـط دانشـگاه نداشـته اند کـه می تواند 
در آینـده مشکل سـاز باشـد. در عیـن حال، شـور، نشـاط 
و روح حاکـم بـر فضـای آمـوزش عالـی منـوط بـه حضور 
دانشـجویان در محیـط دانشـگاه ها و مراکز آمـوزش عالی 
اسـت. تمـام فضاهای آموزشـی دانشـگاه ها، آزمایشـگاه ها 
و کارگاه هـا، همگـی بـرای اسـتفاده دانشـجویان فراهـم 
مجـدد  حضـور  و  بازگشـت  شـاهد  بایـد  و  شـده اند 

باشـیم. دانشـجویان در محیـط دانشـگاه ها 

روند واکسیناسیون 
دانشجویان باید سرعت بگیرد

اشـاره  ضمـن  فرهنـگ  و  علـم  دانشـگاه  رییـس 
دانشـجویان  واکسیناسـیون  رونـد  گرفتـن  به سـرعت 
گفـت: گله منـدی در بحـث واکسیناسـیون دانشـجویان 
داریـم و قـرار بـود ایـن کار خیلـی زودتـر و بـا شـتاب 
بیشـتری، قبـل از شـروع سـال تحصیلـی جدیـد آغـاز 
کل  جمعیـت  بـه  دانشـجویی  جمعیـت  نسـبت  شـود. 
در  دانشـجو  میلیـون   3.5 حـدود  و  اسـت  کـم  کشـور 
کشـور داریـم. معتقـدم در یـک پروسـه زمانـی کمتـر از 
یـک مـاه، می توانیم کل دانشـجویان کشـور را واکسـینه 
کنیـم. امیدواریـم بحـث واکسیناسـیون دانشـجویان بـا 
سـرعت بیشـتری انجام شـود تـا فرصت نیمسـال اول را 
از دسـت ندهیـم. در مجموعـه دانشـگاه علـم و فرهنگ، 
همه اسـاتید و پرسـنل دانشـگاه واکسینه شـده اند؛ البته 
گروهـی از اسـاتید حق التدریـس با ما در حـال همکاری 
هسـتند کـه تـاش می کنیـم بحـث واکسیناسـیون این 
اسـاتید نیـز به سـرعت انجام شـود. آمـار واکسیناسـیون 
واحـد  انتخـاب  فرآینـد  طریـق  از  نیـز  را  دانشـجویان 
ایـن  پیگیـر  دانشـجویی  معاونـت  و  می کنیـم  بررسـی 

قضیـه اسـت.

نقش رسانه ها 
در بحث فرهنگ سازی

تمامـی  رعایـت  کـرد:  تصریـح  هاشـمی  دکتـر 
پروتکل هـای بهداشـتی کـه در جهـان اثبـات شـده اند، از 
جملـه اسـتفاده مـداوم از ماسـک در فضاهـای عمومـی، 
رعایـت فاصلـه اجتماعـی، تهویـه مناسـب، بسـیار حائـز 
اهمیـت هسـتند. بحث فرهنگ سـازی در زمینـه ضرورت 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی کـه ضامـن سـامت همه 
رسـانه ها،  و  بـوده  اهمیـت  حایـز  بسـیار  اسـت،  مـردم 
نقـش اصلـی در ایـن فرهنگ سـازی را بـر عهـده دارنـد. 
بایـد پذیرفـت کـه کرونـا بـه بخشـی از زندگی مـا تبدیل 
شـده اسـت. در عین رعایت تمام پروتکل های بهداشـتی، 
نبایـد تـرس زیـاد همـراه بـا وسـواس در جامعـه و بیـن 

غالب شـود. مـردم 

وی تاکیـد کـرد: بـا انجـام واکسیناسـیون حداکثـری 
بایـد  زندگـی  بهداشـتی،  پروتکل هـای  رعایـت دقیـق  و 
جریـان داشـته باشـد. نمی تـوان جریـان زندگـی را مدام 
تعطیـل کـرد، زیـرا معیشـت مـردم و اقتصـاد کشـور در 
ذات  اسـت.  اجتمـاع  در  افـراد  حضـور  و  فعالیـت  گـرو 
از حضـور در اجتمـاع  نبایـد  انسـان اجتماعـی اسـت و 
فـراری باشـیم؛ بنابراین در کنـار واکسیناسـیون و رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی، بایـد سـازگاری خـود را بـا ایـن 

بیمـاری افزایـش دهیـم.

لزوم ارایه تعریف 
صحیح از دورکاری

رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ بـه بحـث دورکاری 
اشـاره کـرد و گفـت: نیازمنـد فرهنگ سـازی در زمینـه 
دورکاری هسـتیم. ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه طـی 20 
مـاه گذشـته و تمدیـد بحـث دورکاری، به نوعـی تنبلـی 
و فـرار از کار در سیسـتم های اداری رخنـه کـرده باشـد 
کـه بازسـازی مجـدد آن بسـیار مشکل سـاز خواهـد بـود. 
برای دورکاری، براسـاس هر شـغل باید تعریف مشـخصی 
ارایـه و در ایـن زمینه، فرهنگ سـازی شـود. در عین حال 
ضـروری اسـت کـه در یـک پژوهش، میـزان بهـره وری و 
کارآیـی مشـاغل در زمـان دورکاری، مـورد سـنجش و 

ارزیابـی قـرار گیرد.

ضرورت تسریع صدور
 ویزاهای تحصیلی دانشجویان خارجی

 در صورت آموزش حضوری
بـا  گفت وگـو  در  فرهنـگ  و  علـم  دانشـگاه  رییـس 
ایسـنا بـا اشـاره بـه مشـکات جـذب دانشـجو در عرصـه 
بین الملـل بـه دلیـل تحریم هـا و کرونا تاکید کـرد: تاش 
گرفتـه  نادیـده  بین الملـل  بخـش  در  نبایـد  دانشـگاه ها 
شـود کـه در ایـن شـرایط سـخت، از کشـورهای مختلف 
دانشـجو جـذب کرده انـد و در صـورت ارایـه آموزش های 
حضـوری حتمـا بایـد صـدور ویزاهـای تحصیلـی تسـریع 
شـده و مقدمـات حضـور دانشـجویان خارجی نیـز همراه 
و...  واکسیناسـیون  بهداشـتی،  پروتکل هـای  رعایـت  بـا 

شـود. فراهم 
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گفتـار

ــزوم  ــط عمومــی جهاددانشــگاهی، 0۶ شــهریور: بحــث ل رواب
ســرعت بخشــیدن بــه واردات واکســن کرونــا، همچنیــن 
ــور،  ــل کش ــن در داخ ــد واکس ــون تولی ــث پیرام مباح
ــن  ــر رامی ــا دکت ــنا ب ــوی ایس ــرای گفت وگ ــه ای ب بهان
پژوهشــکده ســرطان  فروشــانی سرپرســت  صرامــی 
معتمــد جهاددانشــگاهی و رییــس مرکــز تحقیقــات 
ســرطان پســتان و عضــو شــورای راهبــردی شــبکه 

ــود. ــور ب ــی کش ــکی مولکول ــات پزش تحقیق
ــدن  ــط ش ــی، خل ــکات فعل ــل مش ــن عام مهم تری

ــن ــی واکس ــد مل ــث واردات و تولی بح
دکتــر صرامــی فروشــانی در خصــوص دالیــل و 
ــی  ــم تمام ــور به رغ ــیون کش ــکل واکسیناس ــل مش عوام
ــه  ــد ب ــرد: ببینی ــد ک ــه، تاکی ــورت گرفت ــای ص تاش ه
نظــر مــن مهم تریــن عامــل مشــکات فعلــی و ســرعت 

پاییــن واکسیناســیون ملــی بــه علــت خلــط شــدن بحث 
واردات واکســن و تولیــد ملــی آن بــود! البتــه در هــر دو 
موضــوع اشــکاالتی وجــود داشــت، ولــی وابســته کــردن 
ــت گذاری ها و  ــث سیاس ــم باع ــه ه ــوع ب ــن دو موض ای
تصمیماتــی شــد کــه اگــر نگوییــم خســارت بار و اشــتباه 
ــه  ــود. ب ــم نب ــن ه ــه ممک ــن گزین ــل بهتری ــود، حداق ب
عبارتــی، وابســته شــدن و در مقابــل هــم قــرار گرفتــن 
ایــن دو موضــوع باعــث تشــدید مشــکات و اشــتباه در 

شــد. تصمیم گیری هــا 
رییــس پژوهشــکده ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی 
ــه واردات و  ــود در زمین ــکات موج ــه مش ــاره ب ــا اش ب
تولیــد واکســن تصریــح کــرد: خــوب، اطاعــات مــن در 
ــی  ــت، ول ــق نیس ــت و دقی ــدود هس ــاب واردات مح ب
ــف در  ــل مختل ــه دالی ــت ب ــه دول ــد ک ــر می آی ــه نظ ب

ــد کــه البتــه درســت اســت  ــد واکســن تعلــل ورزی خری
طــرح برخــی مباحــث کارشناســی نشــده در ایــن تعلــل 
ــه علــت  ــت ب ــم دول ــی بعیــد می دان ــوده، ول تاثیرگــذار ب
نگرانــی از مباحثــی نظیــر "عقیم شــدن جوانــان ایــران" 
ــی  ــن در حال ــد! ای ــرده باش ــل ک ــن تأم در ورود واکس
ــدت  ــا به ش ــن در دنی ــد واکس ــت تولی ــه ظرفی ــود ک ب
ــا  ــی ب ــه دالالن بین الملل ــه ای ک ــوده، به گون ــدود ب مح
شــناخت ایــن موضــوع و دوراندیشــی ای بهتــر از دولــت 
 )allocate( مــا، واکســن را از تولیدکننــدگان الوکیــت
و پیش خریــد کــرده بودنــد تــا چنــد برابــر قیمــت پایــه 

ــروش رســانند. ــه ف ب

تعلل در پیش خرید، 
یکی از مشکالت اصلی واردات واکسن

افــزود:  جهاددانشــگاهی  کرونــای  ســتاد  عضــو 
بنابرایــن یکــی از بزرگ تریــن دالیــل مشــکات واردات، 
ــد  ــد، بلکــه در پیش خری ــه تنهــا در خری ــت ن ــل دول تعل
ــود  ــن موج ــم واکس ــداد ک ــه تع ــه ب ــا توج ــن ب واکس
ــت  ــد، در نهای ــل در خری ــن تعل ــه ای ــود ک ــازار ب در ب
ــک نظــر  ــا ی ــد. ب ــران ش ــبد ای ــدن س ــی مان ــث خال باع
ــرای  ــا ب ــر م ــی اگ ــه حت ــم ک ــرض کن ــی ع غیرسیاس
ــد  ــم، بعی ــد می کردی ــم تقاضــای خری ــزر ه واکســن فای
ــد در  ــکان خری ــاس، ام ــه حس ــه در آن بره ــم ک می دان

ــت. ــود داش ــن وج ــن واکس ــی ای ــاس مل مقی
ایــن پژوهشــگر برتــر کشــوری در ســال ۹۹ در حــوزه 
پزشــکی خاطرنشــان کــرد: برخــی مســووالن همچنیــن 
ــی از  ــن را یک ــرای واکس ــنهادی ب ــاالی پیش ــت ب قیم
دالیــل عــدم واردات می داننــد کــه ایــن حــرف درســت 
اســت، ولــی ایــن خــود مؤیــد ادعــا و عــرض ایــن حقیــر 
ــد و  ــا و تولی ــبت تقاض ــس نس ــدم باالن ــی ع ــت، یعن اس
ــرده  ــد ک ــن را پیش خری ــه واکس ــطه ها ک ــور واس حض
و یــا حتــی شــاید بــرای )یکــی از( تولیدکننــدگان 
خارجــی، داللــی هــم می کردنــد! شــاید بــا تدبیــر 

توان جهاددانشگاهی برای تبدیل شدن به یک واکسن ساز 
حرفه ای با مشارکت بخش های صنعتی

رییس پژوهشکده رسطان معتمد جهاددانشگاهی و پژوهشگر برتر کشوری در سال ۹۹ در حوزه پزشکی تاکید کرد
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و پیش خریــد کــردن واکســن و یــا حداقــل تعلــل 
ــا قیمتــی مناســب تر،  کمتــر، می توانســتیم واکســن را ب

ــم. ــه کنی ــده تهی ــتقیما از تولیدکنن مس

عدم حمایت جدی از بخش خصوصی در خصوص 
واردات واکسن

ــر  ــوی دیگ ــزود: از س ــانی اف ــی فروش ــر صرام دکت
ــم،  ــزد می کنی ــت گوش ــه دول ــرادات را ب ــن ای ــی ای وقت
واردات  توجیــه می کننــد کــه  بافاصلــه  مســووالن 
ــه  ــوب ب ــت! خ ــت نیس ــه وزارت بهداش ــن وظیف واکس
ــت،  ــن اس ــن ای ــوال م ــع، س ــن موض ــول ای ــرض قب ف
سیاســت وزارت بهداشــت در بــاب واردات توســط بخــش 
ــر  ــن ب ــخصی م ــر ش ــت؟ نظ ــوده اس ــه ب ــی چ خصوص
ــت از عــدم  ــات و شــنیده ها حکای حســب برخــی تجربی
حمایــت جــدی از بخــش خصوصــی در خصــوص واردات 

ــن دارد. واکس
معتمـد  سـرطان  پژوهشـکده  علمـی  هیـات  عضـو 
جهاددانشـگاهی تاکیـد کـرد: در توضیح بایـد عرض کنم 
کـه تولیدکننـدگان خارجی بـرای فروش واکسـن به یک 
شـرکت خصوصـی، معرفی نامه از وزارت بهداشـت و تایید 
شـرکت ایرانی توسـط ایـران را شـرط الزم می دانسـتند، 
بـه  معرفی نامـه  صـدور  بهداشـت،  وزارت  حالی کـه  در 
شـرکت ایرانـی را منـوط بـه تایید شـرکت ایرانی توسـط 
تولیدکننـده خارجـی می دانسـت و عمـا با این داسـتان 
مـرغ و تخم مـرغ و سـیکل معیـوب؛ عمـا دسـت بخـش 
خصوصی بسـته شـد. شـکایت در این باب حتـی به دفتر 
رییـس جمهـور کشـیده شـد و به رغـم دسـتور رییـس 
جمهـور مبنـی بـر حمایـت واردات، در عمل هیـچ اتفاقی 
نیفتـاد! در یـک مورد مسـتند که من شـخصا اطاع دارم، 
حتـی دسـتور دفتـر رییـس جمهـور بـه وزارت بهداشـت 
نتوانسـت راهگشـا باشـد که نشـان از ناهماهنگی مدیران 
ارشـد در تصمیم گیـری در بـاب ایـن مهـم بوده اسـت!

شــدن  عملیاتــی  زمینه ســاز  کرونــا،  همه گیــری 
حرکتــی بســیار ارزشــمند در حــوزه واکسن ســازی
رییــس پژوهشــکده ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی 
در تشــریح وضــع تولیــد واکســن در داخــل گفــت: خوب 
بحــث تولیــد موضوعــی اســت کــه بایــد کامــا از واردات 
ــاالی  ــیار ب ــت بس ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــود! ب ــک ش تفکی
ــی،  ــرایط سیاس ــخت افزاری و ش ــزاری و س ــوه نرم اف بالق
فراورده هــای  تولیــدات محصــوالت خصوصــا  یقینــا 
ــا  ــرای م ــی ب ــروری و حیات ــر ض ــک ام ــان ی دانش بنی
ــه  ــکار آن اگــر ب ــا ان ــت و ی ــه شــمار مــی رود کــه غفل ب
ــت دارد.  ــه ای از خیان ــت نباشــد، حتمــا بارق علــت جهال
ایــن مهــم در مــورد تولیــد ملــی واکســن های مختلــف 
ــای  ــه اوال پ ــرا ک ــد، چ ــدان می یاب ــد چن ــی ص اهمیت
ــا، چندیــن دهــه  ســامت مــردم در میــان اســت و ثانی
تجربــه در دو مجموعــه واکسن ســاز بــزرگ کشــور 
ــره ای  ــتور، ذخی ــتیتو پاس ــه رازی و انس ــی موسس یعن
ــه،  ــن عرص ــور در ای ــه و کش ــمار رفت ــه ش ــمند ب ارزش
دوران درخشــانی را در تاریــخ خــود ثبــت کــرده اســت؛ 
ــرفت ها و  ــبت پیش ــه نس ــر ب ــال حاض ــه در ح ــر چ اگ
ــد  ــه واکســن های نســل جدی ــه روز و ارای ــای ب فناوری ه
در دنیــا، رشــد همــگام و همســویی را نداشــته ایم و 

به نوعــی افــول را شــاهد بوده ایــم.
درمان هــای  فنــاوری  توســعه  دپارتمــان  مدیــر 
این جانــب،  نظــر  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  پیشــرفته 
ــرای کشــور در زمینــه  ــا عمــا تلنگــری ب پاندمــی کرون
ــت  ــوده اس ــازی ب ــوزه واکسن س ــش در ح ــه جه ــاز ب نی
و باعــث گردیــد حرکتــی بســیار ارزشــمند در ایــن 

ــن  ــه برتری ــاد دارم ک ــا اعتق ــی شــود. قوی راســتا عملیات
ــا تاشــی بی نظیــر،  متخصصــان و دانشــمندان کشــور ب
ــد  ــه بای ــد ک ــی کردن ــبه ط ــک ش ــاله را ی ــد س ره ص
دســت ایشــان را بوســید، امــا در ایــن حرکــت اشــکاالت 
جــدی وارد اســت کــه می توانــد زحمــات ایــن عزیــزان 

ــد! ــدوش کن ــر و مخ را متاث

بزرگ ترین مشکل، رقابت
 به جای مشارکت و همکاری

دکتــر صرامــی فروشــانی افــزود: اجــازه بفرماییــد بــا 
صراحــت عــرض کنــم کــه اولیــن و بزرگ تریــن مشــکل، 
ــت"  ــی "رقاب ــی یعن ــگی و قدیم ــل همیش ــان معض هم
ــه  ــه در مقول ــکاری" اســت ک ــای "مشــارکت و هم به ج
واکســن، نمــودی صــد چنــدان داشــت! االن در زمینــه 
تولیــد واکســن چندیــن گــروه در حــال فعالیــت جــدی 
ــی از  ــف و برخ ــای مختل ــی فناوری ه ــه برخ ــتند ک هس
ــر  ــرای ه ــد. خــوب، ب ــاوری مشــابه اســتفاده می کنن فن
فنــاوری مــا بــه دو مقولــه "دانــش فنــی"و "زیرســاخت" 
نیــاز داریــم. ســوال کلیــدی مــن ایــن اســت که بــا توجه 
بــه محدودیــت جــدی منابــع و زیرســاخت های موجــود، 
ــوازی  ــت م ــن فعالی ــای ای ــه به ج ــود ک ــر نب ــا بهت آی
ــه  ــک کمیت ــب ی ــی، در قال جهــت کســب افتخــاری مل
ملــی سیاســت گذاری و بــا بررســی و کارشناســی دقیــق 
و در نظــر گرفتــن ارکان کلیــدی تولیــد واکســن نظیــر 
زیرســاخت های موجــود در کشــور، دانــش فنــی، تجربــه 
ســازمانی، هزینــه تولیــد، ظرفیــت تولیــد، تامیــن منابــع 
و مــواد مــورد نیــاز و...، یــک مــدل واکســن بــا یــک نــوع 
فنــاوری به عنــوان پــروژه واکســن ملــی معرفــی و کلیــه 
ــد  ــرای تولی ــی و خصوصــی ب ــای بخــش دولت ظرفیت ه
ــی شــکل می گرفــت؟ ــب یــک مشــارکت مل آن در قال

ــد  ــد تاکی ــی کووی ــلول درمان ــای س ــری پروژه ه مج
کــرد: آیــا بهتــر نبــود کــه بــا تجمیــع نخبــگان، 
در  صنعتــی  بخش هــای  صاحبــان  و  ســرمایه گذاران 
ــع  ــد و تجمی ــدا تولی ــی، ابت ــک کنسرســیوم مل ــب ی قال
و اشــتراک دانــش فنــی الزم توســط نخبــگان بــه 
انجــام رســیده، ســرمایه گذاران دولتــی و خصوصــی 
ــد  ــق می کردن ــیوم تزری ــن کنسرس ــع الزم را در ای مناب
ــه  ــت کل زیرســاخت های موجــود در کشــور ب و در نهای
نســبت ظرفیــت خــود در تولیــد یــک محصــول مشــابه 
و ســازگار در قالــب همیــن کنسرســیوم مشــارکت 

ــا  ــعه مدل ه ــاب توس ــق در ب ــا تحقی ــد؟ یقین می کردن
و فناوری هــای مختلــف واکســن بــرای محققیــن بســیار 
ــت  ــرایط اضطــرار و محدودی ــی در ش جــذاب اســت، ول
ــد  ــکان تولی ــا ام ــاخت های محــدود، عم ــان و زیرس زم
به موقــع )تاکیــد می کنــم به موقــع( شــش واکســن 
نمی نمایــد!  صــواب  چنــدان  کشــور  بــرای  موفــق 
ــدر  ــر ه ــاوه ب ــوازی، ع ــای م ــن عملکرده حاصــل چنی
ــا در  ــن، یقین ــرژی متخصصی ــی و ان ــع مل ــن مناب رفت
ــته  ــش داش ــی نق ــن مل ــی واکس ــه کاف ــر در عرض تأخی

ــت! ــد داش و خواه
عضــو شــورای راهبــردی شــبکه تحقیقــات پزشــکی 
ــه  ــد ک ــازه بفرمایی ــاال اج ــزود: ح ــور اف ــی کش مولکول
ــب  ــل عق ــوص دالی ــؤال اول در خص ــه س ــم ب برگردی
مانــدن ایــران در برنامــه واکسیناســیون؛ همان طــور 
بحــث  در  هــم  مــا  دادم،  توضیــح  خدمتتــان  کــه 
ــد؛  ــث تولی ــم در بح ــم و ه ــل نکردی ــوب عم واردات خ
ــی مشــکل  ــم، ول ــل کنی ــر عم ــاید می توانســتیم بهت ش
ــه  ــکل ب ــن دو مش ــه ای ــود ک ــدان می ش ــا صدچن آنج
ــاید  ــن ش ــد و ای ــوط گردن ــم مرب ــه ه ــده و ب ــم تنی ه
ــر و در  ــه در ظاه ــه چ ــود ک ــا ب ــتباه م ــن اش بزرگ تری
ــاید در  ــی ش ــا حت ــی و ی ــای سیاســی و عموم تریبون ه
ــی  ــد مل ــری، تولی ــت گذاری و تصمیم گی ــع سیاس مراج
ــن  ــا ای ــن گزینــه واردات دانســتیم. ب واکســن را جایگزی
رویکــرد، اوال واردات جــدی گرفتــه نشــد و کل امیدهــا و 
برنامه ریزی هــا معطــوف بــه قــول تولیــدات ملــی گردیــد 
و ثانیــا و بســیار مهم تــر از آن، فشــار بســیار زیــادی بــر 
ــرات  ــد اث ــه می توان ــده ک ــده وارد آم ــای تولیدکنن تیم ه

ــد. ــته باش ــی داش ــاری در پ ــیار زیانب ــج بس و نتای
دکتــر صرامــی فروشــانی تاکیــد کــرد: اکثــر نخبــگان 
و دانشــمندان شــاغل در تیم هــای چندگانــه تولیــد 
ــا از  ــند، یقین ــدم نباش ــتادان ارجمن ــر از اس ــن اگ واکس
ــح  ــه تصری ــتند و صادقان ــزم هس ــیار عزی ــتان بس دوس
ــدگان  ــی از تولیدکنن ــورد یک ــا در م ــه مث ــم ک می کن
واقعــا راه صدســاله یــک شــبه طــی شــده اســت، ولــی 
ــول و  ــمند، ق ــای ارزش ــن تاش ه ــود ای ــا وج ــی ب حت
ــنی کارا،  ــون دوز واکس ــن میلی ــد چندی ــن تولی تضمی
واقعــا از لحــاظ علمــی ســاده نمی نمایــد! حتــی در 
ــازه  صــورت امــکان چنیــن ظرفیــت تولیــدی در یــک ب
ــن داشــت  ــوان یقی ــا می ت ــاه، از کج ــیار کوت ــی بس زمان
کــه ایــن محصــول یقینــا کارایــی الزم را خواهد داشــت؟ 
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اعــام عمومــی چنیــن قول هــا و تضمین هــا،  آیــا 
ــد  ــم علمــی خواه ــر تی ــف ب ــی جــز فشــار مضاع حاصل
ــای فرانســه  داشــت؟ یادمــان هســت کــه واکســن کرون
ــرد، در  ــره می ب ــرفته به ــیار پیش ــی بس ــه از پلتفرم ک
ــت  ــه ظرفی ــه ب ــی الزم )ن ــدم کارای ــت ع ــه عل ــت ب نهای

ــد. ــارج ش ــتور کار خ ــد( از دس تولی

تفکیک شدن بحث نیاز واردات
 از تولید از سوی دولت جدید

پژوهشـــگر برتـــر کشـــوری در ســـال ۹۹ در حـــوزه 
ــرایط  ــب در شـ ــر اینجانـ ــه نظـ ــزود: بـ ــکی افـ پزشـ
ـــوان  ـــه به عن ـــی ن ـــن مل ـــد واکس ـــور، تولی ـــی کش کرونای
جایگزیـــن، بلکـــه به عنـــوان یـــک پشـــتوانه و ذخیـــره 
راهبـــردی بایـــد دیـــده می شـــد تـــا اســـترس انجـــام 
تعهداتـــی به واقـــع ســـخت و بعضـــا نشـــدنی از دوش 
محققـــان توانمنـــد کشـــور برداشـــته می شـــد و عـــدم 
واردات بـــه علـــت امیـــد بـــه تولیـــد ملـــی، بهانـــه ای 
ـــت.  ـــرار نمی گرف ـــی ق ـــی مل ـــیون ناکاف ـــرای واکسیناس ب
بـــه نظـــر می رســـد دولـــت جدیـــد در ایـــن راســـتا، 
سیاســـت درســـتی را در پـــی گرفتـــه اســـت و بحـــث 

نیـــاز واردات را از تولیـــد تفکیـــک نمـــوده اســـت.

اولین واکسن در دسترس
 هر فرد، بهترین واکسن

دکتـــر صرامـــی فروشـــانی در خصـــوص اثربخشـــی 
ــوارد  ــرل مـ ــور در کنتـ ــود در کشـ ــن های موجـ واکسـ
ــرخ  ــش نـ ــتان و کاهـ ــاران در بیمارسـ ــتری بیمـ بسـ
ـــکی  ـــچ ش ـــای هی ـــد ج ـــت: ببینی ـــراد گف ـــر اف مرگ ومی
ـــر  ـــرای ه ـــترس ب ـــن در دس ـــن واکس ـــه اولی ـــت ک نیس
فـــرد، بهتریـــن واکســـن اســـت. در عمـــل هـــم اگـــر 
چـــه واکســـن های فایـــزر و مدرنـــا بـــا فاصلـــه از 
دیگـــر واکســـن ها قـــرار دارنـــد )در مـــورد اســـپاتنیک 
ــن های  ــی واکسـ ــی تمامـ ــم(،  ولـ ــر نمی کنـ اعام نظـ
به صـــورت  ســـینوفارم،  همچـــون  شـــده  تاییـــد 
ــرگ را کاهـــش  ــدن و مـ ــتری شـ ــر بسـ جـــدی خطـ
می دهنـــد کـــه اثـــری اســـت بســـیار بســـیار مهـــم! 
ـــی از  ـــزان کاف ـــن "می ـــرایط، تامی ـــن ش ـــن در ای بنابرای
ــب از  ــده" به مراتـ ــن تاییدشـ ــترس ترین واکسـ در دسـ
ـــط  ـــت. فق ـــر اس ـــا" مهم ت ـــن دنی ـــن واکس ـــه "بهتری تهی
ـــراط و  ـــم اف ـــخصی دارم و آن ه ـــی ش ـــک نگران ـــن ی م
تفریـــط همیشـــگی اســـت کـــه اگـــر قبـــا در واردات 
واکســـن تعلـــل می کردیـــم، ایـــن بـــار شـــتاب زدگی 
به خـــرج داده و در انتخـــاب "بهتریـــن گزینـــه در 

دســـترس" دچـــار خطـــا شـــویم.

تهیه بسته ای از واکسن های معتبر، به جای تکیه 
بر واردات یک واکسن

عضـــو شـــورای راهبـــردی شـــبکه تحقیقـــات 
ــه  ــرد: بـ ــان کـ ــور خاطرنشـ ــی کشـ ــکی مولکولـ پزشـ
نظـــرم عـــدم اعتمـــاد بـــه یـــک برنـــد و تولیدکننـــده 
و مذاکـــره جـــدی بـــا همـــه تولیدکننـــدگان جهانـــی 
می توانـــد نتیجـــه بهتـــری داشـــته باشـــد. دقـــت 
ـــد؛  ـــی دارن ـــا و معایب ـــن ها مزای ـــه واکس ـــه هم ـــم ک کنی
ـــتری از  ـــی بیش ـــزر کارآی ـــن فای ـــه واکس ـــر چ ـــا اگ مث
آســـترازنکا نشـــان داده، ولـــی بعضـــی تحقیقـــات 
حکایـــت از افـــت ســـریع تر ایمنـــی حاصـــل از آن 
ـــترازنکا  ـــر آس ـــا اگ ـــترازنکا دارد و ی ـــا آس ـــه ب در مقایس
ایمنـــی قوی تـــری در مقایســـه بـــا ســـینوفارم نشـــان 
ـــو بســـیار محـــدود  ـــا ممکـــن اســـت عوارضـــی ول داده، ام

ـــر  ـــوی دیگ ـــد. از س ـــته باش ـــوان داش ـــوان ج ـــرای بان ب
تاثیـــر موتاســـیون های )جهش هـــای( جدیـــد بـــر 
روی واکســـن های مختلـــف ممکـــن اســـت متفـــاوت 
ـــد  ـــات جدی ـــاس مطالع ـــر اس ـــه ب ـــور ک ـــد؛ همان ط باش
ــویه  ــه سـ ــا علیـ ــن مدرنـ ــد واکسـ ــر می رسـ ــه نظـ بـ
ـــری  ـــی بهت ـــزر ایمن ـــن فای ـــا واکس ـــه ب ـــا در مقایس دلت
ایجـــاد می کنـــد کـــه ایـــن امـــر بنـــا بـــه شـــنیده ها 
ـــت؛  ـــته اس ـــش داش ـــزر نق ـــهام فای ـــش ارزش س در کاه
بنابرایـــن به جـــای تکیـــه بـــر واردات یـــک واکســـن 
بهتـــر اســـت، تهیـــه بســـته ای از واکســـن های معتبـــر 

در دســـتور کار قـــرار گیـــرد.
ــلول  ــی و سـ ــروس درمانـ ــای ویـ ــری پروژه هـ مجـ
درمانـــی ســـرطان گفـــت: در خصـــوص کارایـــی 
ـــی  ـــی دقیق ـــات تحلیل ـــران، اطاع ـــیون در ای واکسیناس
ــر  ــای اخیـ ــا داده هـ ــت، امـ ــترس نیسـ ــوز در دسـ هنـ
منتشـــره از ســـوی مرکـــز مدیریـــت آمـــار و فنـــاوری 
ـــز  ـــل و آنالی ـــه تحلی ـــاز ب ـــه نی ـــر چ ـــت، اگ وزارت بهداش
ـــی،  ـــان به خوب ـــی همچن بیشـــتر و بعضـــا اصـــاح دارد، ول
ــری از  ــن در جلوگیـ ــدرت واکسـ ــت و قـ ارزش، اهمیـ
مرگ ومیـــر کرونایـــی را نمایـــش می دهـــد. در حـــال 
حاضـــر واکسیناســـیون در ایـــران بـــر گروه هـــای 
پرخطـــر تمرکـــز دارد، از ایـــن رو تاثیـــر عمومـــی 
واکســـن بـــر جمعیـــت از ایـــن مقـــدار قطعـــا بیشـــتر 
خواهـــد بـــود؛ البتـــه متغیرهـــای دیگـــر نظیـــر نـــوع 
واکســـن مـــورد نیـــاز در ایـــن مـــورد موثـــر خواهـــد 

بـــود.

توان جهاددانشگاهی برای تبدیل شدن به یک 
واکسن ساز حرفه ای با مشارکت بخش های صنعتی

ـــای  ـــوص فعالیت ه ـــانی در خص ـــی فروش ـــر صرام دکت
جهاددانشـــگاهی از زمـــان آغـــاز همه گیـــری بیمـــاری 
ـــرض  ـــان ع ـــه خدمتت ـــور ک ـــت: همان ط ـــد 1۹ گف کووی
ـــی  ـــش فن ـــش دان ـــن دو بخ ـــد واکس ـــرای تولی ـــردم، ب ک
ــت  ــتند. به صراحـ ــا هسـ ــاخت ها از ضرورت هـ و زیرسـ
و بـــا صداقـــت و پرهیـــز از مبالغـــه عـــرض می کنـــم 
ـــرفته  ـــای پیش ـــواع مدل ه ـــد ان ـــی تولی ـــش فن ـــه دان ک
واکســـن کوویـــد 1۹ خصوصـــا پلتفرم هایـــی کـــه 
ــد  ــتفاده می کننـ ــی اسـ ــو ویروسـ ــای آدنـ از وکتورهـ
)نظیـــر آســـترازنکا، اســـپاتنیک، جانســـون جانســـون 
و کانســـینو( همـــه از قبـــل در مراکـــز پزشـــکی 

ــال،  ــورت مثـ ــت. به صـ ــود اسـ ــگاهی موجـ جهاددانشـ
ــر  ــال حاضـ ــد، در حـ ــرطان معتمـ ــکده سـ در پژوهشـ
دو پـــروژه ویـــروس درمانـــی بـــا اســـتفاده از ویـــروس 
ـــی  ـــمت مهندس ـــه قس ـــت ک ـــام اس ـــال انج ـــو در ح آدن
ـــن  ـــک واکس ـــاخت ی ـــع از س ـــروس آن در واق ـــوم وی ژن
بـــا پایـــه آدنـــو ویـــروس، به مراتـــب مشـــکل تر و 

پیچیده تـــر اســـت!
مجـــری پروژه هـــای ســـلول درمانـــی کوویـــد 
نیـــز  زیرســـاخت ها  خصـــوص  در  کـــرد:  تاکیـــد 
بعضـــا  و  عالـــی  امکانـــات  دارای  جهاددانشـــگاهی 
ــد  ــتی فرآینـ ــب باالدسـ ــا در مراتـ ــر خصوصـ کم نظیـ
ــا  ــد بـ ــاز می توانـ ــورت نیـ ــه در صـ ــت کـ ــد اسـ تولیـ
ــه یـــک  ــارکت بخش هـــای صنعتـــی مرتبـــط، بـ مشـ
ــود  ــا وجـ ــود. بـ ــل شـ ــه ای تبدیـ ــاز حرفـ واکسن سـ
ایـــن توانمندی هـــا بـــه نظـــر می رســـد کـــه بـــا 
توجـــه بـــه انجـــام چندیـــن پـــروژه واکسن ســـازی در 
کشـــور، بـــه دلیـــل پرهیـــز از مـــوازی کاری و تضییـــع 
ـــم ورود  ـــن مه ـــه ای ـــه ب ـــگاهی مدبران ـــع، جهاددانش مناب
نکـــرده اســـت. تصـــور می کنـــم جهاددانشـــگاهی 
ـــه  ـــوده ک ـــزی( ب ـــن مراک ـــزو اولی ـــا ج ـــز )ی ـــن مرک اولی
ــرای  ــا طـــرف روس )RDIF( بـ ــرات جـــدی بـ مذاکـ
ــپاتنیک را در دســـتور  تولیـــد مشـــترک واکســـن اسـ
ـــمند  ـــدی و ارزش ـــت ج ـــم حمای ـــه به رغ ـــرارداد ک کار ق
ســـتاد توســـعه زیســـت فناوری، بـــه علـــت پرهیـــز از 
مـــوازی کاری )و البتـــه پـــاره ای کارشـــکنی ها(  آن را از 

دســـتور کار خـــود خـــارج ســـاخت!
معتمـــد  ســـرطان  پژوهشـــکده  رییـــس 
اســـتمرار  بـــه  اشـــاره  ضمـــن  جهاددانشـــگاهی 
ــور  ــور و ظهـ ــاری در کشـ ــری بیمـ ــرایط همه گیـ شـ
ســـویه های جدیـــد کروناویـــروس در پایـــان تصریـــح 
کـــرد: به عنـــوان یـــک ویروس شـــناس بـــا توجـــه 
بـــه احتمـــال تاثیـــر متفـــاوت ویروس هـــای مختلـــف 
بـــر مدل هـــای مختلـــف واکســـن، در صـــورت امـــکان 
ـــوده  ـــن نب ـــوع واکس ـــک ن ـــه ی ـــدود ب ـــبد واردات مح س
ــا در  ــردد تـ ــور گـ ــوع در آن منظـ ــای متنـ و پلتفرم هـ
ــویه  ــه یک سـ ــن علیـ ــک واکسـ ــت یـ ــورت شکسـ صـ
جهش یافتـــه، ایمنـــی جمعـــی به صـــورت جـــدی 

متاثـــر نگـــردد!
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ســـینای  ابـــن  پژوهشـــگاه  عمومـــی  روابـــط 
جهاددانشـــگاهی،0۶ مهـــر: در ماه هـــای اخیـــر و پـــس 
همه گیـــری  از  ســـال  دو  حـــدود  گذشـــت  از 
کرونـــا، مطالـــب مختلفـــی دربـــاره عـــوارض 
ابتـــا بـــه کوویـــد-1۹ منتشـــر شـــده و یکـــی از 
ـــاروری در  ـــدرت ب ـــش ق ـــم آن کاه ـــات مه موضوع
ـــت.  ـــوده اس ـــا ب ـــروس کرون ـــه وی ـــا ب ـــردان مبت م
آیـــا ابتـــا بـــه بیمـــاری کوویـــد-1۹ باعـــث 
می شـــود؟  آقایـــان  بـــاروری  تـــوان  کاهـــش 
آیـــا دریافـــت واکســـن کرونـــا مانـــع اقـــدام بـــه 

ــت؟ ــاروری اسـ ــان نابـ ــا درمـ ــارداری یـ بـ

ــر بهرنـــگ آبادپـــور جـــراح و متخصـــص  دکتـ
ــم  ــو تیـ ــردان و عضـ ــاروری مـ ــوژی و نابـ اورولـ
ــینا  ــاروری ابن سـ ــان نابـ ــز درمـ ــی مرکـ تخصصـ
ـــادآور  ـــدا ی ـــن پرســـش ها در ابت ـــه ای ـــرای پاســـخ ب ب
شـــد: بایـــد توجـــه داشـــت کـــه کل زمانـــی کـــه 
ـــر از  ـــده، کمت ـــه ش ـــروس مواج ـــن وی ـــا ای ـــر ب بش

دو ســـال اســـت و بنابرایـــن، دانـــش امـــروز مـــا 
مبتنـــی بـــر مطالعـــات انجام شـــده در همیـــن 
مـــدت محـــدود اســـت و نمی تـــوان دربـــاره 
ــاری  ــن بیمـ ــدت ایـ ــار طوالنی مـ ــوارض و آثـ عـ

اظهـــار نظـــر کـــرد.
دکتـــر آبادپـــور بـــا اشـــاره بـــه شـــباهت های 
ــت:  ــارس گفـ ــا سـ ــد بـ ــای جدیـ ــروس کرونـ ویـ
اپیدمـــی  شـــاهد  جهـــان   2002 ســـال  در 
بیمـــاری ســـارس یـــا بیمـــاری فـــوق  حـــاد 
ــروس  ــه کروناویـ ــود کـ ــاالن بـ ــوی در بزرگسـ ریـ
ــه  ــاختاری و چرخـ ــری، سـ ــر ظاهـ ــد از نظـ جدیـ
ــازی  ــه ویروس سـ ــیاری بـ ــباهت بسـ ــر شـ تکثیـ
دارد. البتـــه چنـــد تفـــاوت مهـــم نیـــز دارد؛ 
کروناویـــروس نســـبت بـــه ســـارس، گســـتردگی 
بیشـــتری دارد، میـــزان کشـــندگی آن کمتـــر 
اســـت و مـــدت طوالنی تـــری در بـــدن می مانـــد. 
امـــا توجـــه بـــه شـــباهت های ایـــن دو ویـــروس 
در مطالعـــات محققـــان بســـیار مهـــم و راهگشـــا 

بـــوده اســـت.
ایـــن متخصـــص اورولـــوژی دربـــاره خاســـتگاه 
بـــه  ابتـــا  ارتبـــاط  بـــه  مربـــوط  پرســـش 
کوویـــد-1۹ و کاهـــش قـــدرت بـــاروری مـــردان، 
ـــن  ـــرح ای ـــرای ط ـــل ب ـــتین دلی ـــح داد: نخس توضی
دغدغـــه، شـــباهت بیمـــاری کوویـــد-1۹ بـــه 
ـــود.  ـــروس ب ـــن دو وی ـــابه ای ـــاختار مش ـــارس و س س
ـــواهدی  ـــارس ش ـــه س ـــان ب ـــه در مبتای ـــا ک از آنج
از اختـــاالت تولیدمثلـــی دیـــده شـــده بـــود، 
ـــد-1۹  ـــاری کووی ـــه از بیم ـــن وج ـــه ای ـــان ب محقق
ـــه  ـــن زمین ـــات در ای ـــد و مطالع ـــه کردن ـــز توج نی
ــن  ــرح ایـ ــرای طـ ــر بـ ــل دیگـ ــد. دلیـ ــاز شـ آغـ
ــا  ــاز بـ ــر از دیربـ ــه بشـ ــود کـ ــن بـ ــش ایـ پرسـ
ویروس هـــا ســـر و کار داشـــته و بیماری هـــای 
ــت  ــون، هپاتیـ ــد، اوریـ ــددی ماننـ ــی متعـ ویروسـ
ســـی، تبخـــال تناســـلی، زگیـــل تناســـلی، ابـــوال 
و ... بـــر سیســـتم تولیدمثـــل اثرگـــذار بوده انـــد. 
ــای  ــروس کرونـ ــی ویـ ــار تولیدمثلـ ــن، آثـ بنابرایـ

