اَعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ یطانِ ال َّرجیم؛

الس َم َو ِ
ات َو َما ِف
« َو َس َّخ َر لَك ُْم َما ِف َّ
ْالَ ْر ِض َج ِمي ًعا ِم ْنهُ إِنَّ ِف َذلِكَ َليَ ٍ
ات
لِ َق ْو ٍم يَ َت َفكَّ ُرونَ» ﴿﴾13
« آنچــه در آسامنهاســت و آنچــه در زمــن اســت را ر ِام
شــا ســاخت؛ همــه از آن اوســت .در اين ،بـراى متفكران
عربتهاســت﴾13﴿» .

آیه  13سوره جاثیه

کالم نور

یک رکن قدرت م ّلی ،علم و
فنّاوری است
یک رکن قدرت م ّلی ،علم و فنّاوری است؛ یعنی یک بخشی از این [قدرت] علم و فنّاوری
است .یک رکن ،فکر و اندیشهورزی است .دارای فکر بودن فرق میکند با دارای علم بودن؛
باید فکر باشد .این آزادفکری که ما شعارش را میدهیم و هر کس شعارش را بدهد ما قبول
میکنیم ،اثرش همین پیشرفت فکری است؛ یعنی اگر پیشرفت فکری نباشد ،علم و مانند
اینها هم اگر گیر یک م ّلتی بیاید ،به دردش نخواهد خورد؛ فکر باید کار کند ،حرکت کند و
مجموع م ّلت ،که این هم جز با آزادی فکر اص ً
ال امکانپذیر نیست؛
پیشرفت داشته باشد در
ِ
یعنی بدون آزادی فکری ،پیشرفت فکری امکانپذیر نیست.
بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری
1400/12/19

کالم رهبری

بهمن و اسفند ماه1400

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

وزیر آموزش عالی و پژوهش سوریه با حضور در پژوهشگاه رویان:

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

نیازمنداستفادهازفناوریهایتولیدی
جهاددانشگاهیدرسوریههستیم
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 19 ،آبـان :دکتر بسـام بشـیر ابراهیم وزیـر آموزش عالی و پژوهش سـوریه با همراهی شـفیق دیوب سـفیر سـوریه
در ایـران و دکتـر یسـار عابدیـن رییـس دانشـگاه دولتی دمشـق و هیـات همراه ،بـا حضور در پژوهشـگاه رویـان و برگزاری نشسـت مشـترک با دکتر
حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی با آخرین دسـتاوردهای این نهاد آشـنا شـد.
همچنیـن در ایـن بازدیـد بـا حضـور دکتـر محمدرضا پورعابـدی معـاون پژوهش و فنـاوری جهاددانشـگاهی توسـط دکتر عبدالحسـین شـاهوردی
رییـس پژوهشـگاه رویـان و دکتر غالمرضـا اسـماعیلی جاوید مدیـرکل دفتر تخصصی علوم پزشـکی ایـن نهاد آخرین دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی
در حوزه پزشـکی تشـریح شد.

آمادگی جهاددانشگاهی برای توسعه
همکاریها با کشور سوریه

رییــس جهاددانشــگاهی در ایــن نشســت مشــترک
بابیــان اینکــه دهههــا قبــل غربیهــا بــا دســتیابی بــه
دانــش و علــم و فنــاوری بــه اقتــدار نظامــی دس ـتیافتهاند
گفــت :آنهــا بــه روش اســتعمار مســتقیم و غیرمســتقیم
ســعی کردنــد تــا ســایر ملــل از دس ـتیابی بــه ایــن علــوم
بازماننــد.
وی بــا بیــان اینکــه ماقبــل از پیــروزی انقــاب اســامی
ایــن عقبماندگــی عمــدی را در کشــورمان احســاس
میکردیــم گفــت :در آن دوران صنایــع مونتــاژی بودنــد
کــه غــرب وارد میشــد و مــا بهنوعــی مصرفکننــده
محصــوالت آنهــا بودیــم .همچنیــن دانشــگاهها نیــز
بهنوعــی اپراتــور بــرای بهرهبــرداری از ایــن تکنولوژیهــا
نیــرو تربیــت میکردنــد.
دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه پیــروزی انقــاب اســامی
بــه رهبــری امــام خمینــی (ره) گفــت :بــا پیــروزی انقــاب
اســامی ایــن خودبــاوری ایجــاد شــد کــه خودمــان بایــد
بــه فکــر تولیــد فنــاوری در کشــور باشــیم.
وی بـا بیـان اینکـه امـام خمینـی (ره) پـس از پیـروزی
انقالب اسلامی نسـبت بـه وضعیت دانشـگاهها گله داشـتند
ادامـه داد :بـه همیـن دلیـل بـرای تحـول در نظـام و علـم
و فنـاوری بـا انجـام انقلاب فرهنگـی دانشـگاهها دو سـال
تعطیـل شـدند کـه ایـن فرصـت مناسـبی بـود تـا سـازمان
زمـان موردنظرمـان بـرای تحـول علـم و فنـاوری در کشـور
ایجـاد شـود و بـا این ایـده جهاددانشـگاهی در سـال ۱۹۸۰
میلادی ( )1359تشـکیل شـد.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دلیــل
آنکــه ایــده تشــکیل ایــن نهــاد موردقبــول همــه جوانــان
بــود بهســرعت شــاهد گســترش شــعبات جهاددانشــگاهی
در تمــام دانشــگاهها شــدیم ادامــه داد :هماکنــون
فعالیتهــای خــود را در حوزههــای فنــی و مهندســی،
پزشــکی ،کشــاورزی ،علــوم انســانی و فرهنگــی شــروع
کردیــم و خیلــی زود توانســتیم دســتاوردهای بزرگــی
درحرکــت در مــرز تولیــد علــم و فنــاوری بــه دســت آوریــم
و توانمندیهــای خــود را ثابــت کنیــم.

دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه ســاختار جهاددانشــگاهی
و بیــان اینکــه ایــن نهــاد در تمامــی اســتانها و 12
دانشــگاه تهــران شــعبه دارد گفــت ۲۱ :پژوهشــکده
تحقیقاتــی در سراســر کشــور داریــم و اســاس کار پژوهــش
در ایــن نهــاد بهگونــهای اســت کــه تولیــد فنــاوری را در
کارگروههــای پژوهشــی انجــام دهیــم و فناوریهــای
تولیــدی را در قالــب مراکــز تحقیقاتــی ارائــه دهیــم کــه
در همیــن زمینــه  ۱۳۲گــروه تخصصــی و  120مراکــز
خدمــات تخصصــی داریــم.
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس اساســنامه
جهاددانشــگاهی مجــاز هســتیم بــرای کاربــردی کــردن
فنــاوری تــا تولیــد صنعتــی نیــز پیــش رویــم ادامــه داد:
ســه پــارک فنــاوری علــم و فنــاوری زیــر نظــر ایــن نهــاد
مشــغول فعالیــت هســتند کــه یکــی از آنهــا در حــوزه
صنایــع نــرم و فرهنگــی فعالیــت دارد.
دکتــر طیبــی همچنیــن بــه فعالیــت دو دانشــگاه،
یــک دانشــکده و شــش موسســه آمــوزش عالــی در
جهاددانشــگاهی اشــاره کــرد و گفــت :در دورههــای

کارشناســی ارشــد و دکتــری ســعی کردیــم ارتبــاط خوبــی
بیــن حوزههــای پژوهشــی و علمــی داشــته باشــیم.
رییــس جهاددانشــگاهی همچنیــن بــا اشــاره بــه مرکــز
 SIDو بیــان اینکــه در آن در حــال حاضــر یکمیلیــون
و  ۱۶۰هــزار مقالــه در ایــن مرکــز نمایــه شــده و نگهــداری
میشــود ،گفــت :همچنیــن بــا دســتور رهبــر انقــاب یــک
مرکــز ذخایــر ژنتیــک در کشــور دایــر کردهایــم.
رییــس جهاددانشــگاهی در ادامــه بــا اشــاره بــه برخــی
از دســتاوردهایی کــه میتوانــد زمینــه همــکاری مشــترک
جهاددانشــگاهی بــا ســوریه شــود گفــت :در صنعــت نفــت،
گاز و پتروشــیمی توانســتیم بخشــی از تکنولوژیهــای
برقــی و کنترلــی را تولیــد کنیــم .موتورهــای دور متغیــر
و تولیــد فیلترهــای تصفیهکننــده ،اســتخراج نشاســته از
ســیبزمینی بــرای کاربــرد مصــارف حفــاری و تولیــد
فرســتندههای مخابراتــی رادیویــی فناوریهایــی دیگــری
بــود کــه رییــس جهاددانشــگاهی بــه آنهــا اشــاره کــرد.
دکتــر طیبــی در ادامــه بابیــان اینکــه در صنعــت
حملونقــل ،متــرو اهمیــت بســیاری دارد و در ایــران در
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شــهرهای بــزرگ شــاهد گســترش خطــوط متــرو هســتیم
عنــوان کــرد :در کشــورمان تجهیزات متــرو را از خــارج وارد
میکردنــد کــه بهمنظــور خودکفایــی یــک رام قطــار متــرو
را بهطــور کامــل در کشــور ســاختیم کــه جهاددانشــگاهی
طراحــی و ســاخت تجهیــزات برقــی ،مکانیکــی و کنترلــی
ایــن قطــار را بهطــور کامــل بــا تکیهبــر نیــروی جــوان و
فارغالتحصیــان دانشــگاهی و بادانــش صــد در صــد بومــی
بــه انجــام رســانید کــه در حــال حاضــر در مراحــل عقــد
قــرارداد ســاخت  ۴۲۰واگــن متــرو بــرای شــهرهای بــزرگ
کشــور هســتیم.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا بیــان اینکــه یکــی از
همکاریهــای مــا میتوانــد در حــوزه نفــت باشــد ،گفــت:
نفتــی کــه از عمــق زمیــن میآیــد حجــم زیــادی آب و
نمــک بــه همــراه خــود دارد کــه در همیــن رابطــه دانــش
ســاخت کارخانــه نمکزدایــی را بــه دســت آوردهایــم.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه مکانیــک صاحــب دانــش
طراحــی و ســاخت دکلهــای حفــاری نفــت هســتیم افــزود:
پنــج ســال در زمینــه متههــای حفــاری کار پژوهشــی
انجــام دادیــم و توانســتیم ایــن فنــاوری را بهصــورت بومــی
طراحــی و تولیــد کنیــم.
دکتــر طیبــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه یکــی از
موضوعــات مهــم در ایــران و ســوریه بحــث امنیــت غذایــی
اســت عنــوان کــرد :در کشــورمان تصویبشــده اســت
تــا ســالیانه  ۲۰۰میلیــون تــن ماهــی بــا روش پــرورش
ماهــی در قفــس در دریــا تولیــد کنیــم کــه هماکنــون
جهاددانشــگاهی تکنولــوژی تولیــد تورهــای ایــن قفسهــا
را بــه دســت آورده اســت.
وی همچنیــن در حــوزه کشــاورزی و دامپــروری
بــه اصــاح نــژاد دامهــای ســبک و ســنگین اشــاره
کــرد و گفــت :اســتفاده از داروهــای طبیعــی بهجــای
آنتیبیوتیکهــا در دامهــا دیگــر طرحهایــی اســت کــه
در جهاددانشــگاهی دنبــال میشــود.
تولیـد بچـه ماهـی در قفـس و بذرهـای هیبریـدی

کـه بهـرهوری باالیـی دارنـد فناوریهـای دیگـری از
جهاددانشـگاهی در حـوزه کشـاورزی و دامپـروری بـود کـه
در ایـن جلسـه دکتـر طیبـی بـه آنهـا اشـاره کـرد و گفت:
قراردادهایـی در حـوزه کشـاورزی بـا کشـور سـوریه منعقـد
کردهایـم و در آینـده نزدیـک نیـز هیاتـی از ایـن نهـاد برای
مذاکـره در حـوزه نفـت و گاز بـه کشـور سـوریه مـیرود.
وی بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی بزرگتریــن
مرکــز غیردولتــی در کشــور اســت ،گفــت :نکتــه مهــم ایــن
اســت اگــر خودمــان اراده کنیــم میتوانیــم فناوریهــا را
تولیــد کــرده و آن را در خدمــت مــردم و جامعــه قــرار
دهیــم کــه در ایــن رابطــه آمــاده همــکاری بــا دانشــگاههای
کشــور دوســت و بــرادر ســوریه هســتیم.

اجرای تمام پروتکلهای رایج دنیا
در پژوهشکده رویان و مجموعه
جهاددانشگاهی

دکتــر شــاهوردی نیــز در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه
ایــن پژوهشــکده رویــان ســی ســال پیــش بــا همــت
زندهیــاد کاظمــی آشــتیانی بهمنظــور پاســخگویی بــه
نیــاز جامعــه در درمــان نابــاروری کــه در آن زمــان جــزو
گروههایــی بودنــد کــه بــه خــارج از کشــور میرفتنــد
راهانــدازی شــد گفــت :تولیــد دانــش ،ترجمــان دانــش و
کاربــرد دانــش را در رویــان دنبــال میکنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه چشــمانداز ایــن پژوهشــکده
آن اســت تــا یــک مرکــز در فعــال در حــوزه تولیدمثــل،
درمــان نابــاروری بــو بیوتکنولــوژی در ســطح منطقــه و
جهــان باشــد ،گفــت :در حــوزه پژوهــش ســه پژوهشــکده
تولیدمثــل ،ســلولهای بنیــادی و تکنولــوژی را در رویــان
داریــم کــه در کنــار پژوهشــکدهها و مراکــز خدمــات
تخصصــی درمــان قــرار گرفتنــد.
وی بــا ارائــه آمــاری از مقــاالت ارائــه شــده توســط
ایــن پژوهشــکده گفــت :در ســه دهــه گذشــته  ۸۰۰پــروژه

تحقیقاتــی را انجــام دادهایــم .همچنیــن فعالیــت در زمینــه
بیمــاری پارکینســون و آلزایمــر از دیگــر برنامههــای
تحقیقاتــی ایــن پژوهشــکده اســت.
وی بـا بیـان اینکـه تمـام پروتکلهـای رایـج دنیـا در
حـوزه درمـان نابـاروری در پژوهشـکده رویـان و مجموعـه
جهاددانشـگاهی دنبـال میشـود آمادگـی کـرد تـا در زمینه
آموزشهـای کوتاهمـدت ،درمـان نابـاروری ،سـلولهای
بنیـادی بـا کشـور سـوریه همـکاری داشـته باشـند.

زمینههای همکاری پیشنهادی
جهاددانشگاهی با کشور سوریه در
حوزه پزشکی

دکتــر غالمرضــا جاویــد نیــز در بخــش دیگــری از ایــن
بازدیــد بــه تشــریح دســتاوردهای جهاددانشــگاهی در حوزه
پزشــکی پرداخــت و بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی
تقریبــاً در حــوزه پزشــکی در تمــام کشــور شــعبه دارد،
گفــت :مــدل مــا در حــوزه پژوهــش و فنــاوری ،ایجــاد
قطبهایــی اســت کــه در آنهــا از تحقیــق تــا تولیــد
فنــاوری و ارائــه خدمــات دنبــال میشــود.
مدیـــرکل دفتـــر تخصصـــی پزشـــکی جهاددانشـــگاهی
بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن نهـــاد در حـــوزه پزشـــکی در
زمینههـــای تولیدمثـــل ،زیســـتفناوری ،پزشـــکی
بازســـاختی ،درمـــان ســـرطان ،گیاهـــان دارویـــی و
س ــنجش س ــامت فعالی ــت دارد ،ادام ــه داد :ای ــن نه ــاد در
ح ــوزه درم ــان ناب ــاروری ب ــا دارا ب ــودن  9مرک ــز ،بالغب ــر
 ۵۰درصـــد از درمـــان نابـــاروری کشـــور را بـــر عهـــده
دارد کـــه پژوهشـــگاههای رویـــان و ابنســـینا از مراکـــز
اصلـــی ارائـــه ایـــن خدمـــات در کشـــور هســـتند کـــه در
آنهـــا بهغیـــراز ارائـــه خدمـــات درمانـــی تجهیـــزات
مـــورد نیـــاز همچـــون کیتهـــا تولیـــد میشـــود.
وی بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی در حــوزه درمــان
ســرطان پســتان نیــز پژوهشــکده ســرطان معتمــد را
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راهانــدازی کــرده اســت ،گفــت :ایــن مرکــز تــاش دارد
تــا آخریــن دســتاوردهای روز تشــخیص و درمانــی را ارائــه
دهــد کــه در ایــن رابطــه عــاوه بــه فعالیتهــای اجتماعــی
همچــون آگاهــی بخشــی بــه مــردم ،تجهیــزات مــورد نیــاز
نیــز تولیــد میشــود.
زخمهــای مزمــن و گیاهــان دارویــی فعالیتهــای
دیگــری بــود کــه دکتــر جاویــد بــه آنهــا اشــاره کــرد و
گفــت :در ایــن دو حــوزه نیــز جهاددانشــگاهی فعالیتهــای
بســیار گســتردهای دارد.
وی همچنیــن بــه راهانــدازی بانــک خونبنــد نــاف
در پژوهشــگاه رویــان اشــاره کــرد و گفــت :ایــن بانــک
بزرگتریــن در خاورمیانــه بــه شــمار میآیــد.
دکتــر جاویــد بــا اشــاره بــه ســابقه همــکاری برگــزاری
مدرســه بهــاره و تابســتانه کــه توســط پژوهشــکده رویــان و
ســرطان معتمــد بــا کشــور ســوریه برگــزار شــد گفــت :ایــن
آمادگــی در جهاددانشــگاهی وجــود دارد تــا در حوزههــای

ارائــه فنــاوری و خدمــات حــوزه پزشــکی بیــن ایــران و
ســوریه همکاریهــا گســترش یابــد.
ســلول درمانــی ،درمــان ســرطان پســتان و زخمهــا،
زیســتفناوری و همچنیــن برگــزاری دورههــای آموزشــی
فلوشــیپ ،ارائــه فرصــت مطالعاتــی ،پایاننامههــا و
دورههــای بالینــی کوتاهمــدت زمینههــای همــکاری
پیشــنهادی جهاددانشــگاهی بــا کشــور ســوریه بــود کــه در
ایــن نشســت بــه آن تاکیــد شــد.

نیازمند استفاده از فناوریهای تولیدی
جهاددانشگاهی در سوریه هستیم

وزیــر آمــوزش عالــی و پژوهــش کشــور ســوریه نیــز
در ایــن دیــدار بــا ابــراز خرســندی از دســتاوردهایی کــه
توســط جهاددانشــگاهی تولیــد شــدهاند گفــت :دســتیابی
بــه ایــن فناوریهــا آنهــم در زمانــی کــه ایــران در شــرایط
ســخت (تحریــم) بــه ســر میبــرد ،آنهــم بــا تکیهبــر

نیروهــای بومــی باعــث افتخــار اســت.
وی بــا بیــان اینکــه همانطــور کــه در ایــن جلســه
نیــز تاکیــد شــد هرگونــه پیشــرفت نظامــی و اقتصــادی
بــر اســاس پژوهشهــای علمــی انجــام میشــود ،گفــت:
ایــران بهخوبــی توانســته اســت پژوهــش و پایاننامههــا
را بــه ســمت بــازار ســوق دهــد.
دکتــر ابراهیــم تاکیــد کــرد :ایــن آمادگــی وجــود دارد
تــا ایــن دســتاوردها از طریــق انعقــاد قــرارداد و مقابلــه
نامههــا در یــک برنامــه زمانبنــدی بــه هشــت دانشــگاه
دولتــی ســوریه منتقــل شــود.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه فعالیــت دانشــگاههای
ســوریه میتوانیــم در حوزههایــی همچــون پــرورش
ماهــی ،مکانیــک ،کشــاورزی ،زیســتفناوری ،پتروشــیمی
و نســاجی همکاریهایــی داشــته باشــیم و از تجربــه
جهاددانشــگاهی اســتفاده کنیــم.
وزیــر آمــوزش عالــی و پژوهــش کشــور ســوریه بــا بیــان
اینکــه میتوانیــم همایشهــای علمــی مشــترک برگــزار
کنیــم ،افــزود :نیازمنــد اســتفاده از فناوریهــای تولیــدی
جهاددانشــگاهی در ســوریه هســتیم و در وزارت آمــوزش
عالــی ســوریه از همــکاری دوجانبــه اســتقبال میکنیــم
کــه میتوانــد از طریــق ســفارت ســوریه در ایــران دنبــال
شــود.
همچنیــن دکتــر یســار عابدیــن رییــس دانشــگاه
دمشــق نیــز در ایــن بازدیــد ،ضمــن تقدیــر از فعالیتهــای
جهاددانشــگاهی در حوزههــای مختلــف گفــت :هــدف از
ســفر بــه ایــران و بازدیــد از دانشــگاهها و مراکــز علمــی
کشــور ،تمدیــد توافقنامههــای مختلــف بــا مراکــز علمــی
و پژوهشــی ایــران اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــه آنچــه در ایــن دیــدار ارائــه شــد
نیــاز مبــرم داریــم گفــت :مخصوص ـاً در حوزههــای درمــان
نابــاروری و ســرطان پســتان و تجهیــز مراکــز و آمــوزش
کارکنــان نیازمنــد همــکاری بــا جهاددانشــگاهی هســتیم
کــه دعــوت میکنیــم تــا در ســفری بــه ســوریه اجرایــی
شــدن ایــن برنامههــا دنبــال شــود.

بازسازیصنایعکشورسوریهبابهرهگیریازتوان
فناورانجهاددانشگاهی

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۲۳ ،آذر :رییــس جهاددانشــگاهی و هیــات همــراه در ســفر بــه کشــور ســوریه ضمــن بازدیــد از دانشــگاه دمشــق
بــا وزرای آمــوزش عالــی و پژوهــش؛ صنعــت و همچنیــن معــاون وزیــر نفــت ایــن کشــور دیــدار و گفتوگــو کردنــد کــه در ایــن دیدارهــا طــرف
ســوری بــا اســتقبال از توانمندیهــای جهاددانشــگاهی بــر اســتفاده از ظرفیتهــای ایــن نهــاد در حوزههــای پزشــکی ،آمــوزش صنعــت گــران و
تکنســینها و تأمیــن نیازهــای حــوزه نفــت و صنعــت تاکیــد کردنــد.
دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی بــا همراهــی تعــدادی از مدیــران ارشــد ایــن نهــاد در حوزههــای مختلــف در ســفر بــه کشــور
ســوریه بــا وزرای آمــوزش عالــی و پژوهــش؛ صنعــت و همچنیــن معــاون وزیــر نفــت ایــن کشــور دیــدار و گفتوگــو کردنــد.
گفتوگـــو کـــرد.
در ایـــن نشســـت مشـــترک مقـــرر شـــد تـــا
همکاریهـــا در زمینـــه پزشـــکی ،آموزشـــی و ...توســـعه
یاب ــد .در همی ــن رابط ــه ط ــی روزه ــای آین ــده و ادام ــه
ایـــن ســـفر کاری تفاهمنامـــهای تخصصـــی و پیوســـت
عملیاتـــی آن در خصـــوص همکاریهـــای پزشـــکی بـــه
امضـــا خواهـــد رســـید.

بازسازی صنایع و آموزش صنعتگران
سوریه توسط این نهاد

توسعه خدمات پزشکی و آموزشی
جهاددانشگاهی در سوریه

دکتـــر طیبـــی در اولیـــن روز ایـــن ســـفر کـــه
بـــه دنبـــال بازدیـــد دکتـــر بســـام بشـــیر ابراهیـــم

وزیـــر آمـــوزش عالـــی و پژوهـــش ســـوریه و دکتـــر
یســـار عابدیـــن رییـــس دانشـــگاه دولتـــی دمشـــق از
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی انجـــام گرفـــت ،بـــا
دعـــوت آنهـــا بـــرای توســـعه همکاریهـــای دیـــدار و

نشســـت مشـــترک بـــا دکتـــر زیـــاد صبـــاغ وزیـــر
صنعـــت ســـوریه و معـــاون وی از دیگـــر برنامههـــای
ســـفر دکتـــر طیبـــی بـــود کـــه در آن پـــس از تشـــریح
ظرفیتهـــا و توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی،
نیازهـــای طـــرف ســـوری بررســـی و مقـــرر شـــد در
جلســـات کاربـــردی در همیـــن ســـفر بـــا انعقـــاد
تفاهمنامـــهای کاربـــردی ،عملیاتـــی شـــود.
ازجملـــه نیازهـــای طـــرف ســـوری کـــه در ایـــن
نشس ــت مط ــرح ش ــد میت ــوان ب ــه بازس ــازی صنای ــع،
فیلترهـــای صنعتـــی ،صنایـــع شـــیمیایی ،آمـــوزش
تکنســـینها و نیروهـــای متخصـــص صنعـــت و تســـهیل
تبـــادالت مالـــی اشـــاره کـــرد.
در همی ــن رابط ــه ریی ــس جهاددانش ــگاهی و هی ــات

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

استقبال از توامنندیهای این نهاد در سفر رییس جهاددانشگاهی و هیات همراه به سوریه؛
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برنامههـــای ایـــن مراســـم بـــود.
همچنیـــن در ادامـــه ایـــن ســـفر ،رییـــس
جهاددانشـــگاهی و هیـــات همـــراه از دانشـــگاه البعـــث
ش ــهر حم ــص بازدی ــد و جلســهای را ب ــا هی ــات رییس ــه
دانشـــگاه برگـــزار کردنـــد.

استقبال وزیر بهداشت سوریه
از توسعه خدمات پزشکی
جهاددانشگاهی در این کشور

12
ویــژہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

همـــراه بـــا معـــاون و کارشناســـان صنعتـــی ســـوریه
جلســـهای را برگـــزار کـــرد کـــه در آن جلســـه مقـــرر
ش ــد ی ــک هی ــات تخصص ــی از جهاددانش ــگاهی ب ــرای
بررس ــی و اص ــاح مش ــکالت فیلتره ــای الکترواس ــتاتیک
کارخانههـــای ســـیمان ســـوریه بـــه ایـــن کشـــور ســـفر
کن ــد.
تاییـــد صالحیـــت جهاددانشـــگاهی بـــرای ارایـــه
آمـــوزش دورههـــای تخصصـــی بـــرای صنعتگـــران و
تکنســـینهای کشـــور ســـوریه از دیگـــر نتایـــج ایـــن
جلســـه بـــود.

نیاز صنعت نفت سوریه
به فناوریهای جهاددانشگاهی

در ایـــن ســـفر دکتـــر طیبـــی و هیـــات همـــراه در
جلســـه دیگـــری بـــا معـــاون وزیـــر نفـــت و رییـــس
شـــرکت ملـــی نفـــت ســـوریه نیـــز دیـــدار و گفتوگـــو
کردنـــد کـــه پـــس از تشـــریح دســـتاوردهای گســـترده
ایـــن نهـــاد در حـــوزه نفـــت و صنایـــع وابســـته
درخواســـتهایی در رابطـــه بـــا کویـــل توربیـــن،
سیســـتم نمکزدایـــی ،یـــو پـــی اس هـــای صنعتـــی،
مـــواد شـــیمیایی نفـــت ،آمـــوزش متخصصـــان وزارت

نفـــت و دیگـــر فناوریهـــا از ســـوی طـــرف ســـوری
مطـــرح شـــد.

امضای تفاهمنامه همکاری بین
جهاددانشگاهی و دانشگاه حلب

در ادامـــه ایـــن ســـفر بهمنظـــور توســـعه
فعالیتهـــای فناورانـــه و دانشـــجویی تفاهمنامـــه
هم ــکاری بی ــن ای ــن نه ــاد و دانش ــگاه حل ــب ب ــه امض ــا
رســـید.
دکتـــر طیبـــی در ایـــن رابطـــه بـــا اشـــاره بـــه ایـــن
کـــه همـــکاری جهاددانشـــگاهی بـــا دانشـــگاه حلـــب
بهعنـــوان یکـــی از دو دانشـــگاه برتـــر ســـوریه بـــا 130
هـــزار دانشـــجو از دو ســـال پیـــش آغازشـــده اســـت
گف ــت :س ــوابق خ ــوب هم ــکاری س ــبب ش ــده ت ــا ن ــگاه
خوبـــی نســـبت بـــه فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی در
ایـــن دانشـــگاه وجـــود داشـــته باشـــد.
وی ادامـــه داد :ایـــن تفاهمنامـــه بهمنظـــور
توســـعه و تبـــادل فعالیتهـــای فناورانـــه ،دانشـــجویی
و خدمـــات علمـــی مشـــترک بـــه امضـــا رســـید.
بازدیـــد از مرکـــز آمـــوزش کوتاهمـــدت تـــازه
تاســـیس جهاددانشـــگاهی در شـــهر حلـــب از دیگـــر

رییـــس جهاددانشـــگاهی و مدیـــران ایـــن نهـــاد
در حـــوزه پزشـــکی در ســـفر بـــه ســـوریه بـــا دکتـــر
حســـن غبـــاش وزیـــر بهداشـــت ایـــن کشـــور دیـــدار و
پیرامـــون توســـعه همکاریهـــای پزشـــکی و آموزشـــی
گفتوگـــو کردنـــد.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی در ای ــن دی ــدار ب ــا تش ــریح
فعالیتهـــا و خدمـــات پزشـــکی ایـــن نهـــاد گفـــت:
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه پزشـــکی بـــا گســـتردگی
ارایـــه خدمـــات در کل کشـــور ایـــران در زمینههـــای
تولیدمثـــل ،زیســـتفناوری ،پزشـــکی بازســـاختی،
درم ــان س ــرطان ،گیاه ــان داروی ــی و س ــنجش س ــامت
فعالیـــت دارد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه پژوهشـــگاههای رویـــان و
ابنســـینا از مراکـــز اصلـــی ارایـــه خدمـــات درمـــان
نابـــاروری در ایـــران هســـتند افـــزود :جهاددانشـــگاهی
در حـــوزه درمـــان نابـــاروری بـــا دارا بـــودن  9مرکـــز،
بالغبـــر  ۵۰درصـــد از درمـــان نابـــاروری ایـــران را
بـــر عهـــده دارد کـــه در ایـــن مراکـــز بهغیـــراز ارائـــه
خدمـــات درمانـــی تجهیـــزات موردنیـــاز ایـــن امـــور
همچـــون کیتهـــا تولیـــد میشـــود.
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان اینکـــه جهاددانشـــگاهی
در حـــوزه درمـــان ســـرطان پســـتان نیـــز پژوهشـــکده
ســـرطان معتمـــد را راهانـــدازی کـــرده اســـت گفـــت:
ای ــن مرک ــز ت ــاش دارد ت ــا آخری ــن دس ــتاوردهای روز
تش ــخیص و درمان ــی را ارائ ــه ده ــد ک ــه در ای ــن رابط ــه
عـــاوه بـــه فعالیتهـــای اجتماعـــی همچـــون آگاهـــی
بخشـــی بـــه مـــردم ،تجهیـــزات موردنیـــاز نیـــز تولیـــد
میشـــود.
وی همچنیـــن بـــه راهانـــدازی بانـــک خونبنـــد
ن ــاف در پژوهش ــگاه روی ــان اش ــاره ک ــرد و گف ــت :ای ــن
بانـــک بزرگتریـــن در خاورمیانـــه بـــه شـــمار میآیـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی همچنیـــن بـــه موضـــوع

استفاده سوریه از تجربیات و
فناوریهای تولیدی جهاددانشگاهی در
حوزه کشاورزی

محمـــد حســـان قطنـــا وزیـــر کشـــاورزی و
اصالحـــات زراعـــی ســـوریه نیـــز در دیـــدار بـــا رییـــس
جهاددانشـــگاهی خواســـتار توســـعه همکاریهـــا و بـــه
اشـــتراک گذاشـــتن تجربیـــات و فناوریهـــای تولیـــدی
ای ــن نه ــاد در ح ــوزه کش ــاورزی و دامپ ــروری ب ــا ای ــن
کشـــور شـــد.
در ایـــن نشســـت مشـــترک دکتـــر طیبـــی بـــه
معرفـــی توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی در حـــوزه
کشـــاورزی و دامپـــروری پرداخـــت و بـــا اشـــاره بـــه
فنـــاوری اصـــاح نـــژاد دامهـــای ســـبک و ســـنگین
گفـــت :بـــا توجـــه بـــه کمبـــود آب و علوفـــه بایـــد از
دامـــی بـــا جنیـــن مرغـــوب اســـتفاده کنیـــم ،بـــه
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درمـــان زخمهـــای مزمـــن و گیاهـــان دارویـــی اشـــاره
ک ــرد و گف ــت :در ای ــن دو ح ــوزه نی ــز جهاددانش ــگاهی
فعالیتهـــای بســـیار گســـتردهای در ایـــران دارد.
وزیـــر بهداشـــت ســـوریه نیـــز در ایـــن دیـــدار
بـــا اســـتقبال از دســـتاوردها و توانمندیهـــای
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه پزشـــکی خواســـتار توســـعه
ایـــن فعالیتهـــا در کشـــور ســـوریه شـــد.
دکت ــر غب ــاش همچنی ــن در زمین ــه ارای ــه آم ــوزش
پزش ــکی جهاددانش ــگاهی در کش ــور س ــوریه گف ــت :در
رابطـــه بـــا تاییـــد صالحیـــت آموزشهـــای پزشـــکی
جهاددانش ــگاهی در س ــوریه نهای ــت هم ــکاری را انج ــام
میدهیـــم.
گفتنـــی اســـت ،رییـــس جهاددانشـــگاهی و هیـــات
همـــراه همچنیـــن نشســـت مشـــترکی بـــا اســـاتید
پزش ــکی کش ــور س ــوریه نی ــز برگ ــزار کردن ــد ک ــه در آن
نشســـت بـــه ارایـــه آموزشهـــای کوتاهمـــدت بـــرای
پزشـــکان و متخصصـــان در ایـــران و ســـوریه تاکیـــد
شـــد.
نشســت مشــترک بــا اســاتید حــوزه مهندســی و
بازدیــد از مرکــز ارایــه آموزشهــای جهاددانشــگاهی در
ســوریه از دیگــر برنامههــای رییــس جهاددانشــگاهی در
ســوریه بــود.

همیـــن دلیـــل یکـــی از فناوریهایـــی کـــه توســـط
جهادگـــران جهاددانشـــگاهی محقـــق شـــده ،اصـــاح
نـــژاد دام اســـت.
اســـتفاده از داروهـــای طبیعـــی بهجـــای
آنتیبیوتیکهـــا در دامهـــا ،تولیـــد بذرهـــای
هیبریـــد صیفـــی و ســـبزیجات گلخانـــهای ،تولیـــد
آفتکشهـــای گیاهـــی ،ایجـــاد مـــرغ الیـــن
تخمگـــذار ،تولیـــد بچـــه ماهـــی ســـیباس
بـــرای پـــرورش در قفـــس ،تولیـــد خـــوراک دام بـــا
علوفههـــای جدیـــد و اســـتفاده از آنزیمهـــای مناســـب
و بیوتکنولـــوژی در تبدیـــل پســـماندهای محصـــوالت
کش ــاورزی ،فناوریه ــای دیگ ــری در ح ــوزه کش ــاورزی
و دامپـــروری بـــود کـــه در ایـــن جلســـه دکتـــر طیبـــی
بـــه آنهـــا اشـــاره کـــرد.
وزیـــر کشـــاورزی و اصالحـــات زراعـــی ســـوریه نیـــز
در ایـــن دیـــدار بـــا اســـتقبال از فناوریهـــای تولیـــدی
جهاددانشـــگاهی خواســـتار توســـعه همکاریهـــا و بـــه
اشـــتراک گذاشـــتن تجربیـــات و فناوریهـــای تولیـــدی

ایـــن نهـــاد در حـــوزه کشـــاورزی و دامپـــروری بـــا
ســـوریه شـــد.
در ایـــن رابطـــه مقـــرر شـــد تـــا زمینـــه توســـعه
همکاریهـــا توســـط هیاتـــی مشـــترک پیگیـــری و
عملیاتـــی شـــود.
دکتـــر طیبـــی و هیـــات همـــراه در آخریـــن روز
ســـفر خـــود بـــه ســـوریه نشســـت مشـــترکی را بـــا
رییـــس ســـازمان نظاممهندســـی ایـــن کشـــور برگـــزار
کردنـــد کـــه طرفیـــن در زمینـــه تبـــادل تجربیـــات و
ارایـــه آموزشهـــای ارتقایـــی مهندســـان ســـوری در
رشـــتههای مختلـــف اعـــام آمادگـــی کردنـــد.
همچنیـــن هیـــات پزشـــکی جهاددانشـــگاهی نیـــز
نشســـت مشـــترکی را بـــا رییـــس انجمـــن ملـــی
ســـرطان ســـوریه برگـــزار کردنـــد کـــه مقـــرر شـــد
همکاریهـــای آموزشـــی و ارتقـــای دانـــش فنـــی
طـــرف ســـوری و مشـــارکت در اجـــرای نقشـــه راه
پیشـــگیری و درمـــان ســـرطان در ســـوریه بـــا تشـــکیل
هیـــات مشـــترک علمـــی و اجرایـــی ،دنبـــال شـــود.
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در نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی با وزیر توسعه اداری سوریه مطرح شد؛

استقبالوزیرتوسعهاداریسوریهازانتقالتجربیات
جهاددانشگاهیبهاینکشور

روابط عمومی جهاددانشگاهی  7اسفند ماه:در نشست
مشترک رییس جهاددانشگاهی با وزیر توسعه اداری سوریه
زمینههای توسعه همکاری مشترک موردبررسی قرار
گرفت و طرف سوری با استقبال از فناوریهای تولید شده
توسط این نهاد ،خواستار انتقال تجربیات و بومیسازی این
فناوریها در سوریه شد.
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر سالم
سفاف وزیر توسعه اداری سوریه ،در یک نشست مشترک در
دفتر مرکزی این نهاد پیرامون توسعه همکاریهای مشترک
دیدار و گفت و گو کردند.
رییس جهاددانشگاهی در این نشست مشترک که با
حضور تعدادی از معاونان و مدیران کل این نهاد برگزار

شد با اشاره به شکلگیری جهاددانشگاهی پس از پیروزی
انقالب اسالمی گفت :در سال  ۱۹۸۰میالدی تعدادی از
دانشجویان عالقهمند به آینده ،توسعه و پیشرفت کشور
تصمیم به تأسیس سازمانی بهدوراز بروکراسی اداری
گرفتند تا در آن توسعه علم و فناوری ،فرهنگی و آموزشی
را بازسازی کنند.
وی بابیان اینکه جهاددانشگاهی نهادی غیردولتی و
عمومی به شمار میرود به ساختار آن اشاره کرد و گفت:
به لحاظ عملکرد موفق این نهاد در هیئتامنای آن معاون
رییس جمهور و رییس سازمان برنامهوبودجه ،وزرای علوم و
بهداشت ،نماینده رهبری در دانشگاهها ،دبیر شورای عالی
انقالب فرهنگی و سه نفر از شخصیتهای علمی برجسته

جهاددانشگاهی و رییس جهاددانشگاهی حضور دارند.
دکتر طیبی در ادامه فعالیتهای جهاددانشگاهی
در حوزههای پژوهش و فناوری ،آموزش ،تجاریسازی
و فرهنگ را تشریح کرد و گفت :در قبل از انقالب در
حوزه پزشکی یکی از مشکالت مردم کشور درمان ناباروری
بود که افرادی که تمکن مالی داشتن مجبور بودند برای
درمان به خارج از کشور سفر کند ،بر همین اساس در
جهاددانشگاهی با تشکیل یک گروه پژوهشی و تیم درمان
تخصصی اقدام به حل این معضل پرداختیم که درنتیجه
هماکنون تبدیل به بزرگترین مراکز درمان ناباروری
کشور شدهایم و  ۵۰درصد درمان ناباروری در مراکز
جهاددانشگاهی انجام میشود.
رییس جهاددانشگاهی یکی دیگر از حوزههای فعالیت
پزشکی جهاددانشگاهی را درمان سرطان پستان ذکر
کرد و بابیان اینکه این نوع سرطان یکی از خطرناکترین
سرطانهای بانوان به شمار میرود گفت :اولین و
بزرگترین مجموعه علمی و درمانی سرطان پستان
توسط جهاددانشگاهی تأسیسشده است و در این زمینه
همکاریهایی را با کشور سوریه آغاز کردهایم.
تکنولوژیهای نوین درمانی ،ژنتیک ،ویروس درمانی که
جزء فناوریهای پیشرفته روز دنیا و شمار میرود موارد
دیگری از فعالیتهای جهاددانشگاهی بود که دکتر طیبی
در این نشست با آنها اشاره کرد و گفت :برای اولین بار
در خاورمیانه جهاددانشگاهی کارخانه سلولهای بنیادی را
دایر کرد و همچنین با شیوع کرونا اولین کیت تشخیص
این بیماری را در ایران تولید کردیم که تعداد زیادی از آنها
به کشور سوریه ارسالشده است.
دکتـر طیبـی بابیان اینکـه اولیـن پژوهشـکده گیاهان
دارویـی توسـط جهاددانشـگاهی تأسیسشـده اسـت کـه
سـاالنه گیاهـان دارویـی زیـادی در آن تولیـد میشـود
گفـت :فعالیـت ایـن نهـاد در حـوزه کشـاورزی بـر مبنای
امنیـت غذایـی قـرار دادهشـده اسـت و مـا کشـوری

بومیسازی فناوریهای جهاددانشگاهی
در کشور سوریه

تشریح فعالیتهای مرکز توانمندسازی
حاکمیت و جامعه

ایـن نشسـت مشـترک بـا حضور دکتـر احمـد میدری
معـاون سـابق وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی و دکتر
مهشـید منـزوی مدیـرکل دفتـر تخصصـی علوم انسـانی،
اجتماعـی و هنـر   جهاددانشـگاهی بهمنظـور تشـریح
فعالیتهـای مرکـز توانمندسـازی حاکمیـت و جامعـه
جهاددانشـگاهی ادامـه یافـت.
دکتـر میـدری بـا تشـریح اقدامـات ایـن مرکـز
جهاددانشـگاهی ،یکـی از اهداف آن را ایجـاد مطالبه گری
در مـردم ذکـر کـرد و گفـت :در ادامـه بـه حاکمیـت نیـز
بایـد کمـک شـود تـا ابزارهـای الزم بـرای پاسـخگویی به
ایـن مطالبـه گـری را داشـته باشـد.
وی هـدف نهایـی این مرکز را حرکـت در زمینه اصالح
نظـام اداری ،کاهـش تعـارض منافـع و نهایتـاً از بین بردن
فسـاد اداری ذکر کرد.
در ایـن رابطـه دکتـر سـفاف وزیـر توسـعه داری
سـوریه نیـز بـا اشـاره بـا آغـاز اصلاح نظـام اداری در این
کشـور گفـت :در بحـث تعـارض منافـع گامهـای خوبی را
برداشـتهایم کـه در ایـن رابطـه میتـوان بـه ممنوعیـت
اسـتخدام اقـوام وزیر در سـازمانهای دولتی اشـاره کرد و
امیـدوارم ایـن مالقات شـروع خوبی برای توسـعه فعالیتها
در زمینـه بـا جهاددانشـگاهی باشـد.
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نیمهخشـک و خشـک بـه شـمار میرویـم ،بنابرایـن بایـد
دامهـای سـبک و سـنگین از بهتریـن نژادهـا باشـند تا با
همـان مصـرف علوفـه بهـرهوری الزم را داشـته باشـند.
رییـس جهاددانشـگاهی همچنیـن بـه دسـتیابی
بـه تکنولـوژی پـرورش ماهـی در قفـس ،تولیـد بذرهـای
هیبریـدی بـا بهـرهوری بـاال ،آفتکشهـای گیاهـی و
جایگزیـن آنتیبیوتیکهـا در درمـان ماکیـان و تولیـد
زخـم پوشهـای پزشـکی توسـط ایـن نهـاد اشـاره کـرد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیتهای این نهاد در
حوزه صنعتی گفت :تولید انواع فرستندههای رادیویی و
تجهیزات موردنیاز صنعت نفت ازجمله این فعالیتهاست
که در همین رابطه در سفر به کشور سوریه با وزرای
صنعتی سوریه جلسات خوبی داشتیم و قرار شد همکاری
مشترک در این زمینه ادامه پیدا کند.
ساخت واگنهای مترو ،تجهیزات اپراتور تلفنهای
همراه ،دیگر تکنولوژیهایی بود که رییس جهاددانشگاهی
به آنها پرداخت و گفت :معموالً برای اینکه نشان دهیم این
تواناییها را خودمان داریم تا مراحل نیمهصنعتی و حتی
صنعتی طرحها را دنبال میکنیم و در ادامه تکنولوژی در
اختیار فناوران قرار داده میشود.
دکتر طیبی بابیان اینکه دو دانشگاه ،شش موسسه
آموزش عالی و تعداد زیادی مراکز آموزش کوتاهمدت زیر
نظر این نهاد فعالیت میکنند ،به موضوع اشتغال خانگی
پرداخت که مورد استقبال طرف سوری قرار گرفت.
وی بابیان اینکه تولید بدون کارخانه در دنیا روشی
متداول است گفت :برای پایین آوردن هزینه تولید خیلی
از کشورها به این سمت رفتند و ما در جهاددانشگاهی نیز
با آموزش خانوادهها و افراد فارغالتحصیل جویای کار این

طراح را در استانهای مختلف اجرا کردیم.
دکتر طیبی گفت :شناسایی متقاضیان مشاغل
خانگی ،آموزش و توانمندسازی آنها ،معرفی برای دریافت
تسهیالت ،خرید تجهیزات و اتصال به بازار و برندها برای
فروش ازجمله اقداماتی است که توسط جهاددانشگاهی در
این طرح انجام میشود.
رییس جهاددانشگاهی در ادامه سخنانش به زمینههای
توسعه فعالیتهای این نهاد انقالبی با کشور سوریه
پرداخت و بابیان اینکه  31سال پیش مرکز انتشارات
جهاددانشگاهی کتاب روابط ایران و سوریه را منتشر
کرد ادامه داد :از سال  ۲۰۲۰و به دنبال مشکالت امنیتی
ناشی از حضور داعش در این کشور ،حضور ما در سوریه
جدیتر شد و تاکنون دو دوره مدرسه تابستانه و زمستانه
را با همکاری دانشگاههای حلب و دمشق در زمینه درمان
ناباروری و معالجه سرطان پستان در این کشور برگزار
کردهایم که مورد استقبال بسیاری قرار گرفت.
دکتر طیبی با اشاره به بازدید دکتر یسارعابدین وزیر
علوم و آموزش عالی سوریه با همراهی رییس دانشگاه
دمشق از توانمندیهای جهاددانشگاهی در پژوهشگاه
رویان گفت :همچنین در سفر به سوریه با وزرای صنعت،
آموزش عالی ،بهداشت ،کشاورزی ،معاون وزیر نفت و
روسای دانشگاههای بزرگ این کشور دیدار و گفتوگو
داشتم که درنتیجه این دیدارها و امضای تفاهمنامههای
همکاری قرار شد در زمینههای درمان ناباروری و  سرطان
پستان ،سلول درمانی ،فنی و مهندسی ،کشاورزی همکاری
مشترک داشته باشیم.
وی حل مشکالت کارخانه سیمان سوریه و توسعه
فعالیتها در حوزه نفت و گاز را دیگر فعالیتهای

وزیـر توسـعه اداری سـوریه نیـز در ایـن نشسـت
مشـترک بـا اسـتقبال از فناوریهـای ارائهشـده توسـط
جهاددانشـگاهی گفـت :در بسـیاری از موارد زیرسـاختها
و نیـروی موردنیـاز در کشـور سـوریه وجـود دارد کـه
بـا انتقـال تکنولـوژی و بومیسـازی فنـاوری میتـوان
بسـیاری از کارهـا را در سـوریه توسـعه داد.
وی در ایـن رابطـه بـه وجـود سـازمانهایی همچـون
پژوهشهـای کشـاورزی ،توسـعه جنگلهـا ،پژوهشهـای
حیوانی و آزمایشـگاهی اشـاره کرد و گفـت :دانش ،نیروی
انسـانی و تجهیـزات الزم در ایـن سـازمانها وجـود دارد،
امـا در ایـن زمینـه نیازمنـد مدلـی بـرای توسـعه فعالیتها
هسـتیم کـه میتوان از تجربیـات جهاددانشـگاهی در این
رابطـه اسـتفاده کرد.
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جهاددانشگاهی در سوریه ذکر کرد و گفت :در این
رابطه تیمهای تخصصی از جهاددانشگاهی به این کشور
اعزامشدهاند ،اما مشکل اصلی در توسعه روابط دو کشور
مسائل مالی و نبوده امکان تبادل بانکی است که در
تالشیم با راهاندازی یک خط اعتباری و دیگر اقدامات به
نحوی این مشکالت برطرف شود.
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آنچهدرگردهامییروسایواحدهایسازمانی
جهاددانشگاهیگذشت

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۱۱ ،بهمنمــاه:
گردهمایــی روســای واحدهــای ســازمانی جهاددانشــگاهی
بــا حضــور رییــس ،معاونــان ،مدیــران کل ســتادی و
روســای واحدهــای ســازمانی ایــن نهــاد باهــدف بحــث و
تبادلنظــر پیرامــون مســایل جــاری در دانشــگاه علــم و
فرهنــگ برگــزار شــد.
دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی در
گردهمایــی روســای واحدهــای ســازمانی ،پژوهشــگاهها،
پژوهشــکدهها ،مراکــز و دانشــگاههای ایــن نهــاد کــه
بــا حضــور معاونــان ،مدیــران کل ســتادی و روســای
واحدهــای ســازمانی و ارتبــاط مجــازی بــا روســای
برخــی از واحدهــای جهاددانشــگاهی در دانشــگاه
علــم و فرهنــگ برگــزار شــد ،گفــت :جهاددانشــگاهی از

ابتــدای فعالیــت بــا هدفگــذاری مناســب در حوزههــای
توســعهای در زمینههــای پژوهــش و فنــاوری ،فرهنــگ،
آمــوزش و اشــتغال و تجاریســازی نشــان داد کــه تــوان
توســعه و پیشــرفت را در کشــور داریــم.
وی بــا تاکیــد بــه اینکــه بــا لطــف خــدا توانســتیم
نقــش خوبــی در توســعه کشــور و ایجــاد خودبــاوری
داشــته باشــیم افــزود :دســتاوردهای جهاددانشــگاهی
نشــان میدهــد کــه ایــن نهــاد توانســت مســیر توســعه
علمــی و فناورانــه را بهخوبــی دنبــال کنــد و هماکنــون
در میــدان توســعه و پیشــرفت کشــور قــرار دارد.
رییــس جهاددانشــگاهی ادامــه داد :ایــن نهــاد بــدون
آنکــه ماموریــت خاصــی بــا تخصیــص امکانــات بــه آن
واگــذار شــود توانســته اســت نیازهای کشــور را شناســایی

و در جهــت رفــع آن تــاش کنــد.
دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه حضــور در دیــدار
روز گذشــته رهبــر معظــم انقــاب بــا جمعــی از
تولیدکننــدگان و فعــاالن صنعتــی و اقتصــادی
گفــت :رهبــر انقــاب در ایــن دیــدار بــه بحــث تولیــد
ســلولهای بنیادیــن اشــاره کــرد و در قســمت دیگــری
از سخنانشــان بــه موضــوع دیــدار ســال  ۹۷بــا فنــاوران
حــوزه نفــت کــه پژوهشــگران جهاددانشــگاهی نیــز در آن
جلســه حضــور داشــتند اشــاره فرمودنــد و گفتنــد :ایــن
دســتاوردها نشــان میدهــد کــه خودمــان تــوان حــل
مشــکالت کشــور را داریــم.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بابیــان اینکــه
ایــن ســخنان نشــان میدهــد کــه رهبــر انقــاب رضایــت
خوبــی از عملکــرد ایــن مجموعهدارنــد ادامــه داد :کمــک
و بودجــه  ۳۰میلیــون دالری بــرای طرحهــای فناورانــه
جهاددانشــگاهی نیــز حکایــت از آن دارد کــه در صــورت
حمایــت میتــوان فناوریهــای موردنیــاز کشــور را
تولیــد کــرد.
رییــس جهاددانشــگاهی بابیــان اینکــه برخــی از
واحدهــای جهاددانشــگاهی از طریــق بودجــه طرحهــای
فناورانــه توانســتند بــه موفقیتهــای خوبــی دســت
یابنــد و طرحهــای خــود را عملیاتــی کننــد گفــت :ســایر
واحدهــای ســازمانی نیــز بایــد تــاش کننــد تــا حتمــا
پروژههــای گزیــن و شــاخص در کشــور داشــته باشــند.
وی بابیـان اینکـه در شـرایطی قـرار داریـم کـه اگـر از
دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی اسـتفاده شـود میتوانیـم
بیشـترین خدمـت را بـه توسـعه کشـور داشـته باشـیم
گفـت :مـا همیشـه در صحبتهـا تاکیـد داریـم کـه
تحریمهـا بایـد از جمهـوری اسلامی ایـران رفع شـود ،اما
رفـع تحریـم بـه معنـی بـاز کـردن بـدون برنامـه درهـای
کشـور بـر روی فناوریهـای غربـی و خارجـی نیسـت و
حتمـا در حوزههایـی کـه خودمـان تـوان فناورانـه داریـم
بایـد بـه تـوان ملی خودمان اتـکا کنیم و در سـایر حوزهها

دکتــر محمدرضــا پورعابــدی معــاون پژوهــش و
فنــاوری در ایــن گردهمایــی بــه موضــوع همسوســازی
شایســتگیهای مدیــران جهاددانشــگاهی در راســتای
چیرهدســتی ســازمانی اشــاره کــرد و گفــت :در
اساســنامه جهاددانشــگاهی و ســند چشــمانداز ایــن
نهــاد آمــده اســت کــه جهاددانشــگاهی نهــادی انقالبــی
بــا هویــت اســامی ،برخــوردار از منابــع انســانی متعهــد
و کارآمــد ،الهامبخــش و موثــر در کشــور ،پیشــگام در
توســعه علــم ،فنــاوری و فرهنــگ بــا تعامــل ســازنده در
عرصــه ملــی و بینالمللــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن نهــاد بایــد در کنــار پژوهــش
و اکتشــاف در حــوزه تجاریســازی هــم اقــدام کنــد
ادامــه داد :بــرای ایــن منظــور بایــد وضعیــت موجــود را
بررســی کــرده و بــا مطالعــه اهــداف ســازمانی دریابیــم
کــه چگونــه میتوانیــم تبدیــل بــه یــک ســازمان
چیرهدســت شــویم.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی
همچنیـــن بـــه مولفههـــای ســـازمان چیرهدســـت
اشـــاره کـــرد و از ضـــرورت حرکـــت ســـازمانها
بهســـوی چیرهدســـتی ســـخن گفـــت و بـــا ذکـــر
مثالهایـــی افـــزود :در ایـــن مســـیر نبایـــد گرفتـــار
تلـــه شکســـت و تلـــه موفقیـــت شـــویم.
دکتــر پورعابــدی همچنیــن در بخــش دیگــری از
ســخنانش در ایــن گردهمایــی بــه فراینــد انتخــاب
رییــس جهاددانشــگاهی توســط هیــات امنــای ایــن نهــاد
اشــاره کــرد و افــزود :طبــق اساســنامه ،هیــات امنــای
جهاددانشــگاهی ســه کاندیــدای جدیــد بــرای ریاســت
را انتخــاب کــرده و بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
معرفــی میکنــد کــه پــس از بررســی برنامههــای
کاندیــدای پیشــنهادی و در صــورت رأی مثبــت هیــات
امنــا حکــم رییــس جدیــد جهاددانشــگاهی توســط
رییــس محتــرم جمهــور و رییــس شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی صــادر میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون ســه هــزار مدیــر
در جهاددانشــگاهی بــرای ســایر ســازمانها تربیــت
کردهایــم تاکیــد کــرد :حمایــت از دولــت منتخــب
و تبعیــت از رهبــری همــواره شــعاری کلیــدی در
جهاددانشــگاهی بــوده اســت.

دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی معـــاون آمـــوزش و
کارآفرین ــی جهاددانش ــگاهی ب ــا نگاه ــی ب ــه فراینده ــای
اخـــذ طرحهـــای ملـــی در حـــوزه آمـــوزش و
کارآفرینـــی گفـــت :رصـــد طـــرح و برنامههـــای ملـــی
ســـازمانها و دســـتگاهها ،بررســـی و امکانســـنجی
درونســـازمانی ،تشـــکیل تیـــم پیگیـــری در ســـتاد
معاونـــت ،مذاکـــره بـــا مدیـــران و صاحبـــان تصمیـــم
در ســـازمانها و دســـتگاهها ،طـــرح موضـــوع بـــا
ریاســـت محتـــرم جهاددانشـــگاهی ،تهیـــه پیشنویـــس
تفاهمنامـــه ،پیگیـــری انعقـــاد تفاهمنامـــه ،پیگیـــری
اجرایـــی شـــدن تفاهمنامـــه در قالـــب توافقنامـــه
یـــا قـــرارداد ،تشـــکیل تیـــم اجرایـــی در ســـتاد و
تعییـــن مســـئول مســـتقیم طـــرح ،ابـــاغ توافقنامـــه
یـــا قـــرارداد بـــه واحدهـــای ســـازمانی ،پیگیـــری
اقدامـــات اجرایـــی در ســـتاد و واحدهـــای مجـــری،
پیگیـــری منابـــع طـــرح و پرداخـــت بـــه واحدهـــای
مجـــری و مستندســـازی و ارایـــه گـــزارش نهایـــی بـــه
ســـازمانها و دســـتگاههای طـــرف قـــرارداد از جملـــه
ایـــن فرایندهـــا اســـت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهــم طرحهــای ملــی
جــاری حــوزه آمــوزش و کارآفرینــی بــه بیــان چنــد
نکتــه در خصــوص طرحهــای ملــی پرداخــت و گفــت:
بســیاری از طرحهــای ملــی مولــد بــوده و در صورتــی
کــه خــوب اجــرا و پیادهســازی شــود فرصتهــای
خوبــی بــرای واحدهــای ســازمانی بــا بهرهمنــدی از
منابــع اســتانی ایجــاد میکنــد.
همچنیــن بســیاری از طرحهــای ملــی امــکان
عضویــت واحدهــای ســازمانی جهاددانشــگاهی را در
شــوراهای اســتانی مرتبــط فراهــم کــرده و میتوانــد
بــه تحقــق درآمــد پایــدار و مولــد واحدهــای ســازمانی
منجــر شــود.
معـــاون آمـــوزش و کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی
چنـــد چالـــش عمـــده در خصـــوص طر حهـــای
ملـــی در حـــوزه آمـــوزش و کارآفرینـــی را تشـــریح
کـــرد و در ادامـــه ســـخنانش بـــه ارایـــه گزارشـــی از
مصوب ــات هش ــتاد و یکمی ــن نشس ــت ش ــورای عال ــی
اشـــتغال و جایـــگاه جهاددانشـــگاهی در ایـــن شـــورا
پرداخـــت.
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نیـز بـا انتقـال تکنولـوژی مشـکل برطـرف شـود.
رییــس جهاددانشــگاهی در ادامــه بــه برگــزاری
نمایشــگاه توانمندیهــا و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی
اشــاره کــرد و افــزود :در بازدیدهایــی کــه رییــس
مجلــس شــورای اســامی ،معاونــان رییسجمهــور،
وزرا و نماینــدگان مجلــس و تعــداد زیــادی از مدیــران
ارشــد کشــوری و لشــکری از ایــن نمایشــگاه داشــتند،
جهاددانشــگاهی را َســمبل رســیدن بــه توســعه و
پیشــرفت کشــور نــام بردنــد و از دســتاوردهای ارایهشــده
ابــراز رضایــت کردنــد.
دکتــر طیبــی در ایــن گردهمایــی بــه موضــوع جایــگاه
جهاددانشــگاهی در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نیــز
اشــاره کــرد و گفــت :متأســفانه برداشــتهایی بــود
کــه نیــازی بــه حضــور جهاددانشــگاهی در شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی نیســت ،امــا در ایــن فراینــد
بــه ایــن موضــوع توجــه نشــد کــه نمیتــوان یکنهــاد
توســعهای را زیرمجموعــه یــک وزارتخانــه قــرارداد ،زیــرا
فعالیتهــای آن در قالــب یــک وزارتخانــه نمیگنجــد
کــه خوشــبختانه طــی برگــزاری جلســات در شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی و ارایــه توضیحــات و انجــام
مکاتبــات ایــن مشــکل در حــال برطــرف شــدن اســت.
وی همچنیـن در بخـش دیگـری از سـخنانش بـه
خبرهایـی کـه پیرامـون تغییـر رییـس جهاددانشـگاهی
مطـرح میشـود اشـاره کـرد و گفـت :هـر از گاهـی ایـن
اخبـار پیرامـون جهاددانشـگاهی به گوش میرسـد ،اما در
ایـن برهـه زمانـی و پـس از برگزاری نمایشـگاه کـه زمان
بهرهبـرداری و امضـای قراردادهای فناورانه اسـت ،انتشـار
ایـن اخبـار باعـث ایجـاد شـک و تردیـد در کارفرمایانـی
کـه میخواهنـد با مـا قـرارداد به امضا برسـانند میشـود.
رییــس جهاددانشــگاهی بابیــان اینکــه بــه رییــس
جمهــور نیــز اعــام کــردم کــه اگــر دولــت و شــخص
رییسجمهــور نظــری بــرای تغییــر در جهاددانشــگاهی
دارنــد بنــده پیشقــدم میشــوم تــا در زمــان مقــرر از
طریــق ســازوکارهایی کــه بــه تصویــب هیــات امنــای
جهاددانشــگاهی رســیده ،فراینــد انتخــاب رییــس جدیــد
انجــام شــود ادامــه داد :در اینجــا از همــکاران میخواهــم
کــه باقــدرت فعالیتهــای خــود را در واحدهــای
ســازمانی ادامــه دهنــد.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا تاکیــد
مجــدد بــر ایــن موضــوع کــه ایــن نهــاد از بطــن
انقــاب اســامی و توســط جوانــان مؤمــن ،انقالبــی و
دغدغــه منــدی تشــکیل شــد کــه راه خــود را درســت
انتخــاب کــرده بودنــد افــزود :امــا در مــواردی احســاس
میشــود برخــی در داخــل و خــارج از کشــور وقتــی
میبیننــد ایــن نهــاد انقالبــی دســتاوردهای موفقــی
داشــته و همــواره موردتوجــه رهبــر معظــم انقــاب از
ابتــدا تاکنــون بــوده اســت و مقــام معظــم رهبــری آن
را یکــی از ســتونهای خیمــه انقــاب نامیدهانــد بــا
ایــن حــرکات و جــدا کــردن بخشهــای آن و واگــذاری
مســئولیتش بــه یــک وزارتخانــه بــه دنبــال حــذف ایــن
نهــاد برآمــده از انقــاب اســامی هســتند کــه الگوهــای
موفقــی را در جامعــه اســامی بنانهــاده هســتند.
دکتــر طیبــی بــا تاکیــد بــر اینکــه سرنوشــت جهــاد
ســازندگی نبایــد دوبــاره تکــرار شــود گفــت :اکنــون پــس
از ســالها بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه نبایــد آن را
منحــل میکردیــم.
وی بــا تاکیــد بــر تثبیــت جایــگاه جهاددانشــگاهی در
کشــور گفــت :کل نظــام بایــد بــه ایــن نتیجــه برســد
کــه مــا چــارهای نداریــم جــز اینکــه کشــور را بایــد
دانشبنیــان اداره کنیــم و اقتصــاد و دفــاع دانشبنیــان
داشــته باشــیم کــه متأســفانه هنــوز ایــن بــاور در کشــور
همگانــی نشــده اســت.

همسوسازی شایستگیهای مدیران
جهاددانشگاهی در راستای چیرهدستی

فرایندهای اخذ طرحهای ملی در حوزه
آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی

اهمیت جذب جوانان از طریق حوزه
فرهنگ در جهاددانشگاهی
سال بیست و دوم│شماره 185

بهعنوان دستگاه سیاستگذار اصلی در نظر گیرند.
وی همچنین به موضوع ممنوعیت استخدام تماموقت
نیرو در جهاددانشگاهی و مذاکره برای حل این مشکل اشاره
کرد و در ادامه گفت :در راستای توسعه خدمات رفاهی
برای اعضا سه مرکز سرعین ،گرگان و قشم در دهه فجر
به بهرهبرداری میرسد و قراردادهایی در بندرانزلی و بابلسر
برای استفاده رفاهی کارکنان در نظر گرفته شده است.

تشریح برنامههای سازمان تجاریسازی
فناوری و اقتصاد دانشبنیان

ابراز شگفتی نمایندگان مجلس از
دستاوردها جهاددانشگاهی
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دکتر جمال رحیمیان سرپرست معاونت فرهنگی
جهاددانشگاهی نیز در این گردهمایی به بهرهمندی از
توان نیروهای جوان در این معاونت تاکید کرد و گفت :باید
به موضوع فرهنگ جهادی و جذب جوانان از طریق حوزه
فرهنگ در جهاددانشگاهی بیشتر توجه شود.

توسعه خدمات رفاهی برای اعضای
جهاددانشگاهی

دکتر مهدی باصولی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع
جهاددانشگاهی در این گردهمایی به ارایه گزارشی از
فرایند تصویب بودجه این نهاد در مجلس پرداخت و گفت:
در الیحه دولت بودجه کشور ،جهاددانشگاهی بهعنوان
سازمان مجری زیرمجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری قرار گرفت که با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
و حضور در کمسیون آموزش و تحقیقات و تلفیق مجلس
و ارایه دالیل الزم امیدواریم دوباره نمایندگان این نهاد را

همچنین دکتر عیسی علیزاده سرپرست معاونت
هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی نیز ابراز امیدواری
کرد که در بودجه کشور جهاددانشگاهی مجددا بهجایگاه
قبلی خود بهعنوان یک نهاد سیاستگذار برگردد و گفت:
بودجه سال جاری دولت نیز انقباضی و متناسب با نبود
نفت است و افزایش حقوق کارکنان نیز بهصورت پلکانی
دیده شده است.
وی همچنین به نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی اشاره کرد و افزود :بسیاری از
بازدیدکنندگان و مخصوصا نمایندگان مجلس شورای
اسالمی از این حجم از دستاوردها جهاددانشگاهی ابراز
شگفتی کردند و خواستار استفاده بیشتر از این توانمندیها
شدند که در این زمینه پس از نمایشگاه جلساتی نیز برگزار
شده است.

دکتـــر بهـــروز بادکـــو رییـــس ســـازمان
تجاریســـازی فنـــاوری و اقتصـــاد دانشبنیـــان نیـــز
عملکـــرد و برنامههـــای ایـــن ســـازمان را تشـــریح کـــرد
و گفـــت :طراحـــی ،تدویـــن و اجـــرای طـــرح جامـــع
آمـــوزش و توانمندســـازی منابـــع انســـانی شـــرکتها،
پارکهـــا ،مراکـــز رشـــد و منشهـــا در دو ســـطح
پایـــه و پیشـــرفته از جملـــه برنامههـــای جـــاری ســـتفا
اســـت.
رییـــس ســـازمان تجاریســـازی فنـــاوری و اقتصـــاد
دانشبنیـــان جهاددانشـــگاهی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه
فرآینـــد تجاریســـازی محصـــوالت و فناوریهـــای
واحدهـــای تابعـــه جهاددانشـــگاهی گفـــت :ایـــن نهـــاد
بـــا داشـــتن ســـه پـــارک علـــم و فنـــاوری و 168
شـــرکت پارکـــی ،بیـــش از  500میلیـــارد تومـــان
فـــروش شـــرکتهای پارکـــی و حـــدود  7میلیـــون دالر
صـــادرات داشـــته اســـت.
گفتن ــی اس ــت ک ــه در ای ــن گردهمای ــی دکت ــر س ــید
ســـعید هاشـــمی رییـــس دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ در
ســـخنانی بـــه معرفـــی ایـــن دانشـــگاه پرداخـــت و
همچنیـــن تعـــدادی از روســـای واحدهـــای ســـازمانی
جهاددانشـــگاهی نیـــز نقطـــه نظـــرات خـــود پیرامـــون
مســـایل جـــاری جهاددانشـــگاهی مطـــرح کردنـــد.

رصدآیندهازویژگیهایفعالیتهایپژوهشیدر
جهاددانشگاهی

روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی
علــوم پزشــکی تهــران ۱۲ ،بهمنمــاه :مراســم
افتتاحیــه ششــمین کنگــره بینالمللــی و هشــتمین
کنگــره ملــی زخــم و ترمیــم بافــت بــا حضــور معــاون
پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی ،رییــس دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران و رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی
علــوم پزشــکی تهــران برگــزار شــد.
دکتــر محمدرضــا پورعابــدی معــاون پژوهــش و
فنــاوری جهاددانشــگاهی در مراســم افتتاحیــه ششــمین
کنگــره بینالمللــی و هشــتمین کنگــره ملــی زخــم و
ترمیــم بافــت کــه توســط ســازمان جهاددانشــگاهی علــوم
پزشــکی تهــران در ســالن ابنســینا دانشــگاه علــوم

پزشــکی تهــران برگــزار شــد ،بــا تبریــک فرارســیدن
دهــه فجــر و ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی،
جهاددانشــگاهی را مولــود انقــاب اســامی و یکــی از
بزرگتریــن شــبکههای پژوهــش و فنــاوری کاربــردی
و توســعهای خوانــد کــه بــا شناســایی نیازهــای جامعــه
بــرای رفــع آنهــا راهحلهــای دانشبنیــان ارایــه کــرده
اســت.
دکتــر پورعابــدی گفــت :امــروزه بســیاری از فناوریهــا
و دانشهایــی کــه در حــوزه پزشــکی در مجموعههــای
پژوهشــی جهاددانشــگاهی تولیــد میشــود حاصــل کار
مشــترک گروههــای مختلــف فنی-مهندســی ،علــوم
انســانی و ...اســت.

وی بــا برشــمردن ویژگیهــای پژوهــش و فنــاوری
در جهاددانشــگاهی ادامــه داد :تعییــن حوزههــای
تخصصــی و کار عمیــق بــر روی فعالیتهــای مشــخص از
مهمتریــن خصوصیتهــای پژوهــش و فنــاوری در ایــن
نهــاد بــه شــمار م ـیرود ،زیــرا هریــک از پژوهشــگاهها و
پژوهشــکدههای جهاددانشــگاهی بــر روی یــک چالــش
معیــن تمرکــز دارنــد؛ بــرای نمونــه ،پژوهشــکده رویــان
بــر روی نابــاروری و ســلولهای بنیادیــن ،پژوهشــکده
معتمــد بــر روی ســرطان پســتان و پژوهشــکده یــارا
کــه کنگــره بینالمللــی زخــم و ترمیــم بافــت محصــول
کار آن اســت بــر روی پژوهــش و درمــان زخمهــای
مزمــن متمرکــز شــدهاند .ایــن حاکــی از آن اســت کــه
جهاددانشــگاهی فعالیتهــای خــود را بهصــورت عمیــق
و تخصصــی پیگیــری میکنــد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی از دیگــر
ویژگیهــای پژوهــش و فنــاوری ایــن نهــاد را پرداختــن
سیســتماتیک و فراینــدی بــه موضوعــات دانســت و گفت:
وقتــی جهاددانشــگاهی بــه حــوزهای مثــل ســرطان
ورود پیــدا میکنــد ،فقــط درمــان ســرطان را دنبــال
نمیکنــد ،بلکــه ســبک زندگــی ،غربالگــری و درمــان و
 ...را نیــز بهصــورت سیســتمی پیگیــری میکنــد.
وی ادامــه داد :از دیگــر ویژگیهــای پژوهــش و
فنــاوری در جهاددانشــگاهی رصــد فعالیتهــای علــم در
آینــده ایــن اســت .مــا بیــش از دو دهــه قبــل متوجــه
شــدیم کــه یکــی از روندهــای آینــده در حــوزه پزشــکی
ســلول درمانــی و ســلولهای بنیــادی و همچنیــن
پزشــکی مبتنــی بــر فــرد اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی ضمــن
اشــاره بــه اهمیــت درمــان زخمهــای مزمــن گفــت:
درمــان زخــم و زخمهــای مزمــن از موضوعاتــی اســت
کــه هزینههــای بســیار زیــادی بــر نظــام ســامت و
همچنیــن بیمــاران تحمیــل میکنــد .متاســفانه بیــش
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میرونــد .امــروز بــا انــواع تکنیکهــا قــادر هســتیم
خونرســانی بــه بافــت را برقــرار کنیــم و جلــوی بــروز
زخــم را بگیریــم و حتــی قطــع عضــو ناشــی از عفونــت
زخــم و همچنیــن مرگومیــر بــر اثــر آن را بهشــدت
کاهــش دهیــم.

بیماریهای غیر واگیر دوسوم
مرگومیرها را به خود اختصاص دادهاند
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از  35درصــد افــرادی کــه بــا زخمهــای ناشــی از
دیابــت بــه بیمارســتان مراجعــه میکننــد دچــار عضــو
میشــوند.
دکتــر پورعابــدی بــا اشــاره بــه فعالیتهــای
پژوهشــکده فناوریهــای نویــن زخــم و ترمیــم بافــت
ســازمان جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی تهــران (یــارا)
افــزود :جهادگــران علــوم پزشــکی تهــران ،بــا وجــود
همهگیــری کرونــا کنگــره بینالمللــی زخــم و ترمیــم
بافــت را تــداوم بخشــیده و بــا نوآوریهــای خــود ،بــه
آن قســمتهای جدیــدی اضافــه کــرده و هــر ســال آن
را بهتــر از ســال قبــل پیگیــری میکننــد.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه تولیــد زخــم پوشهــای
نویــن در مجموعــه جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی
تهــران گفــت :ایــن زخــم پوشهــا نیــز حاصــل کار
بینرشــتهای بــا همــکاری مهندســین نســاجی و
پزشــکی و کارشناســان حــوزه شــیمی اســت .امیدواریــم
کــه ایــن فعالیتهــا بــه کاهــش درد و آالم بیمــاران
منجــر شــود.

راههای پیشگیری از بروز زخم در
دستور کار قرار گیرد

دکتــر حســین قناعتــی رییــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران نیــز در ایــن مراســم بیــان کــرد :آغــاز
ششــمین کنگــره بینالمللــی و هشــتمین کنگــره
ملــی زخــم و ترمیــم بافــت را تبریــک میگویــم و از
همهکســانی کــه در ایــن عرصــه تــاش کردنــد تــا ایــن
اقــدام مهــم انجــام شــود ،بهخصــوص جهاددانشــگاهی
علــوم پزشــکی تهــران تشــکر میکنــم.
وی گفــت :زخــم و زخمهــای مزمــن چــه ناشــی از
دیابــت ،چــه ناشــی از زخمهــای فشــاری ،زخمهــای
خــوب نشــونده ناشــی از جراحــی و یــا ســایر عللــی کــه
هســت ،یکــی از معضــات بزرگــی اســت کــه بــرای حــل
آن کار تیمــی نیــاز اســت .متخصصیــن مختلــف عفونــی
و ارتوپــد جراحــی عــروق ،پوســت و دوســتان علــوم
پایــه در زمینههــای مختلــف بایــد دستبهدســت
هــم دهنــد تــا بتواننــد ایــن معضــل را بهتــر و بهینهتــر
مدیریــت کننــد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ادامــه داد:
بحــث پیشــگیری کمــا اینکــه در همــه امــور مهــم اســت
و بایــد مدنظــر قــرار گیــرد؛ بایــد راههــای پیشــگیری از
زخــم نیــز بــرای افــرادی کــه مســتعد هســتند بــه کار

گرفتــه شــود و شــرایطی کــه باعــث ایــن زخــم میشــود
را کمــک کــرد تــا کاهــش یابــد.
دکتــر قناعتــی عنــوان کــرد ۷ :تــا  ۱۲درصــد بودجــه
نظــام ســامت در کشــورهای مختلــف صــرف دیابــت
میشــود ،اگــر ایــن معضــل را کــه قابــل پیشــگیری
اســت ،بــا روشهــای اصــاح ســبک زندگــی و تغذیــه
و ســایر روشهــای دیگــر حــل کنیــم الزم نیســت کــه
زخــم را درمــان کنیــم.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اظهــار کــرد:
در ایــن کنگــره بــه هــوش مصنوعــی نیــز توجــه شــده
کــه بســیار مهــم اســت .همــه میدانیــم در مقطعــی کــه
قــرار داریــم ،تحــول عظیمــی در راه اســت و بشــر انقــاب
دیتــا را پشــت ســر گذاشــته و به فضــای هــوش مصنوعی
و مســایل دیگــر وارد میشــود بهطوریکــه در آینــده
فضــای مجــازی بــه ایــن ســبکی کــه داریــم از بیــن
خواهــد رفــت؛ کمــا اینکــه  ۱۲ســال پیــش هیچیــک
گمــان نمیکردیــم فضــای مجــازی اینچنیــن زندگــی
مــا را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و همــه کارهایمــان بــه
یــک گوشــی هوشــمند متمرکــز شــود.
دکتــر قناعتــی بیــان کــرد :بــرای خونرســانی بــه
زخمــی کــه ناشــی از پیشــگیری اســت ،روشهــا بســیار
بهتــر و بهینهتــر شــده و کمتــر بــه ســمت جراحــی بــاز

دکتــر مســعود حبیبــی رییــس ســازمان جهــاد
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران نیــز در ایــن مراســم
اظهــار کــرد :بســیار خوشــحال و مســرور هســتم کــه در
آغــاز دهــه فجــر  43ســالگرد انقــاب اســامی میزبــان
محققیــن ،دانشپژوهــان و همــکاران گرانقــدر در
هشــتمین کنگــره ملــی زخــم و ترمیــم بافــت هســتیم.
امیــدوارم ایــن رویــداد علمــی فرصتــی مناســب بــرای
بهرهمنــدی از آخریــن یافتههــا و دســتاوردهای علمــی
در زمینــه درمــان زخــم و ترمیــم بافــت باشــد.
وی گفــت :قریــب بــه دو ســال اســت اپیدمــی کرونــا
تمــام شــئونات جامعــه را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده
و نــه تنهــا کشــور مــا بلکــه ایــن پاندمــی بســیاری از
کشــورها را تحــت تأثیــر قــرار داده و قریــب بــه 400
میلیــون نفــر در سراســر دنیــا بــه ایــن بیمــاری مبتــا
شــدهاند و از میــان مبتالیــان قریــب بــه  6میلیــون نفــر
جــان خــود را از دســت دادهانــد .در ایــن مــدت از تمامــی
امکانــات دولــت بــرای مــردم در جهــت مقابلــه بــا ایــن
بیمــاری بــه کار گرفتــه شــد کــه از ایــن فرصــت اســتفاده
میکنــم و از مســئوالن ،مدیــران حــوزه ســامت و کادر
درمــان صمیمانــه قدردانــی میکنــم.
دکتــر حبیبــی افــزود :اینهمهگیــری بیمــاری
کرونــا چــون اتفاقــی و مرگومیــر آن در یــک بــازده
زمانــی مشــخص بــوده ،توجــه همــگان را بــه خــود جلــب
کــرد ،امــا بیماریهــای غیــر واگیــردار علــت دوســوم
مرگومیرهــا را بــر عهــده دارنــد ،اثــرات مرتبــط آن
بــا ســامت درازمــدت بــوده و عمومــا نیــاز بــه درمــان
و مراقبــت طوالنیمــدت دارنــد ،براســاس گــزارش
بهداشــت جهانــی ســاالنه  41میلیــون مرگومیــر بــه
علــت بیمــاری واگیــردار اتفــاق افتــاده اســت .زخمهــای
مزمــن کــه از عــوارض مشــترک بســیاری از بیماریهــای
غیــر واگیــردار همچــون دیابــت ،بیماریهــای عروقــی،
کمتحرکــی و چاقــی اســت .یــک مشــکل بــزرگ
سیســتم بهداشــتی و ســامت اســت کــه فراوانــی آن در

حســینیان صمیمانــه تشــکر کنــم .از حضــور اســاتید
بزرگــوار ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران،
مســئولین دانشــگاه تهــران و جهاددانشــگاهی در ایــن
برنامــه صمیمانــه تشــکر میکنــم.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جامعــه  8دهــم درصــد از جمعیــت را شــامل میشــود
و مرگومیــر ســاالنه ناشــی از زخمهــای نورپاتیــک از
مجموعــه مرگهــای  5ســاله ناشــی از ســرطان پســتان،
پروســتات و  ...باالتــر اســت بــه عبارتــی ضعفهــای
مزمــن یــک مــرگ خامــوش دارنــد.
دکتــر حبیبــی توجــه بیشــتر بــه بیمــاران زخــم را
ضــروری دانســت و عنــوان کــرد :در ایــران هزینــه درمــان
بیمــاران جدیــد زخمهــای پــای دیابتــی بیــش از هــزار
میلیــارد تومــان در ســال بــرآورد میشــود .بــا عنایــت بــه
اهمیــت موضــوع ،محققــان و پژوهشــگران در پژوهشــکده
فرآوریهــای نویــن زخــم و ترمیــم جهاددانشــگاهی بــا
انجــام تحقیقــات بالینــی و پایــه بــرای ارتقــا و توســعه
درمــان زخمهــای مزمــن فعالیتهــای بســیاری
زیــادی انجــام دادهانــد .نتایــج و دســتاوردهای علمــی
نــه تنهــا در قالــب دههــا مقالــه علمــی منتشــر گردیــده
بلکــه مســتقیما در درمــان بیمــاران در مراکــز درمــان
زخــم پــای دیابتــی و مراکــز درمــان وابســته در درمــان
بیمــاران بــه کار گرفتــه شــده و شــاهد نتایــج ارزشــمندی
در درمــان و پیشــرفت درمــان بیمــاران بودهایــم؛ و
تــاش مــا بــر ایــن بــوده کــه بــا برگــزاری ســمینارها،
دورههــا و کارگاههــای آموزشــی در جهــت انتقــال دانــش
بــه همــکاران اقــدام نماییــم و امــروزه بالغبــر  800نفــر از
همــکاران پزشــک و پرســتار در ایــن دورههــای آموزشــی
شــرکت کردنــد و شــبکهای منســجم بــرای درمــان
زخمهــای مزمــن در سراســر کشــور ایجــاد شــده اســت.
رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی
تهــران ادامــه داد :بــا توجــه بــه تاکیــدات ،حمایتهــای
مقــام معظــم رهبــری بــرای تولیــدات داخــل محققــان بــا
یــک همــکاری بینرشــتهای موفــق بــه تولیــد و کســب
موافقــت اصولــی بــا ســه زخــم پــوش نویــن و پرمصــرف
گردیدنــد و امیدواریــم بــهزودی شــاهد تولیــد صنعتــی
ایــن زخــم پوشهــا بــرای اســتفاده همگانــی باشــیم.
دکتر حبیبی اظهار کرد :از همه محققین و دانشپژوهان
برای استمرار این جهاد علمی و ارتقای علمی و خدمت به
بیماران دعوت به عمل میآوریم
وی نســبت بــه پیشــگیری بیماریهــای زخــم تاکیــد
کــرد و گفــت :نکتــه بســیار حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه
در بیماریهــای غیــر واگیــردار منجــر بــه زخمهــای
مزمــن همچــون دیابــت ،ســبک زندگــی بســیار بااهمیــت
اســت و در صــورت داشــتن ســبک زندگــی ســالم ،تغذیــه
و ورزش مناســب از ابتــا بــه ایــن بیماریهــا جلوگیــری
میگــردد و بــر ایــن اســاس محققیــن در عرصــه پژوهــش

ســبک زندگــی ســالم فعالیتهایــی را در ایــن خصــوص
در جهاددانشــگاهی شــروع نمودهانــد؛ و نقــش رســانهها
بهویــژه صداوســیما در ترویــج ســبک زندگــی ســالم و
پیشــگیری از ایــن بیماریهــا بســیار بــا اهمیــت اســت
همانگونــه کــه در پیشــگیری از همهگیــری کرونــا
بســیار موثــر بــود.
رییــس ســازمان جهــاد دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران عنــوان کــرد :نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر ایــن
اســت کــه ایــن بیمــاران بیشــتر ســالمندان ،طبقــات
متوســط و اقشــار آســیبپذیر میباشــند کــه بــه علــت
بیماریهــای مزمــن تحــت درمــان بودهانــد و بیشــترین
حمایتهــا را نیــاز دارنــد لــذا الزم اســت حمایــت
بیشــتر بــرای درمــان از ایــن بیمــاران انجــام گیــرد و
ســازمانهای بیمهگــر بــرای پوشــش کامــل و درمــان
ایــن بیمــاران اقــدام موثرتــری بایــد انجــام دهــد و حتــی
جــذب و حمایتهــای انســان دوســتانه و خیریــن در
ایــن زمینــه بســیار مهــم اســت.
دکتــر حبیبــی در پایــان گفــت :الزم اســت از اســاتید
بزرگــوارم کــه در راهبــری ایــن کنگــره علمــی ،دکتــر
پرویــن معصومــی ،دکتــر جمالــی زواره و دکتــر طبایــی
دبیــر کنگــره و همــکاران اجرایــی خــود در حــوزه معاونت
پژوهشــی جهاددانشــگاهی و دبیــر اجرایــی برنامــه دکتــر

دبیــر ششــمین کنگــره بینالمللــی و هشــتمین
کنگــره ملــی زخــم و ترمیــم بافــت گفــت 30 :درصــد
افــراد دچــار زخــم پــای دیابتــی در طــی پنــج ســال
جــان خــود را از دســت میدهنــد کــه ایــن رقــم قابــل
رقابــت بــا سرطانهاســت.
دکتــر ســید مهــدی طبایــی در مراســم افتتاحیــه
گفــت :چالــش زخــم در دنیــا اکنــون نــه بهعنــوان یــک
چالــش حــوزه ســامت بلکــه یــک چالــش اجتماعــی و
اقتصــادی اســت .از دیابــت ،پیــری جمعیــت و افزایــش
وزن و چــاق بهعنــوان ســه عامــل زمینهســاز شــایع
بــرای ایجــاد زخمهــای مزمــن مثــل زخــم پــای دیابتــی
نامبــرده میشــود.
ایــن متخصــص پوســت افــزود :بــا توجــه بــه ســبک
زندگــی و عرصــه تکنولــوژی و زندگــی مرفــه جوامــع
مختلــف دیابــت روزبــهروز در حــال افزایــش اســت.
آمــار افــراد مبتــا بــه دیابــت در جهــان بیــش از 460
میلیــون نفــر تخمیــن زده میشــود کــه میتــوان گفــت
دیابتیهــا ســومین کشــور پرجمعیــت جهــان را دارنــد.
دبیــر کنگــره زخــم و ترمیــم بافــت بــا بیــان اینکــه
زخــم پــای دیابتــی یکــی از مهمتریــن عــوارض ناشــی
از عــدم کنتــرل مناســب دیابــت اســت گفــت :از هــر
چهــار نفــر مبتــا بــه زخــم پــای دیابتــی ،یــک نفــر
دچــار قطــع عضــو میشــود .از ســوی دیگــر  30درصــد
افــراد دچــار زخــم پــای دیابتــی در طــی پنــج ســال جان
خــود را از دســت میدهنــد کــه ایــن میــزان رقــم قابــل
رقابــت بــا سرطانهاســت.
دکتــر طبایــی بــا اشــاره بــه تحلیلهــای موجــود
حاکــی از پیــری جمعیــت کشــور در ســالهای آینــده
ادامــه داد :پیــر شــدن جمعیــت ،عــوارض گوناگونــی
دارد کــه یکــی از آنهــا افزایــش شــیوع دیابــت اســت.
در ســن زیــر  44ســال شــیوع دیابــت حــدود  4درصــد
اســت ولــی در بــاالی  65ســال حــدود  28درصــد
میشــود و همیــن آمــار باعــث افزایــش خطــر ابتــا بــه
زخمهــای مزمــن میشــود.
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ایــن متخصــص پوســت افــزود :چاقــی نیــز یکــی
دیگــر از عوامــل زمینهســاز زخمهــای مزمــن بــه
شــمار مــیرود .میانگیــن آمــار چاقــی در دنیــا حــدود
 13درصــد اســت و در ایــن زمینــه هــم ایــران جــزو
ســردمداران ایــن موضــوع بهحســاب میآیــد؛
بهطوریکــه طبــق آخریــن آمــار منتشــر شــده ،بعــد
از آمریــکا و پنــج کشــور خاورمیانــه ایــران در رده ششــم
جهــان قــرار گرفتــه اســت .همــه مــوارد بحــث اهمیــت
و پرداختــن بــه موضــوع زخــم را دو چنــدان میکنــد.
دبیــر کنگــره زخــم و ترمیــم بافــت در پایــان ابــراز
امیــدواری کــرد کــه کنگــره زخــم سببســاز تبــادالت
علمــی و تشــکیل نشســتهای تکمیلــی شــود و
راهگشــای حوزههــای درمــان و بــه آمــوزش در نجــات
انــدام و جــان انســانها باشــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

زخم و درمان آن در آینده در رأس
پزشکی قرار خواهد گرفت

دکتــر پرویــن منصــوری دبیــر علمــی کنگــره ســاالنه
زخــم و ترمیــم بافــت جهاددانشــگاهی نیــز گفــت:
کنگــره زخــم و ترمیــم بافــت کــه اولیــن و تنهــا کنگــره
زخــم در کشــور اســت توانســته راهــی بــرای اســاتید و
دانشپژوهــان همــوار کنــد.
ایــن متخصــص پوســت بــا جهانــی خوانــدن معضــل
زخــم ادامــه داد :بــا توجــه بــه افزایــش ســن در جهــان
و رویارویــی بــا تعــداد زیــاد افــراد مســن در ســالهای
اخیــر ،مــوارد ابتــا بــه انــواع زخمهــای پوســتی رو
بــه افزایــش اســت .زخــم نــه تنهــا در اثــر حــوادث و
صدمــات بلکــه بــه دالیــل متعــدد پزشــکی چــون
اختــاالت متابولیــک مثــل دیابــت ،فشــارخون ،چربــی
خــون بــاال ،ســرطانها و چاقــی و بیماریهــای
خــود ایمنــی و حتــی مصــرف برخــی داروهــای دیگــر
میتوانــد زمینهســاز ایجــاد زخــم باشــد.
دبیــر علمــی کنگــره زخــم و ترمیــم بافــت در بخــش
بالینــی افــزود :بــا توجــه بــه افزایــش ســن در جهــان
و رویارویــی بــا تعــداد زیــاد افــراد مســن در ســالهای
اخیــر ،مــوارد ابتــا بــه انــواع زخمهــای پوســتی رو
بــه افزایــش اســت و آگاهــی بــا روشهــای درمانــی و
تشــخیصی نویــن بــرای همــه متخصصــان ،پرســتاران و
درمانگــران زخــم الزامــی اســت.
دکتــر منصــوری بــا بیــان اینکــه در ســالهای اخیــر
نــگاه مراکــز علمــی جهــان بــه رویکردهــای تشــخیصی و
روشهــای درمانــی جدیــد در حــوزه زخــم چشــمگیرتر
بــوده اســت گفــت :مطمئــن هســتم توجــه بــه زخــم و
درمــان آن در آینــده در رأس پزشــکی قــرار میگیــرد.
وی افزود :کنگره زخم و ترمیم بافت جهاددانشگاهی
که حاصل آن تاسیس مراکز درمانی و ساخت ابزارهای
تشخیصی و درمانی متفاوت در کشور بوده توانسته موفق
عمل کند و به رسالت خود نزدیک شود.

کنگره بینالمللی زخم و ترمیم بافت به
کار خود پایان داد

مراســم اختتامیــه ششــمین کنگــره بینالمللــی
و هشــتمین کنگــره ملــی زخــم و ترمیــم بافــت بــا
قدردانــی از اســاتید و انتخــاب ســخنرانان و پژوهشــگران
برگزیــده بــه کار خــود پایــان داد.
دکتــر مســعود حبیبــی رییــس ایــن ســازمان در
مراســم اختتامیــه ایــن کنگــره کــه در ســالن ابنســینا
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران برگــزار شــد ،ضمــن
تشــکر از دســتاندرکاران برگــزاری ایــن دوره از
کنگــره زخــم و ترمیــم بافــت ،اظهــار کــرد :در ایــن

رویــداد علمــی دههــا ســخنرانی ارزشــمند انجــام شــد
و ایــن ســخنرانیها بســیار در ارتقــای ســطح علمــی
کشــور بهویــژه بــرای کســانی کــه در حــوزه زخــم کار
میکننــد ،موثــر خواهــد بــود.
رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی
تهــران بیــان کــرد :امــروز اصلیتریــن هــدف ،قدردانــی
از کســانی اســت کــه در ایــن چنــد مــاه تــاش
کردنــد تــا ایــن اتفــاق علمــی رقــم بخــورد .همچنیــن
امــروز بهانــهای اســت تــا یــادی کنیــم از کســانی کــه
بسترســازی کردنــد تــا جهاددانشــگاهی بــه فعالیتهــای
خــود ادامــه دهــد و فرصتهایــی اینچنینــی ایجــاد
شــود .از جملــه ایــن افــراد دکتــر ســید مصطفــی فاطمــی
بودنــد کــه بــرای توســعه و ارتقــای جهاددانشــگاهی
علــوم پزشــکی تهــران تالشهــای بســیاری انجــام
دادنــد و اولیــن دبیــر اجرایــی ایــن کنگــره بودنــد و تــا
روزهــای آخــر عمــر خــود در فکــر توســعه و گســترش
فعالیتهــای مجموعــه جهاددانشــگاهی بودنــد.
دکتر حبیبی گفت :همواره بر این باور بودیم که قدردان
بزرگان علمی باشیم چرا که اگر به عالمان ،اندیشمندان و
بزرگان علمی خود توجه کنیم ،ملت موفق و سربلندی
خواهیم بود و کشوری توسعهیافته خواهیم داشت.
امیدواریم که قدر بزرگان علمی خود را بدانیم و بستر کار
را برای آنان فراهم کنیم.

سطح علمی کنگره امسال پیشرفت
قابل توجهی داشت

دکتــر ســید مهــدی طبایــی دبیــر کنگــره ســاالنه
زخــم و ترمیــم بافــت بیــان کــرد :امیدواریــم مباحــث
مطــرح شــده در قالــب نشس ـتهای علمــی کــه در ایــن
چهــار روز کنگــره مطــرح شــد ،قابلاســتفاده باشــد و
زمینهســاز ایدههــای جدیــد و کارهــای پژوهشــی برتــر
و تحقیقــات نویــن در عرصــه ملــی و بینالمللــی در
حــوزه زخــم و ترمیــم بافــت را فراهــم کــرده باشــد.
وی ادامــه داد :مباحــث علمــی کنگــره هشــتم زخــم
در قالــب  ۱۳نشســت علمــی در چهــار روز ( ۱۲تــا ۱۶
بهمنمــاه) ارایــه شــد .اســاتید در پنــل هــای تخصصــی
آخریــن دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی حــوزه زخــم و
ترمیــم بافــت را بــه نمایــش گذاشــتند.
پوســترهای ارزشــمندی از محققیــن ،دانشــمندان و
اســاتید حوزهترمیــم زخــم بــه دســت مــا رســید کــه
از میــان پوســترهای رســیده ،حــدود  ۵۳پذیــرش نهایــی

شــدند و در بخــش نمایشــگاه پوســتر در ســایت کنگــره
قابــل دسترســی بودنــد.
دبیــر کنگــره ســاالنه زخــم و ترمیــم بافــت عنــوان
کــرد :در کنگــره امســال حــدود  ۸۰ســخنران داخلــی
و خارجــی در قالــب  ۱۳نشســت علمــی بــا موضوعــات
مختلــف کاربــردی و نویــن در عرصــه زخــم و ترمیــم
بافــت بــه ســخنرانی پرداختنــد؛ اســاتید بینالمللــی
کنگــره نیــز از کشــورهای مختلفــی ماننــد آمریــکا،
کانــادا ،اســترالیا و آلمــان در کنگــره حضــور داشــتند.
دکتر طبایی در خصوص مقاالت علمی ارایه شده به
کنگره امسال گفت :سطح علمی مقاالت و سخنرانیها
در کنگره امسال نسبت به سالهای گذشته پیشرفت
محسوسی داشت و این موضوع نشان میدهد که هم
کنگره زخم توانسته در عرصه زخم و ترمیم بافت جایگاه
ویژهای پیدا کند و هم محل رجوعی برای ارایه آخرین
دستاوردهای این حوزه به شمار آید.

سخنرانان برتر

کمیتــه علمــی کنگــره ســه ســخنران «دکتــر
نســرین زنــد عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده زخــم و
ترمیــم بافــت یــارا»« ،دکتــر نیســانا ســید اصلــی اســتاد
دانشــگاه ســیدنی اســترالیا» و «دکتــر رؤیــا کریمــی
اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران» را حائــز رتبــه
اول تــا ســوم دانســتند.

پوسترهای برتر

کمیته علمی کنگره سه پوستر ارسالی از «دکتر نرگس
باقرشکیب»« ،دکتر احمدرضا فرمانی» و «دکتر سمانه
شاهرخ» را بهعنوان منتخبین در این بخش اعالم کردند.

تقدیر و تشکر از اساتید

در ایــن مراســم از دکتــر پرویــن منصــوری
دبیــر علمــی کنگــره ســاالنه زخــم و ترمیــم بافــت
جهاددانشــگاهی و دکتــر منصــور جمالــی زوارهای
اســتاد بازنشســته دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،دکتــر
قرنفلــی رییــس دانشــکده علــوم پایــه و فناوریهــای
علمــی جهاددانشــگاهی ،مهرنــاز توتونچــی درمانگــر
زخــم ،دکتــر مــداح مــادر پرســتاری نویــن و همچنیــن
دکتــر کریمــی همســر مرحــوم دکتــر ســید مصطفــی
فاطمــی بــا اهــدای لــوح تشــکر و قدردانــی شــد.
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افتتاح
گزارشی از اخبار افتتاح و راهاندازی مراکز
و طرح های جدید جهاددانشگاهی
■ رومنایی از مته دندانهای ساخت پژوهشگران جهاددانشگاهی
■ رومنایی از طرح تدوین دانش فنی استحصال نیکل و کبالت
از مواد معدنی توسط جهاددانشگاه
■ مرکز جامع رسطان معتمد جهاددانشگاهی در جنوب شهر
تهران تأسیس میشود
■ کلینیک آبزیان سازمان جهاددانشگاهی تهران افتتاح شد
■ افتتاح و کلنگ زنی طرحهای جدید جهاددانشگاهی در
استان اردبیل
■ افتتاح نخستین آزمایشگاه تجهیزات استخراج فراوردههای
پردازشی رمزگذاری شده رمز ارزها
■ راهاندازی پاالیشگاه محصوالت زایامنی
■ آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی
کرمان افتتاح شد
و ...

www.acecr.ac.ir
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در سفر دکرت طیبی به خوزستان انجام گرفت؛

رومنایی از مته دندانهای ساخت پژوهشگران
جهاددانشگاهی

همکاریهای جهاددانشگاهی با رشکت ملی حفاری ایران گسرتش مییابد

روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان،
 20بهمنمــاه :دکتــر حمیدرضــا طیبــی در ســفر بــه
خوزســتان در نشســت مشــترک بــا مدیرعامــل شــرکت
ملــی حفــاری ایــران ضمــن تقدیــر از میزبانــی و همــکاری
میــان شــرکت ملــی حفــاری ایــران و جهاددانشــگاهی،
اظهــار کــرد :جهاددانشــگاهی کشــور و کلیــه واحدهــای آن
در ایــن شــرایط حســاس ،تــاش میکننــد بــا تمــام تــوان

بــه کمــک صنعــت از جملــه صنعــت راهبــردی حفــاری
کشــور بیایــد.
وی ضمــن اعــام آمادگــی بــرای همــکاری در تامیــن
نیازهــای فناورانــه کشــور گفــت :مــا همیشــه قــدردان
حمایتهــای شــرکت ملــی حفــاری ایــران هســتیم کــه در
ایــن زمینــه پیشــگام بــوده اســت.
دکتــر طیبــی عنــوان کــرد :جهاددانشــگاهی آمادگــی

دارد روی بخشهــای فنــاوری ســرمایهگذاری کنــد امــا
ایــن مســاله بــه شــرطی اســت کــه تضمیــن خریــد داشــته
باشــیم تــا بتوانیــم بــه فعالیــت خــود ادامــه دهیــم.
وی افــزود :هــدف جهاددانشــگاهی ایــن اســت کــه
بتوانــد بــرای کشــور مثمــر ثمــر باشــد تــا بتوانیــم تولیــد و
اشــتغال داشــته باشــیم و بــرای جوانــان کشــور امیــد ایجــاد
کنیــم.
رییــس جهاددانشــگاهی گفــت :خوزســتان خاســتگاه
صنعــت نفــت ایــران اســت و هرچــه بتوانیــم در ایــن اســتان
بــه ســاخت داخــل بیشــتر توجــه کنیــم ،قطعــا زمینــه
ایجــاد اشــتغال در خوزســتان بیشــتر میشــود.
همچنیــن مهنــدس حمیدرضــا گلپایگانــی مدیرعامــل
و رییــس هیــات مدیــره شــرکت ملــی حفــاری ایــران از
همــکاری جهاددانشــگاهی در زمینــه پروژههــای پژوهشــی
و تولیــد قطعــات ،تقدیــر و ابــراز امیــدواری کــرد کــه در
ارتبــاط بــا بازســازی و نوســازی نــاوگان حفــاری شــرکت
نیــز پرتــوان و موفــق عمــل شــود.
وی همچنیــن بــر حمایــت همهجانبــه ایــن شــرکت از
تولیــد داخــل و بومیســازی قطعــات ،تجهیــزات کاربــردی
در صنعــت نفــت و حفــاری تاکیــد کــرد و افــزود :بحــث
نوســازی نــاوگان حفــاری یکــی از اولویتهــای ایــن
شــرکت اســت و بهصــورت همزمــان بحــث بازســازی
نــاوگان نیــز مــورد توجــه خواهــد بــود.
مهنــدس گلپایگانــی بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال آن
هســتیم تــا بــا حمایــت از ســاخت داخــل جلــوی واردات
محصــوالت گرفتــه شــود ،گفــت :جهاددانشــگاهی رابــط

متههای حفاری جهاددانشگاهی
بهتر از مشابه خارجی است

رونمایی از مته دندانهای ساخت
جهاددانشگاهی

رونمایــی از متــه دندانــهای ســاخت جهاددانشــگاهی
از دیگــر برنامههــای ســفر دکتــر طیبــی بــه خوزســتان
بــود کــه ایــن مراســم بــا حضــور رییــس جهاددانشــگاهی،
مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب و
نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای اســامی در
نمایشــگاه تخصصــی صنعــت نفــت اهــواز انجــام گرفــت.
در چهارمیــن روز از نمایشــگاه تخصصــی صنعــت نفــت
اهــواز بــا حضــور دکتــر طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی،
مهنــدس علیرضــا دانشــی مدیرعامــل شــرکت ملــی
مناطــق نفتخیــز جنــوب و مجتبــی یوســفی نماینــده
مــردم اهــواز در مجلــس و بــرزو قنبــری سرپرســت
مدیریــت پشــتیبانی ســاخت و تامیــن کاالی شــرکت ملــی
نفــت ایــران متههــای دندانــهای ســاخت جهاددانشــگاهی
رونمایــی شــد.
ایــن متههــای دندانـهای در دو ســایز  ۱.۲- ۸اینــچ و -۸
 ۳.۴اینــچ طراحــی و ســاخته شــدهاند و جــزو مهمتریــن
متههــای حفــاری چاههــای نفــت و گاز هســتند.
دانــش فنــی پیشــرفته ایــن متههــای حفــاری
توســط پژوهشــگران ســازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان،
بومیســازی شــده اســت.
در مراســم رونمایــی از متههــای دندانــهای ســاخت
جهاددانشــگاهی خوزســتان ،ســید علیرضــا علــوی رییــس
ســازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان و جمعــی از معاونــان
ایــن ســازمان حضــور داشــتند.

انعقاد  ۴قرارداد بزرگ
با حوزه صنعت نفت کشور

رییــس جهاددانشــگاهی طــی ســخنانی در ایــن مراســم
از عقــد  ۴قــرارداد بــزرگ در بخــش صنایــع نفتــی خبــر داد
و گفــت :جهاددانشــگاهی اثبــات کــرده اســت مشــکلی در

جهاددانشگاهی ،جهاد علمی
را رقم زده است

همچنیــن نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای
اســامی گفــت :جهاددانشــگاهی ایــن شــهامت را داشــته
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دانشبنیــان بــا شــرکتهای داخلــی اســت و میتوانــد در
ایــن زمینــه بــه شــرکت ملــی حفــاری ایــران کمــک کنــد.
در ایــن نشســت دربــاره موضوعــات مطروحــه
بــا جهاددانشــگاهی از جملــه وضعیــت قراردادهــا و
دســتگاههای حفــاری تحویلشــده و در دســت تحویــل،
ســاخت موتورهــای درونچاهــی در ســایزهای مختلــف،
تولیــد انــواع فیلتــر و همچنیــن تجهیــزات فناورانــه،
تبادلنظــر شــد.

توســعه علــم و فنــاوری در ایــران نــدارد.
دکتــر طیبــی اظهــار کــرد :یکــی از مظاهــر اصلــی
اســتقالل ،اســتقالل اقتصــادی اســت و ایــن مســاله زمانــی
اتفــاق میافتــد کــه تولیــد ملــی متکــی بــر علــم و فنــاوری
پیشــرفته داخــل باشــد.
وی افــزود :فلســفه تشــکیل جهاددانشــگاهی اثبــات
تــوان کشــور و الگوســازی در انجــام کارهــای بــزرگ در
صنایــع مختلــف اســت.
دکتــر طیبــی عنــوان کــرد :خوشــبختانه صنعــت نفــت
ایــران بهعنــوان یکــی از صنایــع اصلــی کشــور ،ارتبــاط و
تعامــل بســیار خوبــی بــا جهاددانشــگاهی دارد و در ایــن
تعامــل بســیار نزدیــک ،بســیاری از تجهیــزات موردنیــاز
ایــن صنعــت توســط جهاددانشــگاهی ســاخته شــده اســت.
وی ادامــه داد :ســاخت دکل حفــاری ،انــواع متههــای
حفــاری ،مــواد شــیمیایی و ...توســط جهاددانشــگاهی
ســاخته شــده اســت .جهاددانشــگاهی در کشــور اثبــات
کــرده اســت کــه مشــکلی در زمینــه توســعه علــم و
فنــاوری در ایــران نــدارد.
رییــس جهاددانشــگاهی گفــت :زمانهایــی توانســتهایم
در بحــث تجاریســازی موفــق عمــل کنیــم کــه مدیــران
بخــش صنعــت دلســوزانه و ریســکپذیر عمــل کردهانــد
و اجــازه دادهانــد تــا صنعــت داخــل وارد کار شــود و از آن
حمایــت کردهانــد.

مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب
نیــز گفــت :عملکــرد متههــای حفــاری ســاخته شــده
توســط پژوهشــگران جهاددانشــگاهی خوزســتان از نظــر
کیفــی بســیار عالــی و حتــی بهتــر از مشــابههای خارجــی
اســت.
مهنــدس دانشــی در خصــوص ســاخت متههــای
حفــاری توســط پژوهشــگران جهاددانشــگاهی خوزســتان
اظهــار کــرد :جهاددانشــگاهی در بحــث ســاخت متههــای
حفــاری ،خواســت و توانســت و ایــن مســاله یــک دســتاورد
بســیار خــوب بــرای نظــام اســامی ایــران اســت.
وی افــزود :خوشــبختانه متههــای موردنیــاز صنعــت
حفــاری یکــی پــس از دیگــری توســط تولیدکننــدگان
داخلــی ســاخته میشــود و ایــن مســاله نویددهنــده آینــده
بســیار خوبــی بــرای کشــور و صنعــت نفــت اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب
گفــت :رونــد بســیار خوبــی را در بحــث بومیســازی
متههــای حفــاری در درون کشــور شــاهد هســتیم و
امیدواریــم ایــن رونــد بــا ســرعت بیشــتری ادامــه یابــد.
مهنــدس دانشــی در خصــوص کیفیــت متههــای
حفــاری ســاخته شــده در جهاددانشــگاهی عنــوان
کــرد :عملکــرد متههــای حفــاری ســاخته شــده توســط
پژوهشــگران جهاددانشــگاهی خوزســتان از نظــر کیفــی
بســیار عالــی و حتــی بهتــر از مشــابههای خارجــی اســت.
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دکتــر طیبــی تصریــح کــرد :از شــرکت ملــی مناطــق
نفتخیــز جنــوب بهعنــوان یکــی از ارکان اصلــی صنعــت
نفــت ایــران تشــکر و تقدیــر میکنیــم کــه حمایتهــای
بســیار خوبــی از جهاددانشــگاهی داشــته اســت و امیدواریــم
بــا کار خــوب ،حمایتهــای صنعــت نفــت را جبــران کنیــم.
وی افــزود :اخیــرا در حضــور وزیــر نفــت  ۴قــرارداد
بــزرگ در بحــث بازســازی و نوســازی دکلهــای حفــاری،
طراحــی و ســاخت کارخانــه نمکزدایــی و ...توســط
جهاددانشــگاهی بــه امضــا رســیده اســت.

سال بیستو دوم│شماره185
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کــه جهــاد علمــی را در کشــور رقــم بزنــد.
مجتبـــی یوســـفی اظهـــار کـــرد :از اعتمـــاد مدیـــران
دلســـوزی کـــه لفـــظ "خواســـتیم و شـــد " را عملـــی
کردهانـــد نهایـــت تشـــکر را دارم
وی افـــزود :خودبـــاوری باعـــث پیشـــرفت اســـت و در
ایـــن زمینـــه جهاددانشـــگاهی ایـــن شـــهامت را داشـــته
کـــه جهـــاد علمـــی را در کشـــور رقـــم بزنـــد.
نماینـــده مـــردم اهـــواز در مجلـــس شـــورای اســـامی
بـــا بیـــان اینکـــه جهاددانشـــگاهی در کشـــور کارهـــای
بزرگـــی انجـــام داده اســـت ،گفـــت :از جهاددانشـــگاهی
تشـــکر میکنـــم کـــه بـــه ایـــن خودبـــاوری رســـیده
اســـت کـــه میتوانـــد کارهـــای بـــزرگ را در کشـــور
اجرایـــی کنـــد.
یوســـفی ادامـــه داد :گاهـــی از خوزســـتان خبرهـــای
ناامیدکننـــدهای بـــه گـــوش میرســـد امـــا اقداماتـــی در
جهاددانشـــگاهی خوزســـتان انجـــام شـــده کـــه بســـیار
خوشـــحال کننـــده اســـت و بایـــد بـــه گـــوش مـــردم
برســـد.
وی افــزود :امســال در قانــون بودجــه ســال آینــده
اعتبــاری بــرای حمایــت از جهاددانشــگاهی در نظــر گرفتــه
شــده اســت تــا کمــک ناچیــزی بــه ایــن مجموعــه بــزرگ
انجــام شــود.

جهاددانشگاهی نشانگر وجود ظرفیتها
در کشور است

دکتــر صــادق خلیلیــان اســتاندار خوزســتان نیــز در
دیــدار بــا دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی
از دســتاوردهای مجموعــه جهاددانشــگاهی در عرصههــای
مختلــف فنــاوری ،پزشــکی ،صنعتــی و ...تمجیــد کــرد و
گفــت :کســب دانــش تولیــد دو نــوع مته حفــاری پیشــرفته
و ســاخت آنهــا توســط ایــن نهــاد نشــانگر پیشــرفت قابــل
توجــه در علــوم مختلــف در کشــور اســت.
دکتــر صــادق خلیلیــان در نشســت بــا دکتــر حمیدرضــا
طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی کــه در اهــواز برگــزار شــد،
اظهــار کــرد :جهاددانشــگاهی نشــاندهنده ظرفیتهایــی
اســت کــه در کشــور وجــود دارد و بایــد از ایــن ظرفیتهــا
بــه بهتریــن شــکل بهرهمنــد شــویم.
وی افــزود :اگــر بــه ظرفیتهــا اجــازه رشــد و شــکوفایی
دهیــم ،ایــن ظرفیتهــا میتواننــد مــا را بــه قلههــای
پیشــرفت و توســعه برســاند.
اســتاندار خوزســتان بــا اشــاره بــه ســاخت متههــای
حفــاری توســط جهاددانشــگاهی خوزســتان گفــت :کســب

دانــش تولیــد دو نــوع متــه حفــاری پیشــرفته و ســاخت
آنهــا توســط جهاددانشــگاهی نشــانگر پیشــرفت قابــل
توجــه در علــوم مختلــف در کشــور اســت کــه امــروز نیــز
شــاهد رونمایــی ایــن دو نــوع متــه حفــاری بودیــم.
دکتــر خلیلیــان ضمــن تمجیــد از دســتاوردهای
جهاددانشــگاهی در عرصههــای مختلــف فنــاوری،
پزشــکی ،صنعتــی و ،...عنــوان کــرد :ورود جهاددانشــگاهی
بــه ایــن نــوع فناوریهایــی کــه در ســطح دنیــا از جملــه
فناوریهــای ســطح بــاال اســت ،بیانگــر توانمنــدی ایــن
مجموعــه اســت.
وی ادامــه داد :اینکــه جهاددانشــگاهی در بخــش صنعــت
توانســته از مرحلــه آزمایشــگاهی فراتــر بــرود و تولیــدات
خــود را بــه مرحلــه صنعتــی شــدن برســاند باعــث رشــد و
توســعه صنعــت کشــور خواهــد شــد.
اســتاندار خوزســتان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
در دیــدار بــا رییــس جهاددانشــگاهی بــا انتقــاد از واردات
بــذر افــزود :یکــی از نقــاط ضعــف در کشــاورزی کشــور ایــن
اســت کــه واردات بــذر داریــم و اگــر بتوانیــم فناوریهــای
تولیــد بــذر را در داخــل تولیــد و توســعه دهیــم قطعــا
شــرایط بســیار مطلوبــی را در حــوزه کشــاورزی کشــور
خواهیــم داشــت.
دکتــر خلیلیــان ادامــه داد :راه اینکــه بتوانیــم غــذای
جامعــه را تامیــن و قیمتهــا را کنتــرل کنیــم ایــن اســت

کــه بایــد بــه عرصــه فناوریهــای اصــاح نــژادی ورود
کنیــم.
وی گفـــت :یـــک جامعـــه را نمیتـــوان بـــا روشهـــای
س ــنتی اداره ک ــرد و بای ــد فن ــاوری را وارد بخ ــش تولی ــد
کنی ــم و در تولی ــد جه ــش ایج ــاد کنی ــم .در ای ــن زمین ــه
جهاددانشـــگاهی بهخوبـــی ورود کـــرده و پیونـــد بســـیار
خوبـــی میـــان دانشـــگاه و جامعـــه ایجـــاد کـــرده اســـت.
اســـتاندار خوزســـتان عنـــوان کـــرد :جهاددانشـــگاهی
فضایـــی در کشـــور بـــه وجـــود آورده کـــه باعـــث ایجـــاد
خودبـــاوری شـــده اســـت کـــه مـــا میتوانیـــم .ایـــن
مجموع ــه یک ــی از رس ــالتهایی ک ــه داش ــته ای ــن ب ــوده
اس ــت ک ــه نش ــان ده ــد م ــا میتوانی ــم و ای ــن مس ــاله را
در جامعـــه تبییـــن کـــرده اســـت.
در ایـــن نشســـت دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی ضمـــن ارایـــه گزارشـــی از دســـتاوردهای
جهاددانشـــگاهی بـــه بیـــان مجموعـــهای از اقدامـــات،
تولیـــدات و دســـتاوردهای ایـــن مجموعـــه در حوزههـــای
مختلـــف پرداخـــت.
وی ضمـــن اعـــام آمادگـــی جهاددانشـــگاهی بـــرای
کمـــک بـــه اســـتان خوزســـتان در عرصههـــای مختلـــف
گفـــت :مجموعـــه توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی در
اختیـــار خوزســـتان و توســـعه اســـتان اســـت و آمادگـــی
داریـــم در حوزههـــای مختلـــف بـــه اســـتان خوزســـتان
کمـــک کنیـــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی افـــزود :جهاددانشـــگاهی در
ح ــوزه پزش ــکی و درم ــان ناب ــاروری س ــرآمد کش ــور اس ــت
و توانمندیهـــای بســـیار خوبـــی در ایـــن حـــوزه دارد.
همچنیـــن در تولیـــد علـــم و فنـــاوری عملکـــرد بســـیار
مطلوبـــی در کشـــور داشـــته و یکـــی از مجموعههـــای
بســـیار موفـــق کشـــور اســـت.
دکت ــر طیب ــی ادام ــه داد ۵۰ :درص ــد از س ــیکل درم ــان
ناب ــاروری کش ــور توس ــط مجموع ــه جهاددانش ــگاهی انج ــام
میشـــود و عملکـــرد مجموعـــه جهاددانشـــگاهی در ایـــن
ح ــوزه بس ــیار مطل ــوب ب ــوده اس ــت.
وی در ایـــن نشســـت دیگـــر دســـتاوردها و
فعالیتهـــای جهـــاد در عرصههـــای مختلـــف صنعتـــی،
کشـــاورزی ،آمـــوزش ،فرهنگـــی و ...را بـــرای اســـتاندار
خوزســـتان تشـــریح کـــرد.
در ایـــن دیـــدار دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی معـــاون
پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی و دکتـــر ســـید
علیرضـــا علـــوی رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی
خوزســـتان حضـــور داشـــتند.