جدیـــد نیـــز مـــورد مطالعـــه قـــرار گرفـــت.
درمـــان  مرکـــز  تخصصـــی  تیـــم  عضـــو 
نابـــاروری ابن ســـینا در ادامـــه افـــزود: دلیـــل 
ـــی  ـــار تولیدمثل ـــاره آث ـــش درب ـــه پژوه ـــری ک دیگ
ــید  ــرورت می بخشـ ــد-1۹ را ضـ ــه کوویـ ــا بـ ابتـ
ـــدید  ـــی و ش ـــر اصل ـــه تظاه ـــه اگرچ ـــود ک ـــن ب ای
ـــاری کاهـــش ســـطح اشـــباع اکســـیژن شـــریانی  بیم
و درگیـــری گســـترده ریـــه اســـت، امـــا بررســـی 
ــا و  ــر ارگان هـ ــه دیگـ ــان داده کـ ــان نشـ مبتایـ
سیســـتم های بـــدن، ماننـــد قلـــب، دســـتگاه 
درگیـــر  نیـــز  عصبـــی  سیســـتم  و  گـــوارش 
شـــده اند و بنابرایـــن، ایـــن فرضیـــه مطـــرح شـــد 
کـــه ابتـــا بـــه کوویـــد-1۹ می توانـــد سیســـتم 
ـــر ایـــن  ـــزون ب تولیـــد مثـــل را نیـــز درگیـــر کنـــد. اف
ـــروس  ـــن وی ـــر ای ـــل و تکثی ـــوه تولیدمث ـــل، نح دالی
نیـــز از دالیـــل توجـــه بـــه عـــوارض تولیدمثلـــی 
آن بـــود. ویـــروس بـــرای تکثیـــر نیـــاز دارد کـــه 
ــد  ــی وارد آن شـ ــود. وقتـ ــده شـ ــلول زنـ وارد سـ

آیا ابتال به کرونا باعث کاهش قدرت 
باروری آقایان می شود؟

عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینای جهاددانشگاهی پاسخ داد
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ـــاختاری  ـــی و س ـــات ژنتیک ـــردن اطاع ـــی ک ـــا کپ ب
ــس  ــد و پـ ــر می کنـ ــه تکثیـ ــروع بـ ــلول، شـ سـ
ــلول، آزاد  ــم سـ ــردن سیستوپاسـ ــی کـ از متاشـ
می شـــود و بـــا درگیـــر کـــردن دیگـــر ســـلول ها 
تکثیـــر می شـــود. ایـــن فراینـــد مســـتلزم وجـــود 
ــا گیرنده هـــای خاصـــی در ســـلول  رســـپتورها یـ
ـــی  ـــروس یعن ـــن وی ـــاص ای ـــپتور خ ـــه رس ـــت ک اس
ــیار  ــه بسـ ــلول های تنفســـی و ریـ 2ACE در سـ
ــه  ــل عارضـ ــن دلیـ ــه همیـ ــود و بـ ــده می شـ دیـ
ــترده  ــری گسـ ــاری درگیـ ــدی بیمـ ــی و جـ اصلـ
ــراً  ــپتورها منحصـ ــن رسـ ــا ایـ ــت. امـ ــوی اسـ ریـ
ــه  ــد، بلکـ ــود ندارنـ ــی وجـ ــلول های تنفسـ در سـ
در ســـلول های قلـــب، روده، کلیـــه، سیســـتم 
عصبـــی و همچنیـــن بیضـــه نیـــز وجـــود دارنـــد. 
بنابرایـــن، ایـــن ویـــروس می توانـــد بافـــت بیضـــه 

را نیـــز درگیـــر کنـــد.
ــرد:  ــان کـ ــپس خاطرنشـ ــور سـ ــر آبادپـ دکتـ
ــه  ــت کـ ــروری اسـ ــه ضـ ــن نکتـ ــه ایـ ــه بـ توجـ
آســـیب بـــه سیســـتم تولیدمثـــل لزومـــا نتیجـــه 
ــه  ــت بیضـ ــه بافـ ــروس بـ ــتقیم ویـ ــم مسـ تهاجـ
نیســـت. اگرچـــه مهـــم اســـت کـــه ببینیـــم آیـــا 
ویـــروس در مایـــع منـــی هـــم دیـــده می شـــود 
یـــا خیـــر، امـــا بـــرای آســـیب زایی الزم نیســـت 
ویـــروس مســـتقیما در ســـلول های اندام هـــای 
تولیدمثلـــی حضـــور داشـــته باشـــد. تهاجـــم 
مســـتقیم ویـــروس بـــه سیســـتم تناســـلی یکـــی 
و  اســـت  آن  آســـیب زایی  ســـازوکارهای  از 

ــود دارد. ــز وجـ ــری نیـ ــازوکارهای دیگـ سـ
ـــتم  ـــر سیس ـــروس ب ـــر وی ـــه تاثی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــازوکارهای  ـــی از س ـــح داد: یک ـــدن، توضی ـــی ب ایمن
ــش از  ــدن بیـ ــال شـ ــروس، فعـ ــیب زایی ویـ آسـ
ـــایتوکان  ـــاح س ـــا در اصط ـــی ی ـــتم ایمن ـــد سیس ح

ـــدن  ـــی ب ـــتم ایمن ـــع سیس ـــت. در واق ـــتورم اس اس
ــا  ــور سیل آسـ ــروس به طـ ــا ویـ ــه بـ ــرای مقابلـ بـ
فاکتورهـــای ایمنـــی را ترشـــح می کنـــد و در 
ایـــن وضعیـــت، سیســـتم ایمنـــی نـــه فقـــط بـــه 
ویـــروس، بلکـــه بـــه ســـلول های بـــدن نیـــز 
ــدن  ــدیدی در بـ ــاب شـ ــد و التهـ ــیب می زنـ آسـ
می توانـــد  امـــر  همیـــن  و  می کنـــد  ایجـــاد 

موجـــب اختـــاالت بـــاروری شـــود.
ـــاروری  ـــان ناب ـــز درم ـــی مرک ـــم تخصص ـــو تی عض
آســـیب زایی  دیگـــر  ســـازوکار  ابن ســـینا 
ــد  ــدن سـ ــته شـ ــروس را شکسـ ــتقیم ویـ غیرمسـ
به طـــور  گفـــت:  و  دانســـت  خونی-بیضـــه ای 
ســـلول های  از  بیضـــه  ســـلول های  طبیعـــی 
سیســـتم ایمنـــی و سیســـتم خونـــی بـــدن جـــدا 

ـــوان  ـــه عن ـــا را ب ـــی آنه ـــتم ایمن ـــا سیس ـــتند ت هس
ـــد  ـــن س ـــر ای ـــد. اگ ـــایی نکن ـــم شناس ـــل مهاج عام
ــه  ــیب بـ ــث آسـ ــد باعـ ــود، می توانـ ــته شـ شکسـ
ــی  ــود. عواملـ ــلی شـ ــتگاه تناسـ ــلول های دسـ سـ
بیضه هـــا  حـــرارت  مـــداوم  باالبـــودن  مثـــل 
می توانـــد باعـــث شکســـته شـــدن ســـد خونـــی 
بیضـــه ای شـــود. وقتـــی یکـــی از عارضه هـــای 
کوویـــد-1۹ تـــب اســـت، بنابرایـــن طبیعـــی 
ـــدن  ـــرارت ب ـــش ح ـــب و افزای ـــن ت ـــه ای ـــت ک اس
ــد  ــن سـ ــدن ایـ ــته شـ ــث شکسـ ــد باعـ می توانـ
و آســـیب بـــه ســـلول های تولیدمثلـــی شـــود. 
البتـــه شـــدت و مـــدت تـــب در میـــزان آســـیب 

موثـــر اســـت .
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــوژی بـ ــص اورولـ ــن متخصـ ایـ
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ـــر از  ـــی دیگ ـــوان یک ـــلولی به عن ـــرگ س ـــش م افزای
راه هـــای غیرمســـتقیم آســـیب زایی کرونـــا، بیـــان 
کـــرد: یکـــی از عـــوارض ابتـــا بـــه کوویـــد-1۹ 
ـــی  ـــور طبیع ـــت. به ط ـــلولی اس ـــرگ س ـــش م افزای
و  می میرنـــد  بـــدن  ســـالخورده  ســـلول های 
ــوند،  ــا می شـ ــن آنهـ ــوان جایگزیـ ــلول های جـ سـ
ــرگ  ــد مـ ــروس رونـ ــن ویـ ــه ایـ ــا بـ ــا ابتـ امـ
ــکان  ــه امـ ــد، بی آنکـ ــتاب می دهـ ــلولی را شـ سـ
ـــته  ـــود داش ـــلول ها وج ـــن س ـــرای ای ـــی ب جایگزین
ـــای  ـــه ه ـــج لول ـــل، به تدری ـــن دلی ـــه همی ـــد. ب باش
ریـــز تولیـــد و انتقـــال اســـپرم نـــازک می شـــوند 

و غشـــای ســـلولی آنهـــا تحلیـــل مـــی رود.
ـــانی  ـــر آسیب رس ـــازوکار دیگ ـــور س ـــر آبادپ دکت
ویـــروس کرونـــا را ایجـــاد تغییـــرات در ســـطوح 
هورمونـــی دانســـت و گفـــت: در مـــوارد متوســـط 
ـــون ال اچ  ـــد هورم ـــزان تولی ـــاری، می ـــدید بیم و ش
)LH( افزایـــش و میـــزان هورمـــون تستوســـترون 
ــون  ــبت هورمـ ــع نسـ ــد. در واقـ ــش می یابـ کاهـ
کاهـــش  تستوســـترون  هورمـــون  بـــه   LH
باعـــث  هورمونـــی  تغییـــرات  ایـــن  می یابـــد. 
می شـــود،  بیضه هـــا  در  ســـلولی  آســـیب 
البتـــه خوشـــبختانه ایـــن آســـیب موقـــت اســـت 
و معمـــوالً پـــس از گذشـــت حـــدود ســـه مـــاه، 

ایـــن عـــوارض از بیـــن می رونـــد. همان طـــور 
ـــد-1۹  ـــاری کووی ـــه بیم ـــا ب ـــد، ابت ـــه ش ـــه گفت ک
می توانـــد به طـــور مســـتقیم یـــا غیرمســـتقیم 
برســـاند،  آســـیب  تولیدمثـــل  سیســـتم  بـــه 
البتـــه شـــدت و مـــدت بیمـــاری در میـــزان 
بـــه  اســـت.  تعیین کننـــده  بســـیار  آســـیب 
ــا  ــیب ها بـ ــن آسـ ــی از ایـ ــد بخشـ ــر می رسـ نظـ
گذشـــت زمـــان برگشـــت پذیر اســـت، امـــا هنـــوز 
بـــرای اظهارنظـــر دربـــاره عـــوارض طوالنی مـــدت 

ایـــن ویـــروس زود اســـت .
ایـــن متخصـــص اورولـــوژی دربـــاره آثـــار 
ـــح  ـــل توضی ـــتگاه تولیدمث ـــر دس ـــا ب ـــن کرون واکس
قوی تریـــن  و  مهم تریـــن  واکسیناســـیون  داد: 
ابـــزار بـــرای مقابلـــه بـــا ویـــروس کرونـــا اســـت. 
نشـــان  انجام شـــده  مطالعـــات  خوشـــبختانه 
عارضـــه ای  کرونـــا  واکســـن  کـــه  می دهـــد 
ــا و  بـــرای سیســـتم تولیدمثلـــی چـــه در خانم هـ
چـــه در آقایـــان بـــه دنبـــال نـــدارد. همچنیـــن، 
ــرادی  ــا افـ ــاردار یـ ــای بـ ــیون خانم هـ واکسیناسـ
ــروری  ــیار ضـ ــد، بسـ ــارداری دارنـ ــد بـ ــه قصـ کـ
ــد-1۹ در دوران  ــه کوویـ ــا بـ ــرا ابتـ ــت، زیـ اسـ
بـــارداری می توانـــد باعـــث تشـــدید عـــوارض 
و تهدیـــد حیـــات خانـــم بـــاردار شـــود؛ بنابرایـــن 

تمـــام خانم هـــا و آقایـــان می تواننـــد بـــدون 
نگرانـــی از عـــوارض بـــاروری، واکســـن بزننـــد و 
ـــچ  ـــر هی ـــن نظ ـــز از ای ـــن نی ـــف واکس ـــواع مختل ان
واکســـن های  از  هیچ یـــک  و  ندارنـــد  فرقـــی 
موجـــود بـــر تـــوان بـــاروری فـــرد اثـــر منفـــی 

نـــدارد.
کـــه  افـــرادی  واکسیناســـیون  دربـــاره  وی 
در ســـیکل درمـــان نابـــاروری قـــرار دارنـــد، 
افـــزود: خانم هـــا و آقایانـــی کـــه قصـــد درمـــان 
نابـــاروری و انجـــام آی وی اف دارنـــد، بـــدون 
نگرانـــی می تواننـــد واکســـن بزننـــد. بـــر اســـاس 
واکســـن  دریافـــت  صورت گرفتـــه  مطالعـــات 
ــر منفـــی  ــلی اثـ ــه بـــر سیســـتم تناسـ ــا نـ کرونـ
دارد و نـــه بـــر سیســـتم تولیدمثلـــی خانـــم. 
ــه ای از  ــر مرحلـ ــزان در هـ ــن عزیـ ــن، ایـ بنابرایـ
درمـــان می تواننـــد واکســـن بزننـــد. خانم هایـــی 
کـــه در ســـیکل تحریـــک تخمک گـــذاری یـــا 
ــد  ــز می تواننـ ــد نیـ ــرار دارنـ ــن قـ ــال جنیـ انتقـ
داروهـــای  مصـــرف  زیـــرا  بزننـــد،  واکســـن 
هورمونـــی تداخلـــی بـــا واکســـن کرونـــا نـــدارد. 
ـــا  ـــن کرون ـــت واکس ـــن اس ـــه ممک ـــا ک ـــه از آنج البت
ـــدن درد  ـــردرد، ب ـــل س ـــف مث ـــوارض خفی ـــی ع برخ
ـــوارض  ـــا ع ـــم ب ـــن عائ ـــد و ای ـــاد کن ـــف ایج و ضع
ـــه  ـــی ک ـــه خانم های ـــود، ب ـــه ش ـــتباه گرفت ـــل اش عم
ـــه  ـــی ک ـــا آقایان ـــد ی ـــش دارن ـــر در پی ـــل پانکچ عم
ـــم  ـــه می کنی ـــد، توصی ـــش دارن ـــه در پی ـــل تس عم
کـــه حداقـــل ســـه روز قبـــل و ســـه روز بعـــد از 
ـــار  ـــم بیم ـــم عائ ـــا بتوانی ـــد ت ـــن نزنن ـــل واکس عم

را بـــه درســـتی پایـــش کنیـــم.
دکتـر آبادپـور یـادآور شـد: واکسیناسـیون کرونا 
تنهـا راه عبـور از پاندمـی و توقـف زنجیـره تکثیـر و 
انتقـال ویـروس کرونـا اسـت. بنابرایـن، همـه حتماً 
بایـد واکسـن بزننـد و بـه یـاد داشـته باشـند کـه 
عـوارض ابتـا به بیمـاری کووید-1۹ بسـیار بیشـتر 
از هـر عارضـه احتمالی واکسـن اسـت، زیـرا ابتا به 
کوویـد-1۹ می توانـد موجـب آسـیب به سـلول های 
دسـتگاه تناسـلی شـود، امـا واکسـن کرونـا چنیـن 
عارضـه ای نـدارد. بنابرایـن، به طور خـاص زوج هایی 
کـه قصـد بـارداری دارند، بهتر اسـت پیـش از اقدام 
واکسـن  نابـاروری  درمـان  شـروع  یـا  بـارداری  بـه 

. نند بز
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گفتـار

دارویــی  گیاهــان  پژوهشــکده  عمومــی  روابــط 
ــان  ــام گیاه ــتجوی ن ــا جس ــر: ب ــگاهی، 07 مه جهاددانش
دارویــی در صفحــات مجــازی و اینترنــت، بــا ســایت ها 
ســوء  بــا  کــه  می شــویم  مواجــه  صفحاتــی  و 
ــد پژوهشــکده گیاهــان دارویــی  ــام و برن اســتفاده از ن
جهاددانشــگاهی اقــدام بــه فــروش محصــوالت در 
انــواع  همچنیــن  و  الغــری  و  چاقــی  زمینه هــای 
گیاهــان دارویــی، داروهــای گیاهــی و مکمل هــای 
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  می کننــد.  گیاهــی 
جهاددانشــگاهی  دارویــی  گیاهــان  پژوهشــکده 
گیاهــان  تحقیقــات  مرکــز  بزرگ تریــن  به عنــوان 
گــروه  چهــار  بــودن  دارا  بــا  کشــور  در  دارویــی 
ــه  ــات تخصصــی در زمین ــز خدم پژوهشــی، ســه مرک
ــره  ــواد موث ــد م ــی، تولی ــان داروی ــی ســازی گیاه اهل
ــمی  ــه رس ــک صفح ــا دارای ی ــردی تنه ــب کارب و ط
)imp_acer( در فضــای مجــازی و یــک تارنمــا 

اســت.  )www.imp.ac.ir(
بـــه  اشـــاره  ضمـــن  غفـــارزادگان  دکتـــر 
ــد  ــام و برنـ ــه از نـ ــتفاده هایی کـ ــف و سوءاسـ تخلـ
پژوهشـــکده می شـــود، تاکیـــد کـــرد: اعتبـــار برنـــد 
پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی ســـبب شـــده اســـت 
تـــا ســـودجویان بـــا ســـوء اســـتفاده از ایـــن برنـــد 
ـــروش گیاهـــان  ـــود در حـــوزه ف ـــتریان خ بـــرای مش
دارویـــی و داروهـــای گیاهـــی اعتمادســـازی کننـــد 
ـــروش  ـــه ف ـــدام ب ـــکده اق ـــام پژوهش ـــتوانه ن ـــه پش و ب
ـــد  ـــر تولی ـــال حاض ـــد. در ح ـــود نماین ـــوالت خ محص
قـــراردادی به عنـــوان یکـــی از خدمـــات پژوهشـــکده 

ــوز  ــرکت های دارای مجـ ــه شـ ــی بـ ــان دارویـ گیاهـ
ــرف  ــود و صـ ــه می شـ ــذا و دارو ارایـ ــازمان غـ از سـ
ـــکده  ـــد پژوهش ـــط تولی ـــول در خ ـــک محص ـــد ی تولی
گیاهـــان دارویـــی بـــه معنـــای تاییـــد محصـــوالت 
ـــی  ـــان داروی ـــکده گیاه ـــط پژوهش ـــده توس ـــد ش تولی

نیســـت.
ــزود:  ــی افـ ــان دارویـ ــکده گیاهـ ــس پژوهشـ رییـ
ــوء  ــه سـ ــدام بـ ــه اقـ ــازی کـ ــات مجـ ــه صفحـ کلیـ
ـــایی  ـــد شناس ـــکده می نماین ـــد پژوهش ـــتفاده از برن اس
ـــان  ـــن متخلف ـــا ای ـــورد ب ـــوص برخ ـــده اند و در خص ش
ـــت  ـــی، غفل ـــه از روی ناآگاه ـــازی ک ـــات مج در صفح
ـــتفاده از  ـــه سوءاس ـــدام ب ـــری اق ـــورد دیگ ـــر م ـــا ه ی
نـــام ایـــن پژوهشـــکده برخـــورد جـــدی از طریـــق 
مراجـــع قضایـــی و همچنیـــن پلیـــس فتـــا صـــورت 

خواهـــد پذیرفـــت.
ـــان بیـــان کـــرد: چنانچـــه  دکتـــر غفـــارزادگان در پای
ـــتور  ـــازی در دس ـــای مج ـــتر فض ـــی در بس خرده فروش
کار پژوهشـــکده قـــرار گیـــرد، ایـــن مهـــم حتمـــا از 
طریـــق تارنمـــا و صفحـــه رســـمی پژوهشـــکده 
ـــید.  ـــد رس ـــوم خواه ـــاع عم ـــه اط ـــی ب ـــان داروی گیاه
ـــه  ـــن زمین ـــد در ای ـــز بای ـــردم نی ـــود م ـــن وج ـــا ای ب
دقـــت نظـــر داشـــته باشـــند و قبـــل از اســـتفاده از 
هـــر محصـــول از اصالـــت آن از طریـــق وب ســـایت 
و یـــا صفحـــه اینســـتاگرام پژوهشـــکده در فضـــای 
مجـــازی و همچنیـــن به صـــورت تمـــاس مســـتقیم 
ـــورد  ـــا م ـــد ت ـــل کنن ـــان حاص ـــکده اطمین ـــا پژوهش ب

سوءاســـتفاده افـــراد ســـودجو قـــرار نگیرنـــد.

لزوم تجاری سازی یافته های
 طب سنتی و گیاهان دارویی کشور

دارویـــی  گیاهـــان  پژوهشـــکده  رییـــس 
روز  مناســـبت  بـــه  همچنیـــن  جهاددانشـــگاهی 
یافته هـــای  تجاری ســـازی  به ضـــرورت  داروســـاز 
ـــف  ـــق مختل ـــی مناط ـــان داروی ـــنتی و گیاه ـــب س ط
ــکده  ــای پژوهشـ ــتفاده از ظرفیت هـ ــا اسـ ــور بـ کشـ

گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی پرداخـــت.
ـــی  ـــرای رهای ـــرد: ب ـــوان ک ـــارزادگان عن ـــر غف دکت
از اقتصـــاد تک محصولـــی نفـــت و آســـیب پذیری 
ناشـــی از آن می تـــوان از ظرفیت هـــای گیاهـــان 
ــرد  ــتفاده کـ ــی اسـ ــادرات غیرنفتـ ــی در صـ دارویـ
کـــه بـــا توجـــه بـــه تمایـــل دنیـــا بـــه اســـتفاده از 
فرآورده هـــای گیاهـــی و مصـــرف روزافـــزون آن هـــا 
در صنایـــع داروســـازی، فرصـــت کم نظیـــری بـــرای 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــد ک ـــد آم ـــود خواه ـــه وج ـــور ب کش
تنـــوع اقلیمـــی و تنـــوع گونـــه ای گیاهـــان دارویـــی 
ــمند  ــای ارزشـ ــازی گونه هـ ــا تجاری سـ ــوان بـ می تـ
ـــم  ـــت عظی ـــن ظرفی ـــیل ای ـــی از پتانس ـــان داروی گیاه

ـــرد. ـــتفاده ک اس
ــی  ــات درمانـ ــه اطاعـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
مربـــوط بـــه اســـتفاده ســـنتی از گیاهـــان دارویـــی 
طـــی نســـل های مختلـــف مـــردم یـــک منطقـــه در 
مناطـــق مختلـــف کشـــور در حـــال از بیـــن رفتـــن 
ـــا مطالعـــات طـــب ســـنتی  ـــع ب ـــزود: در واق هســـتند، اف
یـــک منطقـــه، می تـــوان گیاهانـــی بـــا ویژگی هـــای 
دارویـــی خـــاص توســـط مـــردم قدیمـــی منطقـــه 
شناســـایی و در نهایـــت بـــا اســـتفاده از علـــوم 
ـــن  ـــازی و همچنی ـــت، داروس ـــه زراع ـــف از جمل مختل
ـــی  ـــی گیاه ـــرآورده داروی ـــک ف ـــه ی ـــردی ب ـــب کارب ط

موثـــر دســـت پیـــدا کـــرد.
دکتـــر غفـــارزادگان تصریـــح کـــرد: پژوهشـــکده 
گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی بـــا وجـــود 
ــان  ــعه گیاهـ ــت و توسـ ــی کشـ ــای پژوهشـ گروه هـ
دارویـــی،  گیاهـــان  بیوتکنولـــوژی  دارویـــی، 
فارماکوگنـــوزی و فارماکولـــوژی و همچنیـــن مراکـــز 
دارای  مختلـــف  تولیـــدی  تخصصـــی  خدمـــات 
امکانـــات و یـــک زنجیـــره تحقیقاتـــی- تجـــاری 
ـــات  ـــن اطاع ـــردن ای ـــاری ک ـــور تج ـــبی به منظ مناس

ــت. ــور اسـ ــنتی کشـ ــی سـ دارویـ
ـــی  ـــک داروی گیاه ـــد ی ـــت: تولی ـــان گف وی در پای
و تجاری ســـازی آن بـــا توجـــه بـــه اطاعـــات طـــب 
ســـنتی هـــر منطقـــه از کشـــور می توانـــد مانـــع از 
بیـــن رفتـــن اطاعـــات طـــب ســـنتی و همچنیـــن 
ــرای  ــروت بـ ــق ثـ ــتغال زایی و خلـ ــه اشـ ــک بـ کمـ

مـــردم آن منطقـــه شـــود.

برخورد جدی با سوءاستفاده  کنندگان از نام و برند 
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی از برخورد جدی با سوء استفاده کنندگان از نام و برند پژوهشکده گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی خرب داد
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پیام تبریک رییس جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن 
روز پزشک و تقدیر از تالش های جهادی در شرایط 

همه گیری بیماری کووید 1۹

روابط عمومی جهاددانشگاهی، 01 شهریور: در پیام تبریک دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ـــم  ـــک می گوی ـــگاهی تبری ـــکم در جهاددانش ـــکاران پزش ـــژه هم ـــه وی ـــران و ب ـــکی ای ـــه پزش ـــه جامع ـــینا را ب ـــی س ـــم ابوعل ـــرق، حکی ـــه ش ـــک، زادروز نابغ ـــیدن روز پزش فرارس
ـــم. ـــی می نمای ـــه قدردان ـــامت جامع ـــای س ـــظ و ارتق ـــدان و حف ـــفای آالم دردمن ـــدس ش ـــردم در راه مق ـــه م ـــزان ب ـــن عزی ـــات ای ـــا و خدم ـــود از تاش ه ـــه خ ـــه نوب و ب

ـــه  ـــر مراجع ـــا 2000000 نف ـــاد در سراســـر کشـــور ب ـــن نه ـــی و مشـــاوره ای حـــوزه پزشـــکی ای ـــات تشـــخیصی، درمان ـــه خدم ـــز ارای ـــروز شـــبکه گســـترده مراک خوشـــبختانه، ام
ـــوزه  ـــن ح ـــران ای ـــداکاری جهادگ ـــادی و ف ـــاش جه ـــا ت ـــد 1۹ ب ـــاری کووی ـــری بیم ـــرایط همه گی ـــه در ش ـــزی ک ـــه مراک ـــتند؛ مجموع ـــانی هس ـــت رس ـــال خدم ـــال در ح در س

ـــد. ـــه فعالیتن ـــغول ب ـــار مش ـــا افتخ ب
ـــت  ـــه متخصـــص زیس ـــه فرزان ـــر پروان ـــاد دکت ـــده ی ـــک و زن ـــراح دندانپزش ـــی ج ـــیدمصطفی فاطم ـــر س ـــوم دکت ـــان مرح ـــکاران فقیدم ـــا دارد از هم ـــن روز، ج ـــن در ای همچنی
ـــامت  ـــان س ـــن خادم ـــرده ای ـــروج ک ـــرای ارواح ع ـــبحان ب ـــد س ـــر از خداون ـــار دیگ ـــم و ب ـــاد کنی ـــتند ی ـــی پیوس ـــت اله ـــه رحم ـــال ۹۹ ب ـــه در س ـــی ک ـــی شناس ـــکی و ایمن پزش

ـــم. ـــرت نمایی ـــت و مغف ـــب رحم طل
دکتر حمیدرضا طیبی

پیام تسلیت جهاددانشگاهی در پی درگذشت عالمه حکیمی
     جهاددانشگاهی در پی درگذشت حکیم عالمه محمدرضا حکیمی پیام تسلیتی صادر کرد.

روابط عمومی جهاددانشگاهی، 01 شهریور: متن پیام بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اناهلل و اناالیه راجعون
ـــی و  ـــی و دین ـــه علم ـــه(، جامع ـــی علی ـــوان اهلل تعال ـــی )رض ـــا حکیم ـــه محمدرض ـــواه عام ـــت خ ـــر عدال ـــد و متفک ـــان توحی ـــل، مرزب ـــم عام ِ ـــه، عال ـــم متأل ـــت حکی درگذش

ـــاند. ـــدوه نش ـــوگ و ان ـــن )ع( را در س ـــرت طاهری ـــم و عت ـــرآن کری ـــم واالی ق ـــه تعالی ـــد ب ـــدار و عاقمن ـــق م ـــردم ح ـــوم م عم
ایـــن ثلمـــه و فقـــدان بـــزرگ را بـــه محضـــر رهبـــر فرزانـــه انقـــاب اســـامی، خانـــدان مکـــرم و داغـــدار حکیمـــی و شـــاگردان و عاقه منـــدان بـــه آن شـــخصیت 
اندیشـــمند و اســـام شـــناس تســـلیت عـــرض می کنیـــم و از خداونـــد ســـبحان بـــرای آن عزیـــز فقیـــد، رحمـــت واســـعه و علـــو درجـــات مســـألت می نماییـــم.

جهاددانشگاهی
1۴00/6/1

رییس جهاددانشگاهی 

در پیامی فرارسیدن روز 

پزشک، زادروز نابغه رشق، 

حکیم ابوعلی سینا را به 

جامعه پزشکی ایران و به 

ویژه همکاران پزشک در 

جهاددانشگاهی تربیک گفت 

و از تالش ها و خدمات این 

عزیزان به مردم در راه مقدس 

شفای آالم دردمندان و حفظ و 

ارتقای سالمت جامعه قدردانی 

کرد.
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گفتـار

پیام تسلیت رییس جهاددانشگاهی در پی درگذشت پدر
 دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی

روابط عمومی جهاددانشگاهی، 2۵ شهریور: متن پیام به شرح زیر است:
اناهلل و اناالیه راجعون

ـــات  ـــو هی ـــی و عض ـــاب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــرم ش ـــر محت ـــی دبی ـــا عامل ـــعید رض ـــید س ـــر س ـــای دکت ـــاب آق جن
ـــر  ـــم و تأث ـــب تأل ـــی، موج ـــی رنان ـــور عامل ـــید ن ـــاج س ـــان ح ـــدر بزرگوارت ـــت پ ـــه درگذش ـــگاهی، ضایع ـــا جهاددانش امن

ـــت. ـــر گش خاط
ـــال  ـــد متع ـــم و از خداون ـــلیت می گوی ـــان تس ـــرم ایش ـــواده محت ـــی و خان ـــه جنابعال ـــت وارده را ب ـــب مصیب اینجان
ـــا  ـــواری ب ـــی و هم ج ـــران اله ـــت و غف ـــود رحم ـــت ب ـــت و والی ـــدان عصم ـــدان خان ـــه از ارادتمن ـــوم ک ـــرای آن مرح ب

ـــم. ـــألت می نمای ـــل مس ـــر جزی ـــل و اج ـــر جمی ـــدگان صب ـــرای بازمان ـــار )ع( و ب ـــه اطه ائم
حمیدرضا طیبی

رییس جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی طی پیامی 

درگذشت، حاج سید نور عاملی رنانی، پدر 

دکرت سید سعید رضا عاملی دبیر شورای 

عالی انقالب فرهنگی و عضو هیات امنای 

جهاددانشگاهی را تسلیت گفت.

توجه به سالیق 
مختلف دانشجویان 

در شبکه تشکیالتی 
سازمان دانشجویان
در پیام تربیک رییس جهاددانشگاهی به 

مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس سازمان 

دانشجویان آمده است: شبکه تشکیالتی 

سازمان دانشجویان به گونه ای طراحی و 

اجرا شود که در عین سادگی و عملیاتی 

بودن، سالیق مختلف دانشجویان برای 

ارایه خدمات گوناگون و مورد نیاز کشور 

و قرشهای مختلف را در برگرفته و پوشش 

داده و در نهایت بتواند دانشجوی امروز را 

به مدیر، صنعت گر، اندیشمند، سیاستمدار 

و کارآفرین فردا تبدیل کند.

جهاددانشــگاهی،  دانشــجویان  ســازمان  عمومــی  روابــط 
رییــس  طیبــی  حمیدرضــا  دکتــر  شــهریور:   1۵
پانــزده  فرارســیدن  پیامــی  در  جهاددانشــگاهی 
شــهریورماه، ســالروز تاســیس ســازمان دانشــجویان را 

تبریــک گفــت.
در متن این پیام آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
قــال اهلل تعالــی: ُهــَو أَنَْشــَأُکْم ِمــَن اْلَْرِض َواْســَتْعَمَرُکْم 

فی هــا
)سوره هود، آیه 61(

ــی جهاددانشــگاهی در  ــاد انقاب ــرد نه ــه و عملک تجرب
طــول ســال های حیــات، حکایــت از آن دارد کــه 
ــا  ــرک و قوام بخــش فعالیت ه ــجویان مح ــا دانش اساس
بــوده و عملکــرد پرافتخــار آنــان بیانگــر آن اســت کــه 
ــوان  ــوکل و ت ــزه، ت ــا انگی ــزرگ، ب ــای ب ــام کاره انج
ــر  ــا ه ــوان تقریب ــان ج ــجو و محقق ــای دانش نیروه

ناممکنــی را امکان پذیــر ســاخته و می ســازد.
ــدس  ــاع مق ــامی، دف ــاب اس ــارزات انق در دوران مب
ــگ  ــان جن ــس از پای ــی پ ــازندگی و آبادان و دوران س
ــور،  ــی در کش ــت علم ــاد نهض ــز ایج ــی و نی تحمیل
و  رزمنــدگان  و  پیشــگامان  از  دانشــجو  جوانــان 
ســازندگان محــوری و اصلــی در تمامــی عرصه هــا 
ــزه تمــام نشــدنی و  ــه خــاق و انگی ــا روحی ــوده و ب ب
تفکــر آرمان گــرا و مطالبه گــر، نقشــی بی بدیــل در 
ــه اهــداف مــورد نظــر و پیشــرفت میهــن  دســتیابی ب
اســامی ایفــا کــرده و صفحــات روشــن و تابنــده ای از 

فداکاری هــا از خــود بــه تاریــخ ســپرده اند.
رهبـر معظـم انقـاب اسـامی، جوانـان را اصلی تریـن 
سـتون انقاب دانسـته اند چنـان که در بیانیـه گام دوم 
مهم تریـن سـرمایه کشـور  اسـامی، جوانـان  انقـاب 
معرفـی و تاییـد شـده اسـت کـه بـا حضـور تاثیرگـذار 
تمـام  در  شـگرفی  تحـول  مدیریتـی،  نظـام  در  آنـان 
عرصه هـا بـه وجـود خواهـد آمـد از ایـن رو، سـازمان 
سـازمان  یـک  به مثابـه  جهاددانشـگاهی،  دانشـجویان 
جـوان برآمـده از دل دانشـگاه ها کـه بر انگیـزه و تاش 
دارد. در آسـتانه شـروع  تـام  تکیـه  دانشـجو  جوانـان 
بیسـت وچهار سـالگی، چشـم انداز خـود را گسـترش و 
ایجاد فراگیرترین شـبکه توانمندسـازی دانشـجویان در 

گام دوم انقـاب اسـامی قرار داده اسـت. ایـن انتخاب 
آگاهانـه و دقیـق، مسـتلزم توجـه ویـژه بـه شناسـایی 
عرصه هـای  در  دانشـجویان  اسـتعدادهای  تقویـت  و 
سیاسـی،  اجتماعـی،  فرهنگـی،  مدیریـت  گوناگـون 
اسـتعدادها  ایـن  بالندگـی  و  کسـب وکار  و  اقتصـادی 
فرهنگـی،  رویدادهـای  برگـزاری  آمـوزش،  طریـق  از 
تقویـت  و  دانشـجویان  اجتماعـی  مشـارکت  ارتقـای 
بینـش صحیـح سیاسـی و بسترسـازی برای مشـارکت 
اقتصـادی دانشـجویان در جامعه و به جریـان درآوردن 
اسـتعدادهای بالقـوه بـه فعـل و بهره منـدی از تمامـی 
ایـن توانمندهـای بی مثـال بـا تکیـه بـر انگیـزه صادق 

و دل پـاک اسـت.
از  یکــی  جهاددانشــگاهی  دانشــجویان  ســازمان 
ــزی  ــت برنامه ری ــر در جه ــیار موث ــای بس مجموعه ه
و به کارگیــری و گســترش فعالیت هــای فرهنگــی و 
ــا هــدف رشــد اســتعدادها  اجتماعــی در دانشــگاه ها ب
ــزه،  ــن، کاردان، پرانگی ــوان، مؤم ــانی ج ــروی انس و نی
مســوولیت پذیر و امیــدوار؛ توانمندســازی دانشــجویان 
را از طریــق ایجــاد و توســعه گروه هــای دانشــجویی و 
تشــکیل شــبکه فعــال میــان آن هــا در سراســر کشــور 

مــد توجــه و اقــدام داشــته اســت.
الزم بــه تاکیــد اســت کــه بایــد توجــه داشــت، شــبکه 
ــه ای طراحــی  تشــکیاتی ســازمان دانشــجویان به گون
و اجــرا شــود کــه در عیــن ســادگی و عملیاتــی 
بــودن، ســایق مختلــف دانشــجویان بــرای ارایــه 
ــور و قشــرهای  ــاز کش ــورد نی ــون و م ــات گوناگ خدم
ــت  ــش داده و در نهای ــه و پوش ــف را در برگرفت مختل
ــر،  ــر، صنعت گ ــه مدی ــروز را ب ــجوی ام ــد دانش بتوان
ــل  ــردا تبدی ــن ف ــتمدار و کارآفری ــمند، سیاس اندیش
کنــد. پــس اگــر بخواهیــم مســایل و مشــکات 
ــز  ــاره ای ج ــاید چ ــم، ش ــش رو برداری ــور را از پی کش
جهــت  دانشــجویان  نقش آفرینــی  از  بهره منــدی 

ــد. ــر نرس ــه نظ ــرایط ب ــن ش ــت از ای برون رف
ــداف  ــق اهـ ــا آرزوی تحقـ ــر بـ ــار دیگـ ــان بـ در پایـ
و آرمان هـــای انقـــاب اســـامی، امـــام راحـــل 
)رحمـــت اهلل علیـــه( و مقـــام معظـــم رهبـــری 
ــکاران  ــه همـ ــه همـ ــن روز را بـ ــی(، ایـ )مدظله العالـ
ـــگاهی  ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش ـــم در س پرتاش
و دانشـــجویان عزیـــز عضـــو ایـــن ســـازمان تبریـــک 
از  را  آنـــان  می گویـــم و موفقیـــت و ســـربلندی 

ــئلت دارم. ــبحان مسـ ــد سـ خداونـ
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آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش 
همکاری های جهاددانشگاهی

■ امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان های انتشارات 
جهاددانشگاهی و ادبیات و تاریخ دفاع مقدس

■ ظرفیت های فرهنگی و هرنی کشور یک مزیت مهم است
■ اخبار کوتاه

تفاهم
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تفاهم

ــان  ــر: هم زمـ ــگاهی، 04 مهـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــهید  ــر شـ ــه جهادگـ ــاب زندگینامـ ــی از کتـ ــا رونمایـ بـ
ــازمان های  ــکاری سـ ــه همـ ــرداد«، تفاهم نامـ ــر مهـ »امیـ
ــاع  ــخ دفـ ــات و تاریـ ــگاهی و ادبیـ ــارات جهاددانشـ انتشـ
مقـــدس بـــا محوریـــت همـــکاری و مشـــارکت در قالـــب 
دکتـــر  حضـــور  در  فرهنگـــی  طرح هـــای  اجـــرای 
ـــد. ـــا ش ـــگاهی امض ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب حمیدرض
انتشـــارات  ســـازمان های  همـــکاری  تفاهم نامـــه 
جهاددانشـــگاهی و ادبیـــات و تاریـــخ دفـــاع مقـــدس در 
ـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی  ـــر حمیدرضـــا طیب حضـــور دکت
بـــه امضـــای دکتـــر حامـــد علی اکبـــرزاده رییـــس 
ـــی  ـــاس بایرام ـــدار عب ـــرهنگ پاس ـــارات و س ـــازمان انتش س

رییـــس ســـازمان ادبیـــات رســـید.
در چارچـــوب اصـــل ضـــرورت توســـعه همـــکاری 
ــز  ــن مراکـ ــی بیـ ــی و ترویجـ ــی، ادبـ ــی، آموزشـ فرهنگـ

مختلـــف آموزشـــی، پژوهشـــی و اجرایـــی و بهره منـــدی 
از ظرفیت هـــا و توانمندی هـــای متقابـــل به خصـــوص 
از  اســـتفاده  و  هم افزایـــی  ایجـــاد  به منظـــور 
ـــوزه  ـــی در ح ـــی و اجرای ـــی، مهارت ـــای تخصص توانمندی ه
ادبیـــات دفـــاع مقـــدس، ایـــن تفاهم نامـــه منعقـــد شـــد.
اهـــداف ایـــن تفاهم نامـــه تحقـــق و عینی ســـازی 
ظرفیت هـــای ادبیـــات دفـــاع مقـــدس در زمینه هـــای 
اجتماعـــی، مدیریتـــی، فرهنگـــی و علمـــی و تعمیـــق و 
توســـعه همکاری هـــا و انجـــام فعالیت هـــای علمـــی 
ـ پژوهشـــی، آموزشـــی و ارایـــه خدمـــات تخصصـــی 
مـــورد نیـــاز فرهنگـــی و اجـــرای برنامه هـــای آموزشـــی، 

ــت. ــگاهی اسـ ــی و نمایشـ فرهنگـ
موضـــوع ایـــن تفاهم نامـــه همـــکاری و مشـــارکت 
قالـــب اجـــرای طرح هـــای فرهنگـــی، برگـــزاری  در 
کارگاه هـــای  علمـــی،  نشســـت های  جشـــنواره ها، 

آموزشـــی، برنامه هـــای ادبـــی و اطاع رســـانی اســـت 
و زمـــان همـــکاری از زمـــان اجـــرا بـــه مـــدت 2 ســـال 

اســـت.

جهادگران جهاددانشگاهی 
مبدع دفاع دانش بنیان کشور

ــان  ــم بیـ ــن مراسـ ــی در ایـ ــا طیبـ ــر حمیدرضـ دکتـ
ـــه  ـــه مطالع ـــرداد را ک ـــر مه ـــهید امی ـــه ش ـــرد: زندگینام ک
می کنیـــم مـــا را بـــه حـــال و هوایـــی کـــه در قبـــل از 
انقـــاب داشـــتیم می بـــرد، زمانـــی کـــه محصـــل و 
ـــاد  ـــاب، تشـــکیل جه ـــروزی انق ـــم، دوران پی دانشـــجو بودی
ســـازندگی و بعـــد هـــم جهاددانشـــگاهی و فعالیت هایـــی 
کـــه در جهاددانشـــگاهی از ســـال 135۹ تـــا بـــه امـــروز 

انجـــام شـــده اســـت.
ـــش  ـــه پی ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
ـــا  ـــور م ـــا کش ـــه گوی ـــتیم ک ـــاور را داش ـــن ب ـــاب ای از انق
ـــب  ـــد عق ـــه عم ـــه ب ـــی و فناوران ـــعه علم ـــاظ توس ـــه لح ب
نگه داشـــته می شـــود و بـــه لحـــاظ فرهنگـــی و سیاســـی 
ــت  ــد و تحـ ــت می شـ ــرب هدایـ ــمت غـ ــه سـ ــم بـ هـ
ســـیطره غـــرب بـــود، اظهـــار کـــرد: علـــت این کـــه بـــه 
لحـــاظ علمـــی و فناورانـــه بـــه عمـــد عقـــب نگه داشـــته 
می شـــد ایـــن بـــود کـــه غـــرب بـــا پیشـــرفت علمـــی 
و فناورانـــه ای کـــه داشـــت، دیـــده بـــود توســـعه علمـــی 
و فناورانـــه چـــه میـــزان در اقتـــدار دفاعـــی و نظامـــی و 
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــس طبیع ـــت پ ـــر اس ـــادی موث ـــدار اقتص اقت
ـــد از  ـــن ح ـــه ای ـــع ب ـــایر جوام ـــد س ـــته باش ـــل نداش تمای

ـــند. ـــاوری برس ـــم و فن ـــعه عل ـــا توس ـــدار ب اقت
وی افـــزود: بـــا روحیـــه خودبـــاوری کـــه امـــام)ره( در 
ــی و  ــجویان انقابـ ــن دانشـ ــرد، در بیـ ــاد کـ ــردم ایجـ مـ
عاقه منـــد بـــه پیشـــرفت و توســـعه کشـــور ایـــن بحـــث 
ــرفت  ــرای پیشـ ــد بـ ــه کاری بایـ ــه چـ ــود کـ ــرح بـ مطـ
ــه آن  ــا موضوعاتـــی کـ ــرا بـ ــام دهیـــم؟ زیـ ــور انجـ کشـ
زمـــان مطـــرح بـــود و می گفتنـــد بچـــه مســـلمان ها یـــا 
ـــه  ـــی و فناوران ـــعه علم ـــدع توس ـــان مب ـــد خودش نمی توانن
ـــل  ـــود تعام ـــرفت نمی ش ـــداری و پیش ـــن دین ـــا بی ـــند ی باش

امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان های انتشارات 
جهاددانشگاهی و ادبیات و تاریخ دفاع مقدس
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ـــود  ـــده ب ـــود آم ـــه وج ـــر ب ـــن تفک ـــرد، ای ـــرار ک ـــدی برق ج
کـــه چگونـــه اثبـــات شـــود کـــه ایـــن مباحـــث درســـت 
نیســـت و تشـــکیل جهـــاد ســـازندگی شـــرایط خوبـــی را 
ــا کار  ــن حوزه هـ ــود در ایـ ــه می شـ ــود آورد کـ ــه وجـ بـ
کـــرد؛ بنابرایـــن در دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف و علـــم 
ــن  ــط همیـ ــع توسـ ــازندگی صنایـ ــاد سـ ــت جهـ و صنعـ
بچه هـــا تشـــکیل شـــد و هدفشـــان ایـــن بـــود کـــه بـــه 
ـــد  ـــک کنن ـــا کم ـــع مشـــکات آن ه ـــور و در رف ـــع کش صنای
ـــود را  ـــت خ ـــان فعالی ـــان زم ـــم از هم ـــرداد ه ـــهید مه و ش

ـــود. ـــرده ب ـــروع ک ش
ــی  ــرد: نارضایتـ ــح کـ ــگاهی تصریـ ــس جهاددانشـ رییـ
 135۹ بهـــار  در  دانشـــگاه ها  وضعیـــت  از  امـــام)ره( 
ــگاه ها  ــی دانشـ ــی و تعطیلـ ــاب فرهنگـ ــه انقـ ــر بـ منجـ
ـــورد  ـــازمان م ـــه س ـــود ک ـــبی ب ـــت مناس ـــن فرص ـــد و ای ش
نظـــر تشـــکیل شـــود و در نهایـــت در 16 مـــرداد 135۹ 
ـــزرگ  ـــدس و ب ـــیار مق ـــدف بس ـــا دو ه ـــگاهی ب جهاددانش
ـــی  ـــاخت اساس ـــوان زیرس ـــی )به عن ـــعه فرهنگ ـــی توس یعن
ـــه  ـــی و فناوران ـــعه علم ـــور( و توس ـــعه کش ـــرفت و توس پیش
ایجـــاد شـــد تـــا بتوانـــد در حـــوزه اقتصـــادی و حـــوزه 
ـــور  ـــعه کش ـــرفت و توس ـــرای پیش ـــی ب ـــای رفیع ـــی بن دفاع

بســـازد.
ـــگاهی  ـــت جهاددانش ـــاز فعالی ـــفانه آغ ـــزود: متاس وی اف
ـــا  ـــود ب ـــی ب ـــی و طبیع ـــگ تحمیل ـــا جن ـــد ب ـــادف ش مص
ـــکل گرفته  ـــگاهی ش ـــاد جهاددانش ـــه در ایج ـــی ک انگیزه های
ــه در  ــت کـ ــمتی رفـ ــه سـ ــتر بـ ــاد بیشـ ــن نهـ ــود ایـ بـ
لجســـتیک جنـــگ فعالیـــت کنـــد و در حـــوزه فنـــی و 
مهندســـی و تعمیـــر تجهیـــزات تقریبـــا ســـعی کردیـــم 
ـــم و  ـــاص دهی ـــگ اختص ـــه جن ـــود را ب ـــدی خ ـــام توانمن تم
ـــیار  ـــای بس ـــریف کاره ـــگاهی ش ـــه جهاددانش ـــن زمین در ای
خوبـــی انجـــام داد و می تـــوان گفـــت مبـــدع دفـــاع 

دانش بنیـــان بچه هـــای جهاددانشـــگاهی بودنـــد.
ـــیار  ـــاط بس ـــه ارتب ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب ـــر طیب دکت
خوبـــی در حـــوزه دفاعـــی بـــا نیروهـــای مســـلح داریـــم 
ــرد:  ــار کـ ــم، اظهـ ــام می دهیـ ــا را انجـ ــن فعالیت هـ و ایـ
ــگ  ــد از جنـ ــم در دوران بعـ ــم در دوران جنـــگ و هـ هـ
تمـــام تاشـــمان ایـــن بـــوده اســـت کـــه اثبـــات کنیـــم 
ـــود دارد  ـــم وج ـــرز عل ـــت در م ـــکان حرک ـــور ام ـــه در کش ک
ـــن را در  ـــرده و ف ـــل ک ـــن تبدی ـــه ف ـــم را ب ـــم عل و می توانی
ـــم  ـــرار دهی ـــور ق ـــعه کش ـــت توس ـــول در خدم ـــب محص قال
ـــده  ـــام ش ـــه انج ـــن زمین ـــم در ای ـــی ه ـــای خوب ـــه کاره ک

ـــت. اس
ـــانی  ـــا جان فش ـــرد: ب ـــان ک ـــگاهی بی ـــس جهاددانش ریی

ـــن  ـــده به یقی ـــرداد بن ـــر مه ـــهید امی ـــون ش ـــی همچ عزیزان
ــعه  ــه توسـ ــکلی در زمینـ ــچ مشـ ــور هیـ ــم کشـ می گویـ
علمـــی و فناورانـــه نـــدارد بـــه شـــرطی کـــه بـــه آن هـــا 

بـــاور داشـــته باشـــیم و به موقـــع اقـــدام کنیـــم.
ـــانی  ـــوم انس ـــوزه عل ـــد در ح ـــه بای ـــزود: کاری ک وی اف
و اجتماعـــی انجـــام شـــود ایـــن اســـت کـــه خاطراتـــی 
ــوی  ــای قـ ــه رمان هـ ــل بـ ــود تبدیـ ــته می شـ ــه نوشـ کـ
ـــوای  ـــال و ه ـــوان ح ـــا بت ـــود ت ـــم ش ـــه فیل ـــای تهی و مبن
جنـــگ و ۸ ســـال مقاومـــت را بـــه نســـل های بعـــد 
ـــم  ـــدس داری ـــاع مق ـــی از دوران دف ـــع غن ـــال داد. مناب انتق
ــه  ــاز بـ ــود و نیـ ــم شـ ــه فیلـ ــل بـ ــد تبدیـ ــه می توانـ کـ
ـــت  ـــی اس ـــی از حوزه های ـــم و این یک ـــن کار داری ـــام ای انج
کـــه می توانیـــم دیـــن خـــود را بـــه شـــهدا ادا کنیـــم.

 
همکاری با جهاددانشگاهی

برای تبیین ارزش های دفاع مقدس
ـــظ  ـــاد حف ـــهرابی جانشـــین بنی ـــر س ـــرتیپ دکت ـــر س امی
ـــه  ـــرد: ب ـــار ک ـــدس اظه ـــاع مق ـــای دف ـــر ارزش ه ـــار و نش آث
دلیـــل نیـــاز گســـترده ای کـــه جامعـــه مـــا امـــروز دارد 
ـــاع  ـــای دف ـــر ارزش ه ـــار و نش ـــظ آث ـــاد حف ـــس کار بنی جن
ـــاع  ـــت دف ـــال واقعی ـــام و انتق ـــال پی ـــوع انتق ـــدس از ن مق
مقـــدس بـــه نســـل جدیـــد و نســـل های آینـــده اســـت 
و بـــدون تحریـــف گفتمـــان پیـــروزی و گفتمـــان اســـام 

ـــن  ـــه همی ـــا اســـت ب ـــورا و اســـام کرب ـــاب و اســـام عاش ن
ـــد و  ـــروز ش ـــان پی ـــا گفتم ـــا ب ـــامی م ـــاب اس ـــل انق دلی
ـــه  ـــده ب ـــام ش ـــان انج ـــن گفتم ـــا ای ـــا ب ـــدس م ـــاع مق دف

ـــید. ـــروزی رس پی
ــا همیـــن  ــاع مقـــدس را بـ ــام)ره( دفـ وی افـــزود: امـ
گفتمـــان هدایـــت کـــرد. گفتمـــان دفـــاع مقـــدس بـــه دلیـــل 
ـــک  ـــه ی ـــود ب ـــدام ب ـــه ص ـــاوز و حمل ـــا تج ـــه ب ـــه مقابل این ک
ـــد  ـــل ش ـــور تبدی ـــت مح ـــور و حقیق ـــت مح ـــان عدال گفتم
و توده هـــای مـــردم بـــا جـــان و دل پیـــام امـــام )ره( را 
ـــد و  ـــان پرداختن ـــاع از کشورش ـــه دف ـــد و ب ـــت کردن دریاف

ـــد. ـــور ش ـــردم مح ـــدس م ـــاع مق ـــه دف در نتیج
دکتـــر ســـهرابی تصریـــح کـــرد: امـــام)ره( جنـــگ را 
ـــگ  ـــه و جن ـــه جبه ـــردم ب ـــیل م ـــرد و س ـــور ک ـــردم مح م
ــای  ــل توطئه هـ ــان در مقابـ ــن گفتمـ ــد و ایـ ــاز شـ آغـ
امریـــکا علیـــه انقـــاب و کشـــورمان موثـــر واقـــع شـــد.
وی ادامـــه داد: رســـالت اصلـــی بنیـــاد گفتمـــان 
ــدس  ــاع مقـ ــامی و دفـ ــاب اسـ ــون انقـ ــازی پیرامـ سـ
ـــان  ـــرای جوان ـــم و ب ـــل پنج ـــم در نس ـــا ناچاری ـــت و م اس
ـــم؛  ـــرح کنی ـــدد مط ـــدس را مج ـــاع مق ـــان دف ـــود گفتم نم
چراکـــه نجات دهنـــده کشـــور مـــا گفتمـــان دفـــاع 
مقـــدس و انقـــاب اســـامی اســـت. در گفتمـــان دفـــاع 
ـــود  ـــام و از خ ـــی ام ـــی، فرمانده ـــاد، یکپارچگ ـــدس اتح مق
گذشـــتگی مـــردم بـــود و این هـــا گفتمان هایـــی اســـت 
ــاع  ــان دفـ ــه گفتمـ ــاره بـ ــت دوبـ ــروز الزم اسـ ــه امـ کـ
ـــور  ـــم کش ـــن کار را نکنی ـــر ای ـــم، اگ ـــه کنی ـــدس مراجع مق
و بخـــش اجتماعـــی کشـــور و اجتمـــاع و جوانـــان در 
ـــراف  ـــه انح ـــرد و ب ـــد ک ـــدا نخواهن ـــودش را پی ـــن راه خ ای

مـــی رود.
ـــاع  ـــای دف ـــر ارزش ه ـــار و نش ـــظ آث ـــاد حف جانشـــین بنی
ـــدس  ـــاع مق ـــای دف ـــن ارزش ه ـــرد: تبیی ـــد ک ـــدس تاکی مق
بـــا روش جدیـــد بـــرای جوان هـــا الزم و واجـــب اســـت و 
بایـــد بـــرای نظـــام جمهـــوری اســـامی ایـــران ایـــن کار 
را انجـــام دهیـــم. بنیـــاد آمادگـــی دارد کـــه در راســـتای 
ـــگ  ـــکاری تنگاتن ـــگاهی هم ـــا جهاددانش ـــات ب ـــن موضوع ای

ـــد. ـــته باش داش

 موفقیت جهاددانشگاهی
در مشارکت با نیروهای مسلح

در ادامـــه ســـردار ســـرتیپ دکتـــر بختیـــاری رییـــس 
ـــورد  ـــه در م ـــرد: دو نکت ـــار ک ـــی اظه ـــوم انتظام دانشـــگاه عل
ـــم  ـــام معظ ـــر مق ـــه تعبی ـــه ب ـــود دارد ک ـــدس وج ـــاع مق دف
ـــه را  ـــن گنجین ـــت، ای ـــه اس ـــدس گنجین ـــاع مق ـــری دف رهب
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ـــای  ـــای گران به ـــم از گوهره ـــرد و ه ـــظ ک ـــد حف ـــم بای ه
ـــرد. ـــتفاده ک ـــه اس ـــن گنجین ای

ســـال های  در  زیـــادی  تاش هـــای  افـــزود:  وی 
گذشـــته صـــورت گرفتـــه تـــا بتـــوان از تجـــارب و 
ـــه در  ـــرد ک ـــل ب ـــره کام ـــدس به ـــاع مق ـــتاوردهای دف دس
بخش هایـــی موفـــق بودیـــم در بخش هایـــی هـــم موفـــق 

نبودیـــم.
دکتـــر بختیـــاری بیـــان کـــرد: یکـــی از موضوعاتـــی 
کـــه حضـــرت امـــام)ره( در فضـــای دفـــاع مقـــدس از آن 
ــد،  ــتراتژی را محـــک زدنـ ــتفاده کردنـــد و یـــک اسـ اسـ
ــاد بـــه مـــردم و اســـتفاده از ظرفیت هـــای مـــردم  اعتمـ
ـــتفاده  ـــر اس ـــی ب ـــی مبتن ـــدل دفاع ـــک م ـــی ی ـــود، یعن ب
از ظرفیـــت داخلـــی و تکیه بـــر توانمنـــدی مـــردم را 

امـــام)ره( محـــک زدنـــد و موفـــق شـــدند.
ـــر  ـــال حاض ـــا در ح ـــور م ـــی کش ـــاز اصل ـــزود: نی وی اف
مدیـــران چـــاالک و خســـتگی ناپذیر اســـت تـــا بـــه 
ــن  ــه از ایـ ــی کـ ــام و مدیریتـ ــر نظـ ــد. هـ ــق برسـ توفیـ
مولفه هـــا اســـتفاده کننـــد بـــه نتیجـــه خواهـــد رســـید.
گفـــت:  انتظامـــی  علـــوم  دانشـــگاه  رییـــس 
ـــارکت  ـــی را در مش ـــیار مهم ـــای بس ـــگاهی کاره جهاددانش
ـــیار  ـــای بس ـــام داده و موفقیت ه ـــلح انج ـــای مس ـــا نیروه ب

ــت. ــرده اسـ ــب کـ ــی کسـ باالیـ

نشر و ترویج ادبی دفاع مقدس توسط 
جهاددانشگاهی

فرهنگـــی  معـــاون  علیـــزاده  عیســـی  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد: در 
ـــددی را  ـــات متع ـــگاهی اقدام ـــی جهاددانش ـــت فرهنگ معاون
ـــی  ـــه یک ـــم ک ـــام می دهی ـــدس انج ـــاع مق ـــوص دف در خص
از آن هـــا کارهایـــی اســـت کـــه در ســـازمان انتشـــارات 
و در حـــوزه نشـــر و ترویـــج ادبـــی ایـــن رویـــداد انجـــام 

. هیـــم می د
ـــت  ـــی اس ـــات کارهای ـــن اقدام ـــه ای ـــزود: از جمل وی اف
کـــه واحدهـــای جهاددانشـــگاهی انجـــام می دهنـــد 
به ویـــژه واحـــد خوزســـتان و واحـــد آذربایجـــان شـــرقی 
ــه  ــگاهی بـ ــهدای جهاددانشـ ــه دائمـــی شـ ــه دبیرخانـ کـ
ــای  ــرار دارد و کارهـ ــا قـ ــاه در آنجـ ــبت 27 دی مـ مناسـ
خوبـــی را در خصـــوص ترویـــج فرهنـــگ دفـــاع مقـــدس 

انجـــام می دهـــد.
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بیـــان کـــرد: 
در خبرگـــزاری ایکنـــا سرویســـی به عنـــوان جهـــاد و 
مقاومـــت فعالیـــت می کنـــد و اعتقـــاد داریـــم کـــه 

فرهنـــگ جهـــاد و مقاومـــت بایـــد ترویـــج پیـــدا کنـــد و 
ـــهادت  ـــوند. ش ـــنا ش ـــوع آش ـــن موض ـــا ای ـــد ب ـــل جدی نس
ـــان  ـــاکان جوان ـــه کم ـــد ک ـــان می ده ـــدی« نش ـــی لن »عل
ـــت  ـــهادت اهمی ـــار و ش ـــوع ایث ـــه موض ـــا ب ـــان م و نوجوان
ـــی  ـــت فرهنگ ـــه در معاون ـــی ک ـــی از کارهای ـــد. یک می دهن
ـــره  ـــابقات مناظ ـــزاری مس ـــود برگ ـــام می ش ـــازمان انج و س
اســـت کـــه گزاره هـــای متعـــددی را در خصـــوص دفـــاع 
مقـــدس و ارزش هـــای دفـــاع مقـــدس، فرهنـــگ ایثـــار و 

مقاومـــت داریـــم.
وی بـــا بیـــان این کـــه در خبرگـــزاری ایکنـــا، ایســـنا 
ــا بـــه دو موضـــوع تکریـــم خانـــواده  ــینا پـــرس مـ و سـ
ـــاد  ـــوص جه ـــازی در خص ـــران و فرهنگ س ـــهدا و ایثارگ ش
ــار نشســـت های  و مقاومـــت می پردازیـــم، گفـــت: در کنـ
تخصصـــی کـــه مـــا از آن هـــا اســـتقبال می کنیـــم نیـــاز 
ــه  ــانی کـ ــار کسـ ــه ۸0 در کنـ ــل دهـ ــه نسـ ــم کـ داریـ
از نزدیـــک بـــا موضـــوع دفـــاع مقـــدس آشـــنا بودنـــد و 

حضـــور داشـــتند ایـــن تجربیـــات را دریافـــت کننـــد.
دکتـــر علیـــزاده بـــا اشـــاره بـــه این کـــه نشســـت های 
ـــاع  ـــوع دف ـــا موض ـــال ب ـــول س ـــددی را در ط تخصصـــی متع
ــث  ــا بحـ ــی از آن هـ ــم و یکـ ــزار می کنیـ ــدس برگـ مقـ
ــی از  ــزود: یکـ ــت، افـ ــنجی اسـ ــکار سـ ــنجی و افـ نظرسـ
نظرســـنجی ها کـــه در بهمن مـــاه ســـال 13۹0 تـــا 
13۹1 بیـــن جوانـــان 1۸ تـــا 35 ســـال انجـــام دادیـــم 

ـــرار  ـــی ق ـــه نظام ـــورد حمل ـــر کشـــورم م ـــه »اگ ـــود ک ـــن ب ای
ـــه  ـــم؟« ک ـــدام نمای ـــاع از آن اق ـــرای دف ـــرم ب ـــرد حاض گی
به صـــورت حضـــوری انجـــام شـــد و 70 درصـــد کســـانی 
ــد  ــه بودنـ ــتند گفتـ ــور داشـ ــنجی حضـ ــه در نظرسـ کـ

ــد. ــدا می کننـ ــور پیـ حضـ
ـــم  ـــی می توانی ـــن رونمای ـــار ای ـــرد: در کن ـــح ک وی تصری
ـــی  ـــای علم ـــاس کاره ـــری را براس ـــترک دیگ ـــات مش اقدام
ـــن  ـــدوارم ای ـــم و امی ـــی را داری ـــن آمادگ ـــم و ای ـــام دهی انج
جلســـه شـــروع و فتـــح بابـــی بـــرای ادامـــه فعالیت هـــا 

ـــود. ش

دستاوردهای انسانی یکی از مهم ترین دستاوردهای 
فرهنگی جهاددانشگاهی است

در ادامـــه دکتـــر حامـــد علی اکبـــر زاده رییـــس 
ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد: 
ــه  ــار دهـ ــول چهـ ــگاهی در طـ ــتاوردهای جهاددانشـ دسـ
حیاتـــش دســـتاوردهای متعـــددی بـــوده و ایـــن نهـــاد 
ـــی و  ـــم آموزش ـــه و ه ـــی و فناوران ـــتاوردهای علم ـــم دس ه
ـــی  ـــه یک ـــد ک ـــرم می رس ـــه نظ ـــت. ب ـــته اس ـــی داش فرهنگ
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــتاوردهای فرهنگـ ــن دسـ از مهم تریـ
دســـتاوردهای انســـانی بـــوده و پـــرورش نیروهـــای 
ــان  ــامی و انسـ ــاب اسـ ــراز انقـ ــان طـ ــر و انسـ جهادگـ
مجاهـــد کـــه حـــال این هـــا را می تـــوان در همیـــن 
شـــهدای جهاددانشـــگاهی یعنـــی شـــهید امیـــر مهـــرداد 
و امثـــال ایشـــان و مرحـــوم دکتـــر کاظمـــی آشـــتیانی 
ــن  ــود ایـ ــا می شـ ــه انصافـ ــری کـ ــراد دیگـ ــی افـ و خیلـ

ویژگـــی را برایشـــان برشـــمرد، دیـــد.
وی افـــزود: معرفـــی ایـــن شـــخصیت ها و معرفـــی 
ایـــن دســـتاوردها حتمـــا یـــک ضـــرورت اســـت. روایـــت 
تاریخـــی مجاهدت هـــا، تاش هـــای صادقانـــه و مؤمنانـــه 
ـــی و  ـــت فرهنگ ـــوزه معاون ـــه در ح ـــت ک ـــی اس ـــک ضرورت ی
ـــن کار را شـــروع  ـــازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی ای در س
ـــرد  ـــدا ک ـــت اختصـــاص پی ـــن روای ـــد اول از ای ـــم و جل کردی
ـــه از اعضـــای  ـــرداد ک ـــر مه ـــهید امی ـــوار ش ـــهید بزرگ ـــه ش ب
ــان  ــد و در زمـ ــریف بودنـ ــی شـ ــگاهی صنعتـ جهاددانشـ

ـــتند. ـــه داش ـــی و فناوران ـــات علم ـــود خدم ـــات خ حی
ـــه  ـــن تفاهم نام ـــای ای ـــه داد: امض ـــر زاده ادام ـــر اکب دکت
ـــا  ـــدار ارزش ه ـــم پاس ـــا بتوانی ـــه م ـــد ک ـــد ش ـــث خواه باع
ـــد  ـــده ش ـــدس آفری ـــاع مق ـــه در دوران دف ـــی ک و افتخارهای
ـــه  ـــه ب ـــن تفاهم نام ـــه در ای ـــزی ک ـــن چی ـــیم. مهم تری باش
ــای  ــه و طرح هـ ــت از پایان نامـ ــم حمایـ ــه داریـ آن توجـ

ـــت. ـــدس اس ـــاع مق ـــات و دف ـــوزه ادبی ـــی در ح پژوهش
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ــای  ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ ــی پـ ــط عمومـ روابـ
ــهریور: مراســـم امضـــای  ــی، ۳0 شـ ــع فرهنگـ ــرم و صنایـ نـ
تفاهم نامـــه همـــکاری مشـــترک بیـــن کمیســـیون ملـــی 
ــرم و  ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ ــکو و پـ یونسـ
ــکاری در  ــوع همـ ــا موضـ ــعه بـ ــی توسـ ــع فرهنگـ صنایـ
حـــوزه صنایـــع خـــاق و فرهنگـــی، بـــا حضـــور دکتـــر 
حجـــت اهلل ایوبـــی دبیـــر کل کمیســـیون ملـــی یونســـکو، 
دکتـــر محمدحســـین ایمانـــی خوشـــخو رییـــس پـــارک 
ــی  ــع فرهنگـ ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــی علـ ملـ
و دیگـــر معاونـــان و اعضـــای دو مجموعـــه برگـــزار شـــد.
ـــگ  ـــه فرهن ـــی ب ـــا بی توجه ـــور م ـــی کش ـــکل اصل مش

ـــت ـــی اس ـــع فرهنگ و صنای
ــن  ــدای ای ــکو در ابت ــی یونس ــیون مل ــر کل کمیس دبی
ــه  ــی ب ــا بی توجه ــی کشــور م ــت: مشــکل اصل مراســم گف
ــش  ــد نق ــه می توانن ــی اســت ک ــع فرهنگ ــگ و صنای فرهن

ــد. ــته باش ــی داش ــارت جهان ــاد و تج ــی در اقتص مهم
ـــگ  ـــر و فرهن ـــه هن ـــد در عرص ـــا بای ـــده وی، م ـــه عقی ب
ــدی  ــای بلنـ ــاوری گام هـ ــم و فنـ ــری از علـ ــا بهره گیـ بـ
ـــرای  ـــی ب ـــت باالی ـــر ظرفی ـــگ و هن ـــرا فرهن ـــم، زی برداری
ــم و  ــد علـ ــه نیازمنـ ــدار دارد کـ ــغل های پایـ ــاد شـ ایجـ

فنـــاوری اســـت.
وی در ادامـــه افـــزود: امـــروزه بـــه فعالیت هـــای 
فرهنگـــی به عنـــوان یـــک شـــغل پایـــدار نـــگاه می شـــود 
ــت. ــا نیسـ ــن فعالیت هـ ــس روی ایـ ــگاه لوکـ ــر نـ و دیگـ
ایوبـــی عنـــوان کـــرد: امـــروزه اگـــر بـــه دنبـــال 
ـــاب  ـــر انتخ ـــگ و هن ـــک فرهن ـــتیم، بی ش ـــی هس کارآفرین
ــا  ــز اروپایی هـ ــتا نیـ ــن راسـ ــت. در ایـ ــری اسـ منطقی تـ
ـــا  ـــه آن ه ـــرا ک ـــد، چ ـــه دارن ـــن زمین ـــی در ای ـــه خوب تجرب

به خوبـــی توانســـتند علـــم و فنـــاوری را در ایـــن عرصـــه 
بـــه خدمـــت بگیرنـــد.

ــوم و  ــی علـ ــارک ملـ ــت پـ ــی فعالیـ ــه ایوبـ ــه گفتـ بـ
ــادی  ــی ارزش زیـ ــع فرهنگـ ــرم و صنایـ ــای نـ فناوری هـ
بـــرای کشـــور دارد. از آنجایـــی کـــه ایـــران تاریـــخ اثرگـــذاری 
ـــرای  ـــم ب ـــی ه ـــل قبول ـــیار قاب ـــت بس ـــان دارد، ظرفی در جه
ـــن  ـــود دارد. در ای ـــگ وج ـــدار در فرهن ـــعه پای ـــاد توس ایج
ـــه  ـــن ســـرمایه خـــود ک ـــه بزرگ تری ـــا توجـــه ب ـــز ب ـــتا نی راس
نیـــروی انســـانی اســـت می توانیـــم برنامه ریزی هـــای 

خـــود را جامعـــه عمـــل بپوشـــانیم.

با توسعه فرهنگ سرمان 
را در فضای اقتصادی دنیا بال بگیریم

ـــه  ـــت: همیش ـــم گف ـــن مراس ـــه ای ـــی در ادام دکترایمان
ملـــی  کمیســـیون  ارزشـــمند  فعالیت هـــای  شـــاهد 
ــری  ــی و هنـ ــون فرهنگـ ــای گوناگـ ــکو در عرصه هـ یونسـ
ـــوم  ـــی عل ـــارک مل ـــه پ ـــر مجموع ـــوی دیگ ـــم، از س بوده ای
و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی نیـــز نخســـتین 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــع فرهنگ ـــاوری در صنای ـــم و فن ـــارک عل پ
ـــته  ـــی توانس ـــا به خوب ـــدارد ام ـــی ن ـــر طوالن ـــه عم ـــر چ اگ

در ایـــن مســـیر قدم هـــای بزرگـــی بـــردارد.
ــرم  ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ ــس پـ رییـ
و صنایـــع فرهنگـــی افـــزود: در عرصـــه بین المللـــی 
ظرفیت هـــای فرهنگـــی و هنـــری کشـــور یـــک مزیـــت 
ـــودرو  ـــت خ ـــال صنع ـــرای مث ـــی رود. ب ـــمار م ـــه ش ـــم ب مه
ـــت  ـــد اس ـــد آن ب ـــم رش ـــت نمی گوی ـــت نیس ـــچ گاه مزی هی
امـــا آن چیـــزی کـــه مزیـــت حســـاب می شـــود حـــوزه 
فرهنـــگ و هنـــر اســـت کـــه می توانیـــم بـــا توســـعه آن 

ســـرمان را در فضـــای اقتصـــادی دنیـــا بـــاال بگیریـــم.
ــدی را  ــیوه های جدیـ ــد شـ ــزود: بایـ ــی افـ دکترایمانـ
ـــان  ـــم. زب ـــه کار بگیری ـــی ب ـــع فرهنگ ـــعه صنای ـــرای توس ب
ـــن  ـــا ای ـــد ب ـــا بای ـــت و م ـــاوری اس ـــان فن ـــا زب ـــروز دنی ام
ـــا  ـــه دنی ـــود را ب ـــوه خ ـــی و بالق ـــای فرهنگ روش ظرفیت ه

ـــم. ـــه کنی عرض
وی خاطرنشـــان کـــرد: امیـــد اســـت بـــا حمایت هـــای 
ـــاهد  ـــی ش ـــه بین الملل ـــکو در عرص ـــی یونس ـــیون مل کمیس
ـــم بیـــش از گذشـــته خـــود  ـــی باشـــیم و بتوانی ـــات خوب اتفاق
ـــن  ـــه ای ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــم. ب ـــه کنی ـــا عرض ـــه دنی را ب
ـــل و  ـــای اصی ـــنه فرهنگ ه ـــا تش ـــردم دنی ـــب م ـــا اغل روزه
نـــاب هســـتند مـــا می توانیـــم از طریـــق توانمندی هـــای 
ــی  ــای مهمـ ــه موفقیت هـ ــیر بـ ــن مسـ ــورمان در ایـ کشـ

ـــیم. برس

در ادامه مراسم این تفاهم نامه
 به امضا طرفین رسید

گفتنـــی اســـت، ایـــن تفاهم نامـــه به منظـــور توســـعه 
همـــکاری در حـــوزه صنایـــع فرهنگـــی و خـــاق و 
بهره گیـــری از ظرفیت هـــای متقابـــل، میـــان کمیســـیون 
ـــرم  ـــای ن ـــوم و فناوری ه ـــی عل ـــارک مل ـــکو و پ ـــی یونس مل
 unesco و صنایـــع فرهنگـــی بـــا محوریـــت راه انـــدازی
محصـــوالت  تجاری ســـازی   ،startup studio art
و خدمـــات صنایـــع خـــاق و فرهنگـــی بـــا اســـتفاده از 
نـــوآوری  ارتباطـــات بین المللـــی، برگـــزاری جایـــزه 
ــع خـــاق  ــگاه صنایـ ــدازی باشـ ــر و راه انـ ــه هنـ در زمینـ
ـــد  ـــران منعق ـــکو ای ـــگاه یونس ـــیون باش ـــی در فدراس فرهنگ

ـــد. ش

ظرفیت های فرهنگی و هرنی کشور 
یک مزیت مهم است

در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشرتک بین کمیسیون ملی یونسکو و پارک ملی علوم و 

فناوری های نرم و صنایع فرهنگی مطرح شد
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                    اخبار کوتاه

جهاددانشگاهی اردبیل و سازمان 
بسیج سازندگی سپاه استان

شهریورماه:   0۳ اردبیل،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی اردبیل و سازمان 

بسیج سازندگی سپاه استان امضا شد.
هدف از انعقاد این تفاهم نامه تحقق بخشیدن به اهداف 
راستای  در  رهبری  معظم  مقام  منویات  اجرای  و  انقاب 
استفاده  تولید،  جهش  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
بهینه از ظرفیت های طرفین، توسعه همکاری های علمی، 
ایجاد فرصت های شغلی  و  و فرهنگی  آموزشی، پژوهشی 

است.
مهران اوچی رییس جهاددانشگاهی اردبیل در مراسم 
انعقاد این تفاهم نامه که در سالن جلسات این نهاد برگزار 
شایستگی های  و  توانمندی  موثر  هم افزایی  گفت:  شد، 
سازمان بسیج سازندگی و جهاددانشگاهی تاثیر به سزایی 

در توسعه فعالیت های هر دو نهاد خواهد گذاشت.
در این مراسم پیرجاهد مسوول سازمان بسیج سازندگی 
جهاددانشگاهی  با  تفاهم نامه  عقد  اردبیل  استان  سپاه 
توسعه ای  و  کاربردی  برنامه های  انجام  برای  بابی  فتح  را 
مشترک خواند و ادامه داد: موضوع همکاری و مشارکت در 
این تفاهم نامه، فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، 
خدمات مشاوره ای و درمانی، کارآفرینی و توسعه کمی و 

کیفی همکاری های علمی و بنیادی است.

■■■

جهاددانشگاهی کرمانشاه با مرکز 
خدمات حوزه های علمیه استان

ــهریور:  ــگاهی  0۶ ش ــازمان جهاددانش ــی س ــط عموم رواب
ــگاهی  ــازمان جهاددانش ــان س ــکاری می ــه هم تفاهم نام
علمیــه  حوزه هــای  خدمــات  مرکــز  و  کرمانشــاه 
اســتان بــه امضــای مهنــدس بهــرام بادکــو رییــس 
ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه و حجت االســام 
خدمــات  مرکــز  رییــس  ضیغمیــان  محمدحســین 

حوزه هــای علمیــه اســتان رســید.
ســـازمان  تفاهم نامـــه  ایـــن  اســـاس  بـــر 
خدمـــات  مرکـــز  و  کرمانشـــاه  جهاددانشـــگاهی 
ــامت  ــای سـ ــتان در زمینه هـ ــه اسـ ــای علمیـ حوزه هـ
)تشـــخیصی، درمانـــی و...(، فرهنگـــی، آموزشـــی و 
ــتای  ــاخت های الزم در راسـ ــاد زیرسـ ــی، ایجـ پژوهشـ
و  اشـــتغال  تخصصـــی،  کســـب وکارهای  توســـعه 
و  توانمندی هـــا  از  بهینـــه  اســـتفاده  کارآفرینـــی، 
ظرفیت هـــای مشـــترک طرفیـــن و افزایـــش تعامـــات 
ـــای  ـــی همکاری ه ـــی و کیف ـــعه کم ـــی و توس ـــن بخش بی
ـــد  ـــکاری خواهن ـــر هم ـــا یکدیگ ـــن ب ـــی طرفی ـــای علم ه

ــت. داشـ
ــکان  ــه امـ ــن تفاهم نامـ ــاس ایـ ــر اسـ ــن بـ همچنیـ
بهره منـــدی اعضـــای مرکـــز خدمـــات حوزه هـــای 
علمیـــه از امکانـــات جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه در 
ــاالت  ــب، مقـ ــف کتـ ــن و تألیـ ــاپ، تدویـ ــه چـ زمینـ
اســـناد و مـــدارک علمـــی توســـط انتشـــارات جهـــاد 
در چارچـــوب قوانیـــن و مقـــررات ســـازمان انتشـــارات 

جهـــاد فراهـــم شـــده اســـت.

همکاری پارک علم و فناوری البرز 
جهاددانشگاهی، سپاه امام حسن 

مجتبی )ع( و بنیاد تعاون بسیج
جهاددانشگاهی،  البرز  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط 
جهاددانشگاهی،  البرز  فناوری  و  علم  پارک  شهریور:   0۸
برای  بسیج  تعاون  بنیاد  و  مجتبی)ع(  حسن  امام  سپاه 
حمایت فناوران و صاحبان شرکت های دانش بنیان و فناور 

همکاری می کنند.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری در ابتــدای ایــن 
نشســت بــا اشــاره بــه توانمندی هــا و ظرفیت هــای 
اســتان البــرز و همچنیــن پــارک علــم و فنــاوری البــرز 
در حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان گفــت: اســتان البــرز 
ــی  ــد صنعت ــرکت و واح ــزار ش ــش از دو ه ــت کم بی دس
فعــال دارد و بیــش از260 شــرکت دانش بنیــان دارد؛ 
ــه کار و  ــا ب ــن ظرفیت ه ــم ای ــاش کنی ــد ت ــن بای بنابرای

ــود. ــر ش ــد منج ــتغال و تولی اش
مهنــدس مهــدی عباســی بــا تبریــک اســتقرار دولــت 
ســیزدهم دولــت کار و کرامــت اظهــار داشــت: بــا حضــور 
ــا وجــود زیرســاخت های خوبــی کــه در  دولــت جدیــد ب
ــم  ــاش کنی ــد ت ــه، بای ــورت گرفت ــتان ص ــور و اس کش
ــم.  ــم کنی ــور را فراه ــتغال در کش ــتر اش ــه و بس زمین
امیدواریــم بتوانیــم بــا همــکاری همــه دســتگاه های 
در  را  بیــکاری  خصوصــی  بخــش  به ویــژه  اســتان 
ــای  ــگان جوی ــژه دانش آموخت ــف به وی ــای مختل بخش ه

کار ریشــه کن کنیــم.
ســرهنگ ولــی اهلل شــادمان جانشــین فرمانــده ســپاه 
ــت  ــن نشس ــز در ای ــرز نی ــی)ع( الب ــن مجتب ــام حس ام
مشــترک بــا اشــاره بــه تاش هــای جهــادی بــرای 
ــم  ــن داری ــت: یقی ــف گف ــای مختل ــت در عرصه ه موفقی
کــه بــا تاش هــای جهــادی و اســتفاده از تــوان و 
ــداف خــود  ــه اه ــم ب ــای جــوان می توانی ــت نیروه ظرفی
ــتیم  ــه توانس ــن روحی ــا همی ــه ب ــور ک ــیم همان ط برس
کشــورمان را در زمینــه دفاعــی بــه جایــگاه شایســته ای 

ــانیم. ــا برس در دنی
مهــدی حقــی مدیرعامــل شــرکت پیشــگامان بنیــاد 
ــن  ــز در ای ــر پیشــگامان کشــور( نی ــاون بســیج )مدی تع
نشســت بــر توســعه اقتصــاد دانش بنیــان از طریــق 
ــرد  ــد ک ــاور تاکی ــان و فن ــرکت های دانش بنی ــعه ش توس
ــرز  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــکاری پ ــا هم ــت: ب و گف
بســتر و زمینــه همکاری هــای خــوب بــرای توســعه 
بخش هــای  در  فنــاور  و  دانش بنیــان  شــرکت های 

ــت. ــده اس ــم ش ــتان فراه ــف اس مختل

■■■

جهاددانشگاهی استان مرکزی و 
اتاق تعاون استان

شهریور:   10 مرکزی،  استان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
و  مرکزی  استان  جهاددانشگاهی  همکاری  تفاهم نامه 
اتاق تعاون استان مرکزی به همت سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان 

در راستای ایجاد همکاری های مشترک منعقد شد.
زاده  غفاری  علی اصغر  دکتر  حضور  با  تفاهم نامه  این 
مهندس حسین  و  مرکزی  استان  جهاددانشگاهی  رییس 
همت  به  مرکزی  استان  تعاون  اتاق  رییس  خسروبیگی 
دانش آموختگان  اشتغال  و  فناوری  تجاری سازی  سازمان 
راستای همکاری های مشترک  در  استان  جهاددانشگاهی 

تا پایان سال 1۴01 منعقد شد.
از موضوعات اصلی این تفاهم نامه می توان به همکاری 

– کاربردی، فرهنگی،  در زمینه های آموزش عالی علمی 
پژوهشی، آموزشی و همکاری در زمینه های اشتغال اشاره 

کرد.
استفاده از امکانات فیزیکی، فضاهای اداری و آموزشی 
بین  منعقده  قرارداد  اساس  بر  استان  در سطح  دو طرف 
تعهدات  از  مرکزی  استان  تعاون  اتاق  و  جهاددانشگاهی 

کلی این تفاهم نامه مشترک است.