رومنایی از طرح تدوین دانش فنی استحصال نیکل
و کبالت از مواد معدنی توسط جهاددانشگاهی

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی واحــد صنعتــی
اصفهــان 13 ،بهمنمــاه :در ســفر رییــس جهاددانشــگاهی
بــه اصفهــان از «طــرح تدویــن دانــش فنــی اســتحصال
نیــکل و کبالــت از مــواد معدنــی کشــور» در واحــد صنعتــی
اصفهــان ،رونمایــی شــد.
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی در
مراس ــم رونمای ــی ط ــرح فناوران ــه "تدوی ــن دان ــش فن ــی
اســـتحصال نیـــکل و کبالـــت از مـــواد معدنـــی کشـــور" از
پروژهه ــای جهاددانش ــگاهی واح ــد صنعت ــی اصفه ــان ک ــه
همزمـــان بـــا ایـــام گرامـــی داشـــت دهـــه فجـــر انقـــاب
اس ــامی برگ ــزار ش ــد ،اظه ــار داش ــت :ح ــل مش ــکالت م ــا

در زمینههـــای مختلـــف کشـــور نیازمنـــد نـــگاه علمـــی
و فناورانـــه بـــر پایـــه تولیـــدات خودمـــان اســـت ،وقتـــی
اینگونـــه باشـــد میتوانـــد بهطـــور دائـــم کارآمـــدی
و روزآمـــدی خـــود را حفـــظ و بـــا فناوریهـــا و
نوآوریهایـــی کـــه دائـــم و بـــا ســـرعت زیـــاد ،در حـــال
تغییـــر و تحـــول هســـتند ،رقابـــت کنـــد.
وی ادامـــه داد :هـــدف در جهاددانشـــگاهی از ابتـــدای
تاســـیس ایـــن بـــوده کـــه تـــوان کشـــور را در زمینـــه
رســـیدن بـــه پیشـــرفت در توســـعه فرهنگـــی و علمـــی
و فناورانـــه الگوســـازی کنیـــم و خوشـــبختانه کارهـــای
خوبـــی انجـــام پذیرفتـــه و خودبـــاوری خوبـــی اتفـــاق

افتـــاده و در کشـــور کارهـــای بســـیار ارزنـــدهای انجـــام
شـــده اســـت.
دکت ــر طیب ــی ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــرای فراگی ــر ش ــدن
ایـــن شـــکوفایی کـــه بهطـــور کامـــل اقتصـــاد کشـــور
را یـــک اقتصـــاد دانشبنیـــان کنـــد و بتـــوان کشـــور را
بهصـــورت دانشبنیـــان و کارشناســـی اداره کـــرد ،نیـــاز
بـــه یـــک اراده قـــوی داریـــم افـــزود :بـــا وجـــود کارهـــای
خوبـــی کـــه انجـــام شـــده ولـــی کشـــور دارای مشـــکالتی
هســـت کـــه رهبـــر معظـــم انقـــاب همبارهـــا گفتهانـــد
و خـــود مـــا هـــم احســـاس میکنیـــم کـــه بههیچوجـــه
نمیشـــود همـــه مشـــکالت را از تحریمهـــا و خارجـــی
دانســـت و بیشـــتر بـــه خاطـــر ایـــن اســـت کـــه اراده و
برنامهریـــزی الزم بـــرای اینکـــه آن شـــکوفایی اتفـــاق
بیافتـــد در کشـــور بـــه وجـــود نیامـــده و نیـــاز بـــه
برنامهریـــزی بلندمـــدت داریـــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه شـــرط
برنامهریـــزی بلندمـــدت ایـــن اســـت کـــه در کشـــور
بـــر روی مصالـــح ملـــی بـــه یـــک توافـــق برســـیم و در
گردشهـــای سیاســـی کشـــور برنامههـــا بههیچوجـــه
تغیی ــر نکن ــد اف ــزود :در دی ــدار مق ــام معظ ــم رهب ــری ب ــا
صنعتگ ــران و تولیدکنن ــدگان ،ایش ــان گل ــه بس ــیار بجای ــی
مطـــرح کردنـــد کـــه مـــا هنـــوز نقشـــه توســـعه علمـــی و
صنعتـــی کشـــور را ننوشـــتهایم.
وی افـــزود :بـــا وجـــود اینکـــه مقـــام معظـــم رهبـــری
تهی ــه نقش ــه جام ــع علم ــی کش ــور را ب ــه ش ــورای عال ــی
انقـــاب فرهنگـــی ،ابـــاغ کردهانـــد ،تاکنـــون کار خـــوب
و جـــدی انجـــام نپذیرفتـــه و البتـــه دالیـــل ســـاختاری در
ایـــن خصـــوص وجـــود دارد.
وی در بیـــان ایـــن دالیـــل افـــزود :بایـــد کســـانی کـــه
سیاســـتگذاری بلندمـــدت را انجـــام میدهنـــد خـــارج
از بدن ــه اجرای ــی کش ــور باش ــند و ی ــک جم ــع نخبگان ــی
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با حضور دکرت طیبی انجام گرفت؛
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ایـــن امـــر را انجـــام بدهنـــد و البتـــه مقامـــات ارشـــد
کشـــور هـــم کـــه قـــرار اســـت ایـــن سیاســـتگذاریها
را اجرای ــی کنن ــد نی ــز حض ــور داش ــته باش ــند و یک ــی از
دالی ــل اصل ــی تش ــکیل ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی
توســـط حضـــرت امـــام خمینـــی(ره) و بهویـــژه حمایـــت
توس ــط رهب ــر معظ ــم انق ــاب نی ــز ایف ــای همی ــن نق ــش
ب ــود و آنط ــور ک ــه بای ــد ،ای ــن نق ــش را ایف ــاء نکردی ــم
و امیدواریـــم ایـــن نقـــش را بهویـــژه در دولـــت ســـیزدهم
خ ــوب انج ــام دهی ــم.
دکتــر طیبــی ادامــه داد :تــاش مــا در جهاددانشــگاهی
آن اس ــت ک ــه ب ــه حوزههای ــی وارد ش ــویم ک ــه دیگ ــران
و بخـــش خصوصـــی ورود نمیکننـــد و ایـــن حوزههایـــی
هســـتند کـــه نیـــاز بـــه منابـــع مالـــی زیـــادی دارنـــد و
ورود بـــه آنهـــا بـــه خاطـــر اینکـــه کارفرمایـــان بهطـــور
عـــام دولتـــی و شـــبهدولتی هســـتند و ریســـک خریـــد
خارجـــی در آنهـــا باالســـت و بخـــش خصوصـــی و
شـــرکتهای دانشبنیـــان کـــه منابـــع مالـــی ندارنـــد
خیلـــی بـــه ایـــن حوزههـــا وارد نمیشـــوند و از طرفـــی
ب ــا توج ــه ب ــه نق ــش بس ــیار پ ــر اهمی ــت آنه ــا در ح ــوزه
اقتص ــاد و صنع ــت ،جهاددانش ــگاهی ض ــرورت دانس ــته در
ای ــن حوزهه ــا وارد ش ــود و کاره ــای بس ــیار موفق ــی نی ــز
انج ــام ش ــده اس ــت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی همچنیـــن در ایـــن نشســـت
ب ــه ارای ــه گزارش ــی از کاره ــای مه ــم و موف ــق ای ــن نه ــاد
انقالب ــی پرداخ ــت.
معـــاون پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن
آئیـــن گفـــت :بیـــش از  65درصـــد از پروژههـــای
جهاددانشـــگاهی ،فناورانـــه و پژوهـــش محـــور اســـت
و ایـــن مســـاله باعـــث افتخـــار اســـت کـــه بیـــش از
پیـــش میتوانـــد بـــر جهـــاد علمـــی کشـــور تأثیرگـــذار
باشـــد بهگونـــهای کـــه میتـــوان گفـــت گلخانـــه
جهاددانشـــگاهی امـــروز بـــه گلســـتان تبدیـــل شـــده
اســـت.
دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی ،ادامـــه داد :از تجهیـــز
ســـازی شـــرکتهای دانشبنیـــان بـــه ســـمت سیســـتم
ســـازی پیـــش رفتهایـــم ،بـــه ایـــن خاطـــر کـــه بایـــد در
مســـایل نـــگاه آیندهپژوهشـــی وجـــود داشـــته باشـــد.
معـــاون پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی یـــادآور شـــد:
امـــروزه در بســـیاری از حوزههـــای علمـــی کشـــور،
متخصص ــان جهاددانش ــگاهی وج ــود دارن ــد ک ــه ای ــن ام ــر
بیانگـــر روحیـــه جهـــادی در واحدهـــای جهاددانشـــگاهی
اســـت.

در ادامـــه ایـــن برنامـــه معـــاون امـــور اقتصـــادی
اســـتانداری اصفهـــان عنـــوان کـــرد :حرکـــت بـــه ســـمت
اقتصـــاد دانشبنیـــان نـــه تنهـــا یـــک انتخـــاب بلکـــه
یـــک الـــزام اســـت و بـــرای طـــی کـــردن ایـــن مســـیر
راه زیـــادی پیـــش روداریـــم تـــا بتوانیـــم در بازارهـــای
دانشبنیـــان جهـــان ورود پیـــدا کنیـــم.
امیررضـــا نقـــش معـــاون امـــور اقتصـــادی اســـتانداری
گفـــت :جهاددانشـــگاهی ســـابقه درخشـــانی در
پژوهشهـــای کاربـــردی داراســـت.
وی ادامـــه داد :بهطورقطـــع جهاددانشـــگاهی یکـــی
از بزرگتریـــن و شـــاخصترین مولودهـــای انقـــاب
اســـت و همانگونـــه کـــه در اســـم آن مشـــخص اســـت،
کار ،کار جهـــادی اســـت و ســـابقه خیلـــی درخشـــانی را
هـــم از ابتـــدای انقـــاب داشـــته اســـت و بخصـــوص بـــا
رویکـــرد جدیـــدی کـــه بحـــث پژوهشهـــای کاربـــردی
و بهویـــژه تبدیـــل علـــم بـــه فنـــاوری و تبدیـــل فنـــاوری
بـــه محصـــول ،حرکتهـــای خیلـــی خوبـــی در
جهاددانشـــگاهی انجـــام شـــده اســـت.
نقـــش افـــزود :بهطورقطـــع حرکـــت بـــه ســـمت
اقتصـــاد دانشبنیـــان و تبدیـــل شـــدن اقتصـــاد کشـــور
بـــه یـــک اقتصـــاد پویـــا و مبتنـــی بـــر دانـــش نـــه تنهـــا
یـــک انتخـــاب بلکـــه یـــک الـــزام اســـت و در برنامههـــای
توس ــعه کش ــور هماف ــق  20در ص ــد را در بح ــث اقتص ــاد

در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
وی تاکی ــد ک ــرد :راه زی ــادی را در پی ــش داری ــم ک ــه
بتـــوان ایـــن وابســـتگی اقتصـــاد را بـــه نفـــت و بیـــرون از
مرزه ــا قط ــع کنی ــم و اص ــول  5گان ــه اقتص ــاد مقاومت ــی
از جملـــه درونزا ،برونگـــرا ،مردمـــی و دانشبنیـــان را
محق ــق کنی ــم ک ــه بهطورقط ــع یک ــی از بازوه ــای ق ــوی
ب ــرای دول ــت و دولتم ــردان ،جهاددانش ــگاهی اس ــت.
نقـــش تصریـــح کـــرد :در اســـتان اصفهـــان نیـــز بـــا
رویکـــرد حـــل مســـئله و مشـــکل کـــه همـــه در همـــه
زمینههـــا مشـــکالت زیـــادی را داریـــم کـــه امیدواریـــم
بتوانیـــم از ایـــن ظرفیتهـــا مثـــل نهـــاد انقالبـــی
جهاددانش ــگاهی و ش ــهرک علم ــی و تحقیقات ــی اصفه ــان
اســـتفاده الزم را ببریـــم.
مرتضـــی تیمـــوری رییـــس ســـابق جهاددانشـــگاهی
صنعتـــی اصفهـــان نیـــز در ایـــن مراســـم ضمـــن
گرامـــی داشـــت ایـــاماهلل دهـــه فجـــر گفـــت :امیدواریـــم
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی در طلیعـــه فجـــر انقـــاب
اســـامی بیـــش از پیـــش بدرخشـــد ،در همیـــن راســـتا
جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی اصفهـــان  12پـــژوه
تحقیقاتـــی در حـــال انجـــام دارد کـــه اکنـــون شـــاهد
رونمایـــی از طـــرح فناورانـــه تدویـــن دانـــش فنـــی
اســـتحصال نیـــکل و کبالـــت خواهیـــم بـــود.
اب ــوذر پورمدن ــی مع ــاون پژوهش ــی ای ــن نی ــز در ادام ــه
ی ــادآور ش ــد :جلس ــاتی ک ــه ریی ــس جهاددانش ــگاهی ب ــا
معاونـــت علمـــی ریاســـت جمهـــوری داشـــتند بهخوبـــی
توانســـت رضایـــت کارفرمـــا را بـــه دســـت آورد و در ایـــن
بیـــن طـــرح فناورانـــه تدویـــن دانـــش فنـــی اســـتحصال
نیـــکل و کبالـــت کـــه اکنـــون در مرحلـــه پایلـــوت قـــرار
گرفتـــه اســـت بـــهزودی بـــه مرحلـــه تجاریســـازی
میرســـد.
همچنیـــن علـــی احمـــدی عاملـــه مدیـــر و پژوهشـــگر
پـــروژه ایـــن طـــرح نیـــز بـــه تشـــریح مراحـــل انجـــام و
مزیتهـــای طـــرح پرداخـــت.
در پایـــان مراســـم از طـــرح فناورانـــه "تدویـــن دانـــش
فنـــی اســـتحصال نیـــکل و کبالـــت از مـــواد معدنـــی
کشـــور" رونمایـــی شـــد.
گفتنـــی اســـت؛ رونمایـــی از چهارصدمیـــن کتـــاب
منتش ــر ش ــده و  30عن ــوان کت ــاب در س ــال  1400مرک ــز
انتشـــارات و تجلیـــل از پژوهشـــگران و جهادگـــران برتـــر
واحـــد صنعتـــی اصفهـــان و بازنشســـتگان ســـال 1400
واحـــد صنعتـــی اصفهـــان ،از دیگـــر قســـمتهای ایـــن
برنامـــه بـــود.

ارائه کلیه خدمات تشخیص و درمان رسطان در این مرکز؛

دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی در این مراسم با اشاره
به این نکته که اقتدار کشور در حوزههای مختلف پزشکی،
کشاورزی و صنعتی منجر به توسعه اقتصادی و رفاه مردم
و افزایش امنیت آنان میشود ،گفت :نتیجه توسعه علمی و
فناورانه در حوزههای پزشکی ،ارائه خدمت بالینی است و در
سایر حوزهها نیز توسعه علمی منجر به ارائه خدمات مطلوب
و افزایش رفاه مردم خواهد شد.
دکتر طیبی در ادامه با تاکید بر این که ،جهاددانشگاهی
از ابتدای تأسیس خود در سال  ۱۳۵۹بر تالش برای تداوم
این الگوسازی در برنامههای خود تاکید داشته ،ادامه داد :بر
اساس این الگو ،تحقیقات انجام شده به صورت کاربردی بوده
و در حوزههای مختلف تبدیل به ارائه خدمت یا محصول
میشود و این محصول فناورانه نیز باید در خدمت مردم.
همچنین این زنجیر باید همواره به هم متصل بوده و تداوم
داشته باشد.
رییس جهاددانشگاهی در ادامه با تاکید بر حمایت از
تجهیز این مجموعه درمانی تصریح کرد :به سهم خود ضمن
سپاس از خیرین و سرپرست پژوهشکده سرطان معتمد ،از
استاد دکتر اردشیر قوامزاده که در بحث توسعه علمی کشور و

خدمات حوزه بالین و دریافت مجوزها سهم ارزشمندی در
تحقق این پروژه داشتهاند ،سپاسگزارم.
دکتر مهدی باصولی سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت
منابع انسانی جهاددانشگاهی نیز در جلسه بازید پروژه در حال
تکمیل مرکز درمانی جامع سرطان پژوهشکده سرطان معتمد
این نهاد با تاکید بر اهمیت بحث توسعهای درمان در حوزههای
پزشکی جهاددانشگاهی و ارائه خدمات تخصصی گستردهتر و
کاملتر به جامعه ،ادامه داد :بنا داریم تا از کلیه ظرفیتهای
جهاددانشگاهی جهت توسعه خدمات تخصصی و فناورانه
استفاده کرده و در این زمینه از تمامی ظرفیتهای موجود از
جمله خیرین و حمایتهای مسووالن همچون نمایندگان ملت
در مجلس شورای اسالمی ،استفاده میکنیم.
دکتر غالمرضا جاوید مدیرکل دفتر تخصصی علوم
پزشکی جهاددانشگاهی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به
جایگاه اهمیت ارائه خدمات پزشکی مطلوب به مردم از سوی
جهاددانشگاهی ،افزود :در این زمینه نقش درمان سرطان
اهمیت ویژهای را دارد و ایجاد این مرکز با ارائه خدمات
تخصصی و فوق تخصصی در منطقه جنوب شهر به عنوان
یکی از مناطق محروم شهر ،اهمیت این امر را صد چندان

دکتـر رامیـن صرامـی فروشـانی سرپرسـت پژوهشـکده
سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی در گـزارش پیشـرفت ایـن
پـروژه بـا اعلام ایـن خبـر که؛ بـا حمایـت ویژه خیریـن این
مجتمـع درمانـی بـا مسـاحتی بالـغ بـر  3000متـر مربع در
موقعیتـی ویـژه در "محلـه خـاوران" بـا هدف ارائه پبشـرفته
تریـن خدمات تخصصـی و فوق تخصصی تشـخیص و درمان
سـرطان بـه اقشـار محروم جامعه با سـرعت در حـال تکمیل
اسـت ،افزود :در راسـتای سیاسـتهای راهبردی پژوهشـکده
سـرطان معتمـد در توسـعه درمانهـای فناورانـه ،برنامـه
جامـع توسـعه زیر سـاختهای خدمات تخصصی در دسـتور
کار قـرار گرفتـه اسـت کـه به موجب آن سـه سـطح خدمات
تخصصـی شـامل چندین کلینیـک اقماری جراحـی در نقاط
مختلـف شـهر ،در کنار سـه مرکز تشـخیصی و تصویربرداری
در شـمال ،جنـوب و مرکز و یک مرکز جامع درمان سـرطان
در جنـوب شـهر بـه امکانـات و زیرسـاختارهای فعلی موجود
در مرکـز اضافـه خواهـد شـد تـا از طریـق ایجاد یک شـبکه
فراگیـر سـطوح متفـاوت خدمات تخصصـی را به شـهروندان
ارائـه کند.
وی خاطرنشان کرد که پروژه در حال ساخت در محله
خاوران پس از تکمیل به عنوان قطب درمانهای پیشرفته،
واجد کلیه بخشهای خدمات معمول و پیشرفته تشخیصی
و درمانی نظیر تصویر برداری ،جراحی ،شیمی درمانی ،لنف
آدم ،آزمایشگاههای پاتوبیولوژی و مهمتر از آن پزشکی
هستهای ،پت اسکن و پرتو درمانی خواهد بود که عم ً
ال نقطه
عطفی در ارائه خدمات تخصصی در جهاددانشگاهی است.
دکتر صرامی مدیر دپارتمان توسعه فناوری درمانهای
پیشرفته پژوهشکده سرطان معتمد در ادامه افزود :در این
مرکز جامع عالوه بر این که کلیه خدمات مورد نیاز یک بیمار
سرطانی در قالب یک پکیج کامل تدارک دیده شده ،ایجاد
زیرساخت الزم برای درمانهای پیشرفته سرطان نظیر ژن
درمانی و ویروس درمانی نیز منظور گردیده است.
دکتر صرامی در ادامه با اشاره به این مهم که تاکنون
قریب به اتفاق تأمین اعتبار این پروژه ملی توسط خیرین
به ویژه اوقاف مرحومه مهرآیین و بدون بهره مندی از منابع
دولتی صورت پذیرفته ،ضمن دعای خیر برای ایشان از
زحمات و تالشهای ارزشمند استاد قوام زاده در طراحی و
پیشبرد مراحل علمی آن نیز قدردانی کرد.
پروفسور اردشیر قوامزاده نیز در ادامه این مراسم بر لزوم
ایجاد انستیتو سرطان در جهاددانشگاهی تاکید کرد و افزود:
امیدوار هستیم عالوه بر ایجاد مراکز تشخیصی و درمانی
جهاددانشگاهی از جمله این مرکز ،به زودی شاهد تأسیس و
راه اندازی انستیتو کنسر (سرطان) جهاددانشگاهی باشیم و
این مهم تنها با خواستن محقق میشود.
مهندس محمودی از خیرین سازنده این ساختمان نیز
در ادامه این مراسم ،با اشاره به کالم جامع مقام معظم
رهبری که از جهاددانشگاهی به عنوان "شجره طیبه" نام
بردند ،گفت :خدا را شاکریم که با سپردن این مرکز بزرگ
به یکی از مراکز بزرگ و معتبر جهاددانشگاهی "پژوهشکده
سرطان معتمد" نیت واقف محقق شد و تالش میکنیم با
کمک دکتر صرامی رییس پژوهشکده سرطان معتمد و تیم
تخصصی ایشان ،این مرکز افتخاری برای منطقه و نمونهای
در سطح تهران بوده و با کمک مسووالن این نهال کوچک
تبدیل به درخت تنومندی برای خدمت به مردم محروم شود.
در پایان اعضای هیات رییسه جهاددانشگاهی و سایر
مدعوین از بخشها و طبقات مختلف ساختمان دیدن کردند.
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روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی 5 ،آبان ماه :با تأسیس مرکز جامع
سرطان معتمد جهاددانشگاهی به عنوان قطب درمانهای فناورانه سرطان در جنوب شهر تهران ،کلیه
خدمات مرتبط با تشخیص و درمان سرطان در این منطقه ارائه خواهد شد.
رییس جهاددانشگاهی ،سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی و مدیرکل دفتر
تخصصی علوم پزشکی این نهاد با همراهی ،خ ّیرین ،مدیران و مشاوران پژوهشکده سرطان معتمد
از پروژه در حال تکمیل مرکز درمانی جامع سرطان پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی که به
زودی در جنوب شهر تهران تأسیس میشود ،بازدید کردند.

ارائه پیشرفتهترین خدمات تشخیص
و درمان سرطان به اقشار محروم جامعه

www.acecr.ac.ir

مرکز جامع رسطان معتمد
جهاددانشگاهی در جنوب شهر
تهران تأسیس میشود

خواهد کرد و دفتر خدمات تخصصی پزشکی جهاددانشگاهی
نیز این مهم را تا حصول نتیجه و تحقق پروسه تأسیس ،به
صورت جدی پیگیری میکند.

سال بیستو دوم│شماره185
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با حضور رییس جهاددانشگاهی؛

کلینیکآبزیانسازمان
جهاددانشگاهیتهرانافتتاحشد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی،
 ۲۵مهــر مــاه :کلینیــک آبزیــان

ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران بــا
هــدف بهبــود بهــرهوری و تولیــد غــذای
ســالم در مــزارع کشــور از طریــق توســعه
فعالیتهــای بهداشــتی ،بــا حضــور رییــس
جهاددانشــگاهی افتتــاح شــد.
مراســم افتتــاح کلینیــک آبزیــان
ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران بــا
حضــور دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس
جهاددانشــگاهی ،دکتــر محمدرضــا
پورعابــدی معــاون پژوهــش و فنــاوری،
دکتــر داراب یزدانــی مدیــرکل دفتــر
تخصصــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی،
دکتــر ولــیاهلل روشــن مدیــرکل دفتــر
تخصصــی علــوم پایــه ،فنــی و مهندســی،
دکتــر مســعود کمبرانــی رییــس ســازمان
جهاددانشــگاهی تهــران و دیگــر مســووالن
ایــن نهــاد برگــزار شــد.

توجه به آبزیان امنیت غذایی مردم را به
دنبال دارد

دکتــر حمیدرضــا طیبــی در ایــن مراســم اظهــار کــرد:
از ابتــدای تأســیس جهاددانشــگاهی وظیفــه خودمــان
دانســتهایم کــه در زمینــه توســعه و پیشــرفت دانشبنیــان
الگوهــای خوبــی را انجــام دهیــم و متکــی بــه تــوان علمــی
و فناورانــه خودمــان باشــیم.

در ادامــه دکتــر کمبرانــی اظهــار کــرد :قصــد داریــم
کارهــای خوبــی را در ســازمان تهــران انجــام دهیــم،
کارهایــی کــه مــورد نیــاز کشــور اســت همــان چیــزی کــه
مــا را بــه صرافــت راهانــدازی ایــن کلینیــک انداخــت.
وی افــزود :در حــال حاضــر فکــر میکنــم ایــن کلینیــک
دارای اســتانداردهای پایــه اســت و میتوانــد آینــده خوبــی
داشــته باشــد .در کشــور کلینیــک آبزیــان کــم اســت و
ســعی کردهایــم در ایــن زمینــه ایــن مرکــز مرجــع باشــد و
کارهــای خوبــی را در کنــار آن انجــام دهیــم.
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران بـــا بیـــان
ایـــن کـــه وضـــع ماهیهایـــی کـــه در کشـــور مصـــرف
میکنیـــم خـــوب نیســـت و تـــاش میکنیـــم ایـــن
وضعیـــت بهبـــود یابـــد ،ادامـــه داد :امیدواریـــم بـــا
راهان ــدازی ای ــن کلینی ــک بتوانی ــم مرج ــع تغذی ــه باش ــیم
ت ــا غ ــذای مطمئ ــن و اس ــتاندارد ارائ ــه دهی ــم .همچنی ــن
تـــاش میکنیـــم برنـــد کلینیـــک آبزیـــان ســـازمان
جهاددانش ــگاهی ته ــران در کش ــور مرج ــع باش ــد و کم ــک
کنیـــم ایـــن تخصـــص در کشـــور پـــا بگیـــرد.

توجه به ایجاد شبکه ارتباطی ملی و
بینالمللی بهداشت و بیماریهای آبزیان

دکتــر عرفــان منــش مدیــر گــروه پژوهشــی فرآوردههــای
بیولوژیــک دامــی اظهــار کــرد :هــدف از راهانــدازی ایــن
کلینیــک توســعه فعالیتهــای دامپزشــکی آبزیــان در
ســطح کشــور ،ایجــاد شــبکه ارتباطــی ملــی و بینالمللــی
بهداشــت و بیماریهــای آبزیــان ،دسترســی ارزان جامعــه
بــه پروتئیــن و محصــول ســالم اســت.
وی افــزود :در ایــن کلینیــک تــاش داریــم تــا بــه افزایــش
بهــرهوری در مــزارع قــزلآال بــا اســتفاده از اصــول امنیــت
زیســتی ،پایــداری در کســبوکارهای مرتبــط بــا آبزیــان
و حفــظ مشــاغل موجــود ،توســعه و گــردآوری دانــش و
اطالعــات مــورد نیــاز بــرای تولیــد ماهــی ســالم و افزایــش
ســرانه مصــرف ماهــی در کشــور اســت.
وی ایجــاد شــبکه اطالعاتــی جهــت هماهنگــی بخشهــای
مختلــف صنعــت و بهبــود شــرایط تولیــد از دیگــر
اهــداف ایــن کلینیــک برشــمرد و افــزود :گــروه پژوهشــی
فرآوردههــای بیولوژیــک دامــی کــه از گروههــای
پژوهشــی مصــوب جهاددانشــگاهی اســت پشــتیبان علمــی
و تحقیقاتــی ایــن کلینیــک خواهــد بــود همچنیــن ارتبــاط
بــا دانشــگاه و همــکاری نزدیــک بــا اســاتید دانشــگاهی و
افــراد مجــرب در ســازمانها و دســتگاههای اجرایــی از
نقــاط قــوت ایــن مجموعــه خدمــات تخصصــی اســت.
مدیر راهاندازی کلینیک تخصصی آبزیان جهاددانشگاهی
تهران گفت :با توسعه فعالیتهای کلینیک تخصصی آبزیان
در جهاددانشگاهی انتظار میرود دامپزشکی آبزیان در کشور
با سرعت بیشتری به رشد خود ادامه داده و نقیصه موجود در
این بخش را هر چه زودتر برطرف کند.
عرفانمنـش بـا بیـان اینکـه دامپزشـکی آبزیـان بهعلـت

جدیدتـر بـودن و دوگانگـی متولـی آن در سـاختار اجرایـی
کشـور از زمـان آغـاز فعالیـت ،نسـبت بـه بقیـه زمینههـای
تخصصـی دامپزشـکی رشـد کمتـری داشـته اسـت ،افـزود:
در پـی فعالیـت سـه دهـه اخیـر در حوزههـای تحقیقـات بر
روی انـواع ماهـی در مرکـز تحقیقات آبزیان و تولید واکسـن
آبزیـان سـازمان جهاددانشـگاهی تهران تالش برای تأسـیس
یـک کلینیـک تخصصـی بـرای خدمترسـانی بـه صنعـت
آبزیپـروری کشـور را از سـال  1395آغـاز کـرد.
وی یــادآور شــد :دامپزشــکان عالقهمنــد همــکاری بــا ایــن
کلینیــک تخصصــی میتواننــد بــا شــمارههای تمــاس
ایــن مرکــز  021-86054192و  021- 86054613تمــاس
بگیرنــد و یــا از طریــق صفحــه اینســتاگرام کلینیــک بــه
نشــانی  @fishclinicبــا ایــن مرکــز در ارتبــاط باشــند.
گفتنــی اســت ،در پــی فعالیــت ســه دهــه اخیــر در
حوزههــای تحقیقــات بــر روی انــواع ماهــی در مرکــز
تحقیقــات آبزیــان و تولیــد واکســن آبزیــان ســازمان
جهاددانشــگاهی تهــران تــاش بــرای تأســیس یــک
کلینیــک تخصصــی بــرای خدمترســانی بــه صنعــت
آبزیپــروری کشــور را از ســال  1395آغــاز کــرد .ایــن
کلینیــک کــه آزمایشــگاهی را نیــز در کنــار خــود دارد
مأموریــت خــود را تــاش در جهــت بهبــود بهــرهوری و
تولیــد غــذای ســالم در مــزارع کشــور از طریــق توســعه
فعالیتهــای بهداشــتی قــرار داده اســت.
در ایــن کلینیــک عــاوه بــر خدمــات تشــخیصی و
درمانــی ،اجــرای دورههــای آموزشــی و همــکاری بــا
دامپزشــکان بخــش خصوصــی فعــال در زمینــه آبزیــان و
ارائــه مشــاورههای تخصصــی بــه آنهــا در دســتور کار
قــرار دارد .ایجــاد شــبکه اطالعاتــی جهــت هماهنگــی
بخشهــای مختلــف صنعــت و بهبــود شــرایط تولیــد از
دیگــر اهــداف ایــن کلینیــک اســت.
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وی افــزود :مــا ســعی کردهایــم در ایــن راه درســت
بهگونــهای برنامهریــزی کنیــم کــه چــه براســاس نیــاز
ملــی یــا مزیت بومــی ،واحدهــای ســازمانی جهاددانشــگاهی
کار شــاخصی انجــام دهنــد و از ســازمان تهــران نیــز همیــن
توقــع را داریــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی تصریـــح کـــرد :اگـــر از نظـــر
فنـــی و مهندســـی ،تهـــران رتبـــه اول نباشـــد قطعـــاً
بـــرای گزینـــه دوم تهـــران را انتخـــاب میکنیـــم؛ زیـــرا
نخبههـــای کشـــور در دانشـــگاه تهـــران حضـــور دارنـــد
و توقـــع ایـــن اســـت کـــه بـــا وجـــود ایـــن نخبـــگان کار
شـــاخص انجـــام شـــود.
دکتــر طیبــی ادامــه داد :امیدواریــم بــا حمایــت
جهاددانشــگاهی و برنامهریــزی مســووالن ایــن واحــد در
چنــد زمینــه ،کار شــاخص و خــوب انجــام دهــد و مدعــی
حــل مشــکالت کشــور شــویم .کار آبزیــان کار بســیار خوبــی
اســت کــه بــا امنیــت غذایــی و ســامت مــردم ســر کار
دارد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه یـــک بحـــث فعالیـــت
جهاددانشـــگاهی توســـعه فرهنگـــی اســـت ،گفـــت:
توســـعه بـــه افـــراد توســـعهیافته نیـــاز دارد .وظیفـــه مـــا
ایـــن اســـت کـــه بـــرای تربیـــت انســـان توســـعهیافته
الگوســـازی کنیـــم.
رییــس جهاددانشــگاهی افــزود :اگــر در کشــور تصمیمــات
عاقالنــه گرفتــه شــود ،درســت برنامهریــزی شــود و
مدیــران نیــز درســت بــه کار گرفتــه شــوند در  2برنامــه
 5ســاله میتوانیــم کشــور را بــه جایــگاه خوبــی برســانیم
و جهاددانشــگاهی هــم ایــن موضــوع را بــه اثبــات رســانده
اســت.
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در سفر دکرت طیبی به اردبیل انجام شد؛

افتتاح و کلنگ زنی طرحهای جدید
جهاددانشگاهی در استان اردبیل
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی،

 ۲۳بهمنمــاه :دکتــر حمیدرضــا طیبــی
رییــس جهاددانشــگاهی در راســتای
افتتــاح و کلنــگ زنــی طرحهــای
جدیــد جهاددانشــگاهی اســتان اردبیــل
بــه مناســبت چهــل و ســومین ســالگرد
پیــروزی انقــاب اســامی  22و 23
بهمنمــاه بــه ایــن اســتان ســفر کــرد.
رییــس جهاددانشــگاهی در روز اول
ایــن ســفر کــه دکتــر عیســی علیــزاده
معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس
جهاددانشــگاهی نیــز حضــور داشــت پــس
از افتتــاح ســاختمان جهاددانشــگاهی
واحــد اردبیــل بــا نماینــده ولیفقیــه در
اســتان و امــام جمعــه اردبیــل دیــدار و بــا
جهادگــران ایــن واحــد نشســتی را برگــزار
کــرد.

ضرورت راهاندازی مرکز تحقیقات
سرطان توسط جهاددانشگاهی در استان
اردبیل

آیـتاهلل سـید حسـن عاملـی در نشسـت بـا رییـس
جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه موضـوع جهـاد تبییـن مدنظر
مقـام معظـم رهبـری ،گفـت :سـرعت تحـوالت علمـی دنیـا
بسـیار باالسـت و اگـر پـا بهپای تحـوالت علمی دنیـا حرکت
نکنیـم ،همـه چـی را باختهایـم.
وی جهاددانشـگاهی را مولـود انقلاب اسلامی دانسـت و
افـزود :بزرگتریـن خدمـت ،خدمت علمی اسـت و در همین
راسـتا فعالیتهای جهاددانشـگاهی بسـیار ارزشـمند است.
آیـتاهلل عاملـی با اشـاره بـه فعالیتهای جهاددانشـگاهی
در حـوزه درمـان نابـاروری ،تصریـح کـرد :معالجـه یـک
خبرنـگار ضـد ایرانـی خارجـی در یکـی از مراکـز درمـان
جهاددانشـگاهی ،باعـث تغییـر دیـدگاه وی نسـبت بـه
جمهـوری اسلامی ایـران شـده اسـت.
نماینده ولیفقیه در اسـتان اردبیل ورود جهاددانشـگاهی
بـه عرصههـای حسـاس را بسـیار ارزشـمند دانسـت و گفت:

جهاددانشـگاهی مسـئولیتی خطیـر در اسـتقالل اقتصـادی
کشور دارد.
وی بدتریـن محاصـره را محاصـره تکنولـوژی عنـوان کرد
و ادامـه داد :بـا توجـه به اینکه اسـتان اردبیـل دارای جوانان
نخبـه و نیـروی انسـانی شایسـته اسـت ،از جهاددانشـگاهی
انتظـار مـیرود در راهانـدازی مجموعههـای خـود در
اسـتانها ،توجـه ویـژهای بـه اسـتان اردبیـل داشـته باشـد.
امـام جمعـه اردبیل بهضـرورت راهاندازی مرکـز تحقیقات
سـرطان توسـط جهاددانشـگاهی در اسـتان اردبیـل تاکیـد
کـرد و گفـت :در همیـن خصـوص مجموعه اسـتان بهصورت
همهجانبـه بـا جهاددانشـگاهی همـکاری خواهـد کرد.
باید به توان داخل اعتماد کرد
در ایـن دیـدار دکتـر حمیدرضـا طیبـی بـا اشـاره بـه
فعالیتهـای جهاددانشـگاهی ،گفـت :امـروز جمهـوری
اسلامی ایـران در حـوزه درمـان نابـاروری در سـطح
پیشـرفتهترین کشـورهای دنیا قـرار دارد و پژوهشـگاه رویان
جهاددانشـگاهی جـزو  10مجموعـه برتـر دنیـا در این حوزه
اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی بـا دارا بـودن 9

مجموعـه درمان نابـاروری 50 ،درصد درمان ناباروری کشـور
را انجـام میدهـد و نـرخ موفقیـت بـاالی  35درصـدی دارد،
تصریـح کرد :در حـد توانمنـدی و امکانات جهاددانشـگاهی،
مراکـز نابـاروری را توسـعه و گسـترش خواهیـم داد.
دکتـر طیبـی بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی در حـوزه
سـلولهای بنیـادی و بازسـازی بافتهـای فرسـوده بـدن
نیـز فعـال اسـت و بحـث ژندرمانی را نیـز آغاز کرده اسـت،
افـزود :در حـوزه کشـاورزی نیـز در موضوعـات گیاهـان
دارویـی ،اصلاح نـژاد دام ،زنجیـره تولیـد ماهـی در قفـس و
بذرهـای هیبریـدی نیـز فعالیتهـای گسـترده و موفقـی در
حـال انجام اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکـه در حـوزه فنی و
مهندسـی در بخشهـای فرسـتندههای رادیویـی ،تلویزیونی
و نظامـی نیـز کارهایـی صـورت گرفته اسـت ،گفـت :در این
سـفر خـط پایلـوت تولیـد نشاسـته و محصـوالت جانبـی بـا
اسـتفاده از سـیبزمینی درجـه  2و  3و ضایعـات آن در
اسـتان اردبیـل افتتـاح میشـود و امیـد مـیرود بـا حمایـت
مسـئوالن اسـتان خـط تولیـد صنعتـی ایـن محصـول نیز به
زودی افتتـاح شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تـوان انجـام کارهـای بـزرگ را

همچنیـن دکتـر طیبـی عصـر در جمع جهادگـران واحد
اردبیـل اظهار کـرد :سـند چشـمانداز جهاددانشـگاهی برای
افـق  1404تدویـن شـده کـه در ایـن سـند برنامههـای
راهبـردی و سـهم ایـن نهـاد در پیشـبرد اهـداف علمـی و
شـاخصهای توسـعهای مشـخص و مـدون شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه همـه واحدهای جهاددانشـگاهی
در کشـور بایـد بـا تمـام ظرفیـت و مزیتهای اسـتانی فعال
باشـند و در راسـتای اعتلای وجهـه علمـی و فناورانـه ایـن
نهـاد انقالبـی گام بردارنـد ،خاطرنشـان کـرد :در سـفری که
چنـد سـال گذشـته به اردبیـل داشـتم جهاددانشـگاهی این
اسـتان از کمتریـن امکانـات برخـوردار بـود امـا امسـال بـا
حمایتهـای جهاددانشـگاهی و مسـئوالن اسـتانی شـاهد
رشـد کمـی و کیفـی ایـن نهـاد علمـی ،آموزشـی و جهادی
در اردبیـل هسـتیم.
رییس جهاددانشـگاهی ،دسـتاوردهای جهاددانشگاهی را
در همـه ابعـاد مهـم و تاثیرگـذار ارزیابی کرد و گفـت :ما در
ایـن نهـاد اهـداف علمـی و فناورانه را در توسـعه فـنآوری و
اقتصـاد دانشبنیـان پیگیـری میکنیـم کـه در اردبیـل نیـز
شـاهد تالشهـای همـکاران در ایـن حوزه هسـتیم.
دکتـر طیبی هـدف از تاسـیس جهاددانشـگاهی را ایجاد
یـک نهـاد الگوسـاز در بیـان تـوان کشـور بـرای رسـیدن به
پیشـرفتهای علمـی و فناوریهـای نویـن توصیـف کـرد
و افـزود :عناصـر رسـیدن بـه پیشـرفت ،توسـعه فرهنگـی،
فناورانـه ،آموزشهـای تخصصـی و ایجـاد کارآفرینـی اسـت
کـه در ایـن میـان ،جهاددانشـگاهی تلاش میکنـد در همه

افتتاح ساختمان جهاددانشگاهی
اردبیل

همچنیـن بـا حضور دکتـر طیبی رییس جهاددانشـگاهی
سـاختمان جهاددانشـگاهی واحـد اردبیـل افتتـاح و بـه
بهرهبـرداری رسـید.
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در کشـور داریـم ،افـزود :بایـد بـه توان ملـی اعتمـاد کنیم و
برنامهریزیهـای بلندمـدت داشـته باشـیم و عالوه بـر تامین
نیازهـای داخلـی ،در زمینـه صـادرات نیـز فعال باشـیم.
دکتر طیبی با اشـاره بـه فعالیتهای جهاددانشـگاهی در
حـوزه علوم انسـانی و خانـواده ،ادامه داد :در حـوزه فرهنگی
نیـز جهاددانشـگاهی دارای خبرگزاریهـای ایسـنا و ایکنـا،
مرکـز انتشـارات و مرکـز افـکار سـنجی و در حـوزه آموزش
دارای  2دانشـگاه ،شـش موسسـه آمـوزش عالـی و تعـدادی
مرکـز علمـی کاربردی اسـت.
وی همچنیـن از طراحـی و سـاخت واگنهـای متـرو بـه
همـت جهاددانشـگاهی خبـر داد و گفـت :امیـد مـیرود بـا
حمایـت دولـت از تـوان داخلـی ،وابسـتگی به خـارج در این
حـوزه بـه حداقل برسـد.

زمینههـا الگوسـازیهای خوبـی بـه جامعـه ارایـه دهـد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه موفقیـت
واحـد اردبیـل در ایجـاد خـط تولید نشاسـته صنعتـی مورد
اسـتفاده در صنعـت نفـت اشـاره و اظهـار کـرد :فنـاوران
جهاددانشـگاهی اردبیـل بـا همـکاری پژوهشـکده توسـعه
صنایـع شـیمیایی جهاددانشـگاهی در رقابـت بـا بهتریـن
تکنولوژیهـا بـرای ایجـاد ایـن واحـد صنعتـی وارد عمـل
شـده و امـروز خوشـحالیم کـه شـاهد راهانـدازی ایـن خـط
تولیـد در اردبیـل هسـتیم.
رییـس جهاددانشـگاهی ابـراز امیـدواری کـرد؛ بـا
خودکفایـی ایـران در تولیـد ایـن نشاسـته صنعتـی زمینـه
صـادرات ایـن محصول به کشـورهای همسـایه فراهم شـود.
در این جلسـه جهادگران جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیل
نظرات و پیشـنهادها خود را برای پیشـبرد اهداف توسـعهای
جهاددانشـگاهی در اسـتان بیان کردند.

در مراسـمی کـه همزمـان بـا یـوم اهلل  22بهمـن در
سـاختمان جهاددانشـگاهی واحد اردبیل برگزار شـد ،رییس
جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل اظهار کـرد :عملیات احداث
سـاختمان سـتادی ایـن واحد از سـال  91کلنگ زنی شـده
بـود کـه در چهار سـال اخیر با سـرعت گرفتـن کار موفق به
افتتـاح و بهرهبـرداری از آن شـدیم.
مهـران اوچـی اردبیلی خاطرنشـان کـرد :این سـاختمان
در  570مترمربـع بـا زیربنـای  3هـزار و  337مترمربـع
احـداث شـده اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکه سـاختمان جهاددانشـگاهی واحد
اردبیـل در  ۵طبقـه بـا پارکینـگ سـاخته و بـه بهرهبـرداری
رسـیده اسـت ،گفت :کاربری ساختمان آموزشـی و فرهنگی
اسـت کـه در طبقـات آن مراکـز علمـی – کاربـردی ،رشـد،
مطالعات شـهری ،مشـاوره ژنتیک و آمـوزش تخصصی کوتاه
مـدت ،بانـک خـون بند ناف و بخش سـتادی گنجانده شـده
است.
رییـس جهاددانشـگاهی اردبیـل بـه اهـداف احـداث این
پـروژه در اسـتان اشـاره و اظهـار کـرد :لـزوم رشـد امکانـات
و فضاهـا متناسـب بـا گسـترش فعالیتهـای آموزشـی،
پژوهشـی و فرهنگـی ،حفـظ سـرمایهها و جلوگیـری از هدر
رفـت منابـع در قالـب اجـاره فضاهـای مـورد نیاز مسـئوالن
جهاددانشـگاهی را بـر آن داشـت تـا نسـبت بـه احـداث این
سـاختمان اقـدام کنند.
اوچـی اردبیلی خاطرنشـان کـرد :از دیگر اهـداف احداث
ایـن سـاختمان لـزوم تمرکز حوزههای سـتادی در یک نقطه
و ایجـاد امکان رقابت با سـایر مراکز آموزشـی و بسترسـازی
در راسـتای افزایـش ظرفیـت پذیـرش دانشـجویان در مرکز
علمـی – کاربـردی جهاددانشـگاهی بـود کـه موفـق شـدیم
بـا اخـذ موافقت از مسـئوالن کشـوری و همراهی مسـئوالن
اسـتانی نسـبت به احـداث این سـاختمان اقـدام کنیم.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه اقدامـات
ارزشـمند جهاددانشـگاهی بهعنوان مولود انقالب اشـاره کرد
و گفـت :یکـی از طرحهـای مهـم و فناورانه جهاددانشـگاهی
کـه در سـفر دکتـر طیبـی ،رییـس جهاددانشـگاهی کشـور
افتتـاح میشـود ،خـط تولیـد نشاسـته صنعتـی اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی اردبیـل ادامـه داد :راهانـدازی
ایـن واحـد صنعتی بـا همـکاری پژوهشـکده توسـعه صنایع
شـیمیایی جهاددانشـگاهی و با مسـاعدت جهاددانشـگاهی و
مسـئوالن اسـتان در مسـیر خوبی قرار گرفت تـا بتواند یکی
از نیازهـای اساسـی کشـور در صنعـت نفـت را مرتفـع کند.
اوچـی اردبیـل بیـان کـرد :همچنیـن در اسـتان اردبیـل
مـا موفـق بـه راهاندازی مرکـز درمـان ناباروری قفقاز شـدیم
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کـه طبـق آمـار اعالمـی ،از زمان راهانـدازی در سـال ۱۳۸۹
تاکنـون بیـش از  30هـزار نفـر مراجعـه کننـده داشـته و
درمـان بیـش از  3هـزار زوج در ایـن مرکـز موفقیتآمیـز
بوده اسـت.
اوچـی اردبیلـی بـه انتخـاب جهاددانشـگاهی اردبیـل
بهعنـوان واحـد در حـال توسـعه برتـر جهاددانشـگاهی در
سـال جاری اشـاره و اظهار کرد :دبیرخانه طرح ملی توسـعه
مشـاغل خانگـی در اردبیـل بـا هـدف ایجـاد اشـتغال پایدار
زنـان افتتـاح شـد و بـا سـهمیه  2هزارنفـری در اردبیل آغاز
بـه کار کـرد کـه از طرحهای مهـم و موفق جهاددانشـگاهی
در اردبیل اسـت.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

مجتمع رفاهی جهاددانشگاهی در
سرعین به بهرهبرداری رسید

گفتنـــی اســـت بـــا حضـــور رییـــس جهاددانشـــگاهی،
مجتمـــع رفاهـــی جهاددانشـــگاهی  ۲۳بهمـــن در شـــهر
ســـرعین بـــه بهرهبـــرداری رســـید و مراســـم احـــداث
مجتم ــع س ــامت جهاددانش ــگاهی اردبی ــل برگ ــزار ش ــد.
مجتمـــع رفاهـــی جهاددانشـــگاهی در ســـرعین ایـــن
طـــرح یکـــی از چهـــار طـــرح جهاددانشـــگاهی اســـتان
اردبی ــل ب ــود ک ــه ب ــه مناس ــبت چه ــل و س ــومین س ــالگرد
پیـــروزی انقـــاب اســـامی افتتـــاح شـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان اردبیـــل در حاشـــیه
افتتـــاح ایـــن پـــروژه گفـــت :ایـــن مجتمـــع توســـط
معاونـــت پشـــتیبانی و مدیریـــت منابـــع جهاددانشـــگاهی
کشـــور در زمینـــی بـــه مســـاحت  ۲۴۰مترمربـــع و 750
مترمرب ــع زیربن ــا در  ۵طبق ــه و  ۸واح ــد ب ــرای اس ــتفاده
کارکنـــان جهاددانشـــگاهی سراســـر کشـــور آمـــاده شـــده
اســـت.
مهـــران اوچـــی اردبیلـــی ،شـــهر ســـرعین را یکـــی از
قطبهـــای گردشـــگری اســـتان عنـــوان و اضافـــه کـــرد:
هـــدف از راهانـــدازی ایـــن مجتمـــع توســـعه و بهبـــود
خدمـــات رفاهـــی بـــرای اعضـــای جهاددانشـــگاهی اســـت.
وی ادامـــه داد :شـــهر ســـرعین بـــه خاطـــر داشـــتن
آبگرمهـــای معدنـــی و طبیعـــت بکـــر مقصـــد ســـفر
جهادگـــران جهاددانشـــگاهی از سراســـر کشـــور اســـت
بـــه همیـــن خاطـــر محـــل ایـــن مجتمـــع در ایـــن شـــهر
توریســـتی و گردشـــگری انتخـــاب شـــد.
همچنیـــن بـــه مناســـبت چهـــل و ســـومین ســـالگرد
پیـــروز انقـــاب اســـامی احـــداث مجتمـــع ســـامت
جهاددانشـــگاهی اســـتان اردبیـــل بـــا حضـــور دکتـــر
حمیدرضـــا طیبـــی ،رییـــس جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر
عیســـی علیـــزاده ،معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس
جهاددانشـــگاهی و دکتـــر علـــی محمدیـــان اردی رییـــس
دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ،خدم ــات بهداش ــتی و درمان ــی
اردبیـــل آغـــاز شـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اردبیـــل ،در مراســـم کلنـــگ
زنـــی ایـــن پـــروژه گفـــت :ایـــن پـــروژه در زمینـــی بـــه
مس ــاحت ی ــک ه ــزار و  275مترمرب ــع ب ــا  2ه ــزار مت ــر
مربـــع زیربنـــا در  4طبقـــه در شـــهرک نیـــاش اردبیـــل
احـــداث خواهـــد شـــد.
مهـــران اوچـــی اردبیلـــی هـــدف از احـــداث ایـــن
مجتم ــع را توس ــعه فعالیته ــای مرک ــز درم ــان ناب ــاروری
و ایجـــاد بســـتر مناســـب بـــرای ارایـــه خدمـــات درمانـــی
و پزشـــکی جهاددانشـــگاهی در ســـطح اســـتان اردبیـــل
عنـــوان و خاطرنشـــان کـــرد :کارفرمـــای ایـــن مجتمـــع
جهاددانش ــگاهی اردبی ــل و مش ــاور آن ش ــرکت مهندس ــین
مش ــاور نق ــش مان ــدگار اس ــت و س ــعی خواه ــد ش ــد کار
اح ــداث آن ب ــا مس ــاعدت مس ــئوالن کش ــوری و اس ــتانی
در ســـریعترین زمـــان ممکـــن انجـــام گیـــرد.

خط تولید نشاسته صنعتی
جهاددانشگاهی در اردبیل افتتاح شد

با حضـور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشـگاهی،
دکتـر نیکزاد نائب رییس مجلس شـورای اسلامی ،مهندس
بـدری نماینـده اردبیـل ،نیـر ،نمیـن و سـرعین در مجلـس
شـورای اسلامی ،دکتر قاسـمیان معـاون سیاسـی و امنیتی
اسـتاندار اردبیـل و جمعـی از مسـئوالن اسـتان اردبیل ،خط
تولیـد نشاسـته صنعتـی جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل
افتتاح شـد.
دکتـر حمیدرضـا طیبـی در ایـن مراسـم حرکتهـای
تحولـی در ایـن حـوزه را قابـل مقایسـه بـا پیـش از انقلاب
ندانسـت و خاطرنشـان کرد :بعـد از پیروزی انقالب اسلامی
یکـی از پایههـای اقتـدار کشـور توانمندیهـای علمـی بوده
کـه جهاددانشـگاهی بهعنـوان مولـود انقلاب در این مسـیر
کارنامـه قابـل قبولـی دارد و همچنـان سـعی دارد با حرکت
در مرزهـای علمـی ،کشـور را در ایـن حـوزه بـه خوداتکایی
برساند.
وی پیشـتازی ایـن نهاد در درمان سـرطانهای گوارشـی
را یـادآور شـد و بیـان کـرد :در اسـتان اردبیـل نیز بـا توجه
بـه آمار بـاالی این بیمـاری در صـورت اسـتقبال و همکاری
مسـووالن میتوانیـم اقدامـات خوبـی انجـام و بـا اسـتفاده
از یافتههـای علمـی و پژوهشـی در درمـان ایـن بیمـاری
گامهـای جدی برداشـته شـود.
عضـو شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی ادامـه داد:
جهاددانشـگاهی بـا حرکـت بـه روز در حوزههـای پزشـکی
و علمـی اقدامـات خوبـی در حـوزه درمـان بهویـژه درمـان
نابـاروری ،ژندرمانـی و سـلول درمانـی انجـام داده اسـت
دکتـر طیبـی بیـان کـرد :بهتناسـب ظرفیـت و
پتانسـیل اسـتانهای سراسـر کشـور از واحدهـای اسـتانی
جهاددانشـگاهی خواستهشـده ایدههـای نوآورانـه را مـورد
توجـه قـرار دهنـد کـه خـط تولیـد نشاسـته صنعتـی از
ضایعـات سـیبزمینی نمونـه ایـن حرکـت اسـت کـه در
اسـتان اردبیـل بعـد از چنـد سـال کار تحقیقاتـی راهاندازی
شد .
وی افـزود :سـرمایهگذاری در حـوزه پژوهـش و فنـاوری
در کنـار عـزت و سـرافرازی کشـور نتایـج ملموسـی را در
اشـتغال و کارآفرینـی و تولیـد بـه همـراه دارد و مـا سـعی
داریـم همچنـان گروههـای فعـال جامعـه را در ایـن بخـش
مـورد حمایـت قـرار دهیم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکـه ایـن نهـاد
سـعی کـرده تـا فاصلـه علـم و پژوهـش را بـا تولیـد کـم
کـرده و بهنوعـی بـه کاربـردی شـدن ایـن طرحهـای

مطالعاتـی و تحقیقاتـی کمـک کنـد ،تصریـح کـرد :اقدامات
جهاددانشـگاهی در ورود بـه درمان نابـاروری نتایج و ثمرات
مطلوبـی در اسـتانهای مختلـف داشـته و همچنـان زوجین
نابـارور مـورد حمایـت و همراهـی جـدی این مراکـز درمانی
هسـتند.

آمادگی نمایندگان مجلس شورای
اسالمی برای پشتیبانی از فعالیتهای
جهاددانشگاهی

صدیـف بـدری بـا بیان ایـن مطلـب در آئیـن افتتاح خط
تولیـد نشاسـته صنعتـی جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل
افـزود :فعالیتهـای جهاددانشـگاهی بهعنـوان یـک نهـاد
انقالبـی در حفـظ دسـتاوردهای نظام اسلامی در بخشهای
علمـی ،پژوهشـی و فرهنگـی قابلتقدیـر اسـت.
وی اضافـه کـرد :مجلـس در حال بررسـی الیحـه بودجه
 1401اسـت و قطعـا از ظرفیتهـای قانونـی در تبصرههـا و
مفـاد الیحـه  1401در راسـتای حمایـت از جهاددانشـگاهی
اسـتفاده خواهیـم کـرد تـا منابـع بیشـتری بـه ایـن نهـاد
انقالبـی اختصـاص یابد.
ایـن نماینـده مجلـس بـا قدردانـی از حضـور گسـترده
مـردم در راهپیمایـی  22بهمـن امسـال ،ایـن حضـور را
مانـع از تحقـق اهـداف خبیـث دشـمن در ضربـه زدن بـه
نظـام اسلامی عنـوان و تصریح کـرد :فعالیتهـای نهادهای
انقالبـی بـا محوریت جهـاد سـازندگی و جهاددانشـگاهی در
اوایـل پیـروزی انقلاب به پیشـبرد اهداف آن کمک شـایانی
کر د .
بـدری به آغـاز به کار خط تولید نشاسـته صنعتی اشـاره
و تصریـح کـرد :هرچنـد ایـن کارخانـه بـا ظرفیـت محـدود
و سـرمایهگذاری  5میلیـارد تومانـی در اردبیـل راهانـدازی
میشـود ،امـا طرحهـای توسـعهای آن میتوانـد ارزش
افـزوده بیشـتری را نصیـب اسـتان کنـد.
وی اسـتان اردبیـل را دارای ظرفیـت عظیـم در تولیـد
محصـوالت متنـوع کشـاورزی نظیـر سـیبزمینی ،گنـدم و
محصـوالت باغـی اعلام کـرد و گفـت :بـرای ارتقـای ارزش
افـزوده ایـن بخـش ضـروری اسـت تـا چنیـن مجموعههای
صنعتـی راهانـدازی شـود.
نماینـده اردبیل ،نیر ،نمین و سـرعین در مجلس شـورای
اسلامی یـادآور شـد :ایـن حرکتهـا در حـوزه عمرانـی،
علمـی ،پژوهشـی و تبدیـل ایـده بـه فنـاوری قابلتحسـین
اسـت و انتظـار مـیرود جهاددانشـگاهی در مأموریت خطیر
خـود بهعنـوان حلقـه اتصـال صنعـت و دانشـگاه و حـوزه

مسـعود کمبرانـی اظهار کـرد :مـا در دوران خدمت بارها
طعـم شـیرین لـذت به نتیجـه رسـیدن طرحهای پژوهشـی
و تحقیقاتـی و تجاریسـازی آن را چشـیدهایم و همچنـان
سـعی داریـم بـا حمایـت از طـرح و ایدههای خـوب آنها را
در مجموعـه جهاددانشـگاهی بـه ثمر برسـانیم.
وی خاطرنشـان کرد :همکاران ما در پژوهشـکده توسـعه
صنایـع شـیمیایی جهاددانشـگاهی اقدامـات در راسـتای
حمایـت از طرحهـای پژوهشـی و تحقیقاتـی موثـری در
اسـتانها انجـام میدهنـد کـه نمونـه موفـق آن تولیـد
نشاسـته صنعتـی از سـیبزمینی بـوده کـه خـط تولیـد آن
امـروز در اسـتان اردبیـل بـه ثمـر نشسـته اسـت.
رییـس پژوهشـکده توسـعه صنایـع شـیمیایی
جهاددانشـگاهی از حمایتهـای بیدریـغ رییـس
جهاددانشـگاهی در بـه ثمـر نشسـتن ایـن طـرح ارزشـمند
تقدیـر کـرد و گفت :این پـروژه مصداق طرحهـای تحقیقاتی
کاربـردی اسـت کـه بـا همراهـی مسـئوالن اسـتانی بهویـژه
پیگیـری جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل بـه نتیجه رسـیده
و امیدواریـم بـا جلوگیـری از خامفروشـی ایـن محصـول بـه
قیمـت نـازل چنیـن طرحهای بـا ارزش افـزوده و اشـتغالزا
توسـعه یابـد.
کمبرانـی بـا بیـان اینکـه در گام نخسـت طـرح فناورانـه
تولیـد نشاسـته صنعتـی تـا  500تـن و در گامهـای نهایـی
نیـز تـا  2هـزار تـن تـوان تولیـد در این اسـتان وجـود دارد
تـا نیـاز کشـور را در صنایـع مختلـف تامین کند ،بیـان کرد:
بـا توجـه بـه اینکه اسـتان اردبیـل جایـگاه باالیـی در تولید

جلوگیری از خام فروشی محصول
سیبزمینی با راهاندازی تولید نشاسته
صنعتی جهاددانشگاهی

همچنیـن در مراسـم آغـاز بـه کار ایـن خـط تولیدی که
در شـهرک صنعتـی شـماره دو اردبیـل برگـزار شـد ،رییس
جهاددانشـگاهی اردبیـل راهانـدازی واحـد نیمهصنعتـی
تولیـد نشاسـته بـا قابلیـت تحمـل دمایـی زیـاد را اقدامـی
ارزشـمند در رسـیدن بـه خودکفایـی بـرای تولیـد نشاسـته
صنعتـی عنـوان و اظهار کرد :اسـتان اردبیل با تولید سـاالنه
 750هـزار تـن محصـول سـیبزمینی یکـی از قطبهـای
تولیـد ایـن محصول در کشـور اسـت کـه  250هـزار تن آن
محصـول درجـه دو و سـه محسـوب میشـود.
مهـران اوچـی اردبیلـی خاطرنشـان کـرد :کمبـود
زیرسـاختهای نگهـداری ایـن محصـول بهویـژه سـردخانه
و انبـار اسـتاندارد بـه دورریـز شـدن ایـن محصـول منجـر
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تجاریسـازی موفـق عمـل کنـد.
بـدری ،تصویـب قانـون حمایـت از خانـواده و ارتقـای
جمعیـت در مجلـس شـورای اسلامی را یـادآور شـد و بیان
کـرد :دولـت و مجلـس در ایـن طـرح تصمیـم گرفتهانـد تـا
 90درصـد هزینـه درمـان نابـاروری زوجیـن پرداخـت کنند
تـا امـر فرزنـد آوری مـورد تشـویق و حمایـت قـرار گیـرد.
وی افـزود :در بحـث درمـان نابـاروری جهاددانشـگاهی
فعالیتهـای موثـری در اسـتان انجـام داده اسـت و انتظـار
مـیرود ایـن مرکز توسـعه یابد تـا زوجین نابـارور از خدمات
تخصصـی و درمانـی بهتـر بهرهمنـد شـوند.
بـدری اظهـار کـرد :امیدواریـم جهاددانشـگاهی بـا ورود
بـه حـوزه درمـان بیمـاران گوارشـی و جلوگیـری از افزایش
میـزان سـرطان معـده و مری در اسـتان اردبیـل کار انقالبی
انجـام دهد.

محصـول سـیبزمینی دارد بهراحتـی میتـوان از دورریـز
محصـول درجه سـه و چهار سـیبزمینی در راسـتای تامین
مـواد اولیـه ایـن کارخانـه اسـتفاده کرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تبدیـل ایـده بـه تولیـد و
محصـول تجاریسـازی شـده آرزوی هـر محقـق اسـت و
شـیرینی آن هیـچگاه فرامـوش نمیشـود ،ادامـه داد :مـا در
جهاددانشـگاهی از ایـن ایدههـای کارآفرین حمایـت کرده و
سـعی میکنیـم فعـاالن و سـرمایهگذاران را در ایـن بخـش
مـورد حمایـت قـرار دهیـم.
رییـس پژوهشـکده توسـعه صنایـع شـیمیایی
جهاددانشـگاهی بیـان کرد :در کشـور قوانین حامـی تولید و
صنعـت کمرنگ اسـت و متاسـفانه بیشـتر از واردات حمایت
بیشـتری میشـود ،در حالـی کـه اصلاح این قوانیـن به نفع
تولیـد میتوانـد زمینـه تحـول اقتصـادی را فراهـم آورد.
کمبرانـی اظهـار کـرد :مـا مدعـی نیسـتیم که بـا رانت و
سـایر حمایتهـای بیثمـر تولیـد داخلـی بـه سـمت تولیـد
بیکیفیـت حرکـت کنـد بلکـه هـدف مسـئوالن امـر بایـد
حمایـت از تولیـد باکیفیـت داخلـی در رقابت بـا محصوالت
مشـابه خارجـی باشـد تـا جلـوی واردات گرفته شـود.
وی خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه به اینکـه اسـتان اردبیل
یکـی از قطبهـای کشـاورزی کشـور محسـوب میشـود ما
در پژوهشـکده توسـعه صنایع شـیمیایی حمایتهای الزم را
از فـرآوری محصـوالت متنوع در راسـتای حمایـت از صنایع
مختلـف انجـام میدهیم تا یـک ارزش افزوده بیشـتر نصیب
این اسـتان شود.

میشـود کـه بـه همیـن خاطـر بـا تصمیـم سـتاد اقتصـاد
مقاومتـی قـرار شـد بـرای ایجـاد ارزش افـزوده بیشـتر
بـرای سـیبزمینی مـازاد و محصـول درجـه سـه و چهـار
سـیبزمینی تدابیـری اندیشـیده شـود.
وی گفـت :تیـم تحقیقاتـی جهاددانشـگاهی بـا محوریت
پژوهشـکده توسـعه صنایع شـیمیایی این نهاد کار مطالعاتی
را در این زمینه آغاز کردند و بعد از سـه سـال موفق شـدند
نشاسـته صنعتـی کـه کاربـرد متنوعـی دارد در قالـب ایـن
خـط تولیـد بـا ظرفیت  500تـن در سـال راهانـدازی کنند.
رییـس جهاددانشـگاهی اردبیـل اهـداف ایـن پـروژه را
جلوگیـری از خـام فروشـی محصـول سـیبزمینی ،توجـه
بـه ارزش افـزوده ایـن محصـول و همچنیـن ارتقـای صنایع
تبدیلـی ،توجـه به اشـتغال و خـروج ارز از کشـور اعالم کرد
و افزود :با خرید و تجهیز سـوله و تامین ماشـینآالت سـعی
کردیـم تـا زمینه راهانـدازی ایـن مجموعه تولیـدی را فراهم
کنیم .
اوچـی اردبیلـی بـه اخـذ گواهـی اسـتاندارد محصـول
تولیـد شـده در خط تولید نشاسـته صنعتی جهاددانشـگاهی
اسـتان اردبیـل از وزارت نفت اشـاره و بیان کـرد :بعد از اخذ
مجـوز تاسـیس و پروانـه بهرهبـرداری از اداره کل صنعـت و
معـدن اسـتان ،فـاز اول خـط تولیـد نشاسـته صنعتـی مورد
مصـرف در گِل حفـاری بـا سـرمایهگذاری  5میلیـارد تومان
ایجاد شـد.
وی گفـت :بـا تکمیـل فازهای بعـدی ظرفیـت تولید این
کارخانـه بـه دو هـزار تـن در سـال افزایـش مییابـد و قابـل
ارتقـا تـا  4هـزار تـن هم اسـت کـه امیدواریـم از محصوالت
ایـن کارخانـه که تولیـد انواع نشاسـته اصالح شـده حفاری،
نشاسـته صنایـع داروسـازی ،نشاسـته صنایـع غذایـی و
نشاسـتههای پرکاربـرد صنایـع پالسـتیک و چسبسـازی و
کاغذسـازی اسـت ،اسـتفاده شود.
رییـس جهاددانشـگاهی اردبیـل همچنین بـه کلنگ زنی
مجتمـع سلامت جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل در 23
بهمـن و همزمـان بـا سـفر رییـس جهاددانشـگاهی اشـاره و
تصریـح کـرد :راهانـدازی مرکـز درمـان نابـاروری در اردبیل
از اقدامـات شایسـته جهاددانشـگاهی اسـت کـه قطعـا در
سـالهای آینـده با حمایت مسـئوالن کشـوری و اسـتانی ما
قـادر خواهیـم بود در سـایر بخشهـا نظیر درمان سـرطان و
بیماریهـای صعبالعلاج دیگـر نیـز ورود پیـدا کنیـم.
اسـتانداری اردبیـل در راسـتای نیل بـه اهـداف فناورانه،
در کنـار جهاددانشـگاهی خواهـد بود
رضـا قاسـمیان معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتاندار
اردبیـل گفـت :در مراسـم آغـاز بـه کار خـط تولید نشاسـته
صنعتـی جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل ،اقـدام ارزشـمند
جهاددانشـگاهی در ایجـاد مرکـز درمـان نابـاروری در
اسـتان اردبیـل را یـادآور شـد و بیـان کـرد :ایجـاد امیـد در
زندگـی زوجیـن نابـارور و تولـد فرزنـد در ایـن خانوادههـا از
دسـتاوردهای ارزشـمند ایـن نهـاد انقالبـی اسـت کـه جای
تقدیـر دارد
وی راهانـدازی خـط تولیـد نشاسـته در اردبیـل بـا همت
محققـان ایـن اسـتان را اقدامـی موثر بـرای اقتصـاد و حوزه
فنـاوری اسـتان برشـمرد و اظهـار کـرد :دورریـز محصـول
اسـتراتژیک سـیبزمینی اردبیـل در ایـن کارخانـه فـرآوری
شـده و در صنعـت حفـاری مورد اسـتفاده قـرار میگیرد که
در حـوزه اختراعات و اکتشـافات برگ برنـدهای برای اردبیل
محسـوب میشـود.
قاســـمیان از حمایـــت مســـئوالن اســـتانی از چنیـــن
دســـتاوردهایی خبـــر داد و خاطرنشـــان کـــرد :مجموعـــه
اســـتانداری اردبیـــل در راســـتای نیـــل بـــه اهـــداف
فناورانـــه و ایجـــاد زمینـــه اشـــتغال ،کارآفرینـــی و تولیـــد
انـــواع دارو بـــر پایـــه گیاهـــان دارویـــی همـــواره در کنـــار
جهاددانشـــگاهی خواهـــد بـــود

آزمایشگاهی برای تأیید استاندارد مرصف انرژی مایرنها؛
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روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۲۸ ،مهــر مــاه :نخســتین آزمایشــگاه تجهیــزات اســتخراج فراوردههــای پردازشــی رمزگــذاری شــده رمــز
ارزهــا (ماینرهــا) بهعنــوان نخســتین و تنهــا مرجــع آزمــون معیــار مصــرف انــرژی در ماینرهــا (تجهیــزات اســتخراج رمــز ارزهــا) ،در آزمایشــگاه
ســامانههای الکترونیکــی و هوشــمند مرکــز خدمــات تخصصــی پدافنــد غیرعامــل ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف افتتــاح شــد.
در ایــن مراســم ،پرویــز محمــد نــژاد رییــس کمیتــه نیــرو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی ،حســن نــژاد معــاون مدیــرکل طــرح و
برنامــه وزارت صمــت ،دکتــر خــدادادی مجــری طــرح رمــز ارزهــا از وزارت نیــرو ،دکتــر ابراهیــم نــژاد از وزارت نیــرو ،دکتــر عفــت نــژاد معــاون
مدیــرکل نظــارت و انتقــال بــرق کشــور وزارت نیــرو ،دکتــر علیرضــا آخونــدی رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف ،دکتــر ســید
محمــد طباطبایــی قمــی رییــس پژوهشــکده توســعه تکنولــوژی ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف ،حمیدرضــا عابــدی مدیــر آزمایشــگاه
ســامانههای الکترونیکــی و هوشــمند مرکــز خدمــات تخصصــی پدافنــد غیرعامــل جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف حضــور داشــتند.

آزمایشگاهی برای تأیید استاندارد
مصرف انرژی ماینرها

دکتـر علیرضـا آخونـدی رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی
صنعتـی شـریف در خصـوص ضـرورت راهانـدازی نخسـتین
آزمایشـگاه تجهیـزات اسـتخراج فراوردههـای پردازشـی
رمزگـذاری شـده رمـز ارزها (ماینرهـا) گفت :این آزمایشـگاه
از ورود تجهیـزات مسـتهلک و اسـقاطی کشـورهای دیگـر
بـه داخـل جلوگیـری میکنـد .یکـی از مشـکالت در ایـن
زمینـه ،میـزان مصـرف بـرق و انـرژی تجهیزاتـی اسـت کـه
از کشـورهای دیگـر ماننـد چیـن وارد کشـور میشـوند .این
دسـتگاهها معمـوالً بعـد از اتمـام دوره بهـرهوری ،از طریـق
مبـادی قانونی و غیرقانونی وارد کشـور شـده و بـه کار گرفته
میشـوند ،بـدون ایـن کـه هیـچ نظـارت و آزمایـش کیفیت
روی آنهـا صـورت گرفتـه باشـد کـه پیامـد آن مشـکالت
عدیـدهای اسـت کـه اتفـاق افتاده اسـت.
دکتـر آخونـدی افـزود :قطعـاً میـزان مصـرف انـرژی در این
دسـتگاهها (مسـتهلک و اسـقاطی) مشـکالتی را ایجـاد
میکنـد .شـاید بتـوان گفـت قطعـی بـرق در تابسـتان
ً
کاملا بـه ایـن موضـوع مربـوط نبـوده اسـت ،امـا براسـاس
گزارشهـا ،اسـتفاده از ایـن دسـتگاهها قطعـاً تأثیـر منفـی

در نمودار مصرف شـبکه برق کشـور داشـته اسـت .راهاندازی
و افتتـاح ایـن آزمایشـگاه ،از ورود و اسـتفاده از تجهیـزات
مسـتعمل و مسـتهلک بـه کشـور جلوگیـری و ایـن فراینـد
را استانداردسـازی میکنـد .تجهیزاتـی کـه وارد کشـور
میشـوند و تجهیزاتـی کـه از قبـل بـه کشـور وارد شـده و
در حال اسـتفاده هسـتند ،اگر بهدرسـتی سـاماندهی شـوند،
قطعـاً روی شـبکه تأمیـن و توزیـع برق کشـور تأثیـر خود را
نشـان خواهنـد داد.
رییس سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف خاطرنشان
کـرد :از مجموعـه وزارت صمـت و وزارت نیـرو و مجلـس
تقاضـا و طـرح درخواسـت داشـتهایم کـه بـه ایـن موضـوع
بهصـورت یـک فراینـد قانونـی نـگاه کننـد و یکـی از الزامات
ورود ماینرها به کشـور ،داشـتن اسـتانداردهای الزم باشد که
این اسـتانداردها توسـط مراجع آزمایشـگاهی مانند نخستین
آزمایشـگاه اسـتخراج فراوردههای پردازشـی رمزگذاری شده
رمـز ارزهـا (ماینرهـا) سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی
شـریف مـورد ارزیابـی قـرار میگیرنـد .ایـن موضـوع باید به
شـکل یـک الـزام و فراینـد قانونـی در کشـور صـورت پذیرد
تـا اگـر سیاسـت بـر آن اسـت کـه ماینرهـا در کشـور مـورد
اسـتفاده قرار بگیرند ،از شـرایط مناسـب و اسـتاندارد باالیی

برخوردار باشـند.
دکتر آخوندی تصریح کرد :در خصوص راستی آزمایی
بهکارگیری و واردات تجهیزات مناسب و نو با دو موضوع
مهم روبرو هستیم؛ یکی بحث دستگاههای مستعملی است
که شکل مرتبی به آنها داده شده و بهعنوان دستگاههای نو
وارد کشور میشوند و دیگری ،پروانه بهرهبرداری که در داخل
برای تولید این تجهیزات صادر میشود .بعضاً پیش میآید
که دستگاههای مستعمل ظاهرسازی شود و برچسبی از
شرکت سازنده داخلی روی آن نصب شده و بهعنوان دستگاه
نو استفاده شود .در این خصوص ضروری است که ساز و
کار بازدارندگی این موضوع پیشبینی شود بهطور مثال ما
امکان بازرسی قطعات درونی این ماینرها را از لحاظ نو و یا
مستعمل بودن آنها را داریم و این مهم با الزام قانونی دولت
و مراجع ذیربط امکانپذیر است .الزم به ذکر است که ما
در این آزمایشگاه گزارش تست بر اساس استاندارد مورد نظر
را به مراجع ذیربط متقاضی میدهیم و تصمیمگیری برای
تأیید /رد /پذیرش موقت ،به عهده آنها و مراجع دیگر است.
رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف افزود :نمایان
شدن هر حرکتی در اقتصاد و صنعت کشور ،قطعاً نیازمند
کمک و حمایت همه مسووالن و دولتمردان از جمله دولت،
مجلس شورای اسالمی و سازمانهای مرتبط است .برای
تجهیز همین آزمایشگاه ،از منابع داخلی جهاددانشگاهی
استفاده شده است و قطعاً برای توسعه آن نیاز به توجه است.
مجموعهای مانند جهاددانشگاهی براساس مسوولیتهایی که
خودش درک کرده و بر اساس فلسفه خود سعی بر رفع این
مشکل در کشور را داشته است حال وظیفه دیگر مراجع
مرتبط است که به کمک این نهاد انقالبی و فناور آمده و به
رشد و توسعه اینگونه فعالیتها کمک کنند؛ بنابراین نیاز
است که حتماً ظرفیتهای قانونی برای حمایت از این نوع
اقدامات از نهادهای پژوهشی و فناور مانند جهاددانشگاهی در
قوانین ،مجلس و دولت دیده شود.
دکتر آخوندی تاکید کرد :هر کشوری که پیشرفت کرده
است ،براساس اعتقاد خود به تحقیق ،توسعه و فناوری به
این پیشرفت دستیافته است؛ یعنی ارزش آن را بهدرستی
درک کرده است و براساس سرمایهگذاری در این بخشها
برگشت مناسبی از سرمایه داشته و توسعه پیدا کرده است.
ما نیز بهعنوان یکنهاد علمی و تحقیقاتی و فناور ،این توقع و
انتظار را داریم که دولت نگاه ویژهای به مجموعههایی مانند
جهاددانشگاهی که ارزش افزوده مناسبی برای اقتصاد و
صنعت کشور دارند ،داشته باشد.

به دنبال قاعدهمند کردن سیستم و
تجهیزات ماینرها در کشور هستیم

پرویز محمدنژاد رییس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسالمی اظهار کرد :به واسطه این که دستگاههای
ماینر به شکل قاعدهمند و حساب شده وارد کشور نشدهاند،
به هم ریختگی زیادی در داخل کشور هم به لحاظ مصرف
انرژی و هم به لحاظ سایر معضالت و مشکالت ایجاد شد

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

دکتر سید محمد طباطبایی قمی رییس پژوهشکده توسعه
تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با اشاره
به اهمیت وجود آزمایشگاههای مرجع در کشور گفت:
یکی از ماموریتهای مجموعه جهاددانشگاهی ،راهاندازی
آزمایشگاههای مرجع در مواقع بحرانی و شرایطی است که
کشور به آن نیاز دارد .موارد متعددی در این زمینه داشتیم
که بهعنوان نمونه میتوان به بحث آبیاری تحتفشار،
دستگاههای تستر گیربکس ،پلیمرها اشاره کرد .آزمایشگاه
سامانههای الکترونیکی و هوشمند نیز یکی از این موارد
است که برای تست دستگاههای الکترونیکی مانند لپتاپها،
پرینترها ،کامپیوترها و سیستمهای الکترونیکی مورد
استفاده قرار میگیرد .در آزمایشگاه سامانههای الکترونیکی
و هوشمند مرکز خدمات تخصصی پدافند غیرعامل سازمان
جهاددانشگاهی صنعتی شریف ،دستگاهها از  3جهت میزان
مصرف انرژی ،ایمنی و امنیت و مسائل کیفی مانند نویز و
سایر موارد مورد ارزیابی قرار میگیرند.
رییس پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی
صنعتی شریف افزود :اخیرا ً با توجه به مشکالت رمز
ارزها و مسایلی که در این زمینه وجود داشت ،از جمله
ورود دستگاههای بیکیفیت به کشور( ،براساس رسالت
جهاددانشگاهی) احساس وظیفه کردیم تا به این حوزه
ورود پیدا کرده و آزمایشگاهی را راهاندازی کنیم تا کیفیت
دستگاههای استخراج رمز ارزها را مورد سنجش دقیق قرار
دهیم .امروزه هزاران دستگاه استخراج رمز ارز به کشور وارد
شده و تعداد زیادی نیز بهصورت قانونی و غیرقانونی به کشور
وارد شدهاند که اکثر این دستگاهها ،بیکیفیت هستند و
مشکالت زیادی برای شبکه برق کشور ایجاد کردهاند.
دکتر طباطبایی قمی تاکید کرد :طبق برآورد وزارت نیرو،
مصرف روزانه این دستگاهها بالغبر  2هزار مگاوات است که
عدد بسیار باالیی بوده و تقریباً نزدیک به مصرف یک نیروگاه
کشور است؛ بنابراین نظارت بر کیفیت ماینرها بسیار مهم
است .در این آزمایشگاه میتوانیم با ارزیابی و نظارت دقیق و
گریدبندی کردن دستگاهها تا حدود  50درصد مصرف برق و
انرژی را کاهش دهیم که عدد بسیار بزرگی معادل یک هزار
مگاوات تقریباً معادل نیروگاهی مثل نیروگاه اتمی بوشهر
است .نخستین آزمایشگاه استخراج فرآوردههای پردازشی
رمزگذاری شده رمز ارزها (ماینرها) با همکاری وزارت
صمت ،وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد ،در آزمایشگاه
سامانههای الکترونیکی و هوشمند مرکز خدمات تخصصی
پدافند غیرعامل سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و
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امکان بررسی میزان مصرف انرژی و
سایر پارامترهای ماینرها

همزمان با ایام میالد رسول اکرم (ص) افتتاح شد و امیدواریم
بتوانیم این کار را گسترش داده و نظارتهای بهتری در این
حوزه داشته باشیم.
رییس پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی
صنعتی شریف افزود :آمادگی پذیرش دستگاههای متقاضیان
را داریم .صاحبان این دستگاهها میتوانند با مراجعه به این
آزمایشگاه ،وضعیت دستگاه خود را از لحاظ مصرف انرژی
و سایر پارامترها مانند سروصدا ،میزان دما ،بحثهای
فرکانسی ،مورد ارزیابی قرار دهند .این کار هم به نفع
مصرفکننده و صاحب دستگاه است که باعث کاهش مصرف
میزان انرژی میشود و هم به نفع مردم و شبکه برق کشور
است .خاموشیهایی که اتفاق افتاد ،هم به صنعت کشور و
هم به مصرفکنندگان آسیب وارد کرد.
دکتر طباطبایی قمی گفت :اتفاقی که در کشور افتاده است،
دادن سوبسید در حوزه برق است که چندین برابر ارزانتر
از کشورهای دیگر است و از این جهت ،ایران بهترین مکان
برای استخراج رمز ارزها است که باعث میشود دستگاههای
بیکیفیت به کشور سرازیر شوند .دستگاههای بیکیفیت
مصرف انرژی زیادی دارند و به اقتصاد کشور آسیب میزنند.
نوع مصرف این دستگاهها بهصورت خطی است و مانند برق
خانگی نیست که نوسان داشته باشد؛ از این جهت خسارت
زیادی به شبکه برق کشور وارد میکند.
رییس پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی
صنعتی شریف تاکید کرد :راهاندازی این آزمایشگاه یک اقدام ملی
بود و جهاددانشگاهی به دلیل بیطرف بودن ،متخصص بودن و
گستردگی این سازمان در سطح کشور میتواند نقش موثری
ایفا کند .سازمان ملی استاندارد ،این استاندارد را به گمرکات
و وزارتخانهها ابالغ کرده است؛ اما تا پیش از این آزمایشگاهی
برای تست ماینرها در کشور وجود نداشت و خوشبختانه از
امروز ،امکان ارزیابی کیفیت ماینرها در کشور فراهمشده است.
امیدواریم این اتفاق خوب ادامه پیدا کرده و به سروسامان دادن
به موضوع دستگاههای استخراج رمز ارز در کشور کمک کند .از
همه مسووالنی که در این مسیر ما را یاری کردند و امروز در
مراسم افتتاح آزمایشگاه حضور داشتند ،تشکر میکنم.

که این موضوع ،ضرورت پرداختن و نگاه ویژه به بحث
ماینرها را نشان میدهد .در مجلس شورای اسالمی از جهات
مختلف در حال ساماندهی این موضوع هستیم و با همکاری
وزارتخانههای صمت و نیرو ،اقداماتی تحت عنوان طرحها و
لوایح را در مجلس مطرح کردهایم و به دنبال قاعدهمند کردن
سیستم و تجهیزات ماینرها در کشور هستیم.
رییس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
افزود :اگر به درستی به این حوزه پرداخته نشود ،حتماً
تخریب بیشتر از سود و فایده آن خواهد بود .امروز یک
مرحله دیگر از کنترل و کانالیزهکردن این پدیده نوظهور
و جدید را پشت سرگذاشتیم و شاهد افتتاح نخستین
آزمایشگاه استخراج فرآوردههای پردازشی رمزگذاری شده
رمزارزها (ماینرها) را در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی
شریف بودیم .اگر قرار است از این تجهیزات (ماینرها) و این
فناوری استفاده کنیم ،این کار حتماً باید به شکل قاعدهمند
باشد .یکی از قواعد ،استاندارسازی است .با استاندارسازی
قطعاً کنترل خوبی در حوزه مصرف انرژی صورت میگیرد.
محمدنژاد خاطرنشان کرد :این نگرانی وجود دارد که ماینرهای
از رده خارج از کشورهای دیگر مانند چین که سالها در انبار
به عنوان اسقاط نگهداری میشدند ،از طرق مختلف وارد
کشور شوند و به نوعی ،زبالههای کشور را افزایش میدهیم.
راه اندازی و افتتاح این آزمایشگاه و استاندارسازی این فرایند،
کمک موثری در این زمینه خواهد بود .از سوی دیگر در بحث
استانداردسازی در حوزه مصرف انرژی ،اغلب این دستگاهها که
از نسل اول هستند و مصرف انرژی فوق العاده زیادی دارند با
کمک این آزمایشگاه ،دستگاههای بی کیفیت از قاعده مصرف
و استفاده خارج خواهند شد .این آزمایشگاه ،فیلتر بسیار خوب
و ارزشمندی برای استاندارسازی و قاعدهمند کردن این گونه
دستگاهها برای تولید یک سری منابع مالی است که از نگاه
ما ،در چرخه مالی اهمیت آنچنانی ندارد و اثرگذار نیست .این
درحالی است که این دستگاهها امروز به صنایع کشور آسیب
زده است.
رییس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
خاطرنشان کرد :همت بزرگان علم و دانش در سازمان
جهاددانشگاهی صنعتی شریف ستودنی است که تالش
کردند تا این آزمایشگاه راهاندازی شود .عشق و عالقه به
میهن باعث شده است که این جوانان دانشمند بتوانند وارد
این عرصه شوند و قطعاً درصد زیادی از مشکالت مصرف
انرژی این دستگاه (با افتتاح این آزمایشگاه) رفع خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت حوزه علم و فناوری در کشور گفت:
بزرگترین سالحی که امروز در دست بشر قرار دارد ،علم
و دانش است .با علم و دانش میتوانیم موفق عمل کنیم؛
بنابراین باید در دولت ،مجلس و سایر مجموعههای راهبری
کشور ،اهمیت بیشتری برای این حوزه و سازمانها و نهادهای
علمی قائل شویم .نهاد علمی مانند جهاددانشگاهی قداست
خود را حفظ کرده است و با تالش بسیار زیاد ،در مسیر علم
و فناوری کشور درحال حرکت است .ما نیز بر خود فرض
و وظیفه میدانیم که از این نهادها (مانند جهاددانشگاهی)
حمایت کنیم.
آزمایشگاه سامانههای الکترونیکی و هوشمند مرکز پدافند
غیرعامل سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با دریافت
گواهینامه تأیید صالحیت آزمون معیار مصرف انرژی
در ماینرها (تجهیزات استخراج رمز ارزها) از سازمان ملی
استاندارد ایران (مرکز ملی تأیید صالحیت ایران) ،بهعنوان
اولین آزمایشگاه و تنها مرجع آزمون در کشور است که در
این زمینه فعالیت میکند .این نخستین گواهینامهای است
که در زمینه تأیید استاندارد معیار مصرف انرژی تجهیزات
استخراج رمز ارزها (ماینر) از سوی سازمان ملی استاندارد
ایران صادر میشود و پیش از این ،چنین گواهینامهای صادر
نشده و آزمایشگاهی برای تأیید استاندارد مصرف انرژی
ماینرها در کشور وجود نداشت.

سال بیستو دوم│شماره185

مدیرعامل رشکت فناوری بن یاختههای رویان خرب داد:
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راهاندازی پاالیشگاه محصوالت زایامنی
روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان البرز  ۱۷آبان :مدیرعامل شرکت فناوری بن یاختههای رویان با اشاره به راهاندازی پاالیشگاه محصوالت زایمانی
در آینده نزدیک گفت :امروزه مشخصشده آنچه بعد از تولد نوزاد بهعنوان زباله دور ریخته میشود قابل فرآوری است .خون و بافت بند ناف ،پردهها و مایع جنینی
میتواند در پزشکی مورد استفاده قرار بگیرد بنابراین راهاندازی پاالیشگاه محصوالت زایمانی که در نوع خود در کشور بینظیر است را مد نظر داریم.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

در پزشـــکی مـــورد اســـتفاده قـــرار بگیـــرد بنابرایـــن
راهانـــدازی پاالیشـــگاه محصـــوالت زایمانـــی کـــه در نـــوع
خـــود در کشـــور بینظیـــر اســـت را مدنظـــر داریـــم.
زیرســـاختهای آن نیـــز آمادهشـــده و تـــا ســـال آینـــده
بهطـــور کامـــل بـــه بهرهبـــرداری میرســـد.

ذخیره خون بند ناف نوزاد میتواند به
درمان  ۱۰۰نوع بیماری کمک کند

دکتــر مرتضــی ضرابــی در نشســتی کــه در بیمارســتان
تخــت جمشــید کــرج برگــزار شــد ،گفــت :بانــک خونبنــد
نــاف از ســال  ۸۴بــا هــدف تامیــن ســلولهای بنیــادی
بــرای مصــارف درمانــی راهانــدازی شــد و طــی ســالهای
فعالیــت بیــش از  ۱۷۰هــزار نمونــه خونبنــد نــاف در کل
کشــور ذخیرهســازی شــده و در مــوارد مختلــف مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
دکتـــر ضرابـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه  ۳۱دفتـــر
نمایندگـــی در کل کشـــور بـــه جمـــعآوری نمونههـــای
بنـــد خـــون نـــاف میپردازنـــد ،افـــزود :ایـــن نمونههـــا
از کل کشـــور جمـــعآوری و بـــه بانـــک خونبنـــد نـــاف
روی ــان در ته ــران انتق ــال مییابن ــد و پ ــس از جداس ــازی
ســـلولهای بنیـــادی ذخیرهســـازی صـــورت میگیـــرد.
وی مهمتریـــن کارکـــرد ســـلولهای بنیـــادی
بنـــد خـــون نـــاف را در درمـــان بیماریهـــای بدخیـــم
خصوصـــا بیماریهایـــی بـــا منشـــأ خونـــی عنـــوان
کـــرد و افـــزود :خونبنـــد نـــاف در جفـــت جریـــان دارد
و بعـــد از تولـــد نـــوزاد بهعنـــوان زبالـــه بیولوژیکـــی دور
ریختـــه میشـــود .ایـــن ســـلولهای بنیـــادی خونســـاز
میتواننـــد بـــه ســـلولهای بنیـــادی خونـــی تبدیـــل
شـــوند و در بیماریهایـــی چـــون تاالســـمی ،انـــواع
ســـرطان خـــون ،کمخونیهـــای مـــادرزادی و انـــواع
نقـــص سیســـتم ایمنـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار بگیرنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تـــا کنـــون در کل کشـــور
بی ــش از  ۲۵۰پیون ــد ب ــا اس ــتفاده از س ــلولهای بنی ــادی
خونبنـــد نـــاف انجـــام شـــده ،تصریـــح کـــرد :ســـهم

مرکـــز رویـــان از نمونههایـــی کـــه از خونبنـــد نـــاف در
رویـــان اســـتفاده شـــده نزدیـــک بـــه  ۱۰۰نمونـــه اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه راهانـــدازی پاالیشـــگاه محصـــوالت
زایمان ــی در آین ــده نزدی ــک گف ــت :ام ــروزه مشخصش ــده
آنچـــه بعـــد از تولـــد نـــوزاد بهعنـــوان زبالـــه دور ریختـــه
میشـــود قابـــل فـــرآوری اســـت .خـــون و بافـــت
بنـــد نـــاف ،پردههـــا و مایـــع جنینـــی میتوانـــد

احمدرضـــا فیـــروزی رییـــس جهاددانشـــگاهی البـــرز
نی ــز در ای ــن نشس ــت گف ــت :مدت ــی بع ــد از ش ــروع ب ــه
کار ش ــرکت روی ــان ،دفت ــر نمایندگ ــی بندخ ــون ن ــاف در
البـــرز راهانـــدازی شـــد و امـــروز بیـــش از  ۳۳۰۰ذخیـــره
موفـــق خـــون بنـــد نـــاف در البـــرز داریـــم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در کل کشـــور نســـبت ذخیـــره
بنـــد خـــون نـــاف بـــا نســـبت زاد و ولـــد در کشـــور
متناســـب نیســـت ،گفـــت :حـــدود دو درصـــد جمعیـــت
اقـــدام بـــه ذخیـــره خـــون بنـــد نـــاف میکننـــد و ۹۸
درصـــد جمعیـــت از ایـــن موهبـــت محـــروم هســـتند.
ایـــن مســـئول بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ذخیـــره خـــون
بنـــد نـــاف بـــا ســـامت جامعـــه گـــره خـــورده اســـت،
ادام ــه داد :ای ــن اق ــدام میتوان ــد در درم ــان ح ــدود ۱۰۰
بیمـــاری صعبالعـــاج موثـــر باشـــد.
وی ادامـــه داد :بایـــد کمـــک کنیـــم تـــا  ۹۸درصـــد
جامعـــه کـــه قریـــب بهاتفـــاق از مزایـــای چنیـــن اقدامـــی
آگاهـــی ندارنـــد ،بـــه ســـمت ذخیـــره خـــون بنـــد نـــاف
نوزادانشـــان ســـوق داده شـــوند.

با حضور مناینده مردم کرمان در مجلس؛
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روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمان ۲۸ ،آذر :نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفت :ما به جهاددانشگاهی افتخار میکنیم که
اینگونه پای خودکفایی و استقالل نظام ایستاده است.

افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرآوری
مواد معدنی جهاددانشگاهی کرمان

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی نیز در این جلسه
بیان کرد :جهاددانشگاهی عالوه بر فرآوری مواد معدنی چه
در ذخایر معدنی و چه معادن کمعیار و با عیار باال در بحث
بازیابی زبالههای الکترونیکی بسیار خوب عمل کرده است.
وی افزود :در فصل جدید مدیریت جهاددانشگاهی کرمان،
تمرکز بر فرآوری مواد معدنی در کرمان است؛ همچنین
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دکتر محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در
مجلس در مراسم افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد
معدنی جهاددانشگاهی کرمان ،گفت :کشور در حال حاضر به
نفت وابسته است اما حرکتهایی که در بحث صنعت در حال
شکلگیری است به خروج از این تکفروشی و تکمحصولی
کمک بزرگی خواهد کرد.
وی افزود :استان کرمان ظرفیتهای بزرگی در حوزه
معادن دارد و معروف به بهشت ایران در این زمینه است.
اکتشافات خوبی در حوزه مس در استان صورت گرفته که
بهزودی اخبار آن به اطالع عمومی میرسد.
دکتر زاهدی ادامه داد :اساس خودروی برقی در مس
هست؛ مذاکرات خوبی با شستا -که شرکت مس کرمان
وابسته به آن است ،برای تشکیل هلدینگی به جهت راهاندازی
تولید خودروی برقی در استان کرمان داشتیم ضمن اینکه
پتانسیل این کار حتی از نظر منابع انسانی نیز وجود دارد.
وی تاکید کرد :کاری که امروز در جهاددانشگاهی انجام
شده کار جدیدی است؛ زیرا در حال حاضر استفاده از
پسماندهای الکترونیکی در دنیا معضل شده است ،این کار
عالوه بر صرفهجویی اقتصادی به استحصال مواد با ارزش
درون زبالهها کمک میکند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد:
این امور مقدمهای است تا بتوانیم فناوری را وارد صنعت
و تولیدمان کنیم .روشهای مورد استفاده در معادن در
حال حاضر بسیار قدیمی و سنتی است و امیدواریم بتوانیم
فناوریهای نوین را وارد معادن و صنایع بهخصوص در حوزه
استخراج زغال سنگ کنیم.
وی تصریح کرد :با توجه به اینکه آب صنعت ،در استان

کرمان از خلیجفارس میآید و در این زمینه دیگر مشکلی
وجود ندارد تولید و صنعت فوالد رو به پیشرفت بوده و استان
بهزودی به قطب تولید فوالد تبدیل خواهد شد.
دکتر زاهدی اظهار کرد :امیدواریم پس از تبدیلشدن به
قطب فوالد بتوانیم در بازارهای جهانی محصوالت فوالدیمان
را به فروش برسانیم و فقط خامفروشی نداشته باشیم.
ایدههای ناشی از این آزمایشگاه بسیار برای کشور اهمیت
دارد و سبب افزایش تولید و اشتغالزایی در کشور میشود.
وی تصریح کرد :کشور در حال حاضر به نفت وابسته
است ،اما حرکتهایی که در بحث صنعت در حال شکلگیری
است به خروج از این تکفروشی و تکمحصولی کمک بزرگی
خواهد کرد .در سالهای آینده در کشورهای در حال توسعه
خودروهای بنزینی دیگر وجود ندارد و همه رو به خودروهای
برقی میآورند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت :راهاندازی این
کارها نشاندهنده این است که جوانان ما توانایی پیشرفت
دادن کشور و عقب نماندن از دنیا در دهه بعدی را دارند.

امیدواریم واحدهای تربیت مدرس بتوانند در این امور
همکاری داشته باشند.
دکتر محمدرضا پورعابدی ادامه داد :امیدواریم با افتتاح این
آزمایشگاه در آینده شاهد فعالیتهای بزرگتر و مثمر ثمر باشیم.
سپس حسین مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور
اقتصادی استانداری کرمان ،اظهار کرد :در دنیا برای خاک
مس با عیار یکدهم هم توجیه اقتصادی پیدا میشود
درحالیکه صنعت فوالد رو به افول است؛ به عبارتی در چهل
سال آینده رشد قیمتهای صنعت مس بسیار بیشتر از فوالد
است؛ همچنین صنعت مس در خودروهای برقی بسیار کاربرد
دارد به همین دلیل برخی آن را طالی آینده میدانند.
وی افزود :استان کرمان در این حوزهها ظرفیت خوبی
دارد و همه باید به این تالشها ایمان داشته باشند .تالش
استانداری بر این است که میان معادن بزرگ و کوچک
ارتباط سیستمی برقرار کند.
مهرابی ادامه داد :بحثی تحت عنوان نیمه گمشده یا میانه
گمشده داریم که نشاندهنده عدم فعالیت درست بنگاههای
کوچک در تکمیل زنجیره ارزش معادن است که این
فعالیتها در تکمیل این میانه گمشده کمک بزرگی است.
در ادامه مهدی بازمانده رییس جهاددانشگاهی کرمان
گفت :استان کرمان از ظرفیتهای باالیی در حوزه معدن
و صنایع معدنی برخوردار است؛ ما امروز آزمایشگاه تخصصی
فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی در استان کرمان را
افتتاح کردیم.
وی افزود :این کار مقدمهای برای فعالیتهای بزرگتر در
حوزه معادن است؛ آزمایشگاه امروز با اهداف فرآوری مواد
معدنی و ارایه طراحی خطوط فرآیندی و فرآوری از بعد فنی
و اقتصادی به معدنداران راهاندازی شده است.
بازمانده عنوان کرد :از دیگر فعالیتهای جهاددانشگاهی
در حوزه معادن میتوان به تولید طال با استفاده از پسماندهای
الکترونیکی و احیای  ۱۰معدن غیرفعال استان اشاره کرد که
هماکنون در حال تأمین برخی از این معادن و ایجاد دانش
فنی و فرآوری مواد معدنی برای ایجاد ارزشافزوده هستیم.
سپس دکتر ولیاهلل روشن مدیرکل دفتر تخصصی علوم
پایه ،فنی و مهندسی جهاددانشگاهی ،اظهار کرد :تالش ما
این است در جهاددانشگاهی به جهاددانشگاهی استان کرمان
در حوزه فناوری و نوآوری بها دهیم تا با تالشی که انجام
میگیرد این استان به قطب فناوری تبدیلشده و از دانش
عزیزان در حوزه معدن تولید ثروت کنیم.
این آزمایشگاه با حضور دکتر زاهدی نماینده مردم کرمان
و راور در مجلس شورای اسالمی ،حجتاالسالموالمسلمین
مهدی عرب پوررییس ستاد اقامه نماز استان کرمان،
دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری
جهاددانشگاهی ،حسین مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی
امور اقتصادی استانداری کرمان ،دکتر ولیاهلل روشن مدیرکل
دفتر فنی مهندسی جهاددانشگاهی و جمعی از مسووالن
جهاددانشگاهی کرمان افتتاح شد.
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آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی
جهاددانشگاهیکرمانافتتاحشد
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منطقـــه آزاد قشـــم آمـــاده برداشـــتن گامهـــای عملـــی بـــرای اجـــرای ایـــن طرحهـــای
بـــزرگ علمـــی در جزیـــره اســـت.
براســـاس ایـــن گـــزارش دکتـــر محمـــد دلپســـند رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان
هرمـــزگان نیـــز در ایـــن دیـــدار بـــا اشـــاره بـــه انجـــام نشـــدن تفاهمنامـــه قبلـــی از
آمادگـــی جهاددانشـــگاهی بـــرای رســـاندن میانگیـــن تولیـــد میگـــو در قشـــم بـــه
اســـتانداردهای جهانـــی بـــه شـــرط ارایـــه زمیـــن ،صـــدور مجـــوز و اعمـــال حاکمیـــت از
ســـوی ســـازمان منطقـــه آزاد قشـــم شـــد.
گفتنـــی اســـت ،در پایـــان ایـــن دیـــدار ،بـــه مناســـبت دهـــه مبـــارک فجـــر مرکـــز
فرهنگـــی رفاهـــی جهاددانشـــگاهی بـــا حضـــور سرپرســـت ســـازمان منطقـــه آزاد قشـــم،
ریی ــس جهاددانش ــگاهی کش ــور و ام ــام جمع ــه شهرس ــتان قش ــم و جمع ــی از مقام ــات
اســـتانی در قشـــم افتتـــاح شـــد.
س ــاختمان ای ــن مرک ــز توس ــط معاون ــت پش ــتیبانی و مدیری ــت مناب ــع جهاددانش ــگاهی
ب ــرای اس ــتفاده کارکن ــان ای ــن نه ــاد در سراس ــر کش ــور در زمین ــی ب ــه مس ــاحت 440
متـــر مربـــع بـــا  1200مترمربـــع زیربنـــا در  5طبقـــه شـــامل  12واحـــد بـــا اعتبـــاری
بالغبـــر  90میلیـــارد ریـــال از منابـــع جهاددانشـــگاهی کشـــور ســـاخته شـــده اســـت.

■□■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 18 ،بهمنمـــاه :در دیـــدار رییـــس
جهاددانشـــگاهی بـــا سرپرســـت ســـازمان منطقـــه آزاد قشـــم بـــه کمـــک و اســـتفاده از
ظرفیتهـــای ایـــن نهـــاد بـــرای توســـعه جزیـــره قشـــم تاکیـــد شـــد.
دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی در س ــفر ب ــه اس ــتان هرم ــزگان ب ــا
حض ــور در جزی ــره قش ــم ب ــا دکت ــر افش ــار فت ــح اله ــی سرپرس ــت س ــازمان منطق ــه آزاد
قشـــم دیـــدار و گفتوگـــو کـــرد.
دکتـــر طیبـــی در ایـــن دیـــدار کـــه بـــا همراهـــی دکتـــر مهـــدی باصولـــی معـــاون
پشـــتیبانی و مدیریـــت منابـــع ایـــن نهـــاد و دکتـــر محمـــد دلپســـند رییـــس واحـــد
هرمـــزگان انجـــام گرفـــت بـــه تشـــریح فعالیتهـــا و دســـتاوردهای علمـــی ایـــن نهـــاد
انقالبـــی دانشـــگاهی از جملـــه ایجـــاد مراکـــز علمـــی در تهـــران و مراکـــز اســـتانها
پرداخـــت و بـــه خالـــی بـــودن جـــای یـــک مرکـــز بینالمللـــی علمـــی در میـــان
فعالیتهـــای ایـــن نهـــاد اشـــاره کـــرد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی در ایـــن رابطـــه گفـــت :جزیـــره قشـــم موقعیـــت منجـــر
بـــه فـــردی در ایـــن خصـــوص دارد کـــه اگـــر ســـرمایهگذاری انجـــام شـــود مـــا آمـــاده
تاســـیس ایـــن مرکـــز در قشـــم هســـتیم.
جهاددانشـــگاهی در حوزههـــای مختلـــف میتوانـــد بـــه توســـعه جزیـــره قشـــم
کمـــک کنـــد
سرپرســـت ســـازمان منطقـــه آزاد قشـــم نیـــز در ایـــن دیـــدار تاکیـــد کـــرد :مـــا
ب ــرای توس ــعه مت ــوازن و حف ــظ می ــراث فرهنگ ــی قش ــم بن ــا داری ــم ب ــر پای ــه دان ــش
روز حرکـــت کنیـــم و در ایـــن راه بـــه کمـــک مراکـــز علمـــی و پژوهشـــی از جملـــه
جهاددانشـــگاهی نیـــاز داریـــم.
دکتـــر فتـــح الهـــی بـــا تشـــریح ظرفیتهـــای طبیعـــی ،فرهنگـــی ،اجتماعـــی و
تاریخـــی جزیـــره قشـــم افـــزود :جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه بـــه ایـــن ظرفیتهـــا
میتوانـــد در حوزههـــای مختلـــف توســـعه ایـــن جزیـــره بـــه مـــا کمـــک کنـــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه هدفگ ــذاری توس ــعه چهارس ــاله جزی ــره قش ــم ب ــر مبن ــای بیانی ــه
گام دوم انق ــاب از س ــوی مق ــام معظ ــم رهب ــری ک ــه اس ــتفاده موث ــر از س ــواحل جنوب ــی
و اقتصـــاد دریـــا محـــور را مـــورد تاکیـــد قـــرار داده اســـت ،تصریـــح کـــرد :متاســـفانه در
گذشـــته فعالیتهایـــی در ایـــن جزیـــره بـــه نـــام توســـعه صـــورت گرفتـــه کـــه کامـــا
غیراقتص ــادی ،غیرعلم ــی و آس ــیبزا ب ــرای طبیع ــت از جمل ــه در عرص ــه پ ــرورش میگ ــو
و ماه ــی ب ــوده اس ــت ک ــه نی ــاز اس ــت جهاددانش ــگاهی ب ــا ایج ــاد مجتمعه ــای علم ــی
و ب ــر پای ــه تکنول ــوژی روز و همچنی ــن در قال ــب مش ــاغل خانگ ــی در ای ــن عرص ــه ورود
کن ــد.
سرپرس ــت س ــازمان منطق ــه آزاد قش ــم در بخ ــش دیگ ــری از س ــخنان خ ــود ،جزی ــره
قش ــم را دروازه ورود دان ــش جدی ــد از دنی ــا ب ــه ای ــران خوان ــد و گف ــت :م ــا ب ــرای ایج ــاد
مجموعههـــای علمـــی مشـــترک بینالمللـــی و اتصـــال بـــه دانشـــگاههای بـــزرگ دنیـــا
در حـــال عقـــد تفاهمنامـــه بـــا دانشـــگاههای تهـــران و شـــریف هســـتیم و آمادگـــی
داریـــم کـــه بـــا جهاددانشـــگاهی هـــم در ایـــن خصـــوص تفاهمنامـــه امضـــاء کنیـــم
بـــه گفتـــه دکتـــر فتـــح الهـــی یـــک مرکـــز علمـــی خـــاص جهاددانشـــگاهی را
میت ــوان ب ــرای برق ــراری ارتب ــاط ب ــا دنی ــا در جزی ــره قش ــم تاس ــیس ک ــرد و س ــازمان

افتتاح آزمایشگاه تخصصی
تشخیص طبی جهاددانشگاهی
خراسان جنوبی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی ۲۳ ،بهمنمـــاه:
آزمایشـــگاه تخصصـــی تشـــخیص طبـــی و آسیبشناســـی جهاددانشـــگاهی خراســـان
جنوبـــی ،بـــا حضـــور مســـئوالن جهاددانشـــگاهی ،معـــاون سیاســـی اســـتاندار خراســـان
جنوب ــی ،نماین ــده م ــردم قای ــن و زی ــر ک ــوه در مجل ــس و فرمان ــدار قای ــن افتت ــاح ش ــد.
ایـــن مرکـــز بـــا  ۵.۵میلیـــارد تومـــان اعتبـــار کـــه بخشـــی از محـــل اعتبـــارات
جهاددانشـــگاهی و بخشـــی از اعتبـــارات ســـفر معـــاون ریاســـتجمهور و خیـــران تامیـــن
شـــده ،بـــه بهرهبـــرداری رســـید.
ای ــن مرک ــز در زمین ــی ب ــه مس ــاحت  ۴۰۰مت ــر مرب ــع ب ــا بروزتری ــن و پیش ــرفتهترین
تجهیـــزات آزمایشـــگاهی افتتـــاح و شـــامل بخشهـــای ایمنولـــوژی ،ســـرولوژی،
هماتولـــوژی ویروسشناســـی ،هورمـــون و بیوشـــیمی میشـــود.
جاللالدیـــن صادقـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی ،بـــا اشـــاره بـــه
اهـــداف ایجـــاد مرکـــز خدمـــات تخصصـــی تشـــخیص طبـــی و آسیبشناســـی شـــعبه
قائنـــات ،تصریـــح کـــرد :انجـــام پژوهشهـــای کاربـــردی در زمینـــه پزشـــکی (بالینـــی)،
ارای ــه خدم ــات تخصص ــی ب ــا تعرف ــه نه ــاد عموم ــی ب ــه م ــردم و منطق ــه مح ــروم قائن ــات
و توابـــع و ایجـــاد بســـتری بـــرای توســـعه خدمـــات پزشـــکی مـــورد نیـــاز بـــا همـــکاری
مراکـــز برجســـته ملـــی و بینالمللـــی از جملـــه رویـــان ،ابنســـینا ،جهاددانشـــگاهی
خراســـان رضـــوی از جملـــه مهمتریـــن اهـــداف راهانـــدازی ایـــن مرکـــز اســـت.

اخبار کوتاه
دومین مدرسه بینالمللی
لیزر و فوتونیک زیست پزشکی
افتتاح شد
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نخستین اندیشکده TRIZ
در یزد آغاز به کار کرد

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی
اســـتان یـــزد ۲۱ ،مهـــر مـــاه :نخســـتین اندیشـــکده
(TRIZپایـــگاه حـــل خـــاق و ابداعانـــه مســـائل) بـــه
هم ــت س ــازمان جهاددانش ــگاهی اس ــتان و ب ــا هم ــکاری
بنیـــاد نخبـــگان یـــزد و مشـــارکت هلدینـــگ ســـوین در
یـــزد آغـــاز بـــه کار کـــرد.
فاطمـــه ســـعادتجو رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی
یـــزد در مراســـم افتتـــاح ایـــن اندیشـــکده و شـــروع بـــه
کار کارگاه آموزشـــی ســـه روزه  TRIZکـــه بـــا حضـــور
مســـووالن و چهرهـــای علمـــی و نخبـــگان اســـتان در
ت ــاالر فرهنگی ــان ی ــزد برگ ــزار ش ــد ،اظه ــار ک ــرد :نه ــاد
جهاددانش ــگاهی در واق ــع پ ــل ارتباط ــی بی ــن دانش ــگاه و
صنعـــت اســـت کـــه در ســـه حـــوزه فعالیتـــی آموزشـــی،
پژوهشـــی و فرهنگـــی بـــا هـــدف تحقـــق ایـــن رســـالت
فعالیـــت دارد.
وی ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه فعالیـــت ایـــن
اندیش ــکده و برگ ــزاری ای ــن کارگاه آموزش ــی گام مفی ــد و
موث ــری ب ــرای توس ــعه و آین ــده درخش ــان اس ــتان باش ــد
و جهاددانشـــگاهی بـــا اســـتفاده از تجربیـــات برگـــزاری
دورههـــای متعـــدد آموزشهـــای کوتـــاه مـــدت کـــه
هم ــواره ب ــا پیوس ــت کس ــب و کار نی ــز هم ــراه ب ــوده ،در
ایـــن مســـیر نیـــز موفـــق عمـــل کنـــد.
محمدرضـــا رفیعـــی مدیـــر عامـــل هلدینـــگ ســـوین
نیـــز بـــا اشـــاره بـــه ســـرعت بـــاالی پیشـــرفت علـــوم،
نـــوآوری را شـــرط غیرقابـــل انـــکار باقـــی مانـــدن در
می ــدان رقاب ــت خوان ــد و گف ــت :دیگ ــر دوران اس ــتفاده از
روشه ــای س ــنتی مانن ــد آزم ــون و خط ــا ب ــرای رس ــیدن
بـــه هـــدف ایـــدهال کارایـــی الزم را نـــدارد و بایـــد از
خالقیـــت و نـــوآوری بهـــره بگیریـــم.
محمدکاظ ــم صادقی ــان مع ــاون مدی ــر کل هماهنگ ــی
امـــور اقتصـــادی اســـتانداری یـــزد هـــم بـــه جایـــگاه
خالقیـــت در مســـیر توســـعه اســـتان اشـــاره و تصریـــح
کـــرد :اگـــر بـــه رونـــد ارزش افـــزوده بخشهـــای
مختلـــف اســـتان توجـــه کنیـــم خواهیـــم پذیرفـــت کـــه
ارزش افـــزوده بخشهـــای خدمـــات از ارزش افـــزوده
بخشه ــای صنع ــت و کش ــاورزی اس ــتان ی ــزد ک ــه ی ــک
اســـتان صنعتـــی محســـوب میشـــود ،پیشـــی گرفتـــه و
ایـــن برخـــاف سیاســـتگذاری صنعتـــی اســـتان بـــوده
اســـت.
س ــید محم ــد ع ــرب ای ــده پ ــرداز اندیش ــکده TRIZ
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راهاندازی آزمایشگاه تشخیص
طبیجهاددانشگاهی
در شهرستان قاینات

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان
جنوبـــی ۱۸ ،آبـــان :جاللالدیـــن صادقـــی
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی گفـــت:
جهاددانشـــگاهی از ســـال  ۹۵در خراســـان جنوبـــی بـــه
پشـــتوانه فعالیتهـــای پزشـــکی گســـتردهای کـــه ایـــن
نه ــاد در س ــطح کش ــور دارد و متناس ــب ب ــا نی ــاز اس ــتان
و بـــا بهرهگیـــری از پژوهشـــگاه رویـــان ،بانـــک خـــون
بنـــد نـــاف و حوزههایـــی ماننـــد پژوهشـــگاه ابنســـینا
کـــه در حـــوزه درمـــان نابـــاروری بســـیار گســـترده کار
کـــرده و وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی میباشـــند بـــه
حوزههـــای پزشـــکی ورود کـــرده اســـت.
وی اظهـــار کـــرد :اولیـــن اقـــدام در حـــوزه پزشـــکی،
راهانـــدازی شـــعبه بانـــک خـــون بندنـــاف وابســـته بـــه
پژوهشـــگاه رویـــان بـــود کـــه تاکنـــون نزدیـــک بـــه ۸۰۰
نمون ــه خ ــون بندن ــاف را در س ــطح اس ــتان ذخیرهس ــازی
نم ــوده و روز بــهروز رغب ــت م ــردم ب ــه اس ــتفاده از ای ــن
امتی ــاز ارزش ــمند ک ــه س ــامتی را ب ــرای آین ــده فرزن ــد و
حتـــی پـــدر و مـــادر و وابســـتگان درجـــه یـــک تضمیـــن
میکنـــد ،افزایـــش داده اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی گفـــت:
اقـــدام دیگـــری کـــه در ســـال  ۱۴۰۰صـــورت گرفـــت،
اخـــذ مجـــوز مرکـــز آمـــوزش مهارتهـــای پزشـــکی از
وزارت بهداشـــت درمـــان آموزشهـــای پزشـــکی و ورود
بـــه حـــوزه آموزشهـــای پزشـــکی بـــا مجـــوز ایـــن
وزارتخانـــه اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه اخیـــرا بـــه پشـــتوانه دو ســـال
تـــاش و پیگیـــری ،آزمایشـــگاه تخصصـــی تشـــخیص
طبـــی جهاددانشـــگاهی در شهرســـتان قائنـــات آمـــاده
راهان ــدازی اس ــت ،اف ــزود :ارای ــه خدم ــات ای ــن آزمایش ــگاه
بـــا تعرفـــهای پایینتـــر از بخـــش خصوصـــی در قالـــب
تعرفـــه نهـــاد عمومـــی خواهـــد بـــود.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم
پزشـــکی تهـــران 17 ،مهرمـــاه :افتتاحیـــه دومیـــن
مدرســـه بینالمللـــی «لیـــزر و فوتونیـــک زیســـت
پزشـــکی» بـــه همـــت شـــبکه ملـــی تحقیقـــات لیـــزر
پزشـــکی ،مرکـــز تحقیقـــات لیـــزر در علـــوم پزشـــکی
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی و مرکـــز
تحقیقـــات لیـــزر پزشـــکی ســـازمان جهاددانشـــگاهی
علـــوم پزشـــکی تهـــران برگـــزار شـــد.
مراســـم افتتاحیـــه ایـــن رویـــداد علمـــی بـــه صـــورت
آنالیـــن بـــا حضـــور دکتـــر محمدرضـــا رزاقـــی رییـــس
ش ــبکه لی ــزر پزش ــکی کش ــور و ریی ــس مرک ــز تحقیق ــات
لی ــزر در عل ــوم پزش ــکی دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ش ــهید
بهشـــتی و همچنیـــن دکتـــر مســـعود حبیبـــی رییـــس
ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی برگـــزار شـــد.
دکتـــر رزاقـــی رییـــس شـــبکه لیـــزر پزشـــکی کشـــور
ش ــرایط پاندم ــی وی ــروس کرون ــا را س ــبب س ــاز برگ ــزاری
آنالیـــن دومیـــن مدرســـه لیـــزر و فوتونیـــک زیســـت
پزش ــکی دانس ــت و ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت تصویرب ــرداری
ن ــوری و کاربرده ــای نوی ــن ای ــن سیس ــتمها ب ــه عن ــوان
روشهـــای مکمـــل تصویربـــرداری در زمینـــه علـــوم
پزش ــکی ،برق ــراری هم ــکاری علم ــی در بخ ــش فیزی ــک
تصویربـــرداری نـــوری و کاربـــرد آن توســـط متخصصـــان
علـــوم پزشـــکی را از جملـــه اهـــداف دومیـــن مدرســـه
لیـــزر و فوتونیـــک عنـــوان کـــرد.
مدرســـه لیـــزر فرصتـــی بـــرای انتقـــال تجربیـــات
مراکـــز علمـــی کشـــور اســـت
در ادامـــه دکتـــر مســـعود حبیبـــی رییـــس ســـازمان
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران بـــا اشـــاره بـــه
 ۲۰س ــال فعالی ــت ای ــن مجموع ــه در ح ــوزه لی ــزر گف ــت:
بســـیاری از دههـــا طـــرح پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی
علـــوم پزشـــکی تهـــران بـــه روشهـــای درمانـــی منتـــج
شـــده اســـت.
دکتـــر حبیبـــی افـــزود :مـــن شـــاهد آن بـــودم کـــه
دکتـــر نســـرین زنـــد بـــرای رســـیدن بـــه روش درمانـــی
 NACLTبـــرای درمـــان زخمهـــای مخاطـــی ســـالها
تـــاش کردنـــد و وقتـــی اولیـــن بیمـــاران بـــا ایـــن روش
درمـــان شـــدند ایـــن اســـتاد رشـــته پوســـت و لیـــزر
چـــه شـــور و شـــعفی داشـــتند .جـــا دارد کـــه چنیـــن
طرحهـــا و دســـتاوردهای علمـــی کـــه در مجموعـــه
مرکـــز تحقیقـــات لیـــزر در پزشـــکی جهاددانشـــگاهی
و ســـایر مراکـــز تحقیقاتـــی کســـب شـــده ،بـــه همـــه
افـــراد عالقهمنـــد در ایـــن زمینـــه از جملـــه محققـــان،
دانشـــجویان و پزشـــکان انتقـــال پیـــدا کنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه تهدیدهـــا و فرصتهـــای ایجـــاد
شـــده در پـــی پاندمـــی کوویـــد  ۱۹گفـــت :برگـــزاری
مجـــازی چنیـــن رویدادهـــای علمـــی در قالـــب فضـــای
مجـــازی یکـــی از ایـــن فرصتهاســـت کـــه باعـــث
تســـهیل ارتباطـــات علمـــی شـــده و ایـــن امـــکان را
فراهـــم میکنـــد کـــه در انتقـــال دانـــش و تعامـــات
علمـــی بهتـــر بتوانیـــم از ایـــن فضـــا بهرهمنـــد شـــویم.
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دکتـــر حبیبـــی افـــزود :مـــن در مـــدت پاندمـــی بـــا
محققان ــی ک ــه در مقول ــه کرون ــا فعالی ــت دارن ــد جلس ــات
زیـــادی داشـــتهام؛ از جملـــه از مرکـــز سرمســـازی رازی
بازدی ــد ک ــردم و آنج ــا ش ــاهد زحم ــات محقق ــان کش ــور
ب ــرای رس ــیدن ب ــه واکس ــنی ب ــودم ک ــه هم ــه کاره ــای
آن در داخـــل انجـــام شـــده اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران بـــا
همتـــراز دانســـتن واکســـنهای تولیـــد شـــده در ایـــران
بـــا بهتریـــن واکســـنهای دنیـــا گفـــت :اگـــر محققـــان
م ــا در تولی ــد واکس ــن کرون ــا تمرک ــز کردن ــد و ب ــه ای ــن
فنـــاوری دســـت یافتنـــد ،در زمینههـــای دیگـــر مثـــل
حـــوزه لیـــزر و فوتونیـــک هـــم میتواننـــد دســـتاوردهای
بس ــیار زی ــادی داش ــته باش ــند و موجب ــات افتخ ــار دیگ ــر
را بـــرای کشـــورمان فراهـــم کننـــد.

و مشـــاور هلدینـــگ ســـوین نیـــز در ایـــن نشســـت
پیرامـــون فعالیتهـــای کلـــی و اهمیـــت فعالیـــت ایـــن
اندیش ــکده توضیحات ــی ارائ ــه و پیش ــنهاد ک ــرد در اس ــتان
چلهنشـــینی  TRIZبرگـــزار شـــود.
س ــید محم ــد رس ــتگاری فرمان ــدار ی ــزد گف ــت :قطعــاً
امیدواریـــم کـــه نتیجـــه چنیـــن کارگاههایـــی در جهـــت
رف ــع مش ــکالت و مس ــائل اس ــتان اجرای ــی ش ــود و ای ــن
اندیش ــکده ب ــا س ــایر بخشه ــا از روشه ــای نوآوران ــه در
جهـــت رفـــع مشـــکالت فرایندهـــای اجرایـــی در اســـتان
به ــره گیرن ــد.
مه ــدی بصی ــرزاده م ــدرس ای ــن کارگاه آموزش ــی نی ــز
در پای ــان ب ــا تاکی ــد ب ــر ای ــن ک ــه خالقی ــت ی ــک تم ــر
اکتســـابی اســـت و هـــر کســـی میتوانـــد آن را فراگیـــرد،
اظهـــار کـــرد :خالقیـــت در واقـــع فرآینـــده تولیـــد ایـــده
جدیـــد در ذهـــن اســـت ولـــی نـــواوری عملـــی ســـاختن
آن در اندیش ــه و فک ــر ن ــو اس ــت.
ای ــن عض ــو هی ــات علم ــی دانش ــگاه همچنی ــن اب ــراز
کـــرد :کســـی کـــه بـــا  TRIZآشـــنا میشـــود ،توانایـــی
فعالیـــت حرفـــهای در چندیـــن حـــوزه را داراســـت و در
واق ــع ع ــاوه ب ــر توانای ــی فعالی ــت در اغل ــب ام ــور ی ــا ب ــه
اصـــاح آچـــار فرانســـه بـــودن ،در چندیـــن حـــوزه نیـــز
متخصـــص و حرفـــهای اســـت.
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال
و بختیـــاری ۱۸ ،آبـــان :مرکـــز مشـــاوره ،اطالعرســـانی
و خدمـــات کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال
و بختیـــاری بـــا حضـــور مدیـــرکل تعـــاون ،کار و رفـــاه
اجتماعـــی و جمعـــی از مســـئوالن و کارآفرینـــان در
جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و بختیـــاری بـــا هـــدف
افزایـــش ضریـــب موفقیـــت کارآفرینـــان و ارایـــه
مشـــاورههای تخصصـــی مبتنـــی بـــر دانـــش کاربـــردی و
نوآورانـــه بـــه صاحبـــان ایـــده ،کارآفرینـــان و متقاضیـــان
ایجـــاد بنگاههـــای اقتصـــادی و همچنیـــن هدایـــت
صاحبـــان ســـرمایه بـــه ســـمت فعالیتهـــای کارآفرینانـــه
و عالقهمنـــدان در حـــوزه کارآفرینـــی و اشـــتغال افتتـــاح
شـــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد از ظرفیـــت جوانـــان
مبتکـــر ،خـــاق و نـــوآور در راســـتای ایجـــاد اشـــتغال و
کارآفرینـــی بهرهمنـــد شـــویم ،بیـــان کـــرد :در مرکـــز
نـــوآوری و شـــتابدهی جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال
و بختیـــاری از جوانـــان مبتکـــر ،خـــاق و نـــوآور بـــرای
ارایـــه ایدههـــا در زمینـــه ایجـــاد اشـــتغال و کارآفرینـــی
دعـــوت شـــد و شـــاهد ارایـــه ایدههـــای خالقانـــه توســـط
ایـــن جوانـــان بودیـــم.
رضایــی افــزود :مرکــز مشــاوره و اطالعرســانی خدمــات
کارآفرین ــی جهاددانش ــگاهی چهارمح ــال و بختی ــاری نی ــز
بـــا هـــدف توســـعه فعالیتهـــای کارآفرینانـــه بـــا توجـــه
بـــه مزیتهـــا و ظرفیتهـــای اقتصـــادی اســـتان و
شناســـایی و معرفـــی دورههـــای آموزشـــی تخصصـــی
و حرفـــهای مـــورد نیـــاز حســـب مزیتهـــای نســـبی و
رقابتـــی در اســـتان بـــرای کارآفرینـــان راهانـــدازی شـــد و
امیدواریـــم ایـــن مرکـــز بتوانـــد گام موثـــری در راســـتای
کمـــک بـــه ایجـــاد اشـــتغال و توســـعه فعالیتهـــای
کارآفرینـــی در اســـتان بـــردارد.
در ادامـــه ایـــن آییـــن حفیـــظ اهلل فاضلـــی مدیـــرکل
تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی چهارمحـــال و بختیـــاری
بـــا اشـــاره بـــه فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی اســـتان در
اجـــرای طـــرح الگـــوی نویـــن مشـــاغل خانگـــی ،اظهـــار
کـــرد :در ایـــن طـــرح شـــاهد اجرایـــی شـــدن شـــعارها
بودیـــم ،تجربیـــات بســـیاری در اجـــرای ایـــن طـــرح
در اســـتان کســـب شـــد ،امیدواریـــم ایـــن تجربیـــات در
طرحهـــای بعـــدی نیـــز مـــورد اســـتفاده قـــرار بگیـــرد.

■■■

مرکز مشاوره و خدمات
کارآفرینی جهاددانشگاهی استان
کردستان افتتاح شد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی کردســـتان،
 ۲۳آبـــان :مرکـــز مشـــاوره و خدمـــات کارآفرینـــی
جهاددانشـــگاهی بـــا حضـــور مســـووالن ارشـــد اســـتان
و شهرســـتان در ســـاختمان جهاددانشـــگاهی اســـتان
کردســـتان افتتـــاح شـــد.
اکبـــر اســـدی در آییـــن افتتاحیـــه مرکـــز مشـــاوره و
خدمـــات کارآفرینـــی ،اظهـــار کـــرد :رونـــق اقتصـــادی و
کارآفرینـــی یـــک موضـــوع مهـــم در جامعـــه اســـت کـــه
بای ــد تم ــام ادارات و س ــازمانهای مختل ــف ب ــا هم ــکاری
و همدلـــی در جهـــت پویایـــی آن ایفـــای نقـــش کنـــد.

وی بـــا بیـــان اینکـــه ضـــرورت ایجـــاد اشـــتغال
و کـــم کـــردن نـــرخ بیـــکاری امـــروزه مســـاله مهـــم و
اصلـــی بـــرای مســـووالن و مـــردم عزیـــز اســـت ،عنـــوان
کـــرد :مقـــام معظـــم رهبـــری در چنـــد ســـال اخیـــر بـــا
توجـــه بـــه اهمیـــت رشـــد و توســـعه اقتصـــادی و توجـــه
بـــه معیشـــت مـــردم ،در نامگـــذاری شـــعارهای ســـال،
محوریـــت را بـــه اقتصـــاد دادن تـــا توجـــه مســـووالن و
م ــردم را ب ــه ای ــن موض ــوع جل ــب ک ــرده اس ــت و حرک ــت
اقتصـــادی کشـــور رونـــق گیـــرد.
در ادامـــه ایـــن نشســـت برهـــان صلواتـــی مدیـــرکل
تع ــاون ،کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ت ــا
کن ــون  7مرک ــز مش ــاوره کارآفرین ــی در اس ــتان تأس ــیس
شـــده اســـت ،اظهـــار کـــرد :مشـــاوره بهتریـــن راه بـــرای
ایج ــاد اش ــتغال پای ــدار اس ــت و ب ــر همی ــن اس ــاس بای ــد
ب ــه آن توج ــه ک ــرد.
وی گفـــت :جهاددانشـــگاهی اســـتان کردســـتان
بهعنـــوان هفتمیـــن مرکـــز مشـــاوره و خدمـــات
کارآفرین ــی پتانس ــیل خوب ــی ب ــرای اش ــتغال و کارآفرین ــی
دارد.

■■■

راهاندازی فروشگاه آنالین برای
صادرات محصوالت دانشبنیان در
پارک علم و فناوری البرز

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری
البـــرز ۲۵ ،آبـــان :بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت روزافـــزون
صـــادرات بـــرای شـــرکتهای فنـــاور و دانشبنیـــان؛
یـــک واحـــد فنـــاور بـــرای صـــادرات محصـــوالت
دانشبنیـــان فروشـــگاه آنالیـــن در پـــارک علـــم و
فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی راهانـــدازی کـــرد.
مهنـــدس رضـــا شـــیرزادی مدیرعامـــل شـــرکت فـــن
تدبیـــر نســـر آفتـــاب ایـــده و تیـــم فنـــاور ایـــن شـــرکت
فروش ــگاه آنالی ــن محص ــوالت دانشبنی ــان را ب ــه نش ــانی
 vitfa.irراهانـــدازی کـــرده اســـت.
وی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت :مهمتریـــن چالـــش
شـــرکتهای دانشبنیـــان و فنـــاور و همچنیـــن اســـتارت
آپ ه ــا بح ــث بازاریاب ــی و ف ــروش اس ــت و در ای ــن راس ــتا
ت ــاش کردی ــم ب ــا راهان ــدازی ی ــک ش ــرکت آنالی ــن ب ــه
ای ــن ام ــر مه ــم توج ــه داش ــته باش ــیم.
مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت بـــا اشـــاره بـــه بخشهـــای
مختلـــف ایـــن فروشـــگاه اینترنتـــی گفـــت :کشـــاورزی،
مـــواد غذایـــی ،داروســـازی ،بهداشـــت و ســـامت ،مـــواد
شـــیمیایی ،صنعـــت و مهندســـی ،خدمـــات ،صنایـــع
خـــاق ،صنعـــت راه و ســـاختمان و فنـــاوری اطالعـــات
و ارتباطـــات و  ...از محورهـــای صـــادرات محصـــول در
شـــرکت فـــن تدبیـــر نســـر آفتـــاب اســـت.

■■■

آغاز به کار کلینیک پوست در
جهاددانشگاهی استان مرکزی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان
مرکـــزی ۶ ،آذر :دکتـــر علیاصغـــر غفـــاری زاده
رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی در نشســـت
هماندیشـــی بـــا کارکنـــان ایـــن واحـــد ،اظهـــار کـــرد:
جهاددانش ــگاهی تلفیق ــی از فرهن ــگ ،آم ــوزش ،پژوه ــش
و بهعنـــوان نهـــادی عمومـــی غیردولتـــی دارای منابـــع
دولتـــی بســـیار محـــدود بـــوده و بـــا روحیـــه جهـــادی

بهصـــورت خودگـــردان فعالیـــت میکنـــد.
وی تصریـــح کـــرد :بخـــش عمـــده فعالیـــت
جهاددانشـــگاهی اســـتان از بـــدو تاســـیس در حـــوزه
آموزشهـــای کوتـــاه مـــدت متمرکـــز شـــده اســـت و
از ظرفیتهـــای جهاددانشـــگاهی بـــا قدمتـــی بیـــش از
 ۴۰ســـال در اســـتان در راســـتای توســـعه فعالیتهـــای
کیفـــی و کاربـــردی در حـــوزه ماموریتهـــای محولـــه در
بخشهـــای آموزشـــی ،پژوهشـــی ،فرهنگـــی و پشـــتیبانی
بهرهگیـــری میشـــود.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی اس ــتان مرک ــزی از آغ ــاز ب ــه
کار کلینیــک پوســت و زیبایــی در ایــن مجموعــه خبــر داد
و افـــزود :ســـلولهای بنیـــادی در جوانســـازی پوســـت و
رفـــع بیماریهـــای پوســـتی اثربخـــش هســـتند و تـــاش
داری ــم ک ــه در ای ــن راس ــتا ب ــه موض ــوع س ــلول درمان ــی
ورود کنی ــم.

■■■

رونمایی از محصول فناورانه
جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت
توسط معاون علمی جمهوری

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــم و
صنعـــت ۲۷ ،آذر :از محص ــول فناوران ــه جهاددانش ــگاهی
واحـــد علـــم و صنعـــت (دســـتگاه اندازهگیـــری ضریـــب
تلفـــات عایقـــی) توســـط معـــاون علمـــی جمهـــوری در
نهمی ــن نمایش ــگاه تجهی ــزات و م ــواد آزمایش ــگاهی ای ــران
ســـاخت رونمایـــی شـــد.
بـــا حضـــور دکتـــر ســـورنا ســـتاری معـــاون علـــم و
فنـــاوری رییـــس جمهـــور از دســـتگاه اندازهگیـــری
ضری ــب تلف ــات عایق ــی ،حاص ــل پژوه ــش مش ــترک مرک ــز
مهندســـی فشـــار قـــوی جهاددانشـــگاهی واحـــد علـــم و
صنع ــت و گ ــروه پژوهش ــی س ــنجش ،پ ــردازش و کنت ــرل
پژوهشـــکده بـــرق بهعنـــوان یکـــی از پانـــزده محصـــول
فناورانـــه در نهمیـــن نمایشـــگاه تجهیـــزات و مـــواد
آزمایشـــگاهی ایـــران ســـاخت رونمایـــی شـــد.
دســـتگاه اندازهگیـــری تلفـــات عایقـــی و ظرفیـــت
خازنـــی دارای کاربـــرد وســـیع در صنعـــت بـــرق بـــوده و
بـــرای کنتـــرل کیفیـــت انـــواع تجهیـــزات فشـــار قـــوی
مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیـــرد و قـــادر اســـت وضعیـــت
عایق ــی محص ــول ی ــا دس ــتگاه را ب ــه کارب ــر اع ــام کن ــد.
ای ــن دس ــتگاه در صنای ــع ب ــرای پای ــش و اندازهگی ــری
محص ــول نهای ــی ترانس ــفورماتور و تجهی ــزات فش ــار ق ــوی
مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیـــرد .نیروگاههـــا و مراکـــزی
کـــه بـــرای بهرهبـــرداری و کنتـــرل کیفـــی محصـــوالت
خـــود و همچنیـــن پایـــدار شـــبکه بـــرق خـــود نیـــاز بـــه
انـــرژی الکتریکـــی دارنـــد ،میتواننـــد از خدمـــات ایـــن
دســـتگاه بهرهمنـــد شـــوند.
دســـتگاه اندازهگیـــری تلفـــات عایقـــی و ظرفیـــت
خازنـــی محصـــول یـــک از طرحهـــای فناورانـــه شـــبکه
برنامـــه مصـــوب گـــروه پژوهشـــی ســـنجش ،پـــردازش
و کنتـــرل پژوهشـــکده بـــرق اســـت کـــه بـــا همـــکاری
تخصصـــی و مشـــارکت مالـــی جهاددانشـــگاهی علـــم
و صنعـــت اجـــرا شـــده اســـت .حمایـــت اصلـــی از
اجـــرای ایـــن طـــرح را معاونـــت پژوهـــش و فنـــاوری
جهاددانشـــگاهی بـــر عهـــده داشـــته اســـت.
گفتن ــی اس ــت ،نهمی ــن نمایش ــگاه تجهی ــزات و م ــواد
آزمایشـــگاهی ایـــران ســـاخت از  23تـــا  26آذر در محـــل
دائمـــی نمایشـــگاههای بینالمللـــی تهـــران برگـــزار
شـــد.

افتتاح کانون رسانه و
تبلیغات سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی استان مرکزی

آغاز پذیرش بیمار در آزمایشگاه
تشخیص طبی و آسیب شناسی
شعبه وکیل آباد جهاددانشگاهی
خراسان رضوی

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی
خراســـان رضـــوی ۲۸ ،مهـــر مـــاه :مجی ــد علی ــزاده
مدیـــر داخلـــی آزمایشـــگاه تشـــخیص طبـــی و آســـیب
شناســـی شـــعبه وکیـــل آبـــاد جهاددانشـــگاهی خراســـان
رضـــوی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب افـــزود :بـــا توجـــه بـــه
درخواســـت فـــراوان مراجعـــه کننـــدگان آزمایشـــگاه
مرکـــزی جهاددانشـــگاهی مبنـــی بـــر ایجـــاد شـــعبه
جدیـــد ایـــن آزمایشـــگاه در منطقـــه وکیـــل آبـــاد بـــرای
س ــهولت دسترس ــی و همچنی ــن برنام ــه جهاددانش ــگاهی
ب ــرای تمرک ــز ب ــر موض ــوع پیش ــگیری و درم ــان س ــرطان،
کلی ــد اح ــداث ای ــن آزمایش ــگاه در منطق ــه وکی ــل آب ــاد،
بیـــن وکیـــل آبـــاد  8و  10در ســـال  99زده شـــد و بـــه
حـــول و قـــوه الهـــی در اواســـط مردادمـــاه ســـال جـــاری
افتتـــاح و آمـــاده بهـــره بـــرداری شـــد.
وی تصریـــح کـــرد :ســـاختمان ایـــن آزمایشـــگاه
بـــه نـــام اســـتاد دکتـــر عباســـعلی امیـــدی بنیانگـــذار
آزمایش ــگاه تش ــخیص طب ــی در جهاددانش ــگاهی خراس ــان
رضـــوی نامگـــذاری شـــده اســـت.
وی بیانکـــرد :ایـــن آزمایشـــگاه بـــا رویکـــرد
تشـــخیص ســـرطان تأســـیس شـــده اســـت کـــه همـــراه
بـــا آزمایشـــگاه تشـــخیص طبـــی و آســـیب شناســـی
میباشـــد کـــه بـــا بـــه کارگیـــری نیروهـــای متخصـــص
و بهتریـــن و جدیدتریـــن دســـتگاههای تمـــام اتوماتیـــک
آزمایشـــگاهی و اســـتفاده از کیتهـــای معتبـــر ســـعی
در ارائـــه دقیقتریـــن خدمـــات بـــا تعرفـــه مناســـب بـــه
مراجعـــان را دارد.

راهاندازی مرکز آموزش مهارتی
و حرفهای علوم پزشکی
جهاددانشگاهی خراسان شمالی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان
شـــمالی ۱۱ ،آبـــان مـــاه :مرکـــز آمـــوزش مهارتـــی
و حرفـــهای علـــوم پزشـــکی جهاددانشـــگاهی خراســـان
شـــمالی تاســـیس شـــد.
دکتـــر مهـــدی ســـروش معـــاون فنـــی مرکـــز ملـــی
مهارتـــی و حرفـــهای آموزشهـــای علـــوم پزشـــکی وزارت
بهداش ــت ،درم ــان و آم ــوزش پزش ــکی در آیی ــن وبین ــاری
افتتـــاح ایـــن مرکـــز گفـــت 220 :مرکـــز دارای مجـــوز
آمـــوزش مهارتـــی و حرفـــهای علـــوم پزشـــکی در کشـــور
فعـــال اســـت.
وی افـــزود 25 :مرکـــز از ایـــن تعـــداد ،مربـــوط بـــه
جهاددانش ــگاهی در س ــطح کش ــور اس ــت ک ــه ای ــن تع ــداد
بـــر حســـب نیـــاز میتوانـــد افزایـــش یابـــد ،تاکنـــون از
جهاددانش ــگاهی ،دانش ــگاه آزاد اس ــامی ،دانش ــگاه عل ــوم
پزشـــکی ،شـــرکتها و مراکـــز خصوصـــی و انجمنهـــای
علمـــی بـــرای تأســـیس ایـــن مرکـــز مجـــوز گرفتهانـــد و
متنوعتریـــن بســـتههای آموزشـــی در بیـــن ایـــن مراکـــز
وجـــود دارد.
محســـن رحمانـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان
ش ــمالی نی ــز در ای ــن آیی ــن گف ــت :نی ــاز جامع ــه ب ــه ارائ ــه
خدمـــات پزشـــکی روز بـــه روز رو بـــه افزایـــش اســـت و
اقش ــار مختل ــف جامع ــه ب ــه دنب ــال اخ ــذ ارائ ــه خدم ــات
باکیفیـــت در حـــوزه ســـامت هســـتند.
وی افـــزود :تبـــادل دانـــش و اجـــرای آموزشهـــای
مهارتـــی و حرفـــهای بـــا بهرهگیـــری از تجـــارب
اســـاتید و متخصصیـــن حـــوزه ســـامت در افزایـــش
مهـــارت نیـــروی انســـانی و بـــه تبـــع آن ارتقـــای
کیفیـــت خدمـــات در ایـــن حـــوزه کمـــک شـــایانی
خواهـــد کـــرد بهویـــژه اســـتان خراســـان شـــمالی
بـــا توجـــه بـــه کمبـــود در زیرســـاختها ،در زمینـــه
آموزشهـــای مهارتـــی و حرفـــهای حـــوزه ســـامت
نیـــاز بـــه توجـــه ویـــژه دارد.
رحمانـــی افـــزود :فعالیـــت ایـــن مرکـــز آموزشـــی در
کنـــار ســـایر ســـاختارهای آموزشـــی دانشـــگاه علـــوم
پزشـــکی اســـتان ،بـــه ارتقـــای کیفیـــت خدمـــات و در
نتیجـــه بـــه رضایتمنـــدی و رفـــاه بیـــش از پیـــش مـــردم
عزیـــز اســـتان منجـــر خواهـــد داشـــت.

■■■

دبیرخانه شورای راهبری مسوولیت
اجتماعی در جهاددانشگاهی شهید
بهشتی آغاز به کار کرد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی شـــهید
بهشـــتی 11 ،آبـــان مـــاه :بـــه همـــت معاونـــت
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان
مرکـــزی ۲۸ ،آذر :مدی ــر اجرای ــی س ــازمان دانش ــجویان
جهاددانش ــگاهی اس ــتان مرک ــزی از افتت ــاح کان ــون رس ــانه
و تبلیغـــات در ســـازمان دانشـــجویان اســـتان خبـــر داد.
علیرض ــا داراب ــی مدی ــر اجرای ــی س ــازمان دانش ــجویان
جهاددانش ــگاهی اس ــتان مرک ــزی در ای ــن رابط ــه گف ــت:
ایـــن کانـــون بـــا موضوعیـــت تولیـــد محتـــوای فرهنگـــی
در قال ــب فیل ــم ،عک ــس ،پادکس ــت و کارگاه آموزش ــی در
بســـتر رســـانه و فضـــای مجـــازی و بـــا هـــدف افزایـــش
مش ــارکت دانش ــجویان و حت ــی منبع ــی درآم ــدی ب ــرای
آن ــان افتت ــاح ش ــد.
وی افـــزود :کانـــون رســـانه و تبلیغـــات ســـازمان
دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی اســـتان بـــا بهرهمنـــدی
از حضـــور دانشـــجویان متخصـــص بـــرای تولیـــد محتـــوا
و فعالیتهـــای میدانـــی فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرده
اســـت.
دارابـــی ایجـــاد زمینـــه بـــرای کشـــف ،شـــکوفایی و
اعتـــای اســـتعدادهای اجتماعـــی ،سیاســـی ،هنـــری،
علمـــی و فرهنگـــی دانشـــجویان و ارتقـــای همـــکاری
و مشـــارکت آنـــان را از اهـــداف تاســـیس ســـازمان
دانشـــجویان بیـــان کـــرد.

مدی ــر داخل ــی آزمایش ــگاه تش ــخیص طب ــی و آس ــیب
شناســـی شـــعبه وکیـــل آبـــاد جهاددانشـــگاهی خراســـان
رض ــوی خاطرنش ــان ک ــرد :س ــاعت کار آزمایش ــگاه هم ــه
روزه بجـــز روزهـــای تعطیـــل جهـــت پذیـــرش از ســـاعت
 7:00تـــا  18:00و ســـاعت جوابدهـــی از ســـاعت 15:00
تـــا  19:30میباشـــد.

فرهنگ ــی جهاددانش ــگاهی ش ــهید بهش ــتی و در راس ــتای
وظایـــف فرهنگـــی خـــود بـــرای یکپارچـــه ســـازی
فعالیتهـــای مســـوولیت اجتماعـــی و اقـــدام عملـــی در
زمینـــه موثرســـازی اقدامـــات مســـوولیت اجتماعـــی در
کشـــور ،نخســـتین «هـــم اندیشـــی راهبـــری مســـوولیت
اجتماعـــی» برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای مراســـم دکتـــر کمـــال خدایـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی شـــهید بهشـــتی ،بـــه ظرفیتهـــای
جهاددانش ــگاهی و ه ــم چنی ــن وظای ــف محول ــه در نقش ــه
علمـــی کشـــور بـــه ایـــن نهـــاد ،اشـــاره و مختصـــرا ً بـــه
فعالیتهـــای مرکـــز مســـوولیت اجتماعـــی و فرهنگـــی
وابس ــته ب ــه جهاددانش ــگاهی ش ــهید بهش ــتی پرداخ ــت و
ای ــن نشس ــت را مقدمــهای ب ــر اج ــرای برنام ــه یکپارچ ــه
ســـازی فعالیتهـــای مســـوولیت اجتماعـــی بـــا کمـــک
همـــه فعـــاالن ایـــن عرصـــه دانســـت.
در ادامـــه نشســـت نایـــب رییـــس کمیســـیون
فرهنگـــی مجلـــس و ســـخنران ایـــن نشســـت فرهنـــگ را
درخشـــانترین و تماشـــاییترین فصـــل اخـــاق دانســـت
و گفـــت :هیـــچ عنصـــری مثـــل اخـــاق رابطـــه معنـــادار
بـــا مســـوولیتها نـــدارد و بـــه همیـــن خاطـــر خداونـــد
متعـــال معجـــزه جاویدانـــش را از جنـــس فرهنـــگ
برگزی ــد و نخس ــتین اق ــدام پی ــام آورش نی ــز ک ــه بن ــای
مس ــجد اس ــت فرهنگ ــی س ــت؛ ای ــن ک ــه ق ــرآن جاودان ــه
میشـــود ،معنـــا و مفهومـــش آن اســـت کـــه فقـــط
فرهنـــگ اســـت کـــه میتوانـــد اســـباب تحـــول را فراهـــم
کنـــد.
ِ
موفقیـــت معطـــوف
دکتـــر منتظـــری بـــه دو نـــوع
ِ
موفقیـــت معطـــوف بـــه آینـــده اشـــاره
بـــه حـــال و
کـــرد و افـــزود :عقـــل ســـلیم گزینـــه دوم را بـــرای
ِ
موفقیـــت «معطـــوف بـــه
موفقیـــت برمیگزینـــد.
ِ
موفقیـــت
حـــال» ،آرمـــان ســـازمانی اســـت ولـــی
«معطـــوف بـــه آینـــده» ،مدینـــه فاضلـــه هـــر
ســـازمانی اســـت و هرســـازمان بـــرای رســـیدن بـــه
ِ
موفقیـــت «معطـــوف بـــه آینـــده» بـــه دو عنصـــر
نیـــاز دارد و هـــر دو عنصـــر هـــم دقیقـــاً احســـاس
مســـئولیت اســـت؛ یکـــی بـــه نـــام قانـــون و یکـــی
بـــه نـــام اخـــاق.
در ادامـــه مراســـم دکتـــر ثریـــا احمـــدی دبیـــر
شـــورای راهبـــری مســـوولیت اجتماعـــی ،هـــدف
برنامـــه پیشـــنهادی را اســـتقرار نظـــام جامـــع
مســـوولیت اجتماعـــی در کشـــور دانســـت و
گفـــت :فعالیتهـــای مثبتـــی در ســـازما نها و
شـــرکتهای مختلـــف بـــه انجـــام رســـیده اســـت
امـــا در مقایســـه بـــا کشـــورهای منطقـــه و جهـــان،
بـــه دلیـــل نبـــود رویکـــرد جامـــع و یکپارچگـــی
در ایـــن حـــوزه دســـتاورد ملموســـی مشـــاهده
نمیشـــو د .
گفتنـــی اســـت ،در بخـــش پایانـــی ایـــن مراســـم
گفـــت و گـــو در خصـــوص موضوعـــات مطـــرح
شـــده ،شـــکل گرفـــت و حاضـــران در جلســـه
ضمـــن اشـــاره بـــه تجـــارب عملـــی خـــود در
زمینـــه مســـوولیت اجتماعـــی و مشـــکالت عنـــوان
شـــده در ایـــن حـــوزه ،بـــر ضـــرورت شـــکل گیـــری
شـــبکه کنشـــگران فعـــال در عرصـــه مســـوولیت
اجتماعـــی در جهاددانشـــگاهی صحـــه گذاشـــتند
و مقـــرر شـــد بـــا توجـــه بـــه پتانســـیلها و
ظرفیتهـــای جهاددانشـــگاهی ،دبیرخانـــه شـــورای
راهبـــری مســـوولیت اجتماعـــی (معاونـــت فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی) بـــا
تشـــکیل کارگرو ههـــای تخصصـــی مرتبـــط ،زمینـــه
را جهـــت عملیاتـــی ســـازی پیشـــنهادهای مطـــرح
شـــده دنبـــال کنـــد.

سال بیستو دوم│شماره185

افتتاح  ۱۱مرکز خدمات
هدایت شغلی مددجویان کمیته
امداد حضرت امام خمینی(ره)
در استان کردستان
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی کردســـتان،
 ۱۲آبـــان مـــاه :اکبـــر اســـدی رییـــس جهاددانشـــگاهی
کردســـتان بـــا بیـــان ایـــن کـــه اشـــتغال پایـــدار باعـــث
کاهـــش بیـــکاری در جامعـــه میشـــود ،اظهـــار کـــرد :در
راســـتای اجـــرای قـــرارداد بیـــن کمیتـــه امـــداد حضـــرت
امـــام خمینـــی(ره) و جهاددانشـــگاهی کردســـتان11 ،
مرک ــز هدای ــت ش ــغلی ب ــا ه ــدف اش ــتغال پای ــدار ب ــرای
مـــدد جویـــان کمیتـــه امـــداد در تمـــام شهرســـتانهای
تابعـــه اســـتان توســـط جهاددانشـــگاهی ایجـــاد شـــد.
وی عنـــوان کـــرد :در قالـــب ایـــن قـــرارداد همـــکاری،
اج ــرای ط ــرح اش ــتغال و خودکفای ــی (هدای ــت ش ــغلی و
راهب ــری ش ــغلی) ،ارائ ــه مش ــاوره و بازدی ــد پ ــس از اج ــرا
جه ــت کاریاب ــی ،پایدارس ــازی و ارتق ــای درآم ــد طرحه ــا
و کاریابیهـــا (در قالـــب نظارتهـــای ادواری) و احیـــای
طرحهـــای راکـــد اســـت کـــه توســـط جهاددانشـــگاهی
در حوزههـــای صنعـــت ،کشـــاورزی و خدمـــات بـــرای
مددجویـــان کمیتـــه امـــداد حضـــرت امـــام خمینـــی (ره)
در کلیـــه شهرســـتانهای اســـتان اجـــرا میشـــود.
اســـدی در پایـــان بـــا بیـــان ایـــن کـــه کمیتـــه
امـــداد حضـــرت امـــام خمینـــی(ره) و جهاددانشـــگاهی
همکاریهـــای خوبـــی در زمینـــه توســـعه و کمـــک بـــه
محرومـــان را در جامعـــه دارنـــد ،یـــادآور شـــد 9 :مراکـــز
هدایـــت شـــغلی در شهرســـتانهای تابعـــه اســـتان و 2
مرک ــز نی ــز در شهرس ــتان س ــنندج ب ــا حض ــور مس ــووالن
اســـتانی و شهرســـتانی افتتـــاح شـــده اســـت.

■■■

ورود جهاددانشگاهی همدان
به حوزه درمان به شیوه تخصصی
طب سنتی؛

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان 12
دی مـــاه ،بـــا برنامهریزیهـــای انجـــام شـــده در واحـــد
همـــدان و بـــا درخواســـت و پیگیـــری جهاددانشـــگاهی
اس ــتان از دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی هم ــدان ،در خص ــوص  
اعطـــای مجـــوز راه انـــدازی ســـامتکده طـــب ســـنتی
ایران ــی ،پروان ــه بهرهب ــرداری س ــامتکده جهاددانش ــگاهی
همـــدان ذیـــل معاونـــت پژوهشـــی واحـــد صـــادر شـــد.
در ایـــن خصـــوص علـــی کالنترنیـــا رییـــس
جهاددانشـــگاهی همـــدان اعـــام کـــرد :بـــا توجـــه
بـــه دیـــدگاه عمومـــی جامعـــه و اعتمـــاد مـــردم ،بـــا
توســـعه طـــب ســـنتی و اســـتفاده از تجربیـــات ایـــن
عرصـــه مـــی تـــوان در مســـیر بهبـــود ســـامت گام
برداشـــت.
کالنترنیـــا افـــزود :جهاددانشـــگاهی واحـــد همـــدان
ب ــا توج ــه ب ــه س ــبقه هم ــدان ب ــه عن ــوان ش ــهر بوعل ــی
س ــینا اق ــدام ب ــه راه ان ــدازی ای ــن س ــامتکده تح ــت نظ ــر
پزش ــک متخص ــص ط ــب س ــنتی ایران ــی نم ــوده اس ــت و
ب ــه لط ــف خداون ــد متع ــال موف ــق ب ــه اخ ــذ پروان ــه به ــره
بـــرداری از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اســـتان شـــد.
در ادامـــه خلیـــل میرزایـــی معـــاون پژوهشـــی
جهاددانشـــگاهی همـــدان نیـــز گفـــت :در ایـــن

ســـامتکده ،انـــواع خدمـــات تخصصـــی ،ویزیـــت،
مشـــاوره و اعمـــال یـــداوی بـــرای خواهـــران و بـــرادران
توســـط پزشـــکان متخصـــص ارایـــه مـــی شـــود و دارای
امکاناتـــی نظیـــر اتـــاق پزشـــک ،اتـــاق  ،CPRاتـــاق
اعمـــال یـــداوی خواهـــران و بـــرادران ،داروخانـــه طـــب
ســـنتی ،اتـــاق طـــب ســـوزنی مخصـــوص آقایـــان و
خانمهـــا و  ...اســـت.
گفتن ــی اس ــت ،ای ــن س ــامتکده ،ب ــه ج ــز س ــامتکده
دانش ــگاهی وابس ــته ب ــه دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی هم ــدان،
اولی ــن و تنه ــا س ــامتکده در اس ــتان هم ــدان و اس ــتان
هـــای غـــرب کشـــور اســـت کـــه پروانـــه بهـــره بـــرداری
دریافـــت نمـــوده و افتتـــاح شـــده اســـت و بـــه زودی
داروخانـــه فرآوردههـــای طبیعـــی و ســـنتی ،نمایشـــگاه و
فروش ــگاه دائم ــی عرض ــه گیاه ــان داروی ــی و محص ــوالت
جانبـــی نیـــز راه انـــدازی خواهـــد شـــد.

■■■

آغاز فعالیت  ۳کانون دانشجویی
در سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی خراسان شمالی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان
شـــمالی  14دی مـــاه ،معـــاون فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی از آغـــاز فعالیـــت
ســـه کانـــون دانشـــجویی زیرمجموعـــه ســـازمان
دانشـــجویان ایـــن نهـــاد خبـــر داد.
الهـــام آزادزاده ،در ایـــن خصـــوص اظهـــار
کـــرد :ســـه کانـــون دانشـــجویی «مهربـــاران»،
«گفتوگـــو ،مناظـــره و کرســـیهای آزاداندیشـــی» و
«توانمندســـازی و مهارتآمـــوزی» از ســـوی ســـازمان
دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی کشـــور مجـــوز فعالیـــت
گرفـــت.
وی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه کانونه ــای مذک ــور براس ــاس
نیـــاز روز دانشـــجویان اســـتان تأســـیس شـــده اســـت،
ادامـــه داد :محـــور برنامههـــا و پیشـــبرد اهـــداف ایـــن
کانونهـــا ،دانشـــجویان هســـتند.
آزادزاده بـــا تأکیـــد بـــر ایـــن کـــه تقویـــت مســـوولیت
اجتماعـــی در بیـــن دانشـــجویان ،توانمندســـازی علمـــی،
فرهنگـــی و اجرایـــی ،مهـــارت آمـــوزی و آشناســـازی
دانشـــجویان بـــا فضـــای کســـب و کار از اهـــداف
برنامههـــای ایـــن کانونهـــا اســـت ،اضافـــه کـــرد:
اج ــرای برنامهه ــا ب ــه ص ــورت اس ــتانی و مل ــی و اس ــتفاده
از ظرفیـــت نخبـــگان ،نهادهـــا ،دســـتگاهها ،موسســـات و
بخـــش خصوصـــی در دســـتور کار کانونهـــای مذکـــور
قـــرار دارد.
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه دانشـــجویان عالقهمنـــد بـــه
فعالیـــت در ایـــن کانونهـــا میتواننـــد از طریـــق
ســـایت http://isojd.ac.ir/faنامنویســـی نماینـــد،
اظهـــار کـــرد :عضویـــت در ســـازمان دانشـــجویان امـــکان
همـــکاری بیـــن دانشـــجویان دانشـــگاههای گوناگـــون در
ســـطح اســـتان و کشـــور را بهصـــورت مشـــترک فراهـــم
نمـــوده و میتواننـــد مجموعـــه فعالیتهـــای فرهنگـــی و
آموزشـــی را بـــر اســـاس نیازهـــا و امکانـــات برنامهریـــزی
و اجـــرا کننـــد.
وی افـــزود :همچنیـــن ظرفیتهـــا و ســـاختارهای
تخصص ــی جهاددانش ــگاهی در ح ــوزه ه ــای فرهنگ ــی،
آموزشـــی ،پژوهشـــی و اشـــتغال و کارآفرینـــی از
جملـــه خبرگـــزاری هـــای ایســـنا و ایکنـــا ،مرکـــز
افکارســـنجی ایســـپا ،مرکـــز نـــوآوری و شـــتابدهی،

مراکـــز آمـــوز ش تخصصـــی کوتـــاه مـــدت ،حـــوزه
مشـــاغل خانگـــی و  ...زمینـــهای مناســـب بـــرای
کمـــک بـــه توانمندســـازی دانشـــجویان در قالـــب
ایـــن کانو نهـــا اســـت.
وی گفـــت :ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی
خراس ــان ش ــمالی از س ــال  98در اس ــتان تأس ــیس ش ــد
و تاکنـــون نیـــز برنامههـــای مختلفـــی بـــا همـــکاری
دســـتگاهها و دانشـــگاههای اســـتان اجـــرا کـــرده
اســـت.
ســـازمان دانشـــجویان جهـــاد دانشـــگاهی ،تشـــکیالتی
اس ــت وابس ــته ب ــه معاون ــت فرهنگ ــی جه ــاد دانش ــگاهی
کـــه بـــه منظـــور ســـاماندهی مطلـــوب و توســـعه (ارتقـــا)
مشـــارکت دانشـــجویان دانشـــگاهها و مؤسســـات آمـــوزش
عال ــی کش ــور در زمینهه ــای اجتماع ــی ،سیاس ــی ،علم ــی،
صنفـــی و فـــوق برنامـــه و در جهـــت تحقـــق اســـتراتژی
برنامـــه اول توســـعه جهـــاد دانشـــگاهی مبنـــی بـــر
«تأکیـــد بـــر تقویـــت فرهنـــگ و ارزشهـــای اســـامی در
جامعـــه و بـــه خصـــوص در نســـل جـــوان و دانشـــجویان
دانشـــگاهها تأســـیس گردیـــده اســـت».
ســـازمان دانشـــجویان بـــه عنـــوان نهـــادی فراگیـــر و
بیـــن دانشـــگاهی بـــا تاکیـــد بـــر فعالیتهـــای فرهنگـــی،
اجتماع ــی و خدمات ــی در مناط ــق مح ــروم ،ب ــه گس ــترش
فعالیتهـــای دانشـــجویی و تقویـــت فعالیـــن دانشـــجویی
میپـــردازد.

■■■

کتاب صوتی «بهار خاموش»
رونمایی می شود

روابـــط عمومـــی ســـازمان انتشـــارات
جهاددانشـــگاهی  15دی مـــاه ،مراســـم رونمایـــی از
کت ــاب صوت ــی "به ــار خام ــوش" و امض ــاء ق ــرارداد بی ــن
ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی و اپلیکیشـــن نـــوار
دوشـــنبه  ۲۰دی مـــاه برگـــزار مـــی شـــود.
کتـــاب صوتـــی " بهـــار خامـــوش" نخســـتین کتـــاب
صوتـــی انتشـــارات جهاددانشـــگاهی اســـت کـــه بـــه
همـــت ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی  تهیـــه و
منتشـــر شـــده اســـت .ایـــن کتـــاب برگرفتـــه از کتـــاب
بهـــار خامـــوش  نوشـــته راشـــل کارســـون و ترجمـــه
عبدالحســـین وهـــاب زاده اســـت.
به ــار خام ــوش ( )Silent Springکتاب ــی اس ــت ک ــه
زیستشـــناس آمریکایـــی ،راشـــل کارســـون آن را نوشـــت
و نخســـتین بـــار در ســـپتامبر  ۱۹۶۲در ایـــاالت متحـــده
آمریـــکا منتشـــر شـــد« .بهـــار خامـــوش» از مهمتریـــن و
پرفـــروش تریـــن کتـــاب هـــا در حـــوزه محیـــط زیســـت
اس ــت.
رونمایـــی کتـــا ب صوتـــی «بهـــار خامـــوش» بـــا
صـــدای محمدمهـــدی خلیلـــی ،دوشـــنبه  20دی
مـــاه ســـاعت  10تـــا  12بـــا حضـــور دکتـــر جمـــال
رحیمیـــان معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی،
حمیدرضـــا شـــربتیان مدیـــر عامـــل اپلیکیشـــن نـــوار
و دکتـــر حامـــد علـــی اکبـــرزاده رییـــس ســـازمان
انتشـــارات جهاددانشـــگاهی ،گوینـــده و کلیـــه
دســـتاندرکاران تولیـــد ایـــن اثـــر  در ســـالن شـــهید
صبـــوری معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی برگـــزار
و ب ــه ص ــورت زن ــده از س ــایت   https://roytab.ir
پخـــش خواهـــد شـــد.
گفتنـــی اســـت  ،در ایـــن مراســـم قـــرارداد همـــکاری
بیـــن ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی و اپلیکیشـــن
نـــوار امضـــاء خواهـــد شـــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تازه
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وضعیتمشارکتپژوهشگرانجهاددانشگاهیدر
انتشارمدارکعلمیبیناملللی
روند مدارک علمی منتشر شده توسط محققان
جهاددانشگاهی در پایگاه اسکوپوس

نمودار ،1حکایت از توسعه و رشد مثبت بروندادهای علمی توسط اعضای جهاددانشگاهی
از سال ( 1999اولین مقاله علمی ثبت شده) تا به امروز ( )2022-FEBرا داشته است .براین
اساس بیشترین مدرک علمی منتشر شده توسط محققان جهاددانشگاهی مربوط به سال
 2021با مقدار  1028است که پیشبینی میشود این مقدار افزایش پیدا کند.

روابط عمومی جهاددانشگاهی  23بهمن  ،1400آخرین بررسی و تجزیه و تحلیل
مدارک علمی جهاددانشگاهی در نمایه بینالمللی اسکوپوس ( ) Scopusنشان میدهد :از
سال  ۱۹۹۹تاکنون همواره میزان انتشار مدارک علمی و استناددهی به مقاالت پژوهشگران
این نهاد روند افزایشی داشته است و میانگین میزان همتألیفی بینالمللی محققان
جهاددانشگاهی ،تقریباً  ۱۸واحد بیشتر از میانگین کشور است.
مرکز اطالعات علمی این نهاد( )SIDدر بهمن ماه  1400در گزارشی به  بررسی و تجزیه
و تحلیل مدارک علمی جهاددانشگاهی در نمایه بینالمللی اسکوپوس ( ) Scopusپرداخت
که نتایج آن نشان میدهد از سال  1999تاکنون همواره میزان انتشار مدارک علمی و
استناددهی به مقاالت پژوهشگران جهاددانشگاهی روند افزایشی داشته است.
در گزارش مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی ( )SIDآمده است :میانگین میزان
مشارکت پژوهشگران جهاددانشگاهی در انتشار مدارک علمی بینالمللی کشور ایران از سال
 2016تاکنون بیش  1.2درصد بوده؛ در صورتیکه نسبت میزان بودجه دریافتی در حوزه
پژوهش توسط این نهاد بسیار کمتر از این مقدار است .همچنین تعداد اعضای هیأت علمی
آموزشی و پژوهشی این مجموعه حدود  700نفر است که ظرفیتهایی مانند دانشجویان
تحصیالت تکمیلی را به ندرت و به صورت بسیار محدود در اختیار دارند.
طبق این گزارش بیشترین میانگین استناد به هر سند جهاددانشگاهی به ترتیب مربوط
به حوزههای موضوعی مهندسی ،پزشکی ،کشاورزی و علوم اجتماعی است که در همه این
حوزهها میانگین استناد به هر سند جهاددانشگاهی از میانگین کشوری باالتر بوده ،همچنین
میانگین میزان همتألیفی بینالمللی محققان جهاددانشگاهی ،تقریباً  18واحد بیشتر از
میانگین کشور است.
در این گزارش میزان انتشارات علمی ،تعداد استنادهایی که به مقاالت علمی داده شده
و مدل همتألیفی بینالمللی با دو رویکرد جایگاه محققان ایرانی که در آدرس سازمانی خود
ایران را معرفی کردهاند و پژوهشگرانی که خود را وابسته به جهاددانشگاهی معرفی کردهاند،
استخراج و مقایسه شده است .همچنین سهم مشارکت جهاددانشگاهی در انتشار مقاالت
علمی بینالمللی و استناد به مدارک علمی در حوزههای تخصصی مختلف مورد بررسی قرار
گرفته است.
در روش بررسی نیز از پایگاه اسکوپوس استفاده شده است .بدینصورت که در تاریخ 1
بهمن  ،1400تمام وابستگیهای سازمانی متعلق به جهاددانشگاهی در پایگاه اسکوپوس
جستجو شد و برای بازیابی اطالعات مربوط به کشور ایران نیز پایگاه سایمگو مورد استفاده
قرار گرفت.

همچنیــن نمــودار ،2رونــد اســتنادات مــدارک علمــی جهاددانشــگاهی را نشــان
میدهــد کــه بیشــترین تعــداد آن مربــوط بــه ســال  2020بــا مقــدار  724اســت .بــا
توجــه بــه اینکــه هــر مــدرک علمــی حداقــل بــه دو ســال احتیــاج دارد تــا دیــده شــود،
ایــن مقــدار هــم قابــل افزایــش خواهــد بــود.
البته به این نکته باید اشاره شود از آنجاکه در زمان تهیه این گزارش سال  2021پایان
نیافته است و معموالً نمایهسازی مقاالت هر سال با تأخیر  4تا  6ماهه انجام میگردد و اینکه
هر مدرک علمی حداقل به دو سال احتیاج دارد تا دیده شود ،این مقادیر برای سالهای 2020
قطعاً افزایش مییابد.

سهم مشارکت جهاددانشگاهی در انتشار مدارک علمی ایران
براساس پایگاه اسکوپوس
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در کنار رشد کمی همواره رشد کیفی و نیز کاربردی بودن نتایج تحقیقات امری مهم و
ضروری است .براین اساس یکی از روشهای متداول در سنجش اعتبار کیفی بروندادهای
علمی در دنیا ،میزان استنادهای اخذ شده به ازای هر سند است.
نمودار  ،4میانگین استناد به هر سند منتشر شده توسط اعضای جهاددانشگاهی را نشان
میدهد که در مقایسه با ایران بیشتر است .براین اساس بیشترین میزان میانگین استناد به
هر سند جهاددانشگاهی به ترتیب مربوط به حوزههای موضوعی مهندسی ،پزشکی ،کشاورزی
و علوم اجتماعی است.

نکته قابل توجه آن است که میانگین استناد به هر مدرک علمی جهاددانشگاهی ،در
حوزه موضوعی پزشکی تقریباً  6واحد باالتر از میانگین کشور است .اختالف تعداد استنادات
در هر مدرک علمی جهاددانشگاهی با مدارک علمی کشور ،در حوزه موضوعی کشاورزی نیز
همین مقدار است .این اختالف در حوزههای موضوعی علوم اجتماعی و مهندسی برابر با 5
واحد است ،یعنی مدارک علمی جهاددانشگاهی در این دو حوزه موضوعی  5واحد بیشتر از
کشور استناد دریافت کردهاند .اما میانگین استناد به هر مدرک علمی جهاددانشگاهی در حوزه
موضوعی هنر و علوم انسانی ،دو واحد کمتر از کشور است.

مقایسه شاخص همتألیفی در عرصه بینالمللی

یکی دیگر از نشانههای توسعه در اجرای طرحهای علمی – تحقیقاتی و فناورانه ،تعریف
هدفمند همکاری و مشارکتهای علمی با سازمانهای معتبر در عرصه بینالمللی است که
این همکاری میتواند منجر به ایجاد مجرای ورود دانش و دستاوردهای جدید علمی به داخل
کشور گردد.
همچنان که در بند ششم از ابالغ سیاستهای کلی «علم و فناوری» آمده:
"گسترش همکاری و تعامل فعال ،سازنده و الهامبخش در حوزه علم و فناوری با سایر
کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقهای و جهانی به ویژه جهان اسالم همراه با تحکیم
استقالل کشور"
در این قسمت ،به بررسی و مقایسه میزان همتألیفی بینالمللی جهاددانشگاهی و ایران

کشورهایی که بیشترین همتألیفی را با محققان
جهاددانشگاهی و ایران داشتهاند

نمودار  ،6کشورهایی را نشان میدهد که بیشترین میزان همتألیفی را با محققان
جهاددانشگاهی داشتهاند .براین اساس ،محققان کشورهای آمریکا ،انگلستان و آلمان بیشترین
میزان همتألیفی را با محققان جهاددانشگاهی داشتهاند.

در حالی که براساس اطالعات نمودار  ،7بیشترین میزان همتألیفی محققان ایرانی به
ترتیب با کشورهای آمریکا ،کانادا و انگلستان بوده است .آمریکا و انگلستان ،کشورهای
مشترک همتألیفی بینالمللی جهاددانشگاهی و ایران هستند.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

بررسی میانگین استناد به هر سند مدارک علمی
جهاددانشگاهی در مقایسه با ایران

 18واحد بیشتر از میانگین کشور است.
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نمودار ،3سهم مشارکت محققان جهاددانشگاهی در مدارک علمی منتشر شده کشور
ایران براساس پایگاه اسکوپوس است که نشان از رشد سهم جهاددانشگاهی در تولیدات علمی
کشور را دارد .براین اساس ،سهم مشارکت جهاددانشگاهی از سال  2011رو به افزایش بوده
و بیشترین مقدار در سال  2018است.

خواهیم پرداخت.
نمودار  ،5میانگین همتألیفی بینالمللی مدارک علمی ایران با جهاددانشگاهی را نشان
میدهد .براین اساس ،میانگین میزان همتألیفی بینالمللی محققان جهاددانشگاهی ،تقریباً

در پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی شهید بهشتی انجام گرفت؛

سالبیستودوم│شماره185
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پاکسازی مناطق آلوده نفتی
با راهحلهای سبز توسط
پژوهشگرانجهاددانشگاهی
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۱۹ ،دیماه:پژوهشـگران پژوهشـکده علـوم پایـه
کاربـردی جهاددانشـگاهی شـهید بهشـتی ،بـا بهکارگیـری از میکروارگانیسـمهای موجود در
طبیعـت بـه سـاخت پودرهـا و سـامانههایی بـرای رفـع آلودگـی نفتـی پرداختهانـد.
آلودگیهایی که در صنعت نفت رخ میدهد معموال دارای بخارهای هیدروکربنی است که
در برخی مواقع به چاههای فاضالب و در محیطهای خانگی ورود میکند و حتی ممکن است
باعث انفجار شود که در این شرایط برای سالمتی انسانهای ساکن در اطراف محیطهای آلوده
خطرناک است؛ اغلب کارشناسان در عرصه محیطزیست معتقدند حل این معضالت با پیگیری
راهحلهای سبز و با بهرهگیری از محیط طبیعی بهترین انتخاب برای رهایی از این آلودگیها
است؛ چراکه اگر بخواهیم از روشهای شیمیایی بهره بگیریم ،خود منجر به ایجاد دیگر
آلودگیها در محیط طبیعی میشود اما بهرهگیری از امکاناتی که محیط طبیعی در اختیارمان
گذاشته است؛ نظیر کشت برخی میکروارگانیسمها برای پاکسازی یا تولید مواد پاککنندهای
که از باکتریها انتخاب هوشمندانهتری است؛ که معموال از آن بهعنوان راهحلهای سبز یاد
میشود .در واقع از محیط برای پاکسازی خودش استفاده میشود معموال این فرایند در
نهایت منجر به حاصلخیزی خاک میانجامد.
در این رابطه کمال خدایی رییس پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد
شهید بهشتی و درباره مهمترین فعالیتهای این پژوهشکده که در راستای پاکسازی آلودگی
نفتی از سطح خاک و آب است ،توضیحاتی ارایه کرد و گفت :از آنجایی که آلودگیهای نفتی
در کشور یک معضل همیشگی بوده است خوشبختانه ما توانستیم فناوریهای متعددی را در
زمینه رفع این آلودگیها ایجاد کنیم .هدفمان باال بردن سرعت پاکسازی محیطهایی است
که به آالیندههای نفتی آلوده شده است .در واقع با شناسایی منشا آلودگی و توسعه فناوریها
توانستیم سرعت پاکسازی آلودگی نفتی را باال ببریم .عمده فعالیت ما در حوزه باالدستی و
مسایل زیستمحیطی نفت است ،همواره ما تالشمان بر این است که زنجیرهای از فناوریها
که بتواند تمام آلودگیهای نفتی آبوخاک را پاکسازی کند را به کار بگیریم .خوشبختانه
به دانش فنی آن رسیدهایم و در حال حاضر توانایی رقابت با شرکتهای بزرگ بینالمللی را
داریم؛ بهعبارتدیگر امروز ما در مرز دانش حرکت میکنیم.
وی در تشریح پاکسازی حوضچههای پسماند نفتی گفت :یکی از فناوریهایی که تولید
کردیم دستگاه تصفیه حوضچه پسماند بود که دارای ترکیبات نفتی تجزیهناپذیر است .در
واقع با روش بیولوژیکی باکتریهای مضر جامانده در محل پسماندهای نفتی جداسازی و در
مرحله بعد محیط بهطور کامل پاکسازی میشود.
به گفته خدایی ،با برداشت و کشت باکتریها از محیط آلوده توانستیم پودری را تولید
کنیم که به پاکسازی محیط خاکی و خشک میانجامد.
وی افزود :خوشبختانه امروز ما جزو معدود کشورهای تولیدکننده این پودر میکروبی
هستیم و در عرصه رقابت با کشورهای پیشرو در این زمینه عملکرد قابل قبولی داریم.
گفتنی است ،با مخلوط آن با آب ،مادهای حاصل میشود که میتوان روی خاکهای آلوده
و آلودگیهای نفتی اسپری کرد تا بعد از دو الی سه هفته ،آلودگیها به روش بیولوژیکی
پاکسازی و در نهایت همان ترکیبات نفتی تبدیل به کود بیولوژیک یا بیومس شود که خاک

را حاصلخیز میکند .با این روش پاکسازی ،حجم و وسعت آلودگی اهمیت زیادی ندارد.
رییس پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی شهید بهشتی درباره لجن زداییهای
نفتی که معضلی مهم در محیطزیست است گفت :یکی دیگر از فناوریهای جهاددانشگاهی
واحد شهید بهشتی طراحی سامانه پرتابل لجن زدایی نفت است و بر همین اساس میتوانیم
صد تن لجن نفتی که آغشته به مولکولهای سنگین است را در طول یک روز پاکسازی
کنیم؛ آنچه از این پاکسازی حاصل میشود آب و نفت بازیافت شده و خاکی است که یک الی
دو درصد آلودگی دارد که آنهم با پاشیدن پودر میکروبی گفتهشده به خاک تمیز میشود.
گفتنی است این فناوری برای پاکسازی آلودگیهای دریا هم کاربرد دارد.
وی در ادامه درباره دیگر فناوری تولیدشده از سوی این نهاد پژوهشی که برای گندزدایی
کردن دریاها تولید شده است گفت :از دیگر دستاوردهای پژوهشکده علوم پایه کاربردی
جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی تولید محصولی است که تا پیش از آن وارداتی بود
و هزینه زیادی را برای خرید آن باید متقبل میشدیم؛ این محصول محو کننده لکههای
نفتی از سطح دریاها و دریاچههایی است که مقصد نهایی زبالههای نفتی پاالیشگاهها است.
در واقع این محلول روی آلودگی پاشیده میشود و بعد از  ۱۰دقیقه آلودگی از بین میرود
و لکههای نفتی را به امولسیونهای بسیار ریز تبدیل میکند به عبارت دیگر لکههای نفتی
تبدیل به نقاطی از مایع میشود که قابل جداسازی از آب دریا است .علت پاک کندگی
سریع این محلول این است که آنزیمهای بیولوژیکی موجود در آن آلودگی را در معرض
میکروارگانیسمهای متعدد قرار میدهد تا بهسرعت حذف شود.
خدایی در ادامه درباره بهکارگیری فناوری ازدیاد برداشت نفتی گفت :از دیگر فعالیتهای
فناورانه این نهاد پژوشی در جهاددانشگاهی که تا کنون در ایران به آن پرداخته نشده بود
بهکارگیری روشهای ازدیاد برداشت از میادین نفتی با استفاده از فناوری شکافت هیدرولوژیکی
است؛ این فناوری با افزایش فشار سیال در مخزن باعث شکستگی در سنگ مخزن میشود و
برداشت نفت افزایش مییابد؛ هدفمان از راهاندازی چنین فرایندی بومیسازی این فناوری در
کشور و جلوگیری از برونرفت ارز برای خرید آن از کشورهای صاحب فناوری است.
خدایی ادامه داد :سامانه دیگری برای احیای چاههای متروکه نفتی در این نهاد پژوهشی
راهاندازی شده است.
وی در تشریح این سامانه گفت :همواره هزینه حفاری چاههای متروکه بسیار باالست؛
فناوری که ما برای این منظور ایجاد کردیم بهصرفهجویی اقتصادی زیادی میانجامد و عالوه
بر آن با محیطزیست سازگاری زیادی دارد.

■□■
به همت متخصصان جهاددانشگاهی صنعتی رشیف انجام میشود؛

طراحی ،ساخت تجهیزات و
نصب دستگاه اندازهگیری ابعاد
در حالت گرم

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف 19 ،بهمنماه:به همـت متخصصان
جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف طراحـی ،سـاخت تجهیـزات و نصـب دسـتگاه اندازهگیـری

■□■

توسط پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی انجام گرفت؛

روابـط عمومـی پژوهشـکده توسـعه صنایـع شـیمیایی جهاددانشـگاهی۱۸ ،
دیمـاه :توسـط پژوهشـگران گـروه پژوهشـی بیوتکنولـوژی صنعتـی پژوهشـکده توسـعه
صنایـع شـیمیایی جهاددانشـگاهی ،ثبـت اختراع دسـتگاه "اکسـترودر نشاسـته اصالح شـده
بـرای اسـتفاده در صنایـع مختلـف " در اداره ثبـت مالکیتهـای معنـوی انجـام شـد.
ب ــه هم ــت پژوهش ــگران گ ــروه پژوهش ــی بیوتکنول ــوژی صنعت ــی پژوهش ــکده توس ــعه

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی۵ ،
بهمنماه:مدیـــر گـــروه پژوهشـــی افزودنیهـــای غذایـــی پژوهشـــکده علـــوم و فنـــاوری
م ــواد غذای ــی جهاددانش ــگاهی خراس ــان رض ــوی گف ــت :ام ــروزه ب ــا افزای ــش آگاهیه ــای
عمومـــی در خصـــوص تاثیـــرات ســـوء رنگهـــای ســـنتزی و محدودیتهـــای اعمالشـــده
از جانـــب ســـازمانهای بینالمللـــی بـــرای اســـتفاده از آنهـــا ،تمرکـــز ویـــژهای در
خصـــوص اســـتخراج و تولیـــد صنعتـــی رنگدانههـــای طبیعـــی از گیاهـــان ایجـــاد شـــده
اســـت.
دکتـــر شـــادی بلوریـــان بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب افـــزود :از جملـــه گیاهانـــی کـــه
در ســـالهای اخیـــر بـــه دلیـــل وجـــود مـــواد موثـــره طبیعـــی و ایمـــن مـــورد توجـــه
واقعشـــده اســـت ،گیـــاه زردچوبـــه اســـت.
وی تصریـــح کـــرد :کورکومیـــن ،یـــک پلیفنـــل هیدروفـــوب مشتقشـــده از ریـــزوم
گیـــاه زردچوبـــه ( ).Curcuma longa Lاســـت .بـــر اســـاس تحقیقـــات انجامشـــده
کورکومی ــن ع ــاوه ب ــر رن ــگ ده ــی دارای اث ــرات بیولوژیک ــی قاب ــل توجه ــی از جمل ــه
ضدویروس ــی ،آنتیاکس ــیدانی ،ض ــد س ــرطانی ،کاه ــش س ــطح کلس ــترول خ ــون و کب ــد،
افزای ــش عملک ــرد ایمن ــی ب ــدن ،جلوگی ــری از بیماریه ــای قلبی-عروق ــی ،جلوگی ــری از
آس ــیب غش ــاءهای زیس ــتی در مقاب ــل پراکسیداس ــیون ،خاصی ــت ضدالتهاب ــی و کاه ــش
آرت ــروز روماتیس ــمی و حفاظ ــت در مقاب ــل بیم ــاری آلزایم ــر اس ــت.
وی ادامـــه داد :بـــا توجـــه بـــه اثـــرات بیولوژیکـــی کورکومیـــن و نیـــاز مبـــرم صنایـــع
دارویـــی و غذایـــی کشـــور بـــه ایـــن ترکیـــب ،از ســـال  1387پژوهشهـــا و تحقیقـــات
متع ــددی در ای ــن زمین ــه در پژوهش ــکده عل ــوم و فن ــاوری م ــواد غذای ــی آغ ــاز ش ــده و در
س ــال  1390دان ــش فن ــی تولی ــد و اس ــتخراج رن ــگ طبیع ــی کورکومی ــن و پایدارس ــازی
آن ب ــه روش انکپسوالس ــیون کس ــب گردی ــد.
دکتـــر بلوریـــان ادامـــه داد :انکپسوالســـیون ،بهعنـــوان یـــک روش امیدبخـــش بـــرای
محافظ ــت از ترکیب ــات زیس ــت ف ّع ــال مط ــرح ب ــوده ک ــه میتوان ــد ای ــن ترکیب ــات را در

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

دستیابی به دانش تولید
فرمولهای مختلف کورکومین
بهصورت محلول در آب و روغن

■□■

ثبت اخرتاع «اکسرتودر نشاسته
اصالح شده برای استفاده در
صنایعمختلف»
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ابعـاد در حالـت گـرم در کارگاه نورد  ۵۰۰شـرکت سـهامی ذوبآهن اصفهان انجام میشـود.
مص ــادف ب ــا هش ــتمین روز از ده ــه مب ــارک فج ــر چه ــل و س ــومین س ــال پی ــروزی
انق ــاب اس ــامی ،ق ــرارداد طراح ــی ،س ــاخت تجهی ــزات و نص ــب دس ــتگاه اندازهگی ــری
ابع ــاد در حال ــت گ ــرم (  )HOT PROFILE MEASUREMENTدر کارگاه ن ــورد
 500شـــرکت ســـهامی ذوبآهـــن اصفهـــان ،بیـــن ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی
شـــریف و شـــرکت ســـهامی ذوبآهـــن اصفهـــان و ســـتاد توســـعه فنـــاوری فوتونیـــک،
لی ــزر ،م ــواد پیش ــرفته و س ــاخت منعق ــد ش ــد.
ایـــن قـــرارداد همزمـــان بـــا ســـومین جشـــنواره و نمایشـــگاه ملـــی فـــوالد ایـــران
در مح ــل هت ــل المپی ــک ته ــران ب ــه امض ــا دکت ــر علیرض ــا آخون ــدی ریی ــس س ــازمان
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف و مهنـــدس ایـــرج رخصتـــی مدیرعامـــل شـــرکت
ســـهامی ذوبآهـــن اصفهـــان رســـید.
 vddsســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف در ایـــن زمینـــه اظهـــار کـــرد:
اجـــرای قـــرارداد طراحـــی ،ســـاخت تجهیـــزات و نصـــب دســـتگاه اندازهگیـــری ابعـــاد در
حالـــت گـــرم در کارگاه نـــورد  500شـــرکت ســـهامی ذوبآهـــن اصفهـــان ،یکمیلیـــون
یـــورو صرفهجویـــی ارزی بـــرای کشـــورمان بـــه همـــراه دارد.
دکتـــر آخونـــدی بـــا بیـــان کارکـــرد دســـتگاه اندازهگیـــری ابعـــاد در حالـــت گـــرم
( )HOT PROFILE MEASUREMENTافـــزود :ایـــن دســـتگاه قـــادر اســـت
پروفایـــل دو بعـــدی مقاطـــع انـــواع تیرآهـــن ،ریـــل و  ...را در هنـــگام تولیـــد در خـــط
نـــورد ،در دمـــای بـــاالی  1000درجـــه ســـانتیگراد بهصـــورت بالدرنـــگ و غیرتماســـی
بـــه کمـــک تکنولـــوژی ابعـــاد بـــرداری لیـــزری ،اندازهگیـــری نمایـــد.
وی گفـــت :ایـــن تکنولـــوژی ،تصمیمگیـــری در ارتبـــاط بـــا تأییـــد یـــا عـــدم تأییـــد
کیفیـــت ســـاخت مقاطـــع فـــوالدی تولیـــد شـــده را مطابـــق بـــا اســـتانداردهای تعریـــف
شـــده در حیـــن تولیـــد در خـــط نـــورد ،امکانپذیـــر کـــرده اســـت.
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ،ب ــا طراح ــی و س ــاخت دس ــتگاه اندازهگی ــری ابع ــاد در حال ــت
گ ــرم ( ،)HOT PROFILE MEASUREMENTای ــران ب ــه جم ــع پن ــج کش ــور
اول صاحـــب ایـــن تکنولـــوژی میپیونـــدد.

صنایـــع شـــیمیایی جهاددانشـــگاهی ،ثبـــت اختـــراع دســـتگاه "اکســـترودر نشاســـته
اص ــاح ش ــده ب ــرای اس ــتفاده در صنای ــع مختل ــف" در اداره ثب ــت مالکیته ــای معن ــوی
ص ــورت گرف ــت.
اســـامی مخترعـــان ایـــن ثبـــت تهمینـــه کیانـــی دهکـــردی ،عبـــاس علـــی نـــژاد،
مســـعود کمبرانـــی و عبـــاس جعفـــری جیـــد اســـت.
گفتن ــی اس ــت ،ای ــن دس ــتگاه ک ــه ب ــرای اولی ــن ب ــار در کش ــور در پژوهش ــکده توس ــعه
صنایـــع شـــیمیایی طراحـــی و ســـاخته شـــده اســـت قـــادر بـــه تولیـــد انـــواع نشاســـته
اص ــاح ش ــده از مناب ــع مختل ــف س ــیبزمینی ،گن ــدم و ذرت جه ــت مص ــارف مختل ــف
صنعت ــی نظی ــر حف ــاری ،غذای ــی ،داروی ــی و نس ــاجی و  ...اس ــت.
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ش ــرایط نامناس ــب محیط ــی محافظ ــت نم ــوده و ویژگیه ــای نامطل ــوب آنه ــا را بهب ــود
بخش ــیده ی ــا رف ــع نمای ــد .ب ــا توج ــه ب ــه ماهی ــت چربیدوس ــتی کورکومی ــن و حاللی ــت
کـــم آن در فـــاز آبـــی ،جـــذب خوراکـــی ایـــن مـــاده در فرمهـــای معمـــول خوراکـــی
مانن ــد پ ــودر ،کپس ــول و ق ــرص ،بس ــیار پائی ــن اس ــت .بهمنظ ــور افزای ــش حاللی ــت آن
در محیـــط آبـــی و افزایـــش پایـــداری و جـــذب ایـــن ترکیـــب در سیســـتم گوارشـــی از
نانوانکپسوالســـیون و تولیـــد نانـــو حاملهـــا بهعنـــوان ناقلهایـــی بـــرای کورکومیـــن
اس ــتفاده ش ــد.
عضـــو هیـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی بیـــان کـــرد :در حـــال
حاضـــر دانـــش تولیـــد فرمولهـــای مختلـــف کورکومیـــن بهصـــورت محلـــول در
آب ،محلـــول در روغـــن در پژوهشـــکده علـــوم و فنـــاوری مـــواد غذایـــی ســـازمان
جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی موجـــود بـــوده کـــه دارای کاربردهـــای گســـترده در
صنایـــع مختلـــف غذایـــی داخـــل و خـــارج کشـــور بهویـــژه صنایعـــی نظیـــر تولیـــد
فرآوردههـــای اکســـترود شـــده ،اســـنکها ،ماکارونـــی ،روغـــن ،آبمیوههـــا ،نوشـــابه،
فراوردههـــای گوشـــتی و  ...اســـت.
وی عنـــوان کـــرد :در خصـــوص تولیـــد اشـــکال مختلـــف دارویـــی کورکومیـــن نظیـــر
ق ــرص و کپس ــول ،ای ــن آمادگ ــی وج ــود دارد ت ــا ب ــا هم ــکاری صنای ــع داروی ــی کش ــور،
دانـــش فنیهـــای بهدســـتآمده در مقیـــاس انبـــوه تولیـــد و بتوانیـــم در آینـــده بخـــش
عم ــدهای از نی ــاز کش ــور را تامی ــن نمایی ــم.
بـــه گفتـــه وی ،خودکفایـــی در تولیـــد فرمولهـــای مختلـــف کورکومیـــن ،عـــاوه بـــر
اینک ــه میتوان ــد مح ــرک اس ــتفاده هرچ ــه بیش ــتر از ای ــن ترکی ــب طبیع ــی و س ــامتی
بخـــش باشـــد ،از خـــروج ســـرمایههای ارزی کشـــور جلوگیـــری نمـــوده و در زمینـــه
کارآفرین ــی ب ــرای جامع ــه متخصصی ــن صنای ــع غذای ــی موث ــر اس ــت.

■□■

نیـز میتـوان بـا ایـن دسـتگاه تولیـد کـرد .اهمیـت و نیـاز بـه تولید چنیـن محصولـی باعث
شـد تـا پژوهشـگران ابنسـینا جهاددانشـگاهی نیـز بـه دانـش فنـی تولیـد و سـاخت پرینتر
سـهبعدی  DLPدسـت پیـدا کننـد.
محمدرضا موحدی پژوهشـگر واحد مهندسـی بافت پژوهشـگاه ابنسـینا جهاددانشـگاهی
گفـت :ایـن دسـتگاه قابلیـت نصـب چهـار نـازل بهصـورت همزمـان را دارد .ماژولهـای
نازلهـای ایـن دسـتگاه نیـز قابـل تعویـض هسـتند .همچنیـن ایـن دسـتگاه قابلیـت نصـب
دو نـازل فلـزی بـرای پرینـت پلیمرهـای ترموپالسـتیک را نیـز دارد کـه توسـط یـک هیتـر
دور نـازل بـه پلیمرهـای ترموپالسـتیک گرمـا داده میشـود ،سـپس آنها ذوبشـده و برای
پرینـت آمـاده میشـوند.
وی افـزود :در ایـن دسـتگاه مـا بیشـتر تمرکزمـان بـه روی سـاخت داربسـتها در حـوزه
مهندسـی بافـت غضروف یا اسـتخوان اسـت .مـا دقیقا همـان الگویی که خودمان بـه نرمافزار
میدهیـم را میتوانیـم بـا کمـک این دسـتگاه پرینـت بگیریم و شـرایط و فراینـد پرینت اعم
از دمـا ،سـرعت حرکـت محورهـا و میزان فشـاری که پشـت نازل توسـط کمپرسـورها اعمال
میشـود را تحـت کنتـرل داشـته باشـیم .در واقـع مـا میتوانیـم یـک شبیهسـازی خیلـی
خوبـی از مدلهـای آزمایشـگاهی با این دسـتگاه داشـته باشـیم.
پژوهشـگر واحد مهندسـی بافت پژوهشـگاه ابنسـینا جهاددانشـگاهی اظهار کـرد :اکنون
نسـل سـوم این دسـتگاه سـاخته شـده اسـت .در حـال حاضـر مالکیـت معنوی این دسـتگاه
بـا پژوهشـگاه ابنسـینا اسـت و فراینـد سـل پرینتینـگ را پیـش میبـرد؛ کاری کـه تاکنون
در ایران نشـده اسـت.
وی بـه وجـه تشـابه و تمایـز ایـن دسـتگاه نسـبت بـه نمونههـای مشـابه خارجـی اشـاره
کـرد و گفـت :رزولیشـن بـاال از مهمتریـن عاملهایـی اسـت که کیفیـت محصـول را تضمین
میکنـد .اکنـون رزولیشـن این دسـتگاه خوب اسـت .از نظر امکانـات نیز  80درصـد امکانات
دسـتگاههای خارجـی را دارد .شـاید تنهـا امکانـی که ما نداریـم بحث کنترل دمای اسـتیج و
نازلهـا باشـد امـا در سـایر مـوارد ایـن محصـول تفاوتی بـا نمونههای مشـابه خارجـی ندارد.
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معرفی نرشیات برتر کشور در
ساخت داربستهای استخوانی حوز ه علوم پزشکی توسط SID
با کمک دستگاه پرینرت سهبعدی
با همت پژوهشگران پژوهشگاه ابنسینا جهاددانشگاهی تحقق یافت؛

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۱۲ ،بهمنماه :محمدرضـا موحدی پژوهشـگر واحد
مهندسـی بافت پژوهشـگاه ابنسـینای جهاددانشـگاهی با اشـاره به دسـتیابی بـه دانش فنی
تولیـد و سـاخت پرینتـر سـهبعدی  DLPگفـت :دسـتگاه پرینتـر سـهبعدی سـاخته شـده
قابلیـت نصـب چهار نـازل بهصـورت همزمـان را دارد.
امـروزه پرینتـر سـهبعدی  )DLP(Digital light processingرا میتـوان در
زمینههـای مختلفـی مـورد اسـتفاده قـرارداد .این تکنولـوژی امروزه بـه یاری محققـان رفته
و باعـث شـده تـا آنهـا بتواننـد مـدل خـود را بهصـورت سـهبعدی پیـاده کننـد .علاوه بـر
اسـتفاده در صنایـع نظامـی و خودروسـازی در زمینـه پزشـکی نیـز میتـوان بـرای سـاخت
قالـب تراشـههای میکروفلوئیـدی و همچنیـن سـاخت قالبهـای کیـت کشـت سـهبعدی
سـلول نیـز اسـتفاده کـرد .اندامهـای مصنوعـی بدن کـه بهدقـت و ظرافت بـاال نیـاز دارند را

روابـط عمومـی مرکـز اطالعات علمـی جهاددانشـگاهی ( 8 )SIDاسـفند ماه:
آخریـن گزارش اسـتنادی نشـریات علمی  -پژوهشـی مصوب وزارت بهداشـت SID-JCR
( )۱۳۹۹/۲۰۲۰توسـط مرکـز اطالعات علمی جهاددانشـگاهی منتشـر شـد.
دکتـر فاطمـه عظیـمزاده رئیـس ایـن مرکـز بـا اشـاره بـه تحلیـل نتایـج ایـن ارزیابی در
سـالهای متوالـی ،بیـان کـرد :مرکز اطالعـات علمی جهاددانشـگاهی از سـال  1394تاکنون
هرسـاله نشـریات علمی  -پژوهشـی وزارت بهداشـت را ارزیابی نموده و نتایج به دسـت آمده
را در اختیـار جامعـه علمـی قرار داده اسـت .در گزارش سـال جاری نسـبت به سـال گذشـته
در همـه شـاخصها شـاهد ارتقـاء و پیشـرفت هسـتیم کـه نشـاندهنده تلاش و پشـتکار
جامعـه علمی در حوزه پزشـکی اسـت.
دکتـر عظیـمزاده در تحلیل گزارش اسـتنادی مرکز افزود :بررسـی میزان دانلـود و بازدید
مقـاالت در  SIDرابطـه معنـاداری بـا تعـداد اسـتنادهای مقالـه دارد .بعلاوه مقایسـه نتایج
 )1398/2020( SID-JCRو  )1399/2020( SID-JCRنشـان میدهد تعداد نشـریات

با همت پژوهشگران ایرانی تحقق یافت؛

تولید صنعتی و تجاری رنگهای
خوراکی طبیعی توسط
■□■
پژوهشکده علوم و فناوری
تشخیص بافت رسطانی با تولید
مواد غذایی
سوزن های بیوپسی ایرانی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۱۰ ،بهمنماه:پژوهشـگران پژوهشـکده علـوم و
فنـاوری مـواد غذایـی جهاددانشـگاهی بـا اسـتفاده از مـواد اولیـه گیاهـی موفـق بـه تولیـد
صنعتـی و تجـاری رنگهـای خوراکـی طبیعـی شـدند.
دکتـر فرشـته حسـینی معـاون آموزشـی و پژوهشـی پژوهشـکده علـوم و فنـاوری مـواد
غذایـی جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی در ایـن خصوص گفت :دسـتیابی به دانـش فنی "
تولیـد صنعتـی و تجـاری رنگهـای خوراکـی طبیعی " با هـدف حذف رنگدانه های سـنتزی
از صنایـع غذایـی و کاهـش خروج ارز از کشـور برای نخسـتین بار در کشـور در سـال 1392

روابط عمومی جهاددانشگاهی  2اسفند ماه:یک گروه از پژوهشگران گروه فناوری
های بین رشته ای پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی موفق به تولید سوزن های بیوپسی
شدند؛ این سوزن های وارداتی برای برداشت و تشخیص بافت سرطانی کاربرد فراوانی دارد.
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دارای شـاخص تأثیـر از  386نشـریه بـه  419نشـریه و تعداد نشـریات دارای شـاخص آنی از
بـه  330نشـریه رسـیده اسـت؛ بنابراین سـرعت اسـتناددهی به مقـاالت نشـریات داخلی در
حـوزه پزشـکی افزایـش یافتـه و میتوانـد نشـاندهنده پیگیـری جدیتـر نتایـج تحقیقـات
پژوهشـگران توسـط همکارانشـان باشـد .براسـاس ایـن گـزارش فقـط  1درصـد از نشـریات
هسـتند که نتوانسـتند اسـتنادی را بـه خود اختصـاص دهند.
وی یـادآور شـد :باید به اسـتناددهی کم پژوهشـگران کشـور به یکدیگر توجـه کرد .برای
ورود بـه ایـن موضـوع و تحلیـل عمیقتر ،الزم اسـت مقایسـهای بیـن رفتار اسـتنادی داخلی
محققـان بـا اسـتناددهی در نشـریات بینالمللـی صـورت پذیـرد .از سـوی دیگـر همانگونـه
که یکی از فلسـفههای ایجاد و گسـترش نشـریات داخلی نیازهای داخل کشـور بوده اسـت،
الزم اسـت شـاخصها و روشهـای ارزیابـی بومی را گسـترش داد تـا میزان دسـتیابی به این
هـدف قابل ارزیابی باشـد.
دکتـر عظیـمزاده اضافـه کـرد :دسـتهبندی نشـریات بـه زیرگروههـای تخصصـی و رصـد
نحـوهی تعامـل بیـن پژوهشـگران و نیـز افزایـش سـطح دسترسـی مخاطبـان بـه مقـاالت
نشـریات کشـور ،از دیگـر فعالیتهـای قابـل انجـام در ایـن راسـتا اسـت.
ضمنـاً سـه نشـریه برتر که به زبان فارسـی منتشـر میشـوند و در این گـزارش نیز وجود
دارند بـه زیر معرفـی میگردند:
سالمند (رتبه )44
روان پرستاری (رتبه )64
سالمت کار ایران (رتبه )68
عالقمنـــدان میتواننـــد جهـــت دریافـــت اطالعـــات کامـــل ایـــن گـــزارش بـــه نشـــانی
 https://www.sid.ir/jcrمراجع ــه کنن ــد.

توسـط پژوهشـکده علـوم و فنـاوری مواد غذایـی محقق شـد .در حال حاضر ایـن محصوالت
در سـطح صنـف ،خانـوار و صنعـت با کلیـه مجوزهای بهداشـتی در حال ارایه هسـتند .اخیرا
نیـز صـادرات ایـن محصوالت به فرانسـه آغاز شـده اسـت.
وی دربـاره ایـن محصـول اظهـار کـرد :پایه ایـن رنگهـای طبیعی از مـواد اولیـه گیاهی
ماننـد چغنـدر قرمـز ،ریـزوم (سـاقه زیرزمینـی) زردچوبه ،گیاهان سـبز تولید شـده اسـت.
دکتـر حسـینی ادامـه داد :محصـوالت تولیـدی ایـن مجموعـه شـامل کورکومیـن (زرد
رنـگ ،نمونـه فرمولـه شـده بهصـورت محلـول در آب و محلـول در چربـی ،مشـتق شـده
از گیـاه  ،)curcuma longaکلروفیـل (سـبز رنـگ ،محلـول در آب ،مشـتق شـده از
سـبزینه گیاهـان) و بتاالئیـن (قرمـز مایل بهصـورت ،محلول در آب ،مشـتق شـده از Beta
 )vulgarisهسـتند.
وی بـه کاربردهـا و مصـارف این محصوالت اشـاره کـرد و گفت :این محصـوالت میتوانند
بهعنـوان رنـگ دهنـده انـواع محصـوالت غذایـی ،دارویـی ،مکمـل و آرایشی-بهداشـتی بـا
خـواص فیزیولوژیـک شـامل آنتیاکسـیدانی ،جلوگیـری از بیماریهـای قلبـی عروقـی و
تقویتکننـده سیسـتم ایمنـی مـورد اسـتفاده قـرار بگیرند.
معـاون آموزشـی و پژوهشـی پژوهشـکده علـوم و فنـاوری مـواد غذایـی جهاددانشـگاهی
خراسـان رضـوی "کمپلکـس معلـق کننـده ذرات در نوشـیدنی " را از دیگـر محصـوالت این
پژوهشـکده عنـوان کـرد و در ایـن خصـوص بـه سـینا پـرس گفـت :کمپلکس معلـق کننده
ذرات معلـق دانـش فنـی اسـت کـه میتوانـد ذرات را بـدون اینکـه ویسـکوزیته و غلظـت
محصـوالت افزایـش پیـدا کند بـا دانسـیته های متفـاوت داخل نوشـیدنیها بـه حالت معلق
نگـه دارد یعنـی غلظـت همـان غلظـت آب اسـت اما ایـن ذرات به حالـت معلـق در آن باقی
میماننـد.
دکتـر حسـینی افـزود :ایـن محصـول بهمنظـور معلـق سـازی یکنواخـت ذرات و پالـپ
میوههـا در نوشـیدنی و شـربت تولید شـده اسـت؛ ایـن محصـول میتواند برای معلق سـازی
نوشـیدنیهایی ماننـد تخم شـربتی ،خاکشـیر ،آلوئـه ورا و زعفران مورد اسـتفاده قـرار بگیرد.
سـیالیت مناسـب و عـدم افزایـش گرانـروی و فاقـد بـو و طعـم بـودن از دیگـر مشـخصه این
محصول محسـوب میشـود.
وی تولیـد میـان وعدههـای (اسـنک) حجیـم غنـی شـده را از دیگـر محصـوالت ایـن
پژوهشـکده نـام بـرد و در ایـن خصـوص نیز به سـینا پرس گفت :ایـن محصول نیـز میتواند
بهصـورت میـان وعـده بـا هـدف غنیسـازی رژیـم غذایـی مـورد اسـتفاده قـرار بگیرد.
وی بـه مشـخصات فنـی ایـن محصـول اشـاره کرد و گفـت :ایـن محصوالت فرموله شـده
حـاوی غلات ،حبوبـات ،دانههـای روغنـی و مغزهـا ،فیبـر رژیمـی عـاری از رنـگ دهنـده
مصنوعـی بـا پوشـش طعمدهنـده کمچـرب و پروبیوتیـک هسـتند.
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سید بهنام عبدالهی ،عضو هیات علمی و پژوهشگر گروه فناوری های بین رشته ای
پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی گفت :پیش از این سوزن های بیوپسی وارداتی بودند و با
قیمت بسیار باال خریداری می شدند .اهمیت این مساله باعث شد گروه پژوهشی فناوری های بین
رشته ای پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی طرحی را ارایه کند که  تولید داخلی سوزن های بیوپسی
را داشته باشیم.
وی افزود :اکنون سه مدل سوزن مارکر ،بیوپسی بافت نرم و بیوپسی بافت سخت توسط
یک شرکت دانش بنیان این پژوهشکده ساخته شده است؛ تمامی این سوزن ها مراحل بالینی
شان را گذرانده اند و اکنون در مرحله تولید و عرضه به بازار هستند.
وی درباره مشخصات سوزن بیوپسی گفت :سوزن های بیوپسی به طور کلی برای برداشت
یک بافت و تشخیص  بافت سرطانی پیش از بدخیم شدن  مورد استفاده قرار می گیرد .برخی
از این سوزن ها برای نمونه برداری از بافت های نرم کاربرد دارد که رادیولوژیست ها از آنها
استفاده می کنند؛ این نوع نمونه برداری ها تحت گاید دستگاه های تصویربرداری پزشکی
از جمله سونوگرافی ،سی تی اسکن و ماموگرافی که قابلیت مشاهده بافت و اندام را دارند
انجام می شود.
عضو هیات علمی و پژوهشگر گروه فناوری های بین رشته ای پژوهشکده معتمد
جهاددانشگاهی اظهارداشت :سوزن بیوپسی به عنوان وسیله ای برای برداشت نمونه از بافت
های مایع ،کاهش میزان ریسک نمونه برداری و خونریزی احتمالی نیز مورد استفاده قرار می
گیرد .این سوزن ها به گونه ای طراحی شده اند که پزشک بتواند چند مرتبه نمونه برداری
را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد :تقریبا قیمت وارداتی هر سوزن بیوپسی  5الی  6میلیون اما بهای این
سوزن های داخلی حدود  500هزار تومان است که طبق برآوردها با توجه به حجم و نیاز
بازار ،ساالنه حدود  10الی  20میلیون دالر صرفه جویی ارزی به همراه خواهیم داشت .از
سوی دیگر این طرح کاال بومی و مبتنی بر فناوری و دانش متخصصان جهاد دانشگاهی است
که کیفیت آن کامال با نمونه های مشابه خارجی برابری می کند به طوری که توانسته است
مجوزهای الزم را اخذ کند.
عبدالهی درباره سوزن های مارکر نیز  گفت :همچنین از سوزن های مارکر نیز به منظور عالمت گذاری
محل بیوپسی استفاده می شود .این سوزن ها در انتهای بیوپسی در محل تومور کاشته می شوند .هدف
از انجام این کار مشخص کردن محل توده برای تسهیل عمل جراحی است.
به گزارش سیناپرس عضو هیات علمی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی عنوان کرد:
سوزن های مارکر به خصوص برای خارج ساختن توده های بسیار کوچک کارایی دارند .محل
این مارکرها که قابل رویت توسط ماموگرافی و بعضا سونوگرافی و ام آر آی هستند قبل از
جراحی توسط رادیولوژیست عالمت گذاری می شوند تا جراح محل دقیق تومور را یافته و آن
را به همراه حاشیه کافی اطراف آن خارج کند .همچنین پاتولوژیست با توجه به محل های
عالمت گذاری شده می تواند نقاط مد نظر جراح را به راحتی و با دقت بیابد.

■□■
دستاوردی دیگر از پژوهشگران جهاددانشگاهی آذربایجان رشقی؛

غربالگری جنین با تولید
لولههای سل فری  DNAایرانی

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی آذربایجــان شــرقی ۱۷ ،بهمنمــاه :دانــش
تولیــد لولههــای ســل فــری  DNAدر اختیــار پژوهشــگران جهاددانشــگاهی قــرار دارد
تــا بــرای پیشــگیری و تشــخیص بیماریهــا کروموزومــی و اختــاالت ژنتیکــی بتــوان از
آنهــا اســتفاده کــرد ،ایــن در حالــی اســت کــه تــا امــروز ایــن دانــش فقــط در اختیــار چنــد
کشــور پیشــرفته قــرار داشــت.
حــاال دانــش تولیــد ایــن فنــاوری در اختیــار پژوهشــگران ایرانــی اســت و تنهــا نیــاز بــه
حمایــت و اعتمادبخــش صنعــت و دولــت دارد تــا پــس از آزمــودن و مقایســه کیفیــت آن
بــا نمونههــای مشــابه خارجــی ،محصــول بــه تولیــد انبــوه برســد.
ســل فــری  DNAیــا  NIPTبهتریــن نــوع آزمایــش ژنتیکــی پیــش از تولــد بهحســاب
میآیــد؛ ایــن آزمایــش در تشــخیص ریســک ناهنجاریهــای ژنتیکــی و اختــاالت
کروموزمــی کمــک بســیار زیــادی میکنــد.
هــر انســانی دارای  ۲۳جفــت کرومــوزوم اســت کــه از  DNAتشــکیل شــده و اطالعــات
ژنتیکــیاش را حمــل میکنــد .هرگونــه ایجــاد تغییــر در تعــداد ایــن کروموزومهــای
جنســی ،اختــاالت و ناهنجاریهایــی را ایجــاد میکنــد .در حــال حاضــر ســندروم داون
شــایعترین نــوع تریزومــی (حالتــی کــه از هــر کرومــوزوم بهجــای یــک جفــت  ۳عــدد
وجــود داشــته باشــد) هنــگام تولــد اســت؛ ســندروم داون (تریزومــی  )۲۱بــه علــت وجــود
یــک کرومــوزوم اضافــی در جفــت کرومــوزوم  ۲۱بــه وجــود میآیــد .همچنیــن وجــود
یــک نســخه اضافــه از کرومــوزوم  ۱۸باعــث ایجــاد ســندرومی بــه نــام ادوارد (تریزومــی
 )۱۸و وجــود یــک نســخه اضافــه در کرومــوزم  13باعــث ایجــاد ســندروم پاتــو (تریزومــی
 )۱۳میشــود.
بنابرایــن غربالگــری جنیــن بــرای پیشــگیری از ابتــای ایــن بیماریهــا در دوران
بــارداری بســیار اهمیــت دارد.
در حــال حاضــر ســل فــری  DNAیــا  NIPTبهتریــن نــوع آزمایــش ژنتیکــی پیــش
از تولــد بهحســاب میآیــد؛ ایــن آزمایــش در تشــخیص ریســک ناهنجاریهایــی ماننــد
ســندروم داون ،ســندروم پاتــو و ســندروم ادوارد و همچنیــن شناســایی اختــاالت جنســی
ناشــی از ناهنجــاری تعــدادی کروموزومهــای  Xو  Yکمــک بســیار زیــادی میکنــد.
در ایــن آزمایــش متخصصــان در خــون مــادر بــاردار بــه دنبــال قطعــات کوچــک DNA
جنیــن میگردنــد (کــه  Cell-Free DNAنامیــده میشــود) تــا بیماریهــای ژنتیکــی
و اختــاالت کروموزومــی را پیــش از تولــد نــوزاد شناســایی کننــد .اکنــون فنــاوری ایــن
نــوع آزمایــش تنهــا در انحصــار چنــد کشــور پیشــرفته دنیاســت.
اهمیــت ایــن موضــوع باعــث شــده تــا پژوهشــگران گــروه پژوهشــی ژنتیــک تولیدمثــل
ســازمان جهاددانشــگاهی آذربایجــان شــرقی بــه دنبــال ســاخت لولههــای Cell-Free
 DNAباشــند تــا بتواننــد بخشــی از نیــاز جامعــه را از ایــن فنــاوری وارداتــی برطــرف
کننــد.
دکتـر جعفر محسـنی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی در این خصوص
گفـت :در حـال حاضـر بـرای پیشـگیری از بیماریهـا کروموزومـی و اختلاالت ژنتیکی باید
جنیـن در دوران بـارداری مـادر ،غربالگـری شـود .اکنـون تمامـی مراحـل ایـن تکنولـوژی از
زمـان خونگیـری مـادر تـا جـواب دهی آزمایـش ،وارداتی اسـت.
ایـن نیـاز جامعـه باعـث شـد تـا واحـد جهاددانشـگاهی آذربایجـان شـرقی بـه دنبـال
تولیـد لولههـای سـل فـری  DNAبـرای انجـام تسـت (NIPTجهـت تشـخیص اختالالت
کروموزومـی) باشـد؛ ایـن لولههـا یـک سـری ماده ضـد انعقـاد و نگهدارنـده خـاص دارند که
مانـع از بیـن رفتـن غلظـت کـم  DNAژنتیکـی جنین میشـود .ما اکنـون توانسـتهایم این
نگهدارنـده هـا (یکـی از پارامترهای اصلی این نمونهگیـری خون) را شناسـایی و تولید کنیم.
وی افـزود :اکنـون ایـن محصـول از نظر قیمـت و کیفیت کاملا قابل رقابت بـا نمونههای
مشـابه خارجـی اسـت؛ قیمت ایـن محصول حـدود  70هزار تومـان برآورد میشـود در حالی
کـه بهـای نمونـه چینی در بـازار  200هزار و نمونـه آمریکایی  300هزار تومان اسـت.
دکتـر محسـنی یادآور شـد :سـاالنه حدود صـد هزار نمونه خـون برای انجـام این آزمایش
از کشـور خـارج میشـود .همچنیـن بـرای انجـام ایـن نـوع آزمایشهـا در ایـران نیـز بایـد
لولههـای سـل فـری  DNAاز کشـورهای تولیدکننـده بـه کشـور وارد شـود کـه قیمت این
محصـوالت بـا احتسـاب بهـای ارز آزاد بسـیار نوسـان دارد .هـدف اصلـی مـا از تولیـد ایـن
لولههـا کاهـش خـروج ارزبـری از کشـور اسـت .انتظـار میرود بـا تولیـد صنعتی ایـن لولهها
خـروج ارز حداقـل بـه یکسـوم کاهـش پیـدا کند.
وی خاطرنشـان کـرد :اکنـون دانـش تولیـد ایـن فنـاوری در اختیـار پژوهشـگران ایرانـی
اسـت و تنهـا نیـاز بـه حمایـت و اعتمادبخـش صنعت و دولـت داریم تـا پس از آزمـودن این
محصـول و مقایسـه کیفیـت آن بـا نمونههـای مشـابه خارجـی ،این محصـول به تولیـد انبوه
برسد.
وی در پایـان بـه سـینا پـرس گفـت :اکنـون صـد نمونـه از ایـن لولههـا در مقیـاس
آزمایشـگاهی تولیـد شـده اسـت .نتایـج نمونههـای آزمایشـگاهی نشـان دادهانـد کـه ایـن
محصـول داخلـی هیـچ تفاوتـی بـا نمونههـای مشـابه خارجی ندارنـد بنابرایـن انتظـار داریم
مراحل اهدای مجوز این محصول توسـط وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی تسـهیل
پیـدا کنـد و از سـوی دولتمـردان نیـز بـرای تولیـد ایـن محصـول داخلـی حمایـت شـویم.
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■□■
در نظرسنجی ایسپا جهاددانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت؛

داشنت فرزند باعث خوشبختی
زوجین م یشود؟

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۱۷ ،بهمنماه :نتایج نظرسنجی مرکز افکار سنجی
دانشجویان ایران (ایسپا) در خصوص فرزند آوری نشان میدهد ۶۸.۴ ،درصد پاسخگویان،
داشتن فرزند را موجب خوشبختی زوجین میدانند.
مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاددانشگاهی در دیماه ۱۴۰۰
با شیوه مصاحبه تلفنی و جامعه آماری کلیه شهروندان  ۱۸سال به باالی ساکن در مناطق
شهری و روستایی کشور و تعداد نمونه  ۱۵۸۴نفر ،نظرسنجی را با موضوع فرزند آوری اجرا
کرد ۵۰.۲ .درصد پاسخگویان این نظرسنجی مرد و  ۴۹.۸درصد زن بودند و  ۲۵.۹درصد
پاسخگویان در رده سنی  ۱۸-۲۹سال ۴۷.۶ ،درصد در رده سنی  ۳۰-۴۹سال و  ۲۶.۴درصد
در رده سنی  ۵۰سال و باالتر قرار داشتند .همچنین  ۶۰درصد گروه نمونه فاقد تحصیالت
دانشگاهی و  ۳۹.۲درصد دارای تحصیالت دانشگاهی بودند؛  ۷۴درصد پاسخگویان در نقاط
شهری و  ۲۶.۰درصد در روستاها سکونت داشتند.

■□■

ورود جهاددانشگاهی سمنان
به حوزه علم و فناوری
با دو طرح فناورانه

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی تهران ۲۰ ،دیماه :نتایج پژوهشـی در سـازمان
جهاددانشـگاهی تهـران حاکـی از آن اسـت کـه کارایـی موثـر رنگبـری در شـویندهها در
دماهـای پاییـن بـا بهکارگیـری فعالکنندههای رنگبـری پربورات و پرکربنات میسـر اسـت.
امید شجاعی پژوهشگر گروه طراحی فرآیندهای شیمیایی و عضو هیات علمی سازمان
جهاددانشگاهی تهران در پژوهشی با عنوان «ارزیابی کارایی فعالکنندههای رنگبری پرکربنات و
پربورات ،سنتز شده از روش ارزانقیمت دو مرحلهای از ماده فنل» نشان داد که کارایی رنگبری در
شویندهها در دماهای پایین با بهکارگیری فعالکنندههای رنگبری پربورات و پرکربنات موثر است.
در این پژوهش محققان برای سنتز دو ماده مشابه سدیم نونانویل اکسیبنزن سولفونات و
سدیم لورویل اکسیبنزن سولفونات ،ابتدا سدیم پارافنول سولفونات را از واکنش سولفوناسیون
و خنثیسازی فنول به دست آوردند و سپس این ترکیب در واکنش آسیالسیون با آسیل
کلرید وارد کرده تا این دو نوع فعالکننده رنگبری تهیه شوند.
کارایی این مواد در پودر پایه شوینده در شرایط مختلف آزمایش شد و نتایج آن با نمونه مصرفی
داخلی مقایسه و مشاهده شد نمونههای سنتزی کارایی بهتری در مواجهه با لکههای آب گریز دارند.
یافتههای این مطالعه با عنوان «ارزیابی کارایی فعالکنندههای رنگبری پرکربنات و
پربورات ،سنتز شده از روش ارزانقیمت دو مرحلهای از ماده فنل» در پایگاه علمی  ISIنمایه
و در ژورنال  Tenside Surfactants Detergentsبه چاپ رسیده است.

نتایج این نظرسنجی نشان داد ،از هر  ۱۰نفر افراد باالی  ۱۸سال تقریبا  ۷نفر اعتقاد دارند
که داشتن فرزند موجب خوشبختی زوجین میشود؛  ۶۸.۴درصد داشتن فرزند را موجب
خوشبختی زوجین دانستهاند ،در مقابل  ۲۸درصد وجود فرزند را باعث خوشبختی زوجین
نمیدانند ۳.۵ .درصد نیز نسبت به این سؤال اظهار بیاطالعی کردهاند.
مردان ( ۷۲.۶درصد) بیشتر از زنان ( ۶۴.۳درصد) بر این باورند که داشتن فرزند باعث
خوشبختی زوجین میشود .افراد  ۵۰ساله و بیشتر ( ۷۲.۸درصد) بیشتر از دیگر گروههای
سنی معتقدند که فرزند داشتن ،خوشبختی زوجین را به همراه خواهد داشت.
در میان افرادی که تحصیالت کمتر از دیپلم داشتند ( ۷۴.۸درصد) نسبت به افراد دارای
دیپلم ( ۶۹درصد) و افراد با تحصیالت دانشگاهی ( ۶۳.۱درصد) ،این تفکر که فرزند داشتن
باعث خوشبختی زوجین میشود ،قوت بیشتری دارد .این عدد در بین افراد ساکن در شهرها
( ۶۵.۵درصد) و در بین روستاییان ( ۷۶.۷درصد) است.
میانگین تعداد فرزندان مناسب برای یک خانواده از نظر پاسخگویان  ۲.۲۲فرزند بود.
همچنین  ۱۲درصد نداشتن فرزند را مطلوب میدانند ۲۰.۷ .درصد یک فرزند ۳۲.۷ ،درصد
دو فرزند ۱۶ ،درصد سه فرزند ۱۱.۶ ،درصد چهار فرزند و  ۵.۶درصد پنج فرزند و بیشتر را
برای یک خانواده مطلوب دانستند ۱.۴ .درصد به این سؤال پاسخی ارایه ندادند .میانگین تعداد
فرزندان مناسب برای یک خانواده از نظر پاسخگویان  ۲.۲۲فرزند است.
میانگیـن تعـداد فرزنـدان مطلوب از نظر مـردان ( ۲.۳۲فرزند) و برای زنـان ( ۲.۱۲فرزند)
اسـت .میانگیـن فرزنـد در میـان افـراد  ۵۰سـاله و بیشـتر ( ۲.۵۶فرزنـد) باالتـر از دیگـر
گروههای سـنی اسـت .پاسـخگویان متأهل ( ۲.۳۳فرزند) تعداد فرزندان بیشـتری را نسـبت
بـه مجردهـا ( )۱.۹۶مطلـوب میدانند.

www.acecr.ac.ir

کارایی موثر رنگربی در
شویندهها در دماهای پایین
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تـــازہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابط عمومی جهاددانشـگاهی سـمنان ۱۸ ،بهمنماه:سرپرسـت جهاددانشـگاهی سـمنان
از اجـرای دو طـرح فناورانـه جدیـد توسـط ایـن نهـاد در سـال جاری خبـر داد و گفـت :این
دو طـرح فناورانـه در حـوزه پژوهشـی و فنـاوری در جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان تهیه و
در دسـت اجرا اسـت.
علـی منصفـی راد در دیـدار بـا نماینـده ولیفقیـه در اسـتان و امامجمعـه سـمنان گفت:
بـا دسـتور مقـام معظـم رهبری مبنـی بـر ورود جهاددانشـگاهی بـه فعالیتهـای فناورانه در
جهت رفع نیازهای اساسـی کشـور و تسـهیل شـرایط سـخت تحریم و همچنین تاکید رییس
جهاددانشـگاهی کشـور مبنـی بـر فعالیـت واحدهـای اسـتانی حداقـل در یک طـرح فناورانه
متناسـب بـا ظرفیتهـای هـر اسـتان ،طـرح فناورانه متعـددی از سـوی جهاددانشـگاهی در
کشـور ارایـه شـده اسـت کـه  2طرح مربوط به اسـتان سـمنان اسـت.
وی افـزود :طرحهـای فناورانه جهاددانشـگاهی بـا بهرهگیری از ظرفیتها و پتانسـیلهای
اسـتان سـمنان تهیه و ارایه شـده اسـت ،یـک طرح در حـوزه معدنی و بهمنظور رفع مسـایل
مربـوط بـه عـدم فراوری مـواد معدنی اسـت که انشـاءاهلل در این حـوزه بـا فعالیتهای خوب
و اثربخش بتوانیم در جهت توسـعه اسـتان قـدم برداریم.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی سـمنان اضافـه کـرد :بـا توجـه بـه دسـتور ریاسـت محتـرم
جمهـوری در سـفر اخیـر بـه اسـتان سـمنان مبنـی بـر تاسـیس مرکـز درمـان نابـاروری و
همچنیـن تبدیـل شـدن شهرسـتان مهدیشـهر به قطـب دامپروری کشـور ،در این حـوزه نیز
دو طـرح فناورانـه تهیـه و ارایـه شـده اسـت و امیدواریـم بـا حمایتهـا و مسـاعدتهایی که
انجـام خواهـد شـد بتوانیـم اقدامـات خوبـی انجـام دهیم.
منصفـی راد تاکیـد کـرد :در همین راسـتا مرکز به نژاد دامی جهاددانشـگاهی در راسـتای
عملیاتی شـدن قطب دامپروری کشـور در شهرسـتان مهدیشـهر در حال راهاندازی اسـت که
فـاز اول آن تا پایان سـال بـه بهرهبرداری میرسـد.
وی ادامـه داد :علـم و دانـش بـه نـژاد دامـی در پژوهشـگاه رویـان ،پژوهشـکده ابنسـینا
و پژوهشـکده رویـان اصفهـان وجـود دارد و ایـن مراکـز علمـی آمـاده همـکاری در راسـتای
عملیاتـی شـدن قطـب دامپـروری کشـور در شهرسـتان مهدیشـهر میباشـند.

■□■
دستاوردی دیگر از پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی؛

تولید پوستهای دو الیه و
داروی ریکالرسل محقق شد

بـرای بیمـاران و پزشـکان محسـوب میشـود بـه همیـن منظـور در حـال حاضـر با تاسـیس
چنـد شـرکت دانشبنیـان توانسـتهایم مـواد و لـوازم مـورد نیـاز کشـور کـه عمدتـا وارداتـی
بودنـد را خودمـان تولیـد کنیم.
بـه گفتـه مدیـر اداره برنامهریـزی پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی ،اکنـون بـا همـت
و تلاش پژوهشـگران ایـن مجموعـه توانسـتهایم محیطهـای کشـت جنیـن ،کشـت فریـز و
ذوب جنیـن را در داخـل تولیـد کنیـم و ضمن اینکه خودمـان در پژوهشـگاه از این ملزومات
اسـتفاده کنیـم آنهـا را بـه دیگـر مراکز همـکار نیز بفروشـیم.
وی یـادآور شـد :در حـال حاضـر در زمینه نابـاروری پژوهشـگاه رویان یکـی از قطبهای
دنیـا محسـوب میشـود و هـر سـاله از کشـورهای همجـوار مخصوصـا عربـی ،آذربایجـان و
روسـیه بیمارانـی بـرای درمـان نابـاروری بـه ایـران مراجعـه میکنند.
مدیر اداره برنامهریزی پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی به علت چرایی ورود پژوهشـگاه
رویـان بـه بحـث نابـاروری اشـاره کـرد و در ایـن خصـوص بـه سـینا پـرس گفت :متاسـفانه
شـرایط محیطـی بـه گونـهای اسـت که حـدود  20تـا  25درصد ازدواجهـا به نابـاروری ختم
میشـود .هـر سـال نیز به علت شـرایط تغذیـهای ،استرسـی و محیطی به تعداد ایـن بیماران
افـزوده میشـود .اهمیـت این مسـاله باعث شـد تا پژوهشـگاه رویان بـه این بحـث ورود پیدا
کنـد و بـا توسـعه ایـن کار خدمتی بـرای بیماران انجـام دهد.
وی ادامـه داد :هرچنـد هماکنـون ایـران در بحـث سـلول درمانـی جـزو کشـورهای برتـر
دنیـا محسـوب میشـود ،امـا هنـوز بـه مرحلـه صنعتـی نرسـیدهایم و ایـن دانـش را تـازه به
سـمت تجاریسـازی بردهایـم .همچنیـن امیدواریـم در آینـده نزدیـک اتفاقهـای خوبی نیز
در ایـن زمینـه رقـم بخورد.
دکترلکپـور بیـان کـرد :در حـال حاضر توانسـتهایم در زمینه سـلولهای بنیـادی از مغز
اسـتخوان ،خـون قاعدگـی و بافـت دنـدان ،سـلولهای اسـتخوانی را اسـتحصال کنیـم و در
محیـط آزمایشـگاه کشـت دهیـم و بـرای ترمیـم ایـن نواحی بنـا بر درخواسـت پزشـک این
محصـوالت را بـه مرکـز درمانی ارایـه دهیم.
وی خاطرنشـان کـرد :همچنیـن در زمینـه درمـان بیماریهـای پوسـتی هم پوسـتهای
دو الیـه تولیـد کردهایم و توانسـتهایم داروی ریکالرسـل را در فهرسـت دارویی کشـور ثبت و
روانـه بـازار کنیـم؛ ایـن داروی بـرای درمان بیمـاری ویتیلیگو (بـرص یا لک و پیـس) و دیگر
بیماریهـای پوسـتی مورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
لکپـور تصریـح کـرد :در زمینـه ارتوپـدی نیـز اکنـون دسـتاوردهایی کسـب کردهایم اما
در حـوزه مغـز و اعصـاب بـه علـت پیچیدگیهایی کـه دارد هنـوز دارویی خاصی بـرای بحث
سـلول درمانـی ارایـه ندادهایم.
وی گفـت :قطعـا تولیـد چنیـن محصوالتـی میتوانـد از خـروج ارز جلوگیری کنـد .عالوه
بـر اینچنیـن محصوالتـی وارداتی هسـتند که عمدتـا باید از کشـورهای تـراز اول دنیا مانند
کـره جنوبـی ،ژاپـن ،آمریـکا وارد کشـور شـوند اما به علـت تحریمهـا اکنون ایـن محصوالت
وارد نمیشـوند و بسـیاری از بیمـاران در انتظـار ارایـه چنیـن محصوالتـی هسـتند .ما اکنون
بـا کسـب چنیـن دسـتاوردهایی توانسـتهایم رتبه نخسـت در منطقـه را به دسـت بیاوریم.