■■■

جهاددانشگاهی و دانشگاه آزاد قم
تفاهم نامه  شهریور:   1۳ قم،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
همکاری های مشترک جهاددانشگاهی قم و دانشگاه آزاد 

اسامی استان به امضای روسای دو نهاد رسید.
استان  در  اسامی  آزاد  دانشگاه  و  قم  جهاددانشگاهی 
قم با امضای این تفاهم نامه به همکاری های مشترک خود 
در زمینه های علمی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و رفاهی 

ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان سرعت بخشیدند.
حجت االسام حسن خیری رییس دانشگاه آزاد اسامی 
واحد قم در این مراسم اظهار کرد: پایه و اساس تعامات 
دانشگاهی  واحد  این  و  جهاددانشگاهی  میان  همکاری  و 
از سوی سازمان مرکزی بنا نهاده شده و در همین راستا 

همکاری ها شکل گرفته است.
میان  شده  منعقد  تفاهم نامه  کرد:  بیان  وی 
جهاددانشگاهی و دانشگاه آزاد اسامی قم فرصتی را برای 
دانشگاه آزاد اسامی ایجاد کرده است که از ظرفیت های 

جهاددانشگاهی استان استفاده کند.
جهاددانشگاهی  رییس  حیدری  محمد  دکتر  ادامه  در 
قم با بیان این که در جهاددانشگاهی ظرفیتی وجود دارد 
در  قم  استان  در  گفت:  شود،  توسعه  سبب  می تواند  که 
را  کار  ظرافت های  و  کرده ایم  ورود  خاصی  عرصه های 
اشتیاق  به  توجه  با  موضوع  همین  و  می گیریم  نظر  در 
شده  سبب  پژوهشی  بحث های  به  استانداری  مسووالن 
مسووالن  و  داشته  مضاعفی  اعتماد  جهاددانشگاهی  به 
جهاددانشگاهی قم در تمام کارگروه های پژوهشی استان 

عضویت داشته باشند.

■■■

جهاددانشگاهی قم و پردیس 
فارابی دانشگاه تهران

روابط عمومی جهاددانشگاهی قم، 14 شهریور: مرکز آموزش 
فارابی  پردیس  و  قم  جهاددانشگاهی  کاربردی  علمی 
تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی  دانشگاه تهران 

امضا کردند.
امضای  به  که  همکاری  تفاهم نامه  امضای  مراسم  در 
کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  رییس  رستمی  محمد 
آبادی  ده  حاجی  احمد  دکتر  و  قم  جهاددانشگاهی 
دو طرف  رسید  فارابی  پردیس  فناوری  و  پژوهش  معاون 
بر همکاری های مشترک پژوهشی و آموزشی در راستای 

اهداف و سیاست های مطرح شده است تاکید کردند.
شتاب،  رویدادهای  انجام  در  مشترک  همکاری های 
پژوهشی  طرح های  انجام  نوآور،  هسته های  از  حمایت 
کاربردی و ارایه مقاله در راستای اهداف و سیاست های دو 
طرف و فراهم سازی زمینه ارتباط حوزه تخصصی با حوزه 

پژوهش و فناوری، از مباحث کلی این تفاهم نامه است.
گفتنی است، این تفاهم نامه برای مدت 2 سال منعقد 
شده است و ادامه فعالیت و بازنگری، اصاح و تغییرات در 

مفاد آن بنا به توافق دو طرف قابل اجرا است.
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جهاددانشگاهی
 کردستان و سازمان شهرداری ها

 و دهیاری های استان
راستای  در  شهریور:   1۵ جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
و دهیاری های کشور  بین سازمان شهرداری ها  تفاهم نامه 
آموزش  راهبری  کمیته  مصوبه  و  جهاددانشگاهی  و 
در  همکاری ها  گسترش  هدف  با  استان  شهرداری های 
کوتاه  خدمت  ضمن  آموزشی  دوره های  برگزاری  زمینه 
پرسنل  برای  غیرحضوری(  و  )حضوری  به صورت  مدت 
اسامی  شورای  اعضای  و  استان  تابعه  شهرداری های 
و  شهری  امور  دفتر  بین  تفاهم نامه  این  تابعه،  شهرهای 
کمیته  نماینده  به عنوان  کردستان  استانداری  شوراهای 
جهاددانشگاهی،  و  استان  شهرداری های  آموزش  راهبری 

تدوین و مبادله شد.
تاش  اعای  حد  طرفین  تفاهم نامه  این  امضای  با 
خویش در جهت پیشبرد اهداف و موضوعات مطرح شده 
نیل  با  و همچنین  داده  قرار  اولویت  در  را  تفاهم  این  در 
دریغ  این جهت  در  کوششی  هیچ  از  ملی  خوداتکایی  به 

نمی کنند.
همکاری ها  گسترش  شامل  تفاهم نامه  این  موضوع 
پژوهشی،  آموزشی،  فعالیت های  زمینه  در  مشارکت  و 
تعامات بین  افزایش  فرهنگی، اطاع رسانی، مشاوره ای و 
بخشی و توسعه کمی و کیفی همکاری های علمی و به ویژه 
جهت  تخصصی  مدت  کوتاه  آموزشی  دوره های  اجرای 
گروه های مخاطب مورد نظر کارفرما به صورت حضوری و 

غیرحضوری است.
برنامه ریزی و  بررسی،  تفاهم نامه شامل  این  محورهای 
تعیین نیازهای آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی در 
حوزه های مختلف، همکاری در تدوین و اجرای برنامه های 
مدیریتی،  عمومی،  آموزش  دوره های  و  توانمندسازی 
در  شاغل  پرسنل  ارتقای  به منظور  پیشرفته  و  تخصصی 
سطح شهرداری ها و شوراهای اسامی شهرها و حوزه های 

مورد نظر کارفرما با اعام قبلی است.

■■■

راه اندازی مرکز تحقیقات 
مهندسی بافت اردکان با همکاری 

جهاددانشگاهی یزد
روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی یزد، 1۶ شهریور:سازمان 
با  چهارجانبه  توافقی  اساس  بر  یزد  جهاددانشگاهی 
و  مجلس  در  اردکان  مردم  نماینده  رویان،  پژوهشگاه 
راه اندازی  به  متعهد  سرامیکی  نوین  مواد  پژوهشکده 
انجام  با هدف  اردکان  در  بافت  مهندسی  تحقیقات  مرکز 
فعالیت های علمی و پژوهشی، آموزشی و خدمات تخصصی 

با محوریت سرطان، دیابت و غیره شد.

بر اساس توافقی چهارجانبه با پژوهشگاه رویان، نماینده 
مردم اردکان در مجلس و پژوهشکده مواد نوین سرامیکی 
در  بافت  مهندسی  تحقیقات  مرکز  راه اندازی  به  متعهد 
پژوهشی،  و  علمی  فعالیت های  انجام  هدف  با  اردکان 
دیابت  سرطان،  محوریت  با  تخصصی  و خدمات  آموزشی 

و غیره شد.
به  رویان  پژوهشگاه  محل  در  که  توافق  این  اساس  بر 
اردکان  مردم  نماینده  اردکانی  دشتی  محمدرضا  امضای 
شاهوردی  عبدالحسین  دکتر  اسامی،  شورای  مجلس  در 
رییس  جو  سعادت  فاطمه  رویان،  پژوهشگاه  رییس 
میرحسینی  حسین  سید  و  یزد  جهاددانشگاهی  سازمان 

طرفین  و  رسید  سرامیکی  نوین  مواد  پژوهشکده  رییس 
مرکز  راه اندازی  جهت  همکاری  مفاد  شدن  اجرایی  برای 

تحقیقات مهندسی بافت موافقت کردند.
و  یزد  جهاددانشگاهی  سازمان  اساس،  همین  بر 
به  نسبت  شدند  متعهد  سرامیکی،  نوین  مواد  پژوهشکده 
طرح  اساس  بر  بافت  مهندسی  تحقیقات  مرکز  راه اندازی 

پیوست و توافقنامه فی مابین اقدام کنند.
پژوهشگاه رویان نیز متعهد شد در خصوص راه اندازی 
نوین  مواد  پژوهشکده  با  بافت  مهندسی  تحقیقات  مرکز 
طریق  از  یزد  استان  جهاددانشگاهی  سازمان  سرامیکی 
در  علمی  مشارکت  متخصص،  انسانی  نیروی  آموزش 
طرح های پژوهشی مشترک و ارایه مشاوره در تجاری سازی 

یافته های پژوهشی، همکاری کند.
شورای  مجلس  در  اردکان  مردم  نماینده  همچنین 
مساوی  به صورت  یزد  جهاددانشگاهی  سازمان  و  اسامی 
متعهد شدند در خصوص تامین اعتبار برای اصاح فضای 
انسانی،  نیروی  تامین  برای  الزم  بودجه  مرکز،  نیاز  مورد 
تا زمان اخذ  خرید تجهیزات، اجرای طرح های تحقیقاتی 

مجوز از مراجع ذی ربط اقدام کند.
اسامی  شورای  مجلس  در  اردکان  مردم  نماینده 
تامین  برای  مرکز  فعالیت  جهت  شد  متعهد  همچنین 
اعتبارات ساالنه، نسبت به اخذ ردیف اعتباری ملی برای 

مرکز اقدام کند.
تحکیم  و  توسعه  به منظور  توافق نامه ای  همچنین 
در جهت  و  تحقیقاتی  و  علمی  فعالیت های  و  همکاری ها 
کاربردی نمودن فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدمات 
اجرایی  و  علمی  توانمندی های  به  توجه  با  تخصصی، 
جهاددانشگاهی  سازمان  سرامیکی  نوین  مواد  پژوهشکده 
استان یزد بین محمدرضا دشتی نماینده مردم اردکان در 
جهاددانشگاهی  سازمان  رییس  سعادتجو  فاطمه  مجلس، 
پژوهشکده  رییس  میرحسینی  و سید حسین  یزد  استان 

مواد نوین سرامیکی منعقد شد.
توافق نامه که  این  تفاهم در  زمینه های همکاری مورد 
تنظیم  نسخه  سه  و  ماده  در شش  سال  پنج  مدت  برای 
کارگاه ها،  و  تخصصی  دوره های  سمینارها،  برگزاری  شد، 
ارایه خدمات  آموزشی مشترک،  و نشست های  همایش ها 
در  اجرایی  و  مالی  حمایت های  مشاوره ای،  و  تخصصی 
زمینه  در  تحقیقاتی  و  علمی  مرکز  توسعه  و  اجرا  زمینه 
علوم و فنون نوین، اجرای طرح های تحقیقاتی و کاربردی 

و تامین اعتبار به سهم مساوی، ذکر شد.
پنج ساله  مدت  اتمام  از  ملزم شدند پس  البته طرفین 

این توافق نامه نسبت به تمدید آن اقدام کنند.

■■■

دانشگاه علم و فرهنگ و مجمع 
شیعه شناسی

به منظور  روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، 17 شهریور: 
ظرفیت سازی برای ارتقای منافع ملی، گسترش شبکه های 
ارتباطی با دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در ایران 
همکاری  تفاهم نامه  بین المللی  همکاری های  توسعه  و 
شیعه  مجمع  و  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  بین  مشترک 

شناسی امضاء شد.
و  آموزشی  پژوهشی،  علمی،  ظرفیت های  معرفی 
کسب وکار  توسعه  بنیاد  جمله  از  دانشگاه  کارآفرینی 
سطح  در  فرهنگی  و  نرم  صنایع  و  علوم  ملی  پارک  و 
در  دانشگاه  اعتبار  و  آموزشی  کیفیت  ارتقاء  بین المللی، 
فرآیند  تسهیل  و  هدف  کشورهای  آموزشی  سیستم های 
جذب دانشجویان خارجی از کشورهای همسایه و منطقه 

از جمله اهداف اصلی این تفاهم نامه است.

هاشمی  سعید  سید  دکتر  امضای  به  تفاهم نامه  این 
رییس دانشگاه علم و فرهنگ و آیت پیمان رییس مجمع 

شیعه شناسی رسید.

■■■

جهاددانشگاهی بوشهر و مرکز 
خدمات حوزه های علمیه استان

شهریور:  بوشهر،20  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
سامت  عرصه های  در  همکاری  موضوع  با  تفاهم نامه ای 
پژوهشی،  آموزشی  فرهنگی،  و...(،  درمانی  )تشخیصی، 
ایجاد زیرساخت های الزم در راستای توسعه کسب وکارهای 
از  بهینه  استفاده  و  کارآفرینی  و  اشتغال  تخصصی، 
افزایش  و  طرف  دو  مشترک  ظرفیت های  و  توانمندی ها 
تعامات بین بخشی و توسعه کمی و کیفی همکاری های 
با مرکز  بوشهر  بین جهاددانشگاهی  های علمی دو طرف 

خدمات حوزه های علمیه استان منعقد شد.
)آزمایشگاه  ارایه خدمات تشخیصی  در عرصه سامت 
سونوگرافی  جنین شناسی،  آزمایشگاه  طبی،  تشخیص 
و...( و درمانی )درمان ناباروری، سرطان، درمان زخم های 
بیهوشی،  ژنتیک،  )تغذیه،  مشاوره  خدمات  و  و...(  مزمن 
پزشکی  تخصصی  خدمات  مراکز  در  و...(  روانشناسی 
مرکز  سوی  از  شده  معرفی  بیماران  به  جهاددانشگاهی، 
به تعرفه های خدمات  با ده درصد تخفیف نسبت  حداقل 
درمانی مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی مصوب هیات 

وزیران در دستور کار قرار می گیرد.
هدف  جامعه  بهره مندی  امکان  نیز  فرهنگی  حوزه  در 
برگزاری  اجتماعی،  آسیب های  تخصصی  مراکز  از  مرکز 
بازدیدهای علمی و فرهنگی از فعالیت های جهاددانشگاهی 
و همچنین برگزاری اردوهای تفریحی با محورهای دینی 
و  تعریف  در  همکاری  جهاددانشگاهی،  توسط  مذهبی  و 
علمی،  و  فرهنگی  اجتماعی،  مطالعاتی،  پروژه های  اجرای 
اطاعات در حوزه های  پردازش، تجزیه وتحلیل  گردآوری، 
اجتماعی و فرهنگی استان از سوی دفتر مطالعات فرهنگی 
اجتماعی،  محتوای  تولید  در  همکاری  پژوهی،  دانشگاه  و 
سیاست های  و  برنامه ها  با  متناسب  رسانه ای  و  فرهنگی 
دیجیتال  رسانه ای  محصوالت چند  از  اعم  جهاد،  و  مرکز 
و محتوای آموزش الکترونیکی و همکاری مشترک با مرکز 
امام )ره(، والیت فقیه و انقاب اسامی اجرایی خواهد شد.

■■■

جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان و موسسه آموزش عالی 

جهاددانشگاهی استان
 21 اصفهان،  صنعتی  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
جهاددانشگاهی  پژوهشی  معاون  پورمدنی  ابوذر  شهریور: 
آموزش  موسسه  و  واحد  این  گفت:  اصفهان  صنعتی 
توسعه  و  تعامل  به منظور  اصفهان  جهاددانشگاهی  عالی 
و  ظرفیت ها  از  استفاده  و  نیازها  اساس  بر  همکاری ها 

امکانات دو طرف تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
سه  تفاهم نامه  این  مدت  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
سال شمسی خواهد بود، افزود: برنامه ریزی جهت تعریف 
از  بهره گیری  مشترک،  طرح های  و  پروژه ها  اجرای  و 
و  کارگاه ها  امکانات،  متخصصان،  انسانی،  منابع  ظرفیت 
همایش های  سمینارها،  مشترک  برگزاری  آزمایشگاه ها، 
نمایشگاه ها،  و  آموزشی  کارگاه های  کنفرانس ها،  علمی، 
به طور  نوآوری  و  مراکز خاقیت  ایجاد  برنامه ریزی جهت 
دانشجویان  پایان نامه های  اجرای  از  حمایت  و  مشترک 
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تفاهم

تحصیات تکمیلی، از جمله موضوعات مورد توافق در این 
تفاهم نامه است.

■■■
جهاددانشگاهی و بسیج علمی 

خراسان جنوبی
شهریور:   22 جنوبی،  خراسان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
نشستی  در  جهاددانشگاهی  رییس  صادقی  جال الدین 
پژوهشی  علمی،  بسیج  سازمان  مسوول  فرخنده  علی  با 
در  که  جنوبی  خراسان  انصارالرضا)ع(  سپاه  فناوری  و 
مهم  جایگاه  بر  تاکید  با  شد،  برگزار  جهاددانشگاهی 
توسعه  و  تعامل  و  نهاد  این  از ظرفیت  استفاده  بر  بسیج، 

فعالیت های جهاددانشگاهی با بسیج تاکید کرد.
در  جهاددانشگاهی  پتانسیل های  به  اشاره  با  وی 
اظهار  اشتغال  و  پژوهشی  آموزشی،  فرهنگی،  حوزه های 
استان  در جهاددانشگاهی  که  با وجود ظرفیت هایی  کرد: 
با کمک بسیج علمی - پژوهشی، به  وجود دارد می تواند 

توسعه استان و خدمت رسانی به جامعه گام بردارد.
پژوهشی  علمی،  بسیج  سازمان  مسوول  فرخنده  علی 
و فناوری سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی نیز در این 
مجموعه های  و  نهادها  بیشتر  هم افزایی  خواستار  دیدار 
سازمان  در  گفت:  و  شد  توسعه  و  رشد  برای  علمی 
متناسب  که  داریم  را  آمادگی  این  سپاه  پژوهشی  علمی 
جهاددانشگاهی  و  بسیج  ظرفیت های  و  توانمندی ها  با 

همکاری متقابل داشته باشیم.
باید با  با اشاره به این که در عرصه علم و پژوهش  وی 
نگاه جهادی و انقابی ورود کرد، بیان کرد: علمی که تعریف 
می شود باید تربیت محور، پژوهش محور و حرفه محور باشد.
فرخنده در پایان بر آمادگی بسیج علمی پژوهشی برای 
گسترش فعالیت های مشترک و همکاری دوجانبه این دو 

نهاد انقابی در استان تاکید کرد.

■■■

جهاددانشگاهی لرستان و دفتر 
تحقیقات کاربردی فرماندهی 

انتظامی استان
روابط عمومی جهاددانشگاهی لرستان، 22 شهریور: در راستای 
تفاهم نامه  اطاعات،  تبادل  و  پژوهشی  علمی،  تعامات 
دفتر  و  لرستان  جهاددانشگاهی  بین  مشترک  همکاری 

تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان منعقد شد.
دکتر امین ساحورزیان رییس جهاددانشگاهی لرستان 
ظرفیت های  به  اشاره  با  تفاهم نامه  انعقاد  مراسم  در 
جهاددانشگاهی لرستان اظهار کرد: جهاددانشگاهی به عنوان 
یک نهاد علمی در حوزه های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی 

و تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان فعالیت می کند.
در ادامه سرهنگ محمد سپه وند رییس دفتر تحقیقات 
این که  بیان  با  نیز  لرستان  انتظامی  فرماندهی  کاربردی 
نشان دهنده  جهاددانشگاهی  توسط  مشکات  کارگشایی 
دفتر  داد:  ادامه  است،  مجموعه  پویایی  و  بودن  فعال 
مشابه  فعالیتی  انتظامی  فرماندهی  کاربردی  تحقیقات 
جهاددانشگاهی دارد و بیشتر ماموریت ها و وظایف محوله 
خود را بر اساس نیازسنجی نیروی انتظامی انجام می دهیم.
آسیب های  و  معضل ها  راستا  همین  در  کرد:  بیان  وی 
طرح  ارایه  با  و  شناسایی  جامعه  در  موجود  اجتماعی 
و  عملیاتی  یگان های  به  را  مناسب  راهکارهای  تحقیقاتی، 
قاچاق  بحث  در  مثال  به عنوان  می کنیم؛  پیشنهاد  اجرایی 
گیاهان دارویی که معضلی در تمامی استان هاست می توانیم 

با بیان راهکار موثر یاری گر همکاران اجرایی باشیم.

بین پارک علم و فناوری البرز 
جهاددانشگاهی و دانشگاه 

خوارزمی
جهاددانشگاهی،  البرز  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط 
جهاددانشگاهی  البرز  فناوری  و  علم  پارک  شهریور:   24
و  شرکت ها  بهره مندی  راستای  در  خوارزمی  دانشگاه  و 
از  خوارزمی  دانشگاه  نوآوری  و  رشد  مرکز  هسته های 
تفاهم نامه  البرز  فناوری  و  علم  پارک  امکانات  و  خدمات 

همکاری امضاء کردند.
دکتر عزیزاله حبیبی در مراسم امضای این تفاهم نامه 
ارتباط  کشور  توسعه  برای  مهم  موضوعات  از  یکی  گفت: 
صنعت و دانشگاه است و در این راستا همکاری دانشگاه 
خوارزمی و مرکز رشد و نوآوری این دانشگاه و پارک علم و 
فناوری البرز می تواند به بسیاری از نیازها ازجمله نیازهای 

فناورانه صنایع و جامعه پاسخ دهد.
به  باید  ما  کرد:  تصریح  خوارزمی  دانشگاه  رییس 
با هدف  دانشگاه  پژوهش در  توسعه  امر  در  طبقه بندی ها 
رفع نیازها توجه کنیم، برخی از پژوهش ها بنیادی، برخی 
حال  در  هستند.  فناورانه  و  کاربردی  برخی  و  توسعه ای 
حاضر بسیاری از دانشگاه ها و موسسات علمی و پارک ها و 
مراکز رشد علم و فناوری در راستای نیازهای کشور مساله 

محور و ماموریت گرا شده اند و این اتفاق خوبی است.
مهندس مهدی عباسی رییس پارک علم و فناوری البرز 
جهاددانشگاهی نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت های 
خوب علمی و پژوهشی و همچنین نیروی انسانی دانشگاه 
رییس  به عنوان  حبیبی  دکتر  وجود  گفت:  خوارزمی 
و  هستند  جهادگر  نیروهای  از  که  خوارزمی  دانشگاه 
این  فناوری  و  پژوهش  معاون  زاده  شنبه  دکتر  همچنین 
هستند  پژوهشی  و  علمی  موثر  چهره های  از  که  دانشگاه 
ما را در امر توسعه علم و فناوری استان بیش از هرزمانی 

امیدوار می کند.

■■■

جهاددانشگاهی صنعتی
 اصفهان و شهرداری اصفهان

 2۸ اصفهان،  صنعتی  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
پژوهشی  معاونت  همکاری ها،  توسعه  راستای  در  شهریور: 
اصفهان،  شهرداری  و  اصفهان  صنعتی  جهاددانشگاهی 

قرارداد همکاری امضا کردند.
معاون پژوهشی صنعتی اصفهان گفت: قرارداد پژوهشی 
اجرای  و  به روزرسانی  اطاعات  »گردآوری  عنوان  با 
راهبردی  برنامه  پیامدی  شاخص های  آماری  طرح های 
انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاونت  با  اصفهان« 

شهرداری اصفهان، امضا شد.
دنبال  به  شهری  مدیران  همه  افزود:  پورمدنی  ابوذر 
رشد اقتصادهای محلی هستند، اما رشد اقتصادی به طور 
شهروندان  برای  زندگی  کیفیت  افزایش  باعث  خودکار 
آسیب می رساند.  به محیط زیست  اغلب  و حتی  نمی شود 
در واقع، بسیاری از شهرها حتی مجبور می شوند اقدامات 
را که رشد  تا مشکاتی  انجام دهند  پرهزینه ای  اصاحی 

اقتصادی به وجود آورده جبران کنند.
به منظور  شد  مقرر  حاضر  پروژه  در  کرد:  تصریح  وی 
استفاده در برنامه راهبردی اصفهان 1۴05 در سال جاری، 

دوباره شاخص ها ارزیابی و نمره نهایی استخراج شود.
مدل های  در  شده  تعریف  شاخص های  افزود:  پورمدنی 
پروژه  انجام  مسیر  سه  از  رقابت پذیری  و  پذیری  زیست 
میدانی و طرح های آماری، استخراج اطاعات پایه با استفاده 
شهرداری  آمارنامه  و  اینترنتی  کتابخانه ای،  مطالعات  از 

اصفهان و مراجعه به سازمان ها و ارگان های متولی شاخص 
در سطح شهر و دریافت اطاعات سنجش می شود.

■■■

جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با 
پتروشیمی مهاباد

شهریور:   2۸ غربی،  آذربایجان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
جهاددانشگاهی  آموزشی  و  پژوهشی  علمی،  همکاری های 
آذربایجان غربی با پتروشیمی مهاباد توسعه و گسترش می یابد.
در راستای توسعه همکاری های بین این دو مجموعه در 
تعریف و طراحی  از جمله  پژوهشی  فعالیت های  خصوص 
آزمایش های شیمیایی آب سایت پتروشیمی مهاباد و ارایه 
نتایج آنالیز طبق تفاهم صورت گرفته توسط مرکز خدمات 
تخصصی آنالیز مواد غذایی و شیمایی واحد اجرا می شود.

ــز  ــن مرکـ ــده بیـ ــا شـ ــرارداد امضـ ــاس قـ ــر اسـ بـ
ـــیمیایی  ـــی و ش ـــواد غذای ـــز م ـــی آنالی ـــات تخصص خدم
آزمایـــش  غربـــی،  آذربایجـــان  جهاددانشـــگاهی 
شـــیمیایی آب ســـایت و ارایـــه نتایـــج آن را بـــر 
ــتورالعمل ها و  ــه و دسـ ــتانداردهای مربوطـ ــاس اسـ اسـ
ـــول  ـــا و اص ـــردن روش ه ـــه کار ب ـــا ب ـــی ب ـــخصات فن مش
ــات  ــی از موضوعـ ــه ای تخصصـ ــی و حرفـ ــداول فنـ متـ
ـــت. ـــه اس ـــه اول تفاهم نام ـــرای مرحل ـــم و اج ـــورد تفاه م
ــده  ــرر گردی ــه مق ــن تفاهم نام ــاز اول اجــرای ای  در ف
اســت بررســی آزمایــش آب، بررســی آزمایشــگاهی 
فیزیکــی،  لحــاظ  از  آب  کیفیــت  تعییــن  به منظــور 
شــیمیایی و میکروبــی اســت صــورت پذیــرد و بــا 
میکروبــی،  آزمایش هــای  انجــام  آب  از  نمونه گیــری 
ــر اســاس اطاعــات و  شــیمیایی و آنالیزهــای فیزیکــی ب
داده هــای بــه دســت آمــده بتــوان بهتریــن راهــکار بــرای 
حــذف آالینده هــا و تصفیــه آب از ســوی مرکــز خدمــات 
ــه داد. ــی و شــیمایی را ارای ــواد غذای ــز م تخصصــی آنالی
رییـس  امضـای  بـه  همـکاری  قـرارداد  ایـن 
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی و رییس هیـات مدیره 
و مدیرعامـل شـرکت پتروشـیمی مهابـاد رسـیده اسـت.

■■■

جهاددانشگاهی واحد صنعتی 
اصفهان و دانشگاه اصفهان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان، 0۳ مهر: 
دانشـگاه  و  اصفهـان  صنعتـی  واحـد  جهاددانشـگاهی 

کردنـد. امضـا  همـکاری  تفاهم نامـه  اصفهـان 
ـــت:  ـــان گف ـــی اصفه ـــد صنعت ـــی واح ـــاون پژوهش مع
پیـــرو سیاســـت های کان کشـــور در حـــوزه صنعـــت، 
تولیـــد، اشـــتغال و کارآفرینـــی در ســـال تولیـــد، 
پشـــتیبانی ها و مانـــع زدایی هـــا و بـــا هـــدف افزایـــش 
ـــن  ـــور ای ـــاد کان کش ـــد در اقتص ـــل تولی ـــره وری عوام به
تفاهم نامـــه به منظـــور همـــکاری دو جانبـــه پژوهشـــی 
و خدمـــات تخصصـــی در زمینـــه تخصصـــی مدیریـــت 
کیفیـــت و بهـــره وری بیـــن جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 

اصفهـــان و دانشـــگاه اصفهـــان امضـــا شـــد.
ــای  ــازی نظام هـ ــزود: پیاده سـ ــی افـ ــوذر پورمدنـ ابـ
ــت  ــره وری، مدیریـ ــت بهـ ــت و مدیریـ ــت کیفیـ مدیریـ
اســـتراتژیک، مدیریـــت فرایندهـــای کســـب وکار، مدیریـــت 
اســـتانداردهای  و  نظام هـــا  و  عملکـــرد کســـب وکار 
ــن  ــق در ایـ ــورد توافـ ــوارد مـ ــه مـ ــی از جملـ کیفیتـ

تفاهم نامـــه اســـت.
گفتنی است؛ مدت زمان این تفاهم نامه پنج سال است.
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 مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی
 در حوزه مختلف

دیگر

■ اخذ مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی 
توسط جهاددانشگاهی زنجان

■ بازدید رسپرست دفرت تبلیغات اسالمی تهران از سازمان قرآنی 
دانشگاهیان کشور

■ بازدید رییس اتاق بازرگانی الربز از پارک علم و فناوری استان
تدوین نظام نامه HSE جهاددانشگاهی

■ توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی، مهم ترین برنامه 
حوزه پژوهش

■ و ...
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اخذ مجوز مرکز آموزش مهارتی 
و حرفه ای علوم پزشکی توسط 

زنجان جهاددانشگاهی 
ـــهریور:  ـــان، 07 ش ـــگاهی زنج ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
کامـــران جعفـــری رییـــس جهاددانشـــگاهی زنجـــان 
ـــز  ـــرداری مرک ـــه بهره ب ـــزاری جلس ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش ب
ـــکی در دوم  ـــوم پزش ـــه ای عل ـــی و حرف ـــوزش مهارت آم
ــط  ــز توسـ ــن مرکـ ــوز ایـ ــذ مجـ ــهریورماه، از اخـ شـ
ــر  ــت: نظـ ــر داد و گفـ ــان خبـ ــگاهی زنجـ جهاددانشـ
ــکی  ــروه پزشـ ــی گـ ــای مهارتـ ــرورت آموزش هـ به ضـ
و توانمنـــدی آموزشـــی جهاددانشـــگاهی زنجـــان، 
ـــه  ـــد ک ـــال ش ـــز ارس ـــوز مرک ـــدور مج ـــت ص درخواس
پـــس از انجـــام ارزیابی هـــای الزم، مجـــوز تاســـیس 
ـــی و  ـــوزش مهارت ـــی آم ـــز مل ـــز از ســـوی مرک ـــن مرک ای
ـــران  ـــامی ای ـــوری اس ـــکی جمه ـــوم پزش ـــه ای عل حرف
ـــادر  ـــان ص ـــتان زنج ـــد اس ـــگاهی واح ـــرای جهاددانش ب

ـــد. ش
وی اظهـــار کـــرد: مرکـــز آمـــوزش مهارتـــی و 
ــامان دهی  ــدف سـ ــا هـ ــکی بـ ــوم پزشـ ــه ای علـ حرفـ
ــام ســـامت،  ــه ای نظـ ــای مهارتـــی و حرفـ آموزش هـ
اســـتفاده از ظرفیت هـــای موجـــود در کشـــور بـــرای 
تربیـــت نیـــروی انســـانی ماهـــر در حـــوزه ســـامت 
و ارتقـــای کیفیـــت آموزش هـــای مهارتـــی حرفـــه ای 
در معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی 

اســـتان راه انـــدازی شـــده اســـت.
جعفـــری بیـــان کـــرد: ایـــن دوره هـــای آموزشـــی 
مطابـــق قوانیـــن و ســـرفصل هایی کـــه از ســـوی 
ــوم  ــه ای علـ ــی و حرفـ ــوزش مهارتـ ــی آمـ ــز ملـ مرکـ
ــرای  ــت، بـ ــده اسـ ــب شـ ــن و تصویـ ــکی تدویـ پزشـ
متخصصیـــن  و  دانشـــجویان  و  متقاضیـــان  کلیـــه 
علـــوم پزشـــکی اســـتان برگـــزار می شـــود و بـــه 
ارایـــه  معتبـــری  گواهینامـــه  شـــرکت کنندگان 

ــد. ــد شـ خواهـ
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تبلیغات  دفتر  بازدید سرپرست 
اسالمی تهران از سازمان قرآنی 

کشور دانشگاهیان 
روابـــط عمومـــی ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان 
داود  شهریور:حجت االسام والمســـلمین   0۸ کشـــور، 
ـــران  ـــامی ته ـــات اس ـــر تبلیغ ـــت دفت ـــزی سرپرس عزی
عیســـی  حجت االسام والمســـلمین  همـــراه  بـــه 
ـــگ  ـــق فرهن ـــعه و تعمی ـــز توس ـــس می ـــی زاده ریی عیس
قـــرآن دفتـــر تبلیغـــات اســـامی، از بخش هـــای 
ـــد  ـــی دانشـــگاهیان کشـــور بازدی ـــازمان قرآن ـــف س مختل
ـــی  ـــازمان قرآن ـــس س ـــنی ریی ـــین حس ـــا محمدحس و ب

دانشـــگاهیان کشـــور دیـــدار کـــرد.
حجت االسام والمســــــلمین داود عــــــــــزیزی 
سرپرســـت دفتـــر تبلیغـــات اســـامی نمایندگـــی 
حجت االسام والمســـلمین  همـــراه  بـــه  تهـــران 

عیســـی عیســـی زاده رییـــس میـــز توســـعه و تعمیـــق 
ــوزه  ــامی حـ ــات اسـ ــر تبلیغـ ــی دفتـ فرهنـــگ قرآنـ
ـــی  ـــازمان قرآن ـــف س ـــای مختل ـــم، از بخش ه ـــه ق علمی
ــین  ــا محمدحسـ ــد و بـ ــور بازدیـ ــگاهیان کشـ دانشـ
ـــدار  ـــا دی ـــل ایکن ـــازمان و مدیرعام ـــس س ـــنی ریی حس

کـــرد.
حســـنی در ایـــن دیـــدار اظهـــار کـــرد: ســـازمان 
قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور ابتـــدا یـــک مجموعـــه 
دانشـــجویی در دل جهاددانشـــگاهی بـــوده و از دهـــه 
شـــصت، تعـــدادی از نخبـــگان، هســـته هایی تشـــکیل 
دادنـــد و در موضوعـــات مختلـــف، شـــکل اداری و 
ـــازمان  ـــروز س ـــد و ام ـــاد کردن ـــروز را ایج ـــازمانی ام س
قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور، مجموعـــه ای متشـــکل 
از هشـــت مرکـــز بالنـــده در حوزه هـــای مختلـــف 

دینـــی و قرآنـــی اســـت.
وی ادامـــه داد: خبرگـــزاری ایکنـــا هـــم یکـــی از 
ـــان  ـــا 21 زب ـــت و ب ـــه اس ـــن مجموع ـــال ای ـــز فع مراک
ـــاری،  ـــال ج ـــان س ـــا پای ـــت و ت ـــت اس ـــغول فعالی مش
دو زبـــان دیگـــر »پرتغالـــی و بوســـنیایی« را بـــه 
تعـــداد ایـــن زبان هـــا اضافـــه می کنیـــم. اکنـــون 
ـــت  ـــد جمعی ـــتاد درص ـــش از هش ـــال بی ـــای فع زبان ه
ــا،  ــی در آفریقـ ــد و حتـ ــش می دهـ ــان را پوشـ جهـ
و...  فرانســـوی  ســـواحیلی،  هوســـایی،  زبان هـــای 
ـــی  ـــارف قرآن ـــه مع ـــاز ب ـــا نی ـــه در آنج ـــرا ک ـــم چ داری
ــا  ــا از آفریقـ ــان مـ ــترین مخاطبـ ــود دارد و بیشـ وجـ

هســـتند.
حســـنی ادامـــه داد: بـــه برکـــت وجـــود کســـانی 
کـــه در کشـــورهای مختلـــف بـــا مـــا همـــکاری 
را  خـــود  رســـانه ای  فعالیـــت  دامنـــه  می کننـــد 
ــیر از  ــن مسـ ــن در ایـ ــم. همچنیـ ــترش داده ایـ گسـ
و  جامعة المصطفـــی  هماننـــد  نهادهایـــی  کمـــک 
برخـــی رایزنـــان فرهنگـــی نیـــز اســـتفاده کرده ایـــم. 
نکتـــه مهـــم در مـــورد ایکنـــا ایـــن اســـت کـــه مـــا 
برخـــاف ســـایر خبرگزاری هـــا ترجمـــه کننـــده 
ـــی  ـــگار بوم ـــه خبرن ـــتیم بلک ـــی نیس ـــه فارس ـــار ب اخب
ــر  ــور و بـ ــان کشـ ــرای همـ ــدأ بـ ــور مبـ ــا در کشـ مـ
اســـاس سیاســـت های نظـــام جمهـــوری اســـامی 
ـــت)ع(  ـــیعی و اهل بی ـــارف ش ـــاس مع ـــر اس ـــران و ب ای

خبـــر تولیـــد می کنـــد.
ــور  ــگاهیان کشـ ــی دانشـ ــازمان قرآنـ ــس سـ رییـ
ــاور  ــای فنـ ــد واحدهـ ــز رشـ ــرد:  در مرکـ تصریـــح کـ
هنرهـــای قرآنـــی، دارای پلتفـــرم آموزشـــی »صـــراط 
ــی در  ــرم آموزشـ ــک پلتفـ ــن یـ ــاة« و همچنیـ النجـ
ــا  ــبکه بـ ــن شـ ــتیم. ایـ ــرآن هسـ ــظ قـ ــوزه حفـ حـ
هم افزایـــی بـــا اســـاتید برجســـته قرآنـــی، بـــه 
معـــارف قـــرآن و اهل بیـــت)ع( کمـــک می کنـــد. 
ــر  ــت: دفتـ ــود گفـ ــخنان خـ ــان سـ ــنی در پایـ حسـ
تبلیغـــات اســـامی جایـــگاه ویـــژه ای نـــزد مجموعـــه 
مـــا دارد، چراکـــه از قدیمی تریـــن و اصیل تریـــن 

مجموعه هـــای حـــوزوی اســـت.
لزوم ارتباط دفتر تبلیغات با ســـازمان قرآنی 

کشور دانشگاهیان 
عـــــــــــزیزی  داود  حجت االسام والمســـلمین 
سرپرســـت دفتـــر تبلیغـــات اســـامی نمایندگـــی 
کـــرد:  اظهـــار  دیـــدار  ایـــن  در  نیـــز  تهـــران 
ــی  ــن توانایـ ــه ایـ ــه ای بـ ــه مجموعـ ــحالیم کـ خوشـ
ــا  ــر بـ ــود دارد. پیش تـ ــور وجـ ــی در کشـ و اثربخشـ
دانشـــگاهیان  قرآنـــی  مرکـــز مشـــاوره ســـازمان 
ان شـــاءاهلل  داشـــته ایم.  همکاری هایـــی  کشـــور 
بتوانیـــم ایـــن همکاری هـــا را گســـترش دهیـــم. 
ـــوری  ـــاله مح ـــمت مس ـــه س ـــامی ب ـــات اس ـــر تبلیغ دفت
ـــی  ـــه یک ـــی دارد ک ـــار قطـــب علم ـــرده و چه ـــت ک حرک

از آن هـــا میـــز توســـعه و تعمیـــق فرهنـــگ قرآنـــی 
اســـت کـــه حجت االسام والمســـلمین عیســـی زاده 
ـــر  ـــرآن دفت ـــز ق ـــت می ـــتند. الزم اس ـــوول آن هس مس
ـــگاهیان  ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــا س ـــامی ب ـــات اس تبلیغ
ــد. ــته باشـ ــی داشـ ــاط نزدیکـ ــی ارتبـ ــور قرآنـ کشـ

حجت االســـام عیســـی عیســـی زاده رییـــس میـــز 
توســـعه و تعمیـــق فرهنـــگ قرآنـــی دفتـــر تبلیغـــات 
ــت و  ــخن پرداخـ ــراد سـ ــه ایـ ــه بـ ــامی در ادامـ اسـ
ــد  ــا در حـ ــا ایکنـ ــه بـ ــاکریم کـ ــدا را شـ ــت: خـ گفـ
ـــد  ـــه چن ـــت ب ـــم. الزم اس ـــکاری داری ـــود هم ـــع خ وس
نکتـــه اشـــاره کنـــم؛ نکتـــه اول اینکـــه بـــا وجـــود 
این همـــه زحمـــات در ایـــن ســـازمان، بایـــد قـــدرت 
ـــدرت  ـــدم ق ـــد. معتق ـــته باش ـــود داش ـــم وج ـــی ه معرف
ــت  ــم اسـ ــی کـ ــه خدومـ ــن مجموعـ ــی چنیـ معرفـ
ــت  ــال اسـ ــز فعـ ــل نیـ ــطح بین الملـ ــه در سـ گرچـ
ــری  ــز فکـ ــا مراکـ ــد بـ ــم بایـ ــاس می کنـ ــا احسـ امـ
و معنـــوی تخصصـــِی اســـامی و قرآنـــی کشـــور 
تعامـــات بیشـــتری داشـــته باشـــید تـــا بتوانیـــد از 
ــتفاده  ــم اسـ ــد هـ ــران دارنـ ــه دیگـ ــی کـ قابلیت هایـ

کنیـــد.
ــا  وی اظهـــار کـــرد: دفتـــر تبلیغـــات اســـامی بـ
ــه دویســـت  ــیار و قریـــب بـ ــای بسـ ــرف هزینه هـ صـ
پژوهشـــگر در حـــدود ســـی ســـال روی عرصه هـــای 
ــا  ــل کار آن هـ ــرده و حاصـ ــی کار کـ ــف قرآنـ مختلـ
تبدیـــل بـــه صدهـــا پـــروژه قرآنـــی در راســـتای 
ـــا  ـــت. ب ـــده اس ـــف ش ـــان مختل ـــه مخاطب ـــخگویی ب پاس
ـــار  ـــروزه در اختی ـــدات ام ـــن تولی ـــه ای ـــه اینک ـــه ب توج
ــا  ــق و بـ ــزی دقیـ ــک برنامه ریـ ــا یـ ــد بـ ــت بایـ اسـ
همـــکاری هـــم اقـــدام بـــه نشـــر آن کنیـــم. عـــده ای 
تصـــور می کننـــد کـــه کار دفتـــر تبلیغـــات اســـامی 
فقـــط اعـــزام مبلـــغ اســـت امـــا نهادهـــای بســـیاری 
هماننـــد مدرســـه علمیـــه معصومیـــه، دانشـــگاه 
باقرالعلـــوم و مراکـــز قرآنـــی و تمدنـــی و ... در آنجـــا 
ـــت  ـــاده اس ـــامی آم ـــات اس ـــر تبلیغ ـــروز دفت دارد و ام
تمـــام تولیـــدات مکتـــوب و نرم افـــزاری خـــود و 
حتـــی نیروهایـــش را در اختیـــار شـــما در راســـتای 

همـــکاری بیشـــتر قـــرار دهـــد.
حجت االســـام عیســـی زاده در پایـــان ســـخنان 
ـــرآن،  ـــارف ق ـــوم و مع ـــع عل ـــال جام ـــت: پرت ـــود گف خ
غنی تریـــن پرتـــال قرآنـــی جهـــان اســـام شـــناخته 
شـــده کـــه آن هـــم در دســـترس مخاطبـــان اســـت. 
نکتـــه دیگـــر اینکـــه مـــا نزدیـــک بـــه ســـی تولیـــد 
ـــه  ـــف جامع ـــای مختل ـــرای طیف ه ـــد ب ـــی اندروی موبایل
تهیـــه کرده ایـــم کـــه شـــما می توانیـــد نســـبت بـــه 
معرفـــی آن بـــه جهانیـــان اقـــدام کنیـــد تـــا دنیـــا 
بدانـــد شـــیعیان بـــرای ترویـــج معـــارف قرانـــی چـــه 
اقداماتـــی انجـــام داده انـــد. پـــروژه فرهنگ نامـــه 
ــرآن و  ــای قـ ــاس آموزه هـ ــر اسـ ــی بـ ــبک زندگـ سـ
ــی  ــده طراحـ ــود بنـ ــط خـ ــز توسـ ــت )ع( نیـ اهل بیـ
شـــده و حـــدود پنجـــاه و هفـــت موضـــوع جامعـــه، 
ــر  ــف منتشـ ــدات مختلـ ــب مجلـ ــایی و در قالـ شناسـ
ــار  ــرای انتشـ ــد آن بـ ــت جلـ ــدود هشـ ــده و حـ شـ
ـــازمان  ـــگاه س ـــه جای ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــده اس ـــی مان باق
ـــد  ـــه داری ـــی ک ـــور و تخصص ـــگاهیان کش ـــی دانش قرآن
می توانیـــد بـــر چنیـــن موضوعاتـــی تمرکـــز کنیـــد.
غرســـبان،  مرتضـــی  حجت االسام والمســـلمین 
دبیـــر میـــز قـــرآن دفتـــر تبلیغـــات اســـامی، نیـــز 
ـــا  ـــه ب ـــی ک ـــا ارتباط ـــرد: تنه ـــار ک ـــخنانی اظه ـــی س ط
ـــی  ـــای قرآن ـــش فعالیت ه ـــم پوش ـــه داری ـــن مجموع ای
ـــت  ـــا ظرفی ـــت ام ـــم اس ـــامی در ق ـــات اس ـــر تبلیغ دفت
تعاملـــی مـــا بایـــد باالتـــر بـــرود؛ مثـــا در زمینـــه 
پژوهـــش، مـــا منشـــور مرجعیـــت قـــرآن را نوشـــتیم 

                    اخبار کوتاه
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کـــه تاثیرگـــذاری قـــرآن در علـــوم را بررســـی 
ـــت. ـــتفاده اس ـــل اس ـــز قاب ـــما نی ـــرای ش ـــد و ب می کن
وی ادامـــه داد: در مباحـــث آموزشـــی نیـــز در 
ــتاد  ــن اسـ ــی و تامیـ ــرفصل های آموزشـ ــن سـ تدویـ
پیشـــنهاد  باشـــیم.  داشـــته  تعامـــل  می توانیـــم 
می کنـــم حتمـــا تفاهم نامـــه همـــکاری میـــان دو 
ــازمان  ــل سـ ــر عامـ ــود و مدیـ ــا شـ ــه امضـ مجموعـ
ــم  ــز قـ ــز از مرکـ ــور نیـ ــگاهیان کشـ ــی دانشـ قرآنـ

ــند. ــته باشـ ــد داشـ بازدیـ

■■■

بازرگانی  اتاق  بازدید رییس 
البرز از پارک علم و فناوری 

استان
ــرز  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــی پـ ــط عمومـ روابـ
جهاددانشـــگاهی، 0۹ شـــهریور:مهندس پرهـــام رضایـــی 
رییـــس اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع و معـــادن اســـتان 
بـــه همـــراه اعضـــای هیـــات رییســـه ایـــن اتـــاق از 
پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی 

بازدیـــد کردنـــد.
ـــه  ـــات رییس ـــای هی ـــس و اعض ـــد ریی ـــن بازدی در ای
اتـــاق بازرگانـــی و صنایـــع و معـــاون اســـتان البـــرز 
در زمینـــه همکاری هـــای مشـــترک بـــرای حمایـــت 
توســـعه  فنـــاور،  و  دانش بنیـــان  شـــرکت های  از 
ـــادرات  ـــعه ص ـــرز، توس ـــتان الب ـــادی اس ـــی و اقتص علم
موثـــر  حضـــور  و  بین المللـــی  همکاری هـــای  و 
ـــث  ـــگاهی بح ـــارک جهاددانش ـــی در پ ـــش خصوص بخ

و گفتگـــو کردنـــد.
مهنـــدس مهـــدی عباســـی رییـــس پـــارک علـــم 
و فنـــاوری البـــرز در ایـــن نشســـت بـــا تاکیـــد بـــر 
ــرز و  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــکاری پـ ــزوم همـ لـ
اتـــاق بازرگانـــی و صنایـــع و معـــادن اســـتان البـــرز 
گفـــت: همـــکاری ایـــن دو مجموعـــه می توانـــد 
بخش هـــای  حضـــور  بیش ازپیـــش  زمینه ســـاز 
ــارک  ــاورزی در پـ ــدن و کشـ ــت، معـ ــف صنعـ مختلـ
باشـــد و منجـــر بـــه حمایـــت موثـــر از شـــرکت های 

دانش بنیـــان و فنـــاور شـــود.
ــال 1367  ــه از سـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــارک  ــان در پـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــش از 300 هـ بیـ
ــهدای  ــی شـ ــع تحقیقاتـ ــاوری و مجتمـ ــم و فنـ علـ
اســـت،  شـــده  ســـرمایه گذاری  جهاددانشـــگاهی 
ــا  ــد بـ ــرمایه گذاری می توانـ ــم سـ ــن حجـ ــت: ایـ گفـ
ــف  ــای مختلـ ــی در بخش هـ ــاق بازرگانـ ــور اتـ حضـ
ـــی منجـــر  ـــه دســـتاوردهای خوب ـــع و کشـــاورزی ب صنای
ــرای  ــتغال را بـ ــی و اشـ ــعه کارآفرینـ ــود و توسـ شـ

ــد. ــم کنـ ــاوران فراهـ ــان و فنـ ــتان و جوانـ اسـ
رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز تصریـــح 
کـــرد: بـــرای توســـعه همکاری هـــای بیشـــتر امـــکان 
ــاق  ــای اتـ ــر همکاری هـ ــاق و دفتـ ــدن اتـ ــر شـ دایـ
ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــرز در پ ـــتان الب ـــی اس بازرگان

البـــرز وجـــود دارد.
وی در ادامـــه بـــه معرفـــی برخـــی دســـتاوردهای 
ـــت و  ـــرز پرداخ ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــه پ مجموع
ـــش از  ـــغل و بی ـــدود ۸50 ش ـــاد ح ـــرد: ایج ـــام ک اع
ـــن  ـــتاوردهای ای ـــروش از دس ـــان ف ـــارد توم ۸00 میلی

ـــت. ـــال 13۹۹ اس ـــارک در س پ
مهنـــدس عباســـی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه 
پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز در بســـیاری از 

ــت  ــور اسـ ــب در کشـ ــه مناسـ ــا دارای رتبـ زمینه هـ
ــه  ــم بـ ــرز هـ ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــت: پـ گفـ
لحـــاظ تعـــداد مراکـــز رشـــد تحـــت پـــوش و هـــم 
از  کشـــور  در  دانش بنیـــان  شـــرکت های  تعـــداد 
رتبـــه بســـیار خوبـــی برخـــوردار اســـت و بایـــد بـــا 
ــت  ــف صنعـ ــای مختلـ ــع و بخش هـ ــکاری صنایـ همـ
ــا را در  ــن همکاری هـ ــم ایـ ــاورزی و ... بتوانیـ و کشـ
راســـتای اقتصـــاد دانش بنیـــان توســـعه دهیـــم.

رییـــس اتـــاق بازرگانـــی و صنایـــع و معـــادن 
ـــران  ـــت: مدی ـــت گف ـــن نشس ـــز در ای ـــرز نی ـــتان الب اس
ـــده در  ـــرا ش ـــی اج ـــای مل ـــد پروژه ه ـــا بای ـــتانی م اس
اســـتان را جدی تـــر بگیرنـــد و توجـــه بیشـــتری بـــه 
آن داشـــته باشـــند. خوشـــبختانه بـــه علـــت ســـابقه 
کار رییـــس پـــارک در مســـوولیت های پیشـــین، 
ــاوری  ــم و فنـ ــارک علـ ــان پـ ــبی میـ ــاط مناسـ ارتبـ
ــده  ــود آمـ ــه وجـ ــی بـ ــای بازرگانـ ــرز و اتاق هـ البـ

اســـت.
در  فعـــال  شـــرکت های  این کـــه  افـــزود:  وی 
ــول  ــه پـ ــاز بـ ــرز نیـ ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ پـ
ندارنـــد، خبـــر خوبـــی اســـت ولـــی مشـــکل اصلـــی 
ــه فـــروش اســـت. همچنیـــن  ــود در زمینـ ــا کمبـ مـ
ــرای  ــت بـ ــوی دولـ ــبی از سـ ــت گذاری مناسـ سیاسـ
بخـــش خصوصـــی صـــورت نگرفتـــه و در واقـــع 
ـــرای  ـــال ها ب ـــن س ـــی را در ای ـــش خصوص ـــت بخ دول

ــت. ــته اسـ ــرم ندانسـ ــود محـ ــای خـ برنامه هـ
ـــه  ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــام رضای ـــدس پره مهن
نیـــز می تـــوان همـــکاری  بحـــث صـــادرات  در 
ـــاق  ـــاوری و ات ـــش و فن ـــدوق پژوه ـــا صن ـــبی ب مناس
ـــادرات  ـــش ص ـــتای افزای ـــت و در راس ـــی داش بازرگان
ـــار  ـــرز بیـــش از چه ـــرد، گفـــت: اســـتان الب فعالیـــت ک
ــز  ــا نیـ ــر آن هـ ــی دارد و اکثـ ــد صنعتـ ــزار واحـ هـ
ـــای  ـــته واحده ـــاه گذش ـــش م ـــتند. در ش ـــال هس فع
تولیـــدی مـــا رشـــد مناســـبی داشـــته اند. وظیفـــه 
مـــا در شـــرایط فعلـــی اســـتفاده از بازارهـــای 
ــده و  ــاد شـ ــبختانه ایجـ ــه خوشـ ــت کـ ــدف اسـ هـ
شـــرکت های مـــا بایـــد ظرفیـــت کارخانه هـــا را 

ــد. ــل کننـ تکمیـ
تمـــام  اصلـــی  مشـــکل  شـــد:  یـــادآور  وی 
ــات  ــا خدمـ ــول یـ ــروش محصـ ــا فـ ــرکت های مـ شـ
ــت  ــد از ظرفیـ ــرکت ها بایـ ــن شـ ــت. ایـ ــود اسـ خـ
کارخانه هـــای موجـــود در اســـتان اســـتفاده کننـــد. 
ایـــن فرآینـــد ســـبب پیشـــرفت در حـــوزه صـــادرات 
نیـــز خواهـــد شـــد. همچنیـــن بهـــره بـــردن از 
ظرفیـــت 300 تـــا ۴00 میلیـــون نفـــری کشـــورهای 
ـــا  ـــور م ـــی کش ـــری علم ـــه برت ـــه ب ـــا توج ـــایه ب همس
نســـبت بـــه همســـایگان از اهـــداف اصلـــی ماســـت. 
بازرگانـــی و  همچنیـــن میزبانـــی از شـــرکت های 
بهبـــود روابـــط بین المللـــی تجـــاری و برگـــزاری 
بـــه  توجـــه  بـــا  ماســـت.  اهـــداف  از  وبینارهـــا 
ـــروس  ـــیوع وی ـــبب ش ـــه س ـــده ب ـــاد ش ـــکات ایج مش
ــا  ــده امـ ــخت شـ ــا سـ ــدودی کار مـ ــا حـ ــا تـ کرونـ
هـــر چـــه گذشـــت مـــا توانســـتیم بیشـــتر بـــا ایـــن 
شـــرایط منطبـــق شـــویم و راحت تـــر وظایـــف خـــود 

ــانیم. ــرا برسـ ــه اجـ را بـ
ــوولیت  ــه مسـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــی بـ رضایـ
مـــا پیـــش بـــرد توســـعه فنـــاوری و توســـعه 
از  اســـت، گفـــت:  فنـــاور  علمـــی شـــرکت های 
همـــه ظرفیت هـــای اتـــاق بـــرای توســـعه اقتصـــاد 
مســـتقر  شـــرکت های  موفقیـــت  و  دانش بنیـــان 
اســـتفاده  البـــرز  فنـــاوری  و  علـــم  پـــارک  در 

. می کنیـــم

 HSE نظام نامه  تدوین 
جهاددانشگاهی

ــکی  ــوم پزشـ ــگاهی علـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
زاده  حمـــزه  شـــهریور:حمید   1۶ بهشـــتی،  شـــهید 
پزشـــکی  علـــوم  جهاددانشـــگاهی  سرپرســـت 
 HSE نظام نامـــه  تدویـــن  از  بهشـــتی  شـــهید 
ـــاتید  ـــان و اس ـــکاری متخصص ـــا هم ـــگاهی ب جهاددانش

مجـــرب کشـــور خبـــر داد.
واحـــد  ایـــن  حمیـــد حمـــزه زاده سرپرســـت 
و  تـــاش  تمـــام  کـــرد:  عنـــوان  ســـازمانی 
تـــا  بســـیج می کنیـــم  را  ظرفیت هـــای موجـــود 
ــم و در  ــن نماییـ ــته تدویـ ــع و شایسـ ــندی جامـ سـ
ــران  ــاتید و مدیـ ــال اسـ ــور فعـ ــیر از حضـ ایـــن مسـ
در  مرتبـــط  پژوهشـــی  و  آموزشـــی  گروه هـــای 
در  بهشـــتی  شـــهید  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
بـــود. خواهیـــم  بهره منـــد  تخصصـــی  کارگـــروه 
وی در ادامـــه بـــه فعالیت هـــای شـــاخص صـــورت 
ــازمانی  ــد سـ ــن واحـ ــز HSE ایـ ــه در مرکـ پذیرفتـ
جهاددانشـــگاهی به ویـــژه در دوران شـــیوع بیمـــاری 
کرونـــا اشـــاره و عنـــوان کـــرد: بـــا حضـــور جوانـــان 
و نخبـــگان علمـــی ایـــن حـــوزه در جهاددانشـــگاهی 
ـــای  ـــده خبره ـــتی در آین ـــهید بهش ـــکی ش ـــوم پزش عل
ــد در  ــن واحـ ــاخص ایـ ــای شـ ــی از فعالیت هـ مهمـ
حـــوزه مذکـــور در ســـطح ملـــی، منتشـــر خواهـــد 

شـــد.
 HSE مرکـــز  مســـوول  پیرانـــی  داوود 
ــتی  ــهید بهشـ ــکی شـ ــوم پزشـ ــگاهی علـ جهاددانشـ
ــت HSE را  ــام مدیریـ ــی در نظـ ــدف نهایـ ــز هـ نیـ
صیانـــت از کارکنـــان و عمـــوم جامعـــه، حفاظـــت از 
محیط زیســـت و پاســـداری از دارایی هـــا و اعتبـــار 
ــروی  ــال ســـامت نیـ ــود را در قبـ ــا خـ ــازمان مـ سـ
انســـانی ایـــن نهـــاد مقـــدس و مولـــود انقـــاب 
ـــدی  ـــای بع ـــم در فازه ـــم و امیدواری ـــوول می دانی مس
ــتقرار و عملیاتـــی شـــدن  ــاهد اسـ ایـــن پـــروژه، شـ
HSE در کلیـــه واحدهـــای  سیســـتم مدیریـــت 

تابعـــه جهاددانشـــگاهی در کشـــور باشـــیم.
ایجـــاد محیط هـــای کاری ایمـــن، امـــن و ســـالم، 
کنتـــرل  زیســـت محیطی،  آالینده هـــای  کاهـــش 
ــغلی،  ــان آور شـ ــل زیـ ــا عوامـ ــان بـ ــه کارکنـ مواجهـ
ــایی  ــات شناسـ ــد و اثربخـــش مطالعـ ــرای کارآمـ اجـ
ــا،  ــت آن هـ ــک ها و مدیریـ ــی ریسـ ــرات، ارزیابـ خطـ
تبییـــن مســـوولیت هـــا و اختیـــارات اجرایـــی و 
متعادل ســـازی منابـــع، اعـــم از شـــامل نیـــروی 
از  علمـــی،  فعالیت هـــای  و  تجهیـــزات  انســـانی، 
 HSE ـــت ـــام مدیری ـــازی نظ ـــده پیاده س ـــداف عم اه

ــت. ــگاهی اسـ در جهاددانشـ

■■■

توسعه کشت و فرآوری
 گیاهان دارویی، مهم ترین 

برنامه حوزه پژوهش
 1۶ گلســـتان،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ـــگاهی  ـــاوری جهاددانش ـــش و فن ـــهریور:معاون پژوه ش
گلســـتان گفـــت: مهم تریـــن برنامـــه ای کـــه حـــوزه 
گلســـتان  جهاددانشـــگاهی  فنـــاوری  و  پژوهـــش 
در دســـت اقـــدام دارد، توســـعه کشـــت و فـــرآوری 
ـــت.  ـــتان اس ـــتان گلس ـــطح اس ـــی در س ـــان داروی گیاه
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ــه  ــوب برنامـ ــای مصـ ــزو برنامه هـ ــوع جـ ــن موضـ ایـ
ــگاهی  ــش جهاددانشـ ــوزه پژوهـ ــعه حـ ــم توسـ ششـ

اســـتان اســـت.
پژوهـــش  معـــاون  قلی پـــور  محســـن  دکتـــر 
گفـــت:  گلســـتان  جهاددانشـــگاهی  فنـــاوری  و 
و  پژوهـــش  حـــوزه  کـــه  برنامـــه ای  مهم تریـــن 
ـــدام  ـــت اق ـــتان در دس ـــگاهی گلس ـــاوری جهاددانش فن
ـــی در  ـــان داروی ـــرآوری گیاه ـــت و ف ـــعه کش دارد، توس
ـــزو  ـــوع ج ـــن موض ـــت و ای ـــتان اس ـــتان گلس ـــطح اس س
برنامه هـــای مصـــوب برنامـــه ششـــم توســـعه حـــوزه 

ــت. ــتان اسـ ــگاهی اسـ ــش جهاددانشـ پژوهـ
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی 
گلســـتان گفـــت: طـــرح توجیهـــی فنـــی و اقتصـــادی 
ـــتاد  ـــال 13۹7 در س ـــی در س ـــان داروی ـــده گیاه دهک
ـــت.  ـــده اس ـــوب ش ـــی مص ـــاد مقاومت ـــی اقتص فرمانده
ــرداد  ــی از خـ ــان دارویـ ــده گیاهـ ــی دهکـ کار اجرایـ
اســـت. دهکـــده گیاهـــان  1۴00 شـــروع شـــده 
ـــاد،  ـــهر صادق آب ـــش، ش ـــتان گالیک ـــی در شهرس داروی

روســـتای بش اویلـــی قـــرار دارد.
وی افـــزود: در ایـــن پـــروژه اقداماتـــی از جملـــه 
ـــان  ـــراوری گیاه ـــل، ف ـــع تبدی ـــا، صنای ـــن نهاده ه تامی
ـــج و  ـــرد تروی ـــا رویک ـــگری ب ـــات گردش ـــی، خدم داروی
توســـعه گیاهـــان دارویـــی، آمـــوزش بـــه کشـــاورزها، 
دانشـــگاهیان و... انجـــام می گیـــرد. وســـعت دهکـــده 
ـــاز  ـــه ف ـــت ک ـــار اس ـــش از ۸ هکت ـــی بی ـــان داروی گیاه
ــع،  ــر مربـ ــه، 15600 متـ ــامل گلخانـ ــی آن شـ نهایـ
مـــزارع الگویـــی نمایشـــی و مـــزارع آموزشـــی و 
ـــوله  ـــار و س ـــش از 5 هکت ـــاحت بی ـــه مس ـــی ب پژوهش

فـــراوری گیاهـــان دارویـــی اســـت.
دکتـــر محســـن قلی پـــور اظهـــار کـــرد: در حـــال 
ـــار  ـــک هکت ـــه و ی ـــع از گلخان ـــر مرب ـــر 1200 مت حاض
ـــزارع  ـــت. م ـــاخت اس ـــال س ـــی در ح ـــزارع نمایش از م
پژوهشـــی - آموزشـــی در یـــک هکتـــار در حـــال 
آماده ســـازی اســـت کـــه ایـــن مزرعـــه نمایشـــی 
ـــی و  ـــه آموزش ـــتر جنب ـــت، بیش ـــث کش ـــدای از بح ج
ـــان  ـــراوری گیاه ـــوله ف ـــی س ـــه فن ـــی دارد. نقش پژوهش
دارویـــی در مـــاه جـــاری تکمیـــل و پـــس از آن 

ــود. ــاز می شـ ــی آن آغـ ــات اجرایـ عملیـ
ـــانس  ـــتحصال اس ـــتگاه اس ـــرارداد دس ـــت: ق وی گف
بـــا ظرفیـــت 3000 لیتـــر بـــه زودی امضـــا خواهـــد 
ــاه آینـــده تحویـــل داده  شـــد کـــه ظـــرف پنـــج مـ

شـــود.
ــوزه  ــه داد: در حـ ــور ادامـ ــن قلی پـ ــر محسـ دکتـ
گیاهـــان دارویـــی یکـــی از اقدامـــات شـــاخصی کـــه 
ـــج  ـــه تروی ـــت، ورود ب ـــام داده اس ـــگاهی انج جهاددانش
کشـــت ســـیاه دانه بـــوده اســـت. مصـــارف ســـیاه دانه 
عـــاوه بـــر جنبـــه دارویـــی، در زمینـــه بهداشـــتی، 
خام خـــواری و طـــب ســـنتی نیـــز کاربـــرد دارد. 
در  ســـیاه دانه  کشـــت  موضـــوع   13۹7 ســـال  از 
ـــت  ـــرار گرف ـــه ق ـــورد توج ـــتان م ـــگاهی گلس جهاددانش
کـــه از ســـال 13۹۸ بـــا بیـــش از 100 هکتـــار زیـــر 
کشـــت شـــروع شـــد و هم اکنـــون بـــه 1000 هکتـــار 

افزایـــش پیـــدا کـــرده اســـت.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی 
ــه  ــه بـ ــاوره ای کـ ــا مشـ ــرد: بـ ــار کـ ــتان اظهـ گلسـ
کشـــاورزان اســـتان در خصـــوص جایگزینـــی کشـــت 
هم اکنـــون  شـــده،  ارایـــه  ســـیاه دانه  توســـعه  و 
درآمـــد کشـــاورزان از کشـــت ســـیاه دانه نســـبت بـــه 
ـــت. ـــه اس ـــر افزایش یافت ـــه دو براب ـــل ب ـــوالت قب محص
دســـت  در  جدیـــد  زمینه هـــای  افـــزود:  وی 
ــت  ــتانی جهـ ــای اسـ ــاس مزیت هـ ــر اسـ ــه بـ مطالعـ

تدویـــن برنامـــه هفتـــم توســـعه، برنامـــه اقتصـــادی 
ــه  ــن، برنامـ ــب ترکمـ ــای اسـ ــد نژادهـ ــودن تولیـ نمـ
ــر  ــازی و تکثیـ ــه بازسـ ــرورش دام، برنامـ ــعه پـ توسـ
نوغـــان داری  توســـعه  برنامـــه  آبزیـــان،  ذخایـــر 
به منظـــور پـــرورش کـــرم ابریشـــم، برنامـــه توســـعه 
ـــز  ـــد، مرک ـــی ی ـــاده معدن ـــتحصال م ـــت اس ـــدار جه پای

ــت. ــکی اسـ ــه پزشـ ــی در زمینـ ــات تخصصـ خدمـ
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 ۶۵00 از  واکسیناسیون بیش 
واکسیناسیون  نفر در مرکز 

جهاددانشگاهی
ــکی  ــوم پزشـ ــگاهی علـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــان  ــر درمـ ــه گانی مدیـ ــهریور:امیر للــ ــران، 1۶ شـ تهـ
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران گفـــت: 
نفـــر در مرکـــز واکسیناســـیون  بـــر6500  بالـــغ 

شـــدند. واکســـینه  جهاددانشـــگاهی 
امیـــر للــــه گانی مدیـــر درمـــان جهاددانشـــگاهی 
علـــوم پزشـــکی تهـــران گفـــت: همان طـــور کـــه 
در خبرهـــا اعـــام شـــد، در راســـتای مســـوولیت 
مرکـــز  اولیـــن  ســـازمان،  ایـــن  اجتماعـــی 
واکسیناســـیون جهاددانشـــگاهی در واحـــد علـــوم 

ــت. ــرده اسـ ــه کار کـ ــاز بـ ــران آغـ ــکی تهـ پزشـ
ایـــن مرکـــز کـــه بـــا هماهنگـــی دانشـــگاه علـــوم 
ـــت  ـــوب فعالی ـــت جن ـــز بهداش ـــران و مرک ـــکی ته پزش
بالـــغ بـــر تزریـــق ۴00 دوز  می کنـــد ظرفیتـــی 
واکســـن در روز را دارد و تـــا کنـــون هم وطنـــان 
ـــر 6500  ـــغ ب ـــه بال ـــن مجموع ـــق ای ـــان از طری عزیزم

دوز واکســـن دریافـــت کرده انـــد.
ــران  ــکی تهـ ــوم پزشـ ــاد علـ ــان جهـ ــر درمـ مدیـ
ــوولیتی  ــتقیما مسـ ــگاهی مسـ ــه داد: جهاددانشـ ادامـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــدارد ام ـــیون ن ـــه واکسیناس در زمین
ـــا  ـــم ت ـــی کردی ـــام آمادگ ـــور اع ـــی کش ـــرایط کنون ش
ـــان  ـــت و درم ـــتم بهداش ـــه سیس ـــم ب ـــر مه ـــن ام در ای
ـــرعت  ـــا س ـــه ب ـــم ک ـــم و امیدواری ـــک کنی ـــور کم کش
ـــش  ـــاهد کاه ـــور، ش ـــه کش ـــن ب ـــن واردات واکس گرفت

ــیم. ــود باشـ ــان خـ فـــوت هم وطنـ
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کارآفرینی  و  فناوری  اکوسیستم 
البرز شتاب می گیرد استان 

ـــرز،  ـــتان الب ـــاوری اس ـــم و فن ـــارک عل ـــی پ ـــط عموم رواب
1۶ شـــهریور:رییس پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز در 
نشســـت مشـــترک بـــا مدیرعامـــل، رییـــس هیـــات 
مدیـــره و اعضـــای صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری 
ــوب  ــکاری خـ ــه همـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــتان گفـ اسـ
پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی 
و صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری اســـتان البـــرز 
ــرز  ــتان البـ ــی اسـ ــاوری و کارآفرینـ ــتم فنـ اکوسیسـ

می گیـــرد. شـــتاب 
ـــه  ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــدی عباس ـــدس مه مهن
ـــی در  ـــتم کارآفرین ـــزا اکوسیس ـــب اج ـــری مناس قرارگی
ـــدوق  ـــت: صن ـــت گف ـــم اس ـــیار مه ـــر بس ـــار یکدیگ کن
ـــزا  ـــی از اج ـــوان یک ـــتان به عن ـــاوری اس ـــش و فن پژوه
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــعه کارآفرین ـــاوری و توس ـــتم فن اکوسیس

ــا  ــد و بـ ــس می شـ ــدت حـ ــی آن به شـ ــای خالـ جـ
تاش هـــای مســـووالن ملـــی و اســـتانی خوشـــبختانه 
ـــت از  ـــرای حمای ـــده و ب ـــدازی ش ـــدوق راه ان ـــن صن ای

فنـــاوران و نخبـــگان اســـتان تـــاش می کنـــد.
ــرز  ــتان البـ ــاوری اسـ ــم و فنـ ــارک علـ رییـــس پـ
ــاوری  ــم و فنـ ــارک علـ ــه پـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
البـــرز جهاددانشـــگاهی به عنـــوان پـــارک مرجـــع 
شـــناخته شـــده گفـــت: ایـــن انتخـــاب را بـــه همـــه 
ـــک  ـــتان تبری ـــردم اس ـــی و م ـــی و اجرای ـــران علم مدی
می گوییـــم و تـــاش می کنیـــم از ایـــن فرصـــت 
بـــرای تعامـــل بیشـــتر بـــا مراکـــز علمـــی و فنـــاوری 
ــتان  ــگان اسـ ــاوران و نخبـ ــت از فنـ ــتان و حمایـ اسـ

ــم. ــتفاده کنیـ اسـ
وی در ادامـــه بـــا توجـــه بـــه نگاهـــی کـــه 
ــزود:  ــد افـ ــان دارنـ ــوزه دانش بنیـ ــه حـ ــووالن بـ مسـ
پیشـــرفت های خوبـــی در زمینـــه ســـخت افزاری و 
نرم افـــزاری انجـــام گرفتـــه اســـت؛ امـــا ســـوال مـــن 
ـــن  ـــرز ای ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ ـــوان ریی به عن
ـــا  ـــار پارک ه ـــه در اختی ـــات ک ـــن امکان ـــه ای ـــت ک اس
و شـــرکت های دانش بنیـــان قـــرار گرفتـــه چـــه 
خروجـــی ای داشـــته اســـت؟ آیـــا ورودی و خروجـــی 
ـــتیم  ـــا توانس ـــا م ـــد؟ آی ـــق دارن ـــر تطاب ـــا یکدیگ ـــا ب م
روی GDP اســـتان تاثیـــر بگذاریـــم؟ همـــکاری 
بین المللـــی مـــا بـــا کشـــورهای دیگـــر چگونـــه 
بـــوده اســـت؟ آیـــا پارک هـــای مـــا توانســـته اند 
ــود  ــف خـ ــزای مختلـ ــان اجـ ــدی میـ ــاط مفیـ ارتبـ
ــرکت های  ــات شـ ــدات و خدمـ ــد؟ تولیـ ــرار کننـ برقـ
دانش بنیـــان در بهبـــود ســـطح زندگـــی مـــردم و 

اقتصـــاد کشـــور چـــه نقشـــی داشـــته اســـت؟
ـــوارد  ـــیاری از م ـــا در بس ـــرد: م ـــح ک ـــی تصری عباس
ــا در  ــته ایم امـ ــد فیزیکـــی و ســـخت افزاری داشـ رشـ
رشـــد نرم افـــزاری دچـــار مشـــکل شـــده ایم. وقتـــی 
ـــی  ـــعه فیزیک ـــاور توس ـــرکت های فن ـــارک و ش ـــا در پ م
را اجـــرا می کنیـــم، بایـــد توســـعه نرم افـــزاری را 
ـــدون روح  ـــم ب ـــم. جس ـــرار بدهی ـــتور کار ق ـــز در دس نی
نمی توانـــد زنـــده بمانـــد و عکـــس آن نیـــز صـــادق 
اســـت. لـــذا توســـعه نرم افـــزاری پارک هـــا بـــه 
ــت  ــخت افزاری اهمیـ ــی و سـ ــعه فیزیکـ ــدازه توسـ انـ

دارد.
ـــاره  ـــا اش ـــرز ب ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ ریی
ــرز بیـــش از 3000 واحـــد  ــتان البـ ــه اسـ ــه این کـ بـ
ــرد:  ــان کـ ــال دارد، خاطرنشـ ــی فعـ ــاور و صنعتـ فنـ
وجـــود صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری بســـیار مهـــم 
اســـت؛ اســـتانی ماننـــد البـــرز بـــه چنیـــن عضـــوی 
نیـــاز دارد. همچنیـــن بـــا بررســـی دیگـــر اســـتان ها، 
ـــتان  ـــچ اس ـــه در هی ـــن را داد ک ـــن تضمی ـــوان ای می ت
دیگـــری نگاهـــی ماننـــد نـــگاه صنـــدوق پژوهـــش و 
ــدوق  ــدارد. صنـ ــود نـ ــرز وجـ ــتان البـ ــاوری اسـ فنـ
ــه  ــی بلکـ ــورت مالـ ــا به صـ ــه تنهـ ــرز نـ ــتان البـ اسـ
ســـعی دارد بـــرای کســـب موفقیـــت شـــرکت ها 
کمـــک کنـــد. خوشـــبختانه اکوسیســـتم فنـــاوری 
ــود و  ــترده تر می شـ ــر و گسـ ــه روز غنی تـ ـــا روز بـ م
ایـــن بـــرای بهبـــود کارایـــی و بازدهـــی فعالیت هـــای 
ــارک  ــی پـ ــن خروجـ ــاور و همچنیـ ــرکت های فنـ شـ

علـــم و فنـــاوری البـــرز بســـیار مهـــم اســـت.
در ایـــن نشســـت مهـــم دکتـــر علیرضـــا باباخـــان 
مدیرعامـــل صنـــدوق و اعضـــای هیـــات مدیـــره 
صنـــدوق نیـــز دیدگاه هـــای خـــود را بـــرای توســـعه 
فعالیت هـــای صنـــدوق و تعامـــل و همـــکاری بیشـــتر 
ــت از  ــرز در حمایـ ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــا پـ بـ
ــد. ــان کردنـ ــاور بیـ ــان و فنـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
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آلرژی  کلینیک آسم، 
و دیابت به زودی در 

استان جهاددانشگاهی 
 مرکزی راه اندازی می شود

ـــزی، 1۶  ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
شـــهریور:رییس جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی از 
ــم،  ــای آسـ ــدازی کلینیک هـ ــت راه انـ ــری جهـ پیگیـ
آلـــرژی و دیابـــت در مرکـــز فوقـــت تخصصـــی 
ـــزی  ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــاروری جهاددانش ـــان ناب درم

خبـــر داد.
رییـــس  غفـــاری زاده  علی اصغـــر  دکتـــر 
ـــد  ـــان بازدی ـــزی در جری ـــتان مرک ـــگاهی اس جهاددانش
معـــاون درمـــان علـــوم پزشـــکی اراک از مجموعـــه 
درمانـــی ایـــن نهـــاد بـــا اشـــاره بـــه پیگیـــری 
ـــه  ـــی در مجموع ـــت و زیبای ـــک پوس ـــدازی کلینی راه ان
جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی اظهـــار کـــرد: 
و  پوســـت  در جوان ســـازی  بنیـــادی  ســـلول های 
رفـــع بیماری هـــای پوســـتی اثربخـــش هســـتند 
و تـــاش داریـــم کـــه در ایـــن راســـتا بـــه موضـــوع 
ـــه  ـــال مطالع ـــه در ح ـــم ک ـــی ورود کنی ـــلول درمان س
امکانـــات  کـــردن  مهیـــا  جهـــت  زیرســـاخت ها 

ــتیم. هسـ
ـــز  ـــن مرک ـــه اشـــتراکات موجـــود بی ـــاره ب ـــا اش وی ب
درمـــان نابـــاروری و آزمایشـــگاه ژنتیـــک، گفـــت: در 
ایـــن راســـتا تـــاش شـــد کـــه آزمایشـــگاه ژنتیـــک 
اولویت هـــای  و  دغدغه هـــا  از  یکـــی  به عنـــوان 
ـــود را  ـــزی کار خ ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــم جهاددانش مه

ـــد. ـــق ش ـــم محق ـــن مه ـــد و ای ـــاز کن آغ
دکتـــر غفـــاری زاده بـــا بیـــان این کـــه در صـــدد 
ظرفیت هـــای  و  فعالیت هـــا  کیفـــی  ارتقـــای 
انســـانی  نیـــروی  افزایـــش  و  جهاددانشـــگاهی 
کـــه  هســـتیم  تخصـــص  فـــوق  و  متخصـــص 
ــده  ــق شـ ــر محقـ ــن امـ ــی از ایـ ــبختانه بخشـ خوشـ
ــگاه  ــه دانشـ ــت مجموعـ ــا حمایـ ــزود: بـ ــت، افـ اسـ
علـــوم پزشـــکی می تـــوان مطالعـــات و پژوهش هـــای 
ــات و  ــی خدمـ ــی و کیفـ ــای کمـ ــی و ارتقـ تخصصـ
ــم زد  ــص را رقـ ــانی متخصـ ــروی انسـ ــش نیـ افزایـ
و بـــا ســـرعت بیشـــتری کلینیک هـــای مدنظـــر 
ـــرژی  ـــم و آل ـــک آس ـــه کلینی ـــگاهی از جمل جهاددانش

به عنـــوان نیـــاز اســـتان را راه انـــدازی کـــرد.
محمـــد طالبـــی مدیـــر مرکـــز فـــوق تخصصـــی 
ـــزی  ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــاروری جهاددانش ـــان ناب درم
نیـــز بیـــان کـــرد: در ســـال گذشـــته 15 هـــزار 
ــت  ــزار خدمـ ــاروری و 5 هـ ــوزه نابـ ــت در حـ خدمـ
در حـــوزه آزمایشـــگاهی در اســـتان ارایـــه شـــد 
ـــر در  ـــات، 300 نف ـــن خدم ـــه ای ـــان ارای ـــه در جری ک
ســـیکل نابـــاروری قـــرار گرفتنـــد و حصـــول حـــدود 
3۴ درصـــدی نتایـــج مثبـــت را شـــاهد هســـتیم. بـــا 
ـــذب  ـــرا ج ـــه اخی ـــص ک ـــای متخص ـــتقرار نیروی ه اس
مرکـــز شـــده اند قطعـــا می تـــوان نتایـــج بهتـــری را 

پیش بینـــی کـــرد.
این کـــه در حـــال حاضـــر در  بیـــان  بـــا  وی 
مرکـــز درمـــان نابـــاروری جهاددانشـــگاهی اســـتان، 
فلوشـــیپ زنـــان، دو متخصـــص اورولـــوژی، مشـــاوره 
غـــدد، روانشناســـی، تغذیـــه و آزمایشـــگاه ژنتیـــک و 
تشـــخیص طبـــی مســـتقر و فعـــال هســـتند، گفـــت: 
فعالیت هـــای مجموعـــه جهاددانشـــگاهی همـــواره 
فتـــح بابـــی بـــرای ورود مراکـــز خصوصـــی بـــه 
فعالیت هـــای مختلـــف بـــوده اســـت، به طـــوری 

کـــه پـــس از راه انـــدازی مرکـــز درمـــان نابـــاروری 
جهاددانشـــگاهی در اســـتان به عنـــوان تنهـــا مرکـــز 
درمانـــی در ایـــن حـــوزه در غـــرب کشـــور، بخـــش 
ـــرا  ـــرد و اخی ـــه ورود ک ـــن عرص ـــه ای ـــز ب ـــی نی خصوص
نیـــز بخـــش دولتـــی بـــه ایـــن عرصـــه وارد شـــده 

اســـت.
طالبـــی یکـــی از دغدغه هـــای مهـــم اســـتان 
را موضـــوع ژنتیـــک دانســـت و افـــزود: بـــه ســـختی 
ــه  ــک تهیـ ــگاه ژنتیـ ــات آزمایشـ ــزات و امکانـ تجهیـ
ــانات قیمتـــی شـــدید بـــه  ــا وجـــود نوسـ شـــد و بـ
هـــر شـــکل اینـــکار انجـــام شـــد، هـــر چنـــد کـــه 
همچنـــان بـــا مشـــکاتی در عرصـــه اخـــذ مجوزهـــا 
وجـــود دارد، البتـــه در صـــدد راه انـــدازی کلینیـــک 
ــاز  ــه نیـ ــه بـ ــا توجـ ــرژی بـ ــم و آلـ ــت و آسـ دیابـ
ــتیم و  ــی هسـ ــت و زیبایـ ــک پوسـ ــتان و کلینیـ اسـ
ــتا  ــن راسـ ــکاری الزم در ایـ ــه همـ ــت کـ ــد اسـ امیـ

ــرد. ــورت گیـ صـ
ــا اشـــاره بـــه هزینه هـــای بـــاالی درمـــان  وی بـ
نابـــاروری، تصریـــح کـــرد: ســـوزن پانچـــر کـــه 
ـــروز  ـــت، ام ـــان داش ـــزار توم ـــدود 150 ه ـــی ح قیمت
ــان  ــزار تومـ ــون و 600 هـ ــک میلیـ ــت یـ ــه قیمـ بـ
ـــار  ـــه بیم ـــی ب ـــه اضاف ـــن هزین ـــود و ای ـــه می ش عرض
تحمیـــل می شـــود. برخـــی از داروهـــا نیـــز بـــه 
ــود  ــا وجـ ــود و بـ ــت می شـ ــتان یافـ ــختی در اسـ سـ
آنکـــه چندیـــن مرتبـــه درخواســـت راه انـــدازی 
نتیجـــه ای  بـــه  تاکنـــون  داشـــتیم،  داروخانـــه 
حـــوزه  در  جـــدی  دغدغه هـــای  نرســـیده ایم. 
هزینـــه درمـــان و تامیـــن امکانـــات و تجهیـــزات 
ـــرو  ـــختی روب ـــا س ـــور را ب ـــبرد ام ـــه پیش ـــود دارد ک وج
کـــرده اســـت و کمک هزینه هـــا نیـــز کمـــک قابـــل 
ـــاس  ـــن اس ـــر ای ـــد، ب ـــاران نمی کنن ـــه بیم ـــی ب توجه
ـــد  ـــص یاب ـــی تخصی ـــای دولت ـــه کمک ه ـــت ک الزم اس
ـــد. ـــدا کنن ـــش پی ـــی کاه ـــوزه مال ـــارها در ح ـــا فش ت
ـــات  ـــترین مراجع ـــت: بیش ـــوول گف ـــام مس ـــن مق ای
بـــه مرکـــز بـــه ترتیـــب از اراک، خمیـــن، شـــازند و 
خنـــداب اســـت بـــر همیـــن اســـاس ایـــن آمادگـــی 
ـــود  ـــای موج ـــه ظرفیت ه ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــود دارد ک وج
ــش  ــور کاهـ ــتان ها به منظـ ــن شهرسـ ــاران ایـ و بیمـ
هزینه هـــای ایـــاب و ذهـــاب، یکـــی از نیروهـــای 
ــتان های  ــه در شهرسـ ــک روز در هفتـ ــص یـ متخصـ
مذکـــور حاضـــر شـــود کـــه تحقـــق ایـــن امـــر 
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــت دانش ـــک و حمای ـــد کم نیازمن

اســـت.
مدیـــر مرکـــز فـــوق تخصصـــی درمـــان نابـــاروری 
جهاددانشـــگاهی اســـتان بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
ـــزات  ـــات و تجهی ـــی امکان ـــا تمام ـــک ب ـــگاه ژنتی آزمایش
آمـــاده خدمت رســـانی اســـت و تنهـــا بایـــد مســـئول 
ـــد  ـــر نیازمن ـــن ام فنـــی در مرکـــز مســـتقر شـــود کـــه ای
ــت،  ــکی اراک اسـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــکاری دانشـ همـ
ـــای  ـــوم هزینه ه ـــک س ـــز ی ـــن مرک ـــه ای ـــت: تعرف گف
ـــت  ـــل فعالی ـــن دلی ـــه همی ـــت ب ـــی اس ـــش خصوص بخ
ایـــن مرکـــز و آزمایشـــگاه بـــرای بیمـــاران بســـیار 
ـــک  ـــدازی کلینی ـــرای راه ان ـــی ب ـــت دارد، از طرف اهمی
ـــی  ـــئول فن ـــد مس ـــط بای ـــرژی فق ـــم و آل ـــت و آس دیاب

تامیـــن شـــود.
ایـــن مقـــام مســـوول در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه 
ـــاران  ـــه بیم ـــک ب ـــت کم ـــز جه ـــن مرک ـــای ای تاش ه
ــن  ــرد: ایـ ــان کـ ــان، بیـ ــای درمـ ــن هزینه هـ و تامیـ
ــه  ــت کـ ــه اسـ ــش رفتـ ــی پیـ ــا جایـ ــا تـ تاش هـ
یـــک انجمـــن خیریـــه راه انـــدازی شـــود و بتوانیـــم 
کمک هـــای مردمـــی را در اختیـــار داشـــته باشـــیم، 
ـــی  ـــز مذاکرات ـــتان نی ـــامت اس ـــن س ـــع خیری ـــا مجم ب

ــه  ــک بـ ــع کمـ ــن مجمـ ــا ایـ ــت، امـ ــورت گرفـ صـ
ــرار  ــود قـ ــت کاری خـ ــرطانی را اولویـ ــاران سـ بیمـ
داده اســـت، در حالـــی کـــه بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت 
موضـــوع درمـــان نابـــاروری کـــه قطعـــا در کاهـــش 
ــد  ــی می توانـ ــیب های اجتماعـ ــاق و آسـ ــار طـ آمـ
ــاعدت های  ــت مسـ ــد، الزم اسـ ــته باشـ ــش داشـ نقـ
ـــق  ـــز تعل ـــوزه نی ـــن ح ـــاران ای ـــه بیم ـــن ب ـــی خیری مال

پیـــدا کنـــد.