■□■

دستاوردی دیگر از پژوهشگران پژوهشکده زیستفناوری رویان اصفهان؛

تولید دارویی نو ترکیب برای
تقویت سیستم ایمنی دام

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۱۹ ،بهمنمــاه :پژوهشــگران پژوهشــگاه رویــان
جهاددانشــگاهی بــرای درمــان بیماریهــای پوســتی موفــق بــه تولیــد پوســتهای دو
الیــه و ثبــت داروی ریکالرســل در فهرســت دارویــی کشــور شــدند.
دکتـر محمدرضـا لکپور مدیـر اداره برنامهریزی پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی گفت:
پژوهشـگاه رویـان بهعنـوان یکـی از پژوهشـگاههای برتـر و نـوآور جهاددانشـگاهی توانسـته
اسـت محصـوالت فناورانـه زیـادی در زمینـه شبیهسـازی ،نابـاروری ،سـلولهای بنیـادی و
سـلول درمانی ارایـه دهد.
وی افـزود :اکنـون پژوهشـگاه رویـان بهعنـوان قطـب نابـاروری کشـور ،مرجع و رفرنسـی

به همت جهاددانشگاهی سمنان انجام شد؛

■□■
توسط پژوهشگران پژوهشگاه ابنسینای جهاددانشگاهی انجام گرفت؛

راهاندازی ایستگاه مطالعاتی تولید محصولی بیولوژیک برای
اصالح نژاد گوسفند سنگرسی در رفع نارسایی زودرس تخمدان
قطب دامپروری مهدیشهر

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی ۳۰ ،بهمنماه :یک گروه از پژوهشـگران پژوهشـگاه
ابنسـینا جهاددانشـگاهی بـا کمـک سـلولهای بنیـادی اتولـوگ مشـتق از خـون قاعدگـی
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پژوهشگران پژوهشکده زیستفناوری رویان اصفهان با بهکارگیری فناوریهای نوین برای
تقویت سیستم ایمنی دام موفق به تولید داروی نو ترکیب درمانگر گاما شدند.
روابط عمومی جهاددانشگاهی ۲۵ ،بهمنماه :زهرا سیمایی یکی از پژوهشگران پژوهشکده
زیستفناوری رویان اصفهان گفت :داروی نوظهور با کاهش یا جایگزینی در مصرف
آنتیبیوتیکها باعث تاخیر در بروز مقاومتهای آنتیبیوتیکها در حیوانات میشود .داروی
درمانگر گاما از جمله داروهای نوظهور و تولیدی این مجموعه است؛ این دارو بر پایه آنتیبادی
است و برای تقویت سیستم ایمنی و کمک به گوسالهها و برهها در دوران پر استرس یا
درگیری با اسهال توصیه میشود.
وی افزود :این محصول استراتژی درمان بهوسیله درمان اختصاصی "ایمنوگلوبین های
موضعی اختصاصی و مایع درمانی خوراکی" و "مایعات جایگزین ،الکترولیتها و تامین مواد
غذایی" صورت میگیرد.
پژوهشگر پژوهشکده زیستفناوری رویان اصفهان اظهار کرد :پودر الکترولیت خوراکی
برای تهیه محلول (او -آر -اس) از دیگر محصوالت تولیدی پژوهشکده زیستفناوری رویان
اصفهان است .این مکمل خوراکی برای درمان یا پیشگیری از بروز اسیدوزیس ،عدم تعادل
الکترولیتی و در مواقع از دست دادن آب بدن گوسالهها و برهها مورد استفاده قرار میگیرد.
پودر الکترولیت پالس برای حداکثر جذب در روند مصرف خوراکی طراحیشده است.
زهرا سیمایی بیان کرد :مکمل حمایتکننده رشد اسکلتی -عضالنی
 )MUSCULOSKELETAL SUPPORTER (MSSاز دیگر محصوالت این
مجموعه است .این مکمل از منابع پروتئینی بسیار زیست فراهم به همراه عناصر معدنی کالته
و ویتامینهای محلول در چربی تشکیل شده است.
وی بیان کرد :این مکمل برای ترمیم آسیبهای استخوانی و ضعف عضالنی به دنبال
فعالیتهای سنگین ،بازیابی توان اسکلتی و غضروفی مادیان آبستن و شیرده ،رشد و شادابی
چشمگیر کره اسبها ،محافظت از بروز واکنشهای پراکسیداسیونی ،بهبود تشکیل و
غنیسازی سیستم عضالنی و اسکلتی و بهبود روند رشد بافت ماهیچهای کاربرد دارد.
سیمایی گفت :روغن خوراکی لیپیترون ( )Lipitronاز دیگر محصوالت این مجموعه
است که برای افزایش شادابی و درخشش پوست و مو ،بهبود فرآیندهای تولید مثلی و زایمان
آسان ،تقویت سیستم تنفس سلولی برای رهایش انرژی مازاد در فعالیتهای سنگین ورزشی
اسبهای مسابقات استفاده میشود.
وی در پایـان اظهـار کـرد :ایـن محصـول ترکیبـی از اسـیدهای چـرب غیراشـباع امگا ،۳
امـگا  ،۶امـگا  ۷و امـگا  ۹اسـت کـه از دانههـای روغنی بـا کیفیـت بهدسـتآمده و ترکیبات
آنتیاکسـیدانی و آنتـی باکتریـال طبیعـی به شـدت تقویت شـده اسـت.

روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان ۲۵ ،بهمنماه :سرپرست جهاددانشگاهی
سمنان از راهاندازی ایستگاه مطالعاتی ایستگاه اصالح نژاد گوسفند سنگسری در شهرستان
مهدیشهر بهعنوان قطب دامپروری کشور با مدیریت جهاددانشگاهی سمنان خبر داد.
علی منصفی راد سرپرست جهاددانشگاهی سمنان در نشست با رییس بنیاد نخبگان استان
سمنان گفت :یکی از طرحهای فناورانه جهاددانشگاهی استان سمنان در سال جاری ایجاد
مرکز به نژاد دامی در شهرستان مهدیشهر است که در راستای عملیاتی شدن قطب دامپروری
کشور در شهرستان مهدیشهر در حال راهاندازی است.
وی افزود :ایستگاه مطالعاتی اصالح نژاد گوسفند سنگسری بر اساس مصوبه سفر
رییس جمهوری در استان سمنان مبنی بر ایجاد قطب دامپروری شهرستان مهدیشهر در
جهاددانشگاهی سمنان در حال راهاندازی بوده و تالش میکنیم فاز اول این طرح تا پایان
سال به بهرهبرداری برسد.
سرپرست جهاددانشگاهی سمنان افزود :طرحهای فناورانه جهاددانشگاهی با بهرهگیری
از ظرفیتها و پتانسیلهای استان سمنان تهیه و ارایه شده است ،یک طرح دیگر در حوزه
معدنی و بهمنظور رفع مسایل مربوط به عدم فراوری مواد معدنی است که انشاءاهلل در این
حوزه با فعالیتهای خوب و اثربخش بتوانیم در جهت توسعه استان قدم برداریم.
منصفی راد ادامه داد :علم و دانش این طرحهای فناورانه در پژوهشگاه رویان تهران،
پژوهشکده ابنسینا و پژوهشکده رویان اصفهان وجود دارد و این مراکز علمی آماده همکاری
در راستای عملیاتی شدن قطب دامپروری کشور در شهرستان مهدیشهر میباشند.
وی همچنین اظهار کرد :امیدواریم بتوانیم در جهت اجرای موفق طرحهای فناورانه
جهاددانشگاهی سمنان ،از ظرفیتها و پتانسیلهای بنیاد نخبگان ،مراکز رشد و ...بهره ببریم.
سرپرست جهاددانشگاهی سمنان با اشاره به سایر فعالیتهای این نهاد اضافه کرد :در
حوزه فرهنگی مراکز افکار سنجی ،نظرسنجی ،برگزاری مسابقات مناظره دانشجویان ،برگزاری
اردوهای ایران مرز پرگهر و همچنین برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت با
رویکرد اشتغال محور و مهارت محور از جمله سایر فعالیتهای جهاددانشگاهی سمنان است.
رییس بنیاد نخبگان استان سمنان نیز در این نشست گفت :از طرحهای فناورانه
جهاددانشگاهی که در جهت توسعه علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی استان سمنان است حمایت
میکنیم.
دکتر رضا کی پور افزود :فعالیتهای علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی آبروی
نظام و کشور است و در این زمینه دستاوردهای شاخصی داشته است و باید از ظرفیتها و
توانمندیهای این نهاد پربار علمی در جهت توسعه استان بهره برد.
وی با اشاره به سبقه نخبه پروری در جهاددانشگاهی گفت :میتوانیم با یک رویکرد و ابتکار
جدید ،جمع نخبگان کشور را در مجموعه بزرگ جهاددانشگاهی داشته باشیم و تمام نخبگان
کشور در حوزههای مختلف ،ذیل یک نهاد علمی و تخصصی جهاددانشگاهی فعالیت کنند.

سالبیستودوم│شماره185

56

تـــازہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

موفـق بـه تولید محصولی بیولوژیکی شـدند؛ ایـن محصول بـرای بازگردانـدن توانایی باروری
زنـان ناشـی از کاهـش ذخیـره تخمدان و رفـع نارسـایی زودرس تخمدان کاربـرد دارد.
غزالـه گنجـی پـور مسـوول تجاریسـازی پژوهشـکده ابنسـینا جهاددانشـگاهی گفـت:
"سـینابیو ام بی سـل " از فرآوردههای بیولوژیک پژوهشـگاه فناوریهای نوین علوم زیسـتی
جهاددانشـگاهی ابنسـینا اسـت .مـاده اولیـه این محصول سـلولهای بنیادی اتولوگ مشـتق
از خـون قاعدگـی حاصل از فرآوری و کشـت در شـرایط اسـتریل اسـت.
وی دربـاره نحـوه اسـتفاده از ایـن محصـول اظهار کـرد :خون قاعدگـی بایـد از خانمهای
سـالم پـس از شـروع جریان قاعدگی جمعآوری شـود .جمـع آموری خـون قاعدگی در داخل
یـک کاپ قاعدگـی بـا گریـد بالینی انجام شـده و سـپس بـه داخل یـک لولـه  5میلیلیتری
حـاوی محیـط کشـت انتقـال داده میشـود .سـپس این ظـرف جهـت انتقال آماده میشـود.
سـلولهای تکهسـتهای حاصـل از خـون قاعدگـی طبـق دسـتورالعمل جـدا شـده و ایـن
سـلولها متعاقبـا در محیـط اسـتاندارد تکثیـر مییابد.
مسـوول تجاریسـازی پژوهشـکده ابنسـینا یـادآور شـد :یـک ویـال واحـد از ایـن
محصـول حـاوی تقریبـا  3میلیـون سـلولهای بنیـادی اتولـوگ مشـتق از خـون قاعدگـی
در یـک سوسپانسـیون بـه حجـم  300میکرولیتـر اسـت؛ بـرای تجویـز  150میکرولیتـر از
ایـن محصـول کافـی اسـت؛ 150میکرولیتـر از ایـن محصـول باید پـس از دریافت بیحسـی
عمومـی ،مسـتقیما در تخمـدان بیمـاران تزریـق شـود.
وی افـزود" :سـینابیو ام بـی سـل" میتوانـد بهمنظـور بازگردانـدن توانایـی بـاروری زنان
ناشـی از کاهـش ذخیـره تخمـدان ،نارسـایی زودرس تخمـدان مورد اسـتفاده قـرار بگیرد.
مسـوول تجاریسـازی پژوهشـکده ابنسـینا جهاددانشـگاهی بـه مـوارد منع مصـرف این
محصـول اشـاره کـرد و در ایـن خصـوص بیان کـرد :افـرادی کـه از داروهای سیتوتوکسـیک
یـا سـرکوب کننـده ایمنـی اسـتفاده میکننـد یـا مبتلا بـه انـواع بدخیمیهـا ،اختلاالت
متابولیکـی ،آندومتریومـا (کیسـت شـکالتی) یـا دیگـر کیسـتهای تخمـدان هسـتند و
همچنیـن کسـانی کـه تحت عمل جراحـی قبلی تخمـدان قرار داشـتهاند یا از آلـوژن (پیوند
سـلولهای بنیـادی فـرد دیگـر بـه بیمـار) اسـتفاده کردهانـد نباید از ایـن محصول اسـتفاده
کنند .
بـه گفتـه وی ،خوشـبختانه تاکنـون هیـچ عارضـه جانبـی مشـابه خونریزی ،تـب و حالت
تهـوع پـس از اسـتفاده از ایـن محصول گزارش نشـده اسـت.

راهنمایـی شـد و پـس از طـی مراحـل مربوطه موفـق به دریافـت این مجـوز گردید.
وی افـزود :بـا اخـذ مجوز مشـاغل خانگی ،این کارآفرین مشـمول بهرهمندی از تسـهیالت
و مزایـای قانـون سـاماندهی و حمایـت از مشـاغل خانگـی و اقدامـات تسـهیلگرانه طرح ملی
توسـعه مشـاغل خانگـی شـده اسـت و در حـال حاضـر پنـج متقاضـی در این رسـته شـغلی
فعال هسـتند.
وی ادامـه داد :مجـوز مشـاغل خانگـی با همـکاری اداره کل تعاون ،کار و رفـاه اجتماعی و
سـازمان صنعـت ،معـدن و تجارت خراسـان شـمالی برای این تولیدکننده صادر شـده اسـت.
خوش صفا گفت :جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی در راسـتای ایفای نقش تسـهیلگری
خـود بهعنـوان یـک نهـاد توسـعهای در طـرح ملـی مشـاغل خانگـی ،مداخلات گوناگونی را
بـرای تکمیـل و ارتقـا شـبکه کسـبوکارهای خـرد و خانگـی انجـام میدهد که یکـی از این
اقدامـات ارایـه راهنماییهـا و مشـاورههای موردنیـاز و همچنیـن هماهنگـی و تسـهیل در
راسـتای اخـذ مجوزهای الزم اسـت.

■□■

اثرات آلکالوییدهای بنگدانه
در درمان رصع

■□■

ثبت برند عروسکسازی
«میگل» در حوزه مشاغل
خانگی خراسان شاملی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی ۲۵ ،بهمنماه :حسـن خوش
صفـا معاون آموزشـی و کارآفرینی جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی در ایـن خصوص گفت:
مریم کوهسـتانی در رشـته تولید عروسـک در شهرسـتان بجنورد با برند میگل برای توسـعه
فعالیتهـای کسـبوکار خـود در بخـش مشـاغل خانگـی جهـت اخـذ ایـن مجوز مشـاوره و

بیماری صرع نوعی بیماری مزمن و یکی از بیماری شایع در جهان است که در طبقهبندی
بیماریهای مغز و اعصاب قرار میگیرد .بیشتر مبتالیان به این بیماری ،سن پایین (به
خصوص سال اول زندگی) دارند یا در سنین سالمندی خود به سر میبرند .در هر سنی
امکان ابـتال بـه صـرع وجود دارد .صرع ناشی از اختالالت سیستم عصـبی مرکزی اسـت کـه
نـواحی خـاص یـا وسـیع مغـزی فعالیت حرکتی خود به خودی نشـان میدهد.
دکتر مجید قربانی نهوجی گیاهشناس و عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی
خصوصیات گیاهشناسی این گیاه را بدین گونه معرفی نمود :گیاه بنگدانه (بذرالبنج) که با نام
علمی  Hyoscyamus niger Lو نام انگلیسی  Henbaneو Black henbane
شناخته میشود ،متعلق به تیره سیب زمینی است.
بنگدانه گیاهی است علفی ،دو ساله و دارای ساقه استوانهای شکل ،خمیده در ناحیه رأس
و به ارتفاع  ۶۰تا  ۸۰سانتی متر است که ممکن است تا بیش از یک کنر نیز رشد داشته باشد.
این گیاه به عنوان یک علف هرز در کنار جادهها ،مزارع بایر و اماکن مخروبه دیده میشود.
منشاء اصلی این گیاه اروپا بوده و بعدها به صورت وسیعی در سایر نقاط دنیا گسترش یافته
و امروزه در برخی نواحی دنیا به صورت کاشته شده نیز مورد بهره برداری قرار میگیرد.
در ای ــران پراکندگ ــی ای ــن گون ــه بیش ــتر در نواح ــی ش ــمال و ش ــمال غ ــرب کش ــور
میباشـــد .هرچنـــد گونههـــای متعـــددی از جنـــس ( Hyoscyamusحـــدود 13
گون ــه) در ای ــران پراگندگ ــی وس ــیعی دارن ــد .ای ــن گی ــاه ،ریشــهای راس ــت ،دراز و نس ــبتاً
ضخیـــم دارد و میـــوه آن دارای ظاهـــری شـــبیه دیـــگ دهانـــه دار اســـت کـــه محتـــوی
تعـــداد زیـــادی از بذرهـــای ریـــز و تیـــره رنـــگ اســـت.
در ادام ــه دکت ــر نس ــیم زری ــن پنج ــه عض ــو هی ــات علم ــی ای ــن پژوهش ــکده اظه ــار ک ــرد:
بنگدان ــه دارای طب ــع گ ــرم اس ــت و ترکیبات ــی نظی ــر ام ــاح معدن ــی ،فیب ــر و مق ــداز زی ــادی
آلکالوئیده ــای تروپ ــان ،هیوس ــیامین و اس ــکوپوالمین را دارد و وج ــود ترکی ــب آلکالوئیده ــا در
برگهــا مقــدار بیشــتری اســت .ایــن گیــاه در طـــب ســـنتی ایـــران بــرای درمــان بیمــاری
ص ــرع م ــورد اسـ ــتفاده قـ ــرار گرفت ــه و ع ــاوه ب ــر ای ــن در هن ــد و برخ ــی کش ــورهای دیگ ــر
آســـیایی نیـــز تأثیــر ایــن گیــاه روی درمــان صــرع اثبــات شــده اســـت.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه ش ــیوع بیم ــاری ص ــرع و ب ــا توج ــه ب ــه ع ــدم پاس ــخ ده ــی برخ ــی
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گل برفی گیاهی برای کمک به
آلزایمر

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی
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رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خرب داد:

تکثیر گیاه اسرتاتژیک عناب
با استفاده از تکنیک
کشت بافت در پژوهشکده
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی۱۷ ،
بهمنمـــاه :گیـــاه عنـــاب بـــا نـــام علمـــی  Zizyphus jujubaدرختـــی اســـت کـــه
بلنـــدی آن بـــه  ۲تـــا  ۸متـــر و گاهـــی تـــا  ۱۲متـــر میرســـد .میـــوهاش کـــه عنـــاب
نامیـــده میشـــود بهصـــورت شـــفت بـــه رنـــگ مایـــل بـــه قرمـــز ،شـــفاف (پـــس از
رســـیدن) بـــه بزرگـــی یـــک زیتـــون و خوراکـــی اســـت بـــوی آن ضعیـــف و طعمـــش
لعابـــی و کمـــی شـــیرین و مطبـــوع اســـت.
دکتـــر رضـــا غفـــار زادگان رییـــس ایـــن پژوهشـــکده عنـــوان کـــرد :عنـــاب در اکثـــر
اســـتانهای کشـــور بهصـــورت پراکنـــده در حـــال کشـــت اســـت امـــا در اســـتانهای
خراس ــان جنوب ــی ،اصفه ــان ،گلس ــتان ،مازن ــدران ،ف ــارس ،ی ــزد ،هم ــدان و قزوی ــن از وس ــعت
بیش ــتری برخ ــوردار اس ــت .همچنی ــن ای ــن گی ــاه از جمل ــه درخت ــان مقاوم ــی اس ــت ک ــه
قابلیـــت رشـــد و تولیـــد محصـــول در زمینهـــای کـــم آب ،شـــور و ســـبک را دارا اســـت.
دکت ــر اردش ــیر ق ــادری مدی ــر گ ــروه بیوتکنول ــوژی گیاه ــان داروی ــی ای ــن پژوهش ــکده
در ادام ــه اظه ــار ک ــرد :عن ــاب آنگون ــه ک ــه شایس ــته اس ــت در کش ــور م ــورد توج ــه ق ــرار
نگرفتـــه اســـت کـــه یکـــی از دالیـــل آن تکثیـــر کنـــد و هزینهبـــر آن اســـت کـــه مانـــع
افزایـــش ســـطح زیـــر کشـــت آن بـــا پایههـــای باکیفیـــت اســـت.
ق ــادری ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه یک ــی از روشه ــای کارآم ــد در رف ــع ای ــن محدودی ــت
اســـتفاده از تکنیـــک کشـــت بافـــت اســـت گفـــت :در ایـــن راســـتا بهمنظـــور تدویـــن
دان ــش فن ــی تکثی ــر درون شیشــهای گی ــاه داروی ــی عن ــاب ،ایج ــاد کلکس ــیون عن ــاب در
ای ــن پژوهش ــکده ص ــورت پذیرف ــت.
وی تاکی ــد ک ــرد :پ ــس از ایج ــاد کلکس ــیون عن ــاب ،ب ــا طراح ــی آزمایشه ــای الزم
دان ــش فن ــی تکثی ــر ای ــن گی ــاه ارزش ــمند تدوی ــن گردی ــد ک ــه تم ــام مراح ــل تکثی ــر
آن از جمل ــه ،پ ــرآوری ،ریش ــه زای ــی و س ــازگاری ک ــه دارای چال ــش خ ــاص خ ــود اس ــت
در ای ــن پژوهش ــکده انج ــام گردی ــد.
گفتنـــی اســـت ،غفـــار زادگان ،در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد :بـــا توجـــه بـــه صـــدور
مجـــوز تولیـــد نهالهـــای عنابهـــای تکثیـــری گیاهـــان دارویـــی بـــه روش کشـــت
بافـــت از ســـوی موسســـه تحقیقـــات ســـبز و گواهـــی بـــذر و نهـــال ،پژوهشـــکده
گیاه ــان داروی ــی ای ــن ام ــکان را دارد ک ــه ب ــا عن ــوان مرج ــع تولیدکنن ــده ب ــذر و نه ــال
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روابــط عمومــی پژوهشــکده گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی ۲۰ ،بهمنمــاه:
گل برفــی  Galanthus nivalis Lیــا زنگولــه برفــی گیــاه علفــی اســت کــه متعلــق بــه
خانــواده  Amaryllidaceaeاســت .پیازهــا و برگهــای ایــن گل حــاوی ترکیــب آلکالوئیدی
بــه نــام گاالنتامیــن ( )Galantamineاســت کــه بــه کاهــش ســرعت فرایندهــای مخــرب
آلزایمــر و زوال عقــل کمــک میکنــد.
گل برفـــی  Galanthus nivalis Lیا زنگولـــه برفـــی گیـــاه علفـــی اســـت کـــه
متعلـــق بـــه خانـــواده  Amaryllidaceaeاســـت 21 .گونـــه از گل برفـــی وجـــود دارد
کـــه از اروپـــا و آســـیای میانـــه نشـــات گرفتهانـــد و بـــه ایـــن دلیـــل اینکـــه گلهـــای
آن در اواخـــر زمســـتان ســـر بـــاز میکننـــد Snowdrops ،نیـــز نامیـــده میشـــود.
دکتـــر ســـعیده ممتـــاز ،مدیـــر گـــروه فارماکولـــوژی و عضـــو هیـــات علمـــی ایـــن
پژوهشـــکده اظهـــار کـــرد :پیازهـــا و برگهـــای ایـــن گل حـــاوی ترکیـــب آلکالوئیـــدی
ب ــه ن ــام گاالنتامی ــن ( )Galantamineهس ــتند ک ــه ب ــه کاه ــش س ــرعت فراینده ــای
مخـــرب آلزایمـــر و زوال عقـــل کمـــک میکنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن آلکالوئیـــد بـــا بازگردانـــدن تعـــادل
انتقالدهندههـــای عصبـــی (فرســـتندههای شـــیمیایی) در مغـــز ،بـــه بهبـــود حافظـــه،
تمرکـــز و تواناییهـــای شـــناختی عمومـــی ،بهویـــژه اســـتیل کولیـــن عصبـــی کمـــک
میکنـــد ،گفـــت :گاالنتامیـــن بازدارنـــده رقابتـــی و برگشـــتپذیر فعالیـــت آنزیـــم
اس ــتیل کولی ــن اس ــتراز ب ــوده و در پیش ــگیری و درم ــان دمان ــس خفی ــف ت ــا متوس ــط
در بیمـــاران آلزایمـــری موثـــر اســـت.
ممتـــاز بـــا بیـــان اینکـــه در حـــال حاضـــر درمـــان قطعـــی بـــرای بیمـــاری آلزایمـــر
وج ــود ن ــدارد و داروه ــای تجوی ــز ش ــده تنه ــا موج ــب بهب ــود عالئم ــی میش ــوند ک ــه
غالب ــا ب ــا آلزایم ــر هم ــراه اس ــت از جمل ــه بیخواب ــی ،س ــرگردانی ،اضط ــراب ،بیق ــراری
و افس ــردگی ،خاطرنش ــان ک ــرد :در بیم ــاران آلزایم ــری ،ای ــن گی ــاه توانای ــی شناس ــایی و
دریافتکنندگـــی گیرندههـــای نیکوتینیـــک را بـــرای اســـتیل کولیـــن بهبـــود بخشـــیده
و ســـطح اســـتیل کولیـــن را در هیپوکامـــپ و انتهـــای فیبرهـــای کولینرژیـــک افزایـــش
میده ــد .همچنی ــن از آس ــتانه تأثی ــر ای ــن م ــاده در درم ــان آلزایم ــر ب ــا گذش ــت زم ــان
کاســـته نمیشـــود.
وی تصریـــح کـــرد :ایـــن مـــاده میتوانـــد بهراحتـــی از ســـد خونـــی – مغـــزی
عبـــور کـــرده و ســـنتز گیرندههـــای نیکوتینیـــک را افزایـــش دهـــد و بـــا تحریـــک ایـــن
گیرندههـــا ،از تشـــکیل آمیلوئیـــد در بافـــت عصبـــی جلوگیـــری کنـــد .همچنیـــن ایـــن
م ــاده ق ــادر اس ــت س ــطح دیگ ــر میانجیه ــای عصب ــی چ ــون گلوتام ــات ،س ــروتونین و
 GABAرا نیـــز در مغـــز افزایـــش دهـــد.
ممتـــاز تاکیـــد کـــرد :مصـــرف ایـــن گیـــاه بـــا عـــوارض جانبـــی همـــراه بـــوده و
تداخ ــات داروی ــی متع ــددی دارد ،ل ــذا مش ــورت ب ــا پزش ــک متخص ــص در ای ــن زمین ــه
ضـــروری اســـت.
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از بیمـــاران بـــه درمانهـــای موجـــود ،یافتـــن درمانهـــای مفیدتـــر در درمــــان صـــرع را
ض ــروری دانس ــت.
ایـــن عضـــو هیـــات علمـــی عنـــوان کـــرد ایـــــن گیـــــاه حـــــاوی آلکالوئیـــــدهای
(آنتیکولینرژیک تروپـــان آتـــروپین و اســـکوپوالمین) مـیباشـــد و سیســتم کولینرژیک در
ایج ــاد تش ــنج دخال ــت دارد کـ ــه ب ــا کم ــک آنتاگونیس ــت ه ــای کولینرژی ــک موج ــود در
گی ــاه بن ــگ دان ــه قابـ ــل کنتـ ــرل اس ــت.
زریــن پنجــه گفــت :دانـــه بنــگ دانــه دارای یــک اثــر کاهندگــی در شــدت و مـــدت
تش ــنج اس ــت و متغیره ــای تش ــنج را تح ــت کنت ــرل قـ ــرار میده ــد.
وی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد :بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه میـــزان آلکالوئیدهـــای
قســـمتهای مختلـــف گیـــاه و همچنیـــن گیاهـــان نواحـــی مختلـــف و گونههـــای متعـــدد
آن متفـــاوت اســـت ،توصیـــه میشـــود از داروهـــای اســـتاندارد و صنعتـــی ایـــن گیـــاه کـــه
در داروخانههـــا موجـــود بـــوده و توســـط پزشـــک تجویـــز میگـــردد ،اســـتفاده شـــود.
مص ــرف نابج ــا و بی ــش از ان ــدازه ترکیب ــات و بخشه ــای هوای ــی بن ــگ دان ــه در ف ــرد ایج ــاد
مســـمومیت کـــرده و در برخـــی از افـــراد موجـــب تشـــنج و اختـــاالت دو قطبـــی و عالئـــم
مس ــمومیت ش ــامل ترش ــح ب ــی ح ــد ب ــزاق ،س ــر درد ،س ــرگیجه ،تن ــدی نب ــض ،تش ــنج،
کم ــا و م ــرگ اس ــت و اس ــتفاده از ای ــن گی ــاه در دوران حاملگ ــی و ش ــیردهی ممن ــوع اس ــت.
بنگدانـــه بـــا برخـــی داروهـــا تداخـــل داشـــته و موجـــب خشـــکی بیـــش از حـــد پوســـت،
گیجـــی ،کاهـــش فشـــار خـــون ،افزایـــش ضربـــان قلـــب و  ...میگـــردد.

گواهیشـــده گیاهـــان دارویـــی در جهاددانشـــگاهی ،هـــم دانـــش فنـــی تولیـــد و تکثیـــر
ایـــن گیـــاه و همپایههـــای تکثیـــری گواهـــی شـــده آن را در اختیـــار فعـــاالن ایـــن
حـــوزه قـــرار دهـــد.

سالبیستودوم│شماره185

58

تـــازہ

مدیر مرکز خدمات تخصصی علوم زمین جهاددانشگاهی
شهید بهشتی ترشیح کرد؛

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جداسازی عنارص نادر خاکی به
کمک تکنیکهای نوین

مسـائل زیسـتمحیطی معـادن و صنایـع اجـرا کردهانـد.
وی در پایـان گفـت :همچنیـن این پژوهشـکده عالوه بر همکاری و اجـرای پروژههای بین
سـازمانی ،بـر مبنـای تفاهمنامههـای منعقـده بـا شـرکتهای فعـال در بخش زمینشناسـی
و معـدن و بهرهگیـری از اسـاتید مطـرح ،اقـدام بـه برگـزاری دورههـای آموزشـی مرتبـط بـا
اکتشـاف ،اسـتخراج ،فـرآوری و بازیافـت ضایعـات ،پسـاب و باطلههای معدنی کرده اسـت.

■□■
رییس جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران خرب داد:

دستیابی به فناوری تولید زخم
پوشهای نوین توسط محققان
جهاددانشگاهی
روابط عمومی جهاددانشگاهی ۱۷ ،آبان :نسیم حیدریان دهکردی مدیر مرکز مطالعات
و خدمات تخصصی علوم زمین جهاددانشگاهی شهید بهشتی گفت :بخشی از ماده معدنی به
دنبال استحصال ماده معدنی و انجام فرآیند فرآوری ،تغلیظ و پرعیارسازی بهصورت باطله جدا
میشود .عناصر و فلزات موجود در باطلههای معدنی بهطور مستقیم قابل استفاده نیستند ،اما
میتوان با استفاده از تکنیکهای نوین ،عناصر نادر خاکی با ارزش را از باطلهها استحصال و
فرآوری کرد و به سودآوری دیگری برای تولیدکننده رساند.
وی افـزود :مـا اکنـون در یک کشـور در حال توسـعه زندگـی میکنیم و ناگزیر به توسـعه
معـادن و بهرهبـرداری روز افـزون از ایـن بخـش هسـتیم از ایـنرو حجـم باطلههـای تولیـد
شـده نیز بسـیار خواهـد بود.
مدیـر مرکـز مطالعـات و خدمـات تخصصـی علوم زمین جهاددانشـگاهی شـهید بهشـتی
اظهـار کـرد :نحـوه اسـتخراج باطلههـا بر حسـب نوع باطلـه و عناصر فلـزی و غیرفلـزی قابل
اسـتحصال متفـاوت اسـتً .
مثلا در بحـث بازیابـی عناصـر نـادر خاکـی ،بـا توجه بـه آن که
هـر یـک از عناصـر نـادر خاکـی ویژگیهـای منحصـر به فـردی دارنـد ،روش استحصالشـان
متفـاوت اسـت؛ اکسیداسـیون انتخابـی ،احیـای انتخابی ،کریسـتاله شـدن جزئی یا کسـری،
تهنشـینی جزئـی ،تبـادل یونـی و اسـتحصال مایع-مایـع از جملـه این روشهاسـت.
وی ادامـه داد :انتخـاب روش اسـتحصال و بازیابـی بـر اسـاس نـوع عنصـر موجـود در
باطلههـای معـدن متغیـر اسـت ،بنابرایـن بایـد بـا توجـه بـه نـوع مـاده معدنـی و عنصـر یـا
عناصـر قابـل اسـتحصال ،روش اسـتحصال بهینـه مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد.
حیدریـان خاطرنشـان کـرد :معـادن و صنایـع معدنـی ،از مهمتریـن بخشهـای اقتصادی
کشـور مـا هسـتند کـه رشـد آن میتوانـد بهعنـوان یکـی از محرکههـای اقتصـادی ،نقـش
انکارناپذیـری را در توسـعه اقتصادی کشـور داشـته باشـد.
وی تاکیـد کـرد :در حـال حاضر بـا توجه به شـرایط تحریمهـا ،افزایش تقاضا و پتانسـیل
معدنـی و مسـتعد بـودن کشـور ،انجـام پژوهشهـای کاربـردی -توسـعهای در راسـتای رفع
مشـکالت و نیـاز صنایـع و معـادن امری الزم و ضروری اسـت کـه این امر مهـم هماکنون در
اولویت اساسـی جهاددانشـگاهی قرار دارد.
مدیـر مرکـز مطالعـات و خدمـات تخصصـی علوم زمین جهاددانشـگاهی شـهید بهشـتی
افـزود :هماکنـون اعضـای هیـات علمـی و پژوهشـگران پژوهشـکده علـوم پایـه کاربـردی
جهاددانشـگاهی دانشـگاه شـهید بهشـتی بـا بهرهگیـری از تجـارب و همکاری اسـاتید معتبر
دانشـگاهی ،در راسـتای رفـع نیـاز صنعـت معـدن کشـور پروژههایـی را در راسـتای بازیافت
و بهکارگیـری مجـدد باطلههـا و ضایعـات بهویـژه بازیابـی باطلههـا و پسـماندهای نفتـی
بهمنظـور اسـتحصال عناصـر نـادر خاکـی و عناصـر بـا ارزش و همچنیـن کمـک بـه کاهـش

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ۲۴ ،آبان:رییس
جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران از موفقیت این سازمان در تولید زخمپوشهای نوین پس
از تالشهای چندساله محققان پژوهشکده فناوریهای نوین زخم و ترمیم بافت یارا خبر داد.
دکتـر مسـعود حبیبـی رییـس ایـن سـازمان بـا بیـان این کـه در حـال حاضـر نزدیک به
شـش میلیـون نفـر در ایـران مبتلا بـه دیابتانـد که تا  ۱۰سـال آینـده این رقم بـه بیش از
 ۹میلیـون نفـر خواهـد رسـید ،گفـت :بر اسـاس ارزیابیهـای صـورت گرفته ،سـاالنه بیش از
 ۴درصـد از ایـن بیمـاران بـه زخـم دیابتی مبتال میشـوند.
وی افـزود :میانگیـن هزینـه درمـان بـرای افـراد مبتلا بـه زخم پـای دیابتـی غیرحاد در
سـال  ۹۹بیـن چهـار تـا پنـج میلیـون تومـان ارزیابی شـده اسـت و بـا توجـه به تعـداد زیاد
مبتالیـان سـالی  ۱۲۰۰میلیـارد تومـان هزینـه به بخش سلامت تحمیل میکند که بخشـی
از ایـن هزینههـا صـرف تهیـه پانسـمان مناسـب درمـان این نـوع زخمها میشـود.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران بـا تاکیـد بـر اثرگـذاری بیشـتر
پانسـمانهای نویـن نسـبت بـه پانسـمانهای سـنتی در بهبود زخـم گفت :جهاددانشـگاهی
علوم پزشـکی تهران با همکاری سـایر واحدهای فناور جهاددانشـگاهی و با هدف پاسـخگویی
بـه نیازهـای افـراد مبتلا بـه زخم و همچنیـن کمک به صرفه جویـی در خروج ارز از کشـور،
در سـالهای اخیـر بـه حـوزه تولیـد زخمپوشهـا ورود پیدا کـرده و با تالش محققـان به فن
آوری تولیـد پانسـمانهای نویـن در حـوزه درمـان و ترمیـم زخم دسـت یافتهایم.
وی بـا بیـان ایـن که سـه زخمپـوش جهاددانشـگاهی در مرحلـه تولید آزمایشـگاهی قرار
دارد گفـت :بـرای تولیـد سـه زخمپـوش جـاذب فـوم ،زخـم پـوش سـوپر جـاذب آلژینات و
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی قـم ۱۸ ،آبـان :مجـری طـرح پژوهشـی درمـان
اسـتئوآرتریت گفـت :اگزوزومهـای سـلولهای بنیـادی مزانشـیمی میتواننـد بهعنـوان یـک
محصـول عـاری از سـلول گزینـه درمانی مناسـبی بـرای بهبود آرتـروز در نظر گرفته شـوند.
هـدی فضائلـی مدیـر اجرایـی معاونـت پژوهشـی ایـن واحـد بـا تشـریح طـرح پژوهشـی
درمـان اسـتئوآرتریت گفت :وزیکولهای خارج سـلولی شـامل اگـزوزوم هـا ،میکرووزیکولها
و اجسـام آپوپتوتیـک ،پیامبـران بیـن سـلولی در مقیـاس نانـو هسـتند کـه جهـت تحویـل
سـیگنالهای بیولوژیـک از سـلولها ترشـح میشـوند.
وی گفت :امروزه  EVها تبدیل به حوزه جدیدی از پژوهش در پزشکی ترمیمی شدهاند
و بهعنوان درمانهایی نهفته به منظور کنترل التهاب ،ترمیم جراحت و افزایش و تقویتترمیم
در تعداد زیادی از بیماریها در نظر گرفته میشوند .با توجه به بار جهانی استئوآرتریت
( )OAبهعنوان یک وضعیت مرتبط با سالمتی که بیشترین سرعت رشد را داشته و یکی از
عمدهترین دالیل ناتوانی جسمی در جمعیت در حال پیر شدن است ،تحقیقات در جهت به
کار گیری  EVها بهعنوان محصوالت درمانی میتواند نیازهای بالینی اساسی در مدیریت
استئوآرتریت را برآورده ساخته و راه حلی درمانی ارائه دهد.
فضائلـی ادامـه داد :در یـک مطالعـه پژوهشـی که در گروه سـلولهای بنیادی مزانشـیمی
جهاددانشـگاهی قـم انجـام گرفـت ،تأثیـر اگزوزومهـای حاصـل از  MSCsمشـتق از دو
منبـع بافـت مغـز اسـتخوان و بافـت چربـی بـر اسـتئوآرتریت در شـرایط حیاتـی (تزریـق به
زانـوی موشهای سـوری مدل اسـتئوآرتریتی) بررسـی شـد .بدیـن منظور ،تغییـرات حاصله
در گروههـای مختلـف ،آنالیـز هیسـتولوژیک توسـط پاتولوژیسـت و همچنیـن بررسـیهای
ایمونوهیستوشـیمی و بیـان ژنهای غضروفـی شـامل  aggrecan ،sox9و کالژن نوع II
و ژن اسـتخوانی کالژن نـوع  Iبـه روش  Real Time PCRانجـام گرفـت.
مدیـر اجرایـی معاونـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی تاکید کـرد :نتایج ایمونوهیستوشـیمی
نشـان داد کـه اگرچـه ترمیـم غضـروف در گـروه موشهـای تیمـار شـده بـا اگزوزومهـای
حاصـل از  MSCsمشـتق از بافـت مغـز اسـتخوان در مقایسـه بـا گـروه تیمـار شـده بـا
اگزوزومهـای حاصـل از  MSCsمشـتق از بافـت چربـی بیشـتر صـورت گرفت ،بـا این حال
در هـر دو گـروه بهبـود اسـتئوآرتریت نسـبت بـه گروهـی کـه تیمـاری دریافـت نکردنـد ،به
طور چشـمگیری مشـاهده شـد.
وی در پایـان گفـت :بـه ایـن ترتیـب اگـزوزوم هـای سـلولهای بنیـادی مزانشـیمی
میتواننـد بهعنـوان یـک محصـول عـاری از سـلول گزینـه درمانـی مناسـبی بـرای بهبـود
آرتـروز در نظـر گرفتـه شـوند.

روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه ۲۳ ،آبان :شرکت
کاویان انرژی بهینه زاگرس از شرکتهای زیرمجوعه پارک علم و فناوری کرمانشاه برای
اولین بار در جهان موفق به تولید «پنتا اکسید وانادیوم از قیرطبیعی» شده است محصولی
استراتژیک که در بسیاری صنایع اسیدسازی ،فوالد و صنعت نفت کاربرد دارد.
حسین بهرامی مدیرعامل این شرکت و مخترع این محصول با اشاره به انجام تولید
آزمایشگاهی این محصول ،گفت :تولید این محصول برای اولین بار در جهان از قیرطبیعی
صورت گرفته و نتایج آن به تأیید معتبرترین آزمایشگاههای کشور از جمله آزمایشگاه متالوژی
رازی و مرکز نانوشریف رسیده است.
وی افزود :این محصول از سایر مواد نفتی هم به دست میآید که در بسیاری کشورهای
انجام میشود ،اما ما برای اولین بار توانستهایم این محصول را از قیرطبیعی تولید کنیم.
وی افزود :هدف اصلی ما شناسایی نیازهای اصلی شرکت نفت در صنایع باالدستی نفت و
گاز و تولید محصوالت مورد نیاز آنهاست.

■□■
مدیر گروه پژوهشی تولید و بهبود متابولیت های ثانویه گیاهی:

تولید ترکیبات ضد رسطان
از گیاه دارویی پروانش در
آذربایجان غربی

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

بهبود آرتروز با بهرهگیری از
اگزوزو مهای سلو لهای بنیادی

www.acecr.ac.ir

زخـم پـوش سـوپر جـاذب هیدروفایبـر موافقـت اصولـی تشـکیل پرونـده تولیـد از اداره کل
تجهیـزات پزشـکی اخذ شـده اسـت تـا در ادامـه و در مسـیر تجاریسـازی ،ایـن محصوالت
مطابـق بـا اسـتانداردهای الزم بـا کسـب پروانـه تولیـد به بـازار عرضه شـوند.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران در پایـان تاکیـد کـرد :پیشبینی
میشـود در صـورت تحقـق تولیـد با کیفیت این سـه محصـول ،ضمن گره گشـایی از معضل
بیمـاران مبتلا بـه زخمهای مزمن و حـاد ،با جلوگیری خـروج ارز از کشـور ،گامهای موثری
بـه منظـور صرفـه جویـی ارزی بـرای تأمین این محصوالت در کشـور صـورت بگیرد.

تولید «پنااکسید وانادیوم از
قیرطبیعی» توسط پارک علم و
فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه
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روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی ۱۸ ،مهر ماه :مدیر و محقق طرح
و عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی تولید و بهبود متابولیت های ثانویه گیاهی در
سامانههای زیستی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی آخرین روند فناورانه تولید ترکیبات ضد
سرطان (وین کریستین و وین بالستین) از گیاه دارویی پروانش در بیوراکتور را تشریح کرد.
مهنـدس همتـی مدیـر و محقق طـرح و عضو هیـات علمی و مدیـر گروه پژوهشـی تولید
و بهبـود متابولیـت هـای ثانویـه گیاهـی در سـامانههای زیسـتی جهاددانشـگاهی آذربایجان
غربـی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـالهای اخیـر گیاهـان دارویـی بهعنـوان جایگزینـی بـرای
درمـان سـرطان مـورد بررسـی قرارگرفتهانـد ،اظهار کـرد :گیاه دارویـی پروانش بـه علت دارا
بـودن آلکالوئیدهـای مهـم وین بالسـتین و وین کریسـتین کـه هر دو اثر ضـد توموری و ضد
سـرطانی دارنـد ،در صنایع داروسـازی اهمیت بسـیاری دارد.
مهنـدس همتـی ادامـه داد :طبـق آمـار معاونـت غـذا و دارو هـر سـال بهطـور متوسـط
بیـش از  30میلیـارد تومـان از ایـن دارو در کشـور مصرف میشـود که 95درصـد آن وارداتی
اسـت .بـا توجـه بـه مقـدار بسـیار کـم ایـن آلکالوئیدهـا در گیـاه پروانـش (یـک تـن بـرگ
خشـک پروانـش فقـط حـاوی حـدود  3گـرم ویـن کریسـتین اسـت) اسـتفاده از روشهـای
بیوتکنولـوژی بـرای افزایـش تولیـد ایـن ترکیبـات بـا ارزش اجتنابناپذیـر اسـت.
وی گفـت :بیورآکتورهـا ،مهمتریـن ابـزار در تولیـد تجـاری متابولیتهـای ثانویـه از
طریـق روشهـای بیوتکنولـوژی ،محسـوب میشـوند و از آنجـا کـه تقاضـای بسـیار بـرای
ویـن بالسـتین و ویـن کریسـتین وجـود دارد و میـزان آنهـا در مـواد خـام اولیـه اسـتخراج
شـده از پروانـش کـم اسـت ،گـروه پژوهشـی تولیـد و بهبـود متابولیتهـای ثانویـه گیاهـی
در سـامانههای زیسـتی بـا همـکاری گروههـا و مرکـز خدمـات تخصصـی معاونـت پژوهشـی
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی با توجه به حساسـیت این موضوع سـعی در کسـب دانش
فنـی تولیـد ایـن مـواد بـا ارزش دارویـی در بیوراکتـور را دارد.
مهنـدس همتـی اظهـار کـرد :در این پروژه از دانـش فنی بومی که پس از سـالها تحقیق
در مجموعه جهاددانشـگاهی آذربایجان غربی بهدسـتآمده اسـت ،اسـتفاده میشـود و گروه
پژوهشـی تولیـد و بهبـود متابولیتهـای ثانویـه گیاهی در سـامانههای زیسـتی تحقیقات در
زمینـه کشـت اندامهـای گیاهـان دارویـی و تولیـد متابولیت هـای ثانویه گیاهی بـا ارزش در
بیورآکتـور را از چندین سـال پیش شـروع کرده اسـت.
وی افـزود :ایـن گـروه تاکنـون موفـق بـه طراحـی و سـاخت بیورآکتورهـای نـوع بالونـی
هـوا باالبـر بـا حجـم  5و  10لیتـر شـده اسـت .نتایـج کشـت ریشـههای موییـن گیاهـان
دارویـی انجـام شـده در این بیورآکتورها (سـرخارگل ،سـنبلالطیب ،بذرالبنج ،شـابیزک و )...
موفقیتآمیـز بـوده اسـت.
مدیـر گـروه پژوهشـی تولید و بهبـود متابولیتهای ثانویه گیاهی در سـامانههای زیسـتی
گفـت :بـا توجـه به اهمیت گیاه پروانش و ترکیبات مشـتق شـده از آن ،گروه پژوهشـی تولید
متابولیـت هـای ثانویـه در سـامانههای زیسـتی جهاددانشـگاهی واحد آذربایجـان غربی از دو
سـال پیـش فعالیـت تحقیقاتی خـود را بر روی ایـن گیاه آغاز کرده اسـت.
مهنـدس همتـی اظهـار کـرد :در صـورت موفقیتآمیـز بـودن نتایـج طـرح ضمن کسـب
دانـش فنـی تولید ترکیبات ضد سـرطان وین کریسـتین و وین بالسـتین از طریـق بیوراکتور
و اسـتخراج و خـاص سـازی آن ،پایلـوت نیمهصنعتـی تولید این دو ترکیب بـا ارزش از طریق
بیوراکتـور کـه دانـش سـاخت آن متعلـق به گروه اسـت ایجاد خواهد شـد تا علاوه بر تامین
نیـاز داخلـی ایـن ترکیبـات ،همچنیـن امـکان صـادرات و افزایش درآمـد ناخالـص ملی برای
کشـور نیز فراهم شـود.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت اسـتراتژیک طـرح در سـطح ملـی خاطرنشـان کـرد :براسـاس
پـی گیریهـای مختلـف مدیریتـی و علمـی ایـن طرح ارزشـمند بهعنـوان یکـی از  10طرح
شـاخص و کالن پژوهشـی اسـتان انتخـاب شـده و بعـد از دفـاع در کارگروههـای مختلـف
مدیریتـی و علمـی  50درصـد اعتبـار پژوهشـی اسـتان آذربایجـان غربـی بـا تصویـب در
کارگـروه پژوهـش و فنـاوری و نـوآوری اسـتان در مقایسـه بـا  9طـرح مابقـی بـه ایـن طرح
تخصیصیافتـه اسـت کـه نشـان از اهمیـت ایـن طـرح بـرای کشـور دارد کـه میتوانـد یـک
نکتـه خوبـی برای ارزشآفرینـی فناورانه بـرای جهاددانشـگاهی واحد آذربایجـان غربی تلقی
شو د .
مهنـدس همتـی اظهـار کـرد :بعـد از ابالغ طـرح و پرداخـت فـاز اول اعتبار مـورد نیاز ،با
توجـه بـه عـدم وجـود بیوراکتـور نـوع بالونی هـوا باالبر کـه موردنیاز طـرح بود ،اسـتعالمات
موردنیـاز بـرای خریـد تجهیـزات سـاخت بیوراکتورها ،مـواد شـیمیایی ،اسـتاندارد ترکیبات
ویـن کریسـتین ،ویـن بالسـتین ،ویندولیـن و کاتارانتین و سـایر مـوارد مورد نیاز انجام شـد
کـه در حـال حاضـر بـه همـت پژوهشـگران گـروه پژوهشـی تولیـد و بهبـود متابولیتهـای
ثانویـه گیاهـی در سـامانههای زیسـتی  10بیوراکتـور شیشـهای  10لیتـری و  17بیوراکتـور
شیشـهای  15لیتـری همـراه بـا سـایر لوازم مـورد نیاز سـاخت و مسـتقر گردیدهانـد و آماده
اسـتفاده تخصصی هسـتند.
وی اظهـار کـرد :همزمـان بـا سـاخت بیوراکتورهـا ،بهمنظـور انتخـاب رقم برتـر ،بذر 10
رقـم مختلـف گیـاه دارویـی پروانـش تهیـه شـده و در گلخانـه مـورد ارزیابـی قـرار گرفتنـد.
علاوه بـر ایـن بـذر ارقام مختلـف برای تولیـد گیاهان اسـتریل و انجـام مراحل بعـدی طرح،
در شـرایط درون شیشـهای نیز کشـت شـدند.

مدیر گروه پژوهشی تولید و بهبود متابولیت های ثانویه گیاهی در سامانههای زیستی
گفت :با استفاده از نتایج فناورانه این طرح میتواند گام ارزندهای از تحقق اقتصاد مقاومتی بر
مبنای یافتههای فناورانه از طریق جهاددانشگاهی استان در سطح ملی برای حرکت به سمت
خودکفایی در تولید مواد اولیه محصوالت دارویی و جلوگیری از واردات مواد ارزشمند دارویی
که تحت تاثیر تحریمها سالمت جامعه به خطر میافتند برداشته شود.

■□■

بایدها و نبایدهای مربوط
به تغذیه و سبک زندگی در
دوران بارداری

روابـط عمومـی مرکـز درمـان نابـاروری ابنسـینای جهاددانشـگاهی ۱۷ ،مهر
مـاه :جـراح و متخصـص زنـان و زایمـان و فلوشـیپ پریناتولـوژی ،عضو تیـم تخصصی مرکز
درمـان نابـاروری ابنسـینای جهاددانشـگاهی تاثیـر عوامـل مربـوط بـه سـبک زندگـی در
مـادران بـاردار را تشـریح کرد.
دکتـر شـهرزاد هاشـمی جـراح و متخصص زنـان و زایمان و فلوشـیپ پریناتولـوژی ،عضو
تیـم تخصصـی مرکـز درمـان نابـاروری دربـاره تاثیـر عوامـل مربـوط بـه سـبک زندگـی در
مـادران بـاردار گفـت :بیتردید برای یک بارداری سـالم ،الزم اسـت که سلامت عمومی مادر
در وضعیـت مطلوبـی باشـد و ایـن امر نیازمند یک سـبک زندگی سـالم اسـت .شـاخصهای
مربـوط بـه سـبک زندگی ،ماننـد تغذیـه ،ورزش و تحرک و اسـترسهای جسـمی و روانی بر
سلامت مـادر و در نتیجه سلامت بـارداری موثرند.
دکتـر هاشـمی دربـاره اهمیت تغذیـه در دوران بـارداری و بایـد و نبایدهـای تغذیهای در
ایـن دوره ،توضیـح داد :جنیـن از طریـق جفـت نیازهای خـود را از بدن مـادر تامین میکند؛
بنابرایـن ،الزم اسـت کـه مـادر تمام مواد مغـذی مورد نیاز خـود را دریافت کنـد .البته جنین
بههرحـال مـواد غذایـی مـورد نیاز خـود را از بدن مـادر تامین میکنـد ،اما اگـر دریافت مادر
ناکافـی باشـد ،سلامت مـادر به مخاطـره میافتـد .بـرای نمونه ،اگر مـادری دچـار کمخونی
باشـد ،جنیـن او دچـار کمخونـی نمیشـود ،بلکـه خـود مـادر دچـار مشـکل خواهـد شـد؛
بنابرایـن الزم اسـت خانمهـای بـاردار یـک رژیـم غذایـی متنـوع ،متعـادل و مکفـی در پیش
بگیرنـد تـا دچـار عوارضـی مثل کمخونـی ،پوکی اسـتخوان و  ...نشـوند.
ایـن فلوشـیپ پریناتولـوژی درباره تغذیه مناسـب برای مـادران باردار گفت :بـه خانمهای
عزیـز بـاردار اکیـدا توصیـه میکنیـم کـه میـوه و سـبزیجات تـازه را در برنامـه غذایـی خود
بگنجاننـد .همچنیـن ،الزم اسـت کـه دریافـت پروتئیـن الزم در برنامـه غذایی آنهـا در نظر
گرفتـه شـود .مصـرف لبنیـات بـرای دریافت کلسـیم الزم نیز بسـیار مهم اسـت .اگـر خانمی
یـک برنامه غذایی مناسـب داشـته باشـد و بـه تنوع ،کفایـت و تعادل در دریافـت مواد غذایی
دقـت کنـد ،نیـازی بـه مکملهایـی مثـل مولتیویتامین یـا کلسـیم نخواهد داشـت .در واقع
تنهـا دو مکمـل فولیـک اسـید و آهـن بـرای همـه خانمهـای بـاردار ضـروری اسـت .دیگـر
مکملهـا تنهـا بـر اسـاس شـرایط خانم و تشـخیص پزشـک ضـرورت مییابد.
عضـو تیـم تخصصـی مرکز درمـان ناباروری ابنسـینا درباره ضـرورت دریافـت مکملهای
فولیـک اسـید و آهـن بیـان کرد :پژوهشهـا نشـان دادهاند کـه دریافت مکمل فولیک اسـید
از یـک مـاه پیـش از بارداری تا پایان سـه ماهه اول بـارداری از بروز نقایـص در طناب عصبی
جنیـن جلوگیـری میکنـد .بـه همیـن دلیـل دریافـت ایـن مکمـل الزامـی اسـت .همچنین،

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی ۱۰ ،آذر :متخصـص
بیماریهـای عفونـی مرکـز خدمـات تخصصـی داخلـی جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی با
اشـاره بـه ایـن که ایـدز ( )AIDSبـه معنای «سـندرم نقص ایمنی اکتسـابی» اسـت ،گفت:
ایـن بیمـاری توسـط ویروسـی بـه نـام اچ آی وی منتقـل میشـود و میتوانـد فـرد مبتال به
ایـن بیمـاری را بـه مـرور زمـان و بـا توجه به شـدت بیمـاری بـه کام مرگ بفرسـتد.
دکتـر حمیـد قربانـی متخصـص بیماریهـای عفونـی مرکـز خدمـات تخصصـی داخلـی
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی بـا بیـان ایـن مطلب افـزود :بیمـاری ایدز ،سیسـتم ایمنی
بـدن کـه وظیفـه مقابلـه با ویروسهـا ،باکتریهـا و هر نـوع عامل بیمـاریزای دیگـر را دارد
در بـدن فـرد آهسـته از بین میبـرد ،در نتیجه بـدن در برابـر ویروسها ،باکتریهـا ،انگلهاو
قارچهـا و سـلولهای سـرطانی مقاومـت خـود را از دسـت میدهـد.
متخصـص بیماریهـای عفونی مرکـز خدمات تخصصی داخلی جهاددانشـگاهی خراسـان
رضـوی عنـوان کـرد :ویـروس ایدز عضـو گروهـی از ویروسها به نـام رترویروس ها اسـت که
سـلولهای دفاعـی انسـان را آلـوده میکنـد و از ایـن سـلولها جهـت تکثیـر خـود اسـتفاده
میکنـد .ایـن ویـروس ابتـدا موجـب دو بیمـاری سـندروم رتروویـرال حـاد و بزرگـی غـدد
لنفـاوی میشـود ،امـا بعـد از مدتی حـدود دو تا ده سـال ،منجر بـه بیماری ایدز یا سـندروم
نقـص ایمنـی اکتسـابی شـده که سـبب اختلال سیسـتم ایمنـی بدن میشـود ،بـه صورتی
کـه بـدن قـادر بـه مبـارزه بـا برخـی عفونتهـا نیسـت .بیشـتر ایـن عفونتهـا ،عفونتهایی
فرصـت طلـب و سـایر بیماریهایـی هسـتندکه در شـرایط ضعـف سیسـتم ایمنـی بیمـار را
مبتلا میکننـد .وقتـی فـردی با ویروس ایـدز آلوده میشـود و ویروس وارد بدن او میشـود،
ابتـدا ویـروس در لنفوسـیتهای خـون او زندگـی و تکثیـر پیـدا میکند.
دکتـر قربانـی در ادامـه تصریـح کـرد :انتقـال خـون از فـرد مبتلا ،تمـاس جنسـی بدون
پیشـگیری بـا فـرد آلـوده بـه ایدز ،اسـتفاده از سـوزن یا سـرنگ مشـترک بـا یک فـرد آلوده
بـه ویـروس ایـدز و انتقـال ویـروس از مادر بـه فرزنـد در حین بـارداری ،زایمان یا شـیردهی
از جملـه راههـای انتقـال ایـن ویروس اسـت.
وی عنـوان کـرد :انتقـال ویـروس ایـدز از یـک فـرد به فـرد دیگر بـه آسـانی ویروسهای
دیگـر نیسـت .ایـن ویـروس کمتـر از  ۵دقیقـه در محیـط باقـی میمانـد .این ویـروس از راه
هـوا یـا غـذا منتقـل نمیشـود ،بهعنـوان مثـال از راه عطسـه یا سـرفه کـردن .هیـچ موردی
از انتقـال ایـدز از راه تماسهـای عـادی روزانـه یـک فـرد آلـوده بـا همخانهایها ،همـکاران،
خویشـاوندان یـا دوسـتانش کـه از ظـروف و توالـت مشـترک اسـتفاده میکنند دیده نشـده
اسـت .ایـدز همچنیـن از راه در آغـوش گرفتن و بوسـیدن منتقل نمیشـود .ویـروس ایدز در
عـرق ،اسـتفراغ ،مدفـوع و ادرار وجود دارد ،ولـی تاکنون مواردی از انتقـال در اثر آنها گزارش
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جنیـن بـرای تکویـن و رشـد اندامهـا نیـاز بـه مقادیـری از آهـن دارد کـه از رژیـم غذایـی
معمـول تامیـن نمیشـود و بنابرایـن بـرای جلوگیـری از فقر آهن الزم اسـت که خانـم باردار
مکمـل آهن دریافـت کند.
دکتـر هاشـمی در ادامـه بـه برخـی محدودیتهـای تغذیـهای در بـارداری اشـاره کـرد و
افـزود :بـه خانمهـای بـاردار توصیـه میکنیم کـه دریافت مـواد غذایی حـاوی مقادیـر باالی
ویتامیـن آ مثـل جگـر را محـدود کننـد .زیـر مقـدار زیـاد ایـن ویتامیـن میتوانـد عـوارض
جنینـی در پـی داشـته باشـد .همچنیـن ،توصیـه میشـود مصرف غذاهـای دریایـی و برخی
انـواع ماهیهـا کـه حـاوی سـطح بـاالی جیـوه هسـتند ،ماننـد کوسـهماهی و ماهـی تـون
محدود شـود.
وی در خصـــوص ورزش در بـــارداری گفـــت :ورزش در دوران بـــارداری بـــا افزایـــش
آمادگـــی و انعطـــاف بدنـــی ،افزایـــش گـــردش خـــون و خونرســـانی بهتـــر بـــه جنیـــن،
ارتقـــاء ســـامت مـــادر و کمـــک بـــه رشـــد بهتـــر جنیـــن میتوانـــد بســـیار مفیـــد
باشـــد .البتـــه چنـــد محدودیـــت بـــرای ورزش خانمهـــای بـــاردار وجـــود دارد :نخســـت،
بـــه دلیـــل برخـــی تغییـــرات هورمونـــی رباطهـــا و لیگامانهـــای خانـــم بـــاردار شـــل
میشـــوند و حفـــظ تعـــادل ســـختتر میشـــود ،بنابرایـــن انجـــام ورزشهـــای تعادلـــی
میتوانـــد خطرنـــاک باشـــد .دوم ،ورزشهایـــی کـــه در آنهـــا احتمـــال آســـیب و ضربـــه
بـــه شـــکم وجـــود دارد ،در دوران بـــارداری ممنـــوع اســـت .ســـوم ،ورزشـــی کـــه باعـــث
ایج ــاد خس ــتگی بی ــش از ح ــد و افزای ــش دم ــای ب ــدن ش ــود ،نبای ــد در دوران ب ــارداری
انجـــام شـــود.
عضـو تیـم تخصصی مرکـز درمان نابـاروری ابنسـینا درباره میـزان افزایش وزن مناسـب
در دوران بـارداری بیـان کـرد :اینکـه هـر خانم باردار در طـول دوران بارداری چـه میزان باید
وزن بگیـرد ،بـه شـاخص تـوده بدنـی او بسـتگی دارد .اگـر خانمـی بـر اسـاس شـاخص توده
بدنـی ،در محـدود کـموزن قـرار داشـته باشـد ،بایـد در هفتـه بیـن  ۴۵۰تـا  ۶۰۰گـرم وزن
بگیـرد .خانمهایـی کـه در محـدوده وزن نرمـال یـا اضافـهوزن قـرار دارنـد باید بیـن  ۳۰۰تا
 ۴۵۰گـرم در هفتـه افزایـش وزن داشـته باشـند ،امـا خانمهایی که بر اسـاس شـاخص توده
بدنـی چـاق محسـوب میشـوند ،افزایـش وزنشـان بایـد حداکثـر  ۳۰۰گـرم در هفته باشـد.
البتـه از آنجـا کـه در سـه ماهـه اول بـارداری برخـی از خانمهـا ممکـن اسـت دچـار عوارض
گوارشـی ماننـد تهـوع شـوند ،افزایـش وزن نیـم تـا یک کیلو در سـه ماهـه اول هم بـرای ما
قابـل پذیرش اسـت.
ایـن فلوشـیپ طـب مـادر و جنین یادآور شـد :مـا اصال رژیم سـخت و کاهـش وزن را در
دوران بـارداری توصیـه نمیکنیـم؛ زیـرا گرسـنگی کشـیدن باعث سـوختن چربیهـای بدن
بهجـای کربوهیدراتهـا و در نتیجـه تولیـد مـادهای بـه نـام کتـون میشـود کـه میتواند در
آینـده بـر تکامل حرکتی نوزاد اثر سـوء داشـته باشـد؛ بنابرایـن ،رژیم کاهـش وزن در دوران
بارداری نادرسـت اسـت و مادر باید طبق شـیب تعیین شـده بر اسـاس شـاخص توده بدنی،
افزایش وزن داشـته باشـد.
دکتـر هاشـمی دربـاره رفتـن بـه سـر کار در دوره بـارداری توضیـح داد :اگـر شـغل خانم
سـخت و طاقتفرسـا باشـد ،مثلا خانـم بایـد مـدت طوالنـی سـرپا باشـد یـا در معـرض
اسـترسهای شـدید جسـمی و روانـی قـرار دارد ،توصیـه میکنیـم مرخصـی بگیـرد؛ زیـرا
مطالعـات نشـان دادهانـد کـه اینگونـه مشـاغل خطـر بـروز عوارضـی همچـون مسـمومیت
بـارداری و پـاره شـدن پرده جنینـی و در نتیجه زایمـان زودرس را افزایـش میدهند؛ اما اگر
شـغل خانـم بـاردار سـخت و اسـترسآور نباشـد ،سـر کار رفتـن تا سـه ماهه سـوم اشـکالی
ندارد.
وی دربـاره مجـاز بـودن یا نبـودن مسـافرت در بارداری گفـت :اگر وضعیت سلامت مادر
مناسـب باشـد و مالحظـات خاصی وجود نداشـته باشـد ،مسـافرت چـه هوایی و چـه زمینی
تـا هفتـه سیوششـم مشـکلی نـدارد .فقـط از آنجـا که میـزان انعقادپذیـری خـون در دوران
بـارداری افزایـش مییابـد و خطـر لختـه شـدن خـون وجـود دارد ،توصیـه میشـود کـه در
مسـافرتهای بـا مسـافت طوالنـی ،خانـم هـر دو سـاعت یکبـار ،ده تـا پانـزده دقیقـه قـدم
بزند.
دکتـر هاشـمی در خصـوص واکسیناسـیون در دوران بـارداری افزود :واکسـن هپاتیت ب،
واکسـن کزاز (اگر ده سـال از دریافت واکسـن قبلی گذشـته باشـد) و واکسـن آنفوالنزا برای
خانمهـای باردار الزم اسـت.
عضـو تیـم تخصصـی مرکـز درمان نابـاروری ابنسـینا در پایان یادآور شـد :در کنـار تمام
عوامـل جسـمی گفتـه شـده ،نباید نقش مهـم عوامل روانـی را در یک بارداری سـالم و موفق
فرامـوش میکنیـم .مسـائل روانـی مـادر و خشـونت خانگـی از جملـه شـاخصهای مهمـی
اسـت کـه طبق دسـتورالعملهای ایـران و جهان بایـد در دوران بارداری ارزیابـی و غربالگری
شـود .بایـد توجـه داشـت کـه خشـونت خانگـی معنـای وسـیعی دارد و تنهـا بـه خشـونت
فیزیکـی محـدود نمیشـود ،بلکـه بیتوجهـی ،نادیـده گرفتـن شـرایط بـارداری و  ...نیـز از
مصادیـق خشـونت خانگیانـد و میتواننـد بـه افسـردگی خانـم بـاردار منجـر شـوند و ایـن
افسـردگی میتوانـد سلامت مـادر و جنین را بـه مخاطره بینـدازد؛ بنابرایـن حمایت عاطفی
و روانـی از خانـم بـاردار ،پرهیـز از ایجـاد فضای پر تنش و اسـترسآور و آرامش بخشـیدن به
او ،از وظایـف مهـم همسـر و دیگـر اعضای خانواده اسـت.

متخصص بیامریهای عفونی مرکز خدمات تخصصی
داخلی جهاددانشگاهی خراسان رضوی:
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نشـده اسـت؛ امـا در صورت تمـاس این موارد با پوسـت بریده شـده خطر انتقـال وجود دارد.
مگـس ،پشـه و حشـرات دیگر ویـروس را منتقـل نمیکنند.
دکتـر قربانـی کاهـش وزن سـریع ،تبهای تکرارشـونده و یـا تب بیش از یک مـاه ،تعریق
شـبانه فـراوان ،ضعـف و خسـتگی شـدید و غیرقابـل توجیـه ،اسـهالی کـه بیـش از یـک ماه
طـول کشـیده باشـد ،عفونـت ریه یا سـرفه مـداوم بیـش از یک مـاه ،از دسـت دادن حافظه،
افسـردگی و یـا سـایر اختلاالت عصبـی و لکههـای قرمز ،قهـوهای ،صورتی یا بنفـش بر روی
پوسـت ،داخـل دهـان ،بینـی یـا پلکهـا وپالک سـفید رنـگ با ظاهـر مویـی در دهـان را از
جملـه عالیـم بیماری ایدز دانسـت.
وی اظهـار کـرد :در حـال حاضـر بیمـاری ایـدز هیـچ گونـه درمـان قطعـی نـدارد؛ امـا
درمانهـای ترکیبـی بـا داروهـای ضدرتروویروسـی جدیـد توانسـته بیمـاری را در بسـیاری
از بیمـاران کنتـرل کنـد .افـرادی کـه رفتارهـای پرخطـر داشـتهاند ،میتواننـد بـا مراجعه به
مرکـز بیماریهـای رفتـاری و عفونـی مرکـز بهداشـت شهرسـتان ،بطـور رایـگان از خدمـات
تشـخیصی ،مشـاورهای و درمانـی اسـتفاده کننـد.
متخصـص بیماریهـای عفونی مرکـز خدمات تخصصی داخلی جهاددانشـگاهی خراسـان
رضـوی خاطرنشـان کـرد :ایـن بیمـاری واکسـن موثـری هـم نـدارد و بهترین راه پیشـگیری
از بیمـاری کنتـرل راههـای انتقـال بیمـاری بـه افـراد و پرهیـز از رفتارهای پرخطر میباشـد.
وی پیشـگیری از انتقـال جنسـی ،عدم اسـتفاده از سـرنگ مشـترک در معتـادان تزریقی،
پیشـگیری از انتقـال از طریـق خـون و پیشـگیری از انتقـال در زمـان تولـد را از راههـای
پیشـگیری از ایـدز برشـمرد.

■□■

ایـن نـوع نمونههـا در تحقیقـات زیسـتی حوزههـای بیولـوژی ،تکویـن جنین ،ناباروری ،سـم
شناسـی ،داروسـازی و تقاضـای محققان کشـور ،این مجموعـه با هدف ارائه مجموعه سـلولی
بـه صـورت کشـت نیافته از بافت بیضه انسـان و پسـتانداران جمع آوری شـده اسـت.
مدیر بانک سلولی در ادامه گفت :در حال حاضر بانک سلولهای انسانی و جانوری توانسته
است با گذشت یک دهه از فعالیت خویش ،با تالش و پشتکار جهادی نیروهای متخصص،
بیش از  1400رده سلولی انسانی ،جانوری ،بنیادی مزانشیمی ،تحقیقاتی و لنفوبالستوئیدی و
ردههای مورد استفاده در تولیدات زیست فناوری را به محققان و مراکز پژوهشی عرضه کند.
وی افـزود :همچنیـن ایـن بانـک ،مجموعـهای از توانمندیهـای نـرم افـزاری و سـخت
افـزاری در حـوزه علـوم سـلولی و زیسـت فنـاوری ،کنتـرل کیفـی ،تعییـن هویـت و خدمات
تخصصـی جانـوری را بـرای تأمین نیاز مراکز علمی ،دانشـگاهی ،پژوهشـی و صنعتی کشـور،
فراهـم کـرده و توانسـته بسـتری بـرای ارتبـاط و تعامل علمـی با مراکـز و بانکهـای مرتبط
و معتبـر بینالمللـی ایجـاد کند.
گفتنـی اسـت ،ایـن بانـک پرچمـدار ارائـه خدمـات پیشـرفته از جملـه کنتـرل کیفـی و
تأییـد هویـت ردههـای سـلولی بنیادی انسـانی و جانوری ،بررسـی آپوپتوز به کمک سـنجش
 7-AAو  ،AnV-FITCبررسـی آلودگـی نمونههـای کشـت سـلولی ،دسـتکاری ژنتیکـی
سـلولها ،تشـخیص گونههـای جانـوری و تأییـد عـدم اختلاط ردههـای سـلولی بـه روش
 ،Multiplex PCRبررسـی اثر ژنوتوکسیسـیتی با آزمـون  ،MTTخدمات Real time
و وسـترن بلات و دههـا خدمـت تخصصـی و فـوق تخصصی دیگر اسـت.

■□■

به همت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران؛

رییس پژوهشگاه ابنسینا:

روابــط عمومــی مرکــز ملــی خایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران ۱۳ ،آذر :بانــک
ســلولهای انســانی و جانــوری مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران موفــق بــه
تولیــد ،ثبــت ،نگهــداری ،کنتــرل کیفــی و ذخیــره ســازی  ۹۸رده ســلولی و نمونــه بافتــی
جدیــد شــد.
بانـک سـلولهای انسـانی و جانـوری مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران موفق
بـه تولیـد ،ثبـت ،نگهـداری ،کنتـرل کیفـی و ذخیـره سـازی  ۹۸رده سـلولی و نمونـه بافتی
جدیـد شـده اسـت .اطالعـات شناسـنامهای نمونههای فـوق از شـماره  IBRC C۱۱۳۳۹تا
شـماره  IBRC C۱۱۴۳۷در فهرسـت ردههـای سـلولی بانـک درج شـده و ایـن نمونهها به
محققـان ،اسـاتید و دانشـجویان متقاضـی ارائه میشـوند.
دکتـر عبدالرضـا دانشـور آملـی در خصـوص این خبر گفـت :نمونههای جدید فوق شـامل
ردههـای سـلولی بنیـادی ،اسـتاندارد تحقیقاتـی ،دسـتکاری ژنتیکـی و نامیرا شـدهGFP ،
مثبـت ،رده سـلولی از جوجـه و بلدرچیـن و  ...هسـتند .همچنیـن نمونههـای بافتـی شـامل
بافـت بیضـه از حیوانـات آزمایشـگاهی (مـوش و رت) ،گاو ،گوسـفند و افـراد مـرگ مغـزی
شـده ،نیـز جمـع آوری و در فهرسـت نمونههـای قابـل ارائـه بانک سـلولی قرار گرفته اسـت.
وی بیـان کـرد :بـا توجـه بـه فقـدان نمونـه بافتهای جنسـی در بانـک سـلولی و اهمیت

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۲۳ ،آذر :رییس پژوهشگاه ابنسینای جهاددانشگاهی
گفت :هم اکنون یکی از استانداردهای مورد نیاز مراکز ناباروری استفاده از سیستمهای هوش
مصنوعی است .امیدواریم در آیندهای نزدیک استفاده از این سیستمها در تمامی مراکز IVF
ایران نیز الزامیشود.
دکتر محمدرضا صادقی رییس پژوهشگاه ابنسینای جهاددانشگاهی گفت :در حال حاضر یکی از
استانداردهای مورد نیاز مراکز ناباروری استفاده از سیستمهای RFID(Radio Frequency
 )Identificationیا سیستمهای هوش مصنوعی برای شناسایی هویت نمونهها در بخش IVF
(لقاح آزمایشگاهی) است .این سیستمها امکان همزمان استفاده از دو نمونه را نمیدهند بنابراین
احتمال خطا با استفاده از این سیستمها به حداقل میزان خود میرسد.
این دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی افزود :این سیستمها به علت هزینههای زیاد در ایران کمتر
استفاده میشوند ،اما خوشبختانه اکنون برخی از شرکتهای دانشبنیان به این مساله ورود پیدا کردهاند و
امیدوارم در آیندهای نزدیک استفاده از این سیستمها در تمامی مراکز  IVFالزامیشود.
وی اظهار کرد :در حال حاضر هزینههای غرامت خطاهای پزشکی در مراکز  IVFبه قدری
زیاد است که تمامی مراکز درمانی دنیا به سمت سرمایه گذاری و استفاده از سیستمهای RFID
گرایش پیدا کردهاند.
دکتر صادقی با تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقای جایگاه هوش مصنوعی
ایران در جهان گفت :اکنون ما از تمامی مراکز رشد پژوهشگاه ابنسینای جهاددانشگاهی

 ۹۸رده سلولی و منونه بافتی تشخیص هویت منونههای IVF
بهکلکسیونهایبانکسلولهای
به کمک هوش مصنوعی
انسانی و جانوری افزوده شد

رییس پژوهشگاه ابنسینا اعالم کرد:

دستاوردهایپژوهشگاه
■□■
ابنسینای جهاددانشگاهی برای
درمان آندومرتیوز و افزایش
تولید انبوه نهال گالبی و گیالس
شانس باروری
به کمک فناوری کشت بافت
توسط سازمان جهاددانشگاهی تهران انجام گرفت؛

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۱۹ ،مهـر مـاه :رییـس پژوهشـگاه ابنسـینای
جهاددانشـگاهی از افزایش شـانس بـاروری بانوان با کمک سـلولهای بنیـادی خون قاعدگی
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درخواست کردهایم تا به این حیطه ورود پیدا کنند .قطعاً در حد توانمان نیز از این شرکتها
حمایت میکنیم تا سیستم  IRیا هوش مصنوعی نه تنها در حوزه  IVFبلکه در تمامی
حوزههای درمانی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
وی یادآور شد :ورود این سیستمها به حوزه  IVFباعث شده تا میزان خطاهای پزشکی تقریباً
صفر شود و اگر فردی به دلیل عمدی یا پدافندهای غیر عامل ،قصد خرابکاری در سیستمی را
داشته باشد ،سیستم به طور اتوماتیک قفل شود و اجازه خطا و انجام کارهای خرابکاران را ندهد.
رییس پژوهشگاه ابنسینای جهاددانشگاهی عنوان کرد :این سیستمها بهگونهای طراحی شدهاند
که اگر احساس کنند دو نمونه با یکدیگر همخوانی ندارند ،متوقف شوند و سیستم هشدارشان فعال
شود .این سیستمها هنگام مشاهده هرگونه ناهمخوانی در نمونه به کاربران اخطار بازنگری را میدهند.
دکتر صادقی گفت :هم اکنون جوانان نخبه زیادی در حوزه  ITو مخابرات وجود دارند که میتوانیم
از آنها برای ساخت سیستمهای مختلف هوش مصنوعی در صنعت و علم پزشکی کمک بگیرم.
وی یادآورشد :اکنون در دنیا ،شرکتهای بسیاری در حوزههای مختلف هوش مصنوعی ورود
پیدا کردهاند .در حال حاضر بسیاری از شرکتهای دنیا ،آینده را در ماشینهای بدون راننده یا
خودروهای بدون سرنشین در نظر میگیرند .شناسایی تمامی موانع ترافیکی توسط مسیریابها
نمونه بارزی از هوش مصنوعی هستند .در گذشته بدون استفاده از این مسیریابها (که اکنون
نمونههای ایرانی آن نیز وجود دارد) ،بار ترافیکی جادهها و اتوبانها زیاد بود ،اما اکنون با کمک
این مسیریابها میتوانیم بهترین و بدون ترافیک ترین مسیرها را انتخاب کنیم.
دکتر صادقی تصریح کرد :استفاده از هوش مصنوعی امروزه در تمامی ابعاد زندگی انسانها
به ویژه حوزه پزشکی و بخش  IVFنمود پیدا کرده است .پیش از این با جا به جایی فرزندان در
مراکز درمانی ،امید خانوادهها ،آینده فرزندها تحت شعاع مسائل قانونی و حقوقی قرار میگرفت.
اکنون با کمک سیستمهای هوشمند ،از ایجاد این مسائل پیشگیری میشود .امیدواریم به زودی
تمامی مراکزمان به این سیستمها مجهز شوند.
وی عنوان کرد :استفاده از سیستمهای هوشمند سرمایه گذاری تلقی میشود .شاید ضرورت
برخی از سیستمها برای خیلی از مراکز ،پزشکان و مسووالن کام ً
ال روشن نباشد اما ضرورت
استفاده از این سیستمها کام ً
ال روشن است؛ زیرا اگر خطایی در این مراکز صورت بگیرد ،حیثیت
و اعتبار چندین ساله یک مرکز و اقبالی که مردم نسبت به این مراکز دارند ،زیر سؤال میرود.
وی در پایان گفت :همچنین این مساله کلی تبعات قانونی نیز به همراه دارد و منجر به بسته
شدن یک مرکز میشود .اکنون استفاده از این سیستمها در همه کشورها الزامی شده است ،امیدواریم
بهزودی در ایران نیز استفاده از این سیستمها برای جلوگیری از خطاهای پزشکی ضرورت پیدا کند.

خبـر داد و گفـت :بانوانـی کـه تخمـدان ضعیفـی دارنـد یا نزدیک به سـن یائسـگی هسـتند
بـرای حفـظ باروریشـان میتواننـد از ایـن روش درمانـی اسـتفاده کننـد.
دکتـر محمدرضـا صادقـی رییـس پژوهشـگاه ابنسـینای جهاددانشـگاهی گفـت :اکنـون
مرکـز درمـان نابـاروری ابنسـینا بهعنـوان مرکـز پیشـرو در درمـان نابـاروری دسـتاوردهای
خوبـی در زمینـه درمـان آندومتریـوز و افزایـش شـانس باروری بـا کمک سـلولهای بنیادی
خـون قاعدگـی کسـب کـرده اسـت .سـال گذشـته کلینیـک آندومتریـوز مرکـز ابنسـینا را
گسـترش دادیـم تـا بتوانیـم بـا کمـک تجهیـزات پیشـرفته ایـن کلینیـک پذیـرای تعـداد
بیشـتری از بیمـاران مبتلا بـه آندومتریـوز باشـیم .خدا را شـکر تاکنـون اقبـال خیلی خوبی
هـم از سـوی مـردم و بیمـاران صـورت گرفته اسـت.
ایـن دکتـرای تخصصی بیوشـیمی بالینی افـزود :تجهیز و افزایش امکانات کلینیک سـلول
درمانـی مرکـز نابـاروری ابنسـینا نیـز از دیگـر اقدامات این مجموعه اسـت که توانسـتهایم با
کمـک سـلولهای بنیادی راهی بـرای درمـان بیماریهای نابـاروری پیدا کنیم.
دکتـر صادقـی ادامـه داد :در پژوهشـگاه ابنسـینا ،بانوانـی کـه تخمـدان ضعیـف دارنـد و
پاسـخدهی تخمدانشـان ضعیـف اسـت بـا اسـتفاده از سـلولهای بنیـادی تحت درمـان قرار
میگیرنـد .همچنیـن بانوانـی کـه در سـن مـرز یائسـگی قـرار دارنـد ،بـرای کاهش شـدت و
حفـظ باروریشـان میتواننـد از سـلولهای بنیـادی خون قاعدگی خودشـان اسـتفاده کنند.
وی اظهـار کـرد :هماکنـون سـلولهای بنیـادی کاربردهـای گسـتردهای دارنـد .در
پژوهشـگاه ابنسـینا مـا تمرکزمـان را روی سـلولهای خـون قاعدگـی معطـوف کردهایـم.
سـلولهایی کـه هماکنـون بهعنـوان یـک منبـع تجدیـد پذیر هسـتند و بانـوان ماهانـه دچار
خونریـزی میشـوند .مـا میتوانیـم بـا جمـعآوری ایـن خونهـا ،سـلولهای بنیـادی را جـدا
و ذخیرهسـازی کنیـم .از ایـنرو بانـک خـون سـلولهای بنیـادی خـون قاعدگی را تاسـیس
کردهایـم و هماکنـون تعـداد زیـادی از افـراد در نوبـت قرار دارنـد تا سـلولهای بنیادی خون
قاعدگیشـان جمـعآوری و ذخیـره شـود؛ این سـلولهای بنیـادی پس از جمعآوری ،کشـت
داده شـده و پـس از تکثیـر ،ذخیـره میشـوند.
رییـس پژوهشـگاه ابنسـینای جهاددانشـگاهی تصریـح کـرد :هماکنـون در مجموعـه
ابنسـینا ،بانوانـی کـه تخمـدان ضعیـف دارنـد و پاسـخدهی تخمدانشـان ضعیـف اسـت بـا
اسـتفاده از سـلولهای بنیـادی تحـت درمـان قـرار میگیرنـد .همچنیـن بانوانی که در سـن
مـرز یائسـگی قـرار دارنـد ،بـرای کاهش شـدت و حفـظ باروریشـان میتوانند از سـلولهای
بنیـادی خـون قاعدگـی خودشـان اسـتفاده کنند.
دکتـر صادقـی بیان کـرد :هماکنون دورنمایی روشـنی بـرای این حوزه متصور اسـت؛ زیرا
سـلولهای بنیـادی بالـغ و حاصـل از مزانشـیمی یا مکانیـکال میتواننـد کاربردهـای زیادی
داشـته باشـد .کمـا اینکـه امـروزه مشـاهده میکنیـم ایـن سـلولها بـرای درمـان مباحـث
مختلفـی ماننـد قلـب و عروق ،سیسـتم عصبـی و  ...کاربـرد دارند.
رییس پژوهشگاه ابنسینای جهاددانشگاهی تاکید کرد :هماکنون نتایج اقداماتی که ما
پیرامون این مساله انجام دادهایم مورد تأیید است و مجوزهای الزم را نیز برای درمان ناباروری
و حفظ باروری برخی زوجین با استفاده از سلولهای بنیادی خون قاعدگی دریافت کردهایم.
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روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران ۲۰ ،مهر ماه :رییس جهاددانشگاهی
دفتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از تولید و تکثیر پایههای رویشی پیرودوارف (گالبی)،
مکسیما (گیالس) و گزیال (گیالس) بهصورت گسترده و تجاری از طریق فناوری کشت بافت
در سازمان جهاددانشگاهی تهران خبر داد و گفت :در حال حاضر تیم تحقیقاتی ما در مرکز
کشت بافت سازمان جهاددانشگاهی تهران ،با بهینهسازی انواع محیطهای کشت ،موفق به
تولید و تکثیر پایههای رویشی متفاوت شده است.
دکتـر اصغـر کهنـدل اظهار کـرد :در حـال حاضر تیـم تحقیق و توسـعه مرکز با اسـتفاده
از امکانـات مناسـب موجـود در مرکـز از قبیـل آزمایشـگاه مجهـز کشـت بافـت ،گلخانههای
سـازگاری و مزرعـه کـه شـامل زنجیـره کامـل تجاریسـازی اسـت ،بـه دنبـال بهینهسـازی
محیطهـای کشـت مناسـب بـرای تجاریسـازی پایـه رویشـی  GNو  GFبـادام ،گیاهـان
زینتـی و آپارتمانـی ،ارقـام تجـاری و گرانقیمـت انگـور ،در کنـار بلوبـری و رز بـری اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه محصـوالت تولیـدی بـه روش کشـت بافت علاوه بر اصالـت ،به علت
رشـد و تکثیـر در محیـط کاملا کنتـرل شـده ،کمیت و کیفیـت بسـیار خوبی دارنـد ،افزود:
این گیاهان در سراسـر دنیا مورد اسـتقبال قرار گرفته اسـت و شـرکتهای بسـیاری در دنیا
آنهـا را تولیـد میکننـد و خوشـبختانه بـا ورود ایـن فنـاوری به ایـران ،تحول بسـیار خوبی
در تولیـد گیاهـان با کیفیـت در حال رخ دادن اسـت.
کهندل توضیح داد :تولید گیاهان عاری از باکتری و ویروس تنها از طریق کشت بافت امکانپذیر
بوده و این بدین معناست که محصوالت تولیدی به روشهای سنتی به علت داشتن باکتری و ویروس
تا حد بسیار زیادی از کمیت و کیفیت پایینتری نسبت به روش کشت بافت برخوردار هستند.
وی گفـت :در حـال حاضـر و در اغلـب موارد باغـداران ما مجبـور به اسـتفاده از نهالهای
بیکیفیـت و نامطلـوب میشـوند کـه پـس از سـالها مراقبـت و نگهـداری بـرای پـرورش
گیاهـان ،متاسـفانه محصـول بـا کیفیت برداشـت نکـرده و بـازده اقتصادی مناسـب و درخور
زحمـت خـود را دریافـت نمیکننـد .نتیجـه این اتفـاق پیدایش تنـوع ژنتیکی بـاالی گیاهان
در روشهـای سـنتی اسـت کـه در نهایـت از عملکـرد و کمیـت محصـوالت تولیـد شـده
میکاهـد؛ امـا در صـورت اسـتفاده از نهالهـای تولید شـده به روش کشـت بافـت ،میتوانند
از کیفیـت و کمیـت محصـول باغـی خـود مطمئن باشـند.
کهنـدل بـا بیـان اینکـه تاکنـون از فنـاوری کشـت بافت بـرای تکثیـر پایههای رویشـی
درختـان ،گیاهـان زینتـی ،آپارتمانـی ،دارویـی و دیگـر گیاهـان در معرض انقـراض در جهت
حفـظ ذخایـر ارزشـمند ملـی اسـتفاده شـده اسـت ،افـزود :از مزیتهـای ایـن روش میتوان
بـه کاهـش زمـان تکثیـر گیاهـان و امـکان تکثیـر گیاهـان در هر فصلی از سـال اشـاره کرد.
وی ادامـه داد :تولیـد گیاهـان عـاری از باکتـری و ویـروس ،تولیـد انبـوه گیاهـان ،امـکان
کشـت گیاهانـی کـه از طریـق بـذر قابلیـت تکثیـر ندارند ماننـد مـوز و در نهایت اسـتفاده از
ایـن روش بـرای تولیـد گیاهـان تراریخـت ،تولیـد متابولیتهـای ثانویـه و اسـتفاده در جهت
حفـظ و ازدیـاد گیاهـان در حـال انقـراض از دیگـر مزیتهـای این روش اسـت.

■□■
رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اظهار کرد:

مهار گرد و غبار به کمک
روشهای زیست فناورانه

  روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی ۲۰ ،آذر :رییس
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی بر تکثیر تک پایههای گیاهان دارویی مقاوم به

شوری و خشکی به منظور مهار گرد و غبار به کمک روش زیست فناورانه تاکید کرد.
دکتر رضا غفارزادگان رییس این پژوهشکده ،ضمن گرامیداشت هفته پژوهش به معرفی
آخرین دستاوردهای این پژوهشکده پرداخت و با تاکید بر ضرورت اجرای این پروژه بیان کرد:
گرد و غبار (ریزگرد) مدتی است که به دغدغهای همگانی در سطح بینالمللی تبدیل شده
است و بررسیهای میدانی زیادی برای مقابله با آثار آنها و شناخت منشأ تولید آنها انجام
شده است .با توجه به سازوکار تولید ،انتشار و اثرگذاری گرد و غبار ،بهترین و شاید تنهاترین
روش مهار آن ،جلوگیری از تولید و انتشار آن در پهنه و گستره تولید آن است.
دکتر غفارزادگان با بیان اینکه تغییرات محیطی با سرعت باالیی در حال انجام هستند،
عنوان کرد :روند این تغییرات بیشتر به سمت تخریب سرزمین و بیابان زایی است و این
تغییرات در نهایت اجزای اکوسیستمها را به سمت قهقرا میبرد ،بنابراین نیاز است تا به
موازات فرایندهای قهقرایی اکوسیستمها ،الگوهای مهندسی و بازسازی اکوسیستم نیز طراحی
شود که مهمترین آن شناسایی گونههای گیاهی سازگار و تکثیر و استقرار سریع آنها در
طبیعت رو به تخریب است.
وی در ادامه اظهار کرد :یکی از پیامدهای مهم تخریب زمین ،افزایش فرسایش خاک،
تخریب محیط زیست تاالبی و زیستگاههای حیات وحش ،آلودگی هوا و تأثیر آن بر سالمت
جامعه ،کاهش دید و تأثیر آن بر حمل و نقل جادهای و فرودگاههای مهم و تأثیر بر زمینهای
کشاورزی پیرامون است.
دکتر غفارزادگان بازدید سه منطقه از پهنههای تولید گردو غبار در کشور شامل تاالب
صالحیه ،کویر میقان ،نوار بند ریگ کاشان و انتخاب گونههای گیاهی غالب از هر منطقه شامل
سیاه تاغ وگز (صالحیه) ،قره داغ (میقان) دم گاوی (کاشان) و دستیابی به دانش فنی تکثیر
سریع و انبوه کشت بافتی گیاهان قره داغ و دم گاوی از تهیه ریزنمونه تا سازگاری و انتقال به
خاک را از اقدامات انجام شده جهت انجام این طرح برشمرد.
دکتر نسیم زرین پنجه عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی در خصوص وقوع
پدیده گردو غبار بیان کرد :تهاجم ذرات ناسازگار با سیستم ایمنی بدن منجر به بروز
بیماریهای آلرژیک ،قلبی -تنفسی ،پوستی و بسیاری دیگر از انواع بیماریهای خطرناک در
افراد جامعه شده و عالوه بر درد و رنج بیماران ،هر ساله میلیونها تومان هزینه درمان و دارو
و نگهداری این بیماران میشود.
وی خاطرنشان کرد :در این طرح بر خالف سایر طرحهای احیا که بذر و یا نهال معموالً از
منابعی خارج از منطقه مورد نظر تهیه میشوند ،از تک پایههای گیاهی غالب در منطقه که پس
از سالها زندگی در شرایط سخت محیطی با ویژگیهایی چون شوری ،خشکی ،باد و گردو غبار
همچنان پایدار ماندهاند ،بهعنوان پایه مادری جهت تکثیر استفاده شده و به هیچ عنوان از بذر
پایه مادری جهت تکثیر استفاده نمیشود؛ بنابراین هیچ گونه تفرق صفاتی در پایههای تکثیر
شده دیده نخواهد شد .همچنین در این طرح پایه گیاه مادری از زیست بوم طبیعی خود برداشت
نمیگردد ،بلکه فقط از گیاه مادری نمونه گیری (تعداد معدودی برگ و سر شاخه جوان) برداشت
میشود و کل روند تکثیر سریع انبوه با همان ریزنمونههای تهیه شده انجام میگیرد .در نتیجه
استفاده از روشهای زیست فناورانه کام ً
ال دوستدار محیط زیست است.

■□■

برند شیالن ناب سیوجان
به نام جهاددانشگاهی خراسان
جنوبی ثبت شد

■□■

■□■

رییس جهاددانشگاهی گلستان خرب داد:

کشت  ۱۲۰گونه بومی و
قابلکشت در دهکده گیاهان
دارویی گالیکش

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی گلسـتان ۰۴،آبان مـاه :رییـس جهاددانشـگاهی
گلسـتان گفـت :یـک هکتـار مزرعـه نمایشـی در دهکـده گیاهـان دارویـی گالیکش تـا پایان
آبـان مـاه بـه بهرهبـرداری میرسـد و تـا سـال آینـده  ۱۲۰گونـه بومی و قابلکشـت اسـتان
گلسـتان را در ایـن محـل کشـت خواهیـم کرد.
ابراهیـم شـهبازی رییـس جهاددانشـگاهی گلسـتان در ایـن رابطـه گفـت :در ادامـه
فعالیتهای گذشـته ،برنامه ششـم توسـعه را در جهاددانشـگاهی گلسـتان در پیشگرفتهایم
و در دفتـر خدمـات تخصصـی گیاهـان دارویـی ،در حـال پیگیـری بـرای فعالیـت دهکـده
گیاهـان دارویـی در شهرسـتان گالیکـش هسـتیم.
شـهبازی بیان داشـت :زیرسـاختهای دهکـده گیاهان دارویی بهوسـیله جهاددانشـگاهی
مهیا شـده است.
وی توضیـح داد :جهاددانشـگاهی در فـاز اول ایـن مجموعه موظف اسـت یک سـوله ۴۰۰
متـری بسـازد و همچنیـن گلخانـه  ۱۲۰۰متـری نیـز در حـال سـاخت اسـت کـه  ۹۰درصد
پیشـرفت فیزیکـی داشـته و تـا پایـان آبان مـاه افتتاح خواهد شـد.
وی ادامه داد :یک هکتار مزرعه نمایشی نیز تا پایان آبان ماه به بهرهبرداری میرسد و تا
سال آینده  ۱۲۰گونه بومی و قابلکشت استان گلستان را در این محل کشت خواهیم کرد.
رییـس جهاددانشـگاهی گلسـتان گفـت :طـرح اولیـه سـوله فرآوری نیـز آماده شـده و در
مرحلـه انعقـاد قـرارداد اسـت کـه پـس از آمادهسـازی ،دسـتگاه اسـتحصال اسـانس در ایـن
سـوله مسـتقر خواهـد شـد و محصـول نهایـی که قابلیـت عرضـه بـه بازارهـای بینالمللی را
نیـز داشـته باشـد تولید میشـود.

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی ۰۹ ،آبان مـاه  :مدیر
مرکـز تشـخیص کوویـد  ۱۹جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی گفـت :بـه دلیل آنکـه در  ۶یا
 ۷روز اول ابتلا بـه ویـروس کرونـا و آنفوالنـزا عالئـم مشـابهی مشـاهده میشـود تشـخیص
پزشـکی نـوع بیماری بسـیار دشـوار خواهـد بود.
دکتـر محمـد قدسـی بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود :آنفلوانـزا ،بیمـاری کوویـد  ۱۹-یـا
سـرماخوردگی معمولـی نیسـت کـه توسـط ویروسهـای دیگـر بـه وجـود آمـده باشـد.
مدیـر مرکز تشـخیص کووید  ۱۹جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی تصریح کـرد :آنفوالنزا،
کرونـا و سـایر بیماریهـای تنفسـی در مراحـل اولیـه عالیـم مشـابهی دارند .ایـن عالئم تب،
سـرفه ،تنگـی نفـس ،خسـتگی ،بـدندرد ،گلـودرد ،آبریزش بینـی ،حالـت تهوع ،اسـتفراغ و
اسـهال هسـتند .یکـی از راههـای تشـخیص عوامـل بـه وجـود آورنده ایـن بیماریها ،تسـت
مولکولـی پـی سـی آر اسـت .آنفوالنـزا و کوویـد  ۱۹منجـر بـه بیماریهـای خفیف تا شـدید
تنفسـی شـده و حتـی در مـواردی میتواننـد منجـر به مرگ شـوند.
دکتـر محمـد قدسـی اظهـار کـرد :بهمنظـور کمـک بـه کادر درمان و بـا توجه به شـیوع
آنفلوانـزا و کرونا ،در مرکز تشـخیص کووید  19جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی و بهصورت
همزمـان تشـخیص کوویـد  19و آنفلوانـزا بـه روش  Real-time PCRمیگیـرد.

■□■
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابنسینا:

لزوم ایجاد فضایی امن برای
زو جهای نابارور

روابـط عمومی پژوهشـگاه ابنسـینای جهاددانشـگاهی ۱۰ ،آبان مـاه :عضو تیم
تخصصـی مرکـز درمان نابـاروری ابنسـینای جهاددانشـگاهی گفـت :ارتقاء فرهنـگ عمومی
دربـاره نابـاروری یـک مسـئولیت اجتماعـی اسـت و هـدف اصلـی مرکـز درمـان نابـاروری
ابنسـینا از برگـزاری پویـش «نابـاروری و فرهنـگ عمومـی» نیـز همین اسـت.
نابـاروری از جملـه چالشهایـی اسـت که طبق آمارهای کشـوری ،حدود بیسـت درصد از
زوجهـا بـا آن مواجـه میشـوند .نابـاروری اگرچه در نگاه نخسـت یک مسـاله پزشـکی به نظر
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تشخیص همزمان کووید ۱۹
و آنفلوانزا به روش
Real-time PCR
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روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی ۱۷،مهر ماه :در راستای عملیات برند
سازی و تجاریسازی با هدف معرفی محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی بعد از برند
بیرناب ،برند شیالن ناب سیوجان به نام جهاددانشگاهی استان ثبت شد.
ثبـت ایـن برنـد توسـط مرکـز خدمـات تخصصـی گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی،
بـا همـکاری مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی و مرکـز تجاریسـازی فنـاوری و اشـتغال
دانشبنیـان انجـام شـد.
خدمـات قابـل ارایـه از ایـن برنـد شـامل انـواع دمنـوش گیاهـی و فرآوردههـای عنـاب از
جملـه شـکالت ،آبنبـات ،پاسـتیل ،بیسـکوییت عنـاب و  ...اسـت.
گفتنـی اسـت ،عنـاب میـوه منحصر بـه فـرد و اسـتراتژیک خراسـان جنوبی اسـت که به
نـام "مرواریـد سـرخ" معـروف بـوده کـه  ۹۸درصد آن در کشـور در خراسـان جنوبی کشـت
میشـود ،روسـتای سـیوجان در شهرسـتان خوسـف نیـز مهد تولید عناب اسـتان بـوده که با
سـطح کشـت  370هکتـار از نظـر مرغوبیت بهترین عناب اسـتان را داراسـت.

وی افـزود :فازهـای بعـدی دهکده گیاهـان دارویی گالیکـش تکمیلکننـده زنجیره ارزش
گیاهـان دارویـی در اسـتان خواهد بود و تمامی مراحل داشـت ،برداشـت و فروش محصوالت
دارویـی در فازهـای بعدی در نظر گرفته شـده اسـت.
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میرسـد امـا ابعـاد فرهنگی و اجتماعی گسـتردهای دارد .پژوهشـگاه و مرکز درمـان ناباروری
ابنسـینا بـا در نظـر داشـتن ایـن ابعـاد ،بـه مناسـبت روز فرهنگ عمومی پویشـی بـا عنوان
«نابـاروری و فرهنـگ عمومـی» از  ۸تـا  ۱۴آبـان برگزار کرده اسـت و هدف اصلـی آن ارتقاء
آگاهـی عمومـی دربـاره نابـاروری ،اصالح باورهای نادرسـت دربـاره ناباروری و فرهنگسـازی
در زمینـه مواجهه درسـت بـا زوجهای نابارور اسـت.
در ایـن تقویـم ایـن پویـش ،یکشـنبه  ۹آبان بـا شـعار «ناباروری تابـو نیسـت» نامگذاری
شـده است.
دکتـر بهـزاد قربانـی روانپزشـک و عضـو تیـم تخصصی مرکـز درمـان ناباروری ابنسـینا
دربـاره ایـن موضـوع گفـت :بـرای تبیین بهتـر ،بد نیسـت در ابتدا بـه مفهوم تابو و اسـتیگما
اشـاره کنیـم .تابـو بـه معنای تحریم و منع اسـت و بـه رفتارهـا ،گفتارها یا امـور اجتماعیای
اطلاق میشـود کـه طبـق رسـوم و آییـن یـا مذهـب یـا عـرف جامعـه ممنـوع و نکوهیدنی
قلمداد میشـود.
تابـو ریشـه در حـس گنـاه دارد و بـر اسـاس خاسـتگاهش بـه انـواع مختلـف طبقهبندی
میشـود .نابـاروری در زمـره تابوهـای اجتماعـی قـرار دارد؛ تابوهایـی کـه بـه هنجارهـای
فرهنگـی هـر جامعـه مرتبطانـد.
ایـن روانپزشـک دربـاره پدیـدار «اسـتیگما» یـا «انـگ اجتماعـی» توضیـح داد :اصطلاح
اسـتیگما ( )Stigmaبـه ویژگـی یـا صفتـی داللـت دارد کـه موجـب بدنامـی یـا ننـگ
اسـت .ایـن ننـگ ریشـه در مناسـبات اجتماعـی دارد و بنابرایـن تنهـا در بسـتر اجتماعـی و
فرهنگـی قابـل فهـم و تبییـن اسـت .در واقـع میتـوان گفـت اسـتیگما یـک فراینـد روانی-
جامعهشـناختی اسـت کـه با برچسـب زدن آغـاز میشـود و به انـزوای اجتماعـی میانجامد.
وی در ادامـه افـزود :نابـاروری نیـز فارغ از وجه زیسـتی و پزشـکی ،یک پدیـدار اجتماعی
و فرهنگـی اسـت و نـوع مواجهـه بـا آن بـه هنجارهـای هـر محیـط و جامعـه بسـتگی دارد.
بـا مـروری بـر اصطالحـات و رسـوم فرهنـگ عامـه و خردهفرهنگهـا در ایـران میتوانیـم
پـی ببریـم کـه نابـاروری در فرهنـگ ایرانـی تابـو بـوده اسـت و ادبیـات عامیانـه مـا مملو از
برچسـبهایی اسـت کـه فشـار روانـی و اجتماعـی بـه زوجهـای نابـارور وارد میکرده اسـت.
اصطالحاتـی همچـون «اجاقکـور» و «چلـهدار» یـا رسـومی چون راه نـدادن زن نـازا به اتاق
عقـد و  ...همگـی نشـاندهنده تابوانـگاری نابـاروری در فرهنـگ عامـه و اسـتیگما بـودن آن
است.
ایـن روانپزشـک دربـاره تـداوم ایـن نگرش در جامعـه امروز بیـان کرد :هنوز هم بسـیاری
از زوجهـا نابـاروری خـود را از خانـواده و اطرافیـان پنهـان میکننـد و تلاش میکننـد خود
را از اسـتیگما یـا انـگ نابـاروری مصـون نگـه دارنـد .در فرهنـگ ما تنهـا ناباروری اسـتگیما
نیسـت بلکـه موضوعـات دیگری همچـون اختلاالت روانپزشـکی ،مانند افسـردگی ،اضطراب
و وسـواس نیـز اسـتگیما دارنـد و افـراد سـعی میکننـد به هر شـکل این اختلاالت را پنهان
کننـد .در نابـاروری هـم افـراد تـا حد امـکان سـعی میکنند بـا واکنشسـازی (reaction
  )formationایـن مشـکل را پنهـان کننـد .جمالتـی ماننـد «مـا بچـه دوسـت نداریم» یا
«بچـهدار شـدن در ایـن شـرایط درسـت نیسـت» از جملـه واکنشهایی اسـت کـه زوجهای
نابـارور بـرای گریـز از اسـتگیمای نابـاروری بـه کار میبرند.
عضـو تیـم تخصصـی مرکـز درمـان نابـاروری ابنسـینا در پایـان خاطرنشـان کـرد :ارتقاء
فرهنـگ عمومـی دربـاره ناباروری یک مسـوولیت اجتماعی اسـت و هدف اصلـی مرکز درمان
نابـاروری ابنسـینا از برگـزاری پویـش «نابـاروری و فرهنـگ عمومی» نیز همین اسـت .همه
بایـد بکوشـیم با اصلاح باورها و رویکردهای نادرسـت دربـاره ناباروری ،از آن اسـتیگمازدایی
کنیـم و فضـای امنـی بـرای زوجهـای نابـارور ایجـاد کنیم تـا بتواننـد درباره مشـکالت خود
صحبـت کننـد و بـدون احسـاس گناه و تحقیـر و ترس از برچسـب خوردن یا قضاوت شـدن
از تجربـه زیسـته خـود بگویند و مسـیر تشـخیص و درمـان خود را پـی بگیرند .خوشـبختانه
در سـالهای اخیـر پیشـرفتهای خوبـی در ایـن حـوزه صـورت گرفتـه امـا همچنان بسـیار
ناکافـی اسـت و رسـانهها میتواننـد نقـش پررنگتـر و اثرگذارتـری در ایـن زمینـه داشـته
باشند.

روابـط عمومـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی ۱۵ ،آبـان ماه:
کلمـه عطـر درمانـی یـا آروماتراپـی بـه معنـای درمـان بـا اسـتفاده از بـو و عطـر اسـت و به
مصـرف روغنهـای بـودار در معالجـه عمومـی بـرای توسـعه سلامتی و حس خـوب و حفظ
تعـادل بـدن برمیگـردد.
دکتـر زریـن پنجـه عضـو هیـات علمـی ایـن پژوهشـکده در خصـوص روغنهـای معطـر
عنـوان کـرد :روغنهـای معطـر روغنهایـی هسـتند کـه از اسـانس معطـر گلهـا ،درختان،
میوههـا ،علفهـا ،پوسـت و بـذر تهیـه میشـوند و قابـل تقسـیم بـه روغنهایـی بـا خـواص
درمانـی ،روانـی و فیزیولوژیکـی هسـتند کـه باعـث حفـظ سلامتی و جلوگیـری از بیمـاری
میشـوند.
وی افـزود :برخـی از ایـن روغنهـا دارای خـواص ضدالتهـاب ،تسـکیندهنده درد،
ضدافسـردگی ،محـرک ،آرامبخـش ،خلـطآور و حتـی تقویـت سیسـتم گـوارش و هاضمـه
هسـتند.
زریـن پنجـه بـا اشـاره بـه اینکـه روغنهـای گیاهـی بـا جـذب شـدن در بـدن تاثیـرات
خـود را اعمـال میکننـد و باقیمانـده آنهـا بهطـور طبیعـی از بدن دفع میشـود افـزود :این
روغنهـا میتواننـد بـر هیجانـات ،ذهـن و احساسـات نیـز تاثیر بگـذارد .برخـی از روغنهای
گیاهـی کـه در عطر درمانی اسـتفاده میشـوند شـامل اکالیپتـوس ،اسـطوخودوس ،رز ماری،
لیمـو ،نعناع و  ...هسـتند.
ایـن عضـو هیـات علمـی اظهـار کـرد :خاسـتگاه عطر درمانـی به  6000سـال قبـل برمی
گـردد .سـقراط ،پـدر یونانـی علم طب ،اسـتحمام بـا روغنهای معطـر بهطور منظم و ماسـاژ
بـا عطـر را توصیـه کـرده اسـت .ایـن همـان شـیوه ای اسـت که بهطـور موثـر در آتـن برای
پیشـگیری از طاعـون انجـام میشـده اسـت .در زمـان طاعـون عظیمـی کـه در سـال 1665
شـهر لنـدن بـا آن مواجـه شـد ،مـردم بسـتههای چـوب سـدر ،سـرو و اسـطوخودوس را در
خیابانهـا میسـوزاندند .عطـر درمانـی در اوایـل قـرن بیسـتم بـه تاییـد وسـیعتری دسـت
پیـدا کـرد .دکتـر جیـن ولنت جراح فرانسـوی ارتـش به وفـور از روغنهای گیاهـی در جنگ
جهانـی دوم اسـتفاده میکـرد.
وی خاطرنشـان کـرد :امـروز تحقیقـات ،مـوارد مصـرف متعـدد روغنهای معطـر را ثابت
کـرده اسـت .تحقیقـات پزشـکی در سـالهای اخیـر ثابـت کـرده اسـت کـه عطرهـا همانند
سـایر داروهـا مسـتقیماً روی مغـز تاثیـر میگذارنـد .برای مثـال بوئیدن گیاه اسـطوخودوس،
امـواج آلفـا را در پشـت سـر افزایـش میدهـد و ایـن ناحیـه مرتبـط بـا حفظ آرامش اسـت.
بـوی گل یاسـمن امـواج بتـا را در مغـز افزایـش میدهـد و ایـن امـواج باعث افزایـش تحرک
و هوشـیاری میشـود.
وی در خصـوص اینکـه روغنهـای معطـر چگونـه عمـل میکننـد گفـت :بوهـا بهطـور
مسـتقیم روی مغـز تاثیـر میگذارند ،درسـت ماننـد داروهای مخدر و به شـکل سـحرآمیزی
در مشـکالت عصبـی ،مـوارد مرتبـط بـا اسـترس ،بیماریهای عصبـی ،عفونتهای پوسـتی،
ریـزش مـو ،التهابـات ،وجـود درد ناشـی از عضلات یـا اختلاالت اسـکلتی موثرنـد .بینی ما
ظرفیـت و توانایـی تشـخیص یـک میلیونیـوم بـوی مختلـف را دارد .عطـر و بـو وارد بینی ما
میشـود و بـا پرزهـای بینـی تمـاس حاصـل میکنـد .گیرندههـای واقـع در ایـن پرزهـا بـه
پیازهـای بویایـی واقـع در انتهـای رشـتههای عصبـی به مغـز متصل هسـتند .بوها بهوسـیله
پرزهـا و از طریـق پیازهـای بویایـی بـه کمک لرزشهـای الکتریکی بـه مغز انتقـال مییابند.
سیسـتم لیمبیـک بخشـی از مغز اسـت کـه مرتبط با حـاالت روحـی ،احساسـات ،هیجانات،
حافظـه و یادگیـری ماسـت .تمـام بوهایـی کـه بـه سیسـتم لیمبیـک میرسـند ،اثـرات

■□■
از سوی جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛

■□■

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی  12دی مـاه ،دو رنگدانـه ریزجلبکـی گرانقیمت دنیا
به همت پژوهشـگران پژوهشـکده بیوتکنولوژی جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی تولید شـد
کـه تـا کنـون ایـران وارد کننـده ایـن رنگدانه ها بوده اسـت.
محسـن سـیدآبادی پژوهشـگر پژوهشـکده بیوتکنولوژی صنعتـی ،گروه میکرو ارگانیسـم
هـای صنعتـی در جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی دربـاره خالـص سـازی رنگدانـه های به
دسـت آمـده از ریزجلبـک هـا کـه محصولـی تولیـد شـده از سـوی ایـن نهـاد پژوهشـی در
صنعـت غذا و آرایشـی و بهداشـتی اسـت گفت :به طور مشـخص یکی از اصلـی ترین فعالیت
هـای آزمایشـگاهی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی و گـروه میکـرو ارگانیسـم هـای صنعتی جهاد
دانشـگاهی خراسـان رضـوی ،تولیـد رنگدانـه هـا از میکرو ارگانیسـم هـا ،ریز جلبـک و قارچ
هـا اسـت کـه ایـن رنگدانه ها هم خاصیـت دارویی دارد و هم در صنعت آرایشـی و بهداشـتی
و صنایـع غذایـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد؛ همچنین در شـرایط بازگشـت بـه طبیعت
آسـیبی بـه محیط زیسـت وارد نمـی کند.
وی افـزود :خوشـبختانه مـا توانسـتیم خـط تولیـد دو رنگدانـه کـه تـا کنـون محصـوالت
گرانقیمـت وارداتـی بودنـد را راه انـدازی کنیـم .یکـی رنگدانه فیکوسـیانین که بـه رنگ آبی
مالیـم اسـت و در صنایـع آرایشـی و بهداشـتی اسـتفاده مـی شـود کـه اگـر بتوانیـم خلوص
آن را باالتـر ببریـم ،مـی تـوان در سـاخت برخـی داروهـا هـم از آن بهـره گرفت .بـا توجه به
ایـن کـه رنگ فیکوسـیانین حساسـیت و تنش دمایـی دارد ،انتخاب خوبـی در صنایع غذایی،
نظیـر سـاخت بسـتنی ها و انواع شـیرینی اسـت.
وی گفـت :رنگدانـه دیگـر آسـتاگزانتین کـه بـه رنـگ قرمـز اسـت کـه از ریزجلبـک
هماتوکوکـوس بـه دسـت آمده که بـه عنوان یک آنتی اکسـیدان قوی شـناخته می شـود .از
ایـن رنگدانـه در تغذیـه آبزیانـی کـه از کمبود آنتی اکسـیدان رنج می برد اسـتفاه می شـود؛
چراکـه از اسـتحکام کافـی در آب برخـوردار اسـت و در واکنـش بـا مایـع خاصیت خـود را از
دسـت نمـی دهـد .بـرای مثـال زمانـی کـه ماهـی شـروع بـه تخم ریـزی مـی کند ،بـه علت
کمبـود آنتـی اکسـیدان در بـدن دچـار نوعـی رنـگ پریدگی می شـود ،امـا وقتـی این رنگ
دانـه در معـرض ماهـی قـرار داده مـی شـود  ،با دریافـت از طریـق آب آنتی آکسـیدان کافی
را دریافـت مـی کنـد و ایـن مشـکل مرتفع می شـود.
بـه گفتـه سـیدآبادی ،از آسـتاگزانتین در سـاخت داروهایـی کـه باعـث تقویـت آنتـی
اکسـیدان بـدن مـی شـود ،مـی تـوان اسـتفاده کـرد .گفتنی اسـت ،تـا به امـروز ایـن داروها
وارداتـی بـوده اسـت امـا دیگـر در تولید ایـن دارو با همت جهاد دانشـگاهی خراسـان رضوی

ثبت اخرتاع «قرص جوشان
عناب» توسط پژوهشگران
مجتمع تحقیقات گیاهان
داروییجهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی  14دی مـاه ،رییـس
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی گفت« ::قرص جوشـان آرام بخش و ضد افسـردگی عناب»
توسـط پژوهشـگران مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی اسـتان در سـامانه
مالکیـت فکـری ثبـت اسـناد و املاک کشـور بـا شـماره  ۱۰۴۶۶۱ثبـت شـد.
جلال الدیـن صادقـی بـا اشـاره بـه ایـن که خـام فروشـی محصـوالت کشـاورزی یکی از
چالـش هـا و معضلات اسـتان اسـت و می توانـد یکـی از علل ناکامـی صادرات تلقـی گردد،
گفـت :ایجـاد و توسـعه صنایـع تبدیلـی و تولیـد فـراورده های غذایـی دارویـی از محصوالت
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رنگدانه های گرانقیمت
ریزجلبکی بومی سازی می شود
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شـیمیایی مسـتقیم روی حالـت روحـی مـا دارنـد .بهعلاوه سیسـتم لیمبیـک محـل ذخیره
میلیونهـا بویـی اسـت کـه بـه خاطـر میآوریم.
وی در پایـان اظهـار کـرد :سـلولهای روغنهـای گیاهـی خیلـی ریـز هسـتند بهراحتـی
میتواننـد در پوسـت نفـوذ کـرده و جـذب جریـان خـون شـوند .ایـن کار بیـن چنـد ثانیه یا
 2سـاعت و حـدودا  4سـاعت نیـاز دارد تـا مـواد زائیـد از خـون خارجشـده و از طریـق ادرار،
عـرق و مدفـوع خارج شـوند.

مشـکل فـراوری نداریم.
وی بـا اشـاره بـه دیگـر اسـتفاده هـای ایـن رنگدانـه در صنایع غذایـی و صنعت آرایشـی
و بهداشـتی گفـت :از ایـن رنگدانـه هـا مـی تـوان در روغـن هـای خوراکـی غنـی شـده و
فراسـودمند کـه بـه عنـوان مکمل غذایی شـناخته می شـود ،اسـتفاده کـرد؛ همچنین چون
خاصیـت آب رسـانی قـوی دارد ،باعـث حـذف چیـن و چـروک هـا در پوسـت مـی شـود به
همیـن دلیـل مـی تـوان در صنعـت آرایشـی و بهداشـتی هـم از آن ها اسـتفاده بهینـه کرد.
ایـن پژوهشـگر در تشـریح فرآینـد تولیـد ایـن رنگدانه ها گفـت :برخی ریز جلبـک ها که
در فـاز سـبز رنـگ قـرار دارنـد ،با تولید آنتی اکسـیدان  شـرایط تنـش را تحمل مـی کنند و
بـه همیـن دلیـل قرمز می شـوند .مـا در پژوهشـکده بیوتکنولـوژی صنعتی جهاد دانشـگاهی
خراسـان رضـوی بـا تشـخیص نقطـه تحمـل شـرایط تنـش ریـز جلبـک هـا ،ترکیباتـی که
باعـث مـی شـود جلبـک به رنـگ قرمز دربیایـد را جدا سـازی و رنـگ آسـتاگزانتین را تولید
مـی کنیم.
به گفته وی ،این تولیدات قابلیت تجاری سازی زیادی در کشور دارد.
رنگدانه هایی با قیمت میلیونی
سـید آبـادی افـزود :خـواص ایـن رنگ هـا و محصـوالت برگرفته از آن بر کسـی پوشـیده
نیسـت و در اغلب کشـورها اثبات شـده اسـت؛ همچنین کشـور هایی چون رژیم اشـغالگر و
برخـی کشـورهای اروپایـی تولیـد کننـده اصلی آن هسـتند؛ گفتنی اسـت ،قیمـت این رنگ
در شـرایط وارد کـردن بـه ازای هـر کیلـو بـه  100تـا  150میلیـون تومـان مـی رسـد و مـا
در ایـران تـا بـه امـروز تنهـا وارد کننـده آن بودیـم که خوشـبختانه توانسـتیم با سـاده ترین
روش هـا فـراوری کنیـم و به بومی سـازی ایـن محصول برسـیم و در اختیار صنعت آرایشـی
و بهداشـتی قـرار دهیم.
سـید آبـادی گفـت :مقدمـات تولید انبوه این محصول فراهم شـده اسـت و بـا اخذ آخرین
مجوزهـا در آینـده ای نزدیـک نیـازی به واردات آن بـا هزینه های گران قیمـت نداریم؛ تولید
انبـوه رنگدانـه هـای نـام بـرده کمک زیـادی به تولیـدات محصوالت آرایشـی و بهداشـتی در
کشـور می کند.

سالبیستودوم│شماره185
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اسـتراتژیک اسـتان می تواند از خام فروشـی محصوالت اسـتراتژیک و ارزشـمند استان مانند
زرشـک ،زعفـران و عنـاب جلوگیـری نمایـد و یکـی از بهتریـن راهکارهـای توسـعه اشـتغال
پایـدار  ،ایجـاد ارزشافـزوده محصوالت و توسـعه اقتصادی در اسـتان  ،جلوگیری از مهاجرت
بیرویـه و کاهـش ضایعـات محصـوالت کشـاورزی به حسـاب آید.
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی افـزود :میـوه عنـاب با توجـه به خـواص تغذیه
ای و دارویـی بـاال ،پتانسـیل بسـیار خوبـی جهـت فـراوری دارد و مـی تـوان از ایـن محصول
فـراورده هـای متعـدد غذایـی و دارویی تولیـد نمود.
صادقـی بیـان کرد :جهاددانشـگاهی اسـتان از سـال  1396در جهت کاهش خام فروشـی
و صـادرات خـام محصـوالت اسـتراتژیک اسـتان و ایجاد فراورده هـای متنوعتـر و باکیفیتتر
از ایـن محصـوالت اقـدام بـه تولیـد دانـش فنـی فـراورده هـای متعـدد و متنوعـی بـر پایـه
محصـوالت اسـتراتژیک اسـتان کـرده کـه از جملـه آن می تـوان بـه بیسـکویت عناب،کیک
عنـاب ،چیپـس عنـاب ،شـکالت عناب ،سـرکه عناب ،سـرکه زرشـک و گل محمـدی ،کوکی
عنـاب ،مربـای پـری بیوتیـک عنـاب ،سـس زرشـک ،سـس عنـاب و آبنبـات زرشـک دارای
خاصیـت تصفیه خـون اشـاره کرد.
وی گفـت :جدیدتریـن محصـول ثبت اختراع شـده در ایـن نهاد ،فرآورده «قرص جوشـان
آرام بخش و ضد افسـردگی عناب» اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بیان کرد :قرص های جوشـان معمـوال یک فرم
ایـده ال در بیـن بیماران ،کودکان و سـالمندانی هسـتند کـه به دالیل مختلـف فیزیولوژیکی
توانایـی بلـع قـرص را ندارنـد .ایـن فـراورده توسـط پژوهشـگران گـروه پژوهشـی تولیـد و
فرآوری گیاهان اسـتراتژیک خراسـان جنوبی در سـامانه مالکیت فکری ثبت اسـناد و امالک
کشـور با شـماره  104661ثبت شـد.
صادقـی بـا اشـاره بـه اینکه فرموالسـیون قـرص جوشـان آرام بخـش عناب قابلیـت تولید
صنعتـی را داشـته و فاقـد سـاکارز و گلوتـن می باشـد و به همیـن دلیل اسـتفاده از آن برای
افـراد مبتلا بـه سـلیاک و دیابـت بالمانع اسـت ،یـادآور شـد :این محصـول فاقـد نگهدارنده
هـای شـیمیایی و سـنتزی بـود و یـک محصول فراسـودمند به شـمار مـی آید.

گیاهان دارویی

میکنـد .ایـن ترکیب همچنین سـبب کاهش فشـارخون و کاهش ابتال به سـرطان میشـود.
دکتـر مهـدی ابراهیمـی گفـت :ازمـک بـا نـام علمـی Cardaria draba L؛ کـه بـا
نامهـای بلغیـس ،ترتیـزک ،بجنـد نیـز شـناخته میشـو .دارای ترکیبات بسـیار ارزشـمندی
اسـت کـه عمومـا بـه دلیـل خاصیـت ضـد میکروبـی آن از ازمـک جداسـازی میشـود که از
شـیوع امـراض گوارشـی جلوگیـری میکنـد.
عضـو هیـات علمـی مجتمع تحقیقـات گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی
افـزود :ایزورامنتیـن ،کوئرسـتین ،کامفـرول ،کافئیک اسـید ،پی-کوماریک اسـید ،سـیناپیک
اسـید و االجیـک اسـید از جملـه ترکیبـات جداسـازی شـده از عصـاره گیـاه ازمک هسـتند.
ازمـک دارای ترکیبـی بسـیار ارزشـمند بنام سـولفوروفان از گـروه گلوکوزینوالتها اسـت که
عمومـا بـه دلیـل خاصیـت ضـد میکروبـی آن از ازمـک جداسـازی میشـود .ایـن ترکیـب از
رشـد گروهـی از میکروارگانیسـمها و حتـی برخی از پاتـوژن های انسـانی جلوگیری میکند.
خـواص ضـد باکتریایـی و ضد سـرطانی سـولفوروفان منجـر به حـذف هلیکوباکتر شـده و از
شـیوع امـراض گوارشـی جلوگیـری میکند .ایـن ترکیب همچنین سـبب کاهش فشـارخون
و کاهـش ابتلا به سـرطان میشـود.
وی بیـان کـرد :از دانـه و بـرگ ایـن گیاه که دارای طعم تندی اسـت در طب سـنتی برای
نـرم کردن سـینه و بهبود کمخونی اسـتفاده میشـود.
دکتـر ابراهیمـی عنـوان کـرد :جوشـانده ،دمکـرده و بخـور آن بـرای درمـان سـرفه،
خلـطآوری و عفونـت ریـوی دارای اثـرات مفیدی اسـت .جوشـانده کل اندام و دانـه این گیاه
دارای خـواص دیورتیـک اسـت.
وی گفـت :ترتیـزک از جملـه گیاهانـی اسـت که در مناطق روسـتایی و شـهری خراسـان
جنوبـی در فصـل بهـار برگهـای تـازه آن در تهیه آش محلی و همراه با سـایر سـبزیجات در
پخـت نـان مورد اسـتفاده قـرار میگیرد.

■□■

لباشیر گیاهی برای دفع کننده
کرمهای انگلی بدن

جلوگیری از شیوع امراض
گوارشی با ازمک

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ۱۲ ،آبـان مـاه :مدیـر گـروه
پژوهشـی تولیـد و فـرآوری مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان
جنوبـی گفـت :ازمـک دارای ترکیبات بسـیار ارزشـمندی اسـت کـه عموما به دلیـل خاصیت
ضـد میکروبـی آن از ازمـک جداسـازی میشـود کـه از شـیوع امـراض گوارشـی جلوگیـری

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ۱۷ ،مهـر مـاه :مدیـر مرکـز
خدمـات تخصصـی گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا اشـاره بـه اینکـه
جوشـانده لباشـیر بـرای دفـع کرمهـای انگلـی بـدن انسـان موثر اسـت ،گفت :مخلـوط آن با
زنجبیـل بـرای کاهـش ورمهـای روماتیسـمی اثربخـش اسـت و عصاره بـرگ این گیـاه برای
ناراحتیهـای زکامـی موثـر اسـت.
مهنـدس حسـین راغ آرا گفـت :لباشـیر کـه بـا نـام شَ ـتَر نیـز شـناخته میشـود ،گیاهی
اسـت کـه جوشـانده آن بـرای دفـع کرمهـای انگلـی بـدن انسـان موثر اسـت.
مدیـر مرکـز خدمـات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی با اشـاره
بـه اینکـه جوشـانده لباشـیر قـی آور اسـت ،افـزود :مخلـوط آن بـا زنجبیـل بـرای کاهـش
ورمهـای روماتیسـمی اثربخش اسـت.
مهندس راغ آرا ادامه داد :عصاره برگ این گیاه برای ناراحتیهای زکامی موثر است.
وی در مـورد میـزان مصـرف این گیاه یادآور شـد :از این گیاه بیشـتر بهصورت اسـتعمال
خارجی اسـتفاده میشود.
مهنـدس راغ آرا در مـورد میـزان و نحـوه مصـرف ایـن گیـاه افزود :بـرای تهیه جوشـانده
اسـتعمال خارجـی از  20-10گـرم گیـاه خشـک در یـک لیتر آب جوش اسـتفاده میشـود.

افدرا گیاهی با خاصیت آدرنالین

■□■

بومادران؛ گیاهی برای
دفع سنگ کلیه

■□■

پیچک صحرایی
و تسکین درد مفاصل

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی ۲۲ ،آبـان :مدیر مرکـز خدمات
تخصصـی گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفـت :گیـاه پیچـک صحرایی
داروی مفیـدی بـرای تسـکین درد مفاصـل ،نقرس و روماتیسـم اسـت.
مهنـدس حسـین راغ آرا مدیـر مرکز خدمـات تخصصی گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی
خراسـان جنوبـی گفـت :پیچـک صحرایـی گیاهـی علفـی و چندسـاله از خانـواده پیچـک
( )Convolvulaceaeاسـت کـه بومـی اروپـا و آسیاسـت.
وی با اشاره به اینکه این گیاه به دلیل داشتن خواص درمانی از دهه  1730مورد استفاده
قرار میگرفته است ،گفت :پیچک صحرایی حالت باالرونده یا خزنده دارد که ارتفاع آن

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ۲۶ ،آبـان :عضو هیـات علمی
مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفـت :بومـادران
تقویتکننـده معـده ،بادشـکن ،ضـد گاسـتریت ،مـدر و دفعکننـده سـنگ کلیـه میباشـد و
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی ۱۸ ،آبـان :عضو گروه پژوهشـی مجتمع
تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی با اشـاره بـه اینکه گیـاه افدرا
خاصیـت دارویـی مشـابه آدرنالیـن دارد ،اظهـار کـرد :عصـاره آبـی ایـن گیـاه بـرای کنتـرل
حملههـای آسـمی اسـتفاده میشـود و جوشـانده شـاخهها و ریشـههای افـدرا بـرای معالجه
روماتیسـم و سـفلیس بـکار میرود.
دکتـر سـاره حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه افـدرا را با نامهایـی چون هـوم و ریـش بز نیز
میشناسـند ،گفـت :ایـن گیـاه خاصیت دارویی مشـابه آدرنالیـن دارد.
وی با اشاره به این که امروزه از این گیاه در تولید مکملهای غذایی برای کاهش وزن بدن
و تقویت ماهیچهها در ورزشکاران استفاده میشود ،بیان کرد :مصرف افدرا در طب سنتی
چین در درمان بیماریهایی مانند سرماخوردگی ،آنفوالنزا ،برونشیت ،گرفتگی بینی ،تب
یونجه ،آرتریت ،کهیر ،عدم تعریق ،سردرد ،دردهای استخوانی و مفاصل و کاهش فشارخون
توصیه میشود و این گیاه برای تقویت قلب و تحریک جریان خون کاربرد دارد.
عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
با بیان اینکه عصاره آبی گیاه برای کنترل حملههای آسمی استفاده میشود و جوشانده
شاخهها و ریشههای افدرا برای معالجه روماتیسم و سفلیس به کار میرود ،ادامه داد :عصاره
میوه افدرا در رفع ناراحتیهای مجاری تنفسی مؤثر است ،آلکالوئیدهای موجود در افدرا
محرک مغز و مراکز اعصاب در مقابل خستگی و نگرانیاند و در اثر کاهش قطر رگها و انقباض
عروق باعث افزایش فشارخون میشوند ،این ترکیبات حرکات رودهای را آرام نموده و با آرام
نمودن انقباض برونشها منجر به رفع و بهبود حملههای آسمی میشوند.
دکتر حسینی با بیان اینکه به دلیل تسریع حرکات رحمی در رفع ناراحتیهای پس از
زایمان نیز اثرات مفیدی دارند ،ادامه داد :تسکین سیاهسرفه ،تیفوئید و استسقا نیز از دیگر
خواص بارز آلکالوئیدهای موجود در گیاه افدرا بشمار میآید .همچنین از آلکالوئید افدرین
برای جلوگیری از مسمومیتهای ناشی از مصرف اسکوپوالمین استفاده میشود.
وی در مورد نکات احتیاطی مصرف این گیاه گفت :مصرف باالی ترکیبات افدرا در بیماران
باعث عوارضی از جمله تپش قلب ،اضطراب ،بیقراری ،بیخوابی ،مشکل در دفع ادرار و در
برخی موارد نیز جنون میشود .در افراد مبتال به ورم پروستات بدون این که موجب افزایش
دفع ادرار و تخلیه آن شود ،تعداد دفعات ادرار را افزایش داده و گاهی ممکن است موجب
قطع دفع ادرار شود.

میتواند به  2متر هم برسد .برگهای آن متناوب بوده و آرایش مارپیچی دارند .گلهای آن
شیپوری و به رنگ سفید یا صورتی کمرنگ دیده میشوند و دارای  5نوار شعاعی صورتی
هستند که از رنگ گلبرگها کمی تیرهتر است.
مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد:
میوه پیچک کپسولی به رنگ قهوهای روشن است و هر میوه دارای  2بذر است که میتواند
چندین سال در خاک قوه نامیه خود را حفظ کند .در اغلب باغات و مزارع سطح استان
خراسان جنوبی مشاهده میشود.
مهندس راغ آرا گفت :پیچک صحرایی دارای طبیعتی گرم و خشک است ،برخی مطالعات
نشان میدهد که این گیاه میتواند بهعنوان عاملی مؤثر و بدون خطر در شیمیدرمانی مورد
استفاده قرار گیرد ،اندامهای هوایی پیچک صحرایی ملین ،ضد اسپاسم ،مؤثر در درمان زخم
و ضد هموروئید ،دارای خواص آنتیاکسیدانی ،ضد عنصر کوروم و ضد تومور هستند.
وی با اشاره به این که این گیاه محرک سیستم ایمنی بدن است ،ادامه داد :از دمکرده
گلهای آن برای درمان تب و زخم استفاده میکنند ،دمنوش خنک به دست آمده از برگهای
آن عالوه بر ملین بودن ،برای شستن محل نیش عنکبوت استفاده میشود.
مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان این
که تمامی قسمتهای گیاه حاوی آلکالوئیدهای تروپان است که اثری مشابه آتروپین دارد،
عنوان کرد :در ریشه این گیاه نوعی ماده رزینی وجود دارد که باعث میشود از ریشه این
گیاه بهعنوان مسهل استفاده شود ،این گیاه داروی مفیدی برای تسکین درد مفاصل ،نقرس
و روماتیسم است.
استفاده از غلظتهای باالی ترکیبات به دست آمده از این گیاه سبب بروز عالئم مسمومیت
ازجمله نکروز کبدی و ورم معده و ایجاد زخم در موش شده است.
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مصـرف دمنـوش آن بـرای درمـان اختلاالت بینایـی مفیـد اسـت.
دکتر طیبه شاهی گفت :بومادران با نام علمی Achillea wilhelmsii C.koch؛
که با نام الف ورقه ،هزار برگ نیز شناخته میشود ،گیاهی است با طبیعتی گرم و خشک.
عضـو هیـات علمـی مجتمع تحقیقـات گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی
بـا اشـاره بـه ایـن کـه گیـاه بومـادران معـرق ،محـرک ،تقویتکننـده ،قاعـده آور و بازکننده
مجـاری عـرق در انسـان میباشـد ،افـزود :این گیـاه همچنیـن تقویتکننده معده ،بادشـکن،
ضـد گاسـتریت ،مـدر و دفعکننـده سـنگ کلیـه بـوده و کمپـرس جوشـانده آن باعـث قطع
خونریـزی هموروئید میشـود.
وی بیـان کـرد :از دانـه و بـرگ ایـن گیـاه کـه دارای طعـم تنـدی نیـز میباشـد در طب
سـنتی بـرای نـرم کـردن سـینه و بهبـود کمخونـی اسـتفاده میشـود.
دکتـر شـاهی بـا بیـان این که اسـتفاده از جوشـانده آن در محل زخمها و شـقاق پسـتان
باعـث التیـام آن میشـود ،عنـوان کـرد :بومـادران قابـض بـوده و باعـث بند آمـدن خونریزی
بینـی ،قطـع ترشـحات رحـم ،دفـع اخلاط خونـی و بنـد آمـدن اسـهال میشـود ،مصـرف
دمنـوش آن بـرای درمـان اختلاالت بینایـی و وجود خـون در ادرار مفید اسـت .این دمنوش
بـرای درمـان سـرماخوردگی ،تقویـت اعصاب و اسپاسـم نیز مصرف میشـود .مصـرف  2تا 4
گـرم گـرد ریشـه بومـادران برای جلوگیری از صرع توصیه شـده اسـت .برخی شـواهد نشـان
میدهـد کـه مصـرف بومـادران در درمـان مشـکالت کبـد و هپاتیـت نیز مؤثر اسـت.
وی یـادآور شـد :حداکثـر مصـرف روزانـه آن بهصورت دمکـرده 1 ،تا  2قاشـق مرباخوری
بـه میـزان حداکثر تـا  3بار در روز اسـت.

■□■

درمان آترواسکلروز
با داروهای گیاهی

روابـط عمومـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی ۲۹ ،آبـان:
آترواسـکلروز یـک اصطلاح کلـی بـرای ضخیمشـدن و سـفتی دیـواره سـرخرگ اسـت؛ بـه
عبـارت دیگـر هنگامیکـه عـروق و رگها حالـت ارتجاعی خود را ازدسـت میدهنـد و گاهی
قطـر عـروق تغییـر میکنـد .ایـن بیمـاری در شـریانهای متوسـط و بـزرگ ایجادمیشـود.
شـایعترین نـوع آن تصلـب شـرایین میباشـد که سـختی دیواره سـرخرگها به سـبب وجود
پالکهـای چربـی و کلسـترول بـا چگالـی پاییـن ایجـاد میگـردد.
دکتـر سـعیده ممتـاز مدیر گـروه فارماکولـوژی و طب کاربـردی و عضو هیـات علمی این
پژوهشـکده بـا اشـاره به این کـه آترواسـکلروز یک بیماری خاموش اسـت کـه در طول زمان
وخیمتـر میشـود ،بیـان کـرد :سـخت شـدن رگهـای مـا بخشـی اجتنابناپذیـر از فراینـد
پیـری اسـت و ایـن اتفـاق در بعضـی از افـراد زودتـر از بقیـه ایجـاد میشـود .بـا ایـن حـال،
حقیقـت ایـن اسـت کـه بـا افزایـش سـن ،شـریانها سـختتر میشـود ،بنابراین مهم اسـت
کـه برای درمـان آرترواسـکلروز اقدام شـود.
ممتـاز افـزود :دیابـت ،افزایش وزن ،افراط در مصـرف غذاهای چـرب ،بیماریهای عفونی،
تنشهـای عصبـی ،کلسـترول و تـری گلیسـیرید و فشـار خـون بـاال از عوامل مؤثـر در ایجاد
و پیشـرفت این بیماری میباشـند.
وی عالئـم ایـن بیمـاری را پارگیهـای شـریانی و خونریـزی مغـزی ،حملات آنژیـن
آپوپلکسـی ،فلـج ،زوال عقـل ،درد عضالنـی هنگام ورزش دانسـت و گفت :در صـورت رعایت
رژیـم غذایـی مناسـب ،جلوگیری از افزایش وزن ،ورزش و بهطور کلی داشـتن سـبک زندگی
سـالم میتـوان از ایجـاد و پیشـرفت ایـن بیمـاری جلوگیـری کرد.

ایـن عضـو هیـات علمـی اظهـار کـرد :گیاهـان دارویـی متعـددی در ایـن زمینـه مـورد
آزمایـش قـرار گرفتهانـد از جمله گیاه دماسـبی علاوه بر خـواص ضدالتهابی ،آنتیاکسـیدان
و ضدعفونیکننـده ایـن گیـاه ،مزایـای زیـادی در درمـان مشـکالت مرتبـط بـا آترواسـکلروز
دارد .همچنیـن لیمـو بـه دلیـل خـواص آنتیاکسـیدانی یکـی از مفیدترین داروهـای طبیعی
در ایـن بیمـاری اسـت .لیمـو باعـث جلوگیـری از اکسیداسـیون کلسـترول خـوب (،)HDL
کاهـش کلسـترول بـد ( )LDLو بهبـود گـردش خـون میشـود.
وی خاطرنشـان کـرد :رز مـاری یـک داروی طبیعـی دارای خـواص آنتیاکسـیدانی و
ضدالتهابـی اسـت و از آنجایـی کـه مسـئول بهبـود گـردش خون اسـت ،مزایای زیـادی برای
افـراد مبتلا بـه آرتروسـکلروز دارد.
دکتـر ممتـاز در پایـان بـه خـواص زردچوبـه و سـیر در درمـان ایـن بیمـاری اشـاره کرد
و گفـت :زردچوبـه بـه علـت خـواص ضـد التهابـی ،بـه کاهـش کلسـترول کمـک میکنـد و
سلامت قلبـی عروقـی را بهبـود میبخشـد؛ بنابرایـن ،از قلـب محافظـت و مفاصـل را پـاک
میکنـد .سـیر نیـز بـه علت خـواص ضـد انعقادی آن ،بـرای بهبود گـردش خون عالی اسـت.
خـون بـاال کمـک میکنـد و عملکرد
بـا توجـه بـه محتـوای آلیسـین آن ،بـه کاهـش فشـار
ِ
عـروق خونـی را بهبـود میبخشـد.

■□■

رفع تحریکات دستگاه گوارش
با پنیرک قرمز

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ۳۰ ،آبـان :مدیـر مجتمـع
تحقیقـات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفت :از پنیرک قرمز بهتناسـب
نـوع بیمـاری بـرای رفـع تحریـکات دسـتگاه گـوارش ،مجـاری ادرار ،مجـاری تنفسـی ،نـرم
کـردن سـینه ،التهـاب مخـاط بـدن ،اسـتفراغ و اخلاط خونـی اسـتفاده میشـود.
مهنـدس محسـن پویـان با اشـاره به اینکه پنیـرک قرمز را بـا نامهایی چون گل بنفشـه،
خطمـی کوچـک ،نـان کالغ ،پیـن دیـره ،خبازی ،خیـرو ،ملوخیـا ،خباجی و خطمـی خبازی
نیـز میشناسـند ،گفـت :ایـن گیـاه از نظر طب سـنتی معتدل اسـت و اخالط غلیـظ را رقیق
و اخلاط رقیق را معتـدل میکند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتفاده از سـاییده بـرگ پنیـرک قرمز بـرای شکسـتگی اعضاء
مفیـد اسـت ،بیـان کـرد :ترکیـب ایـن گیاه بـا روغنزیتـون در درمـان سـوختگی و گزیدگی
عقـرب بـکار مـیرود .دمکرده سـاقه و برگ آن با شـکر منجر بـه رفع گرفتگی صدا میشـود.
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان اینکه
بهصورت غرغره برای رفع تحریکات مخاط دهان ،ورم لوزه ،درد گلو و جوشانده آن بهصورت
کمپرس گرم برای رفع سوختگیها و ناراحتیهای هموروئید و ورم پلک چشم به کار میرود،
ادامه داد :از خیسانده ،ضماد و پودر آن بهتناسب نوع بیماری برای رفع تحریکات دستگاه
گوارش ،مجاری ادرار ،مجاری تنفسی ،رفع سرفههای برنشی ،نرم کردن سینه ،التهاب مخاط
بدن ،استفراغ و اخالط خونی ،تورم لوزهها و رفع یبوست استفاده میشود.
مهنـدس پویـان بـا بیـان اینکه در اسـتعمال خارجی بـا قرار دادن ریشـه و برگ لهشـده
گیـاه بـر روی مواضـع ملتهـب بـرای رفـع التهابات سـطح بدن اسـتفاده میشـود ،ادامـه داد:
ایـن گیـاه منبعـی غنـی از ویتامینهـای آ ،ب و ث بـوده و بهعنـوان یکـی از گیاهـان مؤثـر
در کاهـش عـوارض سـرماخوردگی و بهویـژه سـرفه ،مشـکالت مجـاری ادراری ،گوارشـی و
جوشهـای صـورت شـناخته میشـود ،عصـاره ایـن گیـاه (بخصـوص عصـاره انـدام هوایـی)
خاصیـت ضـد باکتریایـی دارد .برخـی از محققیـن کاربـرد پنیـرک بهعنـوان یـک عامـل

ضدعفونیکننـده و از بیـن برنـده میکروارگانیسـمهای مقـاوم بـه آنتیبیوتیکهـا و نیز عامل
شـیمیدرمانی را پیشـنهاد کردهانـد.

■□■

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ۳ ،آذر :مدیـر مرکـز خدمات
تخصصـی گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفـت :تـره تیزک مـدر بوده و
سـبب کاهـش فشـارخون بـاال میشـود ،همچنیـن از آن بـرای تصفیه خـون ،جبـران کمبود
ویتامیـن  Cو درمـان بیماریهـای پوسـتی نیـز اسـتفاده میشـود.
مهنـدس حسـین راغ آرا گفـت :تـره تیـزک خـودرو گیاهـی اسـت کـه مصـرف آن بـه
دلیـل وجـود ترکیبـات فنولـی و فالونوئیـدی در برگهـای آن علاوه بـر بـاال بـردن تـوان
آنتیاکسـیدانی ،منجـر بـه محافظـت از  DNAنیـز میشـود.
وی با اشاره به این که استفاده از ریشه ،برگ و میوه تره تیزک در طب گیاهی بسیار مرسوم
است ،گفت :تره تیزک سبب کاهش فشارخون باال میشود ،همچنین از آن برای تصفیه خون،
جبران کمبود ویتامین  Cو درمان بیماریهای پوستی نیز استفاده میشود.
مدیـر مرکـز خدمات تخصصـی گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی اظهار
کـرد :ایـن گیـاه اثـرات درمانـی در تسـکین دردهـای عصبـی دارد و ضماد موضعـی آن برای
کاهـش درد عضلات مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
مهندس راغ آرا گفت :برای تهیه دمکرده گیاه ،از  50گرم برگ یا میوه آن در یک لیتر
آب استفاده میشود .همچنین میتوان  20گرم از ریشه گیاه را در یک لیتر آب دم نمود.
مقدار خوراک از دم کرده تره تیزک روزی سه بار و هر بار نصف لیوان است.

■□■

کاهش فشارخون
با گل میمونی سازویی

فعالیت ضد باکرتیایی اسانس و
عصاره گیاه درمنه

روابـط عمومـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی ۲۱ ،مهـر ماه:
اسـتفاده بیـش از حـد از آنتیبیوتیکهـا اغلـب باعث مقاومـت روزافزون باکتریهـا به داروها
شـده اسـت .از طـرف دیگر مصـرف بیرویـه آنتیبیوتیکهـا غالباً بـا عوارض جانبـی در بدن
انسـان همـراه اسـت ،بـه همین منظـور اسـتفاده از گیاهان دارویی بـا داشـتن ترکیبات فعال
دارویـی و تغذیـهای در بهبـود روشهـای درمانـی و احتمـاالً جایگزین درمانهای کالسـیک
میتوانـد موثر باشـد.
دکتـر قربانـی نهوجـی گیاهشـناس و عضـو هیـات علمـی ایـن پژوهشـکده در خصـوص
خصوصیـات گیاهشناسـی گیـاه دارویی درمنه عنـوان کرد درمنه با نام علمـی ،Artemisia
گیاهـی اسـت بوتـهای و خـودرو از خانـواده کاسـنیها کـه دارای بـرگ و گلـی معطـر بوده و
دارای ویژگیهـای دارویـی اسـت .گونههـای متعـددی از ایـن جنـس در ایران پراکنـده بوده
و بهصـورت خـودرو میروینـد .برخـی گونههـای آن نیـز بهصـورت زراعی و کاشـته شـده در
دنیـا و ایـران مرسـوم بـوده و جنبههای کاربـردی و درمانـی دارند.
قربانـی افـزود :گیاهان این جنـس عمدتا به شـکل بوتههای چندسـاله و دارای بخشهای
چوبـی هسـتند .معمـوال گلهـا و اندام هوایـی این گیاهان خوشـبو و طعم آن تلخ اسـت .این
گیـاه در نواحـی مختلـف کشـور در ناحیـه هیرکانـی و ایرانو-تورانـی و در بخشهای دشـتی
تـا کوهسـتانی میروید.
دکتـر نسـیم زرین پنجه عضـو هیات علمی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی
نیـز در خصـوص خـواص دارویـی ایـن گیـاه عنوان کـرد :گیـاه درمنـه از گذشـته در درمان
عفونتهـای باکتریایـی و انگلی اسـتفاده میشـده اسـت.
زریـن پنجـه خاطرنشـان کرد :بررسـیهای صـورت گرفته نشـان میدهد کـه عصارههای
اتانولـی و کلروفرمـی ایـن گیـاه توانسـته اسـت از رشـد دو گونـه باکتـری اشرشـیا کلـی و
باسـیلوس سـابتیلیس جلوگیـری کند.
وی اظهـار کـرد :مکانیسـم تاثیـر مـواد موثـره این گیـاه بهصـورت تخریب دیواره سـلولی
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ۲۱ ،مهـر ماه:مدیـر مجتمـع تحقیقات
گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی گفـت :گل میمونی سـازویی خاصیت ضد
باکتریایـی دارد ،ایـن گیـاه فشـارخون بـاال را کاهش میدهـد و خاصیت ضدافسـردگی دارد.
مهنـدس محسـن پویـان با اشـاره به اینکـه گل میمونـی سـازویی (مخلصه محلـی) را با
نامهایـی چـون گل میمونی سـازویی ،تشـنه داری و بنجک ماشـینی نیز میشناسـند ،گفت:
ایـن گیاه خاصیـت ضـد باکتریایی دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه گل میمونـی سـازویی بـرای درمـان سـوختگی و بریدگیهـای
پوسـت مفیـد اسـت ،بیـان کـرد :ایـن گیـاه فشـارخون بـاال را کاهـش میدهـد و خاصیـت
ضدافسـردگی دارد.
مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا بیـان
اینکـه در خراسـان جنوبـی همـراه با مسـتار برای سلامت کبد و شـیر افزایی مصـرف دارد،
ادامـه داد :در خراسـان جنوبـی ایـن گیاه مخلصـه نامیده میشـود که با مخلصـه اصلی کتب
طب سـنتی متفاوت اسـت.
مهنـدس پویـان در مـورد میـزان مصـرف ایـن گیـاه افـزود :میـزان مصـرف آن  10تا 15
گـرم گیـاه خشـک بهصـورت دمکـرده در یـک لیتر آب اسـت.

سالبیستودوم│شماره185

باکتـری اسـت .در واقـع ایـن ترکیبـات بـا تخریـب دیـواره سـلولی و پروتئینهـا ،ایجـاد
تداخـل در کار آنزیمهـای غشـایی و بـا اثـر بـر روی سـاخت  DNAو  RNAباعـث نابودی
میکروارگانیسـمها میشـود.
وی در پایـان تاکیـد کـرد :مجموعـه ایـن یافتههـا حاکـی از آن اسـت کـه عصـاره درمنه
توانایـی کنتـرل رشـد باکتریهـای گـرم مثبـت را دارد.
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ۱۰ ،آبـان مـاه :مدیـر مرکـز
خدمـات تخصصـی گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی گفـت :باریجه در درمان
صـرع ،بواسـیر ،بیماریهـای عصبـی و ضعـف معـده و کبـد و طحـال موثر اسـت.
مهنـدس حسـین راغ آرا گفـت :باریجـه گیاهـی چندسـاله و متعلـق بـه خانـواده چتریان
اسـت که دارای برگهایی بریده به رنگ سـبز مایل به خاکسـتری و پوشـیده از کرک اسـت.
محـرک ،ضدعفونیکننده و
طبیعـت ایـن گیـاه بسـیار گرم و خشـک اسـت و از آن بهعنـوان
ّ
داروی سـینه و برای درمان آسـم و برونشـیت اسـتفاده میشـود.
مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره
ملین و ضد نفخ است و
به اینکه شیره این گیاه در تقویت رحم نیز تاثیرگذار است ،افزودّ :
کاربرد آن در موارد تنگی نفس و سرفه کهنه و نرم کردن سینه اثرات مفیدی دارد ،در درمان
صرع ،بواسیر ،بیماریهای عصبی و ضعف معده و کبد و طحال موثر می باشد و عصاره این
گیاه دارای خواص ضد باکتریایی ،آنتیاکسیدانی ،ضدالتهابی ،ضد قارچی و ضد تشنج است.
مهنـدس راغ آرا ادامـه داد :نوشـیدن مخلـوط آن بـا آب بـرای رفع سـوزش مجـرای ادرار
و بواسـیر بسـیار مفید اسـت.
مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی با بیان
اینکـه ضمـاد روغـن زنبـق مخلـوط بـا باریجـه بـرای تسـکین درد پهلـو و کمـر و تحلیـل
دملهـا مفیـد اسـت ،بیـان کـرد :باریجـه بـرای اشـخاص گرممـزاج مضـر اسـت و در صورت
لـزوم بایـد بـه همـراه روغـن بنفشـه و کافور مصرف شـود.

ورم حلـق تجویـز میشـود .چنانچـه در روغـن پختـه و خـورده شـود باعث نرم شـدن سـینه
و درمـان سـرفه میشـود و همچنیـن جوشـانده جـو دوسـر بهصـورت کمپرس در اسـتعمال
خارجـی بـرای رفـع دردهـای روماتیسـمی و درد کلیه مفید اسـت.
وی بیان کرد :آرد یوالفی که سـبوس آن گرفته نشـده باشـد در کاهش کلسـترول اثرات
مفیـدی برجـا میگـذارد .عالوه بـر کاهش کلسـترول و جلوگیـری از بـروز بیماریهای قلبی
و عروقـی ،اسـتفاده از یـوالف در برخـی افـراد سـبب کاهـش فشـارخون و حفظ تعـادل قند
خـون و انسـولین نیـز میشـود .آرد و سـبوس یـوالف در افزایـش حجـم مدفـوع و در نتیجه
رفـع یبوسـت و سلامت روده بـزرگ تأثیر به سـزایی دارد.
دکتر ابراهیمی عنوان کرد :دانههای جو از ساخت پروستاگالندین جلوگیری کرده و سبب
جلوگیری از التهاب میشود .این خاصیت یوالف باعث شده است تا استفاده موضعی از آن در
درمان اگزما و پسوریازیس توصیه شود .بعالوه یوالف منبعی غنی از ترکیبات مهارکننده پروتئاز
است .مهارکنندههای پروتئاز باعث کاهش فعالیت برخی از مواد سرطانزا در رودهها میشوند.
مدیـر گـروه پژوهشـی تولیـد و فـرآوری گیاهـان اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی اسـتان در
مـورد نـکات احتیاطـی مصـرف این گیاه افزود :جو بهسـختی هضم شـده و خـوردن آن باعث
نفـخ میشـود .بـرای رفـع نفـخ و هضم بهتـر آن ،باید از سـرکه و زیره سـیاه اسـتفاده نمود و
آن را بـه مـدت زیادی بـا روغن طبـخ نمود.
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تأثیر گیاهان دارویی
بر التهاب گلو
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کاهش کلسرتول با جو دورس

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ۸ ،آذر :مدیـر گـروه پژوهشـی تولید و
فـرآوری مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفـت :جـو
دوسـر گیاهـی مقوی اعصـاب ،محرک ،ملین و ضدعفونیکننده اسـت و در کاهش کلسـترول
و جلوگیـری از بـروز بیماریهـای قلبـی و عروقـی اثرات مفیـدی دارد.
دکتـر مهـدی ابراهیمـی گفـت :جو دوسـر کـه با نام یـوالف نیز شـناخته میشـود ،دارای
طبیعتـی معتـدل و کمی متمایل به خشـکی اسـت.
عضـو هیـات علمـی مجتمع تحقیقـات گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی
افـزود :یـوالف گیاهی مقـوی اعصاب ،محـرک ،ملین و ضدعفونیکننده اسـت ،جوشـانده جو
دوسـر بـا پوسـته خارجـی آن بـه مقـدار  20گـرم در یـک لیتـر آب مـدر بـوده و بـرای دفع
سـنگ کلیـه ،رفـع استسـقا ،درمان کمـی ادرار ،تسـکین درد کلیه و مثانه ،تسـکین سـرفه و

روابـط عمومـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی ۸ ،آذر :التهاب
گلـو ،بهعنـوان یـک عالمـت در بسـیاری از بیماریهـای عفونـی و التهابـی دسـتگاه تنفـس
فوقانـی دیـده میشـود .ایـن عالمـت بسـیار شـایع میباشـد و بسـیاری از عوامل ویروسـی و
باکتریـال و حتـی غیرعفونـی باعـث این التهاب میشـوند و میتوانـد باعث ورم لوزهها شـود.
دکتـر شمسـعلی رضـازاده متخصـص شـیمی دارویـی و عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده
گیاهـان دارویـی ایـن پژوهشـکده ،درخصـوص التهـاب و ورم گلـو عنـوان کـرد :التهـاب گلو
دارای دو حالـت حـاد و مزمـن اسـت کـه نوع حـاد التهاب آن غالبـاً با التهاب مجـاری فوقانی
تنفسـی همـراه میباشـد و علـت آن عفونتهای ویروسـی یـا میکروبی اسـت و در نوع مزمن
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مهمترین خواصی که باید از ثیل
کبیر بدانید
روابـط عمومـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی  15دی مـاه؛
گلـودرد اکثـرا بـه علـت تـورم و التهـاب حلق مـی باشـد .التهاب حلـق با یک سـرماخوردگی
و یـا ترشـح پشـت بینـی همراه مـی باشـد و در لوزه هـای ملتهـب ،ورم های قرمـز رنگی در
انتهـای گلـو ،ظاهـر می شـوند.در چنین مـواردی گیاهان دارویـی شـنبلیلیه و گل ختمی در
فـرم حلـق شـویه و دم نـوش توصیه می شـود.
گلـودرد اکثـرا بـه علت تورم و التهـاب حلق می باشـد .التهاب حلق با یک سـرماخوردگی
و یـا ترشـح پشـت بینـی همراه مـی باشـد و در لوزه هـای ملتهـب ،ورم های قرمـز رنگی در
انتهـای گلـو ،ظاهـر می شـوند .التهـاب گلو اکثـرا در کودکان و افراد جوان ،شـایع می باشـد
و اغلـب توسـط یک عفونـت باکتریایی ایجاد می شـود.
دکتـر نسـیم زریـن پنجـه عضـو هیـات علمی ایـن پژوهشـکده با اشـاره بـه این کـه این
بیمـاری بـا احسـاس خارش در گلو ،احسـاس کسـالت و تـب در عفونتهـای باکتریایی همراه
اسـت بیـان کـرد :ممکـن اسـت در التهـاب لـوزه در کـودکان زیـر  12سـال ،شـکم درد و یا
اسـتفراغ هم وجود داشـته باشـد.
ایـن عضـو هیـات علمی اظهـار کـرد :در چنین مـواردی گیاهـان دارویی شـنبلیلیه و گل
ختمـی در فـرم حلـق شـویه و دم نـوش توصیه می شـود.
وی بیـان کـرد :بـره مـوم مـاده ای اسـت کـه توسـط زنبورهـا تولید می شـود کـه میزان
آلودگـی کنـدو هایشـان را کاهـش دهـد .این مـاده درمان بسـیار موثـری برای التهـاب لوزه
و التهـاب حلـق مـی باشـد .بـرای تسـکین درد یـک قـرص مکیدنـی پراپلیـس را بـه کودک
بدهیـد تـا بمکد.
زریـن پنجـه تصریـح کـرد :مـی توانیـد بـه طـور متنـاوب آب تـازه لیمـو شـیرین و لیمو
تـرش را بـه آب داغ اضافـه کنیـد و آن را با یک قاشـق چایخـوری پر ،عسـل طبیعی مخلوط
کنیـد و به کـودک بیمـار دهید.
وی عوامـل گرفتگـی صـدا در ایـن بیمـاری را محیـط خشـک ،محیطـی کـه در آن دود
سـیگار  و یـا آلودگـی وجـود داشـته باشـد ،عنـوان کـرد و گفـت :استنشـاق عصـاره بخـار
گیاهـان شـنبلیله و گل ختمـی ،تـورم و التهـاب حنچره را کاهـش می دهد و درد را سـاکت
مـی کنـد .عصـاره های مناسـب برای تسـکین گلـودرد و التهـاب لوزه شـامل زوفـا ،رزماری،
لیمـو می باشـد
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گیاهان دارویی موثر در درمان
گلودرد و التهاب لوزه کودکان
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ۱۳ ،آذر :عضو گروه پژوهشـی
مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا اشـاره بـه اینکـه
از ثیـل کبیـر بهطـور سـنتی بهعنـوان گیاهـی جوانکننـده و درمانکننـده زخـم اسـتفاده
میشـود ،اظهـار کـرد :ایـن گیـاه باعث تصفیـه خـون شـده و در درمـان زردی ،ورم ملتحمه
چشـم ،اسـهال ،خـارش و دلدرد نیـز بـکار میرود.
دکتـر طیبـه شـاهی بـا اشـاره بـه اینکه ثیـل کبیـر را بـا نامهایی چون مـرغ ،فـرز ،فریز
و پنجـه مرغـی نیـز میشناسـند ،گفـت :این گیاه دارای طبیعتی سـرد و خشـک اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه تحقیقات صورت گرفتـه روی این گیـاه اثرات ضـد دیابت ،مدر،
آنتیاکسـیدانی ،ضـد سـرطانی ،ضـد زخـم معده اسـت ،بیان کـرد :از این گیاه بهطور سـنتی
بهعنـوان گیاهـی جوانکننـده و درمانکننـده زخـم اسـتفاده میشـود ،علاوه بر اسـتفاده از
خـواص دارویـی ،از گیـاه ثیـل کبیـر بـرای تغذیـه دام و ایجـاد پوشـش چمنی نیز اسـتفاده
میشـود و از آب آن بـرای درمـان هیسـتری ،صـرع و جنون اسـتفاده میشـود.
عضـو گروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی
بـا بیـان اینکـه گیـاه ثیـل کبیـر باعـث تصفیـه خـون شـده و در درمان قطـع ترشـح ادرار،
زردی ،ورم ملتحمـه چشـم ،اسـهال ،خـارش و دلدرد نیـز بـکار مـیرود ،ادامـه داد :خوردن
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آن کـه فارنژیـت نـام دارد ،بر اثـر دیابت ،ورم مخاط بینی ،افراط در سـیگار کشـیدن .مصرف
مشـروبات الکلـی ،سـینوزیت و گاهـی نیز براثر برگشـت محتویات اسـید معده پیـش میآید.
دکتـر رضـازاده در ادامـه گیاهـان دارویـی مؤثـر در رفـع التهـاب و ورم مخـاط گلـو و
همچنیـن ناراحتیهـای ناشـی از آن را برشـمرد و اظهـار کـرد :گیـاه انجبـار بـا نـام علمـی
 Polygonum Bistorata Lدر التهـاب دهـان ،گلـو وهمچنیـن در درمـان آفت بسـیار
مؤثـر اسـت و جوشـانده دو مشـت ریـزوم گیـاه در یـک لیتـر آب به طـوری که بـه مدت 15
دقیقـه بجوشـد را توصیـه کرد.
وی اظهـار کـرد :ایـن جوشـانده را پـس از صـاف کـردن بـه صـورت غرغره و شستشـوی
مخـاط دهـان و حلـق میتـوان اسـتفاده کـرد.
متخصـص شـیمی دارویـی و عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی ایـن
پژوهشـکده گیـاه بارهنـگ را نیـز در رفع التهاب مخـاط دهان و حلق و حنجره مؤثر دانسـت
و گفـت :بدیـن صـورت کـه  50تـا  100گرم بـرگ یا ریشـه گیـاه را در یک آب جوشـانده و
در روز  3فنجـان مصـرف شـود.
وی تصریـح کـرد :یکـی دیگـر از گیاهانـی کـه این عضـو هیات علمـی در درمـان التهاب
گلـو مؤثـر دانسـت مریـم گلی میباشـد .مریـم گلی بـا اسـم علمـی Salvia officinalis
قابـض و دارای اثـر درمانـی در رفـع آنژیـن ،ورم مخـاط دهان ،حلـق و زبان اسـت و میتوان
بـا شستشـوی مخـاط دهـان و حلق بـه صـورت غرغره کـردن و یا مصـرف جوشـانده  5گرم
بـرگ گیـاه در یـک لیـوان آب از اثـر درمانی ایـن گیاه اسـتفاده کرد.
دکتر رضازاده در پایان به خواص بی نظیر ختمی و ممرز به عنوان قابض ،نرم کننده مخاطها
و دارای اثر رفع تحریکات مخاط دهان و حلق اشاره کرد و گفت :در حدود  10گرم از قطعات
ریشه این گیاهان را در یک لیتر آب به طوری که به مدت  10دقیقه بجوشد ،جوشانده و بعد از
صاف کردن به صورت غرغره و شستشوی مخاط حلق و دهان مورد استفاده قرار دهید.

ایـن گیـاه بـرای درمان خونریـزی مفرط عـادت ماهیانه و سـایر خونریزیهای شـدید توصیه
میشـود ،اسـتفاده از آن در زمـان تـب ،هذیـان و لـرز بسـیار مفیـد اسـت و از جوشـانده این
گیـاه بهعنـوان مـدر و نرم کردن سـینه اسـتفاده میشـود.
دکتـر شـاهی با بیـان اینکه دمکرده سـاقههای زیرزمینـی آن برای بنـد آوردن خونریزی
بواسـیر تجویـز میشـود ،ادامـه داد :جویدن سـاقههای ثیل کبیـر و قـرار دادن آن روی زخم
بهصـورت مخلـوط بـا بـزاق دهـان اثـرات مفیـدی دارد ،از ریشـه لهشـده گیاه برای تسـکین
التهـاب مجـاری ادرار و قطـع سـوزش آن اسـتفاده میشـود ،بـه دلیـل قابـض بـودن ،شـیره
گیـاه را روی زخمهـای تـازه بریدهشـده میمالنـد .ایـن گیـاه همچنین بـرای درمان اسـهال
خونـی و مزمن بـکار میرود.
وی در مـورد نـکات احتیاطـی مصـرف ایـن گیاه گفـت :مقدار خـوراک این گیـاه در روز
تـا  20گرم اسـت.
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مدیـر مرکـز خدمـات تخصصی گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی گفت:
گل سـاعتی فشـارخون را کاهـش داده و بـرای درمـان بیخوابی مانند دیازپام اثربخش اسـت
و بـرای آرامـش کودکانـی کـه فعالیت بیـش از حد دارند موثر اسـت.
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ۲۶ ،مهر مـاه :مهندس حسـین راغ آرا
گفـت :گل سـاعتی کـه بـا نـام گل سـاعت نیـز شـناخته میشـود ،گیاهـی بـا طبیعـت گیاه
گـرم و خشـک اسـت کـه از گل و اندامهـای هوایـی گیـاه در طب گیاهی اسـتفاده میشـود.
مدیـر مرکـز خدمـات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی با اشـاره
بـه اینکـه ایـن گیـاه آرامبخش ،مسـکن و خوابآور اسـت و برای رفع تشـنج از آن اسـتفاده
میشـود ،افـزود :بـرای رفـع اسـترس و اضطـراب اثـر بسـیار خوبـی دارد و بـرای رفـع لرزش
افـراد سـالخورده یک قاشـق مرباخـوری از گیاه در یک لیـوان آب بهصورت دمکرده اسـتفاده
میشود.
مهنـدس راغ آرا ادامـه داد :گل سـاعتی فشـارخون را کاهش داده و بـرای درمان بیخوابی
ماننـد دیازپـام اثربخـش اسـت و بـرای آرامش کودکانـی که فعالیـت بیش از حـد دارند موثر
است.
مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا
بیـان اینکـه بـرای رفـع سـرگیجه ،سـردرد و درمـان حالـت افسـردگی از این گیاه اسـتفاده
میشـود ،بیـان کـرد :برای رفع عـوارض یائسـگی و گرگرفتگی اثـرات مفیدی دارد ،نشسـتن
در دمکـرده گل سـاعتی بـرای درمان بواسـیر اثـرات درمانـی دارد و برای تقویت قـوه بینایی
اثربخش اسـت.
وی در مـورد میـزان مصـرف ایـن گیـاه یـادآور شـد :روزی دو نوبـت به میـزان  ۵/0تا 1
گـرم مصرف میشـود.
همچنیـن مصـرف بیـش از حـد مجـاز ایجـاد خوابآلودگـی میکنـد ،در زمـان بـارداری
و شـیردهی نبایـد اسـتفاده شـود و مصـرف آن بـرای کـودکان زیر  ۳سـال منع شـده اسـت.

طریـق یـک تـرک یـا بریدگی کوچک وارد پوسـت میشـود و ضایعـات دلمه ماننـد و خارش
داری را بـر روی پوسـت صـورت و مناطـق دیگـر بدن ایجـاد میکند.
وی در ادامـه افـزود :عالئـم ایـن بیمـاری ،لکههـای کوچـک و تاولهـای خـارشدار ریـز
روی صـورت خصوصـا در اطـراف دهـان و سـوراخهای بینـی اسـت.
ایـن عضـو هیـات علمـی اظهار کـرد :گیاهانی که بـرای درمان ایـن بیماری موثر هسـتند
اکلیـل کوهـی ،اسـطوخودوس ،ریحـان ،برگهـای اکالیپتـوس و بابونه اسـت؛ بـه این صورت
کـه یکمشـت از گیاهـان مذکـور را بـه مـدت  10دقیقه در آب جوش بخیسـانید سـپس آن
را صافکـرده و بگذاریـد تـا سـرد شـود 2 .تـا  3بـار در روز مناطق زخـم دار و آلـوده را با آن
شستوشـو دهید.
وی تنتـور پروپلیـس (بـره مـوم) را باعـث بهبـود زرد زخـم دانسـت و بـا بیـان ایـن کـه
رعایـت نکات بهداشـتی خصوصا شستوشـوی مـداوم پوسـت ،بهترین راه پیشـگیری از ابتال 
به بیماریهای مسـری از جمله زرد زخم اسـت ،خاطرنشـان کرد :شستشـو با سـرکه سـیب
کـه یـک آنتـی بیوتیـک طبیعی میباشـد ،بسـیار موثر اسـت.
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توسعه کلکسیون رده سلولی
فیربوبالستی بز مرخز
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گیاهان دارویی موثر در درمان
بیامری زرد زخم

روابـط عمومـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی ۰۱ ،آبـان ماه:
زرد زخـم یکـی از عفونتهـای پوسـتی رایـج اسـت کـه بیشـتر اوقـات بـه دلیـل باکتریایی،
بهخصـوص باکتـری «اسـتافیلوکوک اورئـوس» یـا «اسـتاف» ،بـروز میکند و در حـدود  ۴تا
 ۱۰روز مسـری اسـت .دلیـل نامگیـری زرد زخـم به این دلیل اسـت که بعد از بـروز بیماری،
زخـم میترکـد و پوسـته روی آن بـه رنـگ زرد در میآیـد.
دکتـر نسـیم زریـن پنجـه عضـو هیـات علمی ایـن پژوهشـکده در خصـوص ایـن بیماری
عنـوان کـرد :زرد زخـم یک عفونت پوسـتی مسـری اسـت که اغلب صـورت ،بازوهـا و پاها را
درگیـر میکنـد و بیشـتر در کـودکان و بهویـژه در گروه سـنی  2تـا  5سـال رخ میدهد و از

روابـط عمومـی مرکز ملی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایران ۱ ،آبان مـاه :محققان
بانـک سـلولهای انسـانی و جانـوری مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایران وابسـته به
جهاددانشـگاهی در مطالعهای موفق به جداسـازی ،کشـت و تکثیر سـلولهای فیبروبالسـت
بز مرخز شـدند.
نابـودی هرچـه بیشـتر حیوانـات اهلـی سـاالنه منجـر بـه کاهـش دسترسـی پایـدار و
همیشـگی آنهـا شـده اسـت؛ بنابرایـن ،یـک دیـدگاه اسـتراتژیک بـرای حفاظـت از تنـوع
زیسـتی ،مقابلـه بـا چالشهای بیسـابقهای اسـت کـه در گسـترش جمعیت این جانـوران در
آینـده بـا آن روبرو هسـتیم.
دکتـر عبدالرضـا دانشـور آملـی مدیر بانک سـلولهای انسـانی و جانـوری در خصوص این
دسـتاورد گفـت :ایـن مطالعه با هـدف ایجاد و حفـظ ردههای سـلولی فیبروبالسـت بز مرخز
بهعنـوان گونـهای درخطـر انقـراض انجام شـد .در این راسـتا ،سـلولهای فیبروبالسـت اولیه
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روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی ۳ ،آبان ماه :عضو گروه پژوهشی
مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه گل
حسرت برای کاهش التهاب و درد استفاده میشود ،اظهار کرد :برای بیماری نقرس و
روماتیسم از آن استفاده میشود و برای بیماریهای سیاتیک و نقرس مفید است.
دکتـر سـاره حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه گل حسـرت را بـا نامهایـی چـون سـورنجان،
عکنـه ،سـورنگان میشناسـند ،گفـت :طبیعـت گیـاه خیلـی گـرم و خشـک اسـت ،بهصورت
اسـتعمال خارجـی از ضمـاد آن بـرای کاهـش التهـاب و درد اسـتفاده میشـود و مصـرف
خوراکـی آن بـه میـزان محـدود بهعنـوان مسـهل کاربـرد دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گل حســرت بــرای بیمــاری نقــرس و روماتیســم اســتفاده
میشــود ،بیــان کــرد :غــده زیرزمینــی گل حســرت یــا ســورنجان ســه نــوع اســت :نــوع اول
رنــگ پوســت خارجــی و مغــز غــده هــر دو ســفید رنــگ اســت و طعــم آن شــیرین اســت،
نــوع دوم رنــگ پوســت و مغــز آن هــر دو زرد تیــره یــا ســرخرنگ اســت و نــوع ســوم رنــگ
پوســت و مغــز آن ســیاه و مــزه آن تلــخ اســت .بــرای اســتعمال داخلــی یــا مصــرف خوراکــی
حتمـاً بایــد از نــوع اول کــه ســفیدرنگ اســت اســتفاده کــرد .نــوع دوم و ســوم ســمی بــوده
و مصــرف آن مجــاز نیســت ،زیــرا مســمومیت شــدید ایجــاد میکنــد ولــی در اســتعمال
خارجــی از آن اســتفاده میشــود .حتــی اســتعمال خارجــی نــوع ســوم آنکــه ســیاهرنگ
اســت نیــز توصیــه نمیشــود.
عضـو گروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی
بـا بیـان اینکـه نـوع سـفید و خوراکـی آن مسـهل بلغـم بـوده و بهویـژه بـرای ناراحتیهای
مفصلـی بسـیار اثربخـش اسـت ،ادامـه داد :بـرای رفـع ورم طحـال کاربـرد دارد ،بـرای
بیماریهـای سـیاتیک و نقـرس مفیـد اسـت.
دکتـر حسـینی بـا بیـان اینکه ضماد آن بـا زعفران و تخممرغ در تسـکین درد اسـتخوان
و تحلیـل ورمهـای سـفت بسـیار اثربخـش اسـت ،ادامـه داد :ضمـاد آن همراه با سـرکه برای
درد مفاصـل و آرتـروز مفیـد اسـت ،شـیاف آن بـا روغـن حیوانـی بـرای درمـان و افتـادن
دانـه بواسـیر و تسـکین درد بسـیار موثـر اسـت ،همـراه بـا زنجبیـل و فلفـل بـرای رفـع درد
مفاصـل اثـرات خوبـی دارد ،سـورنجان سـفید همـراه بـا صبـر زرد بـرای بیمـاری سـیاتیک

گیاهان دارویی موثر در کاهش
عالئم بیامریام اس

روابــط عمومــی پژوهشــکده گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی ۵ ،آبــان مــاه:
بیمــاری مالتیپــل اســکلروزیس ( )MSیــک بیمــاری مزمــن دســتگاه عصبــی مرکــزی
اســت .عالئــم بیمــاری  MSاز یــک بیمــاری خــوش خیــم تــا یــک بیمــاری ناتــوان کننــده
متغیــر اســت .ایــن بیمــاری باعــث اختــال سیســتم حســی ،فلجــی و از دســت دادن
سیســتم تعادلــی میشــود کــه ایــن عالئــم بــه محــل ضایعــه در سیســتم اعصــاب مرکــزی
بســتگی دارنــد.
مهن ــدس اقب ــال جاس ــمی کارش ــناس ای ــن پژوهش ــکده در خص ــوص تاثی ــر گیاه ــان
دارویـــی بـــر روی بیماریهـــا عنـــوان کـــرد :امـــروزه در بحـــث گیاهـــان دارویـــی
تحقیق ــات گس ــتردهای ص ــورت گرفت ــه و داروه ــای ب ــا م ــاده موث ــره طبیع ــی ،ایدهه ــای
جدیـــدی بـــرای پژوهشـــگران جهـــت درمـــان راحتتـــر و ارزانتـــر بیماریهـــا فراهـــم
کـــرده اســـت.
وی در ادامـــه افـــزود بیماریهـــای ناشـــناخته در جوامـــع بشـــری بیشـــترین
بررســـیهای علمـــی را بـــه خـــود اختصـــاص دادهانـــد و بیمـــاریام اس یکـــی از
شـــایعترین بیماریهـــای سیســـتم عصبـــی در جهـــان اســـت کـــه عامـــل یـــا عوامـــل
بـــروز آن ناشـــناخته باقـــی ماندهانـــد.
جاس ــمی اظه ــار ک ــرد :ام ــروزه ش ــواهد علم ــی بس ــیاری وج ــود دارد ک ــه اهمی ــت و
نقـــش تغذیـــه را در حفـــظ ســـامتی بیمـــاران مبتـــا بـــه اماس را ثابـــت کـــرده اســـت.
همچنی ــن گیاه ــان داروی ــی نی ــز ک ــه از دیرب ــاز در درم ــان و پیش ــگیری ای ــن بیم ــاری
بهکارب ــرده میش ــوند گیاهان ــی هس ــتند ک ــه ب ــرای تقوی ــت حافظ ــه و تش ــدید جری ــان
خ ــون مفی ــد ب ــوده و نی ــز آرامبخ ــش هس ــتند
جاس ــمی خاطرنش ــان ک ــرد :طب ــق تحقیق ــات انجامگرفت ــه ،گیاه ــان داروی ــی نظی ــر
کنـــدر ،زعفـــران ،گیاهـــان حـــاوی کافئیـــن ،ژینکـــو و شـــاهدانه در کاهـــش عالئـــم و
حمـــات اماس موثـــر میباشـــند .بهعنوانمثـــال از گیـــاه کنـــدر بـــرای مهـــار
پروســـو گرانیتهـــا لونکوتریـــن التهابـــات مغـــز اســـتفاده و بـــه درمـــان بیمـــاری کمـــک
میش ــود .ب ــرای اینک ــه ام اس پیش ــرفت کن ــد گلبوله ــای س ــفید بای ــد از س ــد رگه ــای
مغ ــزی عب ــور کنن ــد و بن ــا ب ــر مطالع ــات دانش ــگاه کرن ــل ،کافئی ــن مس ــیر گیرندهه ــای
آدنوزیـــن را مســـدود و از پیشـــروی گلبولهـــای ســـفید جلوگیـــری میکنـــد.
وی عنـــوان کـــرد :لرزشهایـــی کـــه در بیمـــار اماس وجـــود دارد درمانـــش خیلـــی
مش ــکل اس ــت و ش ــاهدانه یک ــی از م ــواردی اس ــت ک ــه میتوان ــد در کاه ــش آن موث ــر
باشـــد .آرامبخـــش بـــودن و تســـکین دادن نیـــز از خـــواص مهـــم زعفـــران ذکـــر شـــده
اس ــت.
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از بیـش از  50بـز مرخـز نر و ماده ،جداسـازی ،کشـت و تکثیر داده شـد.
وی افـزود :سـلولهای کشـت یافتـه از نظر ویژگیهـای ظاهری ،جمعیت و تکثیر سـلول،
آنالیـز کروموزومـی ،آلودگیهای میکربی و مایکوپالسـمایی و بیان پروتئینهای فلوئورسـنت
بـا وکتورهـای ویروسـی بررسـی شـدند .بر اسـاس آزمـون افتـراق بیـن گونهای ،سـلولهای
بهدسـتآمده از ایـن نـژاد هیچگونـه آلودگـی ادغـام با سـلولهای دیگـر و یا عدم شناسـایی
هویـت را نداشـته و بهطـور خالـص ذخیرهسـازی و بانک شـدند.
دکتـر دانشـور همچنیـن بیـان کـرد :موضـوع حایـز اهمیـت در ایـن پـروژه توسـعه بانک
سـلولهای بـز مرخـز اسـت کـه بهعنـوان کلکسـیون سـلولی گونـه در معرض خطـر انقراض
در کشـور بـه ثبـت رسـیده اسـت .ایـن مطالعـه نشـان داده اسـت که میتـوان سـلولهای با
حفـظ پایـداری خصوصیـات ژنتیکـی نگهـداری و جمـعآوری کرد.
نتایـج ایـن پژوهـش در ژورنـال  Molecular Biology Reportsبه چاپ رسـیده
است.

بسـیار اثربخش اسـت ،سـورنجان سـفید بـرای درمـان زخمهای کهنه بسـیار اثربخـش بوده
و سـورنجان عامـل ضـد سـرطان بسـیار موثری اسـت.
دکتـر سـاره حسـینی در مـورد میـزان مصـرف این گیـاه گفت :میـزان مصرف سـورنجان
در  24سـاعت  2/0تـا  0/5گرم اسـت.
وی همچنیـن یـادآور شـد :مصـرف آن تنهـا با توصیه پزشـک مجـاز بوده و بـرای بیماران
قلبـی ،زنـان بـاردار و افرادی که مشـکالت گوارشـی دارند ،مجاز نیسـت.

سالبیستودوم│شماره185

بهبود آرتروز زانو با تجویز روغن
سیاهدانه خوراکی به بیامران
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روابـط عمومـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی ۰۸ ،آبـان ماه:آخریـن
یافتههـای محققـان پژوهشـکده گیاهـان دارویـی حاکـی از ایـن اسـت کـه مکمـل روغـن
سـیاهدانه بهصـورت خوراکـی موجـب کاهـش درد در بیمـاران مبتال بـه آرتروز زانو میشـود.
طـرح ارزیابـی شـاخصهای بهبـود آرتـروز با تجویـز روغن سـیاهدانه خوراکی بـه بیماران
مبتلا بـه آرتـروز زانـو یـک کار آزمایـی بالینـی تصادفـی شـده دوسـوکور بـا مسـوولیت
دکتـر حسـن فلاح حسـینی عضـو هیـات علمـی گـروه فارماکولـوژی و طـب کاربـردی این
پژوهشـکده بـا همـکاری دکتـر رضـا محتشـمی عضـو هیـات علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی
بقیهاهلل(عـج) پایـان پذیرفـت.
دکتـر حسـن فلاح حسـینی عضـو هیـات علمی و مسـوول اجـرای ایـن طرح پژوهشـی
عنـوان کـرد :آرتـروز شـایعترین بیمـاری مزمـن ناتوانکننـده و تحلیـل برنده مفاصل اسـت
کـه بـا درد و تخریـب غضـروف مفاصل مشـخص میشـود.
وی در ادامـه افـزود :ایـن بیمـاری معمولتریـن شـکل آرتریت بـوده و غالبا افراد سـالمند
را تحـت تاثیـر قـرار میدهـد و در مراحـل پیشـرفته ،واکنـش التهابی در غشـای سـینوویال
غضـروف بـروز میکند.
وی اظهـار کـرد :ایـن بیمـاری منجـر بـه درد شـدید ،تـورم ،تغییـر شـکل و اختلال در
حرکـت مفاصـل میشـود و درمـان آن شـامل کنتـرل درد بـرای بهبـود عملکـرد و کیفیـت
زندگـی ،ترکیبـی از مداخلات غیـر دارویـی ،عوامـل دارویـی یـا در صـورت عـدم بهبـودی،
جراحی اسـت.
فلاح حسـینی بیـان کرد :آمارها حاکی از آن اسـت که شـیوع این بیماری در کشـورهای
غربـی در افـراد  45-64سـاله 30درصـد و در افـراد مسـنتر از  65سـال 68درصـد ذکـر
شـده اسـت و گزارشهـا سـازمان جهانـی بهداشـت ( )WHOنیز شـیوع بـاالی آن را تایید
میکنـد.
ایـن عضـو هیـات علمـی گفـت :درد و ناتوانـی حاصـل از آرتـروز ،عـوارض اجتماعـی،
اقتصـادی و هزینههـای بـاالی درمانـی و شـیوع بـاالی آن در افـراد سـالمند سـبب توجـه
محققـان پژوهشـکده گیاهـان دارویـی بـه تحقیـق بیشـتر در مـورد جنبههـای درمانـی آن
بوده اسـت.
بـه گفتـه این پژوهشـگر اسـتفاده از ترکیبـات ضدالتهـاب نظیر روغـن سـیاهدانه احتماال
بتوانـد در کاهـش درد و التهـاب آرتروز موثر باشـد.
فلاح حسـینی در ادامـه عنـوان کـرد :گزارشهـا حاکـی از آن اسـت کـه ترکیبـات دانـه
ایـن گیـاه قـادر اسـت عوامـل التهـاب زا نظیـر پروسـتاگالندینها ،فاکتـور نکروز تومـور آلفا
( )TNF-αو اینترلوکیـن   )1-IL(1را مهـار کنـد و همچنین گزارش شـده اسـت که روغن
سـیاهدانه تولیـد  NOو  PGE2را در غضروفهـای اسـتئوآرتریتی در مـدل حیوانی کاهش
داده است.
وی در پایـان تاکیـد کـرد :بـا توجه بـه اهمیت پزشـکی آرتروز و عـوارض و ناتوانی ناشـی
از آن و گزارشهـای متفاوتـی کـه در زمینـه فراوانـی و عوامـل خطرسـاز آن وجـود دارد و
بـا عنایـت بـه اینکه مصـرف داروهـای ضدالتهـاب غیراسـتروئیدی بـرای کاهـش التهاب در
ایـن بیمـاران میتوانـد عوارضـی را بـه دنبـال داشـته باشـد ایـن مطالعـه بـا هـدف بررسـی
اثـر مکمـل روغـن سـیاهدانه بهصـورت خوراکـی بـر بهبـود درد در بیمـاران مبتال بـه آرتروز
زانـو طراحـی و انجـام شـد و نتایج بررسـی نشـان داد کـه مصرف خوراکـی روغن سـیاهدانه،
بـدون عـوارض جانبـی ،درد و سـفتی مفصـل و فعالیـت بدنـی بیماران مبتلا به آرتـروز زانو
را کاهـش داده اسـت.

■□■

کاهش تب با گیاهان دارویی

روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی ۲۲ ،دیماه :شناختهترین
داروهای ضد تب آسپرین است که از سالیسیالتهای موجود در پوست درخت بید و گیاهان
دیگر گرفته شده است .اسید سالیسیلیک دمای بدن را پایین میآورد ولی همین ماده باعث
میشود تا دمای گیاه تا حد معینی باالتر از دمای محیط شود .دلیل ذوب شدن برفهای
اطراف برخی گیاهان در وسط زمستان همین سالیسالتها هستند.
دکتـر رضـا حاجـی آقایی متخصـص فارماکوگنـوزی و عضو هیـات علمی این پژوهشـکده
اظهـار کـرد :هـر تبـی را بالفاصلـه پاییـن نیاورید وقتی بـه حد ناراحـت کنندهای رسـید آن
را درمـان کنیـد .چـون عمومـا تب را نشـانه وجـود عفونت میداننـد گاهی پاییـن آوردن آن
اشـتباه اسـت .داشـتن تب بـا درجه معینـی برای بـدن مفید اسـت و بیشـتر میکروبهایی که
موجـب بیمـاری میشـوند ،در چنیـن دمایـی از بیـن میروند.
حاجـی آقایـی عنـوان کـرد :یکـی از گیاهـان موثـر در پاییـن آوردن تـب گیاه بید اسـت
بدیـن صـورت کـه یـک یـا دو قاشـق مرباخـوری خشـک کـرده پوسـت بیـد در یـک فنجان

آب جـوش چـای درسـت کـرده و بگذاریـد  20دقیقه خیس بخـورد .میتوانید بـرای برطرف
کـردن تلخـی آن دارچیـن ،زنجبیـل ،بابونه ،یـا گیاهان معطر دیگـر اضافه کنیـد .وقتی ثابت
شـد بیـد مسـکنی خوبـی و تـب بر اسـت و مصـرف آن در سراسـر انگلسـتان ،اروپـا و امریکا
گسترش دارد.
وی عـروس چمـنزار اروپایـی را بهعنـوان یکـی دیگـر از گیاهـان کاهنـده تـب معرفـی
کـرد و گفـت کمیسـیون  Eکـه مرکـز تخصصـی آلمان بـرای گیاهان دارویی اسـت ،درسـت
کـردن چـای بـا یـک یـا دو قاشـق مرباخـوری گل عـروس چمنـزار را پیشـنهاد کرده اسـت
بدیـن صـورت کـه روزی سـه فنجـان از ایـن چـای بنوشـید .این گیـاه منبع غنی سالیسـین
بـرای مقابلـه با تب اسـت.
ایـن عضـو هیـات علمـی آقطـی سـیاه را بهعنـوان یکـی دیگـر از گیاهـان تب بـر معرفی
کرده و تصریح کرد کمیسـیون  Eمصرف روزانه دوتا سـه قاشـق مرباخوری گل آقطی سـیاه
را بـرای مقابلـه بـا تـب و لـرز تأییـد کـرده اسـت .همچنیـن در مطالعـهای بـر روی حیوانات
آزمایشـگاهی ،چنـد ترکیـب موجـود در زنجبیـل اثـرات ضد تـب از خود نشـان دادند.
وی در پایـان بیـان کـرد :بسـیاری گیـاه داروشناسـان مصرف نعنـاع فلفلی را بـرای پایین
آوردن تـب توصیـه کـرده و پیشـنهاد میکنند.

■□■

معجزه گیاه خار مریم برای
درمان کبد چرب

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی  1اســـفند ماه:عضـــو
گـــروه پژوهشـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان
جنوب ــی ب ــا تآکی ــد ب ــر اینک ــه از دان ــه خ ــار مری ــم ب ــرای درم ــان کب ــد چ ــرب اس ــتفاده
میش ــود ،گف ــت :ای ــن گی ــاه در درم ــان ناراحتیه ــای کب ــدی و کیس ــه صف ــرا ،یرق ــان،
س ــیروز کب ــدی و دف ــع س ــموم ب ــدن ب ــکار مــیرود.
دکتـــر ســـاره حســـینی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه خـــار مریـــم را بـــا نـــام ماریتیغـــال
نیـــز میشناســـند ،گفـــت :اســـتفاده از ماریتیغـــال تاریخچـــهای بســـیار قدیمـــی دارد.
ای ــن گی ــاه قاب ــض ،تل ــخ ،مع ــرق ،م ــدر ،قــیآور ،مهی ــج ،اش ــتها آور و مق ــوی اس ــت و در
درم ــان ناراحتیه ــای کب ــدی و کیس ــه صف ــرا ،یرق ــان ،س ــیروز کب ــدی و دف ــع س ــموم
ب ــدن ب ــکار مــیرود
دکت ــر حس ــینی بی ــان ک ــرد :ش ــیره حاص ــل از دانهه ــای ماریتیغ ــال ب ــر روی غش ــاء
ســـلولهای کبـــدی اثـــر میگـــذارد و از ورود توکســـین و دیگـــر ترکیبـــات ســـمی
جلوگیـــری میکنـــد ،بنابرایـــن از آســـیب بـــه ســـلولها جلوگیـــری بـــه عمـــل میآیـــد.
عضـو گـروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان
جنوبـی افـزود :تحقیقـات صـورت گرفتهشـده نشـان میدهـد کـه ماریتیغـال (ترکیـب
فالونوئیـد موجـود در دانه) در طب بالینی نیز اسـتفاده میشـود و در معالجه سـموم سـختی
کـه بهوسـیله قـارچ   Amanitaتولیـد میشـود ،مؤثـر اسـت .در خراسـان جنوبـی از دانـه
خـار مریـم بـرای درمـان کبد چـرب اسـتفاده میشـود.
وی همچنین یادآور شد :مصرف زیاد آن میتواند موجب حالت تهوع گردد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

برگزار
اخبار برگزاری دوره ها ،کارگاه ها ،نشستها و
هامیشهایجهاددانشگاهی
■ تبدیل تهدید تحریم کشور به فرصت مصداق بارز کالم حاج
قاسم
■ جهاددانشگاهی یک استثناست که باید بهقاعده تبدیل شود
■ توسعه ارتباط جهاددانشگاهی با دانشجویان عالقهمند به انجام
تهایحرفهای
فعالی 
■ تأسیس خانه صادرات فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
■ خالقیت و نوآوری همزاد جهاددانشگاهی در متام حوزهها
■ برگزار بیست و هشتمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی و
نوزدهمین جشنواره ملی پایاننامه سال
■ لزوم انجام کارهای شاخص فرهنگی در جهاددانشگاهی
■ استفاده از توامنندی جهاددانشگاهی برای نوسازی و بازسازی
دک لهای حفاری
■ جهاددانشگاهی حاصل استعداد دانشجویی است
■ برگزیدگان جشنواره ملی شعر دانشجویی معرفی شدند
■ و ...
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تبدیل تهدید تحریم کشور به فرصت مصداق
بارز کالم حاج قاسم
روابط عمومی جهاددانشگاهی  13دی ماه ،در دومین رویداد ملی – دانشجویی بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که از سوی مرکز
امام ،والیت فقیه و انقالب اسالمی جهاددانشگاهی برگزار شد ،این موضوع که تبدیل تهدید تحریم به فرصت در کشور مصادق بارز کالم سردار سلیمانی
است ،مورد تاکید قرار گرفت.
دومین رویداد ملی–دانشجویی بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور آیتاهلل کاظم صدیقی امامجمعه موقت تهران ،دکتر حمیدرضا
طیبی رییس جهاددانشگاهی ،سردار حسن حسنزاده فرمانده سپاه استان تهران و دکتر جمال رحیمیان سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی امروز
 13دیماه از سوی مرکز فرهنگی دانشجویی امام ،والیتفقیه و انقالب اسالمی جهاددانشگاهی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
کـه مـن سـرباز ملتـم .ملتـی کـه امـام خمینی میخواسـت
جانـش را فـدای آنهـا کند.

تبدیل تهدید تحریم به فرصت در کشور
مصادق بارز کالم سردار سلیمانی است

حاج قاسم در همه خطرها
در خط مقدم بود

آیـتاهلل کاظـم صدیقـی امامجمعـه موقـت تهـران ،در
دومیـن رویـداد ملـی  -دانشـجویی بزرگداشـت شـهید حاج
قاسـم سـلیمانی تصریـح کـرد :شـهید سـلیمانی دلسـوز
مظلومـان و اهـل قـول و عمـل خوب بـود .او هم عاشـق بود
و هـم معشـوق .هـم دلبر و دلـداده ،هم فرمانده و هم سـرباز
و در عیـن حـال شـجاع و عاطفـی بـود .او هـم مردمـی بـود
و هـم الهی.
وی افـزود :آیـت اهلل بهجـت یک عـارف و واصلـی بود که
میفرمود"سـعی کنیـد حرمـی زندگـی کنیـد ".اگـر حرمـی
زندگـی نکنیـد ،خدایی ناکرده حرامی میشـوید .حاج قاسـم
همیشـه حرمـی بـود و در حـرم زندگـی میکرد.
امامجمعـه موقـت تهـران بـا بیـان ایـن کـه شـهید
سـلیمانی در دلهـای ماسـت و دارد مـا را اداره میکنـد،
گفـت :امیرالمؤمنیـن بـه مالـک اشـتر میگویـد که تـو مال

یـک گـروه نیسـتی .خداونـد ،خـدای همـه اسـت .همـه را
دوسـت بداریـد.
آیـت اهلل صدیقی ادامه داد :سـراغ آدمهایـی که گرفتاری
اخالقـی دارنـد ،برویـد و آنهـا را طـرد نکنید .نسـبت به همه
خوشـبین باشـید و ظرفیتتـان را بـاال ببریـد .بـرای همـه
برکـت داشـته باشـید .ایـن رمـز موفقیت شـهید حاج قاسـم
سـلیمانی است.
وی افـزود :خـون شـهید نمیخشـکد چرا کـه روح و حق
اسـت .همـه کارهـا را دل انجـام میدهـد .فکـر و علـم چراغ
اسـت .آنچـه آدم را میبـرد ،دل و ایمـان اسـت .اگـر خداوند
در دل قـرار بگیـرد ،نـور خداونـد خارج و خاموش نمیشـود.
حـاج قاسـم در همـه خطرهـا در خط مقـدم بـود .او فرمانده
سـتادی نبـود .زمانـی کـه فـردی بـه او نامـه نوشـت و گفت
کـه نامـزد ریاسـت جمهوری شـوید .در پاسـخ به او با تشـکر
از میگویـد کـه از مـن بهترهـا زیـاد هسـتند ،اما من سـرباز
صفـر هسـتم .اجـازه دهیـد مـن پسـتم را تـرک نکنـم چـرا

در ایـن مراسـم دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس
جهاددانشـگاهی طـی سـخنانی بـا اشـاره بـه کالم سـردار
شـهید سـلیمانی کـه میگفـت فرصتی کـه در تهدیـد وجود
دارد ،در خـود فرصتهـا وجود ندارد به شـرطی که نترسـیم،
نترسـانیم و نترسـید ،اظهـار کـرد :اگـر یـک مـرور کوتـاه به
قبـل از انقلاب داشـته باشـیم میبینیم کـه غربیهـا با علم
و فنـاوری بـه اقتـدار اقتصـادی و نظامـی رسـیدند و متوجـه
شـدند کـه بـا توجـه بـه اهمیـت علـم و فنـاوری باید سـعی
کننـد کـه دیگر کشـورها بـه این موضوع دسـت پیـدا نکنند.
دکتـر طیبـی ادامـه داد :غربیهـا بـرای دسـتیابی بـه
اهـداف خـود بـه شـدت در زمینـه عـدم خودبـاوری ملتهـا
تلاش کردنـد .با پیروزی انقالب اسلامی و نفس مسـیحایی
امـام خودبـاوری در ملـت ایران ایجاد شـد و انقالب اسلامی
خـارج از دو قطـب شـرقی و غربـی بـه پیـروزی رسـید و
حرفهـای جدیـدی بـرای دنیـا و آخـرت مـردم داشـت.
رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد :بـا پیـروزی انقلاب
اسلامی و ایسـتادگی ملـت ایـران در برابـر غـرب و شـرق
کشـور  تحریـم شـد کـه ایـن تحریمهـا یـا همـان تهدیـد،
فرصتـی خوبـی بـود بـرای ایـن کـه بتوانیـم بسـیاری از
وابسـتگیهای خـود را رفـع کنیـم.
وی افـزود :بـا تشـکیل جهاددانشـگاهی در سـال  ۵۹و
انجـام کارهـای زیاد علمـی و فناروانـه و فرهنگی که توسـط
ایـن نهـاد انجـام شـد و بـا گذشـت بیـش از چهـل سـال از
ایـن مسـاله و مـرور فعالیتهـای علمـی و فناورانـه فراوانـی
کـه از سـوی ایـن نهـاد انجـام شـد نشـان دهنـده عمـل بـه
کالم سـردار شـهید سـلیمانی اسـت .این باور  بچه مسـلمان
و انقالبـی بـود کـه بـا تلفیـق علـم ،ایمـان و عمـل میتوانند
کارهـای بزرگـی انجـام دهنـد و ایـن کارهـا انجـام شـد و
نترسـیدند.
دکتر طیبی با اشاره به ذکر مثالهایی از فعالیتهای

مکتب حاج قاسم مکتب انقالب و
منطبق با مکتب امام و رهبری

سردار حسنزاده در ادامه مراسم اظهار کرد :در خصوص
سردار سلیمانی و مکتب حاج قاسم و ابعاد مختلف شخصیتی
وی صحبتهای زیادی وجود دارد و مطالب زیادی مطرح
شده است.
وی افزود :اما بنده از این منظر وارد میشوم که چه
ابعادی از ابعاد شخصیتی حاج قاسم برتری دارد که امروز
او را به شخصیتی تبدیل کرده که رهبری آن را یک راه و
یک مکتب میداند؟
سردار حسنزاده ادامه داد :بسیاری از فرماندهان دیگری
هم در این مکتب دارای تجربیات و موفقیتهای قابل توجهی
بودن و هستند اما آنچه مهم است شخصیت ذوابعاد و جامع
االطراف حاج قاسم است که توانست بسیاری از نظریهها را
که به آن چندان پرداخته نمیشود در صحنه عمل به منصه
ظهور برساند.
وی تصریح کرد :مکتب حاج قاسم مکتب انقالب و منطبق
با مکتب امام و رهبری و مکتب عاشورا و سیدالشهدا است
و یکی از دالیل توجه به این مکتب این بود که حاج قاسم
مکتب عاشورا را عملیاتی کرد و به ثمر رساند و نتیجه مثبت
آن را به همه نشان داد.
سردار حسنزاده افزود :در رابطه با شخصیت حاج قاسم
سه محور مورد توجه است که مبنای اصلی مکتب حاج قاسم
و به اوج رسیدن او در منطقه است و این  ۳محور پرداختن

دکتر جمال رحیمیان سرپرست معاونت فرهنگی
جهاددانشگاهی در این مراسم اظهار کرد :گرامیداشت یاد
سردار به اندازهای ارزشمند است که میتوان هفتهها برایش
وقت گذاشت .من از سازمان دانشجویان و مرکز فرهنگی
دانشجویی امام ،والیتفقیه و انقالب اسالمی که هفتههاست
برای برگزاری این رویداد تالش میکنند تشکر میکنم.
وی افزود :سردار سلیمانی یکی از مصادیق آیه  ۲۳سوره
ِین ِر َج ٌ
ال َص َد ُقوا َما
احزاب است که میفرماید" ِّم َن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
َعا َه ُدوا َّ
اللَ َعلَ ْی ِه ۖ َف ِم ْن ُهم َّمن َقضَ ی ن َْح َب ُه َو ِم ْن ُهم َّمن یَن َتظِ ُر
ۖ َو َما بَدَّ لُوا ت َْبد ً
ِیل " (در میان مؤمنان مردانی هستند که بر
سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادهاند؛ بعضی پیمان
خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)،
و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و
پیمان خود ندادند).
دکتر رحیمیان ادامه داد :سردار دلها حاج قاسم سلیمانی
سرداری بود که هم انتظار کشید و هم بر عهد خود ماند تا
به شهادت رسید.
وی بیان کرد :برای شناخت یک شخصیت ،افرادی این
توفیق نصیبشان میشود که با وی زندگی کردهاند و آن
شخصیت را از نزدیک میشناسند و دیگران نیز از آثار
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تاثیرگذار جهاددانشگاهی گفت :دستیابی به فناوری متههای
حفاری و سیستم رانش واگنهای مترو از جمله دستاوردهای
جهاددانشگاهی است که مروز در بسیاری از زمینهها
حرفهای فراوانی برای گفتن دارد.
رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد :مشکالت ما حل
نمیشود مگر این که بتوانیم به سخنان حاج قاسم سلیمانی
عمل کنیم .در یک دوره ده ساله میتوانیم به خواستههای
خود برسیم .توقع داریم در دولت آقای رییسی کارهایی که
انجام میشود در مجموعههایی مانند جهاددانشگاهی که
رهبر انقالب مستقم آن را تأیید و تشویق میکرد ،مورد
حمایت قرار گیرد.
وی بیان کرد :هیچ مشکلی نداریم و کشور میتواند
در یک برنامه  10ساله و دو برنامه  5ساله به بسیاری از
خواستههای خودش برسد و به یک اقتصاد شکوفایی برسیم
که در عین رعایت عدالت و اخالق دنیا و آخریت مردم در
این حکومت آباد شود.

حاج قاسم به رابطه خود با خدا ،رابطه خود با والیت و امامت
و همچنین رابطه خود با مردم است.
وی تا کید کرد :امروز بسیار مهم است که همانند
حاجقاسم به مسئوالن فرمول دهیم.
سردار حسنزاده ادامه داد :یک عده از حاج قاسم به
عنوان ژنرال برجسته نظامی ،یک عده آن را به عنوان انسانی
رئوف و عاطفی ،یک یک شخصیت والیت مدارو ژئوپولتیک
یاد میکنند .وی را یک شخصیت ژئوپلتیک  زیرا وی هم
راهبرد را میگوید و هم طرح عملیاتی را بیان میکند .و این
نشان میدهد حاج قاسم مجموعهای از این مؤلفهها را در
خود جمع کرده است.
وی اظهار کرد :نگاه بلند و فراگیر حاج قاسم با این
 ۳محور به دست میآید .اگر این  ۳رابطه اصالح شود و
سنجش کنیم و خود را در آن سطح نگه داریم مکتب حاج
قاسم بیش از این توسعه پیدا میکند .فرمانده سپاه محمد
رسول اهلل (ص) استان تهران ،بیان کرد :یعنی مکتب و نگاه
حاج قاسم دارای فرمولهایی  مختلفی است که یکی از این
فرمولها این است که میگوید فرصتهایی که در بحرانها
وجود دارد در خود آن فرصتها نیست .فرمول دیگر این
است که میگوید نترسید ،نترسیم و نترسانید .حاج قاسم به
این فرمول عمل میکرد .فرمول دیگر حاج قاسم این بود که
میگفت ما برای این میادین باید قدرت ریسک را باال ببریم.
وی تصریح کرد :حاج قاسم در موضوعات معنوی هم
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فرمول داشت یکی از فرمولها این بود که میگفت شرط
شهید شدن شهید بودن است .وی میگفت در انجام کارها
باید به بلوغی برسیم که نباید دیده شویم ،آن که باید ببیند
میبیند .حاج قاسم صاحب نظر بود و راهبرد عملیات و
تاکتیک را همگی با هم داشت.
سردار حسنزاده با تاکید بر این که سه محور رابطه با
خدا ،رابطه با والیت امامت و رابطه با مردم مبنای مکتب
حاج قاسم را پایه گذاری میکند ،گفت :نوشتههایی از او
را میبینیم که رابطه با خدا را به خوبی نشان میدهد و
در نوشتههایش با خدا ،مردم ،سیاسیون ،مسئوالن صحبت
میکند.
وی اظهار کرد :حاج قاسم هیچ وقت برای نظام و انقالب
اسالمی هزینه تراشی نکرد و این به خاطر رابطه قلبی و دلی
او بود .وی رابطه قلبی و دلی با والیت و امامت داشت.
وی افزود :حاج قاسم میگفت ما برای نجات بشریت
مجاهدت میکنیم و این نگاه حاج قاسم است .به خاطر نگاه
بلند سردار بود که تمام افراد با هر نگاهی که بودند حاج
قاسم را دوست داشتند و این سه محور مبنای مکتب حاج
قاسم بود.

سالبیستودوم│شماره185
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مکتوب باقیمانده از آن شخص میتوانند به جهان بینی فرد
پی ببرند.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی تصریح کرد:
بیش از  ۵۰تا  ۶۰عنوان کتاب در رابطه با شهید سلیمانی
نوشته شده است؛ اما کتاب" از چیزی نمیترسیدم "که
نوشته خود شهید است و وصیتنامه ارزشمند ایشان معرف
و نمایانگر شخصیت فردی ،اجتماعی ،سیاسی و اعتقادی
سردار سلیمانی است .همچنین وصیتنامه ایشان میتواند
برای کسانی که میخواهند با سردار سلیمانی آشنا شوند
مفید باشد.

نگاه شهید سلیمانی نگاهی جزئی و
تجزیه کننده جامعه نبود

در ادامه این مراسم ،ابراهیم متقی رییس دانشکده حقوق
و علوم سیاسی دانشگاه تهران طی سخنانی اظهار کرد :قدرت
علیرغم دارا بودن زمینه ذهنی و ادراکی باید در ساخت
اجتماعی و ساخت منطقهای بازتولید شود.
وی افزود :در دوران دفاع مقدس قدرتی باز تولید شد
که ماهیت آن اجتماعی بود تفکر انقالب اسالمی ایران که
به قول فوکو اولین انقالب پست مدرنیستی جهان است این
بود که قدرت در فضای اجتماعی و در شرایط مقاومت معنا
پیدا میکند.
متقی تصریح کرد :در دوران دفاع مقدس فهمیدیم که
برای مقابله با تهدیدات باید هر روز خود را باز تعریف کرده
و معادله قدرت را گسترش دهیم دنبال مبنای تفکر شهید
سلیمانی برگرفته از دفاع مقدس بود.
وی بیان کرد :سردار شهید سلیمانی میدانست که دفاع
و قدرت در ساخت اجتماعی بازتولید میشود نگاه سلیمانی
نگاهی جزئی و تجزیه کننده جامعه نبود و به همین دلیل
است که رهبر معظم انقالب در زمان شهادت ایشان چنین
فرمودند که سلیمانی در هیچ چارچوبی اهل مماشات نبود.
متقی اظهار کرد :سردار شهید سلیمانی مقاومت را
اجتماعی کرد چراکه مقابله با تهدید را در جامعه میدانست
کاری که سلیمانی کرد این بود که نیروهای اجتماعی
پراکنده را به یک قدرت اجتماعی تبدیل کرد و در این زمینه
نقش یک عدسی همگرا را بهخوبی ایفا کرد.

حاج قاسم معمار نظم نوین امنیتی
در منطقه است

در ادامه دکتر علیرضا رضا خواه کارشناس ارشد مسائل
سیاسی و روابط بینالملل و مطالعات آمریکا در این مراسم

اظهار کرد :حاج قاسم سلیمانی در حوزه روابط بینالملل
بهعنوان یک استراتژیست و کسی که دارای فهم نظامی
است ،مطرح بود.
وی افزود :از دو دهه پیش امنیت منطقه دچار خدشه
شده بود و باعث شده بود امنیت منطقه دچار بحران شود و
آمریکاییها بحثهایی با عنوان قرن جدید آمریکایی مطرح
میکردند.
دکتر رضا خواه با اشاره به اینکه حاج قاسم به دنبال نظم
امنیتی جدید در منطقه بود ،بیان کرد :به تعبیر بنده حاج
قاسم معمار نظم نوین امنیتی در منطقه بود.
کارشناس ارشد مسایل سیاسی و روابط بینالملل و
مطالعات آمریکا بیان افزود :الگوی امنیت هیبریدی درونزای
منطقهای یکی از وجههای حاج قاسم است.
همچنین ،دکتر محمد محمودیکیا معاون پژوهشی
پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقالب اسالمی نیز طی
سخنانی در این مراسم در رابطه با تأثیرات مکتب شهید
سلیمانی در اوضاع بینالمللی اظهار کرد :در یک تحلیل
طی چهار سطح به تحلیل پدیدهها میپردازیم .سطح اول،
مشاهدهپذیر علتهاست .سبک دوم ،سبک علی است که علل
تجربی ،اقتصادی ،سیاسی ،فنآورانه و  ...را بررسی میکند.
سطح سوم ،گفتمان و سطح چهارم نیز نظام اصولهاست.
وی افزود :هرچقدر که از سطح هرم به سمت قاعده آن
حرکت کرده و به تحلیل پدیدهها میپردازیم ،الیههای هرم

عمیقتر میشود لذا در راهبردهایی که برای سطوح مختلف
پیشنهاد میشود ،به سمت راهبردهای درازمدت است .لذا
زمانی که از تأثیر مکتب شهید سلیمانی سخن میگوییم این
مسئله به موضوعی شش ماهه یا یک ساله ختم نمیشود،
بلکه راهبردهای این مسئله ،راهبردهای کالن مدت خواهد
بود.
دکتر محمودیکیا بیان کرد :تأثیرات مکتب مقاوت شهید
سلیمانی از خروج شبانه نیروهای اشغالگر از جنوب لبنان
آغاز شده و در ادامه به اتفاقات مختلف در سرزمینهای
منطقه مقاومت میانجامد که هر کدام از این اتفاقات
نمودهای مقاومت مکتب شهید سلیمانی هستند.
وی با بیان اینکه مکتب شهید سلیمانی دارای سطح
مشاهدهپذیر در عرصه عمل است ،تصریح کرد :اگر بخواهیم
وارد سطح دوم تحلیل یعنی سطح علی شویم ،موضوع
نظم مختصات نظام بینالمللی معاصر مطرح میشود.
بعد از حمالت نیروهای ائتالفی به عراق به دلیل اشغال
کویت ،توهم آمریکاییها زیاد به طول نینجامید و اتفاقات
و رویدادهای هزاره سوم تلنگر اساسی خود به سیاستمداران
و سیاستگذاران آمریکایی وارد کرده و آسیبپذیر بودن رزم
آمریکایی را در عرصه عمل به اثبات رساند.
معاون پژوهشی پژوهشکده امام و انقالب با بیان اینکه
سیطره هژمونیک آمریکا و نظم بینالمللی به چالش کشیده
شده است ،اظهار کرد :روند افول قدرت آمریکا بیش از پیش
مشهود است .امروز نظام بینالمللی برای عبور از بحرانهای
مختلف نیازمند بهرهگیری از راهبرد چندجانبهگرایی و
منطق یکجانبهگرایی سابق کارکرد خود را در عمل از دست
داده است.
وی ادامه داد :در دورهای که نظامات حاکم بر روابط
بینالمللی نیازمند اتخاذ یک رویکرد چندجانبهگرایی
هستند ،شاهد هستیم که نقش قدرتهای پیرامونی
برجستهتر میشود .مکتب شهید سلیمانی در به قدرت
رساندن بازیگران جدید و کنشگری آزادانهتری که به این
بازیگران جدید در عرصه بینالملل داده شد ،منجر به این شد
تا قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران در عرصه قاعدهسازی
منطقهای رشد قابل توجهی داشته باشد.
دکتـر محمودیکیـا تصریـح کـرد :در سـطح گفتمـان
نیـز امـروز در یـک نـوع دوگانگـی گفتمانـی در یـک رقابت
گفتمانـی بیـن گفتمان سـرمایهداری و گفتمـان هویتمحور
مواجـه هسـتیم .گفتمـان مقاومـت نتیجـه یـک بیـداری و
آگاهـی نسـبت بـه ارزشهـای بنیادیـن جوامـع اسـت کـه
فرهنـگ مقاومـت را در درون جوامـع بشـری ایجـاد میکند
تـا مانـع از همگونسـازی شـود کـه جریـان سـرمایهداری
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غـرب بـه سـمت آن حرکـت میکنـد.
معاون پژوهشی پژوهشکده امام و انقالب بیان کرد :در
سطح چهارم تحلیل نیز که سطح اسطوره است ،اسطوره
مهمترین سازه معنایی است که بین کارگزاران انسانی شکل
میگیرد .بحث اسطورهها به واسطه بازتولید دائمی که از
ویژگیهای جامعه انسانی نظام کارکردی خود را ارائه میدهد
بسیار مهم است .امروز اسطوره مقاومت از شهید سلیمانی به
مثابه یک اسطوره واحد و نماینده یک جریان اصیل تفکری
اسالم مبارزی یاد میکند که در عین اینکه عقالنیت را
مورد توجه دارد ،اشداه علی الکفار نیز است ،لذا اسطورگی
مقاومت مسئلهای است که در آینده نزدیک شاهد رویشها و
زایشهای مبارک آن خواهیم بود.
در این مراسم ،الهام عابدینی دانشجوی دوره دکتری
مطالعات بریتانیا از دانشگاه تهران ،محمدمهدی عروتی موفق
دانشجوی دوره دکترای حقوق عمومی و حسامالدین شهرابی
فراهانی دانشجوی دوره دکتری فلسفه غرب از دانشگاه
تهران به ارایه مقاالت خود در رابطه با سردار شهید سلیمانی
پرداختند.
حسام الدین شهرابی فراهانی دانشجوی دکتری فلسفه
غرب دانشگاه تهران و پژوهشگر عرصه دین و عرفان اسالمی
دانشمندان
دریان مراسم اظهار کرد :در کاوش و جستجوی
ِ
علوم ،نظریه بر مشاهده تقدم دارد .مورخان نیز از این قاعده
مستثنی نیستند و در تاریخ پژوهی خود میان اسناد و مدارک
تاریخی تابع نظریه خود و در جستجوی تاییدی برای آن
میباشند.
وی افزود :در سطح دیگری این مورخ است که به وقایع
تاریخی ارج و اهمیت میدهد .مث ً
ال عبور قیصر از رود
روبیکان درحالیکه هزاران نفر دیگر پیش .پس از وی از این
رود عبور کردند را مورخ حائز اهمیت میکند .عدهای نقطه
شکاف انقالب اسالمی و آمریکا را  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲و عدهای
تسخیر النه جاسوسی در بدو انقالب میدانند؛ اما به نظر بنده
و برخالف آنچه این دو گروه میپندارند شکاف ایران و آمریکا
را در بنیانها و بنیادها باید جستجو کرد .آنجا که انقالب
اسالمی در بنیان خود حرکتی برخالف نظم جهانی مدنظر
آمریکا بوده و به دنبال بدیلی برای سرمایهداری آمریکایی
بوده و برخالف آنچه فالسفه مغرب زمین معتقد به آن
هستند یعنی تحقق غایت نهایی انسان در مدرنیته به دنبال
تحقق انسانی دیگر است .در ادبیات قرآنی و عرفانی ما شهید
حی و زنده است؛ اما چه کسی شهید را زنده میکند؟ عال ِم
ّ
ربّانی؛ زیرا در همین ادبیات دینی و عرفانی عالم ربّانی هم
حی است و هم محیی یعنی زنده کننده .نفس رحمانی امام
خمینی که یک عالم رب ّ ِانی است و از اسم محیی برخوردار

است کسی مانند ابو مهدی المهندس را به درجه شهادت و
زندگی میرساند و او را از توهمات ناسیونالیستی میرهاند تا
با ملیت عراقی به کمک مردم مظلوم ایران در جنگ تحمیلی
و دفاع مقدس بشتابد.
در ادامه الهام عابدینی دانشجوی دوره دکتری مطالعات
بریتانیا از دانشگاه تهران بیان کرد :نخستین مواجه من با
نحوه پوشش رسانههای بینالمللی به یادداشتی از وال
استریت ژورنال برمیگردد که در آوریل  ۲۰۱۲منتشر شد؛
یعنی همان روزهایی که همه فکر میکردند کار دولت بشار
اسد در سوریه تمام است ،وال استریت ژورنال از مردی
نوشت که به گفته آن ،با اقدامات آمریکا در خاورمیانه مقابله
میکرد .سپتامبر  ،۲۰۱۳نیویورکر آن تیتر معروفش را زد:
فرمانده ای در سایه.
وی افزود :در آن یادداشت آمده بود آن کسی که بهواقع
در حال بازطراحی خاورمیانه و گرداننده سوریه است ،سردار
سلیمانی است .سال  ،۲۰۱۴سالی بسیار مهم بود چرا که
داعش رسماً خالفت خودخوانده خود را اعالم کرد .نام داعش
زیاد در رسانهها شنیده میشد و وحشت از آن بر دنیا سایه
انداخته بود .فاینشیال تایمز در یادداشتی درباره سردار
سلیمانی نوشت آیا این مرد میتواند داعش را نابود کند؟
نیوزویک نوشت سردار سلیمانی ابتدا با آمریکا جنگید و حاال
داعش را در هم میکوبد .فارن پالیسی هم به سردار سلیمانی
لقب شوالیه تاریکی داد اما در کنار همه ادعاها و اتهام زنیها،

نتوانست از نقش پررنگ و مهم ایشان در مبارزه علیه داعش
ننوسید .اوایل مارس  ،۲۰۱۵بیبیسی از سردار سلیمانی
بهعنوان ستاره در حال ظهور یاد کرد و به نماهنگی اشاره
کرد که بهتازگی از سوی جنبش نجباء عراق در ستایش نقش
پررنگ سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم منتشر شده بود.
آن نماهنگ در آن زمان در عراق بسیار پربازدید شد و از
محبوبیت روزافزون سردار سلیمانی میان مردم عراق حکایت
میکرد .سردار سلیمانی دیگر آنطور که نیویورکر نوشته
بود ،فرمانده در سایه نبود و علناً در میدان حضور داشت و
روزبهروز میان مردم عراق و سوریه محبوبتر میشد .سردار
سلیمانی در کنار همه ویژگیهای انسانی و مردمداری که
بهدرستی از آنها یاد میشود ،رهبر مبارزه با تروریسم بود.
همچنین محمدمهدی عروتی موفق دانشجوی دوره
دکترای حقوق عمومی تصریح کرد :در دنیای امروز واژه دفاع
و مفاهیم مرتبط با دفاع عمدتاً بهواسطه دوگانههایی چون
زور ،سلطه و یا جنگ تعریف میشوند .دفاع ملی ،مفهومی
است که فراتر از سرشت و روابط نظامی که هسته اصلی
و سخت آن را تشکیل میدهد ،به همه جنبههای زندگی
اجتماعی در ابعاد ملی و فراملی قابل تسری است و شامل
جنبههای مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی،
حقوقی ،جغرافیایی ،تکنولوژی حتی روانشناختی می-شود.
وی افزود :رویکرد دیپلماسی کالسیک به مفهوم دفاع
ملی با دو انگاره مشخص همراه میشود .اول آنکه ،در این
رویکرد ،تهدیدات خارجی اصوالً جنبه نظامی داشتهاند و
دوم آنکه مقابله با این تهدیدات تا اندازه زیادی به منابع
داخلی قابل تصرف متکی بوده و از هرچه ارزش ملی داشت
دفاع میکرد .معنا یا سطح دوم از مفهوم دفاع ملی ،بهنوعی
محصول توسعهیافتگی یا تکامل رویکردکالسیک به این
مفهوم است و از این رو ،رویکرد یا برداشت مدرن از این
مفهوم به شمار میرود .مطابق این رویکرد ،تهدیدات خارجی
سرشتی صرفاً نظامی ندارند و جنگها در نبردهای نظامی یا
مسلحانه خالصه نمیشوند .در آخر بهروشنی میتوان گفت
که تمامی اقدامات شهید سلیمانی در دوران مسئولیتش
در نیروی قدس عالوه بر اینکه نگاهی الهی حاکم بوده،
دیپلماسی حقوق دفاعی دقیقی نیز مشهود است .حال ان
شاءاهلل این مسیر با همان قوت و دقت نظر قبلی ادامه خواهد
یافت.
گفتنـی اسـت ،برنامههـای دومیـن رویـداد ملـی –
دانشـجویی بزرگداشـت سـردار سـپهبد شـهید حـاج قاسـم
سـلیمانی کـه امـروز همزمـان بـا دومیـن سـالگرد شـهادت
سـردار سـلیمانی آغـاز شـد ،تا دهـه فجـر (اربعین شـهادت
سـردار سـلیمانی) ادامـه دارد.
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

جهاددانشگاهی یک استثناست که
باید بهقاعده تبدیل شود

جهاددانشگاهی ابراز خرسندی کرد و گفت :تمدن وقتی
شکل میگیرد که علم در عمل ظهور پیدا کند و از حالت
انتزاعی خارج شود .کشورهایی که ادعای تمدن دارند فکری
را امتداد داده و در عمل آن را بروز و ظهور دادهاند.
ایـن عضو مجمع تشـخیص مصلحـت نظام افزود :فلسـفه
جهاددانشـگاهی ایـن اسـت که بتوانـد عرصه علم دانشـگاهها
را درصحنـه عمـل امتـداد دهـد یعنـی بایـد حلقـه وصـل
دانشـگاهها بـه دسـتگاهها باشـد.
دکتـر جلیلـی ادامـه داد :مـا امـروز در کشـور هزینـه
قابلتوجهـی در سـطح دانشـگاهها انجـام میدهیـم .ایـن
هزینـه فقـط پـول نیسـت بلکـه بزرگترین هزینـه ،عمر یک
جوان اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بخشـی از گزارشهایـی کـه امـروز
بیـان شـد بـرای مـن تازگـی داشـت گفـت :مـن بـا خواندن
کتـاب خاطرات دکتر حسـین بهاروند ،از اندیشـمندان حوزه
زیسـتفناوری احسـاس غـرور کـردم و ارادتـم بـه ایشـان
بیشـتر شـد ،چراکـه اسـتعداد آنهـا در عرصـه عملـی ظهور
پیداکـرده و نتایـج کمنظیـری را رقـمزده اسـت.
نماینـده رهبـری در شـورای عالـی امنیـت ملـی در
پایـان تاکیـد کـرد :تالشهـای جهاددانشـگاهی نبایـد در
حـد اسـتثناء بماننـد بلکـه بایـد بهقاعـده و رونـد مسـتمر
فعالیتهـای علمـی در کشـور تبدیـل شـود.

جهاددانشگاهی دو هدف توسعه
فرهنگی و توسعه علمی و فناورانه
را دنبال میکند

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی تهران ۲۵ ،آبان:عضو مجمع تشـخیص مصلحت
نظـام در بازدیـد از پژوهشـکده فناوریهـای زخـم و ترمیـم
بافـت جهاددانشـگاهی (یـارا) تاکیـد کـرد :جهاددانشـگاهی
یـک استثناسـت کـه بایـد بهقاعـده تبدیـل شـود.
دکتـر سـعید جلیلـی نماینـده رهبـری در شـورای عالـی

امنیـت ملـی و عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا
همراهـی دکتـر حمیدرضـا طیبی رییـس جهاددانشـگاهی و
دکتر مسعود حبیبی رییس سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی
تهـران از پژوهشـکده فناوریهـای زخـم و ترمیـم بافـت
جهاددانشـگاهی (یـارا) بازدیـد کـرد.
دکتر جلیلی در این بازدید از ثمربخش بودن فعالیتهای

رییـس جهاددانشـگاهی نیـز در ایـن مراسـم گزارشـی از
سـابقه و فعالیتهـای مجموعـه جهاددانشـگاهی از زمـان
تشـکیل آن ارایـه کـرد.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا بیــان اینکــه در ایــن نهــاد
دو هــدف توســعه فرهنگــی و توســعه علمــی و فناورانــه را
دنبــال میکنیــم ،گفــت :وقتــی جهاددانشــگاهی تشــکیل
شــد بالفاصلــه جنــگ بــر کشــور تحمیــل شــد و مــا بــا

توجــه بــه ایدههایــی کــه داشــتیم ســراغ لجســتیک
جنــگ رفتیــم و در حــوزه پزشــکی نیــز بــه دنبــال پزشــک،
پرســتار و نیروهایــی بودیــم کــه بتواننــد در جنــگ خدمــات
پزشــکی ارایــه کننــد.
دکتــر طیبــی در ادامــه بــه فعالیتهــای جهاددانشــگاهی
در حــوزه پزشــکی پرداخــت و گفــت :ســرطان پســتان
یکــی از شــایعترین ســرطانها در بیــن زنــان اســت کــه
از جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی تهــران کار خــود را در
ایــن زمینــه آغــاز کــرد و اکنــون بهصــورت مســتقل بــه
کار خــود ادامــه میدهــد و اکنــون قطــب ســرطان پســتان
در کشــور اســت.
وی ادامــه داد :گروهــی از اســاتید خدمــت مقــام معظــم
رهبــری طرحــی را ارایــه کــرده بودنــد کــه بســیاری از
ذخایــر ژنتیــک بــه خاطــر شــرایط نگهــداری در حــال از
بیــن رفتــن اســت و الزم اســت کــه مــا یــک مرکــز ملــی
ذخایــر ژنتیکــی ایجــاد کنیــم .ایشــان هــم فرمودنــد اگــر
جهاددانشــگاهی متولــی انجــام ایــن کار میشــود دفتــر
ایشــان کمــک کننــد ایــن موضــوع شــکل بگیــرد.
رییــس جهاددانشــگاهی در بخــش دیگــری از گــزارش
خــود بــا انتقــاد از اینکــه در خریدهــای خارجــی کشــور،
بحــث انتقــال فــنآوری دنبــال نمیشــود گفــت :در
صنعــت ســیمان بیــش از  50خــط تولیــد ســیمان
خریــداری کردهایــم .درحالیکــه اگــر ســه یــا چهــار
خــط تولیــد خریــده بودیــم میتوانســتیم امتیــاز انتقــال
تکنولــوژی را دریافــت کنیــم.
وی ادامه داد :ما به وزیر اسبق صنعت یکبار پیشنهاد
دادیم که ما را بهعنوان پیمانکار اصلی انتخاب کنید اما
بهگونهای که کارهای بنیادی را پیمانکار دانمارکی و جزئیات
و ساخت داخل را ما انجام دهیم .این کار انجام شد و ما ورود
موفقی داشتیم و توانستیم فناوری را به دست بیاوریم و حتی
آن را ارتقا دهیم .وقتی آنها متوجه این موضوع شدند من
را به دانمارک دعوت کردند و بهصراحت گفتند همانطور
که حق ندارید اورانیوم غنیسازی کنید ،حق نداری در این
حوزه نیز وارد شوید ،زیرا شما پول نفت دارید و باید از ما
خریداری کنید.
رییـس جهاددانشـگاهی افـزود :وقتـی سـال  86ایـن
موضـوع را بـرای مقـام معظـم رهبـری تعریف کردم ایشـان
گفتنـد اگـر اینهـا زورشـان برسـد بـرای مـا ناتوی سـیمان
هـم درسـت میکننـد.
دکتـر طیبـی افـزود :سـال  97در جلسـهای خدمـت
مقـام معظـم رهبـری  15پـروژه فناورانـه را ارایـه کردیم که
ایشـان بسـیار خوشـحال شـدند .آنجـا مطرح کردیـم که اگر

خودمـان پـول داشـته باشـیم میتوانیـم بـا دسـتپر سـراغ
کارفرمـا برویـم و ایـن منجـر به آن شـد که ایشـان دسـتور
دادنـد کـه از صنـدوق توسـعه ملـی  30میلیـون یـورو بـه
جهاددانشـگاهی تخصیـص داده شـود.