■■■

پذیرش ۹ طرح نوآورانه در 
مرکز نوآوری و شتاب دهی 

شمالی خراسان  جهاددانشگاهی 
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی، 
ـــمالی  ـــان ش ـــگاهی خراس ـــهریور:رییس جهاددانش 1۶ ش
ــع  ــه صنایـ ــه در زمینـ ــرح نوآورانـ ــرش ۹ طـ از پذیـ
خـــاق فرهنگـــی در مرکـــز نـــوآوری و شـــتاب دهی 
جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی شـــعبه بجنـــورد 

خبـــر داد.
ـــا  ـــز ب ـــن مرک ـــرد: ای ـــار ک ـــی اظه ـــن رحمان محس
رویکـــرد صنایـــع خـــاق فرهنگـــی و در محورهـــای 
چـــاپ و نشـــر، صنایـــع دیـــداری و شـــنیداری و 
تولیـــد محتـــوا، بـــازی و ســـرگرمی، اســـباب بازی و 
عروســـک و صنایع دســـتی، راه انـــدازی شـــده اســـت 

و طرح هـــای نوآورانـــه را پذیـــرش می کنـــد.
وی ادامـــه داد: در ایـــن راســـتا تاکنـــون بـــا 
و  پذیـــرش  شـــورای  جلســـه  پنـــج  برگـــزاری 
ســـرمایه گذاری، 13 طـــرح مـــورد بررســـی اعضـــای 
ـــرار  ـــرش ق ـــورد پذی ـــداد ۹ طـــرح م ـــن تع شـــورا و از ای
گرفـــت کـــه طرح هـــای پذیرفتـــه شـــده در زمینـــه 
گردشـــگری  صنایع دســـتی،  موســـیقی،  رســـانه، 

ــت. ــوده اسـ ــن و ... بـ ــی، انیمیشـ اینترنتـ
وی عناویـــن ایـــن طرح هـــا را واحـــد ســـیار 
تلویزیونـــی، پلتفـــرم وب ســـرویس خدمـــات رویـــداد 
ایـــدی، انیمیشـــن و جلوه هـــای بصـــری، طـــرح 
کتاب یـــار، پلتفـــرم جامـــع گردشـــگری، طـــرح 
ـــرای  ـــار و اج ـــد، انتش ـــوزش، تولی ـــعه آم ـــی توس دائم
شـــمالی،  خراســـان  اســـتان  مقامـــی  موســـیقی 
فرهنگـــی  مرکـــز  و  پارچـــه ای  عروســـک های 

نهج الباغـــه ذکـــر کـــرد.
انعقـــاد  بـــه  توجـــه  بـــا  گفـــت:  رحمانـــی 
شـــمالی  خراســـان  جهاددانشـــگاهی  تفاهم نامـــه 
بـــا  فنـــاوری و همچنیـــن  و  پـــارک علـــم  بـــا 
حمایت هـــای ســـازمان تجاری ســـازی فنـــاوری و 
جهاددانشـــگاهی،  )ســـتفا(  دانش بنیـــان  اقتصـــاد 
ــی  ــای مالـ ــده از حمایت هـ ــرش شـ ــای پذیـ طرح هـ
در قالـــب کمـــک باعـــوض و تســـهیات برخـــوردار 

ــد. ــد شـ خواهنـ
وی افـــزود: همچنیـــن طرح هـــای پذیـــرش شـــده 
عـــاوه بـــر امـــکان اســـتقرار در جهاددانشـــگاهی از 
ســـایر حمایت هـــای مرکـــز نـــوآوری و شـــتاب دهی 
مشـــاوره های  آموزشـــی،  کارگاه هـــای  قالـــب  در 
ــازی  ــی و زمینه سـ ــت های تخصصـ ــی، نشسـ تخصصـ
بهبـــود رونـــد کســـب وکار و توســـعه ایده هـــای 

نوآورانـــه برخـــوردار خواهنـــد شـــد.
ـــت:  ـــمالی گف ـــان ش ـــگاهی خراس ـــس جهاددانش ریی
ــا  ــتاب دهی بـ ــوآوری و شـ ــز نـ ــدازی مرکـ ــا راه انـ بـ
ـــمالی،  ـــان ش ـــاوری خراس ـــم و فن ـــارک عل ـــکاری پ هم
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در یـــک ســـال گذشـــته بســـتر مناســـبی بـــرای 
حمایـــت از طرح هـــای نوآورانـــه در زمینـــه صنایـــع 
ـــده  ـــاد ش ـــمالی ایج ـــان ش ـــی در خراس ـــاق فرهنگ خ
ــتان در  ــیل اسـ ــت و پتانسـ ــه ظرفیـ ــه بـ ــا توجـ و بـ
زمینه هـــای فرهنگـــی اســـتقبال خوبـــی در ایـــن 

زمینـــه صـــورت گرفتـــه اســـت.

■■■

از  بهره برداری  امکان سنجی 
و پسماندهای جامد  ضایعات 

بندرعباس فاضالب  تصفیه خانه 
هرمــزگان،1۶  جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط 
بــه  هرمــزگان  جهاددانشــگاهی  شــهریور:رییس 
ــماندهای  ــادی از پس ــرداری اقتص ــنجی بهره ب امکان س
توســط  بندرعبــاس  فاضــاب  تصفیه خانــه  جامــد 
ــنجی  ــت: امکان س ــرد و گف ــاره ک ــگاهی اش جهاددانش
جامــد  پســماندهای  از  اقتصــادی  بهره بــرداری 
موضوعاتــی  از  بندرعبــاس  فاضــاب  تصفیه خانــه 
اســت کــه جهاددانشــگاهی در حــوزه تصفیه خانــه 
بندرعبــاس آمادگــی اجــرای آن را دارد کــه در صــورت 
موفقیت آمیــز بــودن نتایــج، تولیــد تجــاری آن، صرفــه 

اقتصــادی قابــل توجهــی خواهــد داشــت.
شـــهروز  بـــا  نشســـت  در  دل پســـند  محمـــد 
شـــجاعی مدیرعامـــل شـــرکت تامیـــن و توســـعه 
ــه  ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــارس، بـ ــاخت خلیج فـ زیرسـ
جهاددانشـــگاهی می توانـــد در حـــوزه تصفیـــه آب 
و فاضـــاب شـــهر بندرعبـــاس همـــکاری الزم را بـــا 
ـــگاهی  ـــزود: جهاددانش ـــد، اف ـــته باش ـــرکت داش ـــن ش ای
راســـتای  در  پژوهشـــی  و  مطالعـــه  می توانـــد 
شناســـایی آالینده هـــای نوظهـــور در تصفیه خانـــه 
آب و فاضـــاب شـــهر بندرعبـــاس به منظـــور بررســـی 
ــور در کاهـــش و حـــذف  ــه مذکـ کارایـــی تصفیه خانـ
ــاخت  ــعه زیرسـ ــن و توسـ ــرکت تامیـ ــه شـ ــا بـ آن هـ

خلیج فـــارس ارایـــه کنـــد.
ایـــن  انجـــام  از  هـــدف  کـــرد:  بیـــان  وی 
پژوهـــش بررســـی و شناســـایی انـــواع ترکیبـــات 
و  آب  تصفیه خانـــه  در  نوظهـــور  آالینده هـــای  و 
فاضـــاب شـــهر بندرعبـــاس خواهـــد بـــود کـــه بـــا 
ــاب و  ــتی فاضـ ــع بهداشـ ــت دفـ ــه اهمیـ ــه بـ توجـ
ـــرای  ـــل ب ـــاب حاص ـــن از پس ـــالم و مطمئ ـــتفاده س اس
مصـــارف کشـــاورزی و تخلیـــه آن بـــه آب هـــای 
ـــامت  ـــرای س ـــدی ب ـــه تهدی ـــن ک ـــدون ای ـــده ب پذیرن
جامعـــه ایجـــاد شـــود، ایـــن تحقیـــق به منظـــور 
ــهر  ــه ایـــن شـ ــن ارزیابـــی کارایـــی تصفیه خانـ تعییـ
ــد. ــد شـ ــام خواهـ ــا انجـ ــن آالینده هـ در کاهـــش ایـ
رییـــس جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان تاکیـــد کـــرد: 
ــتانداردهای  ــه اسـ ــه بـ ــا توجـ ــش بـ ــن پژوهـ در ایـ
ــی  ــور، برخـ ــت کشـ ــت محیط زیسـ ــازمان حفاظـ سـ
فاضـــاب و آب ورودی  پارامترهـــای کیفـــی در  از 
ــورد  ــده مـ ــه شـ ــاب تصفیـ ــن آب و فاضـ و همچنیـ
ـــج  ـــت و در نتای ـــد گرف ـــرار خواهن ـــی ق ـــز و بررس آنالی
بـــا توجـــه بـــه میـــزان حـــذف هـــر کـــدام از ایـــن 
ــی  ــی کارایـ ــه بررسـ ــط تصفیه خانـ ــا توسـ آالینده هـ
آن هـــا در کاهـــش خطـــرات ایـــن آالینده هـــا مـــورد 

ارزیابـــی دقیـــق قـــرار خواهـــد گرفـــت.
ــن  ــرکت تامیـ ــل شـ ــجاعی مدیرعامـ ــهروز شـ شـ
ــار  ــن اظهـ ــارس ضمـ ــاخت خلیج فـ ــعه زیرسـ و توسـ
تمایـــل بـــه همـــکاری بیشـــتر بـــا جهاددانشـــگاهی 

از  افـــزود:  حوزه هـــا  تمامـــی  در  هرمـــزگان 
نوظهـــور در  آالینده هـــای  و شناســـایی  پژوهـــش 
بندرعبـــاس  شـــهر  فاضـــاب  و  آب  تصفیه خانـــه 
ــم و آن  ــتقبال می کنیـ ــگاهی اسـ ــط جهاددانشـ توسـ
را زمینه ســـاز تصفیـــه مناســـب پســـاب ایـــن شـــهر و 
ـــهری  ـــای ش ـــاورزی و فض ـــش کش ـــه بخ ـــق آن ب تزری
در شـــرایط کمبـــود منابـــع آبـــی اســـتان هرمـــزگان 

نیـــم. ا می د
ـــنجی  ـــرح امکان س ـــتقبال از ط ـــا اس ـــن ب وی همچنی
جامـــد  پســـماندهای  از  اقتصـــادی  بهره بـــرداری 
توســـط  بندرعبـــاس  فاضـــاب  تصفیه خانـــه 
جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان گفـــت: ایـــن شـــرکت از 
ــد و  ــتقبال می کنـ ــگاهی اسـ ــرح جهاددانشـ ــن طـ ایـ
آمادگـــی خـــود را بـــرای اجرایـــی ســـازی آن اعـــام 

ــی دارد. مـ
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آمادگی پارک علم و فناوری
البرز جهاددانشگاهی جهت   

راه اندازی کارخانه نوآوری
 مدیریت پسماند کشور

ــرز  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــی پـ ــط عمومـ روابـ
بررســـی  نشســـت  شـــهریور:   17 جهاددانشـــگاهی، 
بـــا حضـــور  مدیریـــت و ســـاماندهی پســـماندها 
ـــس  ـــس پردی ـــاز ریی ـــدان س ـــین گل ـــید حس ـــر س دکت
تهـــران،  دانشـــگاه  طبیعـــی  منابـــع  کشـــاورزی 
دکتـــر حمیدرضـــا لشـــگری معـــاون فنـــی اداره 
ــزاری  ــر گلـ ــرز، دکتـ ــتان البـ ــت اسـ کل محیط زیسـ
از دانشـــگاه علـــم و صنعـــت، دکتـــر جلیلـــی از 
ـــرکت  ـــانی ش ـــر احس ـــتی و دکت ـــهید بهش ـــگاه ش دانش
زیســـت بوم اندیشـــان و نیـــز جمعـــی از مدیـــران 
و کارشناســـان شـــهری کـــرج در پـــارک علـــم و 

ــد. ــزار شـ ــرز برگـ ــاوری البـ فنـ
مهنـــدس مهـــدی عباســـی رییـــس مجتمـــع 
ایـــن  در  جهاددانشـــگاهی  شـــهدای  تحقیقاتـــی 
نشســـت بـــا اشـــاره بـــه برخـــی دســـتاوردها و 
ظرفیت هـــا پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز گفـــت: 
ــد  ــدود یکصـ ــرز حـ ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ پـ
هکتـــار مســـاحت دارد و مـــا تـــاش می کنیـــم 
ایـــن پـــارک در چنـــد زمینـــه تخصصـــی بـــه 
ــی تبدیـــل شـــود و بـــه عبـــارت  قطـــب تخصصـ
بهتـــر می خواهیـــم پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز 
در چنـــد حـــوزه به صـــورت ویـــژه و تخصصـــی 
ــماند  ــث پسـ ــا بحـ ــی از آن هـ ــه یکـ ــد کـ ورود کنـ
و مدیریـــت پســـماند اســـت. ایـــن موضـــوع بحـــث 
ــی  ــووالن اجرایـ ــتانداران و مسـ ــب اسـ ــی اغلـ اصلـ
ــر  ــن امـ ــه ایـ ــم بـ ــا نمی توانیـ ــت و مـ ــور اسـ کشـ

باشـــیم. بی تفـــاوت  مهـــم 
شبکه ســـازی  این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
از  یکـــی  پســـماند  حـــوزه  در  تعامـــل  ایجـــاد  و 
فعالیت هـــای پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز اســـت، 
گفـــت: متخصصـــان و شـــرکت های فعـــال در حـــوزه 
پســـماند را در پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز گـــرد 
هـــم آورده ایـــم و تـــاش می کنیـــم بخش هـــای 
ـــث  ـــود را در بح ـــش خ ـــد نق ـــی بتوانن ـــی و اجرای علم

ــد. ــا کننـ ــماند ایفـ ــت پسـ مدیریـ
ــات  ــز موضوعـ ــت نیـ ــن نشسـ ــدی ایـ در جمع بنـ

ــت  ــرح مدیریـ ــدن طـ ــی شـ ــرای اجرایـ ــف بـ مختلـ
پســـماند بـــا حضـــور صاحب نظـــران، مدیـــران و 
اســـاتید مـــورد بحـــث و برســـی قـــرار گرفـــت و 
شـــهرداری کـــرج نیـــز بـــرای اجـــرای ایـــن طـــرح 
ــد  ــرر شـ ــز مقـ ــا نیـ ــکاری داد و در انتهـ ــول همـ قـ
در ایـــن خصـــوص جلســـاتی مســـتمر و متعـــدد 

گـــردد. تشـــکیل  به طورجـــدی 
ــرز  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــت پـ ــی اسـ گفتنـ
حضـــور  بـــا  می کنـــد  تـــاش  جهاددانشـــگاهی 
و  فنـــاور  شـــرکت های  فنـــاوران،  هماهنگـــی  و 
دانش بنیـــان به طـــور تخصصـــی و علمـــی بـــه بحـــث 

مدیریـــت پســـماند در کل کشـــور ورود کنـــد.
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بازدید رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کردستان از 

استان جهاددانشگاهی 
کردســـتان،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   
و  مدیریـــت  ســـازمان  رییـــس  شـــهریور:   17
برنامه ریـــزی اســـتان کردســـتان از توانمندی هـــای 

کـــرد. بازدیـــد  اســـتان  جهاددانشـــگاهی 
ســـازمان  رییـــس  زاده  نصرالهـــی  بهـــرام 
مدیریـــت و برنامه ریـــزی کردســـتان در بازدیـــد 
از جهاددانشـــگاهی اســـتان ضمـــن اشـــاره بـــه 
و  ارزنـــده  خدمـــات  جهاددانشـــگاهی  این کـــه 
موثـــری بـــه دولـــت و کشـــور ارایـــه داده اســـت، 
اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه بـــه 
طریـــق  از  می توانـــد  دارد  کـــه  علمـــی  تـــوان 
انجـــام پروژه هـــای پژوهشـــی کاربـــردی تولیـــد 

ــد. ــروت کنـ ثـ
ـــتان  ـــزی اس ـــت و برنامه ری ـــازمان مدیری ـــس س ریی
کردســـتان بـــه ورود جهاددانشـــگاهی بـــه بحـــث 
توت فرنگـــی اشـــاره و گفـــت: اســـتان کردســـتان 
ـــت و  ـــران اس ـــی در ای ـــد توت فرنگ ـــی تولی ـــب اصل قط
بـــر همیـــن اســـاس فعالیت هـــای پژوهشـــی در ایـــن 
ـــتا  ـــن راس ـــز در ای ـــا نی ـــود و م ـــام ش ـــد انج ـــه بای زمین

حمایـــت خواهیـــم کـــرد.
ــتان  ــگاهی اسـ ــه جهاددانشـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
کردســـتان را حمایـــت خواهیـــم کـــرد، گفـــت: 
خدمـــات تخصصـــی جهاددانشـــگاهی همـــواره بـــرای 
ــن  ــر همیـ ــت و بـ ــوده اسـ ــر بـ ــأ خیـ ــور منشـ کشـ
ــد  ــاد در رونـ ــن نهـ ــی ایـ ــای علمـ ــاس فعالیت هـ اسـ

توســـعه کشـــور موثـــر بـــوده اســـت.
طرح هـــای  اینکـــه  بیـــان  بـــا  زاده  نصرالهـــی 
ـــزود:  ـــت، اف ـــردی اس ـــگاهی کارب ـــی جهاددانش پژوهش
بحـــث تهیـــه و تولیـــد گیاهـــان دارویـــی در اســـتان 
کردســـتان کامـــا جـــدی اســـت و جهاددانشـــگاهی 
بـــا توجـــه بـــا توانایـــی کـــه دارد، می توانـــد از ایـــن 
ــی  ــزوده خوبـ ــوده و ارزش افـ ــتفاده نمـ ظرفیـــت اسـ

داشـــته باشـــد.
رییـــس  اســـدی  اکبـــر  بازدیـــد  ایـــن  در 
جهاددانشـــگاهی کردســـتان، گفـــت: جهاددانشـــگاهی 
از لحـــاظ علمـــی و اجرایـــی توانمندی هـــای زیـــادی 
دارد کـــه توانســـته اســـت خدمـــات ارزنـــده ای را در 
حوزه هـــای مختلـــف پژوهشـــی، آموزشـــی، فرهنگـــی 

ــد. ــه دهـ ــی ارایـ ــتغال و کارآفرینـ و اشـ
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پروژه طراحی نورپردازی
 برج میالد با مشارکت طراحان 

حرفه ای کلید خورد
روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و 
ـــت  ـــگاهی، 20 شهریور:نشس ـــی جهاددانش ـــات اجتماع مطالع
ــه  ــردازی مجموعـ ــی نورپـ ــروژه طراحـ ــی پـ توجیهـ
بـــرج میـــاد بـــا حضـــور 13 شـــرکت برتـــر کشـــور 
نظـــارت  بـــا  و  شـــهری  نورپـــردازی  حـــوزه  در 
ــی  ــات اجتماعـ ــانی و مطالعـ ــوم انسـ ــگاه علـ پژوهشـ

ــد. ــزار شـ ــگاهی برگـ جهاددانشـ
ــور  ــدی علیپـ ــور مهـ ــا حضـ ــی بـ ــن گردهمایـ ایـ
ــاد،  ــرج میـ ــه بـ ــی مجموعـ ــی و عمرانـ ــاون فنـ معـ
ــده در  ــه شـ ــرکت پذیرفتـ ــیزده شـ ــدگان سـ نماینـ
ــه  ــردازی مجموعـ ــی نورپـ ــروژه طراحـ ــوان پـ فراخـ
ــروژه و  ــر پـ ــاه مدیـ ــین داورپنـ ــاد، افشـ ــرج میـ بـ
عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و 
ــی جهاددانشـــگاهی و تعـــدادی  مطالعـــات اجتماعـ
ــهری در  ــردازی شـ ــی نورپـ ــان تخصصـ از کارشناسـ
ــاد  ــاره ابعـ ــزار و دربـ ــاد برگـ ــرج میـ ــه بـ مجموعـ

ــد. ــو شـ ــروژه گفت وگـ ــن پـ ــون ایـ گوناگـ
ــاه، ضمـــن  در ابتـــدای ایـــن گردهمایـــی داورپنـ
ـــناختی  ـــاد ش ـــت نم ـــی و اهمی ـــگاه مل ـــه جای ـــاره ب اش
بـــرج میـــاد، کم توجهـــی و حتـــی بی توجهـــی بـــه 
موضـــوع نورپـــردازی را در حـــوزه شـــهری یکـــی از 
نقـــاط ضعـــف جـــدی طراحـــی و معمـــاری شـــهری 
ـــث  ـــت مبح ـــم اهمی ـــت: علیرغ ـــت و گف ـــور دانس کش
ــفانه در  ــران، متاسـ ــنتی ایـ ــاری سـ ــور« در معمـ »نـ
ـــای  ـــروز فضاه ـــهری ام ـــر ش ـــهری و منظ ـــی ش طراح
ــتر  ــردازی« بیشـ ــران، »نورپـ ــهرهای ایـ ــی شـ عمومـ
موضوعـــی حاشـــیه ای اســـت و در بهتریـــن حالـــت، 
ـــی  ـــای عموم ـــردن فضاه ـــن ک ـــدف روش ـــا ه ـــا ب صرف
ـــی  ـــای عموم ـــردن« فضاه ـــنگ ک ـــاح »قش ـــه اصط و ب
شـــهری مـــورد توجـــه قـــرار می گیـــرد. بـــه دلیـــل 
نورپردازی هـــای غیـــر کارشناســـی و غیراصولـــی 
از جملـــه نصـــب و روشـــن کـــردن بی مـــورد و 
غیرقابـــل توجیـــه چراغ هـــا به ویـــژه چراغ هـــای 
رنگـــی، نورهـــای موضعـــی بی هـــدف، بـــه نازیبایـــی 
ـــوری  ـــال ن ـــی و اخت ـــوری، آلودگ ـــفتگی ن ـــهر، آش ش

در فضاهـــای شـــهری منجـــر شـــده اســـت.
ــه  ــردازی مجموعـ ــی نورپـ ــزود: در طراحـ وی افـ
ـــم  ـــگاه مه ـــت و جای ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ـــاد، ب ـــرج می ب
ـــناختی و  ـــاد ش ـــت نم ـــژه اهمی ـــه، به وی ـــن مجموع ای
نشانه شـــناختی بـــرج میـــاد، کوشـــش شـــده اســـت 
ــه  ــیدن بـ ــرای رسـ ــده بـ ــازوکار تعریـــف شـ ــا سـ تـ
ـــه  ـــی مجموع ـــی و کارشناس ـــردازی اصول ـــی نورپ طراح
و بـــرج میـــاد، کامـــا کارشناســـی باشـــد و حتـــی 
نورپردازی هـــای  ســـایر  بـــرای  الگویـــی  بتوانـــد 
ــا  ــا بـ ــرد تـ ــم کـ ــاش خواهیـ ــد. تـ ــهری باشـ شـ
ـــن  ـــه، ضم ـــن تجرب ـــازی ای ـــق و مستندس ـــرای موف اج
ــردازی  ــوزه نورپـ ــی در حـ ــدادی ملـ ــم زدن رخـ رقـ
شـــهری، الگویـــی مناســـبی بـــرای کارهـــای مشـــابه 

ایجـــاد کنیـــم.
موجـــود  شـــرایط  بـــه  علیپـــور،  ادامـــه  در 
نورپـــردازی در مجموعـــه بـــرج میـــاد و همچنیـــن 
نقـــاط ضعـــف و نقـــاط ضعـــف نورپـــردازی موجـــود 
اشـــاره کـــرد و بیـــان داشـــت: اگـــر چـــه در خـــارج 
از کشـــور شـــرکت های قدرتمنـــد و معروفـــی در 
حـــوزه نورپـــردازی فعـــال هســـتند و برخـــی از 
ــردازی  ــی نورپـ ــرای طراحـ ــز بـ ــرکت ها نیـ ــن شـ ایـ
مجموعـــه بـــرج میـــاد اعـــام آمادگـــی کرده انـــد، 

امـــا مـــا معتقدیـــم بـــا تکیـــه بـــر ایـــده، دانـــش و 
توانایـــی شـــرکت های نورپـــردازی داخلـــی نیـــز 
می توانیـــم بـــه طراحـــی مناســـب و شایســـته ای 

بـــرای نورپـــردازی بـــرج میـــاد دســـت یابیم.
ـــی  ـــت علم ـــوان مدیری ـــتفاده از ت ـــن اس وی همچنی
ــی  ــات اجتماعـ ــانی و مطالعـ ــوم انسـ ــگاه علـ پژوهشـ
جهاددانشـــگاهی را پشـــتوانه علمـــی خوبـــی بـــرای 
ـــروژه دانســـت  ـــن پ ـــه ای ـــک ب ـــری و کم ـــت، راهب هدای
و گفـــت: طرح هـــای برگزیـــده نورپـــردازی بـــرج 
ـــد  ـــی خواه ـــات داوری بررس ـــک هی ـــط ی ـــاد، توس می
ــه،  ــاد هنـــری، معمارانـ شـــد؛ در ایـــن بررســـی ابعـ
ــاد  ــی و نمـ ــاد فرهنگـ ــی ابعـ ــهری و حتـ ــر شـ منظـ
ــد  ــرار خواهـ ــه قـ ــورد توجـ ــا مـ ــناختی طرح هـ شـ
گرفـــت؛ همچنیـــن وضعیـــت و پشـــتوانه های ایرانـــی 
ـ اســـامی طرح هـــا. ابعـــاد فنـــی و اجرایـــی پـــروژه 
نیـــز در کمیتـــه ای فنـــی بررســـی و تائیـــد خواهـــد 
ـــرا  ـــرای اج ـــده ب ـــاب ش ـــرح انتخ ـــت ط ـــد و در نهای ش

بـــه مناقصـــه گذاشـــته خواهـــد شـــد.
ســـپس محمـــد فربـــد حنیفـــی مشـــاور پـــروژه 
ــردازی  ــنایی و نورپـ ــن روشـ ــل انجمـ ــر عامـ و مدیـ
ایرانیـــان، ضمـــن اشـــاره بـــه نکاتـــی فنـــی دربـــاره 
نورپـــردازی ایـــن مجموعـــه و همچنیـــن ارایـــه 
توضیحاتـــی دربـــاره محدودیت هـــا و فرصت هـــای 
ــا  ــه بـ ــرد کـ ــدواری کـ ــار امیـ ــروژه، اظهـ ــن پـ ایـ
مشـــارکت همـــه شـــرکت های داخلـــی فعـــال در 
ــد  ــروژه بتوانـ ــن پـ ــهری، ایـ ــردازی شـ ــوزه نورپـ حـ
ـــهری و  ـــردازی ش ـــخ نورپ ـــی در تاری ـــه عطف ـــه نقط ب

ــود. ــران تبدیـــل شـ محیطـــی ایـ
شـــرکت های  نماینـــدگان  نشســـت  پایـــان  در 
نورپـــردازی پذیرفتـــه شـــده در ایـــن فراخـــوان 
ــای  ــود، از بخش هـ ــش های خـ ــرح پرسـ ــن طـ ضمـ
ــی  ــد. گفتنـ ــد کردنـ ــاد بازدیـ ــرج میـ ــون بـ گوناگـ
ــوان  ــده در فراخـ ــه شـ ــرکت های پذیرفتـ ــت شـ اسـ
آن  توجیهـــی  نشســـت  در  کـــه  پـــروژه  ایـــن 
ــداث  ــروان احـ ــرکت نیـ ــتند شـ ــور داشـ ــز حضـ نیـ
ـــرکت  ـــارس، ش ـــداث پ ـــوان اح ـــرکت ت ـــان، ش درخش
توســـعه تدبیـــر روشـــنا، شـــرکت پردازشـــگران، 
شـــرکت روشـــنایی شـــید، شـــرکت تجهیـــزات 
ــرکت  ــور، شـ ــرکت گلنـ ــهند، شـ ــان سـ ــرو رسـ نیـ
ــرکت  ــرم، شـ ــا فـ ــرکت نورسـ ــی، ۹- شـ ــی ئـ آر جـ
بهیـــن پرتـــو کیـــان، شـــرکت رنگیـــن کمـــان هنـــر 
شـــرق، شـــرکت فام نـــگار، شـــرکت شـــهاب توشـــه، 
شـــرکت پایـــا رســـا الکترونیـــک، شـــرکت طـــرح و 
ـــن  ـــرکت نوی ـــاب، ش ـــا افرات ـــرکت لن ـــه، ش ـــن آبگین ف

ــتند. ــاب هسـ ــنا یوتـ روشـ

■■■

حمایت از پارک علم و فناوری 
جهاددانشگاهی البرز 

 برای توسعه کارآفرینی
ــرز  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــی پـ ــط عمومـ روابـ
جهاددانشـــگاهی، 22 شـــهریور: مهنـــدس مصطفـــی 
ســـعیدی شـــهردار کـــرج در نشســـت مشـــترک بـــا 
ــم  ــارک علـ ــس پـ ــی رییـ ــدی عباسـ ــدس مهـ مهنـ
و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی اعـــام کـــرد: 
البـــرز  فنـــاوری  و  علـــم  پـــارک  برنامه هـــای  از 
ــان و  ــرای شـــرکت های دانش بنیـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
فنـــاور در راســـتای توســـعه اکوسیســـتم کارآفرینـــی 

در اســـتان البـــرز حمایـــت می کنیـــم.
مهنـــدس عباســـی در نشســـت بـــا مهنـــدس 
ــی  ــن معرفـ ــرج ضمـ ــد کـ ــهردار جدیـ ــعیدی شـ سـ
مجتمـــع تحقیقاتـــی شـــهدای جهاددانشـــگاهی و 
ــگاهی،  ــرز جهاددانشـ ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ پـ
خاصـــه ای از اقدامـــات فناورانـــه شـــرکت های و 
ــریح  ــه را تشـ ــیل مجموعـ ــا و پتانسـ ــز ظرفیت هـ نیـ

کـــرد.
البـــرز  فنـــاوری  و  علـــم  پـــارک  رییـــس 
ــع  ــه مجتمـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
ـــز  ـــل تمرک ـــگاهی مح ـــهدای جهاددانش ـــی ش تحقیقات
توســـعه  و  پژوهشـــی  و  علمـــی  فعالیت هـــای 
زمینه هـــای  در  کارآفرینـــی  و  تجاری ســـازی 
مختلـــف اســـت گفـــت: در حـــال حاضـــر در پـــارک 
علـــم و فنـــاوری البـــرز بیـــش از 100 شـــرکت 
دانش بنیـــان و هســـته فنـــاور مســـتقر هســـتند 
حـــوزه  در  می تواننـــد  آن هـــا  از  بســـیاری  کـــه 
مدیریـــت شـــهری و توســـعه فناوری هـــای موردنیـــاز 

باشـــند. نقش آفریـــن  شـــهرداری 
ــم  ــارک علـ ــتاوردهای پـ ــه دسـ ــه بـ وی در ادامـ
مجتمـــع  و  جهاددانشـــگاهی  البـــرز  فنـــاوری  و 
ـــرد و  ـــاره ک ـــگاهی اش ـــهدای جهاددانش ـــی ش تحقیقات
ـــم و  ـــارک عل ـــی، پ ـــع تحقیقات ـــدا از مجتم ـــت: ج گف
فنـــاوری البـــرز بـــا حمایـــت از شـــرکت های دانـــش 
ــرکت ها  ــازی شـ ــرای تجاری سـ ــی را بـ ــتر خوبـ بسـ
و رشـــد اقتصـــادی اســـتان فراهـــم کـــرده اســـت و 
در ایـــن زمینـــه توســـعه همـــکاری بیـــن پـــارک و 
بـــرای  را  مثبتـــی  نتایـــج  شـــهرداری می توانـــد 
ـــته  ـــراه داش ـــه هم ـــرج ب ـــهر ک ـــرز و کان ش ـــتان الب اس

باشـــد.
مصطفـــی ســـعیدی نیـــز ضمـــن اســـتقبال از 
فعالیت هـــا و دســـتاوردهای پـــارک علـــم و فنـــاوری 
ـــت:  ـــتان گف ـــادی اس ـــی و اقتص ـــعه علم ـــرز در توس الب
شـــهرداری کـــرج بـــرای توســـعه پایـــدار و موفـــق 
کان شـــهر کـــرج نیازمنـــد اســـتفاده از فنـــاوران 
ــارک  ــتاوردهای پـ ــه از دسـ ــن زمینـ ــت و در ایـ اسـ
علـــم و فنـــاوری البـــرز و شـــرکت های دانش بنیـــان 

اســـتفاده خواهـــد کـــرد.
شـــهردار کـــرج بـــه معضـــات و آســـیب های 
ــن  ــا ایـ ــت: تـــاش مـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــهری اشـ شـ
اســـت نیازهـــای اساســـی شـــهر درزمینـــه مدیریـــت 
شـــهری، موضـــوع پســـماند، ترافیـــک و ... برطـــرف 
ــم و  ــارک علـ ــوان پـ ــه از تـ ــم و در ایـــن زمینـ کنیـ
ــان  ــرکت های دانش بنیـ ــه شـ ــرز و همـ ــاوری البـ فنـ
اســـتفاده  شـــهری  حـــوزه  در  فعـــال  فنـــاور  و 

. می کنیـــم
ــدس  ــی مهنـ ــا همراهـ ــه بـ ــت کـ ــن نشسـ در ایـ
و  علـــم  پـــارک  پشـــتیانی  معـــاون  امینـــی 
ــای  ــی زمینه هـ ــد برخـ ــزار شـ ــرز برگـ ــاوری البـ فنـ
همـــکاری شـــهرداری کـــرج و مجتمـــع تحقیقاتـــی 
فنـــاوری  و  علـــم  پـــارک  و  جهاددانشـــگاهی 
ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــث و بررس ـــگاهی موردبح جهاددانش

■■■

ساماندهی  ستاد  تقدیر 
امور جوانان استان از 
ایالم جهاددانشگاهی 

ـــهریور:  ـــالم،21  ش ـــگاهی ای ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
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ســـید غامرضـــا حســـینی رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ایـــام در نشســـت ســـتاد ســـاماندهی امـــور جوانـــان 
اســـتان کـــه بـــا حضـــور معـــاون سیاســـی امنیتـــی 
ـــتان  ـــان اس ـــرکل ورزش و جوان ـــام، مدی ـــتانداری ای اس
ـــا  ـــط ب ـــای مرتب ـــووالن نهاده ـــی از مس ـــام و جمع ای
ـــات  ـــالن جلس ـــانه در س ـــاب رس ـــان و اصح ـــور جوان ام
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــد بـ ــزار شـ ــام برگـ ــتانداری ایـ اسـ
ــوآوری،  ــز نـ ــدازی مراکـ ــرورت راه انـ ــت و ضـ اهمیـ
اظهـــار کـــرد: بـــه وجـــود آمـــدن تغییـــرات ســـریع 
ــان  ــاوری در جهـ ــژه فنـ ــف به ویـ ــا مختلـ در عرصه هـ
ــاز  ــه یـــک نیـ ــوآوری را بـ ــز نـ ــود مراکـ ــروز وجـ امـ

حیاتـــی تبدیـــل کـــرده اســـت.
بیـــان  بـــا  ایـــام  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
این کـــه مراکـــز نـــوآوری بـــا همـــان ایـــده جـــذب 
راه انـــدازی  افـــراد  نوآوری هـــای  و  خاقیت هـــا 
می شـــود، گفـــت: نتیجـــه نـــوآوری ارایـــه یـــک 
ـــتای  ـــازار در راس ـــه ب ـــش ب ـــر دان ـــی ب ـــول مبتن محص
رونـــق اقتصـــاد دانش بنیـــان و عـــدم وابســـتگی بـــه 

ــت. ــگان اسـ بیگانـ
ــی  ــی و امنیتـ ــاون سیاسـ ــی معـ ــه فتاحـ در ادامـ
اســـتانداری ایـــام و علیشـــائی مدیـــرکل ورزش و 
ــا  جوانـــان اســـتان ایـــام نیـــز در ایـــن نشســـت بـ
ــش  ــز منـ ــق مرکـ ــرد موفـ ــت از عملکـ ــراز رضایـ ابـ
ـــج  ـــرای تروی ـــی را ب ـــن فعالیت های ـــرای چنی ـــام اج ای
کســـب وکارهای  توســـعه  و  کارآفرینـــی  فرهنـــگ 
ــتند. ــمند دانسـ ــد و ارزشـ ــتان مفیـ ــه در اسـ نوآورانـ
همچنیـــن در پایـــان نشســـت ســـتاد ســـاماندهی 
امـــور جوانـــان اســـتان ایـــام بـــا اهـــدای لـــوح بـــه 
ــی از  ــه نمایندگـ ــام بـ ــگاهی ایـ ــس جهاددانشـ رییـ
ــان  ــتاب دهی جوانـ ــوآوری و شـ ــز نـ ــان مرکـ کارکنـ
اســـتان ایـــام تقدیـــر و تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.