زخم مزمن خاموش اما از شایعترین
سرطانها هم کشندهتر است

در ادامه دکتر حبیبی رییس سازمان جهاددانشگاهی
علوم پزشکی تهران فعالیتهای این سازمان را تشریح کرد.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهران با
اسـتناد بـه آمارهـای موجـود گفـت :مرگومیرهـای ناشـی
از زخمهـای نوروپاتیـک در بیمـاران دیابتـی از مجمـوع
مرگهـای ناشـی از سـرطانهای پروسـتات در مـردان و
سـرطان پسـتان کـه شـایعترین سـرطان خانمهـا میباشـد
بیشـتر است.
دکتـر حبیبـی ادامـه داد :بـر ایـن اسـاس محققـان
جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران تحقیقات خـود را بر
روی درمـان و فناوریهـای نویـن بـرای ترمیـم زخمهـا و
بهبـود ایـن بیمـاری متمرکـز و بـر ایـن اسـاس پژوهشـکده
فناوریهـای نوینترمیـم زخـم و بافـت تأسـیس شـد کـه
خدمـات ارزشـمندی در تحقیقـات و درمـان ایـن بیمـاری و
آمـوزش انجـام داده اسـت.

در ادامـه دکتـر غالمرضـا اسـماعیلی جاویـد مدیـرکل
دفتـر پزشـکی جهاددانشـگاهی گفت :مـا در این نهاد سـراغ
کارهایـی رفتیـم که یا دولت نتوانسـته آن را انجـام دهد و یا
مغفـول مانده اسـت .بـرای نمونه جهاددانشـگاهی  25سـال
پیـش در شـرایطی بـه حـوزه نابـاروری ورود پیـدا کـرد کـه
مـردم بـرای درمان نابـاروری به خـارج از کشـور میرفتند و
مـا اکنـون  140مرکـز ناباروری در کشـور داریم کـه  50درصد
درمانهـای نابـاروری در  9مرکـز جهاددانشـگاهی انجـام
میشـود.
وی بـا بیـان اینکـه شـیوع زخمهـای مزمـن در حـال
افزایـش اسـت ادامـه داد :عمومـاً قشـری کـه بـه ایـن نـوع
زخمهـا دچار میشـود قشـر متوسـط و ضعیف جامعه اسـت
و چـون امکانـات درمانی کمتری در دسـترس این قشـر قرار
دارد درمانهـای ناموفقـی را تجربـه میکنـد و نهایتاً عوارض
زخمهـای مزمـن مثـل قطـع عضـو افزایـش پیـدا میکند.
دکتر جاوید افزود :طبق آخرین تحقیقات  75درصد
بیمارانی که دچار قطع عضو میشوند فوت میکنند .ما با
راهاندازی پژوهشکده فناوریهای زخم و ترمیم بافت یارا به
دنبال آموزش به همکاران پزشک و پرستار خود بودیم و
اکنون توانستهایم شبکهای سراسری از شمال تا جنوب و از
شرق تا غرب برای حفظ اندام راهاندازی کنیم.
گفتنـی اسـت ،نماینـده رهبری در شـورای عالـی امنیت
ملـی در ادامـه از بخشهـای مختلـف پژوهشـکده زخـم و
ترمیـم بافـت (یـارا) جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهران از
جملـه مرکـز تحقیقـات لیـزر در پزشـکی و آزمایشـگاههای
مجموعـه بازدیـد کـرد و در جریـان فعالیتهـای ایـن
مجموعـه قـرار گرفـت.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جهاددانشگاهی سراغ کارهایی رفت که
دولت در انجام آن ناتوان بود
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وی بـا بیـان اینکـه اعضـا جهاددانشـگاهی کاری کردند
کـه وقتـی مقـام معظـم رهبـری از شـاخصههای توسـعه
کشـور و پیشـرفت علمـی صحبـت میکننـد ،از سـلولهای
بنیـادی و فعالیتهـای علمـی کـه در جهاددانشـگاهی انجام
شـده اسـت یـاد میکننـد گفـت :بسـیاری از فعالیتهـای
فرهنگـی جهاددانشـگاهی از جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی
تهران نشـات گرفته اسـت؛ برای نمونه سـازمان دانشـجویان
جهاددانشـگاهی ،صنـدوق قرضالحسـنه دانشـجویان ایران،
مرکـز امـام و انقلاب اسلامی ،جشـنواره فرهنگـی هنـری
طریـق جاویـد ،برگـزاری هجده دوره نکوداشـت مقام اسـتاد
و ...از جملـه ایـن فعالیـت بوده اسـت.

سال بیستو دوم│شماره183
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رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد:

توسعهارتباطجهاددانشگاهیبادانشجویانعالقهمند
بهانجامفعالیتهایحرفهای

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۱۶ ،آبـان :دکتـر
حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در نشسـت
هماندیشـی سـازمان دانشـجویان ایـن نهـاد بـا جمعـی از
فعـاالن علمی دانشـجویی کشـور که بـا حضور دکتر عیسـی
علیـزاده معـاون وقـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی در سـالن
سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور برگـزار شـد بـا اشـاره
بـه اهمیـت ارتبـاط بـا دانشـجویانی کـه عالقهمنـد انجـام

فعالیتهـای حرفـهای هسـتند ،گفـت :متناسـب بـا توسـعه
فعالیتهـای مـا در جهاددانشـگاهی همـواره از معاونـت
فرهنگـی خواسـته میشـود زمینـه ایـن ارتبـاط برقرار شـود
و یکـی از انگیزههـای تشـکیل سـازمان دانشـجویان برقراری
ایـن ارتبـاط بـود و نیـاز داشـتیم هرچـه کار ما توسـعه پیدا
میکنـد ارتبـاط بیشـتری بـا دانشـجویان برقـرار کنیـم و
بهتدریـج ایـن دانشـجویان جـذب شـوند.

وی افـزود :بهعنوان یکی از دانشـجویان قبـل انقالب باید
بگوییـم ایـن تفکـر بیـن همـه دانشـجویانی که به پیشـرفت
و توسـعه کشـور عالقـه داشـتند وجود داشـت که کشـور ما
بـه لحـاظ علمی نسـبت به سـایر کشـورها با شـرایط مشـابه
کـه کشـورهای جهـان سـوم نامیـده میشـوند بهعمـد عقب
نگهداشـته میشـود.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن فکـر
ً
کاملا درسـت بـود ،گفـت :دلیلـش هم ایـن بود که توسـعه
علمـی و فناورانـه باعـث اقتـدار اقتصـادی و نظامـی غـرب
شـده بـود و ارزش افـزودهای کـه بر کاالهـای مورداسـتفاده
کشـورهای شـرقی گذاشـته میشـد نسـبت بـه مـواد اولیـه
روزبـهروز افزایـش مییافـت و دیگـر ضرورتـی هـم بـه
اسـتعمار مسـتقیم کشـورها نبـود؛ زیـرا ایـن ارزش افـزوده
قابـل مقایسـه بـا مـواد مصرفـی و قیمت تمـام شـده نبود و
طبیعـی بـود کـه تمایلی نداشـته باشـند که سـایر کشـورها
بـه منابع دسـت پیـدا کننـد ،بلکه بـه دنبال جـذب نخبگان
آنهـا نیـز بودند.
دکتـر طیبـی تصریـح کرد :پیـروزی انقالب باعث شـد به
ایـن فکـر کنیـم چـهکاری انجـام دهیم تـا بتوان اثبـات کرد
در کشـور انجـام کارهای بـزرگ علمی و فناورانـه امکانپذیر
است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تشـکیل جهـاد سـازندگی باعث
شـد بـه ایـن نتیجـه برسـیم کـه مـا هـم میتوانیـم یکنهاد
علمـی تشـکیل دهیـم ،ادامـه داد :در سـال  ۱۳۵۹در پـی
تغییراتـی کـه در دانشـگاهها تحـت عنـوان انقلاب فرهنگی
رخ داد ،دیدیـم فرصـت مناسـبی اسـت کـه این ایـده تحقق
پیـدا کند.
دکتـر حمیدرضـا طیبـی افـزود :ایـن ایـده بهصـورت
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خودجـوش توسـط دانشـجویان عالقهمنـد ماننـد شـما و
برخـی فارغالتحصیلان و اسـاتید جـوان کشـور تحقـق پیدا
کـرد و جهاددانشـگاهی تشـکیل شـد.
وی افـزود :ایـده اصلـی این تفکـر این بود تـا اثبات کنیم
توانایـی انجـام کارهـای بـزرگ علمـی فناورانـه و فرهنگی را
بهعنـوان عناصـر اصلی پیشـرفت و توسـعه کشـور داریم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه اینکـه در
اساسـنامهای کـه نوشـته شـد ایـن دو عنصـر (پیشـرفت و
توسـعه کشـور) ذکـر شـد ،امـا هیـچگاه ماموریتـی بهطـور
رسـمی از طـرف نظـام بـرای الگوسـازی در توسـعه علمـی
و فناورانـه بـرای مـا قـرار داده نشـد ،گفـت :بلکـه خـود مـا
بهعنـوان دانشـجویان وقـت تشـخیص دادیـم کشـور در
حوزههـای مختلـف چـه نیازهایـی دارد و تـا بـه امـروز نیـز
همینگونـه بـوده و بـرای جهاددانشـگاهی از طـرف نظـام
هیـچ ماموریتـی قـرار داده نشـده بـود.
وی بـا بیـان اینکـه همیـن تلاش و کار خـوب باعـث
حمایـت از جهاددانشـگاهی شـده اسـت ،ادامـه داد :در
جهاددانشـگاهی دو کار را بهمـوازات هـم پیـش میبردیـم
یکـی اینکـه بر اسـاس نیازهای کشـور در حوزههـای علمی
و فناورانـه پـروژه تعریـف کنیـم و بعـدی هم اینکـه رصدی
بـر فعالیتهـای علمـی و فنـاوری دنیـا داشـته باشـیم کـه
بیشـتر در حـوزه پزشـکی (رویـان) اتفـاق افتـاد.
رییـس جهاددانشـگاهی با تاکیـد بر اینکه هنوز کشـور
تصمیـم نگرفتـه اسـت مسـاله پیشـرفت مبتنی بـر اقتصاد
دانشبنیـان اولویـت اول باشـد تـا ایـن اقتصـاد دانشبنیان
بتوانـد کارآمـدی خـود را حفـظ کنـد ،گفـت :مـا بـه ایـن
نتیجه رسـیدیم کـه برنامههای توسـعه در جهاددانشـگاهی
بایـد بـر مبنـای شـناخت خودمـان باشـد ،امـا در کشـوری
کـه شـدت وابسـتگی بـه واردات در آن زیـاد اسـت ،اثبـات
توانمندیهـای داخلـی و بـه نتیجـه رسـیدن فناوریهـا
بیـن سـه تـا دوازده سـال زمـان میبـرد و بایـد قـرارداد
حرفهای بسـته شـود ،زیـرا بـا بودجههای محـدود خودمان
نمیتوانیـم کارهـای بـزرگ انجـام دهیـم.
دکتـر طیبـی بـا ذکـر مثالـی در ایـن رابطـه بیـان کرد:
بحـث جداسـازی آب و نمـک از نفـت از سـال  1386آغـاز
شـد و امسـال تبدیـل بـه یک قرارداد حرفهای شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :یکـی دیگـر از موضوعات ایـن بود که
چگونـه منابـع بهتری از کشـور بگیریـم ،در دو مقطع یعنی
سـال  1393و  1397خدمـت مقام معظم رهبری رسـیدیم
و خواسـتیم بـه ما مأموریت داده شـود.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه باید در

حوزههای فعالیتی خودمان به دنبال برقراری ارتباط با
انجمنهای علمی باشیم ،زیرا ما نمیتوانیم نماینده تمامی
حوزهها باشیم ،گفت :نیاز است برای دانشجویان سال اول
و دوم توضیح دهیم که در چه حوزههایی میتوانیم فعالیت
کنیم و طبیعی است که تعداد محدودی میتوانند با ما
همکاری کنند ،ما از این ارتباط استقبال میکنیم و در حد
توان با این انجمنها همکاری میکنیم.
وی افـزود :در نظـر بگیریـد زمانـی کـه کشـور را
دانشبنیـان اداره کنیـد بـه سـمت صاحبنظـران میرویـد
و انجمنهـای علمـی و اسـاتید میتواننـد از منابعـی باشـند
کـه نیـروی انسـانی را تأمیـن کننـد.
دکتـر طیبـی اظهـار کـرد :اگـر میخواهیـد محصـوالت
شـما در دنیـا جایگاهـی بـرای خـود داشـته باشـد بایـد بـه
لحـاظ کیفیـت و قیمـت قابلیـت رقابـت داشـته باشـد و
ایـن نیـاز بـه نیـروی انسـانی نخبـه دارد .اگـر مبنای کشـور
و اقتصـاد کشـور تولیـد ملـی باشـد ایـن تولیـد ملـی کـه از
آن صحبـت میکنیـم بایـد نیازهـای کشـور را تأمیـن کرده
و بتوانـد بازارهـای جهـان را تسـخیر کنـد نیـاز بـه نیـروی
انسـانی توانمنـد دارد و آنهـا هسـتند کـه بـا انجمنهـای
علمـی ارتبـاط برقـرار میکننـد و مجموعـه جلسـاتی را
میگذارنـد یـا مسـابقاتی را برنامهریـزی میکننـد کـه ایـن

افـراد جذب شـوند.
در ادامـه این دیـدار نمایندگان اتحادیههای دانشـجویان
بـه ارائه نظرات خـود پرداختند.
صیـاد شـیخی نماینـده اتحادیـه محیطزیسـت و فضای
سـبز اظهـار کـرد :مـا در حـوزه محیطزیسـت مشـکالت و
بحرانهـای عدیـدهای داریـم کـه بـرای حـل آن بهسـرعت
بیشـتری نیـاز داریـم .شـاید بشـود گفـت بـه یـک اقـدام
جهـادی بـا کمـک تشـکلها نیـاز داریـم تـا بتوانیـم جلوی
ایـن بحرانهـا را تـا حـدودی بگیریـم.
وی افزود :تشکلهای دانشجویی معموالً جوانان خالقی
در آن حضور دارند و نیروهای مستعدی هستند که فردا
میتوانند مدیران خوبی باشند بهشرط اینکه ما فضا را
برایشان فراهم کنیم و مسیر درست را نشان دهیم.
شـیخی تصریـح کـرد :جهاددانشـگاهی در حـوزه
تشـکلهای دانشـجویی رسـالتی دارد که یکـی بحث ارتباط
دانشـجو بـا فضـای کار ،فضـای جامعـه و فضـای صنعتـی و
دیگـری نیـز تربیـت نیروهـای جهـادی اسـت.
سـید امیـن توکالنی نماینـده اتحادیه اقتصـاد بیان کرد:
در حـال حاضـر مشـکالت اقتصادی به حدی رسـیده اسـت
کـه زندگـی را بـرای مـردم سـخت کـرده و الزم اسـت کـه
جهاددانشـگاهی هـم بـا توجـه به مسـوولیتهایی کـه دارد
در ایـن حـوزه به دانشـجویان کمـک کند.
وی افـزود :همانطـور کـه جهاددانشـگاهی طرحهـای
مختلـف آموزشـی و کارگاههایـی را برگـزار میکنـد در
زمینههـای نرمافـزاری مختلـف ایـن توجه را داشـته باشـند
کـه میتـوان سـواد مالـی دانشـجویان را ارتقـا داد و ضعـف
در ایـن حـوزه را بهنوعـی دیگـر جبـران کـرد بهعنوانمثـال
مشـکالتی را کـه در زمینـه بـورس تجربـه کردیـم عمدتـاً
ناشـی از همیـن سـواد مالـی و عـدم آشـنایی مـردم بهویـژه
دانشـجویان بـا این مسـائل اسـت.
روشـنک مـرادی نماینـده اتحادیـه بـرق تصریـح کـرد:
در حـال حاضـر بیـش از  ۱۵۰انجمـن علمـی بـرق ،انـرژی،
مهندسـی ،پزشـکی و راهآهـن عضـو اتحادیـه ما هسـتند که
از بیـن اینهـا حـدود  ۵۰عـدد فعال هسـتند و مـن معتقدم
نبایـد تـوان انجمنهـا و اعضـا را دسـتکم بگیریـم .حتـی
اگـر میـزان فعالیـن کم باشـد ولی هنـوز اعضای فعـال مؤثر
داریـم .بنـده از مجموعـه جهاددانشـگاهی یـک درخواسـت
دارم و آن اعتمـاد بـه دانشجوسـت ،اعتمادی که سالهاسـت
نسـبت بـه دانشـجویان از بیـن رفته اسـت.
شـمس دبیـر انجمن علمـی شهرسـازی دانشـگاه تربیت
مـدرس افـزود :نکتـهای کـه به نظر من میرسـد ،این اسـت
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کـه واحدهـای جهاددانشـگاهی کـه در دانشـگاهها مسـتقر
هسـتند ،چه نسـبتی با انجمنهای علمی دارنـد؟ واحدهای
جهاددانشـگاهی فعالیتهایـی در دانشـگاهها دارنـد مثـل
برگـزاری دورههـای آموزشـی ،کارگاههـا ،بازدیدهـای علمی
و ،...ولـی سـؤال مـن ایـن اسـت کـه ایـن فعالیتهـا تـا چه
حـد در راسـتای نیاز دانشـجویان دانشـگاهها اسـت؟
وی ادامـه داد :درخواسـت مـن این اسـت کـه در صورت
امـکان نماینـدهای از انجمنهـای علمی در جلسـات مربوط
بـه موضوعـات آموزشـی و پژوهشـی در جهاددانشـگاهی
حضـور داشـته باشـد تـا در رابطـه بـا دورههـا ،کارگاههـا،
وبینارهـا و بازدیدهـا و بهطورکلـی فعالیتهایـی کـه
انجمنهـای علمـی درگیـر آن هسـتند ،راحتتـر بتواننـد
ایـن نیازهـا را منتقـل کننـد.
آال عنایتـی نماینـده اتحادیه دامپزشـکی گفت :سـازمان
دانشـجویان شـعب زیادی در کشـور دارد و کرونا باعث شـد
تـا مـا متوجـه شـویم کـه رسـانهها و شـبکههای اجتماعـی
میتواننـد کمـک زیـادی بـه مـا بکننـد .پیشـنهاد مـن این
اسـت که شـاخههایی از رشتههای دانشـگاهی را در سازمان
ایجـاد کنیـد .این اقـدام باعث میشـود که دانشـجویان دور
هـم جمـع شـده و اسـتارتاپهایی را برگـزار کننـد کـه در
ایـن صـورت ایدههـای جدیـد بـه دسـت میآید.
مریـم جعفـری نماینـده اتحادیـه مهندسـی صنایـع
بیـان کـرد :مهندسـی صنایـع رشـتهای اسـت کـه شـامل
مدیریـت و مهندسـی میشـود و ایـن باعـث شـده اسـت
افـراد تحصیلکـرده در ایـن حـوزه هـم بـه بهبـود فرآینـد
سیسـتمها و هـم شـرایط جامعـه کشـور کمـک کننـد.
افـرادی کـه در ایـن انجمنهـا فعـال بودنـد بعـد از اتمـام
درس ،اسـتارتاپ هایـی را راه انداختنـد یـا در آنها مشـغول
کار شـدند و ایـن نشـان از قـوت ایـن انجمنهـا و اتحادیهها
اسـت؛ بنابرایـن انجمنهـا و فعـاالن آن را میتـوان بهعنوان
بـازوی اجرایـی در نظـر گرفـت.
شـاهین فاطمـی نماینـده اتحادیـه انجمنهـای علمـی
علـوم اجتماعـی اظهـار کـرد :بنـده فکـر میکنـم پـس
از سـالها تجربـه و فعالیـت عمـده مسـاله ای کـه باعـث
اشـتیاق دانشـجوها برای ورود بـه عرصه فعالیت دانشـجویی
و انجمنهـای علمـی میشـود داشـتن یـک رزومـه فعالیـت
مفیـد در ایـن انجمـن اسـت.
وی افـزود :در فعالیتهـای کاری بهوضـوح شـاهد
تبعیـض و فـرق بیـن دانشـجویان علوم انسـانی و مهندسـی
هسـتیم کـه موجـب شـده بسـیاری از دوسـتان مـا انگیزه و
میلـی بـه فعالیـت در ایـن حوزهها نداشـته باشـند .خواهش
و درخواسـت من از جهاددانشـگاهی و سـازمان دانشـجویان
ایـن اسـت کـه حمایـت معنـوی بـا رزومـهای مناسـب از
فعـاالن ایـن حـوزه داشـته باشـند.

کمیل یزدانی نماینده اتحادیه برق گفت :میزان
فعالیتهایی که در اتحادیههای علمی دانشجویی صورت
میگیرد قابل قیاس با هیچ نهاد دانشجویی در کشور نیست.
در اتحادیههای دانشجویی بهصورت ساالنه  10رویداد
بینالمللی و بالغبر  50رویداد ملی داریم ،اما این ظرفیتی
که وجود دارد متناسب با شناخت جامعه از اتحادیهها نیست.
وی اظهـار کـرد :یکـی از مهمتریـن مواردی کـه علیرغم
سـابقه فعالیـت انجمنهـای علمـی وجـود دارد عـدم وجـود
پوشـش رسـانهای مناسـب از ایـن فعالیتهاسـت کـه بـا
توجـه بـه ظرفیتهـای رسـانهای جهاددانشـگاهی ایـن مهم
میتوانـد پوشـش پیـدا کنـد.
زهـرا معینـی دبیر کارگـروه مهسـتان بیان کـرد :یکی از
مهمتریـن مشـکالتی که دانشـجوی ایرانـی دارد بحث هویت
اسـت .انجمنهـا از یکجایـی بـه بعـد بـا دشـواری میتوانند
دانشـجویان را جمـع کننـد و تمایلـی به کار جمعی نیسـت،
شـاید ایـن بازگردد بـه اینکه دانشـجو هویت جمعـی ندارد.
وی ادامـه داد :در توسـعه اجتماعـی و انسـانی بحـث
آموزش و کنشـگری مطرح میشـود که یکی از شـروط الزم
توسـعه اجتماعی اسـت که به کمک توسـعه اقتصـادی آمده
و در دل خـود هویتسـازی را نیـز دارد .جهاددانشـگاهی
همیشـه نشـان داده اسـت کـه میتوانـد در کنـار جوامـع
علمـی پروژههایـی را پیـش ببـرد و مـوازی بـا آکادمیـک
بـودن ،دانشـجوها را نیـز جـذب کنـد.
محمـد یزدانـی دبیـر اتحادیـه عمـران بیـان کـرد :هیـچ

مجموعـهای در دانشـگاه جهادیتـر از انجمـن علمی نیسـت
مجموعـهای کـه بـدون چشمداشـت کار میکننـد و اگـر
متقاضـی بـرای ایـن انجمنهـا وجـود نـدارد میتـوان بـه
موانـع پیـش روی آنهـا اشـاره کـرد.
وی افـزود :در بحـث سیاسـتهای کالن جهاددانشـگاهی
پیشـنهادم این اسـت کـه این نهـاد از بـازوی عملیاتی بودن
خـارج شـود و بحث تسـهیلگری را انجـام دهد ،مـا نهادهای
مختلفـی بـرای پـرورش دانشـجو و مدیـران متخصـص
داریـم ،امـا جهاددانشـگاهی میتوانـد بحـث توانمندسـازی
انجمنهـای علمـی را انجـام دهـد و معرفـی نیروهـای
متخصـص بـه ارگانهـای مختلـف را داشـته باشـد.
یزدانـی به اشـاره به بحـث ناامیدی دانشـجویان به آینده
و بـازار کار افـزود :جهاددانشـگاهی اگـر ایـن مهـم را انجـام
دهـد میتوانـد بسـیار مفیـد باشـد ،با تشـکیل شـبکه فعال
از دانشـجویان و اسـاتید و معرفـی آنهـا میتوانـد بـرای هر
دو طـرف مفید باشـد.
سـجاد دلیـر نماینـده اتحادیـه ادبیـات فارسـی تصریـح
کـرد :جـای خالـی کـه حـس میشـود در گفتمـان علـوم
انسـانی و بهخصـوص در ادبیـات و زبـان فارسـی ایـن اسـت
کـه در حـال حاضـر بیشـتر توجـه و دغدغـه کشـور توجـه
بـه مسـاله اقتصـادی اسـت .تجاریسـازی علـوم و اینکـه از
علـوم بتوانند اسـتفاده اقتصـادی کنند و تجاریسـازی کنند
و درآمدزایـی شـود ،جـای خالـی فرهنگ ،هویـت و گفتمان
علـوم انسـانی بهشـدت احسـاس میشـود.

تأسیسخانهصادراتفناوریهاینرموصنایعفرهنگی

برعکس است و دنیا به سراغ ما میآید چون این صنایع متعلق
به ما و فکر و نبوغ ماست و کسی که وارد ایران میشود دنبال
صنایع فرهنگی ایران میگردد نه کار چینی؛ این موضوع در تمام
کشورها صادق است که جهاددانشگاهی در همین راستا پارک
صنایع نرم و خالق فرهنگی را راهاندازی کرد.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به برگزاری مسابقات
بستهبندی و بیان اینکه در بحث بستهبندی آن چیزی که مهم
است تلفیق خالقیت و نبوغ است ،گفت :باید کاری کنیم تا
صنایع فرهنگی در سبد مصرفی خانوار قرار گیرد و استفاده شود
تا بتوانیم در بحث صادرات پیشتاز باشیم.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه با پیشرفت فناوری میتوان
در این زمینه بهراحتی بازاریابی کرد ،گفت :ایجاد رقابت در صنایع
فرهنگی و صنایع بستهبندی باید بیشازپیش صورت گیرد تا افراد و
صاحبان ایده با اشتیاق بیشتری در اینگونه جلسات شرکت کنند.
دکتر طیبی بیان کرد :باید نتایج این مسابقات را به شکل
خوب و جذاب به گوش تولیدکنندگان رساند تا همه در جریان
این رویداد قرار بگیرند.

تقدیر از جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۱8 ،آبـــان:
آییـــن اختتامیـــه دومیـــن دوره و افتتاحیـــه ســـومین دوره
جایـــزه ملـــی طراحـــی بســـتهبندی در صنایـــع فرهنگـــی
و افتتـــاح نمایشـــگاه آثـــار برتـــر بـــه همـــت پـــارک ملـــی
علـــوم و فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی بـــا حضـــور
دکتـــر محمدمهـــدی اســـماعیلی وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد
اس ــامی ،دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی،
حجتاالسالموالمســـلمین هـــادی صادقـــی معـــاون قـــوه
قضاییـــه و رییـــس مرکـــز حـــل اختـــاف کشـــور و دکتـــر
محمدحس ــین ایمان ــی خوش ــخو ریی ــس پ ــارک مل ــی عل ــوم
و فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی در دانشـــگاه علـــم و
فرهن ــگ برگ ــزار ش ــد.

توجه جهاددانشگاهی به صنایع نرم
و فرهنگی با ایجاد پارک ملی علوم و
فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

دکتر طیبی در این مراسم با بیان اینکه زمانی که صحبت
از توسعه اقتصادی میشود ،ذهنها به سمت فوالد ،مس و نفت
و گاز و پتروشیمی و حملونقل ریلی میرود ،گفت :اما بهعنوان
یک محقق و تولیدکننده داخلی زمانی که میخواهیم به این
صنایع ورود کنیم چون کشورهای پیشرفته سالهاست روی این
موضوع کارکردهاند و استانداردهای سنگینی هم تدوین شده است
برای ورود به این کار باید به رقابت با آنها بپردازید که توسط
جهاددانشگاهی کارهایی خوبی در این زمینه انجام شده است.
وی ادامه داد :اما در حوزه صنایع نرم و فرهنگی کار کام ً
ال

در ادامه دکتر اسماعیلی با تقدیر از جهاددانشگاهی برای این
ایده و برگزاری این جشنواره گفت :امروز اتفاق خوشایندی در
حوزه صنایع فرهنگی افتاده است؛ امیدوارم در سالهای آتی این
نوع مراسمها با ابعاد کمی و کیفی بزرگتری برگزار شود .یکی از
اولویتهای اصلی ما در وزارتخانه توجه به صنایع فرهنگی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بابیان اینکه به اعتقاد من باید با
استفاده از ظرفیتهای جدید در این زمینه و با پیشرفت فناوری و
پیوند آن با صنعت ،حاصل کار را در اختیار فرهنگ قرار دهیم گفت:
در دولت جدید بیش از سی سند تحولی آماده کردیم .درواقع دولت
در تالش است در سرفصلهای مختلف برنامههای تحولی داشته
باشد که یکی از این برنامهها که من هم در آن نقش داشتم ،آماده
کردن سندی تحولی در فرهنگ بود .به همین ترتیب در برنامه
وزارت ارشاد سندی را بهعنوان صنایع فرهنگی اضافه کردیم.
وی افزود :حرکت دولت در این زمینه بهجای اینکه وزارت
خانهای باشد ،بهنوعی بهرهگیری سیستمی است .در بحث صنایع
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در آیین اختتامیه دومین دوره جایزه ملی طراحی بستهبندی بیان شد:
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فرهنگی قصد داریم سازمانی با همین عنوان تأسیس کنیم و
توجه به اصل صنایع فرهنگی بهعنوان یک دستور مهم در برنامه
دولت قرارگرفته است.
اسماعیلی گفت :یکی از وجوه صنایع فرهنگی توجه به صنایع
بستهبندی است که یک فعل مهم فرهنگی و یک بستر خوب
برای توسعه این صنعت است.

تأسیس خانه صادرات فناوریهای
نرم و صنایع فرهنگی

در ادامه دکترایمانی خوشخو با اشاره به مزیتهای نسبی و
مطلق کشورها در توسعه و پیشرفتشان گفت :بحثی وجود دارد
به نام مزیت نسبی و مزیت مطلق که کشورها در برخورداری
از منابع به میزان کموزیاد دارای چنین مزیتهایی هستند .ما
در کشورمان میتوانیم مزیت مطلق خود را در حوزه فرهنگ
جستجو کنیم و خوشبختانه مزیتهای مطلق فراوانی در حوزه
فرهنگی کشور داریم.
وی افزود :صنایع فرهنگی میدان بزرگ مزیتهای بزرگ
کشورمان است .اینکه چرا تاکنون به این مزیتها توجه نکردیم
موضوع موردبحثی است .این مزیتهای خدادادی که ریشه در
فرهنگ دارد آنگونه که باید و شاید توجه نکردیم .ازآنجاییکه
همواره مقولههای موردتوجه در بستر فناوری در دنیا قابلعرضه
است؛ خوشبختانه جهاددانشگاهی این افتخار را دارد که در
راستای تلفیق فناوری بافرهنگ عجین تأسیس پارک ملی علوم
و فناوریهای نرم و صنایع را عملیاتی کرد.
به گفته ایمانی خوشخو ،متأسفانه در کشور ما فرهنگ جزو

بخشهای کمک بگیر است .درحالیکه در کشورهای دیگر
خالف این حاکم است .در حقیقت در کشورهای توسعهیافته
فرهنگ بیشتر از صنایع دیگر تولید درآمد میکند و مولد است
و تقاضا و عرضه در این صنعت رونق دارد .خوشبختانه در این
مسیر هستیم و خبرهای خوشی در این زمینه میشنویم.
وی خبر از تأسیس خانه صادرات فناوریهای نرم و صنایع
فرهنگی را داد و گفت :صادرات صنایع فرهنگی یکی از بخشهای
عمدهای است که در کشور متولی ندارد .در آینده نزدیک خانه
صادرات فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی تأسیس میشود
مجموعه پارک بهعنوان حامی این فرایند است و تا کنون نزدیک
هشتاد مجموعه را برای فعالیت در صادرات شناسایی کردیم.
در ادامه این مراسم ابراهیم نبیونی معاون فناوری پارک ملی
علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی گفت :همواره یکی از
موضوعاتی که در صنایع فرهنگی در کشور مغفول مانده صنایع
بستهبندی است درحالیکه تأثیر شگرفی در جریان تجاریسازی
و صادرات دارند .مجموعه پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و
صنایع فرهنگی در این زمینه با همکاری نهادهایی چون بیمه
سامان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تالشهای زیادی برای
شناسایی خالقیتها و افراد توانمند در این زمینه کرده است.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین دکتر هادی صادقی معاون
قوه قضاییه گفت :صنعت بستهبندی جزو آن دسته از صنایع
است که در زمره صنایع فرهنگی جا دارد که حتی در دستهبندی
یونسکو هم قرار ندارد .باید بتوانیم از ذخایر معنوی کشورمان در
این حوزه استفاده کنیم تا از مؤلفههای که از جنس فکر و هنر
هستند ،ارزشآفرینی کنیم.
وی ادامه داد :صنعت بستهبندی در خدمت جا اندازی بهتر

و حملونقل امنتر ایجاد شده است و ما هنوز با استانداردهای
دنیا فاصله داریم .در واقع هنوز بسیاری از محصوالت ما در
بدترین حالت ممکن به خارج از کشور ارسال میشوند؛ اما نکته
مثبت این است که در یک دهه اخیر جهش خوبی در صنعت
بستهبندی داشتیم که برگرفته از هنر و ظرافتهای ایرانی و
متأثر از هنر اسالمی بوده است.
وی گفت :زیبایی چشمنواز بستههای جدید در این جایزه
جای تبریک زیادی دارد .پارک ملی علوم و فناوریهای نرم
و صنایع فرهنگی برای اینگونه مقوالت پشتیبان ارزشمندی
است در واقع این مجموعه برای شکوفایی خالقیتها و
زمینهسازی برای کسبوکار توانسته بسیار موفق عمل کند.
صادقی گفت :صنایع بستهبندی صنعتی است که میتواند
پایدار بماند توسعه در این صنعت میتواند باعث تسهیل در
دسترسی به اقالم شود .ضعفهای ریزودرشتی در این عرصه
داریم که به صنعت بستهبندی کشور ما آسیب میزند؛ البته در
چند سال اخیر اتفاقات خوبی افتاده است .آثار برگزیده در این
جایزه ستودنی است؛ اما نباید به این دست از پیشرفتها اکتفا
کنیم .باید به لبه فناوری در این عرصه برسیم و حتی جلو بزنیم
چراکه جوانان ما پتانسیل کافی در این زمینه دارد.
علی مالمحمد ،دبیر علمی جایزه ملی طراحی و بستهبندی
با اشاره به رویکردهای این جایزه گفت :کار خود را از دو سال
پیش آغاز کردیم و جای خالی صنعتی را احساس میکردیم
که تأثیر زیادی در صادرات محصوالت دارد .صنعت بستهبندی
صنعتی پایدار و اثربخش است که میتواند منبعی درآمد پاک
باشد .این صنعت ارزشآفرین ،نگهدارنده و فرهنگساز است.
وی افزود :دومین دوره این جایزه در دو بخش و شش
زمینه برگزار شد .گفتنی است ۱۱۵ ،ایده به دبیرخانه رسید
که بیشترین سهم در صنایعدستی بود  ۵۸هنرمند شرکت
کردند که  ۲۶طراح آقایان و  ۳۲نفر را بانوان به خود اختصاص
دادند .همچنین از  ۱۶استان شرکتکننده داشتیم و در کل
 ۲۶۲محصول به دست ما رسیده است .به برگزیدگان نشان ملی
یک ،دو و سه ستاره میدهیم .سومین دوره بهصورت منطقهای
برگزار میشود.
این فعال فرهنگی با اشاره به فعالیتهای جنبی پیگیری شده در
خالل این جایزه گفت :در واقع ما در بستر استانداردسازی هستیم.
این جایزه برای ما موضوعیت دارد و میخواهیم به یک جریان
ثمربخش بپیوندیم .هدف این است که میان طراحان ،تولیدکنندگان
و فعاالن پیوند و نزدیکی ایجاد کنیم .همچنین موسسهای را برای
گردآوری تمامی محصوالت صنایع فرهنگی تأسیس میکنیم که در
راستای صادرات محصوالت فرهنگی فعالیت کند.
مالمحمد گفت :در برگزاری سومین دوره شعار ما بستهبندی،
رکن تولید و تضمین کیفیت و رشد بازار است برگزیدگان این
جایزه درجه میگیرند و به بازارهای جهانی معرفی میشوند.
همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی از دیگر فعالیتهای ما
است که در خالل این جایزه رخ میدهد.
در پایان این مراسم از ایدههای برگزیده آیین تجلیل به عمل
آمد.

خالقیتونوآوریهمزادجهاددانشگاهیدرمتامحوزهها

روابط عمومی جهاددانشگاهی 19 ،آبان :چهل و نهمین
گردهمایی معاونان آموزشی سازمانهای استانی ،واحدها،
پژوهشگاهها و پژوهشکدههای جهاددانشگاهی با حضور دکتر
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی ،دکتر محمدصادق
بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی بهصورت حضوری و آنالین
برگزار شد.
دکتر طیبی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی یک سازمان
توسعهای است ،گفت :کار یک سازمان توسعهای خالقیت
و نوآوری در ارائه فناوری و نوآوری جدید در حوزه آموزش،
پژوهش و فناوری و حتی حوزه فرهنگی است ،بنابراین بحث
خالقت و نوآوری در حوزه آموزش مهم است و باید مورد توجه
بسیار جدی قرار بگیرد.
وی افزود :یک زمانی آموزشهای کوتاهمدت ما جذاب بودن

اما با ورود رقبا کام ً
ال احساس کردیم باید به حوزههای جدیتر و
مهارتیتر ورود کنیم یا در حوزه آموزش ،نوآوری داشته باشیم.
رییس جهاددانشگاهی ادامه داد :شرط بقای ما در حوزه
آموزش بهویژه آموزش عالی این است که به سمت ایجاد دانشگاه
کارآفرین برویم یا مؤسسات دانشگاهی و آموزش عالی خود را
ترغیب کنیم تا به آموزشهای نسل  4نزدیک شوند.
دکتر طیبی تاکید کرد :در مقایسه با دانشگاهها بهترین ابزار
را ما در اختیار داریم ،زیرا دارای مراکز پژوهشی و تحقیقاتی
بسیار خوبی هستیم که نگاهشان در حوزههای مختلف پژوهش
و فناوری کام ً
ال کاربردی است و این نگاه نزدیک به ایجاد
دانشگاههای نسل  4است و باید به این کار سرعت دهیم.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه اگر بچهها در مسیر
درست آموزش قرار بگیرند استعدادهایشان زودتر شکوفا میشود،

تصریح کرد :فرصت خوبی است که دانشجویان بهویژه در دانشگاه
و مؤسسات آموزش عالی ما به این پژوهشها ورود کنند .بنده
بسیار اصرار دارم که بچههای پژوهشگر ما در دانشگاهها تدریس
داشته باشند و از این طریق پای آنها به پروژهها باز شود.
وی با بیان اینکه نباید فکر کنیم تنها جوانانی که در
دانشگاههای سطح یک کشور درس میخوانند خالق و نوآور
هستند و میتوانند کارهای بزرگ و فناورانه انجام دهند ،گفت:
بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد و دانشجویان ما بهویژه
در دوره ارشد و دکتری به این حوزه ورود کنند .ما هم حمایت
و تاکید میکنیم که این موضوع باید اتفاق بیافتد .باید خروجی
دانشگاه کارآفرین ما فارغالتحصیالنی باشند که بتوانند کار علمی
و فناورانه انجام دهند و شرکتهای دانشبنیان تشکیل دهند.
رییس جهاددانشگاهی افزود :آموزشهای کوتاهمدت ما آینده
مشاغل و مشاغل آینده است که باید بهسرعت بحث توسعه
تکنولوژی را در دنیا پیگیری کنیم ،زیرا بسیاری از مواقع توسعه
تکنولوژی زودتر از آنکه آموزش بتواند آن را دنبال کند وارد
کشورها میشود.
دکتر طیبی تصریح کرد :ما باید تغییرات تکنولوژی در دنیا
را دنبال و متناسب با آن آموزشهای مهارتی را برگزار کنیم
این کاری است که از مجموعههای خالق مانند جهاددانشگاهی
امکانپذیر است .به همین شکل در مورد آموزش علمی کاربردی
و عالی هم باید مسیر تکنولوژی بهسرعت دنبال شود و سریعاً به
کتابهای درسی ما هم بیاید.
وی در ادامه با تاکید بر پیگیری بستههای آموزشی برای
خانواده گفت :با توجه به اینکه مجموعه جهاددانشگاهی را ابتدا
به لحاظ فرهنگی به آن اعتماد دارند و بعد به لحاظ تخصصی و
آموزشی ،از این ویژگی جهاددانشگاهی باید استفاده کنیم و این
نوع آموزشها را توسعه دهیم.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به استفاده از ظرفیت خیران
در آموزشهای مهارتی خانوادههای فاقد توان مالی مناسب
گفت :باید تالش کنیم خیرین را برای مشارکت در فرآیند
آموزش خانوادههای کمبضاعت ترغیب کنیم و از دانشجویان و
خانوادههای آن حمایت کنیم.
دکتر طیبی با بیان اینکه باید به تقویت برنامهریزی در
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در چهل و نهمین گردهامیی معاونان آموزشی مطرح شد:
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در ادامه این گردهمایی گزارشی از اهم اقدامات معاونت
آموزش و کارآفرینی ،گزارش اقدامات انجام شده و برنامههای
آینده دبیرخانه امور اعضای هیات علمی و کمیسیونهای
دائمی ،گزارش اقدامات انجام شده و برنامههای آینده اداره کل
راهبری و نظارت راهبردی و  ...ارائه شد.
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ستاد و تشدید نظارتها توجه کنیم ،گفت :هر اندازه برنامه و
آموزشها را خوب اجرا کنیم اما نظارت نداشته باشیم دچار
مشکل میشویم.
وی در پایان صحبتهای خود به پیگیری مجدانه طرح
سازمان همکاریهای بینالمللی ایران (ایریکا) تاکید کرد.

جهاددانشگاهی بزرگترین شبکه
آموزشی کشور

دکتر بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی
اظهار کرد :تالشهای معاون جهاددانشگاهی از گذشته تا امروز
جهاددانشگاهی را در جایگاهی قرار داده است که بتواند در کشور
بهعنوان بزرگترین شبکه آموزشی کشور حرفهای زیادی برای
گفتن داشته باشد و در بسیاری از فضاها بهعنوان یک برند
خوشنام از جهاددانشگاهی یاد میکنند.
وی افزود :در حال حاضر  3مأموریت از بین ماموریتهای
جهاددانشگاهی در حوزه معاونت آموزش و کارآفرینی است و
یکی از مباحثی که با تغییر چارت معاونت آموزش و کارآفرینی
به دنباالن بودیم تحقق این سه مأموریت بود.
دکتر بیجندی ادامه داد :این سه مأموریت شامل «مشارکت
در توسعه آموزشهای تخصصی نوین و مهارتهای پیشرفته
در سطح ملی و بینالمللی با تاکید بر نیازهای کشور و جهان

اسالم در حوزههای منتخب»« ،ساماندهی نظام هدایت شغلی و
توانمندسازی دانشآموختگان» و «ارتقای فرهنگ کارآفرینی و
تقویت روحیه خودباوری در جامعه دانشگاهی کشور» میشود.
معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی به اهم حوزههای
فعالیت معاونت آموزش و کارآفرینی اشاره کرد و گفت :یکی از
حوزهها ،آموزش عالی است که جهاددانشگاهی دارای  2دانشگاه،
 1دانشکده ۶ ،موسسه آموزش عالی و  ۴۱مرکز علمی و کاربردی
است .امور هیات علمی ،آموزشهای کوتاهمدت تخصصی و
مهارتی با  ۱۵۹مرکز ،مرکز آزمون ،کانون ارزیابی و توسعه
شایستگی ،پروژه تولید محتوای زبانهای خارجی (،)Eight
مرکز بازار کار و توسعه اشتغال کارآفرینی با محوریت انتشار
هفتهنامه بازار کار در قالب جدید ،انتشار مجدد ماهنامه بازار کار
نوین از دیگر حوزههای فعالیت این معاونت است.
وی به برنامههای در دست اقدام و اجرای حوزه آموزش و
کارآفرینی اشاره کرد و افزود :توجه بیشازپیش به آموزشهای
مهارتی و تخصصی جهت تحقق مأموریتهای محوله در نقشه جامع
علمی کشور ،توسعه یادگیری الکترونیکی ،توسعه سامانهها و ایجاد
پنجره واحد و توسعه طرحهای ملی از جمله این برنامهها است.
دکتر بیجندی با تاکید بر اینکه در پساکرونا با تقاضای
فوقالعاده برای آموزش مواجه هستیم ،گفت :از نظر کارشناسان
باید در پساکرونا به سمت آموزشهای ترکیبی حرکت کنند.

در حاشیه برگزاری چهل و نهمین گردهمایی معاونان
آموزشی سازمانهای استانی ،واحدها ،پژوهشگاهها و
پژوهشکدههای جهاددانشگاهی و همزمان با سالروز تأسیس
صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران بهمنظور بسط و
گسترش سنت نیکوی قرضالحسنه و در راستای رفع احتیاجات
ضروری دانشجویان و فراگیران در زمینههای «تأمین هزینه
تحصیلی ،درمان بیماری ،اشتغال ،ازدواج ،حوادث غیرمترقبه
و سفرهای زیارتی» تفاهمنامهای در چارچوب ضوابط و مقررات
جهاددانشگاهی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به
امضای دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی
جهاددانشگاهی و دکتر محمود علیگو مدیرعامل صندوق
قرضالحسنه دانشجویان ایران رسید.
پرداخت تسهیالت قرضالحسنه به دانشجویان شاغل در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تابعه جهاددانشگاهی
و فراگیران دورههای آموزش عالی آزاد و کوتاهمدت مراکز
جهاددانشگاهی جهت پرداخت شهریه دانشجویی حداکثر به
مبلغ  300میلیون ریال؛ همکاری در اجرای برنامههای آموزشی
عمومی و تخصصی ،توانمندسازی و اشتغالزایی و خدمات
تخصصی برای اعضای جهاددانشگاهی ،خانوادهها و مشتریان
صندوق ،بهرهمندی کارکنان و مشتریان صندوق و خانوادههای
آنان از خدمات آموزشی کوتاهمدت جهاددانشگاهی تا سقف
 40درصد تخفیف ،همکاری طرفین در ارائه و اجرای طرحهای
اشتغالزا برای کارکنان و مشتریان صندوق و خانوادههای آنان
و همکاری و پشتیبانی طرفین در اتصال به بازار و کمک به
شکلگیری شبکههای فروش محصوالت تولیدی متقاضیان
اشتغال از موارد این تفاهمنامه است.
تمامی تسهیالت ارائه شده (از محل منابع صندوق و وجوه
اداره شده) بر مبنای عقد قرضالحسنه و با کارمزد  4درصد
پرداخت میشود و بازپرداخت تسهیالت قرضالحسنه اعطایی
حداکثر  36ماهه خواهد بود.
در پایان تعدادی از فعاالن حوزه آموزش مورد تقدیر قرار
گرفتند.

برگزاربیستوهشتمینجشنوارهملیکتابسال
دانشجوییونوزدهمینجشنوارهملیپایاننامهسال

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۲۴ ،آبـان :مراسـم
اختتامیه بیسـت و هشتمین جشـنواره ملی کتاب سال دانشجویی
و نوزدهمیـن جشـنواره ملـی پایاننامـه سـال بـا حضـور دکتـر
حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی  ،حجتاالسلام و
المسـلمین دکتر رسـتمی رییس نهاد رهبری در دانشـگاهها ،دکتر
داداش پـور معـاون وزیر علـوم و رییس سـازمان امور دانشـجویان،
دکتـر احمدونـد معـاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی،
دکتـر شاهپسـند معاون آموزشـی سـازمان فنی و حرفهای کشـور،
رمضانـی مدیرعامـل موسسـه خانـه کتـاب ادبیـات ایـران ،دکتـر

فکـری مدیـرکل سیاسـتگذاری معاونـت فرهنگـی وزارت علوم و
دکتـر حامـد علیاکبـر زاده رییس سـازمان انتشـارات برگزار شـد.
این مراسم به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی در
سالن عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

برنامههای جامع درازمدت کشور در
گردشهای سیاسی تغییر نکند

دکتر حمیدرضا طیبی در این مراسم اظهار کرد:

جهاددانشگاهی در حوزه توسعه علم و فناوری دو هدف عمده
را دنبال میکند ،یکی اقتدار اقتصادی دانشبنیان که منجر به
سعادت دنیوی و رفاه مردم و سعادت اخروی همراه با عدالت
است و دیگری اقتدار دفاعی و نظامی است.
وی با طرح این سؤال که چرا در اقتدار دانشبنیان نظامی
و دفاعی موفق بودهایم ،اما در بحث اقتدار اقتصادی دانشبنیان
موفق نیستیم و یا موفقیتهای ما محدود است؟ گفت :زیرا
اقتدار دفاعی و نظامی یک فرماندهی واحد دارد ،فرماندهی که
نگاه بسیار روشنی به بحث علم و فناوری دارد و در جریانهای
سیاسی کشور بههیچوجه برنامههایش عوض نمیشود .مقام
معظم رهبری فرماندهی کل قوا را بر عهدهدارند و بهشدت به
دنبال توسعه علم و فناوری در این حوزه هستند .همچنین به
خاطر امنیت به این موضوع معموالً نگاه اقتصادی هم نمیشود.
رییس جهاددانشگاهی ادامه داد :در بحث تحقق اقتصاد
دانشبنیان من مقصر را سیاستمداران میدانم ،زیرا دانشگاه
ما تولید علم انجام داده است و نشان داده میتواند علم را به
فناوری تبدیل کند ،اما سیاستگذاران این حوزه را چندان جدی
نگرفتهاند؛ زیرا احزاب قویای در کشور نداریم که صاحب برنامه
باشند و در اهداف و مسائل ملی کشور به یک توافق نسبی
رسیده باشند .متأسفانه گروههای سیاسی در هیچ مسالهای با
هم توافق ندارند و بر سر هر چیزی مشکل داریم و این باعث
میشود بهطور طبیعی گردش سیاسی معموالً برنامهها صفر
شوند و مسئوالن هم تغییر میکنند.
وی افزود :هر دولتی که میآید برای بهبود وضعیت کشور
تالش میکند ،اما چیزی که ما در کشور مشکل داریم آن است
که در تعاریف برنامههای کشور نیاز به برنامههای جامع درازمدت
و هماهنگ عمل کردن نهادهای مختلف داریم که جامع و
درازمدت باشد و در گردشهای سیاسی برنامهها تغییر نکند.
دکتر طیبی به مناسبت اینکه رهبر معظم انقالب حکم
اعضای حقیقی شورای عالی انقالب فرهنگی را صادر کردند،
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فاخر ،استفاده از تجربیات دانشجویان برگزیده کتاب و پایاننامه
سال در برگزاری ،سیاستگذاری و انتخاب آثار برتر ،توجه به
حوزه ترجمه در کنار تألیف و برگزاری جلسات نقد و بررسی
کتابهای منتشر شده ،تقویت و توجه بیشتر به بخش بینالملل
در سالهای آتی ،حمایت مالی از دانشجویان نو تألیف و تالش
در جهت تبدیل پایاننامههای دانشجویی به کتاب و توجه بیشتر
به حوزه علوم انسانی و تالیفات کاربردی دانشجویان در سایر
حوزهها پیشنهادهایی هستند که میتواند در جهت هر چه بهتر
شدن دورههای آتی این جشنواره به آنها توجه کرد.
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اظهار کرد :یک شورای عالی انقالب فرهنگی داریم که سه
مأموریت بسیار مهم و استراتژیک را رهبری به این شورا واگذار
کردهاند؛ یعنی تحول در حوزههای آموزش ،علم و فناوری و
فرهنگ که جزء زیرساختهای اصلی پیشرفت در همه کشورها
هستند .تا کنون سه سند نوشته شده اما موفق به اجرا نشده؛
دلیل آن این است که دولتها شورای عالی انقالب فرهنگی
را بهعنوان سیاستگذاری که مدنظر مقام معظم رهبری است،
قبول ندارند.
رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد :دولتها به دلیل اتکا
به درآمد نفتی به این موضوع توجه ندارند و میخواهند هم
سیاستگذار عالی باشند و هم برنامهریز ،هم مجری و هم ناظر
باشند که امکانپذیر نیست .امام بزرگوار و رهبر عظیمالشان
شورای عالی انقالب فرهنگی را بهعنوان شورایی متشکل از
نخبگان خارج از بدنه دولت با حضور دولت تعبیه کردهاند و
این شورا باید تقویت شود که بتواند هم سیاستگذاریها خود
را خوب انجام دهد و هم خوب نظارت کند و با تغییرات سیاسی
برنامهها تغییر نکند و نگذارد برنامهها منحرف شود.
دکتر طیبی با تاکید بر اینکه ساختارها را داریم و باید از
ساختارها استفاده شود ،اظهار کرد :امیدواریم در دولت آقای
دکتر رییسی که توجه ویژهای به شورای عالی انقالب فرهنگی
دارد این نهاد بتواند نقش سیاستگذارانه خود را در توسعه علمی
فناورانه ،توسعه فرهنگی و آموزشی کشور بهخوبی ایفا کند ،هم
خوب روی برنامهها تجدیدنظر کرند و بعد هم نظارت بر حسن
اجرا همکاری الزم را داشته باشد .اگر الزم است دولت تغییراتی
داشته باشد ،آن نظرات را ارائه بدهد و از این ساختار که ساختار
بسیار درستی است ،استفاده کند یعنی مجموعه نخبگی که
بتواند برنامه پیشرفت کشور را برنامهریزی کند که امیدوارم در
دوره جدید این موضوع تحقق پیدا کند.
وی ادامه داد :ما در جهاددانشگاهی تالش کردیم در حوزه
توسعه فرهنگی و علمی و فناورانه اثبات کنیم کشور پتانسیل
انجام کارهای بزرگ علمی و فناورانه را دارد .همانطور که ثابت
هم کردهایم که کشور میتواند در مرز علم و فناوری حرکت
کند .در حوزه فرهنگی ساختار سازی خوبی انجام شده است
که همین جشنواره نمونه آن است .کسی که کار خوب علمی
انجام میدهد باید معرفی و تشویق شود تا بتواند از دستاوردهای
فناورانه آن بهتر استفاده شود.

کتاب مهمترین و ماندگارترین
محصول فرهنگی است

در ادامه دکتر عیسی علیزاده بیان کرد :کتاب بهعنوان بخشی
از صنعت نشر ،مهمترین و ماندگارترین محصول فرهنگی است
که در توسعه فرهنگ و تمدن بشری نقش به سزایی دارد.
معاون سابق فرهنگی جهاددانشگاهی افزود :از جمله پر

مخاطبترین برنامههای معاونت فرهنگی این نهاد در سالهای
اخیر جشنواره کتاب و پایاننامه سال دانشجویی است .استمرار
ساالنه و تداوم این برنامه توأم با استقبال دانشجویان صاحبقلم
و اثر آفرین نشان از اهتمام و جدیت دبیرخانه در حمایت و توجه
به حوزه تألیف و پژوهش دارد.
وی ادامه داد :این در حالی است که متأسفانه سرانه مطالعه
در کشور در جایگاه مطلوبی نیست و همچنین بسیاری از
پایاننامههای دانشجویی با هدف حل مسائل و مشکالت کشور
تدوین نمیشود؛ بنابراین دغدغه اصلی متولیان این برنامه توجه
به مباحث کاربردی در حوزه علم و تحقیق است.
دکتر علیزاده تصریح کرد :معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
در تالش است تا ضمن ارائه موضوعات کاربردی و مسأله محور
با حمایت از دانشجویان نقش کوچکی در ترویج فرهنگ تألیف و
مطالعه و حل معضالت کشور داشته باشد.
معاون سابق فرهنگی جهاددانشگاهی گفت :دبیرخانه
جشنواره ضمن اهتمام به این مسأله از بسیاری از برگزیدگان
این جشنوارهها در دورههای پیشین بهعنوان عضو شورای
سیاستگذاری ،داور و یا همکار بهرهمند میشود.
وی در ادامه به بیان پیشنهادها خود در جهت هر چه بهتر
شدن دورههای آتی این جشنواره افزود :حمایت از تشکیل
اتحادیه و باشگاه دانشجویان مؤلف و کتابخوان ،جهتدهی
مطالعاتی به سلیقه مخاطبان با معرفی و حمایت از تألیفات

در ادامه دکتر حامد علیاکبرزاده رییس سازمان انتشارات
جهاددانشگاهی و دبیر بیست و هشتمین دوره کتاب سال
دانشجویی و نوزدهمین جشنواره ملی پایاننامه سال بیان کرد:
امسال نیز مانند سال گذشته گرفتار شیوع کرونا بودهایم ،اما
علیرغم این موضوع و کاهش بخشهای مختلف استقبال خوبی
از جشنوارهها انجام شد.
وی در رابطه با آثار ارسال شده به این دو جشنواره گفت:
دبیرخانه جشنوارهها  ۶۰۲کتاب و  ۵۲۸پایاننامه دریافت کرد
و پس از داوری در  ۴مرحله ۱۵ ،اثر در کتاب سال و  ۱۴اثر
در پایاننامه سال بهعنوان برتر انتخاب شدند .امسال بخش
بینالملل به جشنواره اضافه شد و  ۲۵کتاب و  ۴۵پایاننامه از
کشورهای چین ،روسیه ،بلغارستان ،آلمان ،استرالیا و ...دریافت
کردیم که از این میان در بخش پایاننامه یک نفر از چین و یک
نفر از روسیه بهعنوان برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شدند.
رییس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی ادامه داد:
نویسندگان و پژوهشگران جوان ما از پیشکسوتان علمی چیزی
کم ندارند و اگر به تاریخ فرهنگی خودمان نگاهی کنیم میبینیم
بسیاری از نویسندگان آثار فاخر خود را در جوانی نوشتهاند؛
ابوعلی سینا «شفا» را در  ۳۵سالگی و سهرودی کتاب «حکمت
اشراق» خود را در  ۳۳سالگی نوشته است .اگر میخواهیم
ابوعلی سیناها ،ابوریحانها و خواجه نصیرها داشته باشیم باید
توجه ویژهای به نویسندگان جوان که امروز در این برنامه حضور
دارند ،داشته باشیم.
وی با بیان اینکه حسرت به دل ماندهایم که بعد از برگزاری
جشنوارهها از نهادهای مرتبط با ما تماس بگیرند و بگویند که
میخواهیم از فالن پایاننامه یا کتاب حمایت میکنیم ،افزود:
دکتر طیبی با حضور در برنامه کتاب و پایاننامه سهدقیقهای
پایاننامههایی را که مرتبط با برنامههای جهاد بود یادداشت
میکردند اما دستگاههای دیگر چنین کاری نمیکنند و امیدوارم

کمک جشنواره پایاننامه دانشجویی به
ارتقای دانش در کشور

در ادامه داداش پور معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور
دانشجویی نیز در سخنانی با تقدیر از جهاددانشگاهی که این
جشنواره عظیم را در  19سال گذشته دنبال کردند تا امروز
به این مرحله رسیده است ،گفت :امیدوارم این تالشها در
دورههای مختلف منجر به یک جریان علمی هدفمندی که به
ارتقای دانش در کشور کمک کند.

مطالعه و کتابخوانی تابلوی تمامعیار
فرهیختگی

در ادامه حجتاالسالموالمسلمین رستمی رییس نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری با تشکر از جهاددانشگاهی به
جهت توجه به فضا و موضوعاتی که مورد غفلت قرار گرفتهاند،
گفت :با برگزاری این جشنوارهها امیدوارم شاهد آثار ارزشمندتر
و پر برکتی در جامعه و فضای علمی کشور باشیم.
وی افـزود :مطالعـه و کتابخوانـی یک نشـان و تابلوی تمام
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با تغییر فضای دولت ،وزارت علوم ،وزارت بهداشت و وزارت ارشاد
به این مساله توجه نشان دهند.
دکتر اکبرزاده تاکید کرد :جهاددانشگاهی امروز در عمل یکی
از مهمترین متولیان کتاب و کتابخوانی در دانشگاههای کشور
است که نشانه آن برگزاری جشنواره کتاب سال دانشجویی،
جشنواره پایاننامه سال ،کنفرانس پژوهشهای نشر ،انتشار
بیش از  ۶۰۰عنوان کتاب در سال و برنامههای است.
وی تصریح کرد :امیدواریم با حمایت وزارت علوم ،وزارت
بهداشت و وزارت ارشاد تا سال آینده نخستین دوره جایزه
بینالمللی کتاب سال دانشجویان جهان اسالم را استارت بزنیم.

وی افزود :اساس از اول انقالب اسالمی که ما شاهد شکلگیری
یکسری از نهادها بودیم  3نهاد مقدس جهاددانشگاهی ،جهاد
سازندگی و کمیته امداد شک گرفت .اگر هر یک از نهادها را با
هم مقایسه کنیم جهاددانشگاهی به معنا بود که بتواند در حوزه
سیاستهای علمی و دانشی کشور نقش خود را ایفا کند .اگر
این روند را شما دنبال کنید متوجه میشوید که جهاددانشگاهی
وظیفه خود را خوبی انجام داده است.
وی با تاکید بر اینکه تولد انقالب اسالمی با جهاد علمی
و جهاددانشگاهی شروع شد ،دربارهٔ مشکالت ساختاری
پژوهشهای کاربردی و نبود اتصال میان دانشجویان و
پژوهشگران با جریانهای علمی و کاربردی گفت.

عیـار از میـزان فرهیختگـی در حال جامعه و بالندگی آن اسـت.
نمیشـود جامعـه پویایـی را در نظـر گرفـت کـه بـدون مطالعـه
مراجعـه به کتاب باشـد.
رییـس نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری بیـان کـرد:
میتوانیـم موضـوع مطالعـه را بهعنـوان نشـانه ،دماسـنج و
تبسـنج از سلامت و آینـده دار بـودن یک جامعـه تلقی کنیم.
وی ادامـه داد :کار جهاددانشـگاهی پیـدا کـردن کارهـای
خـوب و ارائـه آن بـه مخاطبانـی اسـت کـه در ایـن حـوزه بـه
دنبـال آن هسـتند و یکـی از آثـار ایـن جشـنوارهها کار ترویجی
در آن حـوزه اسـت.
از برنامههـای ایـن مراسـم میتـوان بـه پخـش کلیپـی در
یادبـود اهـل قلمـی کـه از دنیـا رفتهانـد کسـانی چـون آیتاهلل
حسـنزاده آملـی ،محمدرضـا حکیمـی ،آذرتـاش آذرنـوش،
جلال سـتاری ،محمدسـرور رجایی ،محسـن بیدارفـر ،لطفاهلل
یارمحمـدی ،علـی شیخاالسلامی ،بدرالزمـان قریـب ،آیـتاهلل
مصبـاح یـزدی ،داود فیرحی ،حسـن انوشـه و ...بـرای حاضران،
سـخنرانی ارسلان جلیلـی یکـی از برگزیدههـای بخـش کتـاب
سـال دانشـجویی دربـاره موضوع کتاب و کتابخوانـی و تاثیرات
آن بـر زندگـی و پخـش صحبتهـای نوشآفریـن انصـاری کـه
بهعنـوان اسـتاد خـادم کتـاب در ایـن مراسـم تجلیـل شـد.
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برگـزار
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در هشتادوهفتمین گردهامیی معاونان فرهنگی جهاددانشگاهی مطرح شد:

لزومانجامکارهایشاخصفرهنگیدرجهاددانشگاهی

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۲۶ ،آبان :در هشتادوهفتمین
گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی این نهاد بر توجه ویژه
به جذب نیروی انسانی در جهاددانشگاهی و برنامهریزی برای انجام
کارهای شاخص فرهنگی در این نهاد تاکید شد.
هشـتادوهفتمین گردهمایـی (ششـمین گردهمایـی
غیرحضـوری) معاونـان فرهنگـی واحدهـای سـازمانی
جهاددانشـگاهی بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس
جهاددانشـگاهی و دکتـر عیسـی علیـزاده معـاون وقـت فرهنگی
ایـن نهـاد بهصورت حضـوری و مجازی در سـالن جلسـات دفتر
مرکـزی جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
دکتـر حمیدرضـا طیبـی در ایـن مراسـم بـا بیـان اینکـه
مشـکالت عمـده کشـور مربـوط بـه حـوزه فرهنـگ اسـت،

گفـت :اگـر چـه در حـوزه پژوهـش و فنـاوری حجـم فعالیـت
جهاددانشـگاهی بیشـتر اسـت ،امـا گلهمنـد از عـدم اسـتفاده
از دسـتاوردهای ایـن نهـاد هسـتیم کـه جامعـه بتوانـد از آن
بهرهمنـد شـود و همـه اینهـا بـه فرهنـگ بـاز میگـردد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در جهاددانشـگاهی دارای سـاختار
فرهنگـی مناسـبی هسـتیم که برحسـب ضـرورت در طـول ۴۱
سـال فعالیـت این نهاد ایجاد شـده اسـت ،اظهار کـرد :بههرحال
تشـخیص داده شـد که این سـاختارها ایجاد شـود و باید تالش
کنیـم کار کیفـی تاثیرگذار انجـام دهیم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکید بر اینکه کارهـای فرهنگی
بایـد در سـطح ملـی انجـام شـود ،تصریـح کـرد :در حـال حاضر
کارهـای خوبـی داریـم کـه در سـطح ملـی در حال انجام اسـت.
ایسـنا ،ایکنـا و ایسـپا نیز کارهـای خوب انجـام میدهند ،اگرچه

میتواننـد بهتـر هـم باشـند کـه در تلاش بـرای بهتـر بـودن
هـم هسـتند .سـازمان دانشـجویان نیز مناظـرات دانشـجویی را
بهخوبـی انجـام میدهـد.
دکتـر طیبـی ادامـه داد :در نتیجـه طیـف کاری بایـد همین
تیـپ باشـد ،امـا باید آنهـا را ارتقـا دهیـم .بهعنوانمثـال طرح
«ایـران ،مـرز پرگهـر» کـه کار بسـیار خوبـی اسـت ،امـا بایـد
کیفیت کار را بیشـتر کنیم تا تاثیرگذاری بیشـتری داشـته باشد
و بتوانیـم بسـیاری از حرفهـا را بزنیم؛ زیرا زمانی که شـما یک
کار تاثیرگـذار انجـام میدهیـد ،میتوانید بسـیاری از حرفهای
خـود را بزنیـد ،آن زمـان اسـت کـه حرفها شـنیده میشـود یا
فضـا بـه اعتبـار کاری کـه انجـام دادهای برای مهیا شـود.
وی افـزود :بنابرایـن بایـد روی برنامههـای کیفـی کار شـود.
اگـر چنیـن برنامهریزیهایـی انجام شـود مـا هم حمایـت کرده
و بودجـه الزم را تأمیـن میکنیـم.
دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه اینکه گـزارش ایسـپا نشـان داد
کـه دانشـجویان از کارهـای سـنتی معمـول اسـتقبال نمیکنند
و بـه دنبـال کارهـای دیگری هسـتند ،گفت :بایـد از این فرصت
اسـتفاده کـرد زیـرا در حـال حاضـر تـوان اجـرای برنامـه مـورد
اسـتقبال این قشـر در جهاددانشـگاهی وجـود دارد .فعالیتهای
پژوهشـی و فرهنگـی زمانـی موفـق اسـت کـه هـر دو کار خوب
انجـام دهند.
رییـس جهاددانشـگاهی بیـان کـرد :اگـر در دانشـگاهی کـه
هسـتیم کار پژوهشـی خـوب و قـوی انجـام دهیـم میتوانیـم
جذب دانشـجو داشـته باشـیم که این نهاد به سـراغ فرهنگ نیز
خواهنـد آمـد و اگر حوزه فرهنگی ما قوی باشـد دانشـجو جذب
کارهـای پژوهشـی مـا خواهـد شـد ،لـذا در حـال برنامهریـزی
هسـتیم کـه تمـام واحدهـای جهاددانشـگاهی بتواننـد کار
پژوهشـی و فناورانـه قـوی داشـته باشـند و در حـوزه فرهنگـی
بایـد برنامهریـزی کننـد و خـوب برنامههـا را اجـرا کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه دانشـجویان خارجـی در کشـور
سـاماندهی خوبـی نـدارد ،گفـت :مـا بایـد در دانشـگاههای
جهاددانشـگاهی بـرای اوقـات فراغـت دانشـجویان خارجـی
تلاش کنیـم و برنامهریـزی انجـام دهیـم زیـرا جهاددانشـگاهی
دسـتاوردهای خوبـی دارد و میتوانـد بسـیاری از اوقـات فراغت

دکتر عیسی علیزاده معاون سابق فرهنگی جهاددانشگاهی با
اشاره هدف از برگزار این گردهمایی اظهار کرد :احساس ما این
بوده که در حوزه فرهنگ نیاز به هماندیشی در رابطه با مسائل
پیش رو در دانشگاه در پساکرونا داریم.
وی با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی و علمی کشور منوط
به توسعه فرهنگی است ،گفت :اگر نتوانیم در حوزه فرهنگی
توسعه ایجاد کنیم قطعاً نه میتوانیم توسعه اقتصادی داشته
باشیم و نه توسعه علمی ،بنابراین در این روزها و این شرایط
(کرونا) الزم است تا حوزه فرهنگی تقویت شود ،زیرا برخالف
تصور اینکه مشکالت کشور معیشتی است (که هست) ولی
تا زمانی که نتوایم به لحاظ فرهنگی جامعه را توسعه بدهیم
نمیتوانیم به جایگاه مطلوب برسیم.
دکتر علیزاده با بیان اینکه باید توجه کنیم که فرهنگ نه
تهدید بردار و نه تحریم پذیر است گفت :ممکن است بشود
کشور را به لحاظ امنیتی ،علمی و اقتصادی تحریم کرد ،اما
هیچکس نمیتواند هیچ کشوری را به لحاظ فرهنگی تحریم
کند .به همین دلیل مسئولیت ما در حوزه فرهنگی مسئولیت
بزرگی است.
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توسعه اقتصادی و علمی منوط به
توسعه فرهنگی است
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دانشـگاهها را پـر کنـد و توسـط معاونـت فرهنگـی در  ۲یـا ۳
پایلـوت میتوانـد ایـن کار انجـام شـود تـا ایـن دانشـجویان بـا
کارهـای جهاددانشـگاهی آشـنا شـده و اگـر هم خوب باشـند و
عالقهمنـد ،جـذب ایـن نهـاد شـوند.
دکتـر طیبـی اظهـار کـرد :تا زمانـی کـه توسـعه فرهنگی و
توسـعه دانشبنیـان کشـور و توسـعه اقتصاد دانشبنیان مسـاله
اصلی کشـور نشـود نهـادی مثل جهاددانشـگاهی و یـا نهادهای
مشـابه ،آن جایـگاه اصلی را پیـدا نمیکند .در حـال حاضر اداره
دانشبنیـان و اقتصـاد دانشبنیـان مسـاله اول کشـور نیسـت.
درحالیکـه دانشبنیـان شـدن و اقتصـاد دانشبنیـان کشـور
در حیـن رعایـت عدالـت و رعایـت اخلاق کـه پایههـای اصلی
فرهنگـی هسـتند ضـروری اسـت و در ادامـه آن تمـام چیزهـا
بایـد ذیـل آن معرفی شـود که در ایـن صورت جهاددانشـگاهی
خـودکار جایـگاه پیـدا میکنـد چـون جـزوه قویتریـن
سـازمانها چـه در حـوزه فرهنـگ و چه فنـاوری هسـتیم و کار
علمـی کاربـردی انجـام دادهایـم؛ امـا در حـال حاضـر هرگونـه
اقـدام عملـی بـرای جایـگاه جهاد شـود بـا آن برخورد سیاسـی
میشـود.
وی در پایـان گفـت :در حـال حاضـر جهاددانشـگاهی دارای
جایـگاه خوبـی اسـت .بایـد در داخـل جهاددانشـگاهی تلاش
کنیـم کار شـاخص انجـام شـود و با انجـام دو یا سـه برنامه ملی
خـاص و تاثیرگذار باشـیم.

وی افزود :به نظر یک تالش و دغدغه و پیگیری ما در
جهاددانشگاهی این است که حتماً باید در دانشگاه کار فرهنگی
انجام دهیم و دفاتر ما در دانشگاهها باید به آن توجه کنند.
ما باید به یک جمعبندی برسیم که میخواهیم برای دانشجو
فعالیت کنیم یا برای دانشجو در دانشگاه فعالیت کنیم .ما
معتقدیم باید برای دانشجویان فعالیت کنیم.
معاون سابق فرهنگی جهاددانشگاهی تصریح کرد :شاهد
ورود دهه  80به دانشگاه هستیم ،دههای که علیرغم دانشجو
بودن تا کنون به دلیل وجود کرونا در دانشگاه حضور نیافتهاند
و یک تضادی بین دهه  80و ما قبل این دهه هستیم .به نظر
ما نهاد فرهنگیای موفق خواهد بود که متناسب با این دهه
برنامه داشته باشد .اگر خود را بهروز نکنیم و این نسل و نیازهای
آنها را نشناسیم نخواهیم توانست با آنها ارتباط بگیریم .این
مستلزم این است که معاونان فرهنگی و آنهایی که میخواهند
کار فرهنگی کنند اول باید به این ساختار و این نیاز آشنا شوند.
دکتر علیزاده اظهار کرد :ما تا کنون توانستهایم برنامههای
خوبی را بهعنوان برند تعریف کنیم؛ مانند کتاب سال ،پایاننامه
سال ،دفاع سهدقیقهای ،همایش خلیجفارس ،مناظرات
دانشجویی و برنامههای سازمانی قرآنی دانشگاهیان کشور دارد؛
اما اگر نتوانیم این برنامهها را بهروز کنیم نمیتوانیم خودمان را
در عرصه دانشجویی مطرح نشان دهیم.
وی با بیان اینکه بنده قائل به اقتصاد فرهنگی هستم ،گفت:

میشود از فرهنگ پول درآورد اما ایده من این است که فرهنگ
باید برای فرهنگ باشد و نباید تمام هدف را برای درآمدزایی از
فرهنگ گذاریم.
معاون فرهنگی با تاکید بر توجه ویژه به نیروی انسانی
افزود :در گذشته کسانی که با جهاددانشگاهی آشنا میشدند
عمدتاً از طریق فعالیتهای فرهنگی بود .معاونان فرهنگی
واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی باید جذب نیروی انسانی
دانشجوی عالقهمند را از روسای واحدهای خود مطالبه کنند.
باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که اگر به آن توجه نشود
بزرگترین چالش جهاددانشگاهی در آینده چالش نیروی انسانی
خواهد بود.
در ادامـه کلیپـی از درگذشـتگان دانشـگاهی یـک سـال
اخیـر پخـش شـد و پـس از آن دکتـر حبیبـی رییـس سـازمان
جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهران با اشـاره انقطاع نسلی اظهار
کـرد :یکـی از مهمتریـن عواملـی کـه میتوانـد انقطـاع نسـلی را
بپوشـاند و محـل اثـر باشـد زمانـی رخ میدهد که فرصـت حضور
فراهـم شـود؛ زیـرا ارتبـاط دانشـجو بـا اسـتاد و معرفـی اسـاتید
ظرفیتـی را ایجـاد میکنـد تـا دانشـجو بـه اسـتاد مراجعـه کنـد.
وی با اشاره به برنامه نکوداشت مقام استاد که توسط این
سازمان برگزار میشود ،گفت :مهمترین دستاورد این برنامه
قدرشناسی از اساتید و رجوع به استادان که همان رجوع به علم
و دانش است ،بود .باید این پیوند بیشتر شود و جهاددانشگاهی
میتواند در حوزه فرهنگی نقش پررنگی داشته باشد.
دکتـر حبیبـی در ادامـه بـا بیـان اینکـه بایـد پویایـی خود
را در دانشـگاه حفـظ کنیـم ،تصریـح کـرد :سـلولهای بنیـادی
جهاددانشـگاهی اعضـای فرهنگـی ایـن نهـاد هسـتند کـه ذی
قیمـت میباشـند.
در ادامـه ایـن گردهمایـی گزارشـی از فعالیتهـای سـامانه
رویتـاب در یـک سـال اخیـر ارائه شـد و پـس از معرفـی معاون
جدیـد فرهنگـی بخـش اول پرسـش و پاسـخ معـاون فرهنگـی
واحدهـای سـازمانی انجام شـد.
دکتـر رفیعـی رییـس مرکـز افـکار سـنجی جهاددانشـگاهی
نیـز در ایـن گردهمایی به ارائه گزارشـی در رابطه با نظرسـنجی
بـا موضـوع «نگرش دانشـجویان در خصـوص اقدامـات فرهنگی
جهاددانشـگاهی» پرداخـت و گفـت :از جملـه مـواردی کـه در
ایـن نظرسـنجی مـورد ارزیابی قـرار گرفت عضویت دانشـجویان
در تشـکلها و مجامـع دانشـجویی ،میزان آشـنایی دانشـجویان
بـا جهاددانشـگاهی ،عالقهمنـدی ایـن گـروه بـه عضویـت در
جهاددانشـگاهی و میـزان شـرکت در برنامههـای فرهنگـی
جهاددانشـگاهی بود.
در پای ــان ای ــن گردهمای ــی بخ ــش دوم پرس ــش و پاس ــخ
معاونـــان فرهنگـــی واحدهـــای ســـازمانی جهاددانشـــگاهی
انجـــام شـــد.
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در نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی با معاونان و مدیران ارشد وزارت نفت مطرح شد:

استفاده از توامنندی جهاددانشگاهی برای نوسازی و
بازسازی دکلهای حفاری

واحـد فـراورش ،پاکسـازی خاکهـای آلـوده بـه مـواد
هیدروکربـوری از دیگـر کارهـای این نهاد اسـت کـه در حد
پایلـوت بـه اجرا درآمده اسـت .در بحـث آلیاژها و  CRAدر
جهاددانشـگاهی تـوان تولیـد فنـاوری آن وجـود دارد.
دکتــر طیبــی افــزود :در جهاددانشــگاهی آمادگــی داریــم
بــرای ســاخت موتورهــای دور متغییــر تــا  ۱۵مــگاوات
اقــدام کنیــم .همچنیــن در حــوزه بازوهــای بارگیــری نفــت
خــام نیــز بــازو  12و یــک دوم اینــچ بــا فنــاوری کامــ ً
ا
بومــی ســاخته شــده و پــس از انجــام تس ـتها در اســکله
 Tجزیــره خــارک نصــب شــده اســت.

حمایت از فعالیتهای جهاددانشگاهی

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 7 ،آذر :نشســت
مشــترک دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی
و هیــات همــراه بــا دکتــر محســن خجســته مهــر معــاون
وزیــر و مدیرعامــل شــرکت نفــت ملــی ایــران ،دکتــر
وحیدرضــا زیــدی فــرد معــاون مهندســی ،پژوهــش و
فنــاوری وزارت نفــت و مدیــران ارشــد وزارت نفــت در محــل
وزارت نفــت برگــزار شــد.
در ایــن نشســت دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس
جهاددانشــگاهی بــه ارائــه گزارشــی از فعالیتهــا و
توانمندیهــای جهاددانشــگاهی در حــوزه نفــت و گاز

پرداخــت و بخشــی از دســتاوردهای ایــن نهــاد در ایــن
حــوزه را معرفــی کــرد.
وی اظهــار کــرد :سیســتم الکترواســتاتیک نمکزدایــی
از نفــت ،کالفهــای دســتگاه لولــه مغــزی ســیار،
دمولســیفایر ،الکتروموتورهــای دور متغیــر ،دکلهــای
حفــاری ،موتورهــای درونچاهــی ،متههــای حفــاری ســه
کاجــی و  PDC، UPSهــای صنعتــی و نشاســته حفــاری
از جملــه کارهــای انجــام شــده توســط ایــن نهــاد اســت.
رییـس جهاددانشـگاهی تصریـح کـرد :تولیـد کربـن
اکتیـو از قیـر طبیعـی ،صمـغ زانتـان ،تصفیـه پسـابهای

در ادامــه نیــز دکتــر محســن خجســته مهــر معــاون وزیر
نفــت و مدیرعامــل شــرکت نفــت گفــت :جهاددانشــگاهی
یــک مجموعــه شناختهشــده اســت کــه فلســفه ایجــاد آن
کمــک بــه کشــور اســت تــا بتوانــد بــاری از فنــاوری مــورد
نیــاز کشــور را بــه دوش بکشــد و بــرای ایــن کار و موفقیــت
آن مــا بایــد راه را بــرای ایــن نهــاد بــاز کنیــم.
وی افــزود :جهاددانشــگاهی خدمــات خوبــی را بــرای
کشــور رقــم زده اســت ،امــا انتظــار از صنعــت نفــت
باالســت .کاری کــه جهاددانشــگاهی میتوانــد انجــام دهــد
تولیــد تجهیــزات فنــاور اســت و مــا در شــرکت ملــی نفــت
ایــران مصمــم هســتیم کــه جهاددانشــگاهی بهعنــوان
همــکار فنــاوری در کنــار شــرکتهای مــا باشــد.
دکتر خجسته مهر تاکید کرد :شرکت ملی حفاری نیازمند
بازسازی دکلهای خود است و در این زمینه میتواند از
جهاددانشگاهی کمک بگیرد و ما نیز حمایت خواهیم کرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در خصــوص پــروژه
شــکافت هیدرولیکــی بــرای ازدیــاد برداشــت بــا مجموعــه
مناطــق نفتخیــز همــکاری شــود 6 ،مــورد همــکاری بــا

استفاده از توانمندی
جهاددانشگاهی برای نوسازی و
بازسازی در حوزه حفاری

ایرانــی ایــن نیازهــا را تأمیــن میکنــد .در خصــوص پــروژه
دمولســیفایر نیــز بــا توجــه بــه مصوبــه هیــأت مدیــره
شــرکت ملــی نفــت ایــران اقــدام خواهــد شــد.
مهندس اسدروز مدیر عامل شرکت پایانه نفتی ضمن
اعالم اینکه جهاددانشگاهی همواره در کنار شرکت
پایانههای نفتی کمک زیادی برای عبور از تحریمها کرده
است ،افزود :پروژه بازوی بارگیری یکی از پروژههای کلیدی
موفق همکاری فناورانه با جهاددانشگاهی است و همچنین
در زمینه کارتهای  cpuو  ...جهاددانشگاهی همه مشکالت
شرکت پایانه را که قب ً
ال توسط شرکتهای اروپایی و
آمریکایی تأمین میشد حل کرده است و تالش داریم با
عقد قرارداد جدید بازوهای بارگیری مورد نیاز شرکت را از
جهاددانشگاهی تأمین کنیم.
مهنــدس حاتمــی مدیــر عامــل شــرکت نفــت مناطــق
مرکــزی نیــز اظهــار کــرد :شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی
نیــاز بــه  VFDدارد و تــاش میکنیــم کــه  VFDهــای
مــورد نیــاز را از جهاددانشــگاهی تأمیــن کنیــم.
گفتنــی اســت ،در ایــن نشســت مهنــدس دانشــی
مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب،
مهنــدس مشــکین فــام مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز
پــارس ،مهنــدس شــریفی مدیرعامــل شــرکت مهندســی

و توســعه نفــت ،دکتــر علیخانــی مدیریــت تولیــد شــرکت
ملــی نفــت ایــران ،دکتــر قالونــد مدیــر نظــارت بــر تولیــد
نفــت و گاز شــرکت ملــی نفــت ،مهنــدس فکــور مدیــر
عامــل شــرکت عملیــات اکتشــاف ،مهنــدس طالقانــی مدیــر
پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی نفــت ،دکتــر فصیحــی
سرپرســت پــارک فنــاوری و نــوآوری وزارت نفــت ،دکتــر
شــمس مدیــرکل نظــام تأمیــن و تجاریســازی فنــاوری
وزارت نفــت ،دکتــر ریاحــی مدیــرکل امــور فنــاوری
وزارت نفــت ،دکتــر پورعابــدی معــاون پژوهــش و فنــاوری
جهاددانشــگاهی ،دکتــر روشــن مدیــرکل دفتــر تخصصــی
علــوم پایــه و فنــی مهندســی جهاددانشــگاهی ،مهنــدس
اخــوان رییــس مرکــز خدمــات تخصصــی مهندســی و
ســاخت واحدهــای فراورشــی نفــت ،مهنــدس آب روشــن
رییــس جهاددانشــگاهی واحــد علــم و صنعــت ،دکتــر
اصغــری رییــس پژوهشــکده فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
جهاددانشــگاهی ،دکتــر خدایــی رییــس جهاددانشــگاهی
شــهید بهشــتی ،دکتــر آخونــدی رییــس جهاددانشــگاهی
صنعتــی شــریف و دکتــر کمبرانــی رییــس پژوهشــکده
توســعه صنایــع شــیمیایی جهاددانشــگاهی بــه ارائــه
گــزارش و بیــان نظــرات خــود در رابطــه بــا توســعه
همــکاری دو طــرف پرداختنــد.
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در ادامـه دکتـر گلپایگانـی مدیرعامـل شـرکت ملـی
حفـاری ایـران اظهـار کـرد :دکلها بیش از  10سـال اسـت
کـه بازسـازی نشـدهاند و بایـد فکـری بـرای ایـن موضـوع
کـرد .مـا بـه تمـام شـرکتهای چینی کـه میخواهنـد با ما
همـکاری کننـد آدرس جهاددانشـگاهی را میدهیـم.
وی بـا تاکیـد بـر بازسـازی و نوسـازی این دکلهـا اظهار
کـرد :جهاددانشـگاهی میتوانـد بـا همـکاری یـک شـرکت
چینـی بـرای بازسـازی و نوسـازی ایـن دکلهـا اقـدام کند.
دکتـر گلپایگانـی تصریـح کـرد :در راسـتای حمایـت از
توانمندیهـای داخلـی ،موتورهـای درون چاهی اگر سـاخته
و مونتـاژ شـوند مـا آمادگـی اسـتفاده از آنهـا را داریم.
مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران تاکیـد کـرد:
میتوانیـم از توانمنـدی جهاددانشـگاهی بـرای نوسـازی و
بازسـازی در حـوزه حفـاری اسـتفاده کنیـم.
مهنـدس مهـدی زاده مدیـر عامـل شـرکت نفـت فلات
قـاره ضمـن تاکیـد بـرای توسـعه همـکاری اظهـار کـرد:
قـرارداد واحـد تصفیـه پسـابهای صنعتی در میـدان هنگام
آمـاده مبادله و اجـرای پروژه اسـت و در خصوص موضوعات
همـکاری فناورانـه کمیتـه مشـترک تشـکیل خواهیـم داد.
مهنــدس افخمــی مدیــر پشــتیبانی ســاخت و تأمیــن
کاال نیــز در خصــوص پروژههــای فناورانــه کــه بــا همــکاری
مدیریــت کاال در حــال انعقــاد قــرارداد اســت اعــام کــرد:
مجوزهــای الزم جهــت انعقــاد قــرارداد ســاخت کالف
دســتگاه لولــه مغــزی ســیار مجوزهــای اخــذ شــده و بــرای
تولیــد حــدود  60عــدد کالف بــه ارزش تقریبــی 150
میلیــارد تومــان در حــال مبادلــه قــرارداد هســتیم.
وی افــزود :در خصــوص الکتروموتــور دور متغیــر
نیــز در حــال جمــعآوری نیــاز شــرکتها هســتیم و
جهاددانشــگاهی نیــز بهعنــوان تنهــا مجموعــه فنــاور
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جهاددانشــگاهی را بــر شــمرد و گفــت :تولیــد تجهیــزات
فنــاوری ،بازســازی و نوســازی دکل حفــاری ،پارتنــر
فنــاوری بــرای ســاخت تجهیــزات و توســعه فنــاوری در
صنعــت نفــت ،طراحــی و ســاخت دکلهــای ســبک و
دکل  ،workowerانجــام خدمــات مهندســی و دســتگاه
فــرآورش اســکید موانتــد بــرای غــرب و شــرق کارون مــوارد
همــکاری بــا ایــن نهــاد اســت.
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رییس جهاددانشگاهی در آیین بزرگداشت روز دانشجو:

جهاددانشگاهیحاصلاستعداددانشجوییاست

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۱۶ ،آذر :رییــس
جهاددانشــگاهی در آییــن بزرگداشــت روز دانشــجو گفــت:
یکــی از ثمرههــای نهضــت دانشــجویی جهاددانشــگاهی
اســت و ایــن نهــاد محدودیتــی در تولیــد نــدارد؛ چراکــه
حاصــل اســتعداد دانشــجویی اســت.
آییــن بزرگداشــت روز دانشــجو در دانشــگاه علــم و
فرهنــگ بــا حضــور دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس
جهاددانشــگاهی و دکتــر ســید ســعید هاشــمی رییــس
دانشــگاه علــم و فرهنــگ و جمعــی از دانشــجویان ایــن
دانشــگاه روز شــانزدهم آذرمــاه ســال جــاری برگــزار شــد.
دکتــر طیبــی در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اهمیــت
تاریخــی روز دانشــجو گفــت :بعــد کودتــای  ۲۸مــرداد،
دانشــجو بهعنــوان قشــر پیشــران جامعــه ایــران و یــک

مؤلفــه مهــم شــناخته شــد .از ایــن تاریــخ بــه بعــد بــود
کــه دانشــجویان یکــی از محورهــای اساســی بــرای تغییــرات
سیاســی و اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــدند.
وی بابیــان اینکــه جوامــع غربــی هــم بهخوبــی
میداننــد کــه دانشــجویان در کشــور مــا چــه تاثیــرات
مهــم سیاســی و تاریخــی داشــتند ادامــه داد :امــا موضــوع
مهــم ایــن اســت کــه کشــورهای غربــی همــواره خواهــان
ســلطه بــر کشــورهایی بــا منابــع زیــاد طبیعــی و انســانی
بودنــد و هســتند و تمایــل زیــادی بــه توســعه علــم و
صنعــت در ایــن کشــورها ندارنــد .بــرای مثــال آنهــا
میخواهنــد صنایــع بیشــتر بــه شــکل مونتــاژ باشــد و نــه
تولیــدات بومــی کــه قابلیــت تجاریســازی دارد .همچنیــن
میخواهنــد دانشــگاه در حــد کارشناســی باقــی بمانــد و

اســتعدادها بــه مرحلــه شــکوفایی نرســد.
بــه گفتــه رییــس جهاددانشــگاهی ،بــه همیــن دلیــل
هــم معمــوالً ایــن کشــورها خواهــان ایجــاد حکومتهــای
وابســته بــرای دسترســی راحتتــر بــه منابــع هســتند ،امــا
خوشــبختانه مــا زیــر بــار ســلطه آنهــا نرفتیــم و نهــادی
نظیــر جهاددانشــگاهی مثــال روشــنی بــرای ایــن گــزاره
اســت.
دکتــر طیبــی ادامــه داد :درواقــع نگرانــی دانشــجویان
در دهــه  ۴۰از اینکــه دیگــر کشــورها ،ایــران را کنتــرل
کنــد ،کامــ ً
ا منطقــی بــود و نهضــت دانشــجویان منجــر
بــه خودبــاوری شــد کــه درنهایــت یکــی از ثمرههــای
آن جهاددانشــگاهی اســت کــه خوشــبختانه بــر مبنــای
فعالیتهــای دانشــجویی شــکل گرفــت.
وی افــزود :امــا اگــر علــم را راهــی بــرای شــناخت دقیــق
عالــم بدانیــم ،اســتفاده از آن در ارتقــای زندگــی بشــر خــود
را بــه شــکل فنــاوری نشــان داده اســت کــه در حوزههــای
گوناگــون نظیــر فنــی و مهندســی ،پزشــکی و غیــره نمــود
پیداکــرده اســت کــه درنهایــت منجــر بــه توســعه زندگــی و
آســایش بشــر شــده اســت.
رییــس جهاددانشــگاهی گفــت :اســاس کار مــا در
جهاددانشــگاهی فعالیتهــای پژوهشــی بــود کــه ماحصــل
آن منجــر بــه تولیــد بــر مبنــای فنــاوری و تأســیس مراکــز
مهــم درمانــی و تخصصــی نظیــر پژوهشــکده رویــان شــد.
دکتــر طیبــی بابیــان اینکــه امــروزه درمــان نابــاروری
در کشــور مــا یــک امــر عــادی اســت و دیگرکســی
بــرای درمــان ایــن معضــل بــه خــارج از کشــور مهاجــرت
نمیکنــد افــزود :در درمــان انــواع ســرطان نظیــر ســرطان
پســتان هــم دســتاوردهای مهمــی داشــتیم .در ایــن زمینــه
پژوهشــکده ســرطان معتمــد کارهــای علمــی و بالینــی
بســیار زیــادی را انجــام میدهــد.
رییــس جهاددانشــگاهی در پایــان ســخنانش گفــت :در
کل بایــد اذعــان کنــم ایــن نهــاد محدودیتــی در تولیــد
نــدارد؛ چراکــه حاصــل اســتعداد دانشــجویی اســت.
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با برگزاری آیین اختتامیه؛
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۲۰ ،مهـــر مـــاه:
آییـــن پایانـــی دومیـــن دوره جشـــنواره ملـــی شـــعر
دانشـــجویی همزمـــان بـــا روز نکوداشـــت «حافـــظ» ،بـــا
حض ــور دکت ــر عیس ــی علی ــزاده مع ــاون س ــابق فرهنگ ــی
جهاددانشـــگاهی ،برگزیـــدگان ،داوران و اعضـــای شـــورای
سیاســـتگذاری جشـــنواره و نیـــز برخـــی مســـووالن
فرهنگـــی ،در محـــل پژوهشـــکده فرهنـــگ ،هنـــر و
معمـــاری جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.

آییـــن پایانـــی دومیـــن دوره جشـــنواره ملـــی شـــعر
دانشـــجویی همزمـــان بـــا روز نکوداشـــت «حافـــظ»،
بـــا حضـــور دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی ،برگزیـــدگان ،داوران و اعضـــای شـــورای
سیاســـتگذاری جشـــنواره و نیـــز برخـــی مســـووالن
فرهنگـــی ،در محـــل پژوهشـــکده فرهنـــگ ،هنـــر و
معمـــاری جهاددانشـــگاهی برگـــزار و بهصـــورت زنـــده از
طریـــق درگاه رویتـــاب پخـــش شـــد.

در ایـــن مراســـم ،دکتـــر عیســـی علیـــزاده ضمـــن
قدردان ــی از ش ــرکتکنندگان اظه ــار ک ــرد :تأثی ــر ادبی ــات
و بهویـــژه شـــعر بـــر رفتارهـــای سیاســـی ،فرهنگـــی و
اجتماع ــی ب ــر کس ــی پوش ــیده نیس ــت و ش ــعرا در ط ــول
تاریـــخ خدمـــات ارزنـــدهای در ایـــن عرصـــه داشـــتهاند،
حت ــی واکاوی زندگ ــی بس ــیاری از علم ــای دین ــی و دی ــوان
اش ــعار آنه ــا گواه ــی ب ــر اهمی ــت تأثی ــر ش ــعر و ص ــدق
ایـــن مدعـــا اســـت.
دکتـــر علیـــزاده افـــزود :مطالعـــات نشـــان میدهـــد از
جمل ــه مهمتری ــن فعالیته ــای م ــورد عالق ــه دانش ــجویان
ف ــارغ از ه ــر منطق ــه و رش ــته تحصیل ــی ،هن ــر و ادبی ــات
اســـت ،بنابرایـــن معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی
در حالـــی دومیـــن دوره جشـــنواره شـــعر دانشـــجویی را
بـــه پایـــان میبـــرد کـــه علیرغـــم مشـــکالت موجـــود،
اس ــتقبال خ ــوب و کمنظی ــر دانش ــجویان ،نوی ــد روزه ــای
خـــوب پیـــش رو را میدهـــد.
معـــاون ســـابق فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی در ادامـــه
بـــه تنـــوع آثـــار ایـــن دوره اشـــاره کـــرد و گفـــت :تنـــوع
آثـــار ،قالـــب موضوعـــات و دانشـــگاههای شـــرکتکننده
موجـــب تقویـــت هـــر چـــه بیشـــتر محتـــوای ایـــن دوره
ش ــده اس ــت و فاصل ــه ک ــم آث ــار چ ــه ب ــه لح ــاظ محت ــوا
و چـــه بـــه لحـــاظ قالـــب ،کار را بـــرای هیـــات انتخـــاب
دشـــوار کـــرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه دوران دانشـــجویی بســـیار
کوتـــاه اســـت و رســـالت هنـــر و جشـــنوارههایی از ایـــن
دســـت ایجـــاد حساســـیت ،توانمندســـازی بـــاال بـــردن
ســـطوح آگاهـــی و معلومـــات دانشـــجویان اســـت ،گفـــت:
عـــاوه بـــر ایـــن ،ادبیـــات فاخـــر در دورههـــای مختلـــف
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اجتماعـــی همـــواره موجـــب همبســـتگی ،همذاتپنـــداری
و همزبانـــی ملـــی بـــوده اســـت و لـــذا شـــعر ســـرایی
هـــدف غایـــی نیســـت.
دکتـــر علیـــزاده بـــه هـــدف برگـــزاری چنیـــن
جشـــنوارههایی اشـــاره کـــرد و گفـــت :ناگفتـــه پیداســـت
کـــه در کنـــار انگیزهبخشـــی و امیدآفرینـــی ،نقـــد
مســـائل مختلـــف اجتماعـــی ،سیاســـی و فرهنگـــی یکـــی
از مهمتریـــن اهـــداف چنیـــن برنامههایـــی اســـت کـــه
متاســـفانه در ایـــن دورههـــا کمتـــر شـــاهد آن بودیـــم.
در پایـــان بـــه برخـــی پیشـــنهادها جهـــت بهتـــر شـــدن
دورههـــای آتـــی اشـــاره میکنـــم؛ اولیـــن پیشـــنهاد
حض ــور اس ــاتید در کن ــار دانش ــجویان و در محاف ــل ادب ــی
بهمنظـــور بـــاال بـــردن آگاهیهـــای علمـــی و قالبـــی
و پرهیـــز از فقـــر اندیشـــه اســـت .دومیـــن پیشـــنهاد
تشـــکیل محافـــل شـــعر بـــا حمایـــت معاونـــان فرهنگـــی
واحدهـــای دانشـــگاهی اســـت .پیشـــنهادهای بعـــدی
ایجـــاد حساســـیت در دانشـــجویان و توجـــه بـــه شـــعر
طنـــز ،اجتماعـــی و اعتراضـــی و همینطـــور هدایـــت
دانشـــجویان بهســـوی مفاهیـــم فاخـــر و ارزشـــمند و
پرهیـــز از ســـرودن اشـــعار ســـخیف و بیمحتـــوا اســـت.

توجه دانشجویان به شعر طنز و
اجتماعی معطوف شود

در ادامـه ایـن مراسـم ،علیرضـا بهرامـی دبیـر علمـی
ایـن جشـنواره و شـاعر ،ضمـن بیـان اینکـه بـرای مـن این
کثـرت دانشـگاه و مراکـز آمـوزش عالـی کـه در ایـن دوره
اثـر فرسـتاده بودنـد ،قابلتوجـه و جالـب بـود ،گفـت :یکـی
از پیشبینیهـا یـا در واقـع واقعیـت سـنجیهای مـا ایـن
اسـت کـه دانشـگاههای مـا در وضعیـت مطلوبـی از لحـاظ
رویدادهـای فرهنگـی و شـعری بـه سـر نمیبرنـد.
وی خطـاب بـه وزیر علـوم ،وزیر بهداشـت ،وزیر فرهنگ،
رییـس جهاددانشـگاهی و رییـس دانشـگاه آزاد ،گفـت:
دانشـگاه کـه مبـدأ همه تحولهـا بود یا قـرار بود که باشـد،
از نظـر رویدادهـای ادبـی در وضعیت مطلوبی نیسـت .کافی
اسـت قیاسهـای حتـی کمـی ،بهعلاوه نظـر کارشناسـان،
یـک مقالـه شـود تـا مطمئـن شـویم این عـرض من بـیراه
نیسـت .دانشـگاه زمانـی رونـق شـعری داشـت ،نسـل مـن،
نسـل قبـل و کمـی پـس از مـن ،ایـن را خـوب بـه خاطـر
دارند.
بهرامـی پـس از ایـن به وجـود شـعری با رویکرد عشـق،
آزاداندیشـی و عدالتطلبـی در نسـلهای قبـل در دانشـگاه

اشـاره کـرد و گفـت ایـن فقـدان مصلحتـی ،بـا آسـیبهای
اجتماعـی و فرهنگـی در آینـده همراه اسـت.
دبیـر علمـی جشـنواره ملـی شـعر دانشـجویی بهنقد این
اسـتراتژی پرداخـت کـه هـر چـه در جغرافیـای مدیریت ما
اتفـاق نیفتـد ،خـوب اسـت؛ ولو بـه قیمـت وادادگی.

امروز شعر ما در سایه سینما است

در ادامـه ایـن آییـن ،سـید مهـدی طباطبایـی اسـتادیار
رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه شـهید بهشـتی نیز
ضمـن تبریـک به دانشـجویان اظهار کرد :اگـر بخواهیم روند
شـعر امـروز را موردبررسـی قـرار دهیـم ،اغلب پژوهشـگران
مـا ایـن مطلـب را بیـان میکننـد کـه مـا شـعرهای خـوب
زیـادی از سـال  ۵۷بـه بعـد داریـم .کسـی منکر این نیسـت
کـه در شـعر معاصـر واقعـاً ابیـات تکاندهنـدهای داریـم که
میتواننـد بـا اشـعار بسـیار فاخـر پهلو بزننـد .اگـر بخواهیم
بـر روی یـک شـاعر درنـگ کنیم و عنـوان کنیم ایشـان َعلَم
سـبکی شـعر معاصـر را بـر دوش میکشـد ،اینجـا اسـت که
اتفاقنظـری وجود نـدارد.
در پایـــان نیـــز بیانیـــه هیـــات داوران ایـــن دوره از
جشـــنواره ملـــی شـــعر دانشـــجویی قرائـــت شـــد.

وزیر نفت در نشست مشرتک با رییس جهاددانشگاهی خواستار شد:

شرکت مناطق نفتخیز جنوب
بهترین مکان برای استفاده از خدمات
جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 11 ،آبـــان مـــاه:
مهنـــدس اوجـــی در نشســـت مشـــترک بـــا رییـــس
جهاددانشـــگاهی ضمـــن تقدیـــر از حضـــور پـــر تـــاش و
جهـــادی فنـــاوران ایـــن نهـــاد در صنعـــت نفـــت کشـــور
خواســـتار فعالیـــت گســـتردهتر جهاددانشـــگاهی در ایـــن
صنعـــت شـــد.
نشســـت مشـــترک دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی بـــا مهنـــدس جـــواد اوجـــی وزیـــر
نفـــت بـــا حضـــور دکتـــر خجســـته مهـــر مدیرعامـــل
شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران ،دکتـــر زیـــدی فـــرد
معـــاون مهندســـی ،پژوهشـــی و فنـــاوری وزیـــر نفـــت و
مدیـــران ایـــن مجموعـــه و بـــا هـــدف معرفـــی و ارائـــه
توانمندیهـــا و دســـتاوردهای ایـــن نهـــاد در حـــوزه
نفـــت و صنایـــع وابســـته در دفتـــر وزیـــر نفـــت برگـــزار
شـــد.

حمایت وزارت نفت
از جهاددانشگاهی

در ابتـــدای ایـــن نشســـت دکتـــر طیبـــی گزارشـــی از
همکاریهـــای فناورانـــه جهاددانشـــگاهی بـــا مجموعـــه
وزارت نفـــت و شـــرکتهای تابعـــه ارائـــه کـــرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه طراحـــی و ســـاخت چندیـــن
مـــورد از تجهیـــزات اســـتراتژیک صنعـــت نفـــت شـــامل
«دکلهـــای حفـــاری خشـــکی»« ،بـــازوی بارگیـــری
نفـــت»« ،متههـــای حفـــاری»« ،دســـتگاه لولـــه مغـــزی
ســـیار»« ،موتورهـــای درونچاهـــی»« ،پمپهـــای
« ،»ESPالکتروموتورهـــای دور متغیـــر  »VFDو
ً
کامـــا
تولیـــد مـــواد شـــیمیایی پرمصـــرف بـــا فنـــاوری
بومیشـــده توســـط جهاددانشـــگاهی ،خواســـتار حمایـــت
وزارت نفـــت از اســـتفاده ایـــن فناوریهـــا در صنعـــت
نفـــت شـــد.

رییـــس جهاددانشـــگاهی در ادامـــه بـــا تاکیـــد ایـــن
نکتـــه کـــه مدیـــران فعلـــی صنعـــت نفـــت بـــه ســـاخت
داخـــل اعتقـــاد راســـخ دارنـــد ،از وزیـــر نفـــت خواســـت
از جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان بـــازوی فناورانـــه صنعـــت
نفـــت بـــرای حـــل مشـــکالت ایـــن صنعـــت اســـتفاده
کنـــد.
دکتـــر طیبـــی برنامـــه آینـــده جهاددانشـــگاهی در
حـــوزه فنـــاوری صنعـــت نفـــت را در حـــوزه باالدســـتی
و ازدیـــاد برداشـــت از مخـــازن و فناوریهـــای ســـکان
هیدرولیکـــی عنـــوان کـــرد و گفـــت :طراحـــی و ســـاخت
واحدهـــای فـــرآورش  ،Skid Mountedتصفیـــه
پســـابهای واحدهـــای فـــرآورش ،پاکســـازی
خاکهـــای آلـــوده بـــه مـــواد هیدروکربـــوری ،تولیـــد
کالف لولـــه دســـتگاه لولـــه مغـــزی ســـیار ،بازســـازی
و نوســـازی تجهیـــزات و دکلهـــای حفـــاری کشـــور از
برنامههـــای آتـــی جهاددانشـــگاهی بـــرای صنعـــت نفـــت
اســـت.

فعالیتهای جهاددانشگاهی در صنعت
نفت گستردهتر شود

در ادامـــه مهنـــدس اوجـــی ضمـــن تقدیـــر از حضـــور
پـــر تـــاش و جهـــادی فنـــاوران جهاددانشـــگاهی در
صنعـــت نفـــت کشـــور خواســـتار فعالیـــت گســـتردهتر
جهاددانشـــگاهی در ایـــن صنعـــت شـــد.
وی ضمـــن برشـــمردن ویژگیهـــای جهاددانشـــگاهی
اع ــام ک ــرد :مدیری ــت فعل ــی صنع ــت نف ــت از توانمن ــدی
جهاددانش ــگاهی در زمین ــه تأمی ــن تجهی ــزات و نیازه ــای
فناوران ــه صنع ــت نف ــت اس ــتفاده بهین ــه خواه ــد ک ــرد و
از ایـــن نهـــاد در عرصـــه خدمـــات فنـــی و مهندســـی و
ســـاخت ادوات بهـــره خواهـــد گرفـــت.
وزیـــر نفـــت بـــا بیـــان اینکـــه صنعـــت نفـــت

در ادامـــه دکتـــر خجســـته مهـــر مدیرعامـــل
شـــرکت ملـــی نفـــت بـــا بیـــان اینکـــه شـــرکت مناطـــق
نفتخیـــز جنـــوب بهعنـــوان بزرگتریـــن شـــرکت
تولی ــدی صنع ــت نف ــت بهتری ــن م ــکان ب ــرای اس ــتفاده
از خدمـــات فنـــی و مهندســـی جهاددانشـــگاهی اســـت،
تاکیـــد کـــرد :شـــرکت مناطـــق نفتخیـــز و ملـــی
حفـــاری میتوانـــد بـــا جهاددانشـــگاهی همـــکاری
گســـترده داشـــته باشـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد مشـــکالت موجـــود
بـــرای اســـتفاده از فناوریهـــای بومیشـــده توســـط
جهاددانشـــگاهی احصـــا و بـــرای رفـــع آن تمهیداتـــی
اندیشـــیده شـــود و شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران نیـــز
نیازهـــای فناورانـــه خـــود را بـــه جهاددانشـــگاهی اعـــام
میکنـــد تـــا همـــکاری گســـتردهتری بیـــن شـــرکت
ملـــی نفـــت و جهاددانشـــگاهی صـــورت گیـــرد.
دکتـــر خجســـته مهـــر عنـــوان کـــرد :موضوعاتـــی کـــه
در اولویـــت کاری اســـت و تـــوان علمـــی و فایلـــی آن در
جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد بایـــد در دســـتور فـــوری
قرارگرفتـــه و بـــا حضـــور مدیـــران عامـــل شـــرکتهای
تولی ــدی و توس ــعه ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران عملیات ــی
شـــود و جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان بـــازوی تکنولـــوژی
شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران در کنـــار شـــرکتهای تابعـــه
حضـــور پررنـــگ و تاثیرگـــذار داشـــته باشـــد.
وی افـــزود :بایـــد بـــه شـــرکتهای زیرمجموعـــه
و پیمانـــکاران تاکیـــد کـــرد از توانمنـــدی داخلـــی و
فناوریهـــای موجـــود کشـــور اســـتفاده کننـــد تـــا
بتوانیـــم ضمـــن حـــل مشـــکالت موجـــود صنعـــت نفـــت،
شـــاهد اشـــتغال فارغالتحصیـــان دانشـــگاهی و رشـــد و
توســـعه اقتصـــاد دانشبنیـــان شـــویم.
اســـتفاده از توانمنـــدی فنـــاوران جهاددانشـــگاهی در
شـــرکتهای تابعـــه وزارت نفـــت
دکتـــر زیـــدی فـــر معـــاون مهندســـی ،پژوهشـــی و
فنـــاوری وزیـــر نفـــت بـــا بیـــان ایـــن نکتـــه کـــه وزارت
نف ــت از هم ــه ظرفی ــت فن ــاوران داخ ــل اس ــتفاده خواه ــد
کـــرد و جهاددانشـــگاهی را بهعنـــوان همـــکار در کنـــار
طرحهـــای توســـعه صنعـــت نفـــت خواهیـــم داشـــت،
گفـــت :از توانمنـــدی فنـــاوران جهاددانشـــگاهی در
شـــرکتهای تابعـــه اســـتفاده خواهیـــم کـــرد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

بهعنـــوان پیشـــران صنعـــت کشـــور از ســـازندگان و
فنـــاوران داخلـــی حمایـــت میکنـــد ،افـــزود :بـــرای
توســـعه کشـــور چـــارهای جـــز حمایـــت از بومیســـازی
فنـــاوری و ســـاخت داخـــل نداریـــم و بـــرای عبـــور از
تحریمهـــای ظالمانـــه بایـــد بـــه توانمنـــدی فنـــاوران
داخلـــی بهویـــژه جهاددانشـــگاهی اعتمـــاد کنیـــم.

101

www.acecr.ac.ir

فعالیتهایجهاددانشگاهیدرصنعتنفت
گسرتدهترشود

سال بیست و دوم│شماره185

102

دیگــر
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

سفیر ژاپن در ایران طی نشست مشرتک با رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد؛

توسعه همکاری دوجانبه بین جهاددانشگاهی و
مؤسسات علمی و پژوهشی ژاپن

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی  9اســفند مــاه:
ســفیر ژاپــن در ایــران طــی نشســت مشــترک بــا رییــس
جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه اشــتراکات فرهنگــی و تمــدن
دو کشــور اظهــار امیــدواری کــرد تــا فضــای همــکاری
دوجانبــه بیــن جهاددانشــگاهی و مؤسســات علمــی و
پژوهشــی ژاپــن بیشازپیــش فراهــم شــود.
 ،آیــکاوا کازوتوشــی ســفیر ژاپــن در ایــران بــا همراهــی
دبیــر اول و دوم ســفارت ایــن کشــور در ایــران ،بــا حضور در
دفتــر مرکــزی جهاددانشــگاهی بــا دکتــر حمیدرضــا طیبــی
رییــس جهاددانشــگاهی و تعــدادی از معاونــان و مدیــران

کل ایــن نهــاد دیــدار و گفتوگــو کــرد.
وی در ایـن نشسـت مشـترک بـه اشـتراکات فرهنگـی و
تمـدن دو کشـور ایـران و ژاپن اشـاره کرد و گفـت :امیدوارم
فضـای همـکاری دوجانبه بین جهاددانشـگاهی و مؤسسـات
علمـی و پژوهشـی ژاپـن بیشازپیـش فراهم شـود.
ســفیر ژاپــن در ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه خالقیــت
و کارآفرینــی دو عنصــر اصلــی کســبوکارهای دنیــای
امــروزی هســتند بــر ضــرورت ایجــاد ســاختارهای آموزشــی
و پژوهشــی متناســب بــا نیازهــای  جدیــد جامعــه و صنعــت
تاکیــد کــرد و ادامــه داد :جهاددانشــگاهی از تجــارب

ارزشــمندی در توســعه علــم و فنــاوری برخــوردار اســت.
کازوتوشــی همچنیــن در ایــن نشســت مشــترک ضمــن
ارائــه گزارشــی از اقدامــات ســفارت ژاپــن در دوران کرونــا،
آمادگــی خــود را جهــت حمایــت در انجــام طرحهــای
مشــترک در حــوزه پزشــکی و خدمــات درمانــی بــا
جهاددانشــگاهی اعــام کــرد.
دکتــر طیبــی نیــز در ایــن دیــدار بــه تشــریح
توانمندیهــا و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی در
حوزههــای پزشــکی ،فنــی و مهندســی ،کشــاورزی،
آموزشــی و فرهنگــی پرداخــت.
رییــس جهاددانشــگاهی در ایــن دیــدار آمادگــی ایــن
نهــاد را در انجــام پروژههــای مشــترک در حوزههــای
علــوم ســلولی و درمــان نابــاروری ،تشــخیص و درمــان
ســرطان ،توســعه و ترویــج کشــاورزی هوشــمند ،بذرهــای
هیبریــدی ،توســعه سیســتمهای حملونقــل ریلــی شــهری
و بینشــهری و همچنیــن پــروش آبزیــان بــا همــکاری
دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی ژاپــن اعــام کــرد.
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت مشــترک ،معاونــان
و مدیــران ارشــد ایــن نهــاد نیــز گزارشــی از اقدامــات
جهاددانشــگاهی در حوزههــای پزشــکی ،آموزشــی و
اجــرای  طــرح ملــی  توانمندســازی زنــان سرپرســت
خانــوار و مشــاغل خانگــی ارایــه کردنــد کــه ســفیر ژاپــن در
ایــران نیــز بــا اســتقبال از اقدامــات انجامشــده بــر توســعه
فعالیتهــای مشــترک تاکیــد کــرد.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن نشســت مشــترک رییــس
جهاددانشــگاهی بــا تاکیــد بــه لــزوم توســعه فعالیتهــای
مشــترک ،تشــکیل جلســات کارشناســی بهمنظــور
دســتیابی بــه محورهــای مشــخص موردعالقــه طرفیــن را
بهعنــوان اقدامــات آتــی در همــکاری دوجانبــه ضــروری
دانســت.

حامیت از پروژە تولید خوراک
آبزیانجهاددانشگاهیهرمزگان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۱۷ ،بهمنمـاه:
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی در نشسـت
تخصصـی بـا اعضای شـورای معاونان واحد هرمـزگان ،گفت:
در حوزههـای آموزشـی و فرهنگـی فعالیتهـای خوبـی در
جهاددانشـگاهی هرمـزگان انجام شـده اسـت.
وی بــا بیــان اینکــه بــه حــوزه پژوهــش بایــد توجــه
ویــژهای کــرد ،افــزود :در زمینــه پژوهشــی بــر روی یــک
مــورد تمرکــز کنیــد و تمــام تــاش خــود را بــرای موفقیــت
در آن بــه کار ببریــد .یــک کار کــه مــورد نیــاز اســتان
هرمــزگان اســت را آغــاز و بــا جدیــت به ســرانجام برســانید.

رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه اینکــه پــروژه
انتخابــی تولیــد خــوراک آبزیــان جهاددانشــگاهی هرمــزگان
پــروژه خوبــی اســت ،افــزود :مــا خودمــان را موظــف
میدانیــم در ایــن خصــوص بــا جهاددانشــگاهی همــکاری
کنیــم .بــه کمــک و ارتقــا حــوزه پژوهشــی هرمــزگان
عالقهمنــد هســتیم.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا تاکیــد بــر اینکــه تکمیــل
مجموعــه فعلــی جهاددانشــگاهی در اولویــت اســت ،عنــوان
کــرد :اســتان هرمــزگان پــر پتانســیل اســت کــه بایــد در
حــوزه پژوهشــی بیشــتر تــاش شــود.

دکتــر طیبــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه اســتفاده و
پــرورش نیــروی تخصصــی و بومــی در حــوزه شــیالت توجه
ویــژهای کنیــد ،عنــوان کــرد :امیدواریــم جهاددانشــگاهی در
ایــن خصــوص گامهــای مفیــد و بــا کیفیتــی بــردارد.
همچنیــن در ادامــه محمــد دلپســند رییــس
جهاددانشــگاهی هرمــزگان گفــت :یکــی از اولیــن
پیشــنهادهای جهاددانشــگاهی ایــن اســت کــه مــا یــک
زمینــه فعالیــت مشــخص را بــا توجــه بــه ظرفیــت اســتان
داشــته باشــیم کــه ایــن در ادامــه بتوانــد در فعالیتهــای
آموزشــی ـ تخصصــی مــا کارســاز باشــد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه جهاددانش ــگاهی ط ــرح تامی ــن
خـــوراک آبزیـــان (میگـــو) در حـــوزه شـــیالت و آبـــزی
پـــروری را تهیـــه کـــرده اســـت ،افـــزود :چشـــمانداز مـــا
بـــرای  ۱۰ســـال آینـــده راهانـــدازی یـــک پژوهشـــکده
فناوریهـــای زیســـتی و توســـعه پایـــدار آبزیـــان در
هرمـــزگان اســـت.
رییــس جهاددانشــگاهی هرمــزگان بــا بیــان اینکــه
روی ظرفیتهــای علمــی اســتان هرمــزگان در ایــن
خصــوص حســاب ویــژهای بــاز کردهایــم ،عنــوان کــرد:
دو طــرح تحقیقاتــی بــا موضوعــات فنــاوری نویــن
فرموالســیون تولیــد خــوراک آبزیــان منطبــق بــا شــرایط
محیطــی کشــور جهــت بهبــود بهــرهوری مــزارع آبزیــان
و پــرورش میگــو در سیســتم گلخانــهای را در دســت
داریــم .میانگیــن تولیــد میگــو در مــزارع اســتان  ۲.۵تــن
در هکتــار اســت در حالــی کــه در روش گلخانـهای حجــم
تولیــد بســیار بیشــتر خواهــد بــود.
وی از ایجــاد مرکــز تخصصــی ارتبــاط بــا صنعــت در
جــوار صنایــع غــرب بندرعبــاس خبــر داد و گفــت :مرکــز
آمــوزش مهــارت تخصصــی بــرای صنایــع اســتان کــه
کارکنــان ایــن صنایــع بهــرهوران آن هســتند بــه زودی
ایجــاد میشــود.
رییــس جهاددانشــگاهی هرمــزگان بــا بیــان اینکــه
ایجــاد مرکــز پشــتیبان دانشبنیــان ارگانهــای دریایــی
بــا هــدف ارایــه خدمــات آموزشــی ،پژوهشــی و فرهنگــی
در دســتور کار اســت ،عنــوان کــرد ۱۸ :ارگان دریایــی در
اســتان حضــور دارنــد کــه در حــوزه دریــا فعالیــت فناورانــه
انجــام میدهنــد .جهاددانشــگاهی درصــدد ورود بــه ایــن
حــوزه اســت.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد:
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دیگــر
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

در ششمین گردهامیی شعب ایسپای جهاددانشگاهی مطرح شد؛

افکارسنجیهای علمی ایسپا زمینه ساز تحقق
عدالت اجتامعی در کشور

روابـط عمومـی مرکـز افکارسـنجی دانشـجویان
ایـران  3اسـفند مـاه :در ششـمین گردهمایـی شـعب
مرکـز افکارسـنجی دانشـجویان ایـران تاکید شـد که ایسـپا
میتوانـد در سیاسـتگذاریهای نظـام تاثیرگـذار باشـد.
 ،ششـمین گردهمایی شـعب مرکز ایسـپا ،بـا حضور دکتر
جمـال رحیمـان ،معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی؛ دکتـر
مهـدی رفیعی بهابادی ،رییس مرکز افکارسـنجی دانشـجویان
ایـران؛ دکتـر سـید مجیـد امامـی ،دبیـر شـورای فرهنـگ
عمومـی کشـور و دکتر جـواد پورکریمـی ،عضو هیـات علمی
دانشـگاه تهـران در سـالن جلسـات ایسـپا برگزار شـد.

ایسپا میتواند در سیاستگذاریهای
نظام تاثیرگذار باشد

دکتر جمـال رحیمیان ،معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی
در ایـن گردهمـای با بیـان اینکـه پیمایشها و افکارسـنجی
هـای علمی مـا میتواند زمینه سـاز تحقق عدالـت اجتماعی
در کشـور باشـد اظهـار کـرد :موفقیـت جهـاد دانشـگاهی را
میتـوان در  3نکتـه بیـان کرد .نکتـه اول ،روحیـه و فرهنگ
جهـادی سـبب موفقیت جهاد دانشـگاهی اسـت.
وی ادامـه داد؛ اگـر فرهنـگ جهـادی و جهادگـری نبـود
شـاهد موفقیـت پژوهشـگاهها ،مراکـز علمـی و دانشـگاهی

جهـاد دانشـگاهی نبودیـم .نمایشـگاه دسـتاوردهای جهـاد
دانشـگاهی در دی مـاه سـال جـاری برگـزار شـد و برخـی
مسـئوالن از ایـن نمایشـگاه بازدیـد کردنـد؛ دسـتاوردهای
جهـاد دانشـگاهی بـرای آنهـا شـگفتانگیز بـود.
دکتـر رحیمیـان دربـاره دومیـن شـاخصه موفقیـت
جهـاد دانشـگاهی اظهـار کـرد :بلندهمتـی و پشـتکار از
دیگـر دالیـل موفقیـت ایـن نهـاد اسـت؛ جهاددانشـگاهی به
سـمت افقهـای تعریـف شـده خـود گام برمـیدارد و بـرای
دسـتیابی سـریعتر بـه اهـداف خـود موانـع مسـیر را حذف
میکنـد .شـهید سـلیمانی معتقـد بـود ،تهدیدهـا را میتوان
بـه فرصـت تبدیـل کرد.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی با بیان اینکه شـناخت
جایگاه مرکز افکارسـنجی دانشـجویان ایـران اهمیت فراوانی
دارد ،توضیـح داد :ایسـپا میتوانـد افـکار جامعـه در ارتبـاط
بـا مسـائل فرهنگـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و سیاسـی را بـه
دسـت انـدرگاران نظـام اسلامی ارائه دهـد .ایسـپا میتواند
در سیاسـتگذاریها و ارزیابـی نظـام کشـور تاثیرگـذار
باشـد؛ همچنیـن دیدگاه واقعیتـری از مردم  درباره مسـائل
کشـور ارائـه دهـد .مرکـز افکارسـنجی جهـاد دانشـگاهی
میتوانـد در توسـعه عدالـت اجتماعـی ،عدالـت اقتصـادی و
رفـع محرومیـت تاثیرگذار باشـد.
دکتـر رحیمیـان بـا بیـان اینکـه تمامـی دادههـا بایـد بر
مبنـای معیارهـای علمـی جمـعآوری شـوند ،توضیـح داد:
توجـه بـه شـاخصهای علمـی بسـیار اهمیـت دارد .برخی از
دادههـا جنبـه محرمانـه دارنـد ،بایـد در انتشـار دادهها دقت
کـرد تـا دشـمنان از آن سوءاسـتفاده نکننـد.
وی دربـاره محـور سـوم نیـز توضیـح داد :مسـائل اداری
و سـاختاری جهـاد نیـز اهمیـت دارد .دسـتاندرکاران و
مسـئوالن اجرایـی کشـور بـه ایسـپا بسـیار توجـه میکنند.
شـعب مرکـز افـکار سـنجی بـا ظرفیتهـای مرکـز را بـه
مسـئوالن اسـتانی معرفـی و اعتمـاد آنهـا را جلـب کننـد.

جهاددانشگاهی شورای عالی
انقالب فرهنگی را یاری کند

توانمندسازی شعب
در اولویت ایسپا است

مهـدی رفیعـی بهابادی نیز در این مراسـم گفت 2 :سـال
از شـیوع پاندمـی کرونا میگذرد؛ شـرایط برگزاری جلسـات
حضـوری در ایـن بـازه زمانـی میسـر نبـود .تصمیـم بـر این
اسـت کـه نفـر از اعضای شـورای فنی شـعب ایسـپا از میان
معاونـان فرهنگی اسـتانها انتخاب شـوند .مشـکالت شـعب
بـا حضور ایـن افراد مـورد بررسـی قـرار میگیرد.
رئیـس مرکـز افکارسـنجی دانشـجویان ایـران بـا بیـان
اینکـه کوویـد  19ارتباطـات و فعالیـت هـای ایسـپا را تحت
تاثیـر قـرار داد ،تشـریح کـرد :در ایـن دوران ،پیمایشها به
صـورت تلفنـی انجـام شـدکه امیدواریـم بـا بهبـود شـرایط
در سـال آتـی امـکان اجـرای پروژههـا بـه صـورت حضوری
میسـر شـود .اجـرای پیمایشهـای حضـوری را از مدتـی
پیـش دوبـاره از سـرگرفتیم امـا بازهـم تاکیـد میکنـم که
بسـیاری از پروژههـا بـه صـورت تلفنـی انجـام شـد.
وی بـا اشـاره به برگـزاری انتخابات ریاسـتجمهوری در
خـرداد ماه سـال جـاری گفت :تعـداد پروژهها در سـالهای
برگـزاری انتخابـات کـم میشـود؛ چـرا کـه پـس از اینکـه
دولـت جدیـد مسـئولیت اجرای امـور را در دسـت میگیرد
بخش اعظمی از سـال سـپری شـده اسـت.
رفیعـی بهابـادی توضیـح داد :گـردآوری اطالعـات بـه
صـورت تلفنی از روشهای مرسـوم در دنیا اسـت؛ مسـائلی
کـه حساسـت چندانـی نداته باشـند به صـورت تلفنی انجام
میشـوند .از زمـان پاندمـی ویـروس کرونـا 30 ،پـروژه را به
سـرانجام رسـاندیم؛  20پـروژه در ارتبـاط بـا کرونـا و 10
مـورد دیگـر نیـز در ارتبـاط بـا مسـائل ایـن ویروس اسـت.
هیـچ موسسـهای ماننـد ایسـپا اطالعاتـی در ابعـاد مالـی،
فرهنگـی و اجتماعـی در ارتبـاط بـا ایـن بیمـاری ندارد.
رئیــس مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران بــا بیــان

برگزاری انتخابات شورای فنی
شعب ایسپا

انتخابات اعضای شـورای فنی شـعب ایسـپا در پایان این
مراسـم برگـزار شـد .امیـن آزادبخـت از واحد لرسـتان ،علی
زنـده دل از واحـد قزویـن ،علی شـاهمیری از واحد سـمنان،
محمـد شـریفزاده از واحـد گلسـتان ،مجیـد آوج از واحـد
کردسـتان ،علـی حسـینی از واحد قـم و محمدرضـا رهبری
از واحـد اصفهـان برای عضویت در این شـورا کاندیدا شـدند.
علـی شـاهمیری ،علـی حسـینی و محمـد شـریفزاده
بـه تربیـت بـه عنـوان نفـرات اول تـا سـوم انتخـاب شـدند.
همچنیـن مجیـد آوج بـه عنـوان عضـو علیالبدل این شـورا
انتخاب شـد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

مادامـی کـه خودمـان را بـه مسـئوالن طـراز اول اسـتانی
معرفـی نکنیـم؛ هیچـگاه اعتمـاد بـه دسـت نخواهـد آمـد.
تمامـی اسـتان هـا ظرفیتهـای متفاوتـی دارنـد و بایـد از
تمـام ظرفیـت ایسـپا اسـتفاده کـرد.
دکتـر رحیمیـان در ادامـه گفـت :از معاونـان فرهنگـی
میخواهـم از جابجایـی افـراد متخصـص در واحدهـا صـرف
نظـر کننـد .افـرادی کـه چندیـن سـال تجربه یک پسـت را
دارنـد بـه راحتـی جابهجـا نکنند .همچنیـن نـگاه عادالنه به
تمـام شـعب و مراکـز جهاد اشـته باشـند ،نـگاه غیـر عادالنه
بـا فرهنـگ جهـادی منطبق نیسـت.

اینکــه شــعب ایســپا میتواننــد از ظرفیــت نظرســنجی
تلفنــی اســتفاده کننــد ،اظهــار کــرد :ایــن شــیوه بــه صورت
تصادفــی انجــام میشــود؛ اطالعــات بــه دســت آمــده
دقیــق و منطبــق بــا واقعیــت اســت .یــک روز بــه برگــزاری
انتخابــات ریاس ـتجمهوری ،نتایــج نظرســنجی در ارتبــاط
بــا ایــن موضــوع را اعــام کردیــم کــه بــه واقعیــت بســیار
نزدیــک بــود.
دکتـر رفیعـی بهابـادی با اشـاره به جشـنواره شـعب برتر
ایسـپا گفـت :اغلـب پروژههـای تعریـف شـده در ارتبـاط بـا
مسـائل رضایتمنـدی مشـتریان از شـرکتهای گاز ،آب و
فاضلاب اسـت؛ پروژههـای مهـم اجتماعـی بسـیار انـدک
هسـتند .تعـداد پروژههـای کارفرمایی بسـیار زیاد اسـت که
میتـوان آن را جـذب کـرد.
رئی ــس مرک ــز افکارس ــنجی دانش ــجویان ای ــران اظه ــار
کـــرد :کارگاههـــای آموزشـــی را هـــر دو ســـال یکبـــار
برگـــزار میکردیـــم .بـــا اســـتفاده از ظرفیـــت اســـتودیو
مبیـــن توانســـتیم کـــه بســـتههای آموزشـــی خـــود در
زمینههـــای کار بـــا نرمافـــزار ایســـپا ،گزارشنویســـی،
پروپـــزال نویســـی ضبـــط کنیـــم.
وی توضیـح داد :تمامـی شهرسـتانها باید یک پرسشـگر
داشـته باشـند کـه دورههـای آموزشـی را با موفقیت سـپری

دکتر سـید مجیـد امامی ،دبیر شـورای فرهنـگ عمومی
کشـور نیـز در ششـمین گردهمایـی شـعب ایسـپا گفـت:
جهاددانشـگاهی میتوانـد در تحقـق اهـداف تمـدن انقالب
اسلامی نقـش داشـته باشـد .بـه همیـن منظـور ،شـورای
عالـی انقلاب فرهنگی به مسـاعدت معاونـان فرهنگی جهاد
دانشـگاهی نیـاز دارد.
دکتـر امامـی با تاکید بـر اینکه ورود به اقتصـاد فرهنگی
میتوانـد کمهزینهتریـن راه بـرای نجـات اقتصـاد کشـور
باشـد ،اشـاره کـرد جهـاد دانشـگاهی نیز مـی توانـد در این
حـوزه نقـش آفرینـی نماید.
دبیـر شـورای فرهنـگ عمومی کشـور ،وظیفه این شـورا
را شـناخت و رصـد تحوالت حـوزه فرهنگی دانسـت و تاکید
کـرد شـورا در شـناخت وضعیـت موجـود ،شناسـایی رونـد
تغییـرات فرهنگـی و سیاسـت گـذاری و برنامـه ریـزی های
فرهنگـی بـه نظرسـنجی هـا و داده های ایسـپا نیـاز دارد.
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کـرده باشـد .انتظـار داریـم ،پرسشـگران تنهـا در مراکـز
اسـتانها متمرکـز نباشـند .اگـر پرسشـگر در سـایر شـهرها
حضـور داشـته باشـند ،پروژههـا بـا دقـت بیشـتری انجـام
میشـود.
رفیعـی بـا بیـان اینکـه سـایت مرکـز افـکار سـنجی را
بازطراحـی خواهیـم کرد ،افـزود :تصمیم داریم تـا جایگاهی
برای اخبار شـعب داشـته باشـیم .شـعب ایسـپا ،اخبار مهم
خـود را ارسـال کننـد تـا از طریـق سـایت یـا شـبکههای
اجتماعـی مرکز منتشـر شـود.

سالبیستودوم│شماره185

106

برگـزار
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در نشست هماندیشی زنان کارآفرین در جهاددانشگاهی تاکید شد؛

لزومرفعنیازهاوچالشهایاشتغالوکارآفرینی
بانوانکارآفرین

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 22 ،آذر :در
نشســـت هماندیشـــی زنـــان کارآفریـــن کـــه توســـط
معـــاون آمـــوزش و کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی برگـــزار
شـــد ،رفـــع نیازهـــا و چالشهـــای اشـــتغال و کارآفرینـــی
بانـــوان کارآفریـــن مـــورد تاکیـــد قـــرار گرفـــت.
نشســـت هماندیشـــی زنـــان کارآفریـــن بـــا حضـــور
دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی معـــاون آمـــوزش و
کارآفرین ــی جهاددانش ــگاهی ،مهن ــدس فرش ــته دســتپاک
رییـــس کانـــون زنـــان کارآفریـــن ،مهنـــدس ســـیروس
دشـــتی مدیـــرکل کارآفرینـــی و اشـــتغال و بـــا حضـــور
تع ــدادی از بان ــوان و فع ــاالن کارآفرین ــی ح ــوزه زن ــان در
بخشهـــای مختلـــف در دفتـــر مرکـــزی جهاددانشـــگاهی
برگـــزار شـــد.
در ایـــن نشســـت صمیمـــی ،موضوعـــات مختلـــف
مرب ــوط ب ــه چالشه ــا و مش ــکالت ورود زن ــان ب ــه ح ــوزه
کارآفرینـــی و اشـــتغال و همچنیـــن چالشهـــا و مســـائل
قانونــی کارآفرینــی زنــان بررســی شــد .همچنیــن بررســی

زمینههـــای همـــکاری در زمینـــه آمـــوزش ،برندســـازی،
توانمندســـازی ،بازاریابـــی ،مشـــاوره و همچنیـــن امضـــای
تفاهمنامـــه همـــکاری بیـــن کانـــون زنـــان کارآفریـــن
و معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی از
موضوعـــات موردبحـــث در ایـــن نشســـت بـــود.

تاکید بر توسعه زیستبوم اشتغال با
مشارکت زنان

معـاون آمـوزش و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی در ایـن
نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه توسـعه زیسـتبوم اشـتغال در
شـرایط کنونـی بسـیار اهمیـت دارد ،گفت :بایـد تالش کنیم
در زیسـتبوم اشـتغال ،زنـان بتواننـد بـه جایـگاه بهتـری از
آنچـه هسـتند دسـت پیـدا کنند.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــر اســـاس اعـــام دکتـــر
دســـتپاک ،نـــرخ مشـــارکت  ۱۶درصـــدی زنـــان در
حـــوزه اقتصـــادی قابلقبـــول نیســـت گفـــت :ایـــن عـــدد،

ع ــدد پایین ــی اس ــت و م ــا ب ــه دنب ــال ای ــن هس ــتیم ب ــا
همکاریهـــای مشـــترک بـــا جامعـــه زنـــان کارآفریـــن
ایـــن رقـــم را ارتقـــاء دهیـــم.
دکتـــر بیجنـــدی بـــا اشـــاره بـــه ابزارهـــای مختلـــف
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه رســـانه مثـــل ایســـنا ،ایکنـــا
و  ...گفـــت :بایـــد اعـــام کنـــم در حـــوزه رســـانههای
مربـــوط بـــه اشـــتغال و کارآفرینـــی ،در کنـــار هفتهنامـــه
الکترونیکـــی بـــازار کار ،ماهنامـــه بـــازار کار نویـــن نیـــز
فعالیـــت میکنـــد کـــه ویـــژه حـــوزه اســـتارت آپ هـــا و
کسبوکارهاســـت .هفتهنامـــه و ماهنامـــه بـــازار کار نویـــن
در کنــار هــم ســاختار جدیــد خــود را شــکل خواهنــد داد.
ایـــن دو نشـــریه کـــه یکـــی ماهانـــه و دیگـــری بهصـــورت
هفتگـــی منتشـــر میشـــوند ،پتانســـیل باالیـــی بـــرای
کمـــک بـــه حـــوزه کســـبوکارها دارنـــد .از ســـوی
دیگـــر پایـــگاه اطالعرســـانی بـــازار کار ایـــران نیـــز در
دســـت راهانـــدازی و بهرهبـــرداری اســـت و همچنیـــن از
س ــاختار جدی ــد ای ــن پای ــگاه در نمایش ــگاه دس ــتاوردهای
جهاددانشـــگاهی رونمایـــی میشـــود.
وی بــا اشــاره بــه طرحهــای دیگــر در حــوزه بــازار کار
از جملــه ســامانه جابیــران ادامــه داد :ســامانه جابیــران
قدیمیتریــن ســامانه اتصــال کارجــو بــه کارفرماســت .ایــن
ســامانه یــک ســامانه کارآفرینــی ملــی اســت و از نســخه
جدیــد آن بــهزودی رونمایــی میشــود؛ در ایــن ســامانه
اطالعــات کارفرمــا و کارجــو در اختیــار مــا قــرار میگیــرد
و مــا ایــن دو طــرف (کارجــو و کارفرمــا) را بــه یکدیگــر
متصــل میکنیــم .شــاید جالــب باشــد بدانیــد مــا در ایــن
ســامانه تــا بیــش از  ۷۰۰هــزار رزومــه را ثبــت کــرده و روی
آنهــا کار کردهایــم.
دکتـــر بیجنـــدی ادامـــه داد :مـــورد بعـــدی کـــه
میتوانـــد محفلـــی بـــرای همـــکاری مشـــترک باشـــد،
نمایشـــگاه جابفیـــر ( )JOB FAIRاســـت .در
اینگونـــه نمایشـــگاهها میتـــوان اقدامـــات زیـــادی در
حـــوزه کســـبوکار بانـــوان انجـــام داد .مـــا برنامـــه داریـــم
تـــا بتوانیـــم ایـــن نمایشـــگاه را منحصـــرا ً بـــرای بانـــوان
برگـــزار کنیـــم.

دکتـــر دســـتپاک رییـــس کانـــون کارآفرینـــی
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وی در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر اهمیـــت بـــاالی آینـــده
مشـــاغل و مشـــاغل آینـــده افـــزود :یکـــی دیگـــر از
مســـایلی کـــه مـــا روی آن متمرکـــز شـــدهایم ،موضـــوع
مدرس ــه مل ــی مه ــارت ب ــرای آین ــده مش ــاغل و مش ــاغل
آینـــده اســـت .یکـــی از اصلیتریـــن چالشهـــای امـــروز،
وضعیـــت مشـــاغل در آینـــده و مشـــاغلی اســـت کـــه در
آین ــده ب ــه وج ــود خواه ــد آم ــد .نظ ــام آموزشوپ ــرورش
و نظـــام آمـــوزش عالـــی مـــا بـــه هیچیـــک از ایـــن دو
مـــورد اهمیـــت کافـــی را نمیدهـــد و مـــا بـــه دنبـــال
ایـــن هســـتیم تـــا از طریـــق مدرســـه ملـــی مهـــارت بـــه
ایـــن موضوعـــات بپردازیـــم.
دکتـر بیجنـدی بـا اشـاره بـه اجـرای طرحهـای متعـدد
ملـی در حـوزه کارآفرینـی اضافـه کـرد :در حـوزه طرحهای
ملـی نیـز ما طرح ملی مشـاغل خانگـی را ابتدا در  ۹اسـتان
اجـرا کردیـم و نیـز الگوی ملی توسـعه مشـاغل خانگی را در
 ۳۱اسـتان در دسـت اجـرا داریم.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه جهاددانشـــگاهی بحـــث
زیســـتبوم اشـــتغال در حـــوزه خدمـــات را در کنـــار
اشـــتغال در زیســـتبوم تولیـــد را مطـــرح کـــرده اســـت،
گفـــت :ایـــن زیســـتبوم اشـــتغال همیـــت باالیـــی دارد،
همچنیـــن بـــا دســـتگاههای متولـــی اشـــتغال در دولـــت
ســـیزدهم در زمینـــه توســـعه زیســـتبوم اشـــتغال
همـــکاری خوبـــی را آغـــاز کردهایـــم و نیـــز بـــا نهادهـــای
بینالمللـــی ماننـــد  UNDPنیـــز در حـــوزه اشـــتغال
همـــکاری مثبتـــی داریـــم.
دکتـــر بیجنـــدی در پایـــان ضمـــن تاکیـــد بـــر نقـــش
غیرقابـــل انـــکار جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان نهـــادی
واســـط و نقطـــه اتصـــال چندیـــن دســـتگاه و مـــردم
گفـــت :کاری کـــه جهاددانشـــگاهی انجـــام میدهـــد،
اجـــرای نقـــش توســـعهای و دانشبنیانـــی اســـت .نقـــش
نهـــاد توســـعهای قرارگیـــری میـــان بخـــش تعاونـــی،
دولتـــی ،ســـمنها و بخـــش خصوصـــی اســـت .اقداماتـــی
نظی ــر مطالع ــه ،پای ــش ،ارزیاب ــی ،مستندس ــازی و پای ــش
از جملـــه وظایفـــی اســـت کـــه جهاددانشـــگاهی آنهـــا را
انجـــام میدهـــد .نکتـــه قابلتوجـــه ایـــن اســـت کـــه
جهـــاد بـــه علـــت وابســـتگی ناچیـــزی کـــه بـــه دولـــت
دارد ،بهراحتـــی بـــا ایـــن نهادهـــا و ســـازمانها ارتبـــاط
برقـــرار میکنـــد.

زنـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تنهـــا  ۱۶درصـــد زنـــان
در فعالیتهـــای اقتصـــادی مشـــارکت دارنـــد ،گفـــت:
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه ایـــران در زمینـــه شـــاخص
زنـــان تحصیلکـــرده دانشـــگاهی جـــز پنـــج کشـــور اول
دنیاســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه زنـــان تحصیلکـــرده
کـــه میتوانســـت بهعنـــوان یـــک فرصـــت در بیـــن
کشـــورهای همجـــوار تلقـــی شـــود بـــه دلیـــل عـــدم
مشـــارکت اقتصـــادی و بیـــکاری دانشآموختـــگان زن بـــه
شـــکل یـــک تهدیـــد در آمـــده اســـت.
رییـــس کانـــون کارآفرینـــی زنـــان بـــا بیـــان
اینکـــه بســـیاری از کســـبوکارهای بانـــوان در
شـــرایط کرونـــا آســـیب دیدهانـــد گفـــت :بـــر اســـاس
برخـــی آمـــار حـــدود یکمیلیـــون کســـبوکار
مربـــوط بـــه بانـــوان در حوزههـــای مختلـــف از کرونـــا
آســـیبدیده اســـت.
انتقـــاد مدیـــرکل اشـــتغال جهاددانشـــگاهی از
چالشهـــا و مشـــکالت کارآفرینـــی حـــوزه زنـــان
ســـیروس دشـــتی در ایـــن نشســـت بـــا اشـــاره بـــه
اینکـــه معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی
بـــا داشـــتن رســـانههایی مثـــل بـــازار کار نویـــن و
جابیـــران میتوانـــد بـــازوی رســـانه خوبـــی بـــرای
حمایـــت از کســـبوکارهای بانـــوان باشـــد ،گفـــت:
همچنیـــن تـــاش میکنیـــم بـــا برگـــزاری نمایشـــگاه
جـــاب فیـــر ( )job fairهمچنیـــن نـــود اشـــتغال بـــه

زنـــان کارآفریـــن کمـــک کنیـــم.
وی افـــزود :بـــا توجـــه بـــه مســـائل و مشـــکالتی کـــه
بانـــوان کارآفریـــن در حـــوزه مختلـــف تولیـــد و فضـــای
کســـبوکار اشـــاره کردنـــد مســـایلی اســـت کـــه ســـالها
در نشســـتها و محافـــل مختلـــف علمـــی و اجرایـــی
کشـــور مکـــررا ً گفتـــه میشـــود ،همـــه کارآفرینـــان
و فعـــاالن اقتصـــادی همـــواره از ایـــن مســـائل شـــکایت
دارد .ان ــگار ای ــن فض ــای نامناس ــب و نامس ــاعد ب ــه ی ــک
رویـــه تبدیـــل شـــده و جـــز الینفـــک کارآفرینـــی کشـــور
شـــده اســـت و ایـــن بیمباالتـــی بـــه فضـــای کســـبوکار
بههیچوجـــه پذیرفتنـــی اســـت .کارآفرینـــان تـــا بـــه
کـــی بایـــد تـــاوان اینهمـــه ســـو مدیریـــت و بیتوجهـــی
مدیـــران دســـتگاههای اجرایـــی و ضوابـــط و مقـــررات
دســـتوپا گیـــر را بدهنـــد .آیـــا ســـزاوار اســـت و زیبنـــده
کش ــور م ــا اس ــت ک ــه از زب ــان ی ــک کارآفری ــن بش ــنویم
ک ــه  2س ــال در ح ــال دوندگ ــی ب ــرای ثب ــت ی ــک برن ــد
باشـــد درحالیکـــه در کشـــورهای پیشـــرو ایـــن فرآینـــد
در یـــک یـــا نهایتـــاً چنـــد روز انجـــام میگیـــرد.
مدیـــرکل کارآفرینـــی و اشـــتغال جهاددانشـــگاهی
افـــزود :در کنـــار اینهمـــه مســـائل و مشـــکالت در
عرصـــه کســـبوکار و کارآفرینـــی آنچـــه بیـــش از هـــر
چیـــز رنجآورتـــر اســـت بیتوجهـــی بـــه تولیـــد ملـــی و
محص ــوالت اس ــتاندارد و ب ــا کیفی ــت داخل ــی کارآفرین ــی
زنـــان موفـــق اســـت.
دشـــتی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه وجـــود روابـــط
ناســـالم و رانـــت در خریدهـــای خارجـــی عرصـــه را
ب ــرای کارآفرین ــان داخل ــی ب ــه ح ــدی تن ــگ ک ــرده ک ــه
بهمراتـــب از تحریمهـــای ظالمانـــه خارجـــی چنـــد ســـال
اخیـــر ســـختتر اســـت یـــادآور شـــد :بـــا توجـــه رســـالت
جهاددانش ــگاهی در ح ــوزه اطالعرس ــانی ب ــازار کار آم ــاده
هس ــتیم ک ــه در عرص ــه رس ــانه ای ــن مش ــکالت را در ی ــک
برنام ــه چالش ــی و در قال ــب ن ــود اقتص ــادی و اش ــتغال ب ــا
همـــکاری کارآفرینـــان و دعـــوت مســـووالن ذیربـــط بـــه
بحـــث و بررســـی بگذاریـــم .راهکارهـــا تقریبـــاً مشـــخص
هس ــت فق ــط ی ــک ارائ ــه قاط ــع مدیریت ــی نی ــاز هس ــت
کـــه ایـــن چرخـــه معیـــوب و ناســـالم را قاعدهمنـــد
نمایـــد؛ زیـــرا بـــاور داریـــم کـــه اقتصـــاد کشـــور بیـــش
از ایـــن تحمـــل اینهمـــه بیمباالتـــی بـــه فضـــای
کســـبوکار و کارآفرینـــی را نـــدارد.
مدیـــرکل کارآفرینـــی و اشـــتغال همچنیـــن اهـــداف و
چگونگـــی الگـــوی نویـــن توســـعه مشـــاغل خانـــی را در
راســـتای توســـعه کســـبوکارهای خـــرد و خانگـــی در
کشـــور تشـــریح نمـــود.
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

با حضور رییس جهاددانشگاهی برگزار شد؛

معرفیبرگزیدگاننخستینجشنواره
تحقیقاتبرترشعبایسپا

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۲۵ ،مهر ماه :رییس
جهاددانشگاهی با بیان اینکه برای گسترش فعالیتهای ایسپا
با مشکالتی مواجه هستیم گفت :تاکید بر این است که در مرکز
افکار سنجی جهاددانشگاهی بتوانیم عالوه بر نظرسنجی ،تحلیل
و ارائه راهکار را در دستور کار قرار دهیم.
مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره
تحقیقات برتر شعب ایسپا ،با حضور دکتر حمیدرضا طیبی
رییس جهاددانشگاهی ،دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی
این نهاد؛ مرتضی میرباقری عضو هیات علمی دانشگاه و روسا

و معاونان فرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی بهصورت حضوری
و آنالین برگزار شد.
رییس جهاددانشگاهی در این مراسم اختتامیه طی سخنانی
به بیان اهمیت نظرسنجی پرداخت و گفت :پیشرفت ،حاصل
برنامهریزی جامع درازمدت و هماهنگ عمل کردن نهادهای
مرتبط است .جامع بودن به این معناست که در برنامهریزی هم
توسعه فرهنگی دیده شود ،هم توسعه اجتماعی ،سیاسی و ...؛ که
برآیند آنها منجر به یک اقتصاد دانشبنیان ،مولد و تولید محور
باشد که عالوه بر اینکه منجر به رفاه میشود ،همراه با عدالت

و اخالق نیز باشد.
وی تصریح کرد :شهادت میدهم که همکاران ما در ایسپا
طی دوران فعالیت در جهاددانشگاهی انصاف ،رعایت بیطرفی و
تقوا را در کارهایشان بهخوبی دنبال کردهاند و همین موجب شده
نظرسنجیها مورد توجه قرار گیرد؛ البته توقع ما بیشتر است.
دکتر طیبی با تاکید بر اینکه برای گسترش فعالیتها با
مشکالتی مواجه هستیم ،گفت :تاکید ما این است که باید بتوانیم
عالوه بر نظرسنجی ،تحلیل و ارائه راهکار را در دستور کار قرار
دهیم.
وی با اشاره بر اینکه توسعه و پیشرفت قطعاً در بلندمدت
رخ میدهد ،گفت :برای همین چشمانداز طراحی و مشخص
میکنیم که آینده مطلوب چیست و طی چند برنامه توسعه
باید به اهداف رسید .هماهنگ عمل کردن نهادهای مرتبط نیز
به این معناست که در گردشهای دولتها و مجلسها نباید
برنامهها تغییر کند .وقتی برنامهریزی درازمدت صورت میگیرد
طبیعتاً نظرسنجی و اطالع از نتایج برنامهها موضوع جدانشدنی
از برنامهریزیهاست.
دکتر طیبی ضمن اشاره به اینکه قرار است همه برنامهها
در خدمت سعادت دنیوی و اخروی مردم باشد ،گفت:
نظرسنجیها براساس شاخصهای این سعادت تبیین میشود
و صورت میگیرد .هدف جهاددانشگاهی نیز از ابتدا توسعه
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و علمی بهصورت فناورانه بوده و
طبیعی است که هم در حوزه علم و فناوری بهویژه در تبدیل
علم به فناوری و کاربردی کردن آن به دنبال الگوسازی است
و هم ساختارسازیهای الزم در حوزه فرهنگی را با تأسیس
خبرگزاریهای ایکنا ،ایسنا و سینا و جدیدا ً شبکه اجتماعی
«بوم» و سایر مراکز جهاددانشگاهی در دستور کار دارد.
وی ساختارهای ایجاد شده از سوی جهاددانشگاهی را برای
پیشرفت کشور ضروری دانست و گفت :اگر از این ساختارها
درست استفاده نمیکنیم امر دیگری است .اگر با هر تغییر دولت
همهچیز را از صفر شروع میکنیم مشکل ماست .این بسیار بد
است که گروه جدید همیشه تمام اقدامات گروههای قبلی را نفی
و طرحها را از صفر شروع میکند .ولی جهاد این تشخیص را
داده و این سازمانها را ایجاد کرده است تا بدون سیاستزدگی
اقدامات را پیگیری کند.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری
در خصوص جهاددانشگاهی و حمایتهای ایشان از جهاد ،گفت:
سعی کردیم درگیر جریانات سیاسی کشور نباشیم؛ سیاسی
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تقدیر از چهار اثر برگزیده

در پایان این مراسم چهار اثر برگزیده نخستین جشنواره
تحقیقات برتر شعب ایسپا توسط داوران معرفی و تقدیر شدند
که اسامی آنها به شرح زیر است:
*محمدعلی شاهمیری و افشین حسینزاده از شعبه استان
سمنان با طرح «سنجش میزان آگاهی و نظرات مراجعین از
اجرای قانون حقوق شهروندی در شرکت آبفای استان سمنان»
*فریده محمدی دهکردی پژوهشگر مرکز افکار سنجی
استان چهارمحال بختیاری با طرح «بررسی میزان رضایتمندی
مشتریان از خدمات بانک داری الکترونیک بانک مسکن در سال
»99
*معصومه بخشی پژوهشگر مرکز افکار سنجی شعبه لرستان
با طرح «تبیین جامعه شناختی مشارکتهای اجتماعی جوانان
استان لرستان»
*خدیجه جعفری و احد حاجی بلند پژوهشگران مرکز افکار
سنجی ایران شعبه آذربایجان شرقی با طرح «مطالعه عوامل
زمینهساز و تمایل به کودک همسری در استان آذربایجان
شرقی»
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باشیم اما سیاست زده نباشیم و سیاستزدگی را به کارمان
نیاوریم .خودمان را پیرو والیتفقیه و حامی دولتها میدانیم.
مهدی رفیعی رییس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران
(ایسپا) ضمن تشکر از فعالیتهای صورت گرفته از سوی
همکارانش در تهران و شعب شهرستانی ،گفت :عملکرد درخشان
همکاران ما در ایسپا طی انتخابات ریاست جمهوری قابل توجه
است .همکاران ما طرحهای زیادی را بهموقع و با دقت به انجام
رساندند و بهموقع نظرسنجیها را منتشر کردند.
وی اظهار کرد :ایسپا تنها مرکز نظرسنجی بود که
سیستماتیک و بهطور دقیق نتایج انتخابات را هر هفته در
چندین مرحله در اختیار افکار عمومی قرار میداد.
رییس ایسپا تصریح کرد :هدف از برگزاری نخستین جشنواره
تحقیقات برتر شعب ایسپا ،تشویق و ترغیب شعب استانی
ایسپا به اجرای طرحهای نظرسنجی و تحقیقات افکار عمومی
و نقشآفرینی در فرایندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری در
سطح استانی و محلی است.
رفیعی ادامه داد :خوشبختانه برند ایسپا ،برند مورد اعتمادی
است و همه مجموعه افکار سنجی در  ۳۱استان کشور باید تالش
کنیم از این برند حفاظت کنیم و با اجرای کارهای فاخر همچنان
مورد اعتماد مردم ،نخبگان و مسئوالن باشیم.
وی افزود 70 :طرح از  ۱۶استان دریافت و براساس معیارهای
علمی داوری آثار انجام شد .در ادامه  ۱۱طرح که در محله
داوری امتیاز باالی  ۶۰گرفته بودند وارد مرحله نهایی شدند و
توسط سه داور ثابت ارزیابی نهایی بر روی آنها صورت گرفت
و در نهایت چهار طرح که بر اساس نمرات کسب شده باالی
 ۷۰امتیاز کسب کرده بودند امروز معرفی و مورد تقدیر قرار
میگیرند.
رفیعی اعالم کرد :در این جشنواره  ۹۸درصد اقدامات
کارفرمایی بود و طرح خویشفرمایی نداشتیم که نقطه ضعف
محسوب میشود .از محدودیتهای استانی اطالع داریم اما
اگر برنامهریزی انجام و ایسپای استانها در طول سال با توجه
به آموزشهایی که میدهیم طرحهای نظرسنجی تلفنی که
هزینه کم اما استاندارد علمی خوبی دارند و نتایج آنها در
برخی تحقیقات تفاوتی با نظرسنجی حضوری ندارد ،چند طرح
خویشفرمایی تلفنی در خصوص یاستان انجام دهند ،این اقدام
میتواند منجر به آشنایی مسووالن با ایسپای استانها شود.
در ادامه سیدمرتضی میرباقری عضو هیاتعلمی دانشگاه
گفت :جهاددانشگاهی در دوران جنگ تحمیلی همچون سپاه
و جهاد سازندگی فعالیت کرد و دلیل بقا و ماندگاری آن نیز
ریشهدار بودن در اصل انقالب است.
وی به بیان اهمیت افکار سنجی و پیمایشها در ایران
پرداخت و گفت :در موقعیتی قرار داریم که از حیث داخلی
و بینالمللی تریبوندارهای زیادی به نام مردم اظهار نظر

میکنند .تکلیف جریانهای معاند در این خصوص روشن است؛
بیش از  ۲۰۰شبکه معاند با جبهه ضد انقالب تالشهایی انجام
میدهند و همه مدعی هستند نماینده افکار مردم ایران بوده و
به نمایندگی از مردم ایران سخن میگویند.
میرباقری ادامه داد :در داخل کشور هم همینطور؛
جریانهای سیاسی داخل کشور هم در زمینههای مختلف
معتقد هستند که حرف مردم را میزنند و به نیابت از مردم
سخن میگویند .در این میان پدیده شبکه اجتماعی هم اضافه
شده که گستردگی داشته و دارای منابع زیادی است .به همین
دلیل در حوزههای سیاسی نیاز به مرجع و فصلالخطاب داریم
که بهعنوان َح َکم منصف ،فصلالخطاب باشد؛ ایسپا در بسیاری
از اوقات توانسته چنین نقشی ایفا کند.
وی با اشاره به فعالیتهای سایر مراکز افکار سنجی ،گفت:
هر چند مراکز دیگری هم در حال فعالیت هستند اما ایسپا در
زمینه انتخابات با فاصله قابل قبول توانست هم میزان مشارکت
را پیشبینی کند و هم میزان آرای کاندیداها را اعالم کند.
انتخابات از جمله مقاطعی است که معموالً حوزههایی که به
نیابت از مردم اظهار نظر میکنند ،وزنکشی میشوند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد :در انتخابات
بسیاری از مراکز به بهانههای مختلف کنار میکشند یا
اظهارنظرهای خود را رسمی اعالم نمیکنند تا اگر نتایج را
درست پیشبینی نکردند از صدمات آن در امان باشند اما ایسپا

در چند هفته آخر دادههایش را منتشر کرد و این اقدام شجاعت
میخواهد.
وی اضافه کرد :کشور نیاز به مرجع دارد تا خیال مردم راحت
باشد؛ در مباحث فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و  ...بیان مسائل
مهارت و شجاعت میخواهد که مجموعه این موارد بهصورت
نسبی در ایسپا وجود دارد.
این استاد دانشگاه به مسئوالن ایسپای استانها تاکید کرد
که اجازه ندهند فاصلههای ایجاد شده در زمینههای مختلف
بین کالنشهرها و سایر مناطق در تحقیقات نیز بروز کند و در
ادامه گفت :در حوزه تحقیقات بیشترین فاصله را داریم ۷۰ .تا
 ۸۰درصد مراکز تحقیقات کشور در تهران است و بقیه در مرکز
چند استان ایجاد شده است .البته خوشبختانه ایسپا در ۳۱
استان فعال است.
وی خطاب به مراکز ایسپا در استانها گفت :اگر کسانی که
در مرکز نشستهاند بدون اینکه اطالعات صحیح دریافت کنند،
تصمیم بگیرند ،بعید به نظر میرسد تعادل و توازن الزم ایجاد
شود .باید تالش کنید مسووالن از مسائل ملی مطلع شوند اما
مسائل استانی نیز مهم است و باید اطالعات استانها نیز به
مسئوالن ارائه شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اسفندماه  ۱۳۹۹سند
آمایش سرزمین ایران منتشر شده است ،به مسئوالن ایسپا
توصیه کرد حتماً به سایت سازمان برنامه و بودجه مراجعه و
سند آمایش منطقه خودشان که استانی تهیه شده است و اسناد
پشتیبان وضعیت استانها را مطالعه کنند.

وزیر گردشگری در نخستین «سمپوزیوم ملی یکصد سال گردشگری ایران» تاکید کرد:
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روابـط عمومی جهاددانشـگاهی ۲۸ ،مهر ماه:
وزیـر میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی
در مراسـم نخسـتین «سـمپوزیوم ملـی یکصـد سـال
گردشـگری ایـران» بیـان کـرد :از پـارک ملـی علوم و
فناوریهـای نـرم و صنایع فرهنگی تشـکر الزم را دارم
و میخواهـم مجموعـهای چـون ایـن مجموعـه و دیگر
نهادهـای جهاددانشـگاهی در کنـار همدیگـر بـه رفـع
مشـکالت گردشـگری بپردازیم و در بسـتر آزاداندیشی
بـا یکدیگـر بـه تعامـل بپردازیم.
نخسـتین «سـمپوزیوم ملی یکصد سـال گردشگری
ایـران» بـا حضـور مهنـدس عـزتاهلل ضرغامـی وزیـر
میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی،
دکتـر محمدحسـین ایمانـی خوشـخو دبیـر کل ایـن
سـمپوزیوم و رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوریهای
نـرم و صنایـع فرهنگـی ،دکتـر سـید سـعید هاشـمی
رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ سهشـنبه بیسـت و
هفتـم مهرمـاه در دانشـگاه علـم و فرهنگ برگزار شـد.
مهنـدس ضرغامـی در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه
اهمیـت احیـای صنعـت گردشـگری گفـت :حـال
گردشـگری کشـور خـوب نیسـت و بـا وجـود پاندمـی
کرونایـی ایـن وضعیـت تشـدید هـم شـده اسـت .از
ایـن جهـت مایـع تأسـف اسـت که کشـور ما بـا وجود
پتانسـیلهایی کـه دارد ،بـه هیـچ وجـه نتوانسـت در
ایـن عرصه قد علـم کند .ابتـدا باید علـل عقبماندگی

خـود را روشـن و بعـد آرام آرام موانـع را رفـع کنیـم و
راه دیگـری جـز این نداریـم .حرفهای حاشـیه را باید
کنـار بگذاریـم در واقـع باید ایـن بیمار را احیـا کنیم و
بعـد اقدامـات جانبـی را عملیاتـی کنیـم.
وی افـزود :روز گذشـته طـی جلسـهای کـه بـا
مامـوران ارشـد ناجـا داشـتم ،دریافتیـم کـه در هجده
مـورد توسـعه گردشـگری بـا ماموریتهای ناجـا تقابل

دارد و خوشـبختانه بعـد از جلسـه مذکـور توانسـتیم
راههـای مطمئنـی بـرای حـل ایـن موانع پیـدا کنیم و
میخواهیـم تـا آخر آبان مـاه ویزای صدور گردشـگری
را بعـد از  ۲۰مـاه توقـف از سـر بگیریـم.
مهنـدس ضرغامـی نگـرش مسـاله محـور را راهـی
بـرای بـرون رفت از موانع گردشـگری دانسـت و گفت:
مشـکالت گردشـگری زیـاد اسـت بایـد گردشـگری را
مسـاله محـور ببینیـم تا بدانیـم که موانع کار چیسـت
و وقتی موانع کار روشـن شـد سـریعاً راهحلهـا را پیدا
کنیـم و سـعی کنیـم دسـت بـر راهحلهایـی بگذاریم
کـه ابـزارش را داریـم .در واقـع داشـتن ابـزار و قـدرت
کمـک زیـادی بـه تسـریع رفـع مشـکالت در عرصـه
گردشـگری میکنـد.
بـه گفتـه مهنـدس ضرغامـی ،بایـد در ایـن عرصـه
همافزایی داشـته باشـیم در گردشـگری مـا فقط باالتر
از یمـن و لبنـان هسـتیم .اینکـه دالر بـاال رفـت و
ارزش ارزی کشـور مـا پایین آمد هم نتوانسـت صنعت
گردشـگری مـا را تـکان دهـد .چـرا کـه خارجیهـا
میتواننـد بـا انـدک هزینـهای در ایـران از بهتریـن
امکانـات بهرهمند شـوند؛ اما متاسـفانه کاهـش نرخ ارز
کشـور ما هـم نتوانسـت به کمـک صنعت گردشـگری
بیایـد .تنهـا سـرمایهگذاری نیسـت کـه میتوانـد جان
تـازه بـه گردشـگری ببخشـد .همانگونـه کـه مـا در
کشـور هیـچگاه آبخیـزداری نداشـتیم تـا منابـع آبـی
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لزوم یکپارچه نگری
به گردشگری حس میشود

در ادامـه ایـن مراسـم دکتـر ایمانـی بـا اشـاره بـه
اهمیـت برگـزاری سـمپوزیوم ملـی یکصـد سـال
گردشـگری ایـران گفـت :همیشـه بـرای برنامهریـزی
دقیـق بایـد بـه گذشـته خـود نگاهـی جامـع داشـته
باشـیم .از آنجایـی کـه صنعـت گردشـگری امـری
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کشـور را مدیریـت کنیم هیچگاه هم نتوانسـتیم منابع
دیگـر کشـور را اعـم از گردشـگری مدیریـت کنیـم.
بایـد گفـت ،نقدینگـی عامـل اصلـی ویرانـی نهادهای
گوناگـون در کشـور اسـت و ماننـد غولـی اسـت کـه
خرابیهـای زیـادی بـه بـار مـیآورد.
وزیـر میـراث فرهنگـی و گردشـگری و صنایـع
فرهنگـی گفـت :یکـی از راهحلهـای مطمئـن بـرای
بـرون رفـت از موانـع گردشـگری برکنـار کـردن
مشـکالتی اسـت کـه بـر سـر راه سـرمایهگذاران ظاهر
میشـود .فضـای مجـازی و اینترنـت اشـیا در آینـده
نزدیـک همهچیـز را از دور کنتـرل میکنـد؛ امـا بـه
اعتقـاد مـن بشـر یکچیز را بـرای خود حفـظ میکند
و آن سـرگرمی و گردشـگری اسـت .تا دیر نشده است
بایـد در این حوزه سـرمایهگذاری کنیم .باید اسـتبداد
فکـری و عملـی را کنـار بگذاریـم .در حقیقـت بایـد با
یکدیگـر حـرف بزنیـم متاسـفانه یکـی از مشـکالت ما
در کشـور ایـن اسـت کـه کمتـر بـا یکدیگـر حـرف
میزنیـم .تجربـه نشـان داده اسـت که اگر ما اسـتبداد
را کنـار بگذاریـم میتوانیـم موفـق عمـل کنیـم.
وی ادامه داد :از پارک ملی علوم و فناوریهای
نرم و صنایع فرهنگی تشکر الزم را دارم و میخواهم
مجموعهای چون این مجموعه و دیگر نهادهای
جهاددانشگاهی در کنار همدیگر به رفع مشکالت
گردشگری بپردازیم و در بستر آزاداندیشی با یکدیگر
به تعامل بپردازیم .به اعتقاد من در صورت بروز این
شرایط است که میتوانیم یک جهش مناسبی را در
جبران مشکالت گردشگری داشته باشیم.

فرابخشـی اسـت توسـعه آن نیازمند هماهنگـی نهادها
و سـازمانهای دولتـی و خصوصی اسـت .تجربه موفق
کشـورهایی کـه از منابـع طبیعـی محروم بودنـد نظیر
مالـزی نشـان داده اسـت کـه گردشـگری میتوانـد
پایـه مهمـی بـرای توسـعه اقتصـادی بهحسـاب آیـد.
ایـن سـخن مقـام معظم رهبری اسـت که گردشـگری
میتوانـد محـور توسـعه باشـد امـا متاسـفانه کمتر به
آن توجـه شـده اسـت .مـا هیچگاه بـا عینـک کلینگر
بـه ایـن صنعت نـگاه نکردیـم و همواره نگـرش جزیی
داشـتیم .در حقیقـت آن جامعیتـی کـه بایـد در
نگرشـمان حـس میشـد را تـا کنـون ندیدیـم.
وی افـزود :بنابرایـن بایـد بـه تمـام جنبههـای
گردشـگری نگاهـی جامـع و یکپارچـه داشـته باشـیم.
در کشـور مـا تـا حـدی سیاسـتگذاری گردشـگری
بـر عهـده بخـش خصوصـی بـوده اسـت و بهشـدت
جزیـرهای عمـل شـده اسـت .در حقیقـت بخشهـای
گردشـگری همنوایـی الزم را نداشـتهاند.
بـــه گفتـــه رییـــس پـــارک ملـــی علـــوم و
فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی ،از
آنجایـــی کـــه گردشـــگری انـــواع مختلفـــی دارد
همـــه ســـازمانها و نهادهـــا بایـــد بـــا محوریـــت
وزارت گردشـــگری فعالیتهـــای خـــود را پیـــش
ببرنـــد .یکـــی از شـــکافهای موجـــود در صنعـــت
گردشـــگری عـــدم فعالیـــت مؤثـــر در گردشـــگری
س ــامت اس ــت؛ م ــا در ح ــوزه گردش ــگری پزش ــکی
هی ــچ فعالی ــت موث ــری انج ــام نش ــده اس ــت .بیم ــار
بینالمللـــی داریـــم امـــا گردشـــگری پزشـــکی
نداریـــم .مـــن معتقـــدم فعـــاالن گردشـــگری
پزش ــکی در کش ــور رانن ــدگان فرودگاه ــی هس ــتند.
متاس ــفانه نزدی ــک ب ــه دو س ــال اس ــت ک ــه کش ــور
مـــا و تمامـــی کشـــورها در ایـــن حـــوزه زمینگیـــر
ش ــده اس ــت بنابرای ــن اگ ــر برنام ــه نداش ــته باش ــیم
در آین ــدهای نزدی ــک ب ــا س ــونامی در ای ــن صنع ــت
مواجـــه میشـــویم.
وی ادامه داد :وزارت مهندس ضرغامی در مسند

دکتر هاشمی نیز در ابتدای این مراسم گفت :شاید
پاندمی کرونا باعث شده باشد صنعت گردشگری
آسیب جدی ببیند ،اما بهطور قطع صنعت گردشگری
جای خود را حفظ کرده است .از آنجایی که بسیاری
از کشورها عم ً
ال توسعه اجتماعی و اقتصادی خود را
مدیون گردشگری هستند ،امیدواریم این سمپوزیوم و
رویدادهای مشابه در آینده بتواند راهکار جدی برای
دولت جدید ارائه دهد .در این مسیر صد ساله کشور
ما شاید مشکالت متعددی در این صنعت داشته است
که آن به هماهنگی و همکاری بین نهادهای علمی
و سیاستگذاری برمی گردد .در واقع به همین دلیل
بوده است که نتوانستیم از آن بهره الزم را با وجود
پتانسیلهای خوب ببریم .در این همافزایی میخواهیم
به این پتانسیلها رنگ واقعیت ببخشیم.
وی در ادامه گفت :ناگفته نماند که بخش خصوصی
در این حین بسیار خوب عمل کرده است .مجموعه
دانشگاه علم و فرهنگ با داشتن پژوهشگاه گردشگری
آمادگی خود را برای توسعه گردشگری کشور در کنار
پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
اعالم میکند .یکی از سه مؤلفه مهم در توسعه صنعت
گردشگری سیاست ملی در نظام گردشگری است که
باید با تدوین اسناد معتبر فضای بهبود دهندهای را
ایجاد کنیم .در واقع شکوفایی کشور به توسعه اقتصادی
و اجتماعی وابسته است که صنعت گردشگری پایه
مهمی برای رسیدن به این هدف است ،امیدواریم که
گردشگری بتواند در زندگی مردم اثر خوشایندی بعد
از این بیماری منحوس بگذارد.
در ادامه این مراسم آیین رونمایی از کتاب «سیر
تاریخ و نقش کالنشهرها در یکصد سال ایران» با حضور
مهندس عزتاهلل ضرغامی دکتر محمدحسین ایمانی
خوشخو و دکتر سید سعید هاشمی به عمل آمد.
در این مراسم دکتر سید احمد محیط طباطبایی
رییس کمیته ملی ایکوم ایران و محمد بهرام زاده
معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی به سخنرانی
پرداختند همچنین دکتر عباس بیدگلی مدیر اجرایی
جامعه هتلداران ایران و مدیر کارگروه هتل ،مراکز
اقامتی و تجهیزات و دکتر فرید جواهرزاده رییس
انجمن علمی طبیعتگردی ایران و مدیر کارگروه
گردشگری فرهنگی ،زیارتی ،تاریخی ،طبیعتگردی و
ورزشی به ارائه مقاله پژوهشی خود پرداختند.

www.acecr.ac.ir

صنعت گردشگری یک فرصت طالیی است .از آنجایی
که وی ارتباطات خوبی دارد به یقین اتفاقات خوبی
رقم میخورد .مجموعه پارک ملی علوم و فناوریهای
نرم و صنایع فرهنگی میخواهد ثابت کند که
گردشگری میتواند بهعنوان یکی از درآمدهای کشور
در نظر گرفته شود .خوشبختانه نگاه دولت عملیاتی
است و میخواهد به کمک ظرفیتهای مغفول بیاید.
در نهایت امیدواریم که به همنوایی و همصدایی در
گردشگری برسیم.
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ابتکار جهاددانشگاهی برای افزایش کتابخوانی در کشور

معرفی برگزیدگان مسابقات ملی کتاب و پایاننامه
سهدقیقهای
شکوفایی استعدادها راهی برای توسعه
و پیشرفت کشورها

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۴ ،آبـــان
مـــاه :بـــا برگـــزاری مرحلـــه فینـــال و انتخـــاب داوران
ســـه برگزیـــده نخســـتین دوره مســـابقات ملـــی کتـــاب
ســـهدقیقهای و پنجمیـــن دوره مســـابقات ملـــی
پایاننامـــه ســـهدقیقهای معرفـــی شـــدند.
مرحلـــه فینـــال و آییـــن تجلیـــل از برگزیـــدگان
نخســـتین دوره مســـابقات ملـــی کتـــاب ســـهدقیقهای
و پنجمیـــن دوره مســـابقات ملـــی پایاننامـــه
ســـهدقیقهای بـــا حضـــور دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی

ریی ــس جهاددانش ــگاهی ،دکت ــر عیس ــی علی ــزاده مع ــاون
فرهنگ ــی ای ــن نه ــاد ،دکت ــر عبدالحمی ــد احم ــدی مش ــاور
وزیـــر ورزش و جوانـــان ،دکتـــر علـــی منتظـــری رییـــس
پژوهش ــکده عل ــوم بهداش ــتی و محم ــد الهی ــاری مدی ــرکل
دفتـــر توســـعه کتـــاب و کتابخوانـــی وزارت فرهنـــگ و
ارشـــاد اســـامی و رقابـــت  ۶فینالیســـت مســـابقات ملـــی
پایاننامـــه ســـهدقیقهای و  ۴فینالیســـت مســـابقات
ملـــی کتـــاب ســـهدقیقهای برگـــزار شـــد.

در ایـــن مراســـم دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد :از نظـــر بنـــده بهعنـــوان
یـــک مهنـــدس و فنـــاور تمـــام پایاننامههـــای
ســـهدقیقهای ارائـــه شـــده ،پایاننامههـــای فوقالعـــاده
ارزشـــمندی هســـتند.
وی افـــزود :خداونـــد در تمـــام انســـانها اســـتعداد را
یکس ــان و ب ــه ش ــکلهای مختل ــف ب ــه ودیع ــه گذاش ــته
اس ــت و اگ ــر بخواهی ــم ب ــه توس ــعه و پیش ــرفت برس ــیم
بای ــد کاری کنی ــم ت ــا اس ــتعدادها ش ــکوفا ش ــود و م ــورد
اس ــتفاده ق ــرار بگیرن ــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
کشـــورها بـــرای توســـعه اولیـــن کاری کـــه میکننـــد
تمرکـــز بـــر بحـــث آمـــوزش اســـت ،افـــزود :هـــم
آمـــوزش در ســـطوح ابتدایـــی و دبیرســـتان و
همدانشـــگاهی مـــورد توجـــه اســـت و دلیـــل ایـــن
کـــه در بســـیاری از کشـــورها آمـــوزش را رایـــگان
میکننـــد ایـــن اســـت کـــه فرصـــت در اختیـــار همـــه
انســـانها قـــرار داده شـــود تـــا استعدادهایشـــان
شـــکوفا شـــود.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اســـتعدادها در شـــکلهای
مختلـــف بایـــد بـــه جامعـــه شناســـانده شـــود ،گفـــت :در
دانشـــگاه نیـــز مقاطـــع کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری
مقاطعـــی هســـتند کـــه ایـــن اســـتعدادها بـــه درجـــات
باالتـــر شـــکوفایی میرســـند.
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان اینکـــه بـــا اســـتفاده از
ظرفیـــت رســـانههای جهاددانشـــگاهی میتـــوان فیلـــم

ابتکار جهاددانشگاهی
در برگزاری مسابقات سهدقیقهای
لذتبخش است

محمـــد الهیـــاری مدیـــرکل دفتـــر توســـعه کتـــاب
و کتابخوانـــی بـــا بیـــان اینکـــه از ابتـــکار
جهاددانشـــگاهی در برگـــزاری ایـــن مســـابقات لـــذت
بـــردم ،اظهـــار کـــرد :از ابتـــکار جهاددانشـــگاهی در
ایـــن موضـــوع اســـتفاده کـــردم و ایـــن ایـــده عـــاوه
بـــر افزایـــش کتابخوانـــی در بیـــن دانشـــجویان
میتوانـــد بـــه افزایـــش کتابخوانـــی در رده ســـنی
کـــودک و نوجـــوان هـــم منجـــر شـــود.

دکتـــر حامـــد علـــی اکبـــرزاده رییـــس ســـازمان
دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد :مســـابقات
پایاننامـــه ســـهدقیقهای از ســـال  1395آغـــاز شـــد و
در حـــال حاضـــر پنجمیـــن دوره آن برگـــزار میشـــود.
مس ــابقه مل ــی کت ــاب س ــه دقیق ــه نی ــز از ای ــن مس ــابقه
الهـــام گرفتـــه شـــده اســـت .ســـال گذشـــته مرحلـــه
مقدماتـــی آن را برگـــزار کردیـــم و امســـال نخســـتین
دوره بـــا همـــکاری  6واحـــد اســـتانی زنجـــان ،قزویـــن،
چهارمحـــال و بختیـــاری ،اصفهـــان ،گیـــان ،کردســـتان
برگـــزار شـــد کـــه  100نفـــر شـــرکت کردنـــد و از بیـــن
آنه ــا  8نف ــر ب ــه مرحل ــه نیم ــه نهای ــی رس ــیدند .از بی ــن
ای ــن  8نف ــر نی ــز  4نف ــر ب ــه مرحل ــه فین ــال راه یافتن ــد.
وی افـــزود :در پنجمیـــن دوره مســـابقات ملـــی
پایاننامـــه ســـهدقیقهای نیـــز  250نفـــر از  6اســـتان
شـــرکت کردنـــد کـــه  30نفـــر بـــه مرحلـــه نیمهنهایـــی و
 6نفـــر بـــه مرحلـــه نهایـــی راه یافتنـــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

ای ــن مس ــابقات را منتش ــر ک ــرد ،ادام ــه داد :مقال ــه بحث ــی
اس ــت ک ــه در ی ــک ح ــوزه خاص ــی قاب ــل اس ــتفاده اس ــت
امـــا مســـابقاتی از ایـــن شـــکل بســـیار مؤثـــر اســـت کـــه
دانش ــجویان را ب ــه جامع ــه بشناس ــاند و ب ــرای ی ــک مدی ــر
نی ــز ای ــن تی ــپ مس ــابقات و ارائ ــه بس ــیار مه ــم اس ــت.

حضور  350نفر در مسابقات ملی
پایاننامه و کتاب سهدقیقهای

برگزیدگان مسابقات

بـا انتخـاب داوران در نخسـتین دوره مسـابقات ملـی
کتـاب سـهدقیقهای نفـر اول معصومـه دینمحمـدی
دانشـجوی رشـته شـیمی کاربـردی دانشـگاه زنجـان بـا
ارائـه سـهدقیقهای کتـاب :آدمـی :یـک تاریـخ نویدبخـش،
نفر دوم معصومه اوالدی دانشـجوی رشـته الهیات دانشـگاه
بینالمللـی قزویـن بـا ارائـه سـهدقیقهای کتـاب :زن زیادی
و نفر سـوم فاطمه حمزه دانشـجوی رشـته علـوم تربیتی از
پردیـس شـهید باهنر شـهرکرد بـا ارائه سـهدقیقهای کتاب:
مغـازه خودکشـی معرفـی شـدند.
همچنین در پنجمین دوره مسابقات ملی پایاننامه
سهدقیقهای نیز آزاده قوچانی ،امیرحسین یزدانبخش و زهرا
نوری آکندی به ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.
گفتنـــی اســـت ،پـــس از پایـــان رقابتهـــا
جهاددانشـــگاهی واحـــد قزویـــن ،گیـــان ،کردســـتان،
زنج ــان ،چهارمح ــال و بختی ــاری و س ــمنان نی ــز بهعن ــوان
برتریـــن مجریـــان مرحلـــه مقدماتـــی مســـابقات در
اســـتانها معرفـــی شـــدند.
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برگزاری نشست تخصصی «تبیین
علل بازماندگی از تحصیل و
راهکارهای عملی کاهش آن در
دوران پسا کرونا»

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابط عمومی سـازمان جهاددانشگاهی تهران  3اسـفندماه :نشست تخصصی
«تبییـن علـل بازماندگـی از تحصیل و راهکارهای عملی کاهش آن در دوران پسـا کرونا»
در محـل مرکز همایشهای معاونت آموزشـی جهاددانشـگاهی تهران برگزار شـد.

کاهش  ۱۲درصدی بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی جاری
دکتـر رضـوان حکیـمزاده معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آمـوزش و پـرورش درایـن
نشسـت افـزود :مسـأله پوشـش تحصیلـی بـه انواع واقعـی ،ظاهری و پوشـش ویـژه گروه
سـنی تقسـیم میشـود .پوشـش تحصیلـی واقعـی بـا تقسـیم تعـداد دانشآموزانـی کـه
در آن دوره تحصیلـی ثبتنـام کـرده و در سـن متعـارف ثبـت نـام قـرار دارند ،بـر تعداد
جمعیـت سـن متعـارف بدسـت میآیـد .در حـوزه ابتدایی جمعیـت کـودکان در این رده
سـنی را مبنـا قـرار میدهیـم و برایـن اسـاس اعلام میکنیـم کـه چـه تعـداد از ایـن
کـودکان در مدرسـه حضـور دارند.
وی ادامـه داد :آمـار کـودکان پایـه اول ابتدایـی به دلیـل اهمیت ویژه در آمـار وزارت
خانـه و سـازمان برنامـه بـه عنـوان مهـم ترین شـاخصهای عملکـردی صـورت جداگانه
بررسـی میشـود ،اگـر کودکـی دسترسـی به آمـوزش نداشـته باشـد .امـکان دارد تا آخر
عمر دسترسـی پیـدا نکند.
معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آمـوزش و پـرورش افزود :پوشـش ظاهـری کل دانش
آمـوزان ثبتنامـی در یـک دوره تحصیلـی فارغ از اینکه در آن سـن باشـند یا نباشـند ،بر
تعـداد جمعیـت در سـن متعـارف دوره تحصیلی محاسـبه میشـود که پوشـش واقعی یا
 ۱۰۰یا کمتر از  ۱۰۰اسـت ،اما پوشـش ظاهری بیشـتر اسـت.
دکتـر حکیـم زاده خاطرنشـان کـرد :پوشـش ویـژه گـروه سـنی هـم این گونه اسـت
کـه بدانیـم در یـک گـروه سـنی مشـخص چـه تعـداد از دانـش آمـوزان فـارغ از این که
در چـه دوره ای بـوده ،ثبـت نـام کـرده انـد .این نـوع پوشـش تحصیلی یکی از شـاخص
هـای مهـم توسـعه انسـانی اسـت کـه در رده بندی سـازمان ملـل متحد به ایـن موضوع
توجـه میشـود.
وی تاکیـد کـرد :بازمانـده از تحصیـل براسـاس تعریـف یونسـکو بـه کودکانـی گفتـه
میشـود کـه در بازه سـنی مشـخص ثبـت نام در مدرسـه هسـتند ،اما در داخل مدرسـه
مشـغول تحصیل نیسـتند.
معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آموزش و پـرورش افزود :تعداد بازمانـدگان از تحصیل
براسـاس تعـداد موالیـد و آمـار دقیـق ثبـت احوال بررسـی میشـود که آن هـا اعالم می
کننـد چـه تعـداد کـودک  ۶تـا  ۱۱سـاله در کشـور وجـود دارد و سـپس بـا آمـار ثبـت
نـام آمـوزش و پـرورش تطبیـق داده میشـود .آمـار بازمانـدگان از تحصیل تفـاوت تعداد
کـودکان و ثبـت نامیهـا در مدرسـه اسـت .هـر عـدد و رقـم خـارج از این صحـت ندارد.
دکتـر حکیـم زاده عنـوان کـرد :تعـداد بازمانـدگان از تحصیـل دوره ابتدایی در سـال
جـاری  ۱۸۵هـزار نفـر اسـت کـه نسـبت بـه  آمـار  ۲۱۰هـزار نفـر بازمانـده سـال قبـل
کاهـش  ۲۵هـزار نفـری را نشـان مـی دهد.

وی یادآورشـد :آمـار ثبـت نـام دوره ابتدایـی در سـال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱هشـت
میلیـون و  ۷۶۵نفـر پیـش بینـی شـده اسـت ،امـا آمار ثبـت نام هشـت میلیـون و ۷۹۰
بـوده ،یعنـی پوشـش ظاهـری  ۱۱.۲۸درصد اسـت.
معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آموزش و پـرورش اظهار داشـت :همچنین پیش بینی
آمـار ثبـت نام دوره متوسـطه اول سـه میلیـون و  ۷۳۳نفر و ثبت نام سـه میلیون و ۶۷۶
نفر اسـت و براین اسـاس پوشـش ظاهری  ۹۹.۴۶درصد بدسـت آمده اسـت.
دکتـر حکیـم زاده افـزود :همچنیـن پیش بینـی آمار ثبت نـام در دوره متوسـطه دوم
سـه میلیـون و   ۲۶هـزار نفـر و ثبت نـام  ۲میلیـون و  ۹۰۸نفر بوده که پوشـش ظاهری
بـر این اسـاس  ۹۶.۱درصد اسـت.
وی تاکیـد کـرد :در پایـه اول ابتدایـی یـک میلیـون و  ۷۵۶هـزار دانش آمـوزان ثبت
شـده و موالیـد ثبـت نام یـک میلیون و  ۵۴۶بوده که پوشـش ظاهری  ۱۱۳درصد اسـت.
معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آمـوزش و پـرورش گفـت :در سـال   ،۱۴۰۰-۱۴۰۱
 ۹۵.۰۳درصـد پوشـش تحصیلـی واقعـی پایـه اول ابتدایـی وجود دارد که سـال گذشـته
 ۹۴.۰۶درصـد و در سـال قبـل تـر  ۹۷.۲۲درصد بوده اسـت ،این کاهش به دلیل شـیوع
ویـروس کرونـا بـود کـه خانوادههـا بـه دلیل تـرس از کرونـا و ضعیف شـدن پایـه آنها را
ثبـت نـام نکـرده اند ،امـا تعداد بسـیاری از هفت سـال تمامها امسـال ثبت نام کـرده اند
و پوشـش ظاهری  ۱۱۳درصد شـده اسـت.
دکتـر حکیـم زاده یـادآور شـد :در دوره ابتدایی پوشـش واقعی امسـال ۹۷.۷۵درصد،
سـال قبـل  ۹۷.۴۵درصـد و دو سـال قبـل  ۹۸.۲۳درصـد اسـت کـه ایـن کاهـش تحت
تاثیـر شـیوع ویـروس کرونا بـوده اسـت ،بنابراین هر عـدد دیگری در این خصـوص تایید
نمی شـود.
وی اظهـار کـرد :در مـورد وضعیـت پوشـش تحصیلی به تفکیک اسـتان ها ،سیسـتان
و بلوچسـتان بـا  ۸۳.۸۷درصـد کمتریـن آمـار و قزویـن بـا عـدد  ۹۸.۲۲بیشـترین آمـار
را دارند.
معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آمـوزش و پـرورش گفـت :در دوره ابتدایـی تعـداد
بازمانـدگان  ۶تـا  ۱۱سـاله در سـال  ۹۹-۹۸تعـداد  ۱۴۷هـزار  ۷۱۷نفـر ،در سـال -۹۹
 ۱۴۰۰تعـداد  ۲۱۰هـزار و   ۲۲۱نفـر و در سـال  ۱۴۰۱-۱۴۰۰تعـداد  ۱۸۵هـزار  و۸۱۳
نفـر اسـت کـه ایـن کاهـش  ۱۲درصدی مناسـب اسـت.
دکتـر حکیـم زاده خاطرنشـان کـرد :رونـد جذب این گونه بوده اسـت کـه مهر ۱۴۰۰
 ۸۷ ،هـزار و  ۸۸۷نفـر از آنهـا جـذب شـده اند .تعداد  ۶سـالههای آنها  ۶۴هـزار نفر بوده
انـد کـه در هفت سـال تمام در پایـه اول ثبت نام کـرده اند.
وی عنـوان کـرد :حـدود  ۴۰هـزار نفـر سـال قبـل جـذب بازمانـده وجـود داشـته که
سـال جدیـد نسـبت به سـال قبـل رشـد  ۲۰۰درصـدی دارد .همچنین خراسـان رضوی
بیشـترین جذب را داشـته اسـت.
معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آمـوزش و پـرورش گفت :جـذب بازمانـده از تحصیل
در دانـش آمـوزان  ۶سـال تمـام ۷۳درصـد ،هفـت سـالهها  ۳۰درصـد ،هشـت سـاله هـا
 ۲۰.۴۵درصـد ۹ ،سـالهها  درصـد  ۱۵.۴۶درصـد  ۱۰ ،سـالهها  ۱۴.۶۴و یـازده سـاله
 ۱۱.۳۲درصـد بـوده اسـت .ایـن آمـار نشـان مـی دهـد هـر چـه قـدر به سـن باالتـر در
جـذب بازمانـدگان از تحصیـل مـی رویـم ،امکان جـذب کاهـش مییابد کـه اهمیت پایه
اول را نشـان میدهـد.
دکتـر حکیـم زاده بـا بیـان ایـن کـه وزارت آمـوزش و پـرورش علـت بازماندگـی از
تحصیـل دانـش آمـوزان را بـه صـورت میدانـی بدسـت آورده اسـت ،گفـت :ایـن دالیـل
درون و بـرون سـازمانی هسـتند.
وی دربـاره دالیـل بـرون سـازمانی گفـت :فقـر مالـی و اقتصـادی خانـواده ،کـودکان
اسـتثنایی و دارای معلولیـت شـدید و بیماری صعـب العالج ،پدیده مهاجرت از روسـتا به
شـهر ،کـودکان فاقـد مدارک هویتـی ،فقر فرهنگی که بـه موجب آن برخـی از خانوادهها
از تحصیـل فرزنـد بـه ویـژه دختـران جلوگیری مـی کنند ،ناکافـی بودن بودجـه و منابع
مالـی مـورد نیاز ،کـودکان کار و خیابانی ،کودکان بی سرپرسـت و بدسرپرسـت ،تحصیل
کـودکان در مـدارس دینی خـاص و ازدواج زودرس دختران دالیـل بازماندگی از تحصیل
دانش آموزان اسـت.
معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آمـوزش و پـرورش عنـوان کـرد :آمـوزش و پـرورش
کودکـی را ثبـت نـام کـرده کـه مـدارک هویتـی نداشـته اسـت .دانـش آمـوز دختـری
داشـتیم کـه خانـواده بـه دلیـل مرد بـودن معلم اجـازه تحصیل بـه فرزند را نداده اسـت.
بنابرایـن مسـایل فرهنگـی چالـش بسـیاری در رونـد تحصیـل ایجـاد کـرده اسـت.
دکتـر حکیـم زاده بـا تاکیـد بـر اینکـه شناسـایی کـودکان بازمانـده از تحصیـل هـر
سـال صـورت میگیـرد ،افـزود :از  ۲۰هـزار و  ۷۶۱کـودک  ۱۸درصـد در جایـی دیگـر
مشـغول بـه تحصیـل بودنـد ،یعنی مهاجرت بدون ثبت داشـته اسـت .بطـور مثال کودک
سیسـتان و بلوچسـتانی در اسـتان گلسـتان مشـغول تحصیـل بـوده و در سیسـتان و
بلوچسـتان بـه عنـوان بازمانـده از تحصیل شـناخته شـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه ورود خیریـن و ایجاد مدرسـه بـرای دوره ابتدایی تا حدی مشـکل
بازماندگـی را رفـع کـرده اسـت ،ادامـه داد :تشـکیل شـورای راهبری انسـداد مبـادی بی
سـوادی در سـتاد بـه منظـور همـکاری ،هماهنگـی و همافزایـی سـازمان هـا و نهادهـای
درون و بـرون سـازمانی بـرای تسـهیل و تسـریع در تحقیـق صورت گرفته اسـت.

نخستین گام برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان ایجاد فضای
دکتـر محمدرضـا واعظ مهدوی معاون پیشـین سـازمان برنامه و بودجه کشـور و عضو
هیات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی شـاهد در نشسـت تخصصی «تبیین علـل بازماندگی
از تحصیـل و راهکارهـای عملـی کاهـش آن در دوران پسـا کرونا» با بیان اینکه سـاخت
مدرسـه باید براسـاس شـاخص کمبود(شـاخص فاصله با میانگین کشـوری) انجام شـود،
در ادامـه اظهـار کـرد :چـون آموزش نخسـتین شـرط حرکت در مسـیر توسـعه اسـت از
ایـنرو به تحصیـل توجه و حساسـیت زیادی میشـود.
وی بـا بیـان اینکـه براسـاس قانـون اساسـی کشـور همـه حـق دارنـد کـه از تحصیل
بهرهمنـد شـوند ،افـزود :تاکنـون عوامـل فراوانـی بـرای بازماندگـی از تحصیـل کـودکان
شناسـایی و تالشهـای بسـیاری بـرای برطـرف کـردن آن شـده اسـت کـه میتـوان بـا
بسـیج ظرفیتهـای مختلـف اجتماعـی بـر ایـن پدیـده غلبـه کرد.
ایـن عضـو هیـات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی شـاهد بـا بیـان اینکـه  20فوریه روز
جهانـی عدالـت اجتماعی اسـت ،در ادامه خاطرنشـان کرد :از سـال  2007مجمع عمومی
سـازمان ملـل متحـد بـرای ایجاد بسـیج همگانـی و عـزم بینالمللی جهت تحقـق عدالت
اجتماعـی روزی را بـه نـام روز جهانـی عدالـت اجتماعی نامگذاری کرده اسـت.
دکتـر واعـظ مهـدوی با بیـان اینکـه اهـداف عدالـت اجتماعـی معطوف بـه تبعیض،
نابرابـری ،نابرخـورداری و مـورد نکوهـش اسـت ،گفـت :براسـاس قانـون اساسـی دولـت
موظـف اسـت تـا اهداف تحقـق آموزش و پـرورش و تربیت بدنـی را برای همـگان محقق
کنـد همچنیـن براسـاس اصل  43قانون اساسـی دولـت مکلف به تأمین نیازهای اساسـی
مسـکن خـوراک پوشـاک بهداشـت و درمـان و آموزش و پرورش اسـت.
وی بـا اشـاره بـه نابرابری شـهری و روسـتایی در کشـور در ایـن حوزه افزود :متوسـط
درآمـد شهرنشـینان  2برابـر روسـتاییان اسـت کـه البتـه بیـن نقـاط مختلف کشـور هم
ایـن نابرابـری وجـود دارد بهعنـوان مثـال درآم اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان کمتـر از
 50درصـد میانگیـن درآمـد روسـتاییان اسـت کـه بر روی سـطح و کیفیـت زندگی آنها
تأثیـر میگـذارد.
معـاون پیشـین سـازمان برنامـه و بودجه کشـور با بیـان اینکـه مطالعه برنامه ششـم
توسـعه نشـان داد کـه بـه شـمار دانشآمـوزان  1میلیـون نفـر اضافـه میشـود ،افـزود:
ایـن در حالـی اسـت کـه بـا افزایـش شـمار جمعیـت دانشآمـوزی بـا کاهـش مخاطـب
دانشـگاهی مواجـه میشـویم.
دکتـر واعـظ مهـدوی بـا اشـاره بـه تفـاوت سـرانه زیربنـای آموزشـی در اسـتانهای
مختلـف تصریـح کـرد :در برخـی اسـتانها نظیـر یـزد ،کهگیلویـه و بویـر احمـد ،چهـار
محـال بختیـاری و حتـی خراسـان جنوبـی ایـن سـرانه  7تـا  8مترمربـع بـه ازای هـر
دانشآمـوز اسـت امـا در اسـتانهای البـرز و سیسـتان و بلوچسـتان  3.2مترمربـع فضای
آموزشـی وجـود دارد کـه بایـد بـه  5.2تـا  5.6مترمربـع ارتقـاء یابـد.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن اسـتانها بـه  2.4متـر مربـع فضای آموزشـی نیاز اسـت،
گفـت :فضـای آموزشـی اسـتانهای گلسـتان ،گیلان ،زنجـان و قزویـن باالتـر از خـط
میانگیـن اسـت بـرای رسـیدن بـه میـزان مناسـب فضـای آموزشـی در کشـور بـه یـک
میلیـون و  700هـزار مترمربـع بنـا نیـاز اسـت کـه با احتسـاب هزینـه  7میلیـون تومان
بـرای هـر مترمربـع بـه اعتبـاری بالـغ بـر  16هـزار میلیـارد تومـان نیاز اسـت کـه برای
تحقـق ایـن میـزان بـه  32سـال زمـان احتیـاج اسـت تـا به متوسـط کشـوری برسـیم.
ایـن عضـو هیـات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی شـاهد افـزود :بـر اسـاس برآوردها در
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان طی  5سـال آینده  1میلیون نفر به جمعیت دانشآموزی
اضافـه میشـود در حالـی کـه سـاالنه  60هـزار دانشآمـوز اضافه میشـود و بایـد کمبود
سـرانه رهـا شـده را هـم جبـران کـرد از ایـنرو بـرای هـر دانشآمـوز باید سـالی 2000
کالس درس سـاخت بـا بزرگتریـن عملکرد در سـال  1400تنها توانسـتیم  1100کالس
درس بسـازیم کـه بـرای جلوگیـری از افـت شـاخص این میـزان باید بـه  2برابـر افزایش
یابـد و البتـه معـادل آن نیروی انسـانی جذب شـود.
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معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آمـوزش و پـرورش یادآور شـد :توجه ویژه به شـورای
راهبـری انسـداد مبـادی بی سـوادی با تمرکز بـر کـودکان کار و خیابان ،ایجـاد دبیرخانه
کشـوری عدالت آموزشـی و انسـداد مبادی بیسـوادی مستقر در اسـتان آذربایجان شرقی
بـه منظـور هـم افزایـی و بهره گیری هر چه بیشـتر از ظرفیـت و تجارب اسـتانها و ابالغ
بخشـنامه در خصوص مشـارکت شـوراهای اسالمی شـهر و روسـتا و همچنین دهیاریها
از دیگـر اقدامـات وزارتخانـه در این خصوص بوده اسـت.

دکتـر واعـظ مهـدوی کوچکسـازی را مفهومـی منحـط ارتجاعـی و زیانبـار دانسـت و
خاطرنشـان کـرد :در سیاسـتهای کالن اداری کـه از سـوی مقـام عظـم رهبـری ابلاغ
شـده اسـت نـه بـه کوچکسـازی و نـه بزرگسـازی بلکـه بـه متناسبسـازی تأکیـد شـده
ا ست .
وی بـا بیـان اینکه شـاخص پوشـش تحصیلـی در سـال  92حـدود  90.49درصد در
سـال  93حـدود  90.6درصـد و در سـال  98حـدود  92.66درصـد بـوده اسـت ،گفـت:
میانگیـن کشـوری ایـن شـاخص  98درصـد اسـت پـس عـدم پوشـش تحصیلـی 7.34
درصـد برآورد شـده اسـت.
معـاون پیشـین سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـا بیـان اینکـه هماکنـون بایـد
 535هـزار  380دانشآمـوز سـر کالس باشـند کـه نیسـتند ،افـزود :در اسـتان سیسـتان
بلوچسـتان دانشآمـوزان بازمانـده از تحصیلات ابتدایـی  39هـزار و  297نفـر اسـت که
البتـه ایـن تعـداد دانشآمـوزان شناسـنامهدار هسـتند و بسـیاری از دانشآمـوزان فاقـد
شناسـنامه هستند.
دکتـر واعـظ مهـدوی یـادآور شـد :نـرخ مانـدگاری از تحصیـل از کالس اول تـا دیپلم
 42درصد رشـد داشـته اسـت.
پیشـرفت ،تعالـی ،بهبـود و توسـعه بـه معنـای حرکـت از نقطـهای بـه نقطـه دیگـر با
ابزار مناسـب اسـت
دکتـر هاشـم واعظی سرپرسـت پژوهشـکده مطالعات توسـعه جهاددانشـگاهی در این
نشسـت بـا بیـان اینکـه آیـا در هـزاره سـوم کـه شـاخصهای سـواد تسـلط بـه زبـان
انگلیسـی و مهارتهـای کامپیوتـری اسـت بازماندگـی از تحصیـل معنـا پیـدا میکنـد؟،
اظهـار کـرد :در ایـن نشسـت تخصصـی بهدنبـال آن هسـتیم کـه وضعیـت بازماندگـی
از تحصیـل در کشـور چگونـه اسـت؟ سـمنها چـه نقشـی در بازجـذب و ممانعـت از
بازماندگـی از تحصیـل دارنـد؟ وضعیـت بازماندگـی از تحصیـل در دوران کرونـا چگونـه
بوده اسـت؟
وی ادامـه داد :همچنیـن بهدنبـال پاسـخ ایـن پرسـشها هسـتیم کـه سـمنها و
سـازمانهای دولتـی و غیردولتـی چـه تجربههـای قابـل طرحـی دارنـد؟ آیـا میتـوان
اثـرات بازماندگـی از تحصیـل را کاهـش داد؟ بازماندگـی از تحصیـل در دوران پسـاکرونا
چگونه اسـت؟
در ادامـه ایـن نشسـت مهنـدس محمـد حسـن داوودی مدیـر مـدارس کـودکان کار
صبـح رویـش بـا بیـان اینکـه ایـن نهـاد بـرای کـودکان شـهر تهـران در معرض آسـیب
اجتماعـی از نژادهـای مختلـف کرد ،لر و افغانسـتانی بـا هر رنگ و زبانی کـه حق آموزش
و تحصیـل دارنـد راهانـدازی شـد ،افـزود :مجموعـه مدارس صبـح رویش در سـال  94در
قالـب دبسـتان پسـرانه و دخترانـه راهانـدازی شـد و در سـالهای بعد گسـترش یافت به
نحـوی کـه امـروز  7مرکـز در مناطـق  12و  15فعال هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه شـماری از مجـوز از وزارت آمـوزش و پـرورش در قالب مدرسـه و
شـماری مجـوز از بهزیسـتی در قالـب مرکز مهارتآموزی اخذ شـد ،در ادامه خاطرنشـان
کـرد :رویکـرد آموزشـی و تربیتـی صبـح رویـش لزومـاً قـرار نیسـت رویکـرد موجـود در
مدارس و کلیشـه و دسـتورالعمل نانوشـته در هر مدرسـه باشـد.
مدیرعامـل صبـح رویـش با اشـاره بـه نامگـذاری کالسهای مـدارس صبـح رویش به
ادبکـده ،زیسکـده ،عددکـده ،وطنکـده ،بازیکـده و  ....بجـای کالس درس ریاضـی،
ادبیـات و  ....گفـت :در ایـن مـدارس الگـوی آموزشـی خاصی طراحی شـد که کپی شـده
از مـدارس کشـورهای ژاپـن ،فنالنـد و حتـی از تجـارب خوب کشـور خودمـان بود.
مهنـدس داوودی بـا بیـان اینکـه در ابتـدای راهانـدازی ایـن مـدارس در سـال  94از
هـر  18کـودک محلـه هرنـدی فعـال در چهـار راههـا تنهـا موفق بـه جذب یـک کودک
میشـدیم ،گفـت :از ایـنرو کوشـیدیم محیـط این مـدارس را جـذاب کنیم تا خودشـان
بـا عالقـه و بخاطـر ویژگیهـای داخلـی مدرسـه جذب شـوند و بجـای دعـوت از کودکان
بـرای حضـور در ایـن مـدارس مـا بـه محـل کار ایـن کـودکان رفتیـم در ابتـدا بـه طـور
آزمایشـی بـا وانـت بـه محـل کارشـان رفتیم امـا پـس از  3سـال کار موفق بـه راهاندازی
مدرسـه جابزی(مخفـف جایـی بـرای بـازی) در قالـب مینیبوس مدرسـه شـدیم.
وی بـا بیـان اینکـه در ابتـدا کـودکان بـا دیـدن ایـن مینیبوسهـا بر سـر چهـار راه
فـرار میکردنـد ،خاطرنشـان کـرد :این ناشـی از  33بار اجـرای طرح جمـعآوری کودکان
کار به شـیوه غلـط بود.
مدیرعامـل صبـح رویـش بـا بیـان اینکه در سـال  97و  98با  4مدرسـه جابـزی آغاز
و هماکنـون ایـن مـدارس بـه  7عـدد در معابـر تهـران و حتـی کارگاههـای زیرزمینـی
لوسترسـازی افزایـش یافتـه اسـت ،افـزود :متاسـفانه  80درصـد کـودکان کار در اماکنی
فعالیـت دارنـد کـه دیـده نمیشـوند و تنهـا  20درصـد کـودکان کار در سـطح خیابانها
هستند .
مهنـدس داوودی مـدارس جابـزی را محلـی بـرای آمـوزش درس مهـارت زندگـی،
جـرأت ورزی و مهـارت نـه گفتـن دانسـت و خاطرنشـان کـرد :همـه بـه روش بـازی و
تلفیـق دروس اسـت کـودکان همزمان بـا بازی میآموزند در بسـتر تحـول و برنامه درس
ملـی برنامـه درسـی باید متناسـب با نیـاز یادگیرنـده طراحی شـود که ما چنیـن کردیم.
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وی بـا بیـان اینکـه در دوران کرونـا هـم بـا بیـش از  1000نفـر سـاعت کاری مـدل
آموزشـی بـر پایـه یادگیـری  3سـتون دانش ،بینـش و نگـرش طراحی شـد ،تصریح کرد:
بدیـن ترتیـب رویکـردی بـه نام دانسـتان خلق شـد کـه کـودکان در فضـای آزاد آموزش
میدیدنـد کـه البتـه در مناطق محروم کـودکان تجربه کار بـا تبلت و موبایل را نداشـتند
امـا در فضـای باز در قالب کالسهای کشفسـتون و ایدسـتون و  ...ایدهپـردازی میکردند
بدیـن ترتیـب کودکان بـا دانش و مهارت آشـنا میشـوند.
دکتـر «فاطمـه قاسـمزاده» مشـاور شـبکه یـاری کـودکان هـم در این نشسـت گفت:
کـودکان بـا آمـوزش از حقـوق دیگر خـود نیـز بهرهمند میشـوند همچنیـن در اصل 30
قانـون اساسـی بـه آموزش رایـگان کـودکان و در پیماننامه حقوق کـودک در ماده  28و
 29بـه نقـش آمـوزش در کودکان تأکید شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بازماندگـی از تحصیـل تنهـا خـاص دوران کرونـا نیسـت و مـا در
پیـش از کرونـا هـم بـا این پدیده مواجـه بودیم ،افـزود :در پیش از پاندمی کرونا بسـیاری
از کـودکان کار از تحصیـل محـروم بودنـد کـه به تدریج کاهـش یافت.
مشـاور شـبکه یـاری کـودکان با بیـان اینکـه در سـطح بینالملل  4دلیل بـرای ترک
تحصیـل ذکر شـده اسـت ،در ادامه خاطرنشـان کرد :دالیـل اقتصادی ،اجتماعـی از قبیل
فقـر تبعیـض نابرابـری سـبب میشـود تا شـمار کودکانی که بـه آموزش دسترسـی دارند
کاهـش یابـد کـه البته دالیـل خانوادگـی و تا حدودی فـردی هم در آن موثر اسـت.
دکتـر قاسـمزاده بـا بیان اینکه شـبکه یاری کودکان کار و خیابان از سـال  82شـکل
گرفـت ،افـزود :بـه لحاظ کمـی  42عضو انجمـن بیش از  20هـزار کودک را زیر پوشـش
دارند کـه آمار جالبی نیسـت.
وی ادامـه داد :بـا مشـکل بازماندگـی از تحصیـل پیـش از کرونـا روبـرو بودیـم کـه
پاندمـی کرونـا بـه تعـداد آنهـا افزود کـه این به علـت سیاسـت اشـتباه وزارت آموزش و
پـرورش بوده اسـت کـه بدون فراهم کردن بسـتر مناسـب برای فضای مجازی این شـیوه
آمـوزش را آغـاز کردنـد در حالـی که بسـیاری از کودکان حتی از داشـتن تبلت و گوشـی
هوشـمند محـروم بودنـد و یـا قادر بـه اسـتفاده از آن نبودند.
مشـاور شـبکه یـاری کـودکان بـا بیـان اینکـه در دوران کرونـا بخشـی از آمـوزش
کـودکان بـه مـادران سـپرده شـد ،تصریـح کرد :بـر اسـاس آمـار اعالمـی وزارت آموزش
و پـرورش  5میلیـون و  300هـزار دانشآمـوز در دوران کرونـا از تحصیـل بازمانـدن کـه
عمدتـا از خانوادههـای کمبرخـوردار بودنـد کـه دیگـر بـه چرخـه آمـوزش برنگشـتند که
ایـن ضـرر بسـیاری بود.
دکتـر قاسـمزاده از اصـول راهانـدازی سـازمانهای مـردم نهـاد تعامـل با دولت اسـت،
گفـت :متاسـفانه مـا در دوران کرونـا شـاهد تعامـل خوبـی میان سـمنها با سـازمانهای
دولتـی نبودیـم در ایـن راسـتا شـبکه کمک با هـدف کمک به مهـار کرونا راهاندازی شـد
کـه تعامـل خوبی با سـتاد مبـارزه با بحـران کرونا داشـت.
گفتنـی اسـت ،نشسـت تخصصـی تبییـن بازماندگـی از تحصیـل و راهکارهـای علمی
آن در دوران پسـا کرونـا امـروز در پژوهشـگاه مطالعات توسـعه سـازمان جهاددانشـگاهی
تهـران برگزار شـد.
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آمادگی جهاددانشگاهی برای
همکاری در راستای تحقق سند
ملی اشتغال کارکنان وظیفه

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 26 ،دیماه:پنجمیـن جلسـه شـورای عالـی
سیاسـتگذاری مهارتآمـوزی کارکنـان وظیفـه بـا حضـور رییـس سـتاد کل نیروهـای
مسـلح برگـزار شـد و دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در این جلسـه با
تشـریح فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در حـوزه طـرح مهارتآمـوزی کارکنـان وظیفـه،
آمادگـی ایـن نهـاد در راسـتای تحقق سـند ملی اشـتغال کارکنـان وظیفه را اعلام کرد.
پنجمیـن جلسـه شـورای عالـی سیاسـتگذاری مهارتآمـوزی کارکنـان وظیفـه
نیروهـای مسـلح بـا حضـور سـردار سرلشـکر پاسـدار محمدباقـری رییـس سـتاد کل
نیروهـای مسـلح در محـل سـتاد کل نیروهـای مسـلح برگـزار شـد.
رییـس سـتاد کل نیروهـای مسـلح در ایـن جلسـه بـا بیـان اینکـه سـربازان بهعنوان
رکـن محـوری در دفـاع از حریـم کشـور محسـوب میشـوند و همـواره در ایـن مـورد
نقشآفرینـی میکننـد ،گفـت :رویکـرد نیروهـای مسـلح درباره سـربازان بهگونـهای بوده
اسـت کـه شـاهد تحـول اساسـی بودهایم؛ ضمـن اینکـه جوانان مـا نقش مهمـی در دفاع
از امنیـت کشـور دارنـد؛ بنابرایـن باید شـرایط را بهگونهای فراهم شـود که دوره سـربازی
دوره رشـد و تعالـی آنهـا نیز باشـد.
سرلشـکر باقـری یکـی از عوامـل رشـد جوانـان را در دوره خدمـت توجه بـه فراگیری
مهـارت و اشـتغال دانسـت و افـزود :تحقـق کامـل ایـن مسـاله نیازمنـد پیگیـری قوی و
همهجانبـه اسـت و مـا بایـد زمینـه مهارتآمـوزی را جهـت اشـتغال فراهـم کنیـم.
وی بـا بیـان اینکـه اشـتغال مناسـب جوانـان از اهـداف اساسـی دولتهـای مـا بـوده
اسـت ،عنـوان کـرد :در ایـن بـاره تاکنـون  ۲۶تفاهمنامـه در دسـتگاههای اجرایـی ،امضا
و کاربردی شـده اسـت.
سرلشـکر باقـری با اشـاره بـه مهارتآمـوزی بیش از  ۵۰۰هـزار نفـر در دوران خدمت
و صـدور مجـوز و صـدور گواهـی مهارت برای بسـیاری از آنها گفت :در سـال گذشـته ۲
هـزار میلیـارد تومان برای اشـتغال و تسـهیالت سـربازان با پنـج بانک عامل تعیین شـده
اسـت کـه در این خصـوص نیازمند تالشهای بیشـتر هسـتیم.
رییـس سـتاد کل نیروهای مسـلح ابـراز امیدواری کرد کـه توجه بـه مهارتآموزی در
مهارتهـای نظامـی ،بیش از پیش دنبال شـود.
وی خاطرنشـان کـرد :محورهـای سیاسـتهای راهبـردی چهارگانـه در ایـن خصوص
تعییـن شـده اسـت کـه مهارتآمـوزی متناسـب بـا نیازهـا ،بهرهگیـری از ظرفیتهـای
ملـی ،اسـتقرار سـامانههای اطالعات ،مهـارت و اشـتغال و همچنین حمایت از اشـتغال و
کارآفرینـی از جملـه این محورهاسـت.
سرلشـکر باقـری همچنیـن در حاشـیه پنجمیـن جلسـه عالـی سیاسـتگذاری
مهارتآمـوزی کارکنـان وظیفـه ،گفـت :در جلسـه امـروز سـند ملـی اشـتغال کارکنـان
وظیفـه کـه در شـورای عالـی اشـتغال کشـور تصویبشـده بـود و زمینه خوبـی را جهت
همافزایـی دسـتگاههای کشـوری و لشـکری فراهـم میکـرد ،مـورد توجـه و بررسـی قرار
گر فت .
آمادگی جهاددانشـگاهی در راسـتای تحقق سیاسـتهای اجرایی پانزده گانه در سـند
ملـی مهارتآمـوزی و اشـتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسـلح
در ادامـه این جلسـه دکتـر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشـگاهی به ارایه گزارشـی
در حـوزه طـرح مهارتآمـوزی کارکنـان وظیفـه پرداخـت و گفـت :در حوزه آمـوزش بدو
خدمـت سـرباز ماهـر ،این نهـاد در سـال اول ( )1398موفق بـه آموزش  16هزار سـرباز،
سـال ( 8 )1399هزارسـرباز و سـال سـوم (تا آذرماه  80 )1400هزار سـرباز شـد.
همچنیـن رییـس جهاددانشـگاهی ضمـن تشـکر از وزارت ورزش و جوانـان و سـتاد
کل نیروهـای مسـلح ،در راسـتای تحقـق سیاسـتهای اجرایـی پانـزده گانـه در سـند
ملـی مهارتآمـوزی و اشـتغال کارکنـان وظیفـه نیروهـای مسـلح اعلام آمادگـی کـرد و
گفـت :در حـوزه مهارتآمـوزی متناسـب بـا نیازهـا جهاددانشـگاهی میتواند بـا توجه به
زیرسـاختها و شـبکه ملـی خود در حـوزه آیندهپژوهی مشـاغل و مهارتهـای مورد نیاز
آینـده مشـاغل و مشـاغل آینـده مبتنـی بـر مأموریتهای دسـتگاهها و آمایش سـرزمین
همکاری داشـته باشـد.
وی افـزود :در حـوزه بهرهگیـری از ظرفیتهـای ملـی ،جهاددانشـگاهی میتوانـد بـا
توجـه بـه ظرفیت رسـانهای خود شـامل ایسـنا ،ایکنا ،سـینا پـرس و بازار کار بـه موضوع
فرهنگسـازی ،ترویـج و تبلیـغ طـرح جامع مهارتآمـوزی کارکنان وظیفه در کنار سـتاد
کل نیروهای مسـلح باشـد.
دکتـر طیبـی بیان کـرد :با توجه به ظرفیت شـبکه ملـی مراکز آموزشهـای تخصصی
و مهارتـی جهاددانشـگاهی میتواند در سـاماندهی و تربیت مربـی دورههای مهارتآموزی
کارکنان وظیفه اقـدام نماید.
دکتـر طیبـی ادامـه داد :جهاددانشـگاهی میتوانـد در حـوزه سـامانههای اطالعـات
مهـارت و اشـتغال ،از ظرفیـت سـامانههای مشـاوره ،کاریابـی و هدایـت شـغلی خـود بـا
سـتاد کل نیروهـای مسـلح همراهـی و همـکاری داشـته باشـد و در حـوزه اشـتغال و
کارآفرینـی بـا بهرهمنـدی از ظرفیتهـای پارکهـای علم و فنـاوری ،مراکز رشـد و مراکز
نـوآوری و شـتاب دهـی بـا سـتاد کل نیروهـای مسـلح همراهـی و همـکاری کند.
گفتنـی اسـت؛ در ایـن جلسـه امیر سرلشـکر سـید عبدالرحیـم موسـوی فرمانده کل
ارتش ،سـردار سرلشـکر پاسـدار حسـین سلامی فرمانده کل سـپاه ،امیر سـرتیپ خلبان

حالل مشکالت کشور توسعه
علمی و فناورانه است

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی  4اسـفند مـاه :رییس جهاددانشـگاهی توسـعه
و رفـع مشـکالت کشـور را در گروی توسـعه علمـی و فناورانـه خواند و هماهنگی بیشـتر
بیـن حوزههـای اجرایـی و حوزههـای علمـی و فرهنگی کشـور را خواسـتار شـد.
مراسـم تودیـع دکتر سـید حبیب اهلل میرغفوری رییس سـابق و معارفـه دکتر محمود
اشـعاری رییـس جدیـد دانشـگاه علـم و هنـر بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس
جهاددانشـگاهی و مسـئوالن اسـتانی صبـح امروز (  4اسـفند مـاه) در یزد برگزار شـد.
دکتـر طیبـی در این مراسـم اظهار کرد :توسـعه فرهنگـی باید منجر بـه تربیت نیروی
انسـانی توسـعه یافته در کشـورمان شـود؛ نیروی انسـانی که عدالت محور ،اخالق محور،
دیـن محـور و قانـون باور باشـد و کار و تلاش را عامل اصلی پیشـرفت بداند.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه توسـعه کشـورمان در گرو توسـعه علمـی و فناورانه اسـت،
گفـت :بایـد در کشـورمان بـه دنبـال سـاختن جامعـهای باشـیم کـه سـعادت دنیـوی و
اخـروی مردممـان را تامیـن کنیـم.
دکتـر طیبـی خاطرنشـان کـرد :تالش جهادانشـگاهی نیـز در همین راسـتا و این بوده
کـه تـوان کشـور را در توسـعه علمی و فرهنگـی و فناورانه ،الگوسـازی کند.
وی بـا بیـان ایـن کـه توسـعه علمـی از طریـق توسـعه دانـش و توسـعه فنـاوری بـه
دنبـال توسـعه دانـش با مهارت آموزی کسـب میشـود ،گفـت :خوشـبختانه در مجموعه
جهاددانشـگاهی کشـور ،سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد بسـیار خـوب عمـل کـرده و
همانططـور کـه مقـام معظم رهبـری فرمودند از اسـتانی که دانشـمند پرور اسـت ،چنین
توقعـی و حتـی بیشـتر از ایـن مـیرود.
رییـس هیـات امنا دانشـگاه علم و هنـر ،یکی از اقدامـات ارزنده جهادانشـگاهی یزد را

نشست هیات امنای دانشگاه علم و هنر

در یزد برگزار شد
گفتنـی اسـت در سـفر دکتـر طیبـی بـه اسـتان یـزد بیسـت و نهمین نشسـت هیات
امنـای دانشـگاه علـم و هنـر بـا حضور رئیـس جهاددانشـگاهی ،دکتـر «مهـران فاطمی»
اسـتاندار یـزد و دیگـر اعضـای حقوقـی و حقیقـی در محـل این دانشـگاه برگزار شـد.
در ایـن نشسـت صورتهـای مالـی منتهـی بـه مـرداد  ۱۴۰۰تصویب و ضمـن تعیین
حسـابرس جدیـد ،ایجـاد بنیـاد توسـعه کسـب و کار بـا هـدف اشـتغال دانشـجویان و
دانشآموختـگان نیـز مصـوب شـد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی
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دکترطیبـی بـا بیـان ایـن که جهاددانشـگاهی به لحاظ بنیـه مالی خیلی قوی نیسـت،
گفـت :در عیـن حـال هـر چـه اسـتانها از واحدهـای جهاددانشـگاهی خـود حمایـت
کردهانـد ،پاسـخ آن را گرفتهانـد لـذا حمایت بیشـتر اسـتان یزد نیـز مورد انتظار اسـت و
قطعـاً ایـن حمایتهـا را خـوب جبران خواهیـم کرد.
وی بـا تاکیـد مجـدد بـر ایـن که حالل مشـکالت کشـور مـا توسـعه علمـی و فناورانه
اسـت ،هماهنگـی بیشـتر بیـن حوزه اجرایـی و حوزه علمی و فرهنگی کشـور را خواسـتار
شـد تـا بتوانـد منجـر بـه خدمـات و محصـوالت پیشـرفتهتری بـرای اسـتفاده در کشـور
شود.
رییـس جهاددانشـگاهی در پایـان نیـز از زحمـات دکتـر میرغفـوری رییـس سـابق
دانشـگاه علـم و هنـر و دکتـر باصولـی رییـس سـابق سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد
قدردانـی و بـرای دکتر اشـعاری رییس جدید دانشـگاه و دکتر سـعادتجو رییس سـازمان
جهادانشـگاهی اسـتان آرزوی توفیـق کـرد.
در ایـن مراسـم محمدعلی شـاه حسـینی معاون توسـعه مدیریـت و منابع اسـتانداری
یـزد بـا ذکـر خداقـوت بـه روسـای سـابق دانشـگاه علـم و هنـر و آروزی موفقیـت بـرای
رییـس جدیـد ایـن دانشـگاه ،ابـراز امیـدواری کـرد کـه دانشـگاه همچنـان منشـاء خیـر
برای اسـتان باشـد.
وی افـزود :مجموعـه اسـتانداری آمادگـی دارد کـه هـر گونـه حمایتـی را از مجموعـه
سـازمان جهاددانشـگاهی داشـته باشد.
همچنیـن دکتـر سـید حبیـب اهلل میرغفـوری رییـس سـابق دانشـگاه ضمـن ارائـه
گزارشـی از  ۱۰سـال فعالیت مسـتمردر این دانشـگاه ،گفت :امروز دانشـگاه علم و هنر از
دانشـگاههای مطرح کشـور اسـت کـه بعد از دانشـگاه یـزد ،دانشـگاه دوم متقاضیان ورود
بـه دانشـگاه اسـت و ایـن ناشـی از همـت و تلاش همه دسـت انـدرکاران ایـن مجموعه
است.
وی بـا بیـان ایـن کـه مسـلما رشـد و پیشـرفت دانشـگاه در آینده نیـز برقـرار خواهد
بـود ،حمایتهـای ریاسـت و معاونیـن جهاددانشـگاهی کشـور و اسـتان از دانشـگاه را در
این رشـد بسـیار موثـر خواند.
دکترمیرغفــوری بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری کــه جهاددانشــگاهی را
بــه عنــوان مولــود مبــارک انقــاب خواندنــد ،افــزود :ســازمان جهاددانشــگاهی بــه خاطــر
وجــود بزرگمــردان آن در ایــن جایــگاه قــرار گرفتــه اســت  .
دکترمحمــود اشــعاری رییــس دانشــگاه علــم و هنــر نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره
بــه تحصیــل  ۷۰۰۰دانشــجو در ایــن دانشــگاه ،کفــت :نظرســنجی از  ۲۵۰۰دانشــجوی
جدیدالــورود بــه دانشــگاه نشــان داد کــه  ۳۸درصــد دانشــجویان بــه صــورت ســینه بــه
ســینه بــا ایــن دانشــگاه آشــنا شــدهاند کــه بســیار بــرای دانشــگاه ارزشــمند اســت.
وی بــا اشــاره بــه رویکــرد اشــتغال و کارآفرینــی دانشــگاه در ســالهای اخیــر،
گفــت :براســاس آخریــن آمارهــا بیــش از  ۷۰درصــد از فــارغ التحصیــان دانشــگاه علــم
و هنــر صاحــب شــغل هســتند کــه نشــان از موفقیــت رویکردهــای جدیــد دانشــگاه
بــوده اســت.
دکتر اشـعاری خاطرنشـان کرد :دانشـگاه دارای یک مجموعه نیروی انسـانی ارزشمند
اسـت کـه تعامـل خوبی بـا یکدیگـر دارند و این احسـاس همدلی باعث شـده تا دانشـگاه
به این سـطح برسـد.
رییـس دانشـگاه علـم و هنر ادامـه داد :در کنـار تمـام ماموریتهای دانشـگاه ،معتقدیم
یکـی از مهمتریـن ماموریتهـای امـروز دانشـگاه تربیت نیروی انسـانی ماهر اسـت و تمام
تالشـمان نیـز بـر این اسـت تا به هـر نحو در فضـای اشـتغال ورود کنیم و زمینـه ارتقای
دانشـگاه را فراهم آوریم.
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عزیز نصیرزاده جانشـین رییس سـتاد کل نیروهای مسـلح ،سـردار سـرتیپ پاسـدار علی
عبداللهـی معـاون هماهنگکننـده سـتاد کل نیروهـای مسـلح ،سـردار سـرتیپ پاسـدار
مهـدی فرحی جانشـین وزیر دفاع ،سـردار قاسـم رضایی جانشـین فرمانـده کل انتظامی،
حجتاالسلام علـی سـعیدی رییـس دفتـر عقیدتـی سیاسـی فرمانـده کل قـوا ،دکتـر
عیسـی زارع پـور وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ،دکتـر حجـتاهلل عبدالملکی وزیر
تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی ،دکتـر سـید جواد سـاداتینژاد وزیـر جهاد کشـاورزی ،دکتر
حمیـد سـجادی وزیـر ورزش و جوانـان ،دکتـر محمدمهـدی طهرانچـی رییـس دانشـگاه
آزاد ،دکتـر سـورنا سـتاری معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـوری ،میثـم لطفـی
رییـس سـازمان امور اداری و اسـتخدامی کشـور ،محمـود کریمی بیرانوند معاون توسـعه
کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی ،عـارف نـوروزی رییـس سـتاد
اجرایـی فرمـان حضـرت امام ،امیر سـرتیپ محمود شیخحسـنی رییس بازرسـی و ایمنی
سـتاد کل نیروهـای مسـلح ،سـردار محمدجـواد زادهکمنـد معـاون نیروی انسـانی سـتاد
کل نیروهای مسـلح ،سـردار ابوالفضل شـکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی سـتاد
کل نیروهـای مسـلح ،امیـر سـرتیپ محسـن درهباغـی معـاون آمـاد و پشـتیبانی سـتاد
کل نیروهـای مسـلح ،سـردار تقـی مهـری رییـس سـازمان وظیفـه عمومی ناجا ،سـردار
محمدمهـدی نـژاد نـوری معـاون علوم ،تحقیقـات و فناوری سـتاد کل نیروهای مسـلح و
دکتـر پیرحسـین کولیونـد رییـس جمعیـت هاللاحمـر حضور داشـتند.

تمرکـز روی آمـوزش عالـی خوانـد و عملکرد جهاددانشـگاهی یزد در این زمینه را بسـیار
خوب عنـوان کرد.
وی گفـت :نـگاه مـا در تغییـر و تحـوالت نگاه سیاسـی نیسـت بلکه نـگاه ارزش محور
اسـت لـذا از همـه کسـانی کـه در سـاخت این مجموعـه وزین نقش داشـتند ،تشـکر می
کنیم .
وی ادامـه داد :البتـه توقـع ما از دانشـگاه علم و هنر و سـازمان جهاددانشـگاهی  یزدبا
توجه به ویژگی اسـتان یزد که اسـتانی صنعتی اسـت ،بسـیار بیشـتر اسـت تا هم شـاهد
توسـعه علمـی و مهارتی و هم در توسـعه فناورانه افزونتر باشـیم.

سالبیستودوم│شماره185

118

نکوداشت مقام پروفسور اردشیر
قوام زاده در یازدهمین کنگره
بیناملللی رسطان پستان

برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی ۲۲ ،دیماه:
یازدهمین کنگره بینالمللی سـرطان پسـتان پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشگاهی
بـا نکوداشـت مقـام پروفسـور "اردشـیر قـوام زاده " ،پدر پیوند سـلولهای بنیـادی ایران،
برگزار شـد.
اسـتاد اردشـیر قـوام زاده رییـس یازدهمیـن کنگـره بینالمللـی سـرطان پسـتان
پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی در مراسـم افتتاحیـه ایـن کنگـره گفـت:
تعلیـم و تعلـم از بزرگتریـن نعمتهـای خداوند اسـت که هر دو گروه (اسـتاد و شـاگرد)
از آن بهرهمنـد میشـوند و هرچـه در زندگـی بـه دسـت میآورنـد ،حاصل همیـن تعلیم
و تعلـم اسـت کـه باعـث پژوهش ،پیشـرفت ،ارتقاء انسـان و ارتقـاء علم و دانش میشـود.
در  ۴۱سـالی کـه در حـوزه تعلیـم و تعلم حضور داشـتم ،بسـیار آموختم .اسـاتید بزرگی
را در کشـور پـرورش دادهایـم کـه مشـغول خدمترسـانی بـه مردم هسـتند.
اسـتاد اردشـیر قـوام زاده در خصـوص یازدهمیـن کنگـره بینالمللی سـرطان پسـتان
گفـت :ایـن کنگـره توسـط پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی و بهصـورت
دوسـاالنه برگـزار میشـود و مباحـث مطرحشـده در کنگـره ،مـورد اسـتفاده بسـیاری از
متخصصـان و پژوهشـگران کشـور قـرار میگیـرد .یازدهمیـن کنگـره سـرطان پسـتان از
تاریـخ  ۲۲تـا  ۲۵دیمـاه ( ۱۴۰۰بـه دلیـل شـرایط همهگیـری بیمـاری کوویـد  )۱۹بـه
شـکل مجـازی برگـزار میشـود و سـخنرانان برجسـته بینالمللـی از کشـورهای آمریـکا،
ایتالیـا ،ترکیـه و فرانسـه در ایـن کنگـره حضـور دارند.
رییـــس یازدهمیـــن کنگـــره بینالمللـــی ســـرطان پســـتان پژوهشـــکده
ســـرطان معتمـــد افـــزود :ایـــن کنگـــره دربرگیرنـــده تمـــام حوزههـــای مرتبـــط بـــا
ســـرطان پســـتان از جملـــه ســـرطانهای توارثـــی ،بازســـازی پســـتان ،تازههـــای
رادیوتراپـــی ،تازههـــای درمانهـــای سیســـتمیک ،جراحـــی ســـرطان پســـتان،
جنبههـــای اخالقـــی درمـــان بیمـــاران و پژوهـــش در پزشـــکی ،انفورماتیـــک
پزشـــکی و نحـــوه اســـتفاده از دادههـــا اســـت .ایـــن کنگـــره عمـــا بهصـــورت چنـــد
رشـــتهای (  )multidisciplinaryبرگـــزار شـــده و مخاطبـــان رشـــتههای مختلـــف
میتواننـــد از مباحـــث مطرحشـــده در کنگـــره ،اســـتفاده کننـــد.
اسـتاد قـوام زاده تصریـح کـرد :پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی در سـال
 ۱۳۷۵تاسـیس شـد و اکنـون بـا نزدیـک بـه ربـع قـرن سـابقه فعالیـت ،اکنـون بهعنوان
قطـب تشـخیص و درمـان سـرطان پسـتان در کشـور محسـوب میشـود و فعالیتهـای
شـاخصی در چند سـال اخیر ،بهخصوص در حوزه سـلول درمانی سـرطان داشـته اسـت
و امیدواریـم بتوانیـم در آینـده نزدیـک از سـلول درمانـی بـرای درمان سـرطان اسـتفاده
کنیم .
پـدر پیونـد سـلولهای بنیادی ایـران تاکید کـرد :در این پژوهشـکده تلاش کردهایم
روی پژوهشهـای کاربـردی فناورانـه و پژوهشهـای مسـاله محـور تمرکـز کنیـم؛ تولید
کیـت تشـخیص (  CTCسـلولهای سـرطانی در گـردش خـون) ،داروهـای مکمل پس
از شـیمیدرمانی ،سـوزن بیوپسـی و مارکرهـا از جملـه دسـتاوردهای مهـم پژوهشـکده
سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی در چند سـال اخیر اسـت.