■■■

اجرای سومین پیمایش رصد 
مراکز  دانش آموختگان  اشتغال 
جهاددانشگاهی کاربردی  علمی 

ــی  ــی علمـ ــوزش عالـ ــه آمـ ــی موسسـ ــط عمومـ روابـ
شـــهریور:معاونت  جهاددانشـــگاهی،22  کاربـــردی 
ـــردی  ـــی کارب ـــی علم ـــوزش عال ـــه آم ـــی موسس پژوهش
طـــرح  ســـومین  دارد  نظـــر  در  جهاددانشـــگاهی 
پژوهشـــی رصـــد اشـــتغال دانش آموختـــگان مراکـــز 
علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی بـــا همـــکاری 
ـــی  ـــز علم ـــع و مراک ـــگاه جام ـــی دانش ـــت پژوهش معاون
کاربـــردی جهاددانشـــگاهی در سراســـر کشـــور اجـــرا 

کنـــد.
معاونـــت پژوهشـــی ایـــن موسســـه در نظـــر دارد 
ـــی  ـــرح پژوهش ـــب ط ـــود در قال ـــش خ ـــومین پیمای س
رصـــد اشـــتغال دانش آموختـــگان مراکـــز علمـــی 
کاربـــردی جهاددانشـــگاهی را بـــا همـــکاری معاونـــت 
ـــردی  ـــی کارب ـــز علم ـــع و مراک ـــگاه جام ـــی دانش پژوهش

جهاددانشـــگاهی در سراســـر کشـــور اجـــرا کنـــد.
ــت:  ــوص گفـ ــن خصـ ــوری زاده در ایـ ــدس لـ مهنـ
ــگان  ــتغال دانش آموختـ ــت اشـ ــق وضعیـ ــن تحقیـ ایـ
ــووالن  ــای مسـ ــن دغدغه هـ ــی از مهم تریـ ــه یکـ را کـ
کشـــوری اســـت در رشـــته ها و دوره هـــای مهارتـــی 
و مقطـــع کاردانـــی، کارشناســـی و مهندســـی مراکـــز 
ــور  ــر کشـ علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی سراسـ
مـــورد بررســـی و واکاوی مجـــدد قـــرار می دهـــد تـــا 

ــان  ــگان و اطمینـ ــا دانش آموختـ ــاط بـ ــن ارتبـ ضمـ
دوره هـــای  و  رشـــته ها  بـــودن  بخـــش  اثـــر  از 
مـــورد نظرنتایـــج آن را بـــه مســـووالن امـــر جهـــت 
قـــرار  اســـتفاده  مـــورد  آتـــی  برنامه ریزی هـــای 

دهنـــد.
ـــن  ـــه تدوی ـــروژه در مرحل ـــن پ ـــرد: ای ـــار ک وی اظه
و هماهنگی هـــای الزم جهـــت جمـــع آوری اطاعـــات 

ـــت. ـــی اس میدان
ــوزش  ــه آمـ ــاون پژوهشـــی موسسـ ــن معـ همچنیـ
عالـــی علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی بیـــان 
ـــط  ـــال 13۸2 توس ـــه در س ـــش اول موسس ـــرد: پیمای ک
ــام و پیمایـــش دوم توســـط  ــی انجـ مهنـــدس هدایتـ
ـــت  ـــده اس ـــرا ش ـــال 13۹7 اج ـــودرزی در س ـــر گ دکت
کـــه نتایـــج ایـــن دو پیمایـــش در قالـــب مقالـــه در 
ــه و در  ــع ارایـ ــگاه جامـ ــاالنه دانشـ ــای سـ همایش هـ
مجموعـــه مقـــاالت دانشـــگاه منتشـــر شـــده اســـت.

■■■

اخذ مجوز راه اندازی مرکز 
فناوری های  تخصصی  خدمات 
نوین فرآوری منابع کم عیار 

معدنی
 2۳ کرمـــان،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ــگاهی  ــده رییـــس جهاددانشـ ــر بازمانـ ــهریور: دکتـ شـ
کرمـــان گفـــت: پیـــرو موافقـــت معـــاون پژوهـــش و 
ــات  ــز خدمـ ــوز مرکـ ــگاهی مجـ ــاوری جهاددانشـ فنـ
تخصصـــی فناوری هـــای نویـــن فـــرآوری منابـــع کـــم 
ــار معدنـــی در جهاددانشـــگاهی اســـتان کرمـــان  عیـ

اخـــذ شـــد.
وی گفـــت: ایـــن نهـــاد بـــا تولیـــد و معرفـــی 
فن آوری هـــای نویـــن بـــا نـــگاه فـــن آور محـــور، 

معـــادن و صنایـــع معدنـــی را مـــد نظـــر دارد.
دکتـــر بازمانـــده ادامـــه داد: بـــا پیگیری هـــای 
انجـــام شـــده خوشـــبختانه موفـــق بـــه اخـــذ ایـــن 
ـــدام گام  ـــن اق ـــدیم و ای ـــز ش ـــن مرک ـــرای ای ـــوز ب مج
ــان محســـوب  ــتان کرمـ ــادن اسـ ــرای معـ موثـــری بـ

. د می شـــو
بـــا  ادامـــه داد: جهاددانشـــگاهی کرمـــان،  وی 
نیـــروی کارآمـــد و متخصـــص می توانـــد کمـــک 
ـــم  ـــت بتوانی ـــد اس ـــد و امی ـــتا باش ـــن راس ـــی در ای بزرگ
بـــا برنامه ریزی هـــای انجـــام شـــده بـــه اهـــداف مـــد 

ــت یابیم. ــوص دسـ ــن خصـ ــر در ایـ نظـ
ــت: بایـــد بتوانیـــم همـــگام بـــا ســـایر  وی گفـ
کشـــورهای صنعتـــی، جهـــت اســـتفاده بهینـــه از 
منابـــع معدنـــی از فناوری هـــای نویـــن اســـتفاده 

ــم. کنیـ

■■■

جهاددانشگاهی  عضو  درخشش 
علوم پزشکی شهید بهشتی در 

کسب جایزه ملی البرز 1400
ــکی  ــوم پزشـ ــگاهی علـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــای  ــم اعطـ ــهریور: در مراسـ ــتی، 1۹ شـ ــهید بهشـ شـ
»جایـــزه ملـــی بنیـــاد فرهنگـــی البـــرز 1۴00« کـــه 

به صـــورت مجـــازی بـــا حضـــور نخبـــگان برجســـته 
علمـــی و مســـووالن فرهنگـــی کشـــور برگـــزار شـــد 
از 52 نخبـــه علمـــی تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد و داود 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــجویان دانشـ ــی از دانشـ پیرانـ
شـــهید بهشـــتی و عضـــو جهاددانشـــگاهی ایـــن 
ــن دوره،  ــدگان ایـ ــایر برگزیـ ــار سـ ــگاه در کنـ دانشـ
ــت  ــن دوره را دریافـ ــژه ایـ ــزه ویـ ــر و جایـ موردتقدیـ

کـــرد.
ــر  ــال حاضـ ــی در حـ ــت؛ داود پیرانـ ــی اسـ گفتنـ
 )ph.D( دانشـــجوی مقطـــع دکتـــری تخصصـــی
ــگاه  ــای دانشـ ــا و فوریت هـ ــامت در بایـ ــته سـ رشـ
علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی و مســـئول واحـــد 
شـــهید  پزشـــکی  علـــوم  جهاددانشـــگاهی   HSE
بهشـــتی و عضـــو فعـــال ســـازمان دانشـــجویان ایـــن 

ــت. ــگاهی اسـ ــد جهاددانشـ واحـ

■■■

به  کمک خوب جهاددانشگاهی 
مجموعه درمان استان مرکزی

ـــزی، 24  ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
شـــهریور: رییـــس نظـــام پزشـــکی اســـتان مرکـــزی 
ــه در  ــی کـ ــات درمانـ ــی امکانـ ــرد: برخـ ــار کـ اظهـ
جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد، از جملـــه امکاناتـــی 
اســـت کـــه بـــه مجموعـــه درمـــان اســـتان کمـــک 
ـــاع  ـــردم اط ـــوم م ـــت و عم ـــه اس ـــی نهفت ـــد ول می کن

چندانـــی از وجـــود آن ندارنـــد.
روح اهلل ســـهرابی رییـــس نظـــام پزشـــکی اســـتان 
ــی  ــه درمانـ ــد از مجموعـ ــیه بازدیـ ــزی در حاشـ مرکـ
جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی، اظهـــار کـــرد: 
برخـــی امکانـــات درمانـــی کـــه در جهاددانشـــگاهی 
ــه  ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــه امکاناتـ ــود دارد، از جملـ وجـ
ــی  ــد ولـ ــک می کنـ ــتان کمـ ــان اسـ ــه درمـ مجموعـ
نهفتـــه اســـت و عمـــوم مـــردم اطـــاع چندانـــی از 

ــد. ــود آن ندارنـ وجـ
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه تـــا ســـه ســـال پیـــش 
بـــه  مرکـــزی  اســـتان  نازایـــی  مـــوارد  تمامـــی 
ــه  ــرا کـ ــد چـ ــه می کردنـ ــان مراجعـ ــتان اصفهـ اسـ
امـــکان درمـــان در اســـتان وجـــود نداشـــت، افـــزود: 
خوشـــبختانه بـــا ایجـــاد مراکـــزی چـــون مرکـــز 
درمـــان نابـــاروری در جهاددانشـــگاهی و بیمارســـتان 

ــد. ــرف شـ ــکل برطـ ــن مشـ ــینا ایـ سـ
ســـهرابی بـــر لـــزوم اطاع رســـانی هرچـــه بیشـــتر 
ــتان  ــز در اسـ ــن مرکـ ــای ایـ ــات و توانمندی هـ امکانـ
ـــگاهی  ـــان جهاددانش ـــز درم ـــزود: مرک ـــرد و اف ـــد ک تاکی
ــی  ــی، پژوهشـ ــزات درمانـ ــات و تجهیـ ــه از امکانـ کـ
ــوردار اســـت و  ــات تحقیقاتـــی خوبـــی برخـ و ملزومـ
محـــل اســـتقرار خوبـــی دارد، بایـــد ایـــن ظرفیـــت 
را بـــا قـــدرت بیشـــتری بـــه مـــردم معرفـــی کنـــد 
تـــا بیمـــاران و مجموعـــه پزشـــکان و مجموعـــه 
ـــی  ـــات به خوب ـــن امکان ـــد از ای ـــتان بتوانن ـــی اس درمان

بهره منـــد شـــوند.
ــتان،  ــکی اسـ ــناد پزشـ ــوزه اسـ ــزود: در حـ وی افـ
ــک  ــدود یـ ــناد حـ ــا اسـ ــی بـ ــناد فعلـ ــه اسـ مقایسـ
دهـــه پیـــش نشـــان می دهـــد کـــه در ایـــن دو 
ـــز  ـــرش در مراک ـــن پذی ـــادی بی ـــرق زی ـــی ف ـــازه زمان ب
درمانـــی اســـتان رخ نـــداده اســـت و ایـــن در حالـــی 
اســـت کـــه 10 ســـال پیـــش در بخـــش خصوصـــی 
غیرفعـــال  به صـــورت  قـــدس  بیمارســـتان  تنهـــا 
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و کلینیـــک ایرانمهـــر در اراک فعالیـــت داشـــته و 
ــه  ــه مجموعـ ــری بـ ــای دیگـ ــتان هـ ــد بیمارسـ بعـ
مراکـــز درمـــان خصوصـــی اســـتان اضافـــه شـــده اند، 
ــا در  ــی، جراحی هـ ــز درمانـ ــش مراکـ ــا افزایـ ــا بـ امـ
ایـــن مراکـــز کاهـــش پبـــدا نکـــرده اســـت. نکتـــه 
ــه  ــاران افزایـــش نیافتـ ــداد بیمـ ــه تعـ اینجاســـت کـ
بلکـــه بـــا افزایـــش ایـــن مراکـــز درمانـــی و تنـــوع 
خدمت رســـانی توســـط ایـــن مراکـــز مراجعـــات 
ـــت  ـــته اس ـــش داش ـــتان کاه ـــارج از اراک و اس ـــه خ ب
کـــه ایـــن یـــک موفقیـــت بـــرای اســـتان محســـوب 

. د می شـــو
ــان  ــوع نشـ ــن موضـ ــرد: ایـ ــار کـ ــهرابی اظهـ سـ
مرکـــز  همچـــون  مراکـــزی  کـــه  می دهـــد 
درمـــان جهاددانشـــگاهی می تواننـــد بـــه مـــا در 
ـــتان  ـــاران اس ـــه بیم ـــتر ب ـــر و بیش ـــانی بهت خدمت رس
و کاهـــش هزینه هـــای آن هـــا کـــه ناشـــی از ســـفر 
بـــه دیگـــر اســـتان ها بـــرای درمـــان بـــوده اســـت، 
ـــند. ـــتان باش ـــان اس ـــت و درم ـــش بهداش ـــر بخ یاریگ

 

■■■

به  بورسیه شهریه  اعطای 
مطالعاتی  و فرصت  دانشجویان 
افغانستان توسط  استادان  به 

دانشگاه علم و فرهنگ
روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ وابســـته 
ــم و  ــگاه علـ ــهریور: دانشـ ــگاهی، 24 شـ ــه جهاددانشـ بـ
ــیه  ــگاهی، بورسـ ــه جهاددانشـ ــته بـ ــگ وابسـ فرهنـ
شـــهریه بـــرای دانشـــجویان تحصیـــات تکمیلـــی و 
ــگاه ها و  ــتادان دانشـ ــرای اسـ ــی بـ ــت مطالعاتـ فرصـ
ــص داد. ــتان تخصیـ ــور افغانسـ ــگاه های کشـ پژوهشـ
ویـــژه  بورســـیه  اعطـــای  از  هاشـــمی  دکتـــر 
بـــه دانشـــجویان و نخبـــگان کشـــور  تحصیلـــی 
افغانســـتان خبـــر داد و گفـــت: امـــکان اســـتفاده از 
ــات  ــجویان تحصیـ ــرای دانشـ ــهریه بـ ــیه شـ بورسـ
و  افغانســـتان  کشـــور  دانشـــگاه های  تکمیلـــی 
فرصـــت مطالعاتـــی بـــرای اســـتادان نخبـــه کشـــور 
افغانســـتان فراهـــم شـــده و مطابـــق آیین نامـــه 
و  بین المللـــی  و  علمـــی  همکاری هـــای  دفتـــر 
ــد  ــراد واجـ ــگاه افـ ــن دانشـ ــی ایـ ــت پژوهشـ معاونـ
ــن  ــد از ایـ ــتان می تواننـ ــور افغانسـ ــرایط در کشـ شـ

شـــوند. بهره منـــد  بورســـیه 
ــر  ــاره بـ ــا اشـ ــمی بـ ــعید هاشـ ــید سـ ــر سـ دکتـ
ــی  ــی و زبانـ ــی، فرهنگـ ــی، دینـ ــای تاریخـ قرابت هـ
دو کشـــور ایـــران و افغانســـتان گفـــت: دانشـــجویان 
افغـــان یکـــی از گروه هـــای پرجمعیـــت دانشـــجویان 
ــای  ــد تقاضـ ــتند و رونـ ــران هسـ ــی در ایـ بین المللـ
ــواره  ــران همـ ــل در ایـ ــرای تحصیـ ــروه بـ ــن گـ ایـ

افزایشـــی بـــوده اســـت.
افـــزود:  فرهنـــگ  و  علـــم  دانشـــگاه  رییـــس 
و  علمـــی  همکاری هـــای  دفتـــر  موفقیت هـــای 
ــبکه های  ــاد شـ ــگاه در ایجـ ــن دانشـ ــی ایـ بین المللـ
همچنیـــن  و  پژوهشـــی  و  علمـــی  بین المللـــی 
ـــرش  ـــرای پذی ـــان ب ـــجویان افغ ـــوب دانش ـــتقبال خ اس
ــا  ــده تـ ــب شـ ــگ موجـ ــم و فرهنـ ــگاه علـ در دانشـ
تمهیـــدات ویـــژه ای بـــرای تحصیـــل نخبـــگان ایـــن 
ـــه  ـــر گرفت ـــگ در نظ ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــور در دانش کش

شـــود.

وی بـــا تاکیـــد بـــر اهمیـــت مســـوولیت های 
اجتماعـــی جامعـــه دانشـــگاهی افـــزود: دانشـــگاه 
ـــتغال  ـــی و اش ـــه کارآفرین ـــا دغدغ ـــگ ب ـــم و فرهن عل
و همچنیـــن توجـــه بـــه توانایی هـــای آموزشـــی، 
ـــت های  ـــز سیاس ـــی و نی ـــی و کارآفرین ـــی، پژوهش علم
ـــکاری  ـــبکه های هم ـــترش ش ـــت گس ـــگاه در جه دانش
و  بورســـیه ها  اســـامی،  بـــا کشـــورهای  علمـــی 
علـــوم  در رشـــته های  را  مطالعاتـــی  فرصت هـــای 
ــی و...  ــی - مهندسـ ــاری، فنـ ــر و معمـ ــانی، هنـ انسـ

ــت. ــص داده اسـ تخصیـ
ـــوص  ـــدواری در خص ـــراز امی ـــا اب ـــمی ب ـــر هاش دکت
پـــروژه در گســـترش روابـــط و  ایـــن  موفقیـــت 
و  پژوهشـــی   – علمـــی  همکاری هـــای  تحکیـــم 
ـــات  ـــزود: جزیی ـــه اف ـــورهای منطق ـــن کش ـــی بی فرهنگ
و شـــرایط اخـــذ بورســـیه و فرصـــت مطالعاتـــی 
ـــتان  ـــور افغانس ـــرای کش ـــگ ب ـــم و فرهن ـــگاه عل دانش
در قالـــب فراخـــوان متعاقبـــا اعـــام خواهـــد شـــد.
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بازدید رییس سازمان بسیج 
علمی، پژوهشی و فناوری 
کشور از مرکز منش ایالم

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی ایالم، 24 شـهریور: سـردار 
مهـدی رحیمـی رییس سـازمان بسـیج علمی، پژوهشـی 
و فنـاوری کشـور در جریان سـفر خـود به اسـتان ایام با 
حضـور در مرکـز منش ایـام و بازدید از واحدهـای فناور 
ایـن مرکـز اظهار کرد: جوانـان دارای ایامـی ظرفیت ها و 
اسـتعدادهای بسـیار ارزشـمندی در عرصه علم و فناوری 

. هستند
وی بـا اشـاره بـه تفاهم نامه بسـیج علمی، پژوهشـی و 
فناوری کشـور با جهاددانشـگاهی در خصـوص تعامات و 
همکاری هـای علمـی و پژوهشـی در عرصه هـای مختلـف 
ایده هـای نـو  از  به منظـور رفـع نیازهـای کشـور گفـت: 
و فنـاور به منظـور ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان در حـد 

امـکان حمایـت می شـود.
دکتـر رحیمی بـه ظرفیت های اسـتان ایام به واسـطه 
موقعیـت جغرافیایـی اشـاره کـرد و افـزود: ایـن اسـتان 
مامـن خوبـی بـرای مـا در حـوزه بازارهـای بین المللـی 
اسـت تـا بتوانیـم تجـارت حـوزه علـم و فنـاوری را از مرز 

ایام داشـته باشـیم.
گفتنی اسـت، رییس سـازمان بسـیج علمی، پژوهشـی 
بـا  آشـنایی  ضمـن  بازدیـد  ایـن  در  کشـور  فنـاوری  و 
و  نـوآوری  مرکـز  در  مسـتقر  واحدهـای  فعالیت هـای 
صحبت هـای  پـای  ایـام  اسـتان  جوانـان  شـتاب دهی 
تیم هـای  اعضـای  و  نشسـت  ایامـی  نـوآور  جوانـان 
و  مسـایل  نظـرات،  صمیمـی  محیطـی  در  اسـتارتاپی 

کردنـد. مطـرح  و  بیـان  را  خـود  درخواسـت های 
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20 میلیارد ریال تخصیص 
 به واحد آذربایجان غربی

 از محل اعتبارات سرمایه ای
 در سال 1400

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی، 

آذربایجـــان  جهاددانشـــگاهی  شـــهریور:رییس   27
ـــارد  ـــال از ۴0 میلی ـــارد ری ـــی از تخصیـــص 20 میلی غرب
ـــرمایه ای  ـــارات س ـــل اعتب ـــوب از مح ـــار مص ـــال اعتب ری
اســـتان در ســـال 1۴00 بـــرای جهاددانشـــگاهی 

آذربایجـــان غربـــی خبـــر داد.
دکتـــر امیـــن رســـتم زاده در نشســـت مشـــترک 
بـــا دبیـــر کارگـــروه برنامه ریـــزی و توســـعه ارومیـــه 
ـــروه  ـــه کارگ ـــی و مصوب ـــام قبل ـــرو اع ـــرد: پی ـــان ک بی
ــال  ــارد ریـ ــار ۴0 میلیـ ــب اعتبـ ــر تصویـ ــی بـ مبتنـ
ــه در  ــان غربـــی کـ ــگاهی آذربایجـ ــرای جهاددانشـ بـ
ـــت  ـــوز جه ـــذ مج ـــه و اخ ـــر مصوب ـــیون 23 پیگی کمیس
ـــال  ـــه س ـــول س ـــری در ط ـــرای تس ـــار ب ـــش اعتب افزای
ـــارد  ـــا 200 میلی ـــوع 120 ت )1۴00-1۴02( و در مجم
ـــال  ـــر س ـــرای ه ـــم ب ـــن رق ـــش ای ـــی افزای ـــال و حت ری
صـــورت  حمایت هـــای  بـــا  امیدواریـــم  هســـتیم 
گرفتـــه کـــه در ســـطح کشـــور بـــرای ایـــن واحـــد 
بی نظیـــر اســـت بتوانیـــم پاســـخ ایـــن اعتمـــاد 
ــی  ــی و علمـ ــعه کیفـ ــتای توسـ ــووالن در راسـ مسـ

اســـتان را بـــه نحـــو احســـن بدهیـــم.
دبیـــر کارگـــروه برنامه ریـــزی و توســـعه ارومیـــه 
بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
ریـــال  میلیـــارد   20 مبلـــغ  غربـــی  آذربایجـــان 
ــگاهی  ــال 1۴00 جهاددانشـ اعـــام تخصیـــص در سـ
ــی  ــارت مالـ ــاون نظـ ــه معـ ــی را بـ ــان غربـ آذربایجـ
ــه اول  ــتان در مرحلـ ــن اسـ ــه معیـ ــس خزانـ و رییـ
ابـــاغ  اعـــام و  قانونـــی  بـــرای طـــی فراینـــد 
کـــرده اســـت اظهـــار کـــرد: تخصیـــص 50 درصـــد 
ــی  ــروه پژوهشـ ــه گـ ــتان بـ ــی اسـ ــار پژوهشـ اعتبـ
ــغ 6  ــه مبلـ ــی بـ ــان غربـ ــگاهی آذربایجـ جهاددانشـ
ــکاری در  ــی و همـ ــارت علمـ ــال و نظـ ــارد ریـ میلیـ
ــگاه های  ــوب دانشـ ــه مصـ ــرح فناورانـ ــرای ۴ طـ اجـ
ـــال را  ـــارد ری ـــغ 12 میلی ـــه مبل ـــوع ب ـــتان در مجم اس
کـــه 50 درصـــد آن تخصیص یافتـــه و در نیمـــه دوم 
ـــان از  ـــت نش ـــد یاف ـــص خواه ـــی آن تخصی ـــال مابق س
ـــاد  ـــن نه ـــه ای ـــتان ب ـــی اس ـــاد علم ـــخصیت و اعتم ش
دارد کـــه امیدواریـــم ایـــن هزینه هـــا به عنـــوان 
یـــک ســـرمایه گذاری بسترســـاز بـــرای توســـعه 
ــار  ــا اعتبـ ــای بـ ــود و پروژه هـ ــداد شـ ــتان قلمـ اسـ
تملـــک نیـــز در راســـتای توســـعه علـــم عملـــی کـــه 
ــد  ــوس باشـ ــتان ملمـ ــردم اسـ ــرای مـ ــش بـ حاوتـ

ــردد. ــی گـ ــت و اجرایـ مدیریـ
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توسعه صادرات محصولت 
دنبال می کنیم را  دانش بنیان 

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری کرمانشـــاه، 
فنـــاوری  و  علـــم  پـــارک  شـــهریور:رییس   2۸
ــه در  ــام این کـ ــا اعـ ــاه بـ ــگاهی کرمانشـ جهاددانشـ
ـــاور  ـــد فن ـــش از 20 واح ـــوالت بی ـــر محص ـــال حاض ح
ـــادر  ـــور ص ـــارج از کش ـــه خ ـــارک ب ـــت پ ـــت حمای تح
می شـــود، گفـــت: توســـعه صـــادرات محصـــوالت 

می کنیـــم. دنبـــال  را  دانش بنیـــان 
ـــارک  ـــرد پ ـــریح عملک ـــیامک آزادی در تش ـــر س دکت
ـــن  ـــت ای ـــروع فعالی ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ـــاوری ب ـــم و فن عل
ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــت: پ ـــال 13۹۴ گف ـــز از س مرک
ــاخت های الزم  ــن زیرسـ ــدف تامیـ ــا هـ ــاه بـ کرمانشـ
جهـــت توســـعه فنـــاوری و نـــوآوری در اســـتان 
آغـــاز بـــه کار کـــرد و خوشـــبختانه تـــا بـــه امـــروز 
ــاوری و  ــتم فنـ ــعه اکوسیسـ ــی توسـ ــوان متولـ به عنـ
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ــاور و  ــد فنـ ــته از 650 واحـ ــتان توانسـ ــوآوری اسـ نـ
ــد. ــت کنـ ــتان حمایـ ــان در اسـ دانش بنیـ

ــت  ــت حمایـ ــرکت های تحـ ــت شـ ــه موفقیـ وی بـ
پـــارک اشـــاره کـــرد و افـــزود: خوشـــبختانه درصـــد 
طـــی  و  داشـــته ایم  باالیـــی  موفـــق  خروجـــی 
از  کـــه  شـــرکت هایی  درصـــد   70 مـــدت  ایـــن 
ــه  ــته اند بـ ــده اند توانسـ ــارج شـ ــارک خـ ــت پـ حمایـ
شـــرکت های حقوقـــی تبدیـــل شـــده و فعالیت هـــای 

خـــود را بـــا موفقیـــت دنبـــال کننـــد.
آزادی بیـــان کـــرد: در حـــال حاضـــر 265 واحـــد 
ــی  ــد و پارکـ ــد، رشـ ــش رشـ ــل پیـ ــاور در مراحـ فنـ
تحـــت حمایـــت پـــارک علـــم و فنـــاوری کرمانشـــاه 

قـــرار دارنـــد.
بـــازار  توســـعه  بـــرای  برنامه ریـــزی  از  وی 
ـــال حاضـــر  ـــزود: در ح ـــر داد و اف ـــاور خب ـــای فن واحده
محصـــوالت تولیـــدی بیـــش از 20 واحـــد فنـــاور 
تحـــت حمایـــت پـــارک، بـــه کشـــورهای مختلـــف از 
ـــادر  ـــی ص ـــورهای اروپای ـــی کش ـــه و برخ ـــه ترکی جمل

. د می شـــو
آزادی رقـــم صـــادرات ایـــن شـــرکت ها در ســـال 
گذشـــته را بیـــش از 10 میلیـــون دالر اعـــام کـــرد.
ـــزود:  ـــاه اف ـــاوری کرمانش ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ ریی
در حـــال حاضـــر برنامـــه داریـــم کـــه بتوانیـــم 
به صـــورت ســـاختارمند بحـــث توســـعه صـــادرات 
محصـــوالت فنـــاور و دانش بنیـــان را دنبـــال کنیـــم و 
ـــی  ـــه متول ـــت ک ـــال اس ـــن س ـــتا چندی ـــن راس در همی
بـــه  کشـــور  دانش بنیـــان  محصـــوالت  صـــادرات 

عـــراق هســـتیم.
ــاختارهای الزم  ــاد سـ ــه ایجـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
در ایـــن زمینـــه در حـــال پیگیـــری اســـت، گفـــت: 
ـــردن  ـــال ک ـــرای فع ـــاختار الزم ب ـــال س ـــان س ـــا پای ت
ـــراق  ـــور ع ـــه کش ـــان ب ـــوالت دانش بنی ـــادرات محص ص
فراهـــم می شـــود و در گام اول صـــادرات محصـــوالت 
ــد  ــرار خواهـ ــتور کار قـ ــتان در دسـ ــان اسـ دانش بنیـ
گرفـــت و در گام بعـــدی بـــرای صـــادرات ایـــن 
محصـــوالت در ســـطح کشـــور اقـــدام خواهـــد شـــد.
وی افـــزود: در ایـــن زمینـــه صحبت هایـــی بـــا 
چنـــد کارگـــزاری داشـــته ایم و قـــرار اســـت تـــا 
ــن  ــی الزم در ایـ ــاختارهای فیزیکـ ــال سـ ــان سـ پایـ

ــود. ــدازی شـ ــه راه انـ زمینـ
ــا  ــارک تـ ــه در پـ ــاختار فناورانـ ــدازی ۸ سـ  راه انـ

نیمـــه ابتـــدای ســـال آینـــده
ــاه در  ــاوری کرمانشـ ــم و فنـ ــارک علـ ــس پـ رییـ
ادامـــه یکـــی از اولویت هـــای اصلـــی ایـــن مرکـــز در 
ســـال جـــاری را توســـعه ســـاختارهای فناورانـــه بـــا 
مشـــارکت بخـــش خصوصـــی عنـــوان کـــرد و افـــزود: 
ایـــن اقـــدام بـــا هـــدف حمایـــت از اســـتارتاپ ها در 
حوزه هـــای اولویـــت دار اســـتان در دســـتور کار قـــرار 

گرفتـــه اســـت.
ـــت و  ـــی اس ـــوزه ای تخصص ـــاوری ح ـــزود: فن وی اف
ـــی  ـــه ای و تخصص ـــاختارهای حرف ـــه س ـــت ک ـــاز اس نی
بتواننـــد  تـــا  شـــود  تشـــکیل  زمینـــه  ایـــن  در 
به عنـــوان بـــازوی پـــارک در توســـعه اکوسیســـتم 

ــد. ــوآوری گام بردارنـ ــاوری و نـ فنـ
ــت  ــر هفـ ــال حاضـ ــرد: در حـ ــح کـ آزادی تصریـ
فنـــاوری  و  علـــم  پـــارک  در  فناورانـــه  ســـاختار 
کرمانشـــاه فعالیـــت دارنـــد و در نظـــر داریـــم ایـــن 

ــم. ــش دهیـ ــاختار افزایـ ــه 15 سـ ــداد را بـ تعـ
وی افـــزود: تـــا پایـــان ســـال قطعـــا تعـــداد 
ســـاختارهای فناورانـــه پـــارک بـــه 10 ســـاختار 
می شـــود  پیش بینـــی  و  کـــرده  پیـــدا  افزایـــش 
ـــه 15  ـــده ب ـــال آین ـــدای س ـــه ابت ـــا نیم ـــداد ت ـــن تع ای

ــد. ــش یابـ ــاختار افزایـ سـ
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پارک ها و مراکز رشد علم 
و فناوری بستر خوبی برای 

آشنایی دانش آموزان و 
دانشجویان

ـــرز  ـــتان الب ـــاوری اس ـــم و فن ـــارک عل ـــی پ ـــط عموم رواب
جهاددانشـــگاهی، ۳1 شـــهریور:رییس پـــارک علـــم و 
ـــر  ـــا مدی ـــت ب ـــگاهی در نشس ـــرز جهاددانش ـــاوری الب فن
و معلمـــان یکـــی از مـــدارس شـــهر تهـــران عنـــوان 
ــاوری  ــم و فنـ ــد علـ ــز رشـ ــا و مراکـ ــرد؛ پارک هـ کـ
ــوزان و  ــا دانش آمـ ــنایی بـ ــرای آشـ ــتر خوبـــی بـ بسـ

دانشـــجویان اســـت.
ــاتید  ــد اسـ ــی در بازدیـ ــدی عباسـ ــدس مهـ مهنـ
و مدیـــران مدرســـه مفیـــد تهـــران از دســـتاوردهای 
پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی، 
ــای  ــا و برنامه هـ ــی مأموریت هـ ــریح برخـ ــن تشـ ضمـ
شـــهدای  تحقیقاتـــی  مجتمـــع  و  پـــارک  ایـــن 
ــجویان  ــنایی دانشـ ــزوم آشـ ــر لـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
تجاری ســـازی،  فرآینـــد  بـــا  دانش آمـــوزان  و 
ــرد  ــاره کـ ــی اشـ ــب وکار و کارآفرینـ ــای کسـ طرح هـ
و گفـــت: پارک هـــا و مراکـــز رشـــد علـــم و فنـــاوری 
بـــرای آشـــنایی دانش آمـــوزان و  بســـتر خوبـــی 
ــازی،  ــل تجاری سـ ــی مثـ ــا موضوعاتـ ــجویان بـ دانشـ
نحـــوه و چگونگـــی مهارت هـــای کســـب درآمـــد 
ــم  ــن مهـ ــه ایـ ــد بـ ــرورش بایـ ــتند و آموزش وپـ هسـ

ــد. ــه کنـ ــی توجـ ــش از هرزمانـ بیـ
ـــی  ـــد از کادر مدیریت ـــا تمجی ـــد ب ـــن بازدی وی در ای
ــر، توســـعه مـــدارس  مدرســـه و دانش آمـــوزان حاضـ
کاردانـــش و هنرســـتان مهـــم برشـــمرد و گفـــت: 
ــم  ــا مفاهیـ ــی بـ ــد از دوره ابتدایـ ــوزان بایـ دانش آمـ

کســـب وکار و کســـب درآمـــد آشـــنا شـــوند.
و  مهارتـــی  موضوعـــات  بـــه  توجـــه  بـــر  وی 
کارآفرینـــی در مـــدارس و دانشـــگاه ها تاکیـــد کـــرد 
ــی  ــرز آمادگـ ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــت: پـ و گفـ
دارد بـــرای آشـــنایی دانش آمـــوزان و دانشـــجویان 
ــد. ــم کنـ ــا فراهـ ــرای آن هـ ــد را بـ ــات بازدیـ امکانـ

گفتنـــی اســـت، در ایـــن رویـــداد بازدیدکننـــدگان 
از تعـــدادی مراکـــز، واحدهـــا و شـــرکت های فنـــاور 
ــا  ــک بـ ــد و از نزدیـ ــه بازدیـ ــان مجموعـ و دانش بنیـ
ــدند. ــنا شـ ــا آشـ ــای آن هـ ــا و ظرفیت هـ فعالیت هـ
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تقدیر از نوجوان فداکار ایذه ای 
یازدهمین آیین تندیس  در 

فداکاری
ـــران، ۳1  ـــگاهی ته ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم رواب
شـــهریور: دبیـــر یازدهمیـــن آییـــن اعطـــای تندیـــس 
ملـــی فـــداکاری بـــه دانشـــجویان ایـــران از تقدیـــر 
نمادیـــن »علـــی لنـــدی« نوجـــوان فـــداکار ایـــذه ای 
در یازدهمیـــن آییـــن تندیـــس فـــداکاری خبـــر داد 
ــه  ــادن بـ ــت ارج نهـ ــدام در جهـ ــن اقـ ــت: ایـ و گفـ
روحیـــه فـــداکاری و نوع دوســـتی ایـــن نوجـــوان 

ــود. ــام می شـ ــذه ای انجـ ایـ
دکتـــر جمـــال رحیمیـــان معـــاون فرهنگـــی 
جهاددانشـــگاهی تهـــران در ادامـــه اظهـــار کـــرد: 
ـــایی  ـــی شناس ـــداد فرهنگ ـــن روی ـــزاری ای ـــدف از برگ ه
ـــور  ـــاط کش ـــی نق ـــداکاری در اقص ـــارز ف ـــای ب نمونه ه
و حتـــی جهـــان و تقدیـــر از آن هـــا بـــرای نهادینـــه 
کـــردن فرهنـــگ و روحیـــه ارزشـــمند فـــداکاری در 

جامعـــه دانشـــجویی و عمومـــی اســـت.
ــس  ــای تندیـ ــن اعطـ ــه آییـ ــت: دبیرخانـ وی گفـ
ملـــی فـــداکاری بـــه دانشـــجویان کشـــور در طـــول 
ســـال بـــا رصـــد حـــوادث مختلـــف در کشـــور 
اشـــخاص و جوانـــان فـــداکار را شناســـایی کـــرده و 
از آنـــان در ایـــن آییـــن ملـــی تجلیـــل بـــه عمـــل 

ــی آورد. مـ
ــوع  ــی وقـ ــش در پـ ــدی پیـ ــت، چنـ ــی اسـ گفتنـ
ــذه دو  ــهر ایـ ــات شـ ــی از محـ ــوزی در یکـ آتش سـ
خانـــم میان ســـال و مســـن در منـــزل مســـکونی 
ــدی  ــی لنـ ــدند، علـ ــوزی شـ ــار آتش سـ ــود گرفتـ خـ
نوجـــوان 15 ســـاله ایـــذه ای تـــا پیـــش از رســـیدن 
نیروهـــای امدادرســـان و آتش نشـــانی بـــه محـــل 
ــا دو نفـــر نیازمنـــد  ــا تـــاش فـــراوان کوشـــید تـ بـ
را نجـــات دهـــد. در ایـــن مســـیر امدادرســـانی ایـــن 
نوجـــوان فـــداکار دچـــار ســـوختگی شـــدید بیـــش از 
۹0 درصـــد شـــد و ایـــن نوجـــوان فـــداکار پـــس از 
انتقـــال بـــه بیمارســـتان ســـوانح و ســـوختگی آیـــت 
اهلل طالقانـــی اهـــواز، بـــه بیمارســـتان امـــام موســـی 
کاظـــم)ع( اصفهـــان انتقـــال یافـــت. در ایـــن مـــدت 
ـــیدگی  ـــی و رس ـــد درمان ـــور رون ـــر کش ـــتور وزی ـــا دس ب
بـــه ایـــن نوجـــوان پیگیـــری شـــد امـــا در نهایـــت 2 

مهرمـــاه آســـمانی شـــد.

■■■

نماینده مردم بازدید 
 گالیکش در مجلس
 از روند پیشرفت 

دهکده گیاهان دارویی 
گلستان جهاددانشگاهی 

 0۳ گلســـتان،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
مینودشـــت،  گالیکـــش،  مـــردم  مهر:نماینـــده 
مراوه تپـــه و کالـــه در مجلـــس، فرمانـــدار گالیکـــش 
و رییـــس جهاددانشـــگاهی گلســـتان بـــا حضـــور در 
ـــتان،  ـــگاهی گلس ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــده گیاه دهک
ـــد. ـــرار گرفتن ـــده ق ـــن دهک ـــاد ای ـــد ایج ـــان رون در جری
نماینـــده مـــردم شـــرق اســـتان در ایـــن بازدیـــد 
پیشـــرفت  رونـــد  دانســـتن  رضایت بخـــش  بـــا 
ـــه  ـــوط ب ـــکات مرب ـــت: مش ـــروژه، گف ـــن پ ـــی ای فیزیک
ـــه  ـــده را ب ـــن دهک ـــاز ای ـــورد نی ـــاخت م ـــل زیرس تکمی
ــری  ــا را پیگیـ ــل و آن هـ ــتگاه های متولـــی منتقـ دسـ

خواهـــد کـــرد.
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــد بـ ــرر شـ ــد مقـ ــن بازدیـ در ایـ
اهمیـــت گیاهـــان دارویـــی و توســـعه کشـــت آن 
در شـــرق اســـتان و لـــزوم تکمیـــل زنجیـــره ارزش، 
دکتـــر آریـــان پـــور از طریـــق مجلـــس پیگیری هـــای 

ــام دهـــد. ــعه ایـــن دهکـــده را انجـ توسـ
از  دارویـــی  گیاهـــان  دهکـــده  اجرایـــی  کار 
خردادمـــاه ســـال 1۴00 در روســـتای بش اویلـــی 
شـــهر صادق آبـــاد شهرســـتان گالیکـــش توســـط 
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جهاددانشـــگاهی آغـــاز شـــده اســـت.
در ایـــن پـــروژه اقداماتـــی از جملـــه تامیـــن 
گیاهـــان  فـــراوری  تبدیـــل،  صنایـــع  نهاده هـــا، 
دارویـــی، خدمـــات گردشـــگری بـــا رویکـــرد ترویـــج 
ـــاورزها،  ـــه کش ـــوزش ب ـــی، آم ـــان داروی ـــعه گیاه و توس

دانشـــگاهیان و غیـــره انجـــام می گیـــرد.
ــش از ۸  ــی بیـ ــان دارویـ ــده گیاهـ ــعت دهکـ وسـ
ـــه،  ـــامل گلخان ـــی آن ش ـــاز نهای ـــه ف ـــت ک ـــار اس هکت
ـــی  ـــی نمایش ـــزارع الگوی ـــع، م ـــزار و 600 مترمرب 15 ه
ـــش از  ـــه مســـاحت بی ـــزارع آموزشـــی و پژوهشـــی ب و م
ـــت.  ـــی اس ـــان داروی ـــراوری گیاه ـــوله ف ـــار و س 5 هکت
ـــک  ـــه و ی ـــع از گلخان ـــر 1200 مترمرب ـــال حاض در ح
ـــت. ـــاخت اس ـــال س ـــی در ح ـــزارع نمایش ـــار از م هکت
ــار  ــک هکتـ ــی در یـ ــی - آموزشـ ــزارع پژوهشـ مـ
ــه  ــن مزرعـ ــه ایـ ــت کـ ــازی اسـ ــال آماده سـ در حـ
نمایشـــی جـــدای از بحـــث کشـــت، بیشـــتر جنبـــه 
آموزشـــی و پژوهشـــی دارد. نقشـــه فنـــی ســـوله 
ـــل و  ـــاری تکمی ـــاه ج ـــی در م ـــان داروی ـــراوری گیاه ف
ـــد. ـــد ش ـــاز خواه ـــی آن آغ ـــات اجرای ـــس از آن عملی پ

 

■■■

رفع مشکالت جامعه
 با همت جهادگران 

جهاددانشگاهی
 04 فـــارس،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ـــای  ـــر ارزش ه ـــار و نش ـــظ آث ـــاد حف ـــرکل بنی مهر:مدی
ــه  ــان این کـ ــا بیـ ــارس بـ ــتان فـ ــاع مقـــدس اسـ دفـ
نظـــام اســـامی کاخ مســـتحکم الهـــی و اســـاس آن 
ـــه در  ـــای جامع ـــه اعض ـــت: هم ـــت، گف ـــون شهداس خ
مقابـــل حفـــظ ایـــن بنـــا و خـــون شـــهدا مســـوولیم.
آییـــن  در  کوشـــکی جهرمی  ســـعید  ســـردار 
ـــی  ـــه میزبان ـــه ب ـــدس ک ـــاع مق ـــه دف ـــت هفت گرامیداش
ـــلیت  ـــن تس ـــد، ضم ـــزار ش ـــارس برگ ـــگاهی ف جهاددانش
ــادآور  ــن، یـ ــرد: اربعیـ ــان کـ ــینی، بیـ ــن حسـ اربعیـ
مظلومیـــت و اقتـــدار امـــام حســـین)ع( و خانـــدان او 

ــت. ــه عاشوراسـ ــان و کرانـ ــه زمـ در پهنـ
ـــره  ـــاد و خاط ـــت ی ـــن گرامیداش ـــن ضم وی همچنی
شـــهدای هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس، ادامـــه داد: 
ــرار داده  ــا قـ ــی مـ ــیر زندگـ ــدس در مسـ ــاع مقـ دفـ
شـــد تـــا از کســـانی یـــاد کنیـــم کـــه دلـــداده امـــام 
ــر  ــه اگـ ــیم کـ ــن برسـ ــد و به یقیـ ــین)ع( بودنـ حسـ
در غربـــت فرهنگـــی امـــروز پرچـــم شـــهدا را علـــم 
ـــی  ـــی از عملیات ـــا تاس ـــکات ب ـــیاری از مش ـــم، بس کنی
ـــد. ـــد ش ـــع خواه ـــد، مرتف ـــام دادن ـــهیدان انج ـــه ش ک
مدیـــرکل بنیـــاد حفـــظ آثـــار و نشـــر ارزش هـــای 
دفـــاع مقـــدس فـــارس بـــه ویژگـــی رفتـــاری و 
شـــخصیتی شـــهدا پرداخـــت و گفـــت: شـــهدا در 
ــی را  ــه زندگـ ــد کـ ــادی بودنـ ــان های عـ ــمار انسـ شـ
ــان های  ــا انسـ ــیاری از آن هـ ــتند. بسـ ــت داشـ دوسـ
ـــگ،  ـــروع جن ـــا ش ـــه ب ـــد ک ـــی بودن ـــم و درس خوان عال
ــه و  ــرزمین، درس و مدرسـ ــاع از سـ ــق دفـ ــه عشـ بـ
ــای  ــی جبهه هـ ــتند و راهـ ــار گذاشـ ــگاه را کنـ دانشـ

جنـــگ شـــدند.
کوشـــکی خاطرنشـــان کـــرد: در جنـــگ این گونـــه 
نبـــود کـــه رزمنـــدگان خـــود را در معـــرض مهلکـــه 
ــه  ــد بلکـ ــرار دهنـ ــتقیم قـ ــورت مسـ ــمن به صـ دشـ

خـــود را حفـــظ می کردنـــد تـــا زنـــده بماننـــد.
مدیـــرکل بنیـــاد حفـــظ آثـــار و نشـــر ارزش هـــای 

ـــت  ـــی هش ـــه ط ـــان اینک ـــا بی ـــارس ب ـــدس ف ـــاع مق دف
ـــربلندی  ـــرای س ـــهدا ب ـــدگان و ش ـــگ، رزمن ـــال جن س
ــدند،  ــق شـ ــد و موفـ ــاش کردنـ ــامی تـ ــران اسـ ایـ
گفـــت: در تاریـــخ 250 ســـاله ایـــران هیـــچ زمانـــی 
نبـــوده کـــه جنگـــی حـــادث شـــود و خـــاک و 
ـــاع  ـــرد و دف ـــرار نگی ـــر ق ـــت تأثی ـــران تح ـــربلندی ای س

مقـــدس، بـــه ایـــن لحـــاظ شـــاخص اســـت.
ایـــن رزمنـــده دوران دفـــاع مقـــدس خاطرنشـــان 
ــف و  ــادی را تعریـ ــی جهـ ــهدا زندگـ ــه شـ ــرد کـ کـ
ــان  ــری از نشـ ــای دیگـ ــد و دروازه هـ ــه کردنـ نهادینـ

روحانـــی عالـــم بـــه جهانیـــان نشـــان دادنـــد.
کوشـــکی همچنیـــن جهاددانشـــگاهی را یـــک 
ـــر  ـــدم جلوت ـــد ق ـــه چن ـــت ک ـــی دانس ـــه انقاب مجموع
از دانشـــگاه حرکـــت کـــرده و چهـــار دهـــه فعالیـــت 
تاثیرگـــذار را داشـــته اســـت و گفـــت: به واســـطه 
ـــع  ـــه رف ـــکات جامع ـــیاری از مش ـــگاهی بس جهاددانش
شـــد. اقداماتـــی کـــه بســـیاری جـــرات انجـــام آن را 
ـــام  ـــگاهی انج ـــران دانش ـــت جهادگ ـــه هم ـــتند، ب نداش

شـــد.

■■■

بوشهر استاندار  بازدید 
از مراکز واکسیناسیون   

جهاددانشگاهی 
در استان

در  بوشـــهر  اســـتاندار  زاده  محمـــدی  احمـــد 
اولیـــن روز کاری خـــود از مراکـــز واکسیناســـیون 

جهاددانشـــگاهی بوشـــهر بازدیـــد کـــرد.
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بوشـــهر، 07 مهـــر: 
ــهر در اولیـــن  ــتاندار بوشـ ــد محمـــدی زاده اسـ احمـ
مرکـــز  دو  از  بازدیـــد  ضمـــن  خـــود  کاری  روز 
مصلـــی  و  فجـــر  ســـالن  کرونـــا  واکسیناســـیون 
جمعـــه شـــهر بوشـــهر گفـــت: رونـــد واکسیناســـیون 
ــه  ــبت بـ ــت و نسـ ــوب اسـ ــهر مطلـ ــتان بوشـ در اسـ

ــم. ــری را داریـ ــار بهتـ ــوری آمـ ــن کشـ میانگیـ
اســـتاندار بوشـــهر تصریـــح کـــرد: بخشـــی از 
ـــاد  ـــون ایج ـــد همچ ـــریع در فراین ـــرای تس ـــات ب اقدام
مراکـــز، آماده ســـازی واکســـن و نیروهـــای فعـــال در 
مراکـــز واکسیناســـیون بـــر عهـــده مســـووالن اســـت 
کـــه از ایـــن نظـــر در حـــال حاضـــر شـــرایط خوبـــی 
را بـــا اســـتقرار 25 مرکـــز واکسیناســـیون در اســـتان 

شـــاهد هســـتیم.
ـــت  ـــهر خواس ـــتان بوش ـــردم اس ـــدی زاده از م محم
روال واکسیناســـیون را بـــا حضـــور و اقـــدام بـــه 

ــد. ــریع دهنـ دریافـــت واکســـن تسـ
ـــیون  ـــر واکسیناس ـــه زودت ـــر چ ـــرد: ه ـــان ک وی بی
بـــه ســـرانجام برســـد زندگـــی بـــه شـــرایط عـــادی 
برمی گـــردد و بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه تـــا پایـــان 
مـــاه صفـــر و آغـــاز مـــاه ربیـــع االول روزهـــای 
زیـــادی باقـــی نمانـــده بـــا واکسیناســـیون سراســـری 
شـــد  خواهنـــد  پـــا  بـــه  عروســـی  جشـــن های 
و تاالرهـــای عروســـی فعالیـــت خـــود را از ســـر 

. نـــد می گیر
ـــز  ـــهر 7 مرک ـــگاهی بوش ـــت، جهاددانش ـــی اس گفتن
واکسیناســـیون در اســـتان بوشـــهر راه انـــدازی کـــرده 

ـــت. اس

پیشرفت 7۵ درصدی
 استقرار استاندارد ایزو 1702۵ 

جهاددانشگاهی در 
 آذربایجان غربی

مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی مـــواد غذایـــی 
ــی از  ــان غربـ ــگاهی آذربایجـ ــیمیایی جهاددانشـ و شـ
ــزو  ــتاندارد ایـ ــتقرار اسـ ــدی اسـ ــرفت 75 درصـ پیشـ

ــر داد. ــاد خبـ 17025 در ایـــن نهـ
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی، 
ــا اعـــام ایـــن  ــر: دکتـــر محمـــد قشـــاقی بـ 12 مهـ
ــزو 17025 در  ــتقرار ایـ ــرد: اسـ ــار کـ ــب اظهـ مطلـ
آذربایجـــان  پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی  معاونـــت 
ـــون 3  ـــا کن ـــه ت ـــده ک ـــروع  ش ـــاز ش ـــی ۴ ف ـــی ط غرب

ــت. ــده اسـ ــام شـ ــل انجـ ــور کامـ ــاز آن به طـ فـ
وی بـــا اشـــاره بـــه فازهـــای اجـــرا شـــده ادامـــه 
داد: فـــاز اول شـــامل شناســـایی فرآیندهـــا و دامنـــه 
فعالیـــت فـــاز دوم شـــامل خط مشـــی، اهـــداف و 
و  بی طرفـــی  فرآیندهـــای  اجرایـــی،  برنامه هـــای 
اســـتقال ســـازمانی و همچنیـــن تکمیـــل نظام نامـــه 
ـــاخص های  ـــداف و ش ـــن اه ـــگاه، تعیی ـــت آزمایش کیفی
آزمایشـــگاهی، شـــرایط احـــراز شـــغل از لحـــاظ 
ــارت، وظایـــف،  ــه و مهـ ــوزش، تجربـ تحصیـــات، آمـ
اختیـــارات و فعالیت هـــای فـــردی و فـــاز ســـوم 
نیـــز شـــامل اســـتقرار الزامـــات عمومـــی، فرآینـــدی 
و منابـــع از جملـــه تهیـــه روش هـــای اجرایـــی، 
هـــای  چکلیســـت  و  فرم هـــا  دســـتورالعمل ها، 
ــتاندارد 17025  ــی اسـ ــای اصلـ ــه بندهـ ــوط بـ مربـ

اســـت.
مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی مـــواد غذایـــی 
و شـــیمیایی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی بـــا 
اشـــاره بـــه فـــاز نهایـــی ایـــن طـــرح اظهـــار کـــرد: 
و  ادواری  به طـــور  داخلـــی  ممیزی هـــای  انجـــام 
مطابـــق بـــا یـــک برنامـــه زمان بنـــدی و روش از 
ســـازمان دهی  و  طرح ریـــزی  تعیین شـــده،  پیـــش 
برنامـــه  بـــا  مطابـــق  داخلـــی  ممیزی هـــای 
زمان بنـــدی و درخواســـت مدیریـــت، بـــا کمـــک 
ــات  ــزی و اقدامـ ــای ممیـ ــت، یافته هـ ــوول کیفیـ مسـ
بازنگری هـــای  ممیزی هـــا،  از  ناشـــی  اصاحـــی 
سیســـتم کیفیـــت مطابـــق یـــک برنامـــه زمان بنـــدی 
و روش اجرایـــی از پیـــش تعیین شـــده از مراحـــل 
تکمیلـــی ایـــن فـــاز بـــرای اســـتقرار ایـــزو 17025 

اســـت.
شـــیوه نامه  طبـــق  افـــزود:  قشـــاقی  دکتـــر 
فعالیـــت  دامنـــه  افزایـــش  اســـتاندارد  ســـازمان 
بـــر  منـــوط  همـــکار  آزمایشـــگاه های  تمامـــی 
اســـتقرار ایـــزو 17025 اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه 
بخشـــنامه صـــادر شـــده بـــرای صادرکننـــدگان کاال، 
در خصـــوص اجبـــاری بـــودن اســـتاندارد 17025 
بـــرای آزمایشـــگاه های تســـت کننـــده انطبـــاق کاال، 
ـــاق  ـــق انطب ـــت تطبی ـــتی جه ـــده بایس ـــذ ش ـــه اخ نمون
مـــورد   17025 مجـــوز  دارای  آزمایشـــگاه های  در 

ــرد. ــرار گیـ ــی قـ بررسـ
مشـــکات،  بـــا  سیســـتماتیک  برخـــورد  وی 
نقایـــص و اشـــتباهات خواســـته یـــا ناخواســـته، 
انجـــام خودارزیابـــی توســـط آزمایشـــگاه، یافتـــن 
اندازه گیـــری  خطاهـــای  منابـــع  محدودســـازی  و 
ــل  ــای غیرقابـ ــبه خطاهـ ــا، محاسـ ــرل خطاهـ و کنتـ
ابداعـــی  روش هـــای  تکلیـــف  تعییـــن  کنتـــرل، 
کیفیـــت  تضمیـــن  و  کنتـــرل  اندازه گیـــری، 
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نتایـــج اندازه گیـــری، تســـهیل همـــکاری میـــان 
آزمایشـــگاه ها و ســـایر ســـازمان ها، تبـــادل اطاعـــات 
و تجـــارب بیـــن آزمایشـــگاه های همـــکار، هماهنـــگ 
کـــردن اســـتانداردها و روش هـــای اجرایـــی، تســـهیل 
ـــذ  ـــای اخ ـــه مزای ـــون را از جمل ـــج آزم ـــرش نتای در پذی
اســـتاندارد ISO 17025 بـــرای آزمایشـــگاه عنـــوان 

کـــرد.
مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی مـــواد غذایـــی 
و شـــیمیایی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی 
ــل  ــوالت قابـ ــه محصـ ــش دامنـ ــرد: افزایـ ــار کـ اظهـ
افزایـــش  اســـتاندارد،  ســـازمان  بـــرای  آزمـــون 
ــرای گمـــرک،  ــون بـ ــه محصـــوالت قابـــل آزمـ دامنـ
اخـــذ مجـــوز از جهـــاد کشـــاورزی جهـــت کنتـــرل 
ــاورزی،  ــوالت کشـ ــا در محصـ ــده آفت کش هـ باقیمانـ
ـــذ  ـــذا و دارو، اخ ـــت غ ـــی از معاون ـــت قطع ـــذ موافق اخ
ــازمان  ــی از سـ ــای تخصصـ ــام آزمون هـ ــوز انجـ مجـ
ــی  ــگاه تخصصـ ــن آزمایشـ ــوان اولیـ ــتاندارد به عنـ اسـ
ـــتان  ـــتاندارد در اس ـــازمان اس ـــد س ـــی معتم ـــواد غذای م
ـــگاه  ـــده از آزمایش ـــادر ش ـــج ص ـــار نتای ـــش اعتب و افزای
آزمایشـــگاه  بـــرای  فراهم شـــده  قابلیت هـــای  از 

اســـت.
 

■■■

برنامه ریزی دقیق اردبیل
 را در مسیر توسعه پایدار 

گردشگری قرار می دهد
 12 اردبیـــل،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
مهر:رییـــس جهاددانشـــگاهی اردبیـــل در کنفرانـــس 
مدیریـــت  راهکارهـــای  و  »چالش هـــا  بین المللـــی 
توســـعه گردشـــگری پایـــدار« گفـــت: برنامه ریـــزی 
ــی و  ــیاحتی، زیارتـ ــل سـ ــته کامـ ــه بسـ ــق و ارایـ دقیـ
درمانـــی می توانـــد اســـتان اردبیـــل را در مســـیر 

ــد. ــرار دهـ ــگری قـ ــدار گردشـ ــعه پایـ توسـ
ـــژه  ـــخنران وی ـــوان س ـــی به عن ـــی اردبیل ـــران اوچ مه
ــای  ــا و راهکارهـ ــی »چالش هـ ــس بین المللـ در کنفرانـ
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــدار« ب ـــگری پای ـــعه گردش ـــت توس مدیری
ـــق  ـــگاه محق ـــه در دانش ـــل ک ـــتان اردبی ـــگری اس گردش
ـــزود:  ـــب اف ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــد، ب ـــزار ش ـــی برگ اردبیل
ــان،  ــل و مغـ ــت های اردبیـ ــتن دشـ ــا داشـ ــل بـ اردبیـ
کوه هـــای ســـبان و باغـــرو، دریاچه هـــا و مناظـــر 
ــیل  ــی و ... پتانسـ ــتانی و تاریخـ ــار باسـ ــی، آثـ طبیعـ
بـــاالی در زمینـــه گردشـــگری دارد کـــه بهره بـــرداری 
مناســـب از آن هـــا می توانـــد بـــه صنعـــت گردشـــگری 

ـــد. ـــایانی کن ـــک ش کم
ـــگری  ـــه گردش ـــه ب ـــه توج ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــی،  ــاورزی، ورزشـ ــی، کشـ ــی و آئینـ ــامت، مذهبـ سـ
الکترونیکـــی، فرهنگـــی و تاریخـــی می توانـــد بـــه 
ــه  ــد، اضافـ ــک کنـ ــتان کمـ ــگری اسـ ــعه گردشـ توسـ
کـــرد: اردبیـــل بـــه فراخـــور وجـــود اماکـــن تاریخـــی، 
ــرا  ــای اجـ ــم برنامه هـ ــیاحتی و علی رغـ ــی و سـ طبیعـ
شـــده نتوانســـته اســـت به عنـــوان یکـــی از قطب هـــای 
ــگری  ــاد گردشـ ــه ایجـ ــور، در زمینـ ــگری کشـ گردشـ

پایـــدار موفـــق عمـــل کنـــد.
ــل،  ــگاهی اردبیـ ــی جهاددانشـ ــات علمـ ــو هیـ عضـ
مهم تریـــن  از  یکـــی  را  عشـــایری  گردشـــگری 
ظرفیت هـــای مغفـــول مانـــده حـــوزه گردشـــگری 
ـــزی  ـــا برنامه ری ـــد ب ـــرد: بای ـــح ک ـــوان و تصری ـــتان عن اس
ـــداد  ـــش تع ـــرای افزای ـــت ب ـــن ظرفی ـــی از ای علمـــی و عمل
گردشـــگران و میـــزان مانـــدگاری آنـــان بهره بـــرداری 

مناســـبی شـــود.
اوچـــی اردبیلـــی بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای بازنگـــری 
در  اردبیـــل  اســـتان  گردشـــگری  جامـــع  طـــرح 
جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد: ایـــن طـــرح به عنـــوان 
ـــا 20  ـــق 15 ت ـــیم اف ـــال ترس ـــه دنب ـــتی ب ـــند باالدس س

ــتان اســـت. ــگری اسـ ــوزه گردشـ ــرای حـ ــاله بـ سـ
وی هدایـــت شـــیوه های بهره بـــرداری از آبگرم هـــای 
معدنـــی بـــه ســـمت کلینیک هـــای درمانـــی و تعریـــف 
ـــتانی و  ـــگری زمس ـــعه گردش ـــد، توس ـــای جدی عملکرده
ـــتان،  ـــای اس ـــا آبگرم ه ـــتانی ب ـــای زمس ـــق ورزش ه تلفی
تنوع بخشـــی بـــه فعالیت هـــای گردشـــگری از طریـــق 
ــی  ــی و فرهنگـ ــی، تاریخـ ــای یادمانـ ــت جاذبه هـ تقویـ
ــع  ــاز توزیـ ــرای بـ ــای الزم بـ ــاز و کارهـ ــف سـ و تعریـ
ـــتان را  ـــوب اس ـــمال و جن ـــه ش ـــرعین ب ـــگری از س گردش

ـــرد. ـــوان ک ـــرح عن ـــن ط ـــی ای ـــای اصل از راهبرده
ـــه  ـــان این ک ـــا بی ـــل ب ـــگاهی اردبی ـــس جهاددانش ریی
در حـــال حاضـــر در شهرســـتان های ســـرعین 13، 
مشگین شـــهر 11 و شهرســـتان های نیـــر و خلخـــال 
ــار  ــود دارد، اظهـ ــرم معدنـــی وجـ ــد آبگـ ــر چنـ و کوثـ
کـــرد: بیـــش از 30 دفتـــر خدمـــات مســـافرتی ملـــی 
و بین المللـــی در ســـطح اســـتان اردبیـــل فعالیـــت 
ــن  ــا و همچنیـ ــاالن آن هـ ــوزش فعـ ــه آمـ ــد کـ می کنـ
ارایـــه آموزش هـــای الزم در زمینـــه پذیـــرش مناســـب 
ــه  ــد بـ ــتان می توانـ ــی اسـ ــط اهالـ ــگران توسـ گردشـ

مانـــدگاری آنـــان کمـــک کنـــد.
ــل،  ــگاهی اردبیـ ــی جهاددانشـ ــات علمـ ــو هیـ عضـ
ــه  ــی بـ ــای درمانـ ــع آب گرم هـ ــل مجتمـ ــدم تبدیـ عـ
چالش هـــای  از  یکـــی  را  درمانـــی  کلینیک هـــای 
ــان  ــوان و خاطرنشـ ــتان عنـ ــگری اسـ ــت گردشـ صنعـ
ــه  ــه جنبـ ــتان بـ ــای اسـ ــفانه در آبگرم هـ ــرد: متاسـ کـ
ــتر  ــود و بیشـ ــه می شـ ــر توجـ ــا کمتـ ــی آن هـ درمانـ

ــرد. ــرار می گیـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــی مـ ــرای آبتنـ بـ
اوچـــی اردبیلـــی بـــا بیـــان این کـــه طـــول مـــدت 
گردشـــگری اســـتان ســـه یـــا چهـــار مـــاه در ســـال 
ـــه در  ـــی ک ـــای خوب ـــا برنامه ه ـــرد: ب ـــح ک ـــت، تصری اس
ـــتانی  ـــگری زمس ـــعه گردش ـــرای توس ـــر ب ـــال های اخی س
ـــان  ـــن مشـــکل همچن ـــه اســـت ای در اســـتان انجـــام گرفت
پابرجاســـت و نیـــاز بـــه برنامه ریـــزی مـــدون و ایجـــاد 

ــد دارد. ــاخت های جدیـ زیرسـ
رییـــس  از  مراســـم  ایـــن  در  اســـت،  گفتنـــی 
ــپاس  ــوح سـ ــدای لـ ــا اهـ ــل بـ ــگاهی اردبیـ جهاددانشـ

ــد. ــل شـ تجلیـ
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کسب رتبه برتر بسیج دانشجویی 
جهاددانشگاهی کرمانشاه

ــزاد  ــر:  بهـ ــگاهی، 14 مهـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
جهاددانشـــگاهی  فرهنگـــی  معـــاون  خـــدادادی 
کرمانشـــاه از کســـب رتبـــه برتـــر بســـیج دانشـــجویی 
ــرد:  ــار کـ ــر داد و اظهـ ــتان خبـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
ـــب  ـــا کس ـــتان ب ـــگاهی اس ـــجویی جهاددانش ـــیج دانش بس
ـــوزش  ـــه آم ـــگاه، موسس ـــن ۴5 دانش ـــاز در بی 1۹6 امتی
عالـــی و دانشـــکده مســـتقل موفـــق بـــه کســـب ایـــن 
امتیـــاز شـــد. دانشـــگاه فرهنگیـــان و دانشـــگاه علـــوم 

ــد. ــرار گرفتنـ ــدی قـ ــای بعـ ــکی در رتبه هـ پزشـ
وی بـــا اشـــاره بـــه کســـب ایـــن امتیـــاز، افـــزود: 
رســـالت دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی در عرصه هـــای 
مختلـــف، متفـــاوت بـــوده و فعالیت هـــای ارزشـــمندی 

در ایـــن راســـتا دارنـــد.
ـــر  ـــیجی ب ـــجویان بس ـــرد: دانش ـــح ک ـــدادادی تصری خ
ـــدف کار  ـــا ه ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق ـــاس منوی اس
ـــای  ـــبی را در عرصه ه ـــات مناس ـــادی اقدام ـــد جه و تولی
مختلـــف ارایـــه می دهنـــد کـــه ایـــن امـــر ســـتودنی 

ـــت. اس
ــا  ــاه بـ ــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی کرمانشـ معـ
اشـــاره بـــه برخـــی اقدامـــات انجـــام گرفتـــه توســـط 
دانشـــجویان بســـیجی ایـــن ســـازمان، گفـــت: تولیـــد 
ــا  ــل بـ ــازی، تعامـ ــای مجـ ــت در فضـ ــوا، فعالیـ محتـ
مراکـــز فرهنگـــی، برپایـــی مســـابقات و ســـازمان دهی 

دانشـــجویی از جملـــه ایـــن اقدامـــات اســـت.
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100 نفر از کم توانان جسمی و 
حرکتی حافظ قرآن شدند

مهـــر:    14 جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط 
محمدحســـین حســـنی رییـــس ســـازمان قرآنـــی 
ــون  ــزاری آزمـ ــیه برگـ ــور، در حاشـ ــگاهیان کشـ دانشـ
آنایـــن طـــرح مشـــکوه کـــه در محـــل ایـــن ســـازمان 
ـــه اینکـــه طـــرح حفـــظ تلفنـــی  ـــا اشـــاره ب برگـــزار شـــد، ب
ـــن ســـازمان در نیمـــه اول ســـال جـــاری،  ـــم ای ـــرآن کری ق
ـــمی و  ـــوان جس ـــا و کم ت ـــزان نابین ـــر از عزی ـــد نف یک ص
حرکتـــی را تحـــت پوشـــش قـــرار داده اســـت، گفـــت: 
ـــف  ـــا تعری ـــرای م ـــرآن ب ـــظ ق ـــه حف ـــئولیتی در زمین مس
ـــه  ـــی ک ـــاب مســـوولیت اجتماع ـــا از ب نشـــده اســـت و تنه
ـــه  ـــکوه را ب ـــرح مش ـــم، ط ـــف کرده ای ـــود تعری ـــرای خ ب

اجـــرا گذاشـــتیم.
ـــا  ـــاه ب ـــون 11 و 12 مهرم ـــن آزم ـــت: ای ـــنی گف حس
ــه  ــرکت کننده کـ ــدود 100 شـ ــر از حـ ــور 52 نفـ حضـ
ـــزار  ـــتند، برگ ـــون را داش ـــن آزم ـــور در اولی ـــی حض آمادگ

ـــد. ش
ـــده  ـــداف تعیین ش ـــه در اه ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش وی ب
ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان، مســـوولیتی در قبـــال 
ـــل  ـــه دالی ـــت ب ـــده اس ـــرآن درج نش ـــظ ق ـــوزش حف آم
ـــد  ـــرر ش ـــت: مق ـــت و گف ـــه پرداخ ـــن مقول ـــه ای ورود ب
تـــا ظرفیت هـــای ســـازمان بـــرای کمـــک بـــه جامعـــه 
ـــت  ـــه خدم ـــی ب ـــمی و حرکت ـــان جس ـــان و کم توان نابینای
گرفتـــه شـــود. در موقعیت هـــای مختلـــف تـــاش 
شـــده اســـت تـــا بخشـــی از فعالیت هـــا منطبـــق بـــر 
مســـئولیت های اجتماعـــی کـــه بـــرای خـــود تعریـــف 
کرده ایـــم، باشـــد و طـــرح ملـــی مشـــکوه بـــا توجـــه 

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــگاه اجرای ـــن ن ـــه ای ب
ـــزود:  ـــی دانشـــگاهیان کشـــور اف ـــازمان قرآن ـــس س ریی
ایجـــاد زمینـــه مناســـب بـــرای تشـــویق عاقه منـــدان 
بـــه حفـــظ قـــرآن، ارتقـــای ســـطح دینـــی در جامعـــه 
معلـــوالن کشـــور و ایجـــاد رغبـــت و رقابـــت ســـالم و 

ــت. ــده اسـ ــداف پیش بینی شـ ــر اهـ ــازنده، دیگـ سـ
ــه  ــن موضــوع ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــا ب ــل ایکن مدیرعام
در اجــرای طــرح حفــظ تلفنــی قــرآن هیــچ هزینــه ای 
دریافــت  خــاص،  نهــادی  یــا  آمــوزان  قــرآن  از 
ــکوه،  ــرح مش ــتمین دوره ط ــت: در هش ــود، گف نمی ش
قــرآن آموزانــی از بیســت اســتان کشــور حضــور دارنــد 
ــد از  ــون دادن ــن دو روز آزم ــی ای ــه ط ــی ک و فراگیران
ــت  ــون تح ــن آزم ــن ای ــد و همچنی ــتان بودن 15 اس
نظــر اســاتید مطــرح ملــی و بین المللــی در حــوزه 
حفــظ قــرآن »محمدمهــدی بحرالعلــوم« و »الهــام 

ــد. ــزار ش ــر« برگ ــدگار مه مان
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آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول 

جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانید

کتاب
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     آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانیدسا

کتاب

عنوان:  »به مدیر مدرسه 
مراجعه کن«

 مترجمان: مترجمان: زهرا 
رحمانی تبار، ثریا باژن و علیرضا 

عراقیه
انتشارات: جهاددانشگاهی 

کردستان
تعداد صفحه: 22۸

قیمت: 60 هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره

0۸7-332۸7517 
چکیده: تمرکز اصلی کتاب و 

نویسنده آن که دارای تجربیات 
خوبی در تعلیم و تربیت و در مقاطع 

مختلف آموزشی مدرسه است، بر 
تجربیات و مهارت هایی است که اثربخشی آن در مواجه با مسایل مختلف مرتبط به 

فضای مدرسه توسط نویسنده و مؤلف به اثبات رسیده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان:  »موفقیت یک انتخاب 
است «

 مترجمان: مهدی قنادنیا – علی 
حاتمی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: 216
قیمت: ۹۹ هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره 
03133۹12711 کتاب فروشی یا مراجعه 

shop.isba.ir به
چکیده: کتاب حاضر قوانین موفقیت را 
از زبان جان مکسول با دیدگاهی متفاوت بیان می کند. شاید تصور کنید هیچ روش 

قطعی و صحیحی برای به دست آوردن موفقیت وجود ندارد! اما این کتاب با ارایه بینشی 
تاکتیکی و ذکر راهکارهای بی نظیر به شما کمک می کند تا با داشتن شخصیت قوی، 
ایجاد روابط خوب، کار تیمی و تعهد به مسئولیت هایتان موفقیت را در آغوش بکشید. 
خواندن این کتاب به کسانی که خود را الیق موفقیت نمی دانند هرگز توصیه نمی شود.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان:
»حسابان کسری تغییرات 

با مرتبه متغیر«
 مترجمان: 

دکتر میرصادق سیدصادقی و 
محمد شفیعی
 انتشارات: 

جهاددانشگاهی اردبیل
 تعداد صفحه: 

200
 قیمت:

 ۴0 هزار تومان
 چکیده:

 این کتاب حوزه جدیدی از آنالیز ریاضی است و حسابان دیفرانسیل 
با مرتبه های صحیح را به مشتق و انتگرال از مرتبه های اعداد حقیقی 

یا مختلط گسترش می دهد.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان:  »پیشرفت در تریبولوژی 
سبز)تکنیک های سبز و سنتی(«

 مترجمان: دکتر سعید بنائی فر، حمید انصاری 
مقدم، علیرضا خاوندی و رضا توانگر

 انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
 تعداد صفحه: 16۸

 قیمت: ۴0 هزار تومان
 روش تهیه: تماس با یا مراجعه به سایت یا آدرس 
 چکیده: کتاب مذکور اطاعات جدیدی در مورد 
مواد تریبولوژیکی، آماده سازی و عملکرد تریبولوژی 
ذرات سرامیکی با پایه زیستی از ضایعات برنج، رفتار 

تریبولوژیکی و شیمی اصطکاکی Ti3SiC2 در آب و 
الکل ها، مدل سازی و تحلیل فشار فیلم روغن یک یاتاقان ژورنال هیدرودینامیکی روانکاری شده 
به وسیله روانکارهای زیستی بر پایه نانو با استفاده از یک طراحی دی- اپتیمال و عملکرد سایش 
کامپوزیت پلی استر تقویت شده با فیبر دانه نخل روغنی کهنه شده در محلول های روغن ترمز را 

در پنج فصل ارایه داده است.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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عنوان:  »متن کاوی 
)طبقه بندی، خوشه بندی و 

کاربردها(«
 مولفان: دکتر سینا دامی، عباس 

میرزایی و فرید سروری
 انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

 تعداد صفحه: 336 
 قیمت: ۴5 هزار تومان

 روش تهیه: تماس با شماره 
0۴5-337۴۹503

 چکیده: کتاب حاضر در 11 
فصل با رویکردی به علوم کامپیوتری، 

هوش مصنوعی و پردازش زبان طبیعی به مروری بر روش ها و الگوریتم های 
مختلف و متداول در حوزه متن کاوی با تمرکز ویژه بر روش های طبقه بندی، 

خوشه بندی و کاربردهای آن پرداخته است.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 

عنوان:   »نانوکامپوزیت های پلیمری: 
مفاهیم، چالش ها و کاربرد«
 مولف: دکتر مهدی کاروان

 انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
 تعداد صفحه: ۴27 

 قیمت: 115 هزار تومان
شـــماره  بـــا  تمـــاس  تهیـــه:  روش   
0 یـــا مراجعـــه بـــه              3 1 3 3 ۹ 1 2 7 1 1

 shop.isba.ir
 چکیده: کتاب فعلی بر مبانی و مفاهیم 

نانوکامپوزیت ها بنا نهاده شده به طوری که کمک 
در فهم رویدادهایی نانویی در ارتباط با خواص 

مهندسی شده نانوکامپوزیت ها کند.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان:   »شبه تراژدی در تاریخ 
جهانگشا«

 مولف: رضا گیلکی
 انتشارات: جهاددانشگاهی قم

 تعداد صفحه: 232 
 قیمت: 60 هزار تومان

 چکیده: عطاملک جوینی مؤلف 
تاریخ جهانگشا از نزدیک شاهد وقایع و 
حوادث دوران قوم مغول بوده است. در 
این پژوهش به جنبه های اخاقی این 

رویداد از چشم انداز جوینی نگاه شده و 
آنچه این کتاب را خاص می کند رویکرد 
تقدیرگرایانه آن است که مسلمانان به دلیل ناسپاسی مورد غضب نماینده 

خدا، یعنی چنگیز خان، قرار گرفته اند. این پژوهش بر آن است که نقطه عطف 
تاریخ ایران نه حمله مغول بلکه سیطره اندیشه اشعری گری است.

 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

عنوان: »راهبردهای 
اصالحی برای مدیریت پایدار 

ذخایر ژنتیکی دامی«
 مترجمان: دکتر عبداالحد 
شادپرور - دکتر فرجاد رفیعی
 انتشارات: جهاددانشگاهی 

صنعتی اصفهان
 تعداد صفحه: 16۸

 روش تهیه: تماس با شماره 
03133۹12711

 چکیده: هدف از ترجمه این 
کتاب در شش بخش ارایه یک 
متن جامع به زبان فارسی است که نه تنها برای دانشجویان تحصیات 

تکمیلی اصاح نژاد مفید باشد، بلکه به عنوان یک دستورالعمل برای تمام 
دست اندرکاران سیاست گذاری و طراحی راهبردهای اصاح دام کشور نیز مورد 

استفاده قرار گیرد.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان: »پلی ساکاریدهای 
زیست فعال درترمیم زخم نوین«

 مترجمان: خاطره خرسندی، رضا 
حسین زاده، فدورا خطیبی شهیدی و 

هما سادات اصفهانی
 انتشارات: جهاددانشگاهی علوم 

پزشکی تهران
 تعداد صفحه: 131

 قیمت: ۴5 هزارتومان
 چکیده: کتاب حاضر بازار مواد 

پیشرفته برای مراقبت از زخم را 
توضیح می دهد که یکی از مهم ترین 

مواد برای توسعه پانسمان های زخم مدرن، پلی ساکاریدهای مختلفی هستند 
که به دلیل زیست تخریب پذیری، زیست سازگاری و در برخی موارد زیست 

فعال بودن، کاربردهای زیادی در زمینه های پزشکی و دارویی دارند.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

عنوان:  جلد اول »راهنمای 
کاربردی مدیریت ایمنی، سالمت و 

محیط زیست«
 مولف: دکتر قاسم ذوالفقاری
 انتشارات: جهاددانشگاهی 

خراسان رضوی
 تعداد صفحه: ۴5۴

 روش تهیه:
 www.jdmpress.com مراجعه به

یا تماس با 3۸۸۴2230
 چکیده: بخش اول کتاب به 

مفاهیم و کلیات، بخش دوم به ایمنی، 
سامت و محیط زیست در محیط کار، بخش سوم به ایمنی کار با مواد 

شیمیایی، بخش چهارم به مواجهه با عوامل فیزیکی در محیط کار، بخش 
پنجم به مبانی کاربردی مهندسی فاکتورهای انسانی و بخش ششم به ارزیابی 

ریسک پرداخته است.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان رضوی
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عنوان:   »انرژی حرارتی 
خورشیدی«

 مولف یا مولفان:  دکتر علی 
بخش کسائیان، سید پویا عقیلی یگانه 

و پگاه سادات عقیلی یگانه
 انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

 تعداد صفحه: ۴6۴
 قیمت: 1۸0 هزار تومان

 روش تهیه: تماس با شماره 
0۴5-337۴۹503

 چکیده: بخش های مهم کتاب 
مذکور شامل مقدمه ای بر انواع 

انرژی های تجدید پذیر و الزامات توسعه دانش و فناوری آن، انرژی خورشیدی 
و زوایای آن، اصول تابش خورشیدی و مدل های استفاده شده برای آن، 

کلکتورهای غیرمتمرکز کننده و متمرکز کننده، مقدمه ای بر فیزیک و مکانیزم 
فتوولتائیک، بهینه سازی و مدل سازی انرژی خورشیدی حرارتی، ترمودینامیک 

و اکسرژی انرژی حرارتی خورشیدی و چند مطالعه موردی شامل سامانه 
فتوولتائیک حرارتی، سیکل رنکین ارگانیک و سامانه خنک کننده جذبی و 

سامانه تولید هم زمان الکتریسیته و حرارت است.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان:  »راهنمای جامع 
زراعت ذرت)پیش از کاشت تا پس از 

برداشت(«
 مولف:  دکتر محمدرضا شیری
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

 تعداد صفحه: 10۴
 قیمت: ۴5 هزار تومان

 روش تهیه: تماس با شماره 
0۴5-337۴۹503

 چکیده: در کتاب مذکور مراحل 
رشد گیاه به صورت گام به گام و بر اساس 
تقویم زراعی در قالب دستورالعمل مدون 
و کاربردی در زمینه کاشت، داشت، برداشت و انبارداری ذرت شامل انتخاب 
زمین و رقم مناسب منطقه، تراکم بوته مطلوب، تاریخ کاشت، تغذیه گیاه، 

آبیاری، آفات و بیماری هـای مهم ذرت برای اسـتفاده مروجین، کارشناسـان و 
کـشاورزان ذرت کار تبیین شده است.

 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان:   »کتاب تبدیل لیگنین به مواد شیمیایی و مواد زیست پایه«
 مترجمان:  دکتر کیوان شایسته و مهندس قاسم محمدزاده،

 انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
 تعداد صفحه: 216

 قیمت: 50 هزار تومان
 روش تهیه: تماس با شماره 0۴5-337۴۹503

 چکیده: کتاب حاضر مروری بر انواع مختلف لیگنین و ساختارها و خصوصیات منحصربه فرد آن ها و استفاده از لیگنین فنی خام یا 
اصاح شده برای به دست آوردن محصوالت زیستی ارزشمند مانند رزین ها، چسب های پایه لیگنین، اپوکسی ها، فوم های پلی یورتان 

و نیز تقویت کننده الیاف الستیک و کربن و به عنوان پخش کننده مایعات حفاری در صنعت نفت و گاز دارد.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان:   »تأمین مالی نظام های 
آموزشی، دولتی یا خصوصی«

 مولفان:  دکتر هما غفوریان و دکتر 
اعظم نیکوکار

 انتشارات: جهاددانشگاهی قم
 تعداد صفحه: 11۸

 قیمت: 1۸0 هزار تومان
 چکیده: این کتاب از طریق 

مقایسه چگونگی تأمین بودجه نظام 
آموزش وپرورش توسط دولت و یا بخش 

خصوصی در شش کشور جهان سعی 
دارد پژوهشگران را به سمت و سویی 

سوق دهد که دریابند تأمین بودجه توسط هر یک از دو بخش دولتی یا 
خصوصی چه نتایج متفاوتی را برای دانش آموزان و در نهایت برای جامعه در 

بر خواهد داشت.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

عنوان:   »فناوری های ساخت 
داربست در مهندسی پزشکی 

)زیست مواد(« 
 مولف:  دکتر مسعود ارسطویی

 انتشارات: جهاددانشگاهی 
صنعتی اصفهان

 تعداد صفحه: 1۹2
 قیمت: 20 هزار تومان

 روش تهیه: تماس با شماره  
03133۹12711 یا مراجعه به 

shop.isba.ir
 چکیده: این کتاب در 22 فصل به 

بیان انواع روش های ساخت داربست )ایمپلنت های استخوانی( می پردازد.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان



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

99