پرداختن سیستمی به موضوع سرطان پستان،
مهمترین وجه تمایز پژوهشکده معتمد
معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی در مراسـم افتتاحیـه یازدهمیـن کنگـره
بینالمللـی سـرطان پسـتان گفـت :مهمتریـن وجـه تمایـز پژوهشـکده سـرطان معتمد،
پرداختـن سیسـتمی بـه موضـوع سـرطان پسـتان در خانمهـا بـا در نظـر گرفتـن تمـام
اجزایـی اسـت کـه میتوانـد در ایـن موضـوع موثـر باشـند.
دکتـر محمدرضـا پورعابـدی تصریـح کـرد :بـا توجـه به نقـش ویـژه زنـان در خانواده
و بـه لحـاظ اینکـه بایـد یکـی از اهـداف مهـم در سیاسـتگذاری حـوزه سلامت ،توجـه
بـه سلامت زنـان و مـادران جامعـه باشـد ،جهاددانشـگاهی بیـش از دو دهه اسـت که با
راهانـدازی پژوهشـکده سـرطان معتمـد (مرکـز تحقیقات سـرطان پسـتان) ،تلاش کرده
اسـت تـا بتوانـد در حـوزه سـرطانهای مخصـوص خانمهـا بخصـوص سـرطان پسـتان،
کارهـای ارزشـمندی انجـام دهد.
وی تاکید کرد :مهمترین وجه تمایز پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی،
پرداختن سیستمی به موضوع سرطان پستان در خانمها با در نظر گرفتن تمام اجزایی
است که میتواند در این موضوع موثر باشند .سبک زندگی ،غربالگری ،روشهای نوین
درمان و پیگیری کیفیت زندگی زنانی که به سرطان پستان مبتال شدهاند ،از مهمترین
ویژگیها و فعالیتهایی است که در این پژوهشکده در حال انجام است.
معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی افـزود :تاکنـون  ۱۰دوره از کنگـره
بینالمللـی سـرطان پسـتان پژوهشـکده سـرطان معتمـد بـا همـت پژوهشـگران ایـن
پژوهشـکده برگـزار شـده اسـت و در یازدهمین کنگره نیز تالش شـده اسـت تـا بر غنای
ایـن کنگـره افـزوده شـود .اگرچـه همهگیـری کرونـا بـر نحـوه و چگونگـی برگـزاری این
کنگـره اثـر گذاشـته اسـت ،اما متخصصان و پژوهشـگران ایـن مرکز دسـت از تالش برای
انتشـار دسـتاوردهای علمـی ایـن حـوزه برنداشـتهاند.
دکتـر پورعابـدی تصریح کرد :جهاددانشـگاهی نهادی اسـت کـه تخصصهای مختلف
پژوهـش و فنـاوری را در خـود جای داده اسـت و در سـالهای اخیر توانسـته در کارهای
بینرشـتهای کـه بیـن حوزههـای پزشـکی و فنـی -مهندسـی ،الکترونیـک و فنـاوری
اطالعـات ( )ITانجـام شـده اسـت ،در جایگزینی روشهای نوین درمان سـرطان پسـتان،
گامهـای خوبـی را بـردارد .بـا توجـه بـه اینکـه آینـده پزشـکی بـه سـمت پزشـکی فـرد
محـور حرکـت میکند ،ایـن موضـوع موردتوجه جدی پژوهشـگران جهاددانشـگاهی قرار
گرفته اسـت.
معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی گفـت :امیدواریـم بتوانیـم از نتایـج ایـن
کنگـره در کاهـش آالم و رنـج بیمـاران مبتلا بـه سـرطان پسـتان بهـره الزم را ببریـم.
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دانشجویان از مؤثرترین افراد
در دفاع مقدس بودند

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجـان شـرقی ۲۷ ،دیماه:
مراسـم بزرگداشـت شـهدای  ۲۷دی سـال  ،۱۳۶۵بمباران دانشـکده فنی دانشـگاه تبریز

جشنواره ملی امیرکبیر با معرفی
برگزیدگان به کار خود پایان داد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی البـــرز ۲۷ ،دیمـــاه :بـــا برگـــزاری
مراســـم اختتامیـــه دومیـــن جشـــنواره ملـــی طرحهـــا ،پایاننامههـــا و رســـالههای
دانشـــجویی کاربـــردی کارفرمـــا محـــور «امیرکبیـــر» در البـــرز ،از برگزیـــدگان ایـــن
جشـــنواره تجلیـــل شـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی البـــرز در مراســـم اختتامیـــه دومیـــن جشـــنواره ملـــی
امیرکبی ــر ک ــه در ات ــاق بازرگان ــی الب ــرز برگ ــزار ش ــد ،ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ای ــده
برگ ــزاری ای ــن جش ــنواره ح ــدود ش ــش س ــال پی ــش ش ــکل گرف ــت ،اظه ــار ک ــرد:
ای ــن جش ــنواره ب ــا ه ــدف پ ــر ک ــردن فاصل ــه بی ــن دانش ــگاه ،صنع ــت و جامع ــه ب ــه
مرحل ــه اج ــرا رس ــیده اس ــت.
احمدرضـــا فیـــروزی ادامـــه داد :هـــر چنـــد در دانشـــگاهها دفاتـــر ارتبـــاط بـــا
صنع ــت ،دفات ــر کارآفرین ــی و برخ ــی ش ــبکههایی ک ــه منج ــر ب ــه اتص ــال صنع ــت و
دانشـــگاه میشـــوند ،فعـــال شـــدهاند ولـــی فعالیـــت آنهـــا چنـــدان پررنـــگ نبـــوده
اســـت و منجـــر بـــه بروندادهـــای قابلانتظـــار نشـــده اســـت.
وی توضیـــح داد :از دالیلـــی کـــه ارتبـــاط صنعـــت ،دانشـــگاه و جامعـــه در کشـــور
مـــا قـــوی نیســـت میتـــوان بـــه دولتـــی بـــودن اقتصـــاد و دانشـــگاهها و متکـــی
بـــودن بـــه نفـــت اشـــاره کـــرد و همیـــن باعـــث شـــده بخـــش خصوصـــی قـــوام الزم
بـــرای مدیریـــت ایـــن حـــوزه را در ســـطح کالن نداشـــته باشـــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■□■

119

www.acecr.ac.ir

از سـوی رژیـم بعـث در مـوزه شـهدای دانشـگاه تبریز برگزار شـد.
مراسـم بزرگداشـت شـهدای  ۲۷دی سـال  ،۱۳۶۵بمبـاران دانشـکده فنـی دانشـگاه
تبریـز از سـوی رژیـم بعث ،با حضـور مهندس علیرضا زجاجی ،مشـاور رییـس و مدیرکل
حوزه ریاسـت جهاددانشـگاهی ،سـردار اصغر عباسـقلی زاده ،فرمانده سـپاه عاشـورا ،امیر
دریـادار عباسـی ،مدیـرکل بنیـاد حفظ آثار و نشـر ارزشهـای دفاع مقدس اسـتان ،دکتر
نصـراهلل صفـرزاده رییـس دانشـگاه تبریـز ،جمعـی از خانوادههـای شـهدا و جانبـازان در
مشـهد شـهدای دانشـگاه تبریز برگزار شـد.
سـردار اصغر عباسـقلیزاده فرمانده سـپاه عاشـورا در این مراسـم ،گفت :دانشـجویان
یکـی از برجسـتهترین و موثرتریـن افـراد در دفـاع مقـدس بودنـد که با اتکا بـه توان خود
و تبعیـت از فرمـان امـام (ره) توانسـتند در عیـن حال که دشـمن ما را تحریـم کرده بود،
نیازهـای رزمنـدگان را تامین کنند.
وی افـزود :شـهادت مظلومانـه  ۲۲دانشـجوی دانشـکده فنـی دانشـگاه تبریـز کـه بـا
جاسوسـی منافقـان کـوردل و بمبـاران عـراق بـه شـهادت رسـیدند ،گواهـی تاثیرگذاری
دانشـجویان در دفـاع مقـدس بـود.
سـردار عباسـقلیزاده اظهـار کـرد :انقلاب اسلامی بـا الهـام گیـری از انقلاب امـام
حسـین (ع) بـه وقـوع پیوسـت و همـه دشـمنان غـرب و شـرق بـا یکدیگر متحد شـدند
تـا انقلاب مـا را شکسـت دهنـد .مـا در جنـگ تحمیلـی تنهـا بـا عـراق نمیجنگیدیـم
بلکـه آمریکا ،انگلیس ،فرانسـه ،آلمان ،شـوروی سـابق ،رژیـم صهیونیسـتی ،اردن ،مصر و
بسـیاری از کشـورهای دیگـر بـه حمایـت از صـدام پرداختنـد ولی ما بـا اتکا بـه خداوند،
توسـل بـه اهلبیـت (ع) و اطاعـت از والیـت مطلقـه فقیـه اجـازه ندادیـم خدشـهای بـه
نظام وارد شـود.
فرمانـده سـپاه عاشـورا بـا بیـان اینکـه دشـمنان تمامـی امکانـات خـود را در اختیار
عـراق قـرار داده بودنـد ،گفـت :مـا ایـن پیروزیهـا را بـه آسـانی بـه دسـت نیاوردهایـم و
دانشـجویان ایـن دانشـکده در حالـی نیازهـای رزمنـدگان را از طریق مهندسـی معکوس
تولیـد و تهیـه میکردنـد کـه کمتریـن امکانـات جنگـی الزم را در اختیـار نداشـتیم.
وی ادامـه داد :همانطـور کـه دشـمنان در دوران دفـاع مقـدس به پشـتیبانی از عراق
پرداختنـد ،اکنـون نیـز همـان دشـمنان در فتنـه داعـش از ایـن گروهـک فریـب خورده
حمایـت کردنـد و همانطـور کـه امـام خمینـی(ره) در دوران دفـاع مقـدس رزمنـدگان
را هدایـت کردنـد ،اکنـون نیـز رهبـر معظـم انقلاب بـا رهبـری پیامبرگونـه خـود و بـا
ماموریتی که به سـردار شـهید سـلیمانی دادند ،عزت اسلام و مسـلمین را چندین برابر
کردنـد و مـا توانسـتیم در فتنه آمریکایی-اسـرائیلی داعش ابهت آمریکا را شکسـت دهیم
و همانطـور کـه تحلیلگـران موسسـههای آمریکایـی اذعـان میکننـد ،قـدرت آمریکا در
حـال افول اسـت.
سـردار عباسـقلی زاده در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه رشـادتهای
شـهید سـلیمانی در جبهـه مقاومـت ،بیان کـرد :همه مردم دنیا به حال شـهید سـلیمانی
غبطـه میخورنـد و دشـمنان همگـی بـه ایـن سـرباز والیـت کـه تربیتیافتـه مکتـب
اهلبیـت بـود و در مـدت کوتاهـی بـه فرماندهـی تیـپ ،لشـکر ،نیـرو و جبهـه مقاومـت
رسـید ،حسـادت میکردنـد تـا جایـی کـه اوبامـا اعتـراف کـرد کـه اگـر ژنرالـی مثـل او
داشـت کل دنیـا را فتـح میکـرد.
فرمانـده سـپاه عاشـورا ،گفـت :مـا در جنـگ تحمیلـی نشـان دادیـم بدون وابسـتگی
بـه دشـمن میتوانیـم بـا تکیهبـر ظرفیـت داخلـی ،جوانـان و دانشـجویان پیروز شـویم و
بایـد از ایـن تجربـه اسـتفاده کنیـم و برجـام نیز ثابت کـرد که نبایـد ذرهای بـه بیگانگان
اطمینـان داشـته باشـیم چراکـه ما از اولیـن روزهای انقلاب در تحریم بودهایم و دشـمن
بهخوبـی میدانـد اگـر مـا قـدرت بگیریـم تـوان رویارویی بـا مـا را ندارد.
سـردار عباسـقلی زاده ادامـه داد :اکنـون در یـک جنـگ ترکیبـی در حـال نبـرد بـا
دشـمن هسـتیم و اگـر بتوانیـم ماننـد بخـش نظامـی و سیاسـی در فرهنـگ و جنگ نرم
نیـز اعتمـاد بـه نفـس الزم را داشـته باشـیم ،در جنـگ نـرم و شـبیخون فرهنگـی نیـز
میتوانیـم بـر دشـمنان غلبـه کنیـم و متاسـفانه تنهـا جبهـهای کـه دشـمن توانسـته بر
مـا غلبـه کنـد ،جبهـه فرهنگی اسـت و مـا در بحـث فرهنگ گمـراه کننده غرب آسـیب
زیـادی دیدهایـم کـه متاسـفانه اکنـون نمـود ظاهـری پیـدا کرده اسـت.
وی در پایـان سـخنان خـود اظهـار کـرد :بخـش زیـادی از خـاک کشـورمان در طول
تاریـخ بهوسـیله عهدنامههـای مختلف جدا شـده اسـت و مـا تمامی پیروزیهـای خود را
مدیـون والیـت هسـتیم و اکنـون در بحث علم و فنـاوری در منطقه حـرف اول را میزنیم
و در سیاسـت نیـز پیـروز میـدان هسـتیم و امیدواریـم زیـر سـایه رهبـر انقلاب و تالش
تمامـی مسـووالن بـه هـدف نهایـی انقالب کـه ایجـاد زمینه برای ظهور اسـت ،برسـیم و
بـا اتحـاد و انسـجام بیـش از پیـش و اطاعـت از فرامین والیت ،شـاهد پیـروزی در جبهه
مقاومـت باشـیم کـه عقبنشـینیهای آمریـکا ،عربسـتان ،رژیـم صهیونیسـتی و داعـش
نشـانههایی از ایـن پیروزی اسـت.
دکتـر نصرالـه صفـرزاده رییـس دانشـگاه تبریز نیـز در این مراسـم اظهار کـرد :برخود
میبالیـم کـه هرسـال ایـن مراسـم را برگـزار میکنیـم و هرچقـدر هم مراسـم و یـادواره
برگـزار کنیـم ،بـاز هم اندک اسـت.
وی ادام ــه داد :دانش ــگاه جای ــگاه مهم ــی دارد و ام ــام خمین ــی(ره) جای ــگاه خاص ــی

بـــرای دانشـــگاه قائـــل بودنـــد و بایـــد بدانیـــم کـــه چـــه دانشـــگاهی انســـان را بـــه
ســـعادت میرســـاند و طـــوری فرهنگســـازی کنیـــم تـــا جامعـــه از دانشـــگاه الگـــو
بگی ــرد.
صفـــرزاده ،بـــا بیـــان اینکـــه اثـــرات شـــهدا ســـالهای ســـال مانـــدگار بـــوده و
خواه ــد ب ــود ،تاکی ــد ک ــرد :ش ــهدا کس ــانی بودن ــد ک ــه ب ــرای ش ــهادت و ج ــان دادن
در راه خـــدا بـــا یکدیگـــر مســـابقه میدادنـــد و بهراســـتی همـــ ٔه مـــا حســـرت آن
روزهـــا را میخوریـــم.
رییـــس دانشـــگاه تبریـــز تاکیـــد کـــرد :شـــهدای  ۲۷دی نیـــز همگـــی عاشـــق
حض ــور در جبه ــه بودن ــد ام ــا ب ــه دلی ــل اینک ــه دش ــمن تحری ــم م ــا را ک ــرده ب ــود،
ایـــن دانشـــجویان احســـاس تکلیـــف کـــرده و در ایـــن کارگاه بـــه ســـاخت ســـاح
و مهمـــات پرداختنـــد کـــه ســـرانجام توســـط بمبـــاران رژیـــم صـــدام بهصـــورت
ناجوانمردانـــه بـــه شـــهادت رســـیدند.
همچنیــن در ایــن مراســم پیــام دکتــر حمیدرضــا طیبــی ،رییــس جهاددانشــگاهی
توس ــط مهن ــدس علیرض ــا زجاج ــی قرائ ــت ش ــد.
در پایـــان ایـــن مراســـم خانوادههـــای شـــهدای  ۲۷دی دانشـــکده فنـــی دانشـــگاه
تبری ــز و همچنی ــن چه ــار نف ــر از خادم ــان ش ــهدا م ــورد تجلی ــل ق ــرار گرفتن ــد.
گفتن ــی اس ــت ،در س ــال  ۱۳۶۵راهان ــدازی و مدیری ــت کارگاه فن ــی ب ــرای تولی ــد
مهم ــات جنگ ــی و خوداتکای ــی در تولی ــدات اس ــتراتژیک در س ــاعات غی ــر درس ــی ب ــر
عه ــده جهاددانش ــگاهی واح ــد آذربایج ــان ش ــرقی ب ــود ک ــه در  ۲۷دی هم ــان س ــال
ب ــا بمب ــاران رژی ــم بعث ــی ع ــراق ۲۲ ،دانش ــجو و نی ــروی جهاددانش ــگاهی ب ــه مق ــام
واالی ش ــهادت نائ ــل و  ۷نف ــر نی ــز جانب ــاز ش ــدند.
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فیـــروزی اضافـــه کـــرد :بایـــد بپذیریـــم کـــه مـــا در دنیایـــی زندگـــی میکنیـــم
کـــه بقـــای بنگاههـــای اقتصـــادی از طریـــق خالقیـــت و نـــوآوری تضمیـــن میشـــود
و بنگاهـــی کـــه ایـــن ویژگیهـــا را ســـرلوحه برنامههـــای خـــود قـــرار ندهـــد ،در
بـــازار دوام نمـــیآورد.
وی ادامـــه داد :بـــرای تقویـــت ارتبـــاط دانشـــگاه ،صنعـــت و جامعـــه بایـــد بـــه
نقـــش ایـــن ســـه ضلـــع توجـــه جدیتـــری داشـــته باشـــیم؛ از یکســـو ،دانشـــگاهها
ضـــرورت دارد بـــه ســـمت تقاضامحـــوری و تجاریســـازی حرکـــت کننـــد؛ از ســـوی
دیگـــر ،بنگاههـــای اقتصـــادی نیـــز بـــرای بهـــرهوری و موفقیـــت در عرصههـــای
اقتصـــادی نیـــاز دارنـــد کـــه بـــه دانشبنیانـــی و بهرهگیـــری از ظرفیتهـــای
نوآورانـــه و علمـــی دانشـــگاهها توجـــه کننـــد.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی الب ــرز بی ــان ک ــرد :در نهای ــت آنچ ــه اهمی ــت دارد ن ــگاه
ب ــه جامع ــه و مأموری ــت دانش ــگاه و صنع ــت در قب ــال جامع ــه بهعن ــوان ضل ــع س ــوم
اس ــت ک ــه اگ ــر ای ــن مأموری ــت بهخوب ــی ترس ــیم ش ــود ،منج ــر ب ــه ح ــل مش ــکالت
جامعـــه و ارایـــه خدمـــات بهتـــر و بـــا کیفیتتـــر بـــه جامعـــه میشـــود.
وی گفـــت :بـــدون شـــک جشـــنواره ملـــی امیرکبیـــر گامـــی در راســـتای افزایـــش
تعامـــل صنعـــت ،دانشـــگاه و جامعـــه محســـوب میشـــود و امیدواریـــم ایـــن رویـــداد
در ســـالهای آتـــی بـــا دســـتاوردهای بهتـــری همـــراه شـــود.
فیـــروزی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مجموعـــه جهاددانشـــگاهی در طـــول
چنـــد دهـــه فعالیـــت خـــود ســـعی داشـــته در فعالیتهـــای خـــود بیـــن صنعـــت،
دانشـــگاه و جامعـــه ارتبـــاط برقـــرار کنـــد ،گفـــت :جهاددانشـــگاهی هـــم در حـــوزه
نرمافـــزاری و فرهنگســـازی و هـــم در حـــوزه ســـختافزاری و تجاریســـازی
تالشهـــای خوبـــی داشـــته اســـت.
وی افـــزود :شـــکلگیری پژوهشـــگاههای رویـــان ،ابنســـینا ،معتمـــد و مراکـــزی
همچـــون ایســـپا ،ایســـنا و اجـــرای طرحهـــای فناورانـــه متعـــدد در ســـطح کشـــور
نظیـــر تولیـــد رام قطـــار شـــهری ،تولیـــد دکلهـــای حفـــاری نفـــت ،بذرهـــای
هیبریـــدی ،اصـــاح نـــژادی و پـــرورش دامهـــای ســـنگین و ســـایر فناوریهـــای
دیگ ــر نمونــهای از ت ــاش ای ــن مجموع ــه ب ــرای تحق ــق ه ــدف مذک ــور ب ــوده اس ــت.
در ادام ــه ای ــن مراس ــم محم ــد نبیون ــی دبی ــر علم ــی جش ــنواره مل ــی امیرکبی ــر
نیـــز گزارشـــی از رونـــد داوری پایاننامههـــا و رســـالهها ارایـــه کـــرد و گفـــت:
داوری رســـالههای ایـــن دوره از جشـــنواره در قالـــب هفـــت گـــروه اصلـــی« ،فنـــی
و مهندســـی»« ،کشـــاورزی ،منابـــع طبیعـــی و محیطزیســـت»« ،علـــوم پزشـــکی»،
«علـــوم انســـانی»« ،علـــوم پایـــه»« ،دامپزشـــکی» و «هنـــر و معمـــاری» صـــورت
گرفـــت.
وی توضیـــح داد :بیشـــترین تعـــداد رســـالهها مربـــوط بـــه رشـــتههای فنـــی و
مهندســـی و کمتریـــن آنهـــا بـــه حـــوزه هنـــر و معمـــاری مرتبـــط اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـال گذشـــته  ۱۰۰رســـاله و پایاننامـــه بـــه ایـــن
جش ــنواره ارس ــال ش ــد ،توضی ــح داد :در دوره دوم خوش ــبختانه ش ــاهد رش ــد خوب ــی
در ایـــن حـــوزه بودیـــم و در مجمـــوع  ۲۶۰پایاننامـــه و رســـاله بـــه دبیرخانـــه
جشـــنواره ملـــی امیرکبیـــر ارســـال گردیـــد.
رییـــس بنیـــاد نخبـــگان البـــرز افـــزود :در عیـــن حـــال برخـــی از آثـــار دریافتـــی
بـــه دلیـــل اینکـــه صرفـــا بـــا نـــگاه کاربـــردی فرســـتاده بودنـــد و یـــا مـــدارک الزم
کارفرمایـــی بـــودن پایاننامـــه بـــه دبیرخانـــه واصـــل نشـــده بـــود ،از چرخـــه داوری
حـــذف شـــدند.
نبیونـــی گفـــت :در ایـــن جشـــنواره ،رســـاله و پایاننامههـــا از  ۷۵دانشـــگاه و
مرکـــز علمـــی بـــه دبیرخانـــه ارســـال شـــدند کـــه داورانـــی از  ۴۵دانشـــگاه و مراکـــز
علـــم و فنـــاوری از سراســـر کشـــور وظیفـــه داوری آنهـــا را بـــه عهـــده داشـــتند.
گفتنـــی اســـت ،در اولیـــن دوره جشـــنواره امیرکبیـــر کـــه ســـال گذشـــته برگـــزار
شـــد حـــدود  ۱۰۰پایاننامـــه و رســـاله مـــورد بررســـی و داوری قـــرار گرفـــت و در
ایـــن دوره تعـــداد پایاننامههـــا و رســـالههای ارســـالی  ۲.۵برابـــر شـــده بـــود .ایـــن
رس ــاله و پایاننامهه ــا از  ۷۵دانش ــگاه و مرک ــز علم ــی ب ــه دبیرخان ــه ارس ــال ش ــدند
و داورانـــی از  ۴۵دانشـــگاه ،مرکـــز کارآفرینـــی و علمـــی وظیفـــه داوری آنهـــا را بـــه
عه ــده داش ــتند.
در پای ــان دومی ــن جش ــنواره مل ــی امیرکبی ــر ،س ــونیا محم ــد نی ــا ،عب ــاس اکب ــری،
غزالـــه محبـــی تفرشـــی ،مهســـا حبیبـــی ،علیرضـــا کربالیـــی ،محســـن عباسنـــژاد،
مهـــران رضایـــی ،زینـــب موســـینیا ،هدیـــه میرزاخانـــی و ســـجاد دوســـتداری
خســـروانی بهعنـــوان نفـــرات برگزیـــده معرفـــی شـــدند.
دومی ــن جش ــنواره مل ــی امیرکبی ــر از س ــوی جهاددانش ــگاهی الب ــرز و ب ــا هم ــکاری
ات ــاق بازرگان ــی ،بنی ــاد نخب ــگان ،دانش ــگاهها و مراک ــز تحقیقات ــی و صنعت ــی برگ ــزار
ش ــد.

در دیدار رییس جهاددانشگاهی و مناینده تهران تاکید شد؛

آمادگی جهاددانشگاهی برای
توسعه مراکز درمان ناباروری در
همه استانهای کشور

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۲۵ ،دیمـــاه :در دیـــدار رییـــس
جهاددانشـــگاهی و نماینـــده تهـــران ،ری ،شـــمیرانات و اسالمشـــهر بـــر ضـــرورت
توســـعه شـــبکه درمـــان نابـــاروری جهاددانشـــگاهی در همـــه اســـتانهای کشـــور
تاکیـــد شـــد و جهاددانشـــگاهی در ایـــن زمینـــه اعـــام آمادگـــی کـــرد.
زهـــره ســـادات الجـــوردی نماینـــده مـــردم تهـــران ،ری ،شـــمیرانات و اسالمشـــهر
و عضـــو کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس شـــورای اســـامی در دیـــدار بـــا دکتـــر
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه تصویـــب قانـــون جوانـــی
جمعیـــت ،اظهـــار کـــرد :موضـــوع جوانـــی جمعیـــت ،از جملـــه فعالیتهـــای اصلـــی
کمیس ــیون فرهنگ ــی در ش ــروع مجل ــس یازده ــم ب ــود و ب ــا پیگیریه ــای مس ــتمری
کـــه انجـــام شـــد ،کمیســـیون مشـــترکی در ایـــن زمینـــه تشـــکیل و پـــس از یـــک
س ــال کار م ــداوم و ب ــا وج ــود موافق ــان و مخالف ــان متع ــدد ،باالخ ــره قان ــون جوان ــی
جمعیـــت تصویـــب شـــد.
وی اف ــزود :از جمل ــه موضوع ــات مه ــم م ــورد تاکی ــد در قان ــون جوان ــی جمعی ــت،
موض ــوع درم ــان ناب ــاروری اس ــت ،زی ــرا می ــزان ش ــیوع ناب ــاروری در کش ــور باالس ــت
و زوجهـــای نابـــارور و آن دســـته از زوجهایـــی کـــه تمایـــل بـــه فرزنـــد آوری دارنـــد،
ولـــی در ایـــن زمینـــه مشـــکل دارنـــد ،در قانـــون جوانـــی جمعیـــت مـــورد تاکیـــد
هســـتند.
الجـــوردی ادامـــه داد :موضـــوع تحـــت پوشـــش بیمـــه قـــرار گرفتـــن زوجهـــای
ناب ــارور و همچنی ــن ایج ــاد ی ــک مرک ــز درم ــان ناب ــاروری در ه ــر اس ــتان ،از جمل ــه
مـــوارد پیشبینیشـــده در قانـــون جوانـــی جمعیـــت اســـت .امیدواریـــم بـــا همتـــی
کـــه در ایـــن زمینـــه در جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد و همچنیـــن مراکـــز درمانـــی و
پژوهش ــی مجه ــز ای ــن نه ــاد ،ش ــاهد باش ــیم ک ــه زوجه ــای ناب ــارور هرچ ــه بیش ــتر از
خدمـــات درمانـــی جهاددانشـــگاهی اســـتفاده کننـــد.
عض ــو کمیس ــیون فرهنگ ــی مجل ــس ش ــورای اس ــامی گف ــت :در الیح ــه بودج ــه
ســـال  ،1401برخـــی ردیفهـــا ادغـــام شـــدهاند کـــه البتـــه مـــا نیـــز منتقـــد آن
بودیـــم و حداقـــل بایـــد مشـــخص باشـــد کـــه ســـهم هرکـــدام از ردیفهـــا چقـــدر
اســـت .در موضـــوع جوانـــی جمعیـــت نیـــز در ابتـــدا  25همـــت دیـــده شـــده بـــود
ک ــه در نهای ــت  12هم ــت تصوی ــب ش ــد .در بخ ــش درم ــان ناب ــاروری اگ ــر بخواهی ــم
بودجـــه پیشبینیشـــده بـــه هـــدف اصابـــت کنـــد ،الزم اســـت موضـــوع درمـــان
نابـــاروری مجـــزا دیـــده شـــود .جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن زمینـــه پیشـــنهادهای
خـــود را بـــرای طـــرح در مجلـــس شـــورای اســـامی ارایـــه کنـــد.
دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی نی ــز در ای ــن دی ــدار ب ــا اش ــاره
بـــه فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی در حوزههـــای مختلـــف ،بهویـــژه در زمینـــه
درمـــان نابـــاروری ،اظهـــار کـــرد :جهاددانشـــگاهی در انجـــام فعالیتهـــای خـــود،
رویک ــرد مقال ــه مح ــوری ن ــدارد ،بلک ــه تاکی ــد ب ــر تولی ــد محص ــول و ارای ــه خدم ــات
تخصصـــی بـــا هـــدف حـــل مشـــکالت روز کشـــور اســـت.

پوشش؛ بخش مهمی
از قاب زیبای فرهنگ و متدن
هر ملت است
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی ۱۰ ،بهمنمـــاه:
سرپرســـت معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی گفـــت :لبـــاس و پوشـــش از یکســـو
قطعـــه و عنصـــری از عناصـــر مهـــم فرهنـــگ و تمـــدن یـــک ملـــت اســـت و اگـــر
فرهنـــگ و آداب یـــک ملـــت را قـــاب تمامنمـــای ارزشهـــا هنجارهـــا و آن را
آدابورس ــوم ه ــر ک ــدام ی ــک مل ــت تلق ــی کنی ــم ،قطع ــا پوش ــش و لب ــاس بخ ــش
مهـــم ایـــن قـــاب زیبـــا و چشـــمنواز اســـت.
دکتـــر جمـــال رحیمیـــان سرپرســـت معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی ،در
جشـــنواره منطقـــهای مجـــازی مـــد و لبـــاس ایرانـــی اســـامی «چارقـــد» کـــه
بهصـــورت مجـــازی برگـــزار شـــد ،بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری اولیـــن جشـــنواره
منطقـــه مـــدل لبـــاس ایرانـــی و بـــا محوریـــت ســـه منطقـــه خراســـان ،کرمـــان و
یـــزد ،گفـــت :لبـــاس و پوشـــش از یکســـو قطعـــه و عنصـــری از عناصـــر مهـــم
فرهنـــگ و تمـــدن یـــک ملـــت اســـت و اگـــر فرهنـــگ و آداب یـــک ملـــت را
قـــاب تمامنمـــای ارزشهـــا هنجارهـــا و آن را آدابورســـوم هـــر کـــدام یـــک
ملـــت تلقـــی کنیـــم ،قطعـــا پوشـــش و لبـــاس بخـــش مهـــم ایـــن قـــاب زیبـــا و
چشـــمنواز اســـت.
سرپرســـت معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه حیـــات و
َممـــات و ظهـــور و افـــول تمدنهـــا بـــه حفـــظ ایـــن عناصـــر شـــکلدهنده
وابســـته اســـت کـــه بیتردیـــد پوشـــش و لبـــاس یکـــی از مهمتریـــن قطعـــات
ایـــن قـــاب اســـت ،عنـــوان کـــرد :ایـــن اقـــدام و برگـــزاری ایـــن جشـــنواره در
عرص ــه فرهن ــگ ی ــک ن ــوع احیاگ ــری اس ــت ک ــه ب ــرای اهال ــی فرهن ــگ و هن ــر
جـــای تقدیـــر و تحســـین دارد و جوانـــان مـــا را بـــا فرهنـــگ اصیـــل و پوشـــش
آشـــنا میکنـــد ،همچنیـــن ایجـــاد کننـــده شـــغل بـــرای اهـــل ذوق و پوشـــش
نیـــز اســـت.
وی ادامـــه داد :فرهنگســـازی بخشـــی از اهـــداف جشـــنواره اســـت کـــه میتوانـــد
برخـــی از توطئههـــای فرهنگـــی دشـــمن را خنثـــی کنـــد؛ عنـــوان "چارقـــد" نیـــز
زیبـــا و دلنشـــین اســـت و در عیـــن حـــال عنـــوان اصیـــل و فارســـی ایرانـــی اســـت
و انتظـــار مـــیرود کـــه بهجـــای کلمـــه مـــادر یـــک کلمـــه اصیـــل فارســـی انتخـــاب
و جایگزی ــن ش ــود چ ــرا ک ــه پاسداش ــت زب ــان فارس ــی ج ــزء ذات ــی رس ــالت اهال ــی
فرهن ــگ اســـت.
سرپرســـت معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی از تمـــام عوامـــل ایـــن جشـــنواره
تقدی ــر و تش ــکر ک ــرد ک ــه در برگ ــزاری ای ــن اختتامی ــه س ــعی ک ــرده و ترویجگ ــر و
مش ــوق ای ــن فرهن ــگ اصی ــل هس ــتند.
ترکیب سنت و مدرنیته

در پوشش ایرانی میتواند انگیزه ساز باشد
جاللالدیـــن صادقـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی نیـــز در
ایـــن جشـــنواره بـــا بیـــان اینکـــه مـــردم بـــه فرهنـــگ افتخـــار کـــرده و میداننـــد
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وی افـــزود :فرهنـــگ جهـــادی ،پیگیـــری مســـتمر و بهرهمنـــدی از دانـــش بومـــی،
عامـــل اصلـــی موفقیـــت جهاددانشـــگاهی در عرصههـــای مختلـــف اســـت .در زمینـــه
درمـــان نابـــاروری نیـــز ظرفیتهـــای خوبـــی در جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد و بـــا
وجـــود مراکـــزی ماننـــد رویـــان و ابنســـینا ،ایـــن آمادگـــی وجـــود دارد کـــه در هـــر
اســـتان ،یـــک مرکـــز درمـــان نابـــاروری توســـط جهاددانشـــگاهی تاســـیس شـــود و
ای ــن موض ــوع نیازمن ــد حمای ــت وی ــژه اس ــت.
دکتـــر عیســـی علیـــزاده سرپرســـت معاونـــت هماهنگـــی و امـــور مجلـــس
جهاددانش ــگاهی نی ــز در ای ــن دی ــدار اظه ــار ک ــرد :جوان ــی جمعی ــت ابع ــاد متع ــددی
دارد کـــه بخشـــی از آن پزشـــکی اســـت و بخـــش دیگـــری از آن ،فرهنگســـازی در
ایـــن زمینـــه اســـت تـــا جوانـــان را بـــه ازدواج و فرزنـــد آوری ترغیـــب کنیـــم.
وی افـــزود :در ایـــن زمینـــه خبرگزاریهـــای جهاددانشـــگاهی میتواننـــد بهعنـــوان
ب ــازوی کمیس ــیون فرهنگ ــی مجل ــس در زمین ــه تروی ــج فرهن ــگ فرزن ــد آوری کم ــک
کنن ــد .از س ــوی دیگ ــر ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه در زمین ــه جمعی ــت معم ــوال آم ــار و
ارق ــام دقیق ــی در دس ــت نیس ــت ،مرک ــز اف ــکار س ــنجی دانش ــجویان ای ــران (ایس ــپا)
وابســـته بـــه معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی نیـــز آمادگـــی دارد پیمایشهـــای
متع ــددی را ب ــه انج ــام برس ــاند.
دکتـــر غالمرضـــا اســـماعیلی جاویـــد مدیـــرکل دفتـــر پزشـــکی جهاددانشـــگاهی
نیـــز در ایـــن دیـــدار بـــا اشـــاره بـــه فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی در حـــوزه
پزشـــکی ،اظهـــار کـــرد :بـــا وجـــود ظرفیتهـــای بســـیار زیـــاد در اعضـــای هیـــات
علمـــی جهاددانشـــگاهی ،رویکـــرد در ایـــن نهـــاد انقالبـــی ،مقالـــه محـــوری نیســـت،
بلکـــه رویکـــرد فناورانـــه داریـــم و در بخـــش پزشـــکی نیـــز در حوزههـــای متعـــددی
از جملـــه درمـــان نابـــاروری ،ســـرطان برســـت و زیســـتفناوری در حـــال فعالیـــت
هســـتیم.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه ش ــیوع ب ــاالی ناب ــاروری در کش ــور ،اف ــزود 20 :ت ــا  30درص ــد
زوجهـــای جـــوان در کشـــور بـــا مشـــکل نابـــاروری مواجـــه هســـتند و اتفاقـــا ایـــن
افـــراد زوجهایـــی هســـتند کـــه انگیـــزه باالیـــی بـــرای فرزنـــد آوری دارنـــد .در ایـــن
بخـــش دو مرکـــز رویـــان و ابنســـینا در جهاددانشـــگاهی در حـــال فعالیـــت اســـت
و پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی نیـــز در بخـــش سیاســـتگذاری جمعیتـــی و فرزنـــد
آوری فعالیتهـــای پژوهشـــی انجـــام میدهـــد.
دکتـــر جاویـــد ادامـــه داد :در حـــال حاضـــر شـــبکه درمـــان نابـــاروری
جهاددانشـــگاهی در هشـــت اســـتان کشـــور فعالیـــت دارد .یکصـــد مرکـــز درمـــان
نابـــاروری دولتـــی و خصوصـــی در کشـــور فعالیـــت میکننـــد کـــه  10درصـــد از
ایـــن مراکـــز متعلـــق بـــه جهاددانشـــگاهی اســـت ،درحالیکـــه بیـــش از  40درصـــد
درمانه ــای ناب ــاروری کش ــور در مراک ــز جهاددانش ــگاهی انج ــام میش ــود .در نتیج ــه
در زمین ــه درم ــان ناب ــاروری ،بخ ــش عم ــده ب ــار در کش ــور ب ــر دوش جهاددانش ــگاهی
اســـت و هـــر بیمـــاری از پروســـه درمـــان در دیگـــر مراکـــز ناامیـــد میشـــود ،بـــه
جهاددانشـــگاهی مراجعـــه میکنـــد.
وی ادامـــه داد :میـــزان پاســـخ بـــه درمـــان در هـــر ســـیکل درمانـــی در
جهاددانشـــگاهی حـــدود  37درصـــد اســـت کـــه عـــدد خوبـــی اســـت و بـــا مراکـــز
درمانـــی کشـــورهای پیشـــرفته قابلرقابـــت اســـت.
مدیـــرکل دفتـــر پزشـــکی جهاددانشـــگاهی گفـــت :بانـــک خـــون بنـــد نـــاف
جهاددانش ــگاهی نی ــز از دیگ ــر مراک ــز فع ــال در ح ــوزه پزش ــکی اس ــت ک ــه از ذخای ــر
ایـــن بانـــک در درمـــان بیماریهـــای مختلـــف از جملـــه ســـرطانها اســـتفاده
میشـــود .بانـــک تخمـــدان نیـــز خدمـــت دیگـــری اســـت کـــه جهاددانشـــگاهی بـــه
خانمهایـــی کـــه بـــا بیماریهـــای مختلـــف و ســـرطان مواجـــه هســـتند ،ارایـــه
میدهـــد و ایـــن افـــراد میتواننـــد در زمـــان درمـــان ،از ذخیـــره بانـــک اســـتفاده
کننـــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه فعال ــت پژوهش ــکده س ــرطان معتم ــد جهاددانش ــگاهی ،اف ــزود:
ســـرطان پســـتان از جملـــه بیماریهـــای شـــایع در کشـــور اســـت کـــه اگـــر چـــه
نـــرخ مرگومیـــر آن حـــدود  10تـــا  20درصـــد اســـت ،ولـــی بـــا توجـــه بـــه شـــیوع
بـــاال ،بـــار مالـــی فراوانـــی بـــه خانوادههـــای درگیـــر تحمیـــل میکنـــد .پژوهشـــکده
س ــرطان معتم ــد جهاددانش ــگاهی در ح ــال حاض ــر فرآین ــد تش ــخیص ت ــا درم ــان را
انجـــام میدهـــد و عالقهمنـــد هســـتیم کـــه ایـــن مجموعـــه را در همـــه اســـتانهای
کش ــور تکثی ــر کنی ــم.
دکت ــر جاوی ــد تاکی ــد ک ــرد :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــیوع ب ــاالی زخمه ــای دیابت ــی در
کش ــور و قط ــع عض ــو ناش ــی از آن ،پژوهش ــکدهای در ای ــن زمین ــه در جهاددانش ــگاهی
راهانـــدازی شـــده اســـت و ایـــن مجموعـــه فعالیتهـــای خوبـــی در زمینـــه تولیـــد
زخ ــم پوشه ــا انج ــام داده اس ــت .تولی ــد داروه ــای گیاه ــی در پژوهش ــکده گیاه ــان
دارویـــی و همچنیـــن حفـــظ ذخایـــر زیســـتی و ژنتیکـــی کـــه مأموریـــت ایـــن کار از
ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری بـــه جهاددانشـــگاهی ســـپرده شـــده اســـت ،از دیگـــر
فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی در حـــوزه پزشـــکی اســـت.
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درونمایـــه فرهنـــگ مثبـــت اســـت ،افـــزود :ســـوالی کـــه پیـــش میآیـــد ایـــن
اس ــت ک ــه نمیش ــود ب ــه فرهن ــگ افتخ ــار ک ــرد ،در مجام ــع از آن صحب ــت ک ــرد،
در کتابه ــا از آن نوش ــت و ب ــه آن بالی ــد ،ام ــا در عم ــل توج ــه وی ــژه ب ــه فرهن ــگ
نداشـــت؛ اکنـــون ایـــن حـــس در بســـیاری ایجـــاد شـــده کـــه فرهنـــگ ایرانـــی ـ
اســـامی مـــا مـــورد بیتوجهـــی قـــرار گرفتـــه و کمتـــر بـــه آن پرداختـــه شـــده
اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه از فرهنـــگ
ایرانـــی بهعنـــوان فـــرد در جامعـــه انتظـــار داریـــم خـــود را بـــه جهانیـــان نمایـــش
دهـــد و قـــرن بـــه قـــرن و سالبهســـال تقویـــت شـــود ،تصریـــح کـــرد :توجـــه
بـــه ذات فرهنگـــی در حـــد شایســـته و در خـــور نبـــوده اســـت؛ بـــه همیـــن دلیـــل
جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان یـــک ســـازمان فرهنگـــی ـ علمـــی در ســـطح کشـــور بـــا
ســـابقه بیـــش از  ۴۰ســـال فعالیـــت ارزشـــمند در حوزههـــای فرهنگـــی براســـاس
وظیفـــهای کـــه بـــر دوش ایـــن نهـــاد از طریـــق شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی
گذاشـــته شـــده بـــه ایـــن اصـــل رســـیده کـــه اگـــر نتوانـــد اقدامـــات شایســـته
و بایســـتهای را در حـــد تـــوان و پتانســـیل ملـــی انجـــام دهـــد ،قطعـــا نســـبت بـــه
وظایـــف کوتاهـــی کـــرده اســـت.
صادقـــی بـــا اشـــاره بـــه عـــدم توجـــه جوانـــان بـــه فرهنـــگ و بیتوجهـــی بـــه
پوش ــش ایران ــی و س ــنن ،اظه ــار ک ــرد :دلی ــل ای ــن بیتوجه ــی ،کوتاه ــی م ــا ب ــوده
و مـــا جوانـــان را متناســـب بـــا نیازهایشـــان بـــه ســـمت فرهنـــگ ســـوق ندادهایـــم؛
بایـــد بدانیـــم فرهنـــگ اصـــرار بـــر گذشـــته نیســـت؛ اصـــرار بـــر تکـــرار داشـــتههای
قبلـــی نیســـت؛ فرهنـــگ همـــواره بایـــد ارتقـــا یابـــد و داشـــتههای خـــود را ضمـــن
همـــراه داشـــتن داشـــتههای ارزشـــمند گذشـــته بـــه روز کنـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی بیـــان کـــرد :چارقـــد نـــام بســـیار
زیبایـــی اســـت کـــه بـــرای ایـــن جشـــنواره انتخـــاب شـــد .چارقـــد پوشـــش
محلـــی و بومـــی در شـــرق کشـــور بـــوده و مرکـــز اســـتان خراســـان جنوبـــی در
شـــرقیترین نقطـــه کشـــور قـــرار گرفتـــه و کمتـــر دســـت خـــوش تغییـــرات و
تحـــوالت شـــده و هنـــوز رنـــگ و بویـــی از ایـــن پوشـــش ســـنتی در بیـــن مـــردم
دیـــده میشـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن جشـــنواره فضـــای علمـــی را حاکـــم کردیـــم و
پژوهشهایـــی از جامعـــه دانشـــگاهی ارایـــه شـــد ،افـــزود :ارتقـــا دانـــش علمـــی
و مهـــارت عملـــی از اهـــداف دیگـــری اســـت کـــه در ایـــن جشـــنواره بـــه آن
پرداختهایـــم.
صادق ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه امیدواری ــم نتای ــج مثم ــر و مفی ــد ای ــن جش ــنواره
را شـــاهد باشـــیم ،افـــزود :برخـــی از ســـازمانها انتظـــار مـــا را در همراهـــی در ایـــن
جش ــنواره فراه ــم نکردن ــد؛ و ای ــن از جمل ــه هم ــان کمتوجه ــی ب ــه فرهن ــگ اس ــت
ک ــه ب ــه آن اش ــاره ک ــردم.

جشنواره مد و لباس چارقد،
قابلیت ملی شدن دارد

محم ــود رمضان ــی سرپرس ــت فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی خراس ــان جنوب ــی نی ــز
در ایـــن جشـــنواره ضمـــن تشـــکر از هنرمنـــدان و صاحبـــان اندیشـــه شـــرکتکننده
و دســـتاندرکار ایـــن جشـــنواره ،اظهـــار کـــرد :لبـــاس نشـــانه فرهنـــگ هـــر جامعـــه
اس ــت و آنچ ــه ک ــه م ــا میپوش ــیم نش ــانگر تاری ــخ و ط ــرز فک ــر ماس ــت و از منظ ــر
دیگـــر پوشـــش نشـــانگر زیباییشناســـی جامعـــه ماســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه نـــوع پوشـــش نـــوع نـــگاه مـــردم هـــر منطقـــه را نشـــان
میدهـــد ،افـــزود :پوشـــش و لبـــاس ،امـــر بســـیار مهمـــی در حوزههـــای فرهنگـــی
و اجتماعـــی اســـت و در کشـــور مـــا پوشـــشهای منطقـــهای و اســـتانی متنوعـــی
وجـــود دارد.
وی افـــزود :اســـتانهای خراســـان جنوبـــی ،خراســـان رضـــوی ،خراســـان شـــمالی،
ی ــزد و کرم ــان در ای ــن جش ــنواره حض ــور پی ــدا کردن ــد ،ام ــا ای ــن جش ــنواره قابلی ــت
ملـــی شـــدن دارد و پـــس از نـــگاه ملـــی شـــدن میتـــوان بـــر نـــگاه منطقـــهای و
جهان ــی نی ــز متمرک ــز ش ــد.
رمضانـــی ادامـــه داد :در بســـتر دیگـــر پوشـــش و لبـــاس کمککننـــده بـــه ســـبک
و رون ــد زندگ ــی ایران ــی و اس ــامی ماس ــت و بس ــترهای پوشش ــی م ــا از گذش ــته دور
تاکنـــون نشـــانگر عفـــاف و حجـــاب بودهانـــد.
سرپرســـت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی خراســـان جنوبـــی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن
جشـــنواره در دو بخـــش طراحـــی لبـــاس اجتماعـــی و طراحـــی لبـــاس مفهومـــی
برگ ــزار ش ــده اس ــت ،تصری ــح ک ــرد :بخ ــش دانش ــگاهی نی ــز ب ــرای ارای ــه مق ــاالت و
پایاننامههـــای مرتبـــط نیـــز از دیگـــر بخشهـــای ایـــن جشـــنواره اســـت.
رمضانـــی یـــادآور شـــد :بـــرای عالقهمنـــدان هنـــر ،فراخوانـــی داده شـــد و 142
اثـــر بـــه دبیرخانـــه جشـــنواره رســـید کـــه مـــورد داوری جمعـــی از فرهیختـــگان در
دبیرخانـــه کارگـــروه ســـاماندهی مـــد و لبـــاس کشـــوری قـــرار گرفـــت.

در چهارمین کنگره بیناملللی جراحیهای کم تهاجمی زنان و اندومرتیوز تاکید شد؛

رضورت تشخیص آندومرتیوز با
روشهای کمکی نوین

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 8 ،بهمنمـــاه :چهارمیـــن کنگـــره
بینالمللـــی جراحیهـــای کـــم تهاجمـــی زنـــان و اندومتریـــوز بـــا حضـــور جمعـــی
متخصصـــان و اســـاتید صاحبنـــام ایـــران و جهـــان در حوزههـــای زنـــان و زایمـــان،
جراحیهـــای کـــم تهاجمـــی و الپاراســـکوپی ،نابـــاروری ،اپیدمیولـــوژی ،ژنتیـــک و ...
بهصـــورت مجـــازی در پژوهشـــگاه ابنســـینای جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.
دکتـــر محمدرضـــا صادقـــی رییـــس پژوهشـــگاه و مرکـــز درمـــان نابـــاروری
ابنســـینای جهاددانشـــگاهی در چهارمیـــن کنگـــره بینالمللـــی جراحیهـــای
کـــم تهاجمـــی زنـــان و اندومتریـــوز گفـــت :ســـامت یکـــی از محورهـــای بحـــث
توس ــعه پای ــدار جهان ــی اس ــت .ام ــروزه بس ــیاری از کش ــورهای دنی ــا ب ــه ای ــن بح ــث
پرداختهانـــد .مـــا نیـــز در برنامـــه توســـعه ملـــی بـــه ایـــن مبحـــث توجـــه کردهایـــم
و اکنـــون نیـــز در حـــال تدویـــن توســـعه هفتـــم هســـتیم.
وی ســـامت بانـــوان ،مـــادران و زنـــان را یکـــی از محورهـــای اساســـی ســـامت
عنـــوان کـــرد و گفـــت :خانـــواده رکـــن اساســـی در جامعـــه را تشـــکیل میدهـــد.
ســـتون خانـــواده وابســـته بـــه ســـامت مـــادر و زنـــان اســـت بنابرایـــن توجـــه بـــه
ســـامت مـــادر و بانـــوان ،توجـــه بـــه ســـامت خانـــواده و جامعـــه اســـت.
ریی ــس پژوهش ــگاه و مرک ــز درم ــان ناب ــاروری ابنس ــینای جهاددانش ــگاهی اظه ــار
کـــرد :آندومتریـــوز از جملـــه بیماریهایـــی اســـت کـــه در بحـــث ســـامت بانـــوان از
اهمیـــت زیـــادی برخـــوردار اســـت .ایـــن بیمـــاری در ابتـــدا ماننـــد ســـایر عفونتهـــا
یـــا التهابهـــای لگنـــی بیمـــاری خامـــوش اســـت امـــا در مراحـــل پیشـــرفته همـــراه
بـــا عالیـــم و عوارضـــی اســـت کـــه تمـــام خانـــواده متوجـــه آن میشـــوند.
دکتـــر صادقـــی خاطرنشـــان کـــرد :خامـــوش بـــودن ایـــن بیمـــاری باعـــث تاخیـــر
در تشـــخیص و درمـــان آندومتریـــوز میشـــود کـــه عـــوارض و پیامدهایـــی و اثـــرات
گس ــتردهای ب ــه دنب ــال دارد .اکن ــون بخ ــش مه ــم فعالی ــت ای ــن مرک ــز مرب ــوط ب ــه
آندومتری ــوز ،ع ــوارض تولی ــد مثل ــی و ب ــاروری م ــادران و بان ــوان اس ــت .بخ ــش دیگ ــر
مرب ــوط ب ــه کیفی ــت زندگ ــی آنهاس ــت ک ــه ابع ــاد مختل ــف زندگ ــی آنه ــا را تح ــت
شـــعاع قـــرار میدهـــد.
وی گفـــت :خـــدا را شـــکر کـــه امـــروز میتوانیـــم بـــا توجـــه بـــه جراحیهـــای
کـــم تهاجمـــی کمتریـــن زمـــان توقـــف خانمهـــا در مراکـــز درمانـــی و بیمارســـتانی
را داشـــته باشـــیم .اکنـــون کلینیـــک آندومتریـــوز مرکـــز نابـــاروری ابنســـینا نیـــز
محـــل امیـــد بســـیاری از بیمارانـــی اســـت کـــه نیازمنـــد جراحیهایـــی هســـتند کـــه
ضمـــن حفـــظ بـــاروری ،کیفیـــت زندگیشـــان نیـــز تغییـــر پیـــدا کنـــد .امیدواریـــم
دســـتاوردهای ایـــن کنگـــره ،موجـــب حفـــظ جمعیـــت ،ســـامت جامعـــه و بانـــوان
باشـــد.
آندومتریوز یک بیماری ناشناخته است
دکتـــر علیرضـــا زالـــی رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی نیـــز در
ایـــن مراســـم گفـــت :در ســـایه توجـــه پژوهشـــگاه ابنســـینا طـــی ســـالهای اخیـــر
ویـــژهای بـــه بحـــث حـــوزه ســـامت بانـــوان یعنـــی آندومتریـــوز شـــده و کارهـــای
خوبـــی نیـــز در زمینـــه تشـــخیص و درمـــان ایـــن بیمـــاری انجـــام شـــده اســـت.
وی افـــزود :آندومتریـــوز یکـــی از حلقههـــای مفقـــوده در حـــوزه ســـامت طـــی

روابط عمومی جهاددانشـگاهی سـمنان  4اسـفند ماه :معاون هماهنگـی و امور
مجلـس جهاددانشـگاهی بـه همـراه سرپرسـت جدیـد و رییس پیشـین جهاددانشـگاهی
اسـتان سـمنان بـا نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امام جمعه سـمنان دیـدار کردند.
حجت االسلام والمسـلمین مرتضـی مطیعی در دیدار با دکتر عیسـی علیـزاده معاون
هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی کـه بـا همراهـی علـی منصفیراد سرپرسـت
جدیـد و حسـن رهایـی رییـس پیشـین جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان ضمـن تقدیـر
از خدمـات جهاددانشـگاهی در کشـور و اسـتان سـمنان اظهـار کـرد :جهاددانشـگاهی از
نهادهـای انقالبـی و موفـق در کشـور اسـت و رهبری معظـم انقالب همواره بـر حمایت از
این نهـاد انقالبـی تاکیـد فرمودند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان سـمنان ادامـه داد :فرهنگ حاکـم بر جهاددانشـگاهی
بـه گونـه ای بـوده کـه این نهـاد انقالبی عمدتـا به دنبـال کارهـای برزمین مانـده رفته و
توانسـته بـه هر حـوزه ای کـه وارد شـده آن را ارتقـا دهد.
وی بـا بیـان اینکـه مـا مـی توانیم در بسـیاری از حـوزه ها مرکزیـت پیدا کنیـم ادامه
داد :الحمـداهلل ایـران اسلامی امـروز در بسـیاری از حـوزه ها نظیر موشـکی ،سـلول های
بنیـادی ،هسـته ای و...از اقتـدار و توانمنـدی بسـیار باال برخوردار اسـت.
حجـت االسلام والمسـلمین مطیعـی بـر لـزوم توجـه به حـوزه هـای علمـی تاکید و
تصریـح کـرد :بایـد بکوشـیم کـه در حـوزه هـای علمی نیـز از اقتـدار بیشـتری برخوردار
باشـیم اگرچـه در ایـن چنـد دهـه ایـران اسلامی به یکـی از قـدرت های علمـی منطقه
تبدیل شـده اسـت.
وی با اشـاره به موفقیت های جهاددانشـگاهی در حوزه های علمی ،پژوهشـی،فرهنگی
و آموزشـی تصریـح کـرد :انتظـار مـی رود جهاددانشـگاهی در زمینـه پیونـد صنعـت و
دانشـگاه نیـز ورود کند.
امـام جمعـه سـمنان بـا بیـان اینکـه صنعـت و دانشـگاه ارتبـاط و پیونـد محکمـی
نداشـتند افـزود :جهاددانشـگاهی میتوانـد بـا ورود بـه ایـن حـوزه بـه ایجـاد اشـتغال و
تولیـد در کشـور و اسـتان کمـک بیشـتری کنـد.
حجـت االسلام والمسـلمین مطیعـی بر ضـرورت حضـور بیشـتر جهاددانشـگاهی در
دانشـگاه هـا تاکیـد و خاطرنشـان کـرد :برگـزاری برنامـه هـای فرهنگـی در دانشـگاه ها
امـری ضروری اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه غربـی هـا بـه دنبـال معنویـت بـدون خـدا هسـتند اضافـه کـرد:
دشـمنان انقلاب هزینـه هـای زیـادی بـرای ضربه زدن بـه نظـام و باورهـای جوانان می
کننـد .دسـتگاه هـای انقالبـی نظیـر جهاددانشـگاهی بایـد بـا حضـور در دانشـگاه ها در
راسـتای انتقـال ارزش هـا بـه نسـل جـوان تلاش کنند.
نماینـده ولی فقیه در اسـتان بر ضرورت حمایت مسـووالن از جهاددانشـگاهی اسـتان
تاکیـد و عنـوان کـرد :بایـد از ظرفیت های این نهاد انقالبی اسـتفاده بیشـتری شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت آیـت اهلل رییسـی در ایـن مدت کوتـاه توجه بیشـتری
بـه برنامـه هـای مذهبی و انقالبی داشـته افزود :متاسـفانه برخی از مسـووالن در گذشـته
نـگاه شـان بیشـتر بـه غربـی ها بـود و همیـن باعث ایجـاد آسـیب هایی در جامعه شـد.
حجـت االسلام والمسـلمین مطیعـی بـا ابـراز خرسـندی از عملکـرد دولت سـیزدهم
گفـت :مسـووالن اسـتانی نیـز در ایـن مـدت بـا حضـور در بیـن مـردم ،رویکـرد مردمی
تـری داشـته اند.
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هزینه و رنج بیماران کاهشیافته است
دکتـــر علـــی صادقـــی تبـــار مدیـــر مرکـــز درمـــان نابـــاروری و ســـقط مکـــرر
پژوهشـــگاه ابنســـینا نیـــز در ایـــن مراســـم گفـــت :مـــا در ایـــن مرکـــز ســـعی
کردهایـــم بـــه تمـــام ابعـــاد ایـــن بیمـــاری بپردازیـــم .خوشـــبختانه امـــروزه پـــس از
گذشـــت یـــازده ســـال از فعالیتهـــای ایـــن مجموعـــه ،میـــزان مراجعـــه بیمارانـــی
ک ــه تح ــت درم ــان اش ــتباه و مس ــیرهای نادرس ــت ق ــرار گرفت ــه بودن ــد ،کمت ــر ش ــده
زیـــرا نقـــش مهـــم آمـــوزش و فرهنگســـازی در ایـــن مســـاله دخیـــل بـــوده اســـت.
وی افـــزود :امـــروزه توانســـتهایم بـــا اســـتفاده از ابزارهـــای دقیـــق تشـــخیص
پاراکیلینیکـــی و تجربـــه متخصصـــان ،رنـــج ،هزینـــه و رفتوآمـــد بیمـــاران را کمتـــر
کنی ــم و ش ــرایطی را در جامع ــه فراه ــم کنی ــم ک ــه بتوانن ــد از ای ــن خدم ــات به ــره
بگیرنـــد.
دکتـــر صادقـــی اظهـــار کـــرد :نهتنهـــا ایـــن خدمـــات را توانســـتهایم بـــه جامعـــه
بلکـــه بـــه منطقـــه نیـــز معرفـــی کردهایـــم و اکنـــون مجموعـــه مـــا توانســـته اســـت
فرامـــرزی عمـــل کنـــد و در محـــدوده جغرافیایـــی خـــودش اثرگـــذار باشـــد.
وی تب ــار ادام ــه داد :خوش ــبختانه در دیدارهای ــی ک ــه مس ــووالن جهاددانش ــگاهی
ب ــا کش ــور س ــوریه و همچنی ــن بهتازگ ــی ب ــا ع ــراق داش ــتند ،موض ــوع آندومتری ــوز و
اثربخش ــی فعالی ــت هم ــکاران م ــا ب ــرای آن کش ــورها م ــورد توج ــه ق ــرار گرفت ــه اس ــت
بنابرای ــن بای ــد ارزش ای ــن همگرای ــی و کار تیم ــی بیش ــتر م ــورد توج ــه ق ــرار بگی ــرد
زی ــرا کار م ــا فرات ــر از درم ــان اس ــت و تاثیرگ ــذاری زی ــادی ب ــه هم ــراه دارد.
ایـــن کنگـــره بـــا محورهایـــی ماننـــد اپیدمیولـــوژی ،ژنتیـــک و اپیژنتیـــک
بیمـــاری اندومتریـــوز ،درمانهـــای دارویـــی و جراحـــی اندومتریـــوز ،حفـــظ بـــاروری
در مبتالیـــان بـــه اندومتریـــوز ،اندومتریـــوز و بـــارداری ،عـــوارض الپاراســـکوپی،
هیستروس ــکوپی و آناتوم ــی در جراح ــی الپاراس ــکوپی ک ــه از  ۷بهم ــن آغ ــاز ش ــده در
روزهـــای  14و  15ادامـــه داشـــت.
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ســـالهای اخیـــر بـــوده و کمتـــر بـــه ایـــن بیمـــاری توجـــه شـــده اســـت .طـــی ایـــن
ســـالها عمدتـــا مطالعـــات و برنامههـــای مداخـــات و تشـــخیصی مـــا غیرعلمـــی
بودهانـــد امـــا بایـــد همـــت دوســـتانمان در پژوهشـــگاه ابنســـینا کـــه یـــک محیطـــی
بـــرای طراحـــی اســـتراتژیهای تشـــخیصی و درمانـــی و مداخـــات ایـــن بیمـــاران
فراهـــم کردهانـــد را نکتـــهای مثبـــت تلقـــی کنیـــم.
دکتـــر زالـــی ادامـــه داد :آندومتریـــوز یـــک بیمـــاری مزمـــن ،پیچیـــده ،چنـــد
وجهـــی ،آزار دهنـــده و فرسایشـــی در ســـامت بانـــوان تلقـــی میشـــود .شـــانس
باالیـــی مشـــکالت متعـــدد جســـمی و روانتنـــی ناشـــی از ایـــن بیمـــاری بهگونـــهای
اســـت کـــه روی کیفیـــت زندگـــی ایـــن بیمـــاران نیـــز تأثیـــر میگـــذارد .متاســـفانه
گاه ــی اوق ــات ای ــن ابع ــاد فرسایش ــی کمت ــر م ــورد توج ــه ق ــرار میگی ــرد .در عی ــن
حـــال اتفاقهـــای خوبـــی هـــم در حـــال رخ دادن اســـت .خیلـــی ســـریع یافتههـــای
مهمـــی کـــه مـــا در عرصههـــا و علـــوم پایهداریـــم ،اکنـــون تجلـــی آن را در حـــوزه
تشـــخیص و درمـــان مشـــاهده میکنیـــم.
وی آندومتریـــوز را یـــک بیمـــاری ناشـــناخته عنـــوان کـــرد و گفـــت :اگـــر امـــروز
اذعـــان کنیـــم کـــه بیمـــاری آندومتریـــوز یـــک بیمـــاری در زمـــره بیمـــاری خـــود
ایمنـــی تلقـــی میشـــود بهگـــزاف ســـخن نگفتـــه باشـــیم.
دکتـــر زالـــی خاطرنشـــان کـــرد :ایـــن بیمـــاری بـــا بعضـــی از بیماریهـــا ماننـــد
میگ ــرن هم ــراه اس ــت؛ اف ــرادی ک ــه مبت ــا ب ــه اندومتری ــوز هس ــتند ش ــانس باالت ــری
بـــه ابتـــای میگـــرن دارنـــد و بهخصـــوص نوجوانانـــی کـــه در ســـنین پایینتـــر
دچـــار ایـــن بیمـــاری میشـــوند معمـــوال دردهـــای مهمتـــری از بحـــث میگـــرن را
تجربـــه میکننـــد.
ریی ــس دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ش ــهید بهش ــتی تش ــخیص س ــریع ای ــن بیم ــاری
را بس ــیار مه ــم تلق ــی ک ــرد و گف ــت :در ح ــال حاض ــر بای ــد در کن ــار الپاروس ــکوپی از
روشه ــای کمک ــی ه ــم ب ــرای تش ــخیص ای ــن بیم ــاری اس ــتفاده کنی ــم .روشه ــای
نویـــن بـــه روش تصویربـــرداری و  MRIمیتوانـــد در ایـــن زمینـــه کمـــک بســـیار
زی ــادی کن ــد.
بـــه گفتـــه وی ،همچنیـــن بایـــد بـــرای تشـــخیص و درمـــان ایـــن بیمـــاری
فاکتوره ــای تغذیــهای و محیط ــی را نی ــز م ــد نظ ــر ق ــرار دهی ــم .تحقیق ــات نش ــان
داده رابطـــه مســـتقیمی بـــا پاییـــن بـــودن ویتامیـــن  Dو ابتـــا بـــه ایـــن بیمـــاری
وجـــود دارد .در مقابـــل آنتیاکســـیدانها و مصـــرف ویتامیـــن  Cمیتوانـــد نقـــش
تقلی ــل کنن ــده داش ــته باش ــند و ش ــانس قاعدگ ــی دردن ــاک و ابت ــا ب ــه آندومتری ــوز
در بانـــوان را کاهـــش دهنـــد .همچنیـــن دیگـــر تحقیقـــات نشـــان دادهانـــد ،آلودگـــی
ه ــوا نی ــز نق ــش کلی ــدی در ابت ــا ب ــه آندومتری ــوز دارد .از ایــنرو ض ــرورت دارد در
کنـــار مباحـــث تشـــخیصی و درمانـــی اینگونـــه مســـایل نیـــز پرداختـــه شـــود.
دکتـــر زالـــی ادامـــه داد :امـــروزه پیشبینـــی میشـــود  3میلیـــون آندومتریـــوز در
کش ــور داش ــته باش ــیم ام ــا تنه ــا  20ت ــا  30ه ــزار نف ــر از ای ــن اف ــراد تش ــخیص داده
میشـــوند؛ زیـــرا باقـــی ایـــن افـــراد در مـــدار تشـــخیص قـــرار نگرفتهانـــد.

کمک جهاددانشگاهی به ایجاد
اشتغال و تولید در کشور
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جهاددانشگاهی ارتباط بهتری با جوانان دهه هشتادی دارد
دکتـر عیسـی علیـزاده معـاون هماهنگـی و امـور مجلس جهاددانشـگاهی نیـز در این
دیـدار بـا بیـان اینکه حـدود  ۲۰درصد از بودجه جهاددانشـگاهی دولتی اسـت خواسـتار
حمایت مالی بیشـتری از جهاددانشـگاهی شـد.
وی بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی در حـوزه هـای مختلـف آموزشـی،فرهنگی و
پژوهشـی از توانمنـدی باالیـی برخوردار اسـت گفت :جهاددانشـگاهی تجربه ارزشـمندی
در حوزه افکارسـنجی و نظرسـنجی دارد و ایسـپا به عنوان معتبرترین مرکز افکارسـنجی
کشـور مـی توانـد یاری گر مسـووالن اسـتانی باشـد.
دکتـر علیـزاده بـا اشـاره بـه فلسـفه اسـتفاده از واژه عضـو بـه جـای کارمنـد در
جهاددانشـگاهی گفـت :پایـان مدیریت در نهـاد انقالبی جهاددانشـگاهی به معنـای پایان
مسـوولیت نیسـت و اعضـای جهاددانشـگاهی بعـد از دوران مدیریـت نیـز بـه مسـوولیت
خـود در قبـال جهاددانشـگاهی و نظـام اسلامی واقـف انـد.
معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی با اشـاره بـه ضرورت جهـاد تبیین
گفـت :نمـی تـوان بـا دهه هشـتادی ها بـا همـان زبان دهه شـصت سـخن گفت.
جهاددانشـگاهی از معـدود نهادهایی اسـت کـه ارتباط بهتری با جوانان دهه هشـتادی
دارد .مـا معتقدیـم کـه با سیاسـت هـای دهه شـصتی ،نمی تـوان جوانان دهه هشـتادی
را مدیریـت کـرد چـرا کـه جوانـان ایـن دو دهه تفـاوت های اساسـی بـا همدیگـر دارند.
جوانـان دهـه شـصت به شـدت سیاسـی بودنـد و ایـن در حالی اسـت که دهه هشـتادی
ها سیاسـت گریز هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه تاکیـدات ویژه رهبـری معظم انقلاب در خصوص لزوم جوان سـازی
جمعیـت گفـت :جهاددانشـگاهی می توانـد از طریق پژوهشـگاه رویان و تجربیـات ارزنده
خـود در حـوزه درمـان نابـاروری به رفع مشـکالت جمعیتـی کمک کند.
معـاون هماهنگـی و امـور مجلس جهاددانشـگاهی اضافه کرد :جهاددانشـگاهی یکی از
نهادهایـی سـت کـه میتواند بخشـی از بار جهـاد تبیین را به دوش بکشـد.
معـاون هماهنگـی و امـور اسـتان هـا و مجلـس جهاددانشـگاهی کشـور با بیـان اینکه
جهاددانشـگاهی عمدتـا از کانـال و منافـذ فرهنگـی وارد مـی شـود افـزود :فضـای حاکم
بـر جهاددانشـگاهی بـه گنـه ای اسـت کـه بـا حضـور در فضاهـای دانشـگاهی بـه تدریج
دانشـجویان نخبـه را جـذب میکنـد و همین یکـی از عوامـل موثر در موفقیـت های این
نهـاد انقالبی اسـت.
دکتـر علیـزاده با اشـاره بـه برخی کـم لطفیها بـه جهاددانشـگاهی خاطرنشـان کرد:
متاسـفانه در مقاطعـی جهاددانشـگاهی را از فضاهای دانشـگاهی کنار گذاشـتند و همین
در ادامه آسـیب زا شـد.
وی بـا اشـاره بـه تعریـف دو ماموریـت بـرای شـعبه رویان جهاددانشـگاهی در اسـتان
سـمنان گفـت :یکـی از ایـن ماموریـت هـا تلاش در راسـتای اصلاح دام سـبک نـژاد
سنگسـری اسـت .بـا توجه به برنامـه دولت بـرای ،تبدیل مهدیشـهر به قطـب دامپروری،
جهاددانشـگاهی اسـتان مـی توانـد در ایـن بخـش کمک کار مسـووالن اسـتان باشـد.
معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی در پایان خواسـتار حمایت بیشـتر
مسـووالن اسـتانی از جهاددانشـگاهی استان شد.

■□■

در یادواره دکرت سعید کاظمی آشتیانی عنوان شد؛

فضای معنوی رویان ،مثره تفکر
دکرت کاظمی آشتیانی است

به مناسـبت شـانزدهمین سـالگرد درگذشـت زندهیاد دکتر سـعید کاظمی آشـتیانی،
رییـس و بنیانگذار پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی ،نشسـت حضوری-مجازی "خلق
ارزش از دانـش" برگزار شـد.
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی ۱۸ ،دیمـاه :پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی
هشـتم خردادمـاه سـال  ۱۳۷۰بهعنـوان مرکـز جراحـی محـدود با هـدف ارایـه خدمات
درمانـی بـه زوجهـای نابـارور و پژوهـش و آمـوزش در زمینـه علـوم بـاروری و نابـاروری
توسـط دکتـر سـعید کاظمـی آشـتیانی و گروهـی از پژوهشـگران جهاددانشـگاهی علوم
پزشـکی ایران تاسـیس شـد.
ایـن مرکـز در سـال  ۱۳۷۷مجـوز مرکـز تحقیقـات علـوم سـلولی و در سـال ۱۳۸۷
مجـوز مرکـز تحقیقـات پزشـکی تولیدمثـل را از شـورای گسـترش دانشـگاههای علـوم
پزشـکی وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی دریافـت کـرد .در آبان مـاه ۱۳۸۸
و بـا موافقـت شـورای گسـترش آمـوزش عالـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،ایـن
پژوهشـکده بـه پژوهشـگاه ارتقـاء پیدا کـرد .پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی اکنون با
گذشـت  ۳دهـه از عمـر فعالیت خود ،به درخت پرثمری تبدیلشـده اسـت کـه در عرصه
ملـی و بینالمللـی بهجایـگاه درخشـان و قابلتوجهـی دسـتیافته اسـت.
دکتـر سـعید کاظمـی آشـتیانی در  ۱۴دیمـاه  ۱۳۸۴در سـن  ۴۴سـالگی بـه دیـدار
حـق شـتافت .مقـام معظـم رهبـری در بخشـی از پیام خود به مناسـبت درگذشـت دکتر
کاظمـی آشـتیانی فرمودنـد :وی یکـی از فرزنـدان صالح انقلاب و از رویشهـای مبارکی
بـود کـه آینده درخشـان علمـی در کشـور را نویـد میدهند.
در شـانزدهمین سـالگرد درگذشـت دکتـر کاظمـی آشـتیانی کـه بـا ایـام فاطمیـه و
سـالگرد شـهادت سـردار سـلیمانی همزمانشـده اسـت ،نشسـت "خلق ارزش از دانش "،
بـا حضور دکتر عبدالحسـین شـاهوردی رییس پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی ،دکتر
عبـاس کبریایـی زاده ،اسـتاد و مدیـر گـروه اقتصـاد و مدیریـت دانشـگاه علـوم پزشـکی
تهـران ،دکتـر اکبـر عبدالهـی اصـل ،اسـتادیار رشـته اقتصـاد و مدیریـت دارو دانشـگاه
علـوم پزشـکی تهـران ،اسـاتید و پژوهشـگران پژوهشـگاه رویـان و جمعـی از مسـئوالن
جهاددانشـگاهی برگزار شـد.
فضای معنوی رویان ،ثمره تفکر

دکتر کاظمی آشتیانی
دکتر عبدالحسـین شـاهوردی رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشـگاهی در این نشست
گفـت :مجموعـه جهاددانشـگاهی بـا دسـتخالی ،امـا بـه تـوکل و همـت عزیزانـی مانند
مرحـوم دکتـر کاظمـی آشـتیانی کار خود را آغـاز کرد و یکـی از مولودهـای موثر انقالب
اسلامی اسـت .یکـی از ویژگیهـای اصلـی نیروهـای جهاددانشـگاهی ،ازخودگذشـتگی
اسـت کـه اثـر کار آنهـا را دو چندان کرده اسـت.
دکتـر شـاهوردی افـزود :افـرادی ماننـد سـردار سـلیمانی و دکتـر کاظمـی آشـتیانی
از جملـه افـرادی بودنـد کـه بـا خداونـد معاملـه و اجرشـان را فقـط از درگاه پـروردگار
مسـالت میکردنـد و مـورد رحمـت و لطف خـاص خداوند هم قـرار گرفتنـد .آیندهنگری
دکتـر کاظمـی آشـتیانی ،راهگشـای همـه همـکاران در پژوهشـگاه رویان بوده و هسـت.
سـرلوحه قـرار دادن خدمـت بـه خلـق ،خوشخلقـی و خوشقولـی ،دردمنـد بـودن،
خسـتگیناپذیری ،تلاش بـرای نظـام و انقلاب از جملـه ویژگیهـای بـارز شـخصیتی
دکتـر کاظمـی آشـتیانی بود.
دکتـر شـاهوردی خاطرنشـان کـرد :یکی از ویژگیهـای مهم شـخصیتی دکتر کاظمی
آشـتیانی کـه بـا موضوع این نشسـت (خلـق ارزش از دانـش) همخوانـی دارد ،این بود که
ایشـان واقعـا در کارهـا موسـس بـود و امکان سـازی میکـرد .فرصتهایی ایجـاد میکرد
تـا اسـتعدادهای جـوان بـا وجود همه مشـکالت ،شـکوفا شـوند .دکتـر کاظمی آشـتیانی
خوشبیـن بـود و بـه جوانـان اعتمـاد داشـت و فضای معنـوی موثـری که در پژوهشـگاه
رویـان شـکلگرفته اسـت ،بـه دلیل دیـدگاه و طرز تفکر ایشـان بـود که حتی بعـد از ۱۶
سـال هنـوز در این محیط حفظ شـده اسـت.
مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی ،شهید راه

مسئولیتپذیری بود
دکتـر عبـاس کبریایـی زاده اسـتاد و مدیـر گـروه اقتصـاد و مدیریـت دانشـگاه علـوم
پزشـکی تهـران نیـز در ایـن نشسـت ضمـن تسـلیت ایـام فاطمیـه و شـهادت سـردار
سـلیمانی گفـت :حضـور در مراسـم امـروز در پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی بـرای
مـن افتخـار بزرگـی اسـت ،پژوهشـگاهی کـه کلمـهای بهتـر از "با عشـق" سـاخته شـد،
نمیتوانـم بـرای آن بـه کار ببـرم.
دکتـر کبریایـی زاده افزود :دکتر کاظمی آشـتیانی و همکارانشـان در جهاددانشـگاهی
دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران از همیـن جنـس بودنـد و معتقـدم مرحوم دکتـر کاظمی
آشـتیانی ،شـهید راه مسـئولیتپذیری بـود و بـا عشـق بـه حـوزه نازائـی ،سـلول درمانی
و  ...پرداختنـد .یـاد و خاطـره دکتـر کاظمـی آشـتیانی را گرامـی داشـته و دسـت همـه
همـکاران پژوهشـگاه رویـان را کـه باعـث شـدند بـذر امیـد و اعتماد بـه "مـا میتوانیم "
شـکل بگیرد ،میبوسـم.

آموزش محور بودن؛ از وجوه ممیزه جشنواره کتابت قرآن
دکتـر جمـال رحیمیـان سرپرسـت معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی اظهار کـرد :از
وجـوه ممیـزه ایـن جشـنواره ،آموزش محور بـودن آن بود کـه باید از همدلـی و همراهی
اسـاتید اهـل فـن تشـکر کـرد .در طـول سـالهای مختلـف همه نهادهـا در عرصـه قرآن
و فرهنـگ قرآنـی و معـارف دینـی کار کردنـد ،امـا حقیقتـا آنچـه از بیانـات مقـام معظم
رهبـری برمیآیـد ،این اسـت کـه هنوز با هـدف و مقصدی که باید به آن برسـیم ،بسـیار
فاصلـه داریـد و امیدواریـم بـا همـکاری همـه مجموعههـای دخیـل بهجایـی برسـیم که
افتخـار کنیـم دانشـگاه ما یک دانشـگاه قرآنی اسـت.
وی با اشـاره به برگزاری مسـابقات قرآنی جهاددانشـگاهی در سـال  ،۵۹گفت :جهاد از
ابتـدا بـرای نشـر فرهنگ دینـی و معارفی برنامه داشـته اسـت در حوزه قـرآن هم وظیفه
خـود میدانیـم کـه گام برداریـم؛ لـذا معتقـدم دوسـتان مـا در نهـاد رهبـری بهعنـوان
یـک قـرارگاه عمـل کننـد و مـا هـم در معاونت فرهنگـی جهاد بهعنـوان همـراه و همدل
و همـکار آنهـا ایـن آمادگـی را داریـم کار را تـا جایـی پیـش ببریـم کـه یـک روز اعالم
کنیـم در فضـای دانشـگاهی با حدود سـه و نیـم میلیون مخاطـب ،توانسـتیم  ۵درصد را
مخاطـب خود قـرار دهیم.
خداوند قرآن را سراسر با هنر آفرید
اصغـر امیرنیـا سرپرسـت معاونـت قرآن و عتـرت وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی هم
در سـخنانی گفـت :هنـر ذاتـا پـاک و مطهـر اسـت و خـود خداونـد هـم قرآن را سراسـر
بـا هنـر آفریـده اسـت و بهطـور مسـتعاری همـه مـوارد را بـه صورتهای مختلـف هنری
بیـان کـرده اسـت؛ بنابرایـن همـه دسـتگاهها بایـد از همه هنرها بـرای گسـترش مفاهیم
قرآنـی اسـتفاده کنند.
سرپرسـت معاونـت قـرآن و عتـرت وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـا بیـان اینکـه
هنـر خوشنویسـی از زمـان کتابـت قـرآن تاکنون بیشـتر در معرفـی مفاهیـم قرآنی نقش

راه ماندگاری مولفههای قرآنی استفاده از زبان هنر است
حجتاالسلام مهـدی فاطمیپـور معـاون فرهنگـی و سیاسـی نهـاد رهبـری در
دانشـگاهها هـم ضمـن قدردانـی از مجموعه کسـانی که نخسـتین جشـنواره ملـی کتابت
قـرآن کریـم را بـه ایـن نقطـه رسـاندند ،عنـوان کـرد :مـا یکسـری مؤلفههـای فرهنگی
داریـم کـه بعضـا معرفتـی و ایدئولوژیـک هسـتند؛ اگـر بخواهیـم ایـن حوزههـا حفـظ و
مانـدگار شـوند و در الیـه تقـدم تاثیرگـذار شـوند ،بایـد از زبـان هنـر اسـتفاده شـود.
معـاون فرهنگـی و سیاسـی نهـاد رهبـری در دانشـگاهها بـا تاکید بـر اینکه هنـر ابزار
بسـیار مناسـبی در گفتمـان سـازی مولفههـای فرهنگـی و انتقـال آن بـه دیگران اسـت،
تصریـح کـرد :نبایـد از هنـر غفلـت کـرد .اینکه مـا از اعتقـاد خودمـان روایت مناسـب با
مـدل و قالـب مناسـبی داشـته باشـیم ،کمـک میکنـد ایـن روایـت را بهتـر بـه جامعـه
انسـانی منقـل کنیـم و از داشـتههای خـود بهتـر دفـاع کـرده و آن را گسـترش دهیـم.
قرآن؛ منبع اصلی سبک زندگی اسالمی
رشـید جعفـر پـور قائـم مقـام معـاون فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقات و
فنـاوری هـم با اشـاره به گام دوم انقالب اسلامی ،عنـوان کرد :یکـی از راهبردهای اصلی
بیانیـه گام دوم انقلاب ،سـبک زندگـی اسلامی اسـت و به اعتقـاد من قـرآن کریم منبع
اصلـی ایـن سـبک زندگـی اسـت؛ بنابرایـن بایـد همه تالشهـای ما در این مسـیر باشـد
کـه سـبک زندگـی اسلامی را هـم بـرای خود و هـم بـرای جامعـه مخاطب خـود از این
منبع سرشـار شـکل دهیم.
وی در بخـش دیگـر سـخنان خـود گفـت :مـا در وزارت علـوم فعالیتهـای قرآنـی را
در سـه دسـته تقسـیمبندی میکنیـم؛ یکـی مباحـث علـوم قرآنـی اسـت و رشـتههای
متعـددی در ایـن حـوزه فعـال هسـتند .دسـته دیگـر معـارف و آموزههای قرآنی اسـت و
سـطح سـوم هـم بـه بحـث امـور قرآنـی اختصاص داده شـده اسـت که به نشـر قـرآن در
سـطح جامعـه کمـک میکنـد؛ مجموعه ایـن فعالیتهـا باید کمـک کند تا انـس با قرآن
کریـم تقویت شـود.
در ایـن مراسـم غالمرضا راهپیما ،اسـتاد خوشنویسـی در سـخنانی به بیـان جنبههای
زیباییشناسـی کتابـت قرآن کریم اشـاره کرد.
در پایـان ضمـن قرائـت بیانیـه هیـات داوران نخسـتین جشـنواره ملـی کتابـت قرآن
کریـم توسـط داوود نیکنـام از اعضای هیات داوران این جشـنواره ،نمایشـگاه مجازی آثار
برگزیـده افتتـاح و برگزیـدگان در بخشهـای مختلـف جشـنواره معرفـی و به نفـر اول تا
سـوم هـر بخـش لـوح تقدیـر ،تندیـس جشـنواره و جایزه نقـدی و بـه شایسـتگان تقدیر
هـم لـوح تقدیـر و جایـزه نقدی اهدا شـد.
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روابـط عمومی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور ۴ ،بهمنمـاه :اختتامیه
جشـنواره کتابـت قـرآن بـا عنـوان «قـرآن آخریـن کتـاب آسـمانی» بـا حضـور معـاون
فرهنگـی جهاددانشـگاهی ،سرپرسـت معاونـت قـرآن و عتـرت وزارت ارشـاد ،معـاون
فرهنگـی و سیاسـی نهـاد رهبـری در دانشـگاهها ،قائم مقام معـاون فرهنگـی و اجتماعی
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و مدیرعامـل ایکنـا برگـزار شـد.
مراسـم اختتامیـه نخسـتین جشـنواره ملـی کتابـت قـرآن کریـم همـراه بـا معرفـی
برگزیـدگان و اهـدای جوایـز ایـن جشـنواره سـوم بهمـن همزمـان بـا سـالروز میلاد
حضـرت فاطمـه الزهـرا(س) و روز مادر و زن با حضور جمال رحیمیان سرپرسـت معاونت
فرهنگـی جهاددانشـگاهی ،اصغـر امیرنیا سرپرسـت معاونت قرآن و عتـرت وزارت فرهنگ
و ارشـاد اسلامی ،حجتاالسلام مهـدی فاطمـی پـور معـاون فرهنگـی و سیاسـی نهـاد
رهبـری در دانشـگاهها ،رشـید جعفـر پـور قائم مقـام معـاون فرهنگی و اجتماعـی وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،محمدحسـین حسـنی رییـس سـازمان قرآنی دانشـگاهیان
کشـور و اعضـای هیـات داوران جشـنواره در سـالن اجتماعـات خبرگزاری ایکنـا برگزار و
همزمـان بـا تهـران ،بهصـورت آنالیـن در ده اسـتان شـامل آذربایجـان غربـی ،آذربایجان
شـرقی ،مازنـدران ،فـارس ،اصفهان ،مرکزی ،یزد ،بوشـهر ،کرمانشـاه و همـدان ،در حضور
معاونـان فرهنگـی ایـن واحدهـای اسـتانی از نفـرات برگزیده تجلیل شـد.

جشنواره ملی کتابت قرآن رویدادی تربیت محور
محمدحسـین حسـنی مدیرعامـل خبرگـزاری ایکنـا و رییـس سـازمان قرآنـی
دانشـگاهیان کشـور در ابتـدای ایـن نشسـت ضمـن تشـکر از سـازمانهای مختلـف و
 ۱۱واحـد جهاددانشـگاهی همـراه در برگـزاری نخسـتین جشـنواره ملـی کتابـت قـرآن
کریـم ،عنـوان کـرد :جهاددانشـگاهی اولیـن مجموعـهای اسـت کـه در بعـد از انقالب در
فضـای دانشـگاهی پرچـم قـرآن را برافراشـت .از سـال  ۶۲مسـابقات قرآنـی دانشـجویان
در زمینههـای مختلـف را بنیـاد نهـاد و پـس از برگـزاری موفـق قریـب بـه  ۲۵دوره ایـن
جشـنواره ،بـا محوریـت نهـاد نمایندگی مقـام معظم رهبـری تصمیم گرفته شـد که اصل
مسـابقات بهصـورت گردشـی بیـن نهادهـای دانشـگاهی برگـزار شـود و همـه از سـفره
پربرکـت قـرآن بهرهمنـد شـوند.
حسـنی در بخـش دیگـر صحبتهـای خود برگزاری نخسـتین جشـنواره ملـی کتابت
قـرآن کریـم را تجربـه متفاوتـی خواند و افزود :با راهنمایی اسـاتید خوشنویسـی متعهد و
قرآنـی ،بـرای اولیـن بار یـک مدل جدیـد در عرصههای هنـری را طراحی و اجـرا کردیم.
رییـس سـازمان قرآنی دانشـگاهیان کشـور گفت :در ابتـدای کار بیـش از  ۲۵۰نفر در
جشـنواره شـرکت کردنـد و پس از پذیرش آثـار و داوری اولیهای که انجام شـد ،وارد یک
دوره آموزشـی و تربیتـی شـدند .در طـول دوره با همراهی  ۱۵اسـتاد ممتاز خوشنویسـی
و ،...طـی  ۶مـاه و در بیـش از  ۶۰سـاعت ،آموزشهـای متنـوع و تخصصـی در حوزه تدبر
در قـرآن کریـم ،خوشنویسـی و آشـنایی بـا تاریـخ و مفاخر خوشنویسـی به دانشـجویان
شـرکتکننده در این جشـنواره ارایه شـد.
حسـنی بـا اشـاره بـه برگـزاری مسـابقات مناسـبتی در طـی برگـزاری جشـنواره بین
شـرکتکنندگان ،اضافـه کـرد :مـا تنهـا جشـنوارهای هسـتیم کـه میتوانیـم ادعـا کنیم
نمـره نهایـی را بـه اثـر ندادیم ،بلکه به فرایند نمره داده شـده اسـت زیرا میزان مشـارکت
و قـرار گرفتـن دانشـجو در فضـای قرآنـی برای ما اولویت بیشـتری داشـته اسـت.
وی در پایـان گفـت :در پایـان جشـنواره هـم از  ۲۱دانشـجوی برگزیـده و شایسـته
تقدیـر جشـنواره تقدیـر خواهـد شـد که پنـج نفر آنهـا در تهـران و  ۱۶نفـر همزمان در
اسـتانها تقدیـر میشـوند.

www.acecr.ac.ir

اختتامیه جشنواره کتابت قرآن
کریم برگزار شد

داشـته اسـت ،عنـوان کرد :علاوه بر خوشنویسـی باید از سـایر هنرها هم به نحو احسـن
بهـره بـرد؛ مثلا بیـان بسـیار زیبـا ،شـیوا و جاذبهای کـه در قصـص و روایت قـرآن کریم
وجـود دارد ،بهراحتـی انسـان را بـه خـودش جـذب میکنـد تا علاوه بر پندی کـه از آن
میگیـرد ،زیبایـی آن را هـم درک کند.

برگزاری اختتامیه جشنواره شهود قدسی توسط جهاددانشگاهی فارس؛
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دلیل سختی کار فرهنگی
انسانمحور بودن آن است
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۱۴ ،بهمنمـاه :مراسـم اختتامیـه چهارمیـن
و پنجمیـن جشـنواره قـرآن هنـر دانشـجویان سراسـر کشـور (شـهود قدسـی) بـا حضور
سرپرسـت معاونت فرهنگی جهاددانشـگاهی و مسـئوالن و اسـتانی در مجتمع آموزشـی
جهاددانشـگاهی فـارس در شـیراز برگـزار و از نفـرات برتـر تجلیـل شـد.
همزمـان بـا سـومین روز از دهـه مبـارک فجـر و میلاد حضرت امـام محمدباقـر (ع)،
مراسـم اختتامیـه چهارمین و پنجمین دوره جشـنواره دانشـجویی سراسـری قرآن و هنر
"شـهود قدسـی" به شـکل حضـوری و مجازی بـه میزبانی جهاددانشـگاهی اسـتان فارس
و بـا حضـور سرپرسـت معاونت فرهنگـی جهاددانشـگاهی ،مدیر حوزههـای علمیه فارس،
امامجمعـه موقـت شـیراز ،مدیـر حوزههـای علمیـه خواهـران فـارس ،اسـاتید دانشـگاه و
نفـرات برگزیده ،برگزار شـد.
دکتـر جمـال رحیمیان سرپرسـت معاونت فرهنگی جهاددانشـگاهی در این مراسـم با
اشـاره بـه اهمیـت فعالیتهـای فرهنگـی و هنری و سـهل و ممتنـع بودن ایـن فعالیتها
علـت دشـواری کار فرهنگـی را انسـانی بـودن موضوع و انسـانمحور بودن ایـن فعالیتها
دانست.
دکتـر رحیمیـان ضمـن تبریـک دهـه فجـر و ایـام مـاه رجـب ،انقلاب اسلامی را
رخـدادی بینظیـر در تاریـخ ایـران دانسـت کـه مـردم پایـه اصلـی آن بودنـد و در ابعـاد
مختلـف موجـب دگرگونـی و تحـول شـد.
وی بـا بیـان اینکـه در هیـچ دورهای از تاریـخ شـاهد چنیـن رخـدادی در ایـران
نبودهایـم ،تاثیرگـذاری رهبـری حضـرت امـام(ره) در شـکلگیری ،پیـروزی و تـداوم این
انقلاب یـادآور شـد و گفـت :انقلاب اسلامی ایـران در عرصههـای مختلـف زمینههـای
اسـتقالل ایـران و بـاور بـه توانسـتن را ایجـاد کـرد؛ بهطوریکـه قبـل از انقلاب شـاهد
تصمیمگیـری قدرتهـای اسـتعماری بـرای ایـران بودیم امـا از  ۲۲بهمن در عمل نشـان
دادیـم کـه خودمـان بـرای سرنوشـت خودمـان میخواهیـم تصمیـم بگیریم.
این اسـتاد دانشـگاه ،اسـتقالل سیاسـی از بیگانگان را یکی از مهمترین دسـتاوردهای
انقلاب اسلامی ایـران دانسـت و گفـت :در ادوار مختلف تاریخ ،شـاهد بودیم که سـفرای
کشـورها بـا تحقیرآمیزتریـن برخوردهـا بـرای مسـئوالن تعییـن میکردنـد کـه چهکاری
انجـام شـود ،امـا بعـد از پیـروزی انقالب اسلامی شـاهد اسـتقالل کامـل در ایـن عرصه
هستیم .
سرپرسـت معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی در ادامـه ضمـن قدردانـی از برپایـی
جشـنوارههای مختلـف فرهنگـی مبتنـی بـر قرآن توسـط جهاددانشـگاهی فـارس ،قرآن
را سراسـر زیبایـی ،بالغـت و هنر دانسـت و گفـت :اگر بخواهیـم کاری ریشـهای ،جامع و
کامـل انجـام دهیـم بایـد بـه آن خلعـت و لبـاس هنر بپوشـانیم.
دکتـر رحیمیـان بـا اشـاره بـه اینکـه جهاددانشـگاهی فـارس بـا برگـزاری جشـنواره
شـهود قدسـی ،بهخوبـی بیـن قـرآن سراسـر زیبـا و بلیـغ و هنرمندانـه و مبحـث هنـر،
پیونـد ایجـاد و زمینـهای بـرای خلـق آثـار هنـری مبتنی بـر آموزههـای قرآنـی را فراهم
کرده اسـت.
وی بـا یـادآوری اینکـه جهاددانشـگاهی در سـالهای ابتدایـی پیـروزی انقلاب،
مرکـز و محـور فعالیتهـای فرهنگـی و هنـری خصوصـا نمایـش و تئاتـر بـود و بسـیاری

از هنرمنـدان عرصـه سـینما و تلویزیـون کشـور ،معتـرف هسـتند کـه جشـنوارههای
جهاددانشـگاهی زمینـه رشـد آنـان را فراهـم کـرده اسـت ،ابـراز امیـدواری کـرد کـه در
آینـده نیـز شـاهد گسـترش اقدامـات ایـن نهـاد در حوزههـای مختلـف فرهنگـی هنری
با شیم .
در ادامـه معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی فـارس در ایـن مراسـم گفـت :بـا توجه به
شـیوع همهگیـری کرونـا ،علیرغـم تالشهـا ،امـکان برگـزاری اختتامیـه چهارمیـن دوره
جشـنواره شـهود قدسـی فراهم نشـد ،لذا امروز ،همزمـان اختتامیه چهارمیـن و پنجمین
دوره از ایـن جشـنواره دانشـجویی قـرآن و هنـر را برگـزار میکنیم.
محمدرضـا غلام پـور بـا بیـان اینکـه در دوره چهـارم بـا توجـه بـه امـکان برگـزاری
کارگاههـای حضـوری ،تعـداد شـرکتکنندگان و آثار در این جشـنواره سراسـری بیشـتر
بـود ،گفـت :دوره چهـارم  ۴۱۹۶اثر توسـط دانشـجویان هنرمند به جشـنواره ارسالشـده
بـود و در دوره پنجـم بـه دلیـل اینکـه امـکان برگـزاری کارگاههـای حضـوری را به دلیل
شـیوع کروناویـروس نداشـتیم ،تعـداد آثـار دریافتـی دبیرخانـه  ۲۴۹۳اثر بوده اسـت.
وی بـا یـادآوری اینکـه جشـنواره تجسـمی قـرآن و هنـر ،یک جشـنواره دانشـجویی
دوسـاالنه اسـت کـه به همـت معاونـت فرهنگی جهاددانشـگاهی فـارس برگزار میشـود،
گفـت :در دوره چهـارم ،بالغبـر  ۱۰۰کارگاه بـا حضـور و اسـتقبال خـوب دانشـجویان
برگـزار شـده بـود امـا در دوره پنجـم ،کارگاههـا در چنـد دانشـگاه و بـه شـکل مجـازی
امـکان برگزاری داشـت.
دبیـر جشـنواره شـهود قدسـی بـا تاکیـد بـر اینکـه آثار ارسـالی دانشـجویان بـه دوره
پنجـم شـهود قدسـی از کیفیـت مطلوبـی برخوردار بوده اسـت ،گفـت :این جشـنواره در
قالـب سـه رشـته پوسـتر ،تصویرسـازی و لوگوتایپ بهصـورت دوسـاالنه برگزار میشـود.
غلام پـور بـا بیـان اینکـه موضوعـات جشـنواره امسـال نسـبت به سـالهای گذشـته
متفـاوت بـود ،افزود :شـواهد و مصادیـق قرآنی مرتبط بـا بیانیه گام دوم انقالب اسلامی،
طراحـی لوگوتایـپ بـرای اسـامی سـورهها و سـوگندهای قرآنـی ،آیـات امر به احسـان و
کمـک بـه نیازمنـدان ،آیـات مربوط بـه عدالت ،آیـات امربهمعـروف و نهی از منکـر ،آیات
مربـوط بـه نمـاز ،تصویرسـازی قصههـای قرآنـی و آیـات مربـوط بـه جهـاد از اصلیترین
موضوعـات این جشـنواره بود.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی فـارس خاطرنشـان کـرد :در دوره چهارم جشـنواره
شـهود قدسـی  ۱۳۳اثـر از  ۱۱۱دانشـجو بـه مرحلـه نهایـی داوری رسـید و تعـداد آثـار
رسـیده بـه مرحلـه نهایـی داوری در دور پنجـم ،علیرغم کاهش در سـرجمع آثار ارسـالی
نسـبت بـه دوره قبـل ۸۹ ،اثـر بود.
در مراسـم اختتامیه ،از نفرات برتر دورههای چهارم و پنجم جشـنواره شـهود قدسـی،
تجلیل و قدردانی شـد.

■□■
برگزاری سومین سمپوزیوم بیناملللی رسطان پژوهشگاه رویان؛

برخالف آمار ،رسطان در ایران
رو به رشد است

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۱۶ ،بهمنمـــاه :همزمـــان بـــا هفتـــه
ملـــی مبـــارزه بـــا ســـرطان ،کارگـــروه ســـرطان پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی
بـــا همـــکاری انجمـــن خـــون و انکولـــوژی کـــودکان ایـــران ،ســـومین ســـمپوزیوم

روابـط عمومـی سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی ۱7 ،بهمنماه :سـمینار
«بازتـاب انقلاب اسلامی ایران در آثار اندیشـمندان جهان» به همت سـازمان انتشـارات
جهاددانشـگاهی ،در دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه تهـران برگـزار شـد و
سـخنرانان در  5پنـل بهصـورت حضـوری و نشسـت تصویـری (ویدیو کنفرانـس) به بیان
دیدگاههـای خـود پرداختند.
تحولی عظیمتر از انقالب اسالمی

پس از رسالت پیامبر (ص) نداریم
در ابتــدای مراســم حجتاالســام ســعیدرضا عاملــی دبیــر شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای انقــاب اســامی طــی چهــل و ســه ســال گذشــته
گفــت :وقتــی بــه دوره بعــد از رســالت پیامبــر (ص) و امامــت ائمــه معصومیــن کــه
منجــر بــه غیبــت امــام زمــان (عــج) شــد نــگاه کنیــم ،تحولــی عظیمتــر از انقــاب
اســامی نمیتــوان ذکــر کــرد.
عاملـی بـا اشـاره به اینکـه سـخنان وی دربـاره انقالب اسلامی بهعنـوان روند جدید
نظـام قـدرت در جهـان اسـت کـه منجـر بـه تغییـر روندهـای حاکـم در قدرت سیاسـی
جهـان شـده اسـت ،گفـت :حکیـم انقلاب اسلامی در فرازهـای اول بیانیـه گام دوم بـا
تعبیـر عمیقـی از انقلاب اسلامی سـخن میگوینـد و از آن بهعنوان آغازگـر عصر جدید
در عالـم یـاد میکننـد .شـاید برخـی ایـن تعابیـر را اغراقآمیـز تلقـی کنند ولـی واقعیت
ایـن اسـت وقتـی بـه دوره بعد از رسـالت پیامبـر (ص) و امامت ائمه معصومیـن که منجر
بـه غیبـت امـام زمان(عج) شـد نـگاه کنیم ،تحولـی عظیمتـر از انقالب اسلامی نمیتوان
ذکـر کـرد ،خصوصـا در نگاه به شـرایط.
دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگی افـزود :انقالب اسلامی در شـرایطی ظهـور پیدا
کـرد کـه اسـتقرار و اسـتحکام نظـام قـدرت بهگونـهای بـود کـه آمریـکا یکهتـاز میـدان
بـود .درسـت اسـت کـه قـدرت در جهـان غـرب و جهان شـرق بهنوعـی میان شـوروی و
آمریـکا تقسـیم شـده بـود ولـی وقتی شـوروی فروریخـت و تبدیل بـه کشـورهای متعدد
شـد ،یکهتـاز ایـن میـدان آمریـکا شـد .آمریکا بـا تفکـر اسـتثناگری و تفکیکی کـه میان
خـود و دیگـری ایجـاد کـرد خـود را محور قـدرت و محـور مدیریت جهان فـرض میکرد
و دیگـران را دارای حقوحقـوق نمیدانسـت .نمـود ایـن فاقد دانسـتن دیگـری از هرگونه
حـق ،نـوع مواجهـه او با انقالب اسلامی اسـت.
انقالب اسالمی متعلق

به همه مسلمانان جهان است
شـیخ ابراهیـم الزکزاکـی رهبـر جنبش اسلامی نیجریـه در سـمینار «بازتـاب انقالب
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سرطان در ایران رو به رشد است
دکت ــر مه ــدی توتونچ ــی عض ــو هی ــات علم ــی پژوهش ــگاه روی ــان و دبی ــر س ــومین
ســـمپوزیوم بینالمللـــی ســـرطان پژوهشـــگاه رویـــان گفـــت :براســـاس آمارهـــای
ارایـــه شـــده توســـط ســـازمان جهانـــی بهداشـــت ،ســـرطان پـــس از بیماریهـــای
قلبی-عروقـــی بهعنـــوان دومیـــن علـــت مرگومیـــر در جهـــان بـــه شـــمار مـــیرود و
میـــزان ابتـــا بـــه آن همـــواره در سراســـر دنیـــا رو بـــه افزایـــش اســـت.
دبیـــر ســـومین ســـمپوزیوم بینالمللـــی ســـرطان پژوهشـــگاه رویـــان بـــا اشـــاره
ب ــه وضعی ــت س ــرطان در ای ــران تصری ــح ک ــرد :ب ــر اس ــاس گ ــزارش وزارت بهداش ــت،
آمـــار ابتـــا بـــه ســـرطان در ایـــران کمتـــر از متوســـط جهانـــی بـــرآورد میشـــود،
امـــا ســـرطان در ایـــران رونـــدی رو بـــه رشـــد دارد و متوســـط نـــرخ بـــروز ســـاالنه
آنیـــک و نیـــم درصـــد گزارششـــده اســـت؛ بنابرایـــن الزم اســـت تـــا بهکارگیـــری
مؤلفههـــای اصلـــی کنتـــرل ســـرطان شـــامل پیشـــگیری ،تشـــخیص زودهنـــگام و
اســـتفاده از روشهـــای هدفمنـــد در درمـــان از ابتـــا بـــه بســـیاری از ســـرطانها
جلوگیـــری کـــرد تـــا آمـــار مرگومیـــر در اثـــر ابتـــا بـــه ایـــن بیمـــاری را کاهـــش
داد.
عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــگاه رویـــان بـــا بیـــان اینکـــه اتحادیـــه کنتـــرل
بینالملل ــی س ــرطان در راس ــتای کنت ــرل ای ــن بیم ــاری ،پانزده ــم بهمنم ــاه را "روز
جهانـــی مبـــارزه بـــا ســـرطان " نامگـــذاری کـــرده ،توضیـــح داد :ســـمپوزیومهایی
هـــر ســـاله در ایـــن روز بـــا هـــدف افزایـــش آگاهـــی دربـــاره ســـرطان در سراســـر
جهـــان برگـــزار میشـــود فرصـــت مغتنمـــی اســـت تـــا تمامـــی دانشـــمندان،
محققـــان ،دانشـــجویان ،ســـازمانها و افـــراد جامعـــه بـــرای جلوگیـــری از ابتـــا بـــه
ایـــن بیمـــاری تـــاش کننـــد تـــا بدیـــن ترتیـــب میلیونهـــا نفـــر از مـــرگ ناشـــی از
ســـرطان نجـــات یابنـــد.
دبیـــر ســـومین ســـمپوزیوم بینالمللـــی ســـرطان پژوهشـــگاه رویـــان
جهاددانشـــگاهی خاطرنشـــان کـــرد :بـــه همیـــن مناســـبت ،کارگـــروه ســـرطان بـــا
همـــکاری انجمـــن خـــون و ســـرطان کشـــور ،از اســـاتید و دانشـــمندان بینالمللـــی
ب ــرای ب ــه اش ــتراک گذاش ــتن آخری ــن یافتهه ــا و تج ــارب خ ــود در ح ــوزه تش ــخیص
و درم ــان س ــرطان دع ــوت ب ــه س ــخنرانی کردن ــد ک ــه ب ــا اس ــتقبال بس ــیار خوب ــی از
س ــوی محقق ــان و دانش ــجویان کش ــورمان مواج ــه ش ــدهاند .امیدواری ــم ب ــا برگ ــزاری
همایـــش گامـــی در جهـــت نشـــر علـــم و بهروزرســـانی دانـــش مبـــارزه بـــا ســـرطان
در کشـــور عزیزمـــان برداریـــم.
گفتنـــی اســـت ،همزمـــان بـــا هفتـــه ملـــی مبـــارزه بـــا ســـرطان ،کارگـــروه
ســـرطان پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی بـــا همـــکاری انجمـــن خـــون و
انکولـــوژی کـــودکان ایـــران ،ســـومین ســـمپوزیوم بینالمللـــی ســـرطان رویـــان؛ از
آزمایشـــگاه تـــا بالیـــن را در روزهـــای پنجشـــنبه و جمعـــه  ۱۴و  ۱۵بهمنمـــاه
 ۱۴۰۰برگـــزار کـــرد.
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بینالمللـــی ســـرطان رویـــان؛ از آزمایشـــگاه تـــا بالیـــن را برگـــزار کـــرد.
دکتـــر مرضیـــه ابراهیمـــی مدیـــر گـــروه ســـرطان پژوهشـــکده ســـلولهای
بنی ــادی پژوهش ــگاه روی ــان جهاددانش ــگاهی اظه ــار ک ــرد :نخس ــتین روز از "س ــومین
ســـمپوزیوم بینالمللـــی ســـرطان رویـــان" روز پنجشـــنبه چهاردهـــم بهمـــن آغـــاز
شـــده و تـــا جمعـــه پانزدهـــم بهمنمـــاه ادامـــه داشـــت.
وی اظهـــار کـــرد :صبـــح نخســـتین روز ســـمپوزیوم ،مباحثـــی دربـــاره تشـــخیص
زودهن ــگام س ــرطان مط ــرح ش ــد .همچنی ــن عص ــر ای ــن روز ،چگونگ ــی هدفگی ــری
ســـلولهای ســـرطانی بـــا روشهـــای تخصصـــی مـــورد بحـــث قـــرار گرفـــت .در روز
دوم نیـــز در خصـــوص درمانهـــای ســـرطان بـــا تاکیـــد بـــر ایمونوتراپـــی ســـرطان
بحـــث و تبادلنظـــر شـــد.
مدیـــر گـــروه ســـرطان پژوهشـــکده ســـلولهای بنیـــادی پژوهشـــگاه رویـــان بـــا
اشـــاره بـــه شـــایع بـــودن ســـرطان در میـــان ایرانیهـــا تصریـــح کـــرد :یکـــی از
مشـــکالت حـــوزه ســـامت ،بیمـــاری ســـرطان اســـت .پـــس از شـــیوع کرونـــا ،بـــه
نظـــر میرســـد ســـرطان رونـــد رو بـــه رشـــدی داشـــته باشـــد ،آگاهـــی رســـاندن
دربـــاره ســـرطان چـــه در حـــوزه تشـــخیص و چـــه درمـــان میتوانـــد موثـــر
باشـــد ،چـــرا کـــه بـــه محققـــان و عالقهمنـــدان ایـــن حـــوزه کمـــک میکنـــد
تـــا پژوهشهـــای موثـــری بـــرای مبـــارزه بـــا ســـرطان انجـــام دهنـــد .امیدواریـــم
برگـــزاری ایـــن ســـمپوزیوم کمـــک کنـــد تـــا جامعـــهای ســـالمتر و عـــاری از
ســـرطان داشـــته باشـــیم.
دکت ــر ابراهیم ــی درب ــاره جای ــگاه عل ــم پزش ــکی ای ــران ب ــرای مب ــارزه ب ــا س ــرطان
گفـــت :در بخشهایـــی بـــا علـــم روز دنیـــا همـــگام هســـتیم ،امـــا در بخشهایـــی
نق ــص داری ــم .در نخس ــتین روز از برگ ــزاری س ــمپوزیوم مطل ــع ش ــدیم ک ــه برخ ــی
از روشهـــای تصویربـــرداری ســـرطان در کشـــور وجـــود نـــدارد .همچنیـــن برخـــی
از روشهـــای درمانـــی بهویـــژه روشهـــای مبتنـــی بـــر هدفگیـــری اختصاصـــی
ســـرطان در دســـترس نیســـت.

با حضور دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و سخرنانان
داخلی و بیناملللی انجام گرفت؛

سالبیستودوم│شماره185

اسلامی ایران در آثار اندیشـمندان جهان» با تبریک فرارسـیدن سـالگرد پیروزی انقالب
اسلامی بـه رهبـر معظـم انقلاب اسلامی و تمامـی مـردم ایـران اظهـار کـرد :انقلاب
اسلامی زمانـی رخ داد کـه جهـان بهنوعـی در موقعیـت از دسـت دادن امیـد بـود.
شـیخ ابراهیـم الزکزاکی با اشـاره به گسـترش نفـوذ و اثرگذاری انقالب اسلامی ایران
در نقـاط مختلـف جهـان تاکیـد کـرد :مـردم ایـران نبایـد تصـور کننـد که انقلاب فقط
متعلـق بـه مـردم ایـران اسـت ،نباید فکـر کنند که انقلاب محـدود به مرزهـای جغرافی
ایـران اسـت ،انقالب اسلامی بـرای همه مسـلمانان جهان اسـت.
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ناکارآمدی نهادهای مدرن در برابر استبداد پهلوی
در ادامه عباسـعلی کدخدایی ،اسـتاد دانشـگاه تهران و عضو حقوقدان شـورای نگهبان
گفـت :مـن میخواهـم از زاویـه نـگاه حقوقـی به موضـوع بپردازم .بـرای بررسـی آثار این
نهضـت عظیـم اسلامی الزم اسـت نگاهـی به گذشـته داشـته باشـیم و ببینیـم قبال چه
وضعیتـی را تحمـل کردیـم و گذشـتگان ما در حوزه سیاسـی و اجتماعی چه دسـتاوردی
داشـتند تـا بتوانیـم وضعیـت موجود را ترسـیم کنیـم .در دوره مشـروطه مردم مسـلمان
ایـران ظلـم و سـتم پادشـاهان قاجـار را تحمـل نکردند و از طـرف دیگر تحوالتـی که در
غـرب اتفـاق افتـاده بود و آثـار آن به ایران رسـیده بـود موجب شـکلگیری نهضت مردم
در دوره مشـروطه شـد .اگرچـه در دوره مشـروطه برخـی از سـاختارهای غربـی به وجود
آمـد اما بهسـرعت شـاهد یـک انحراف از اصـل موضوع بودیـم و روی کار آمـدن رضاخان
تمـام آرمانهایـی کـه مـرم در دوره مشـروطه داشـتند را از بین برد.
وی افـزود :اگـر بخواهیـم ویژگیهای دوره پهلوی را ترسـیم کنیم چند محور اساسـی
دارد .یکـی از ویژگیهایـش ایـن بـود کـه مـردم بهطـور کامـل کنـار زده شـده بودنـد
و مـردم را در هیـچ کجـای صحنـه سیاسـی نمیدیدیـم .علیرغـم اینکـه سـاختارهای
سیاسـی جدیـد در قالـب دولـت مـدرن وارد ایـران شـد امـا مـردم کمتریـن نقـش را در
کشـور داشـتند و سـاختارهای موجـود در برابـر دیکتاتـوری رضاخـان و پسـرش هیـچ
تاثیـری نداشـتند .نمونـه بـارز آن بحـث جدایـی بحریـن اسـت .در یـک زمانـی مجلـس
نماینـدگان بسـیار مقاومـت میکننـد ولـی بالفاصلـه بعـد از مدتـی در تمجیـد از ایـن
جدایـی سـخن میگوینـد .بـرای فهـم بهتر مسـئله باید بـه خاطـرات علم مراجعـه کنیم
کـه میگویـد شـاه بـه دنبـال ایـن بـود بحریـن را داشـته باشـد ولـی پـس از مالقـات با
سـفیر انگلسـتان نظـرش عـوض شـد و ایـن فرمـان بـه مجلـس ابلاغ شـد و مجلـس به
حمایـت از جدایـی بحریـن پرداخـت .میخواهـم بگویم با اینکـه نهادهای مدرن داشـتیم
امـا هیچکـدام اثـری نداشـتند کـه بتواننـد از حقـوق مـردم دفـاع کنند.

انقالب اسالمی قطب سوم را در برابر غرب و شرق شکل داد
مجتبـی رحمـان دوسـت اسـتاد دانشـگاه تهـران در سـمینار «بازتاب انقالب اسلامی
ایـران در آثـار اندیشـمندان جهـان» گفت :هـر که میخواهـد بازتاب جهانی اندیشـههای
امـام خمینـی (ره) را درک کنـد بهتـر اسـت بـه کتـاب عصـر امـام خمینـی قدس سـره،
کتـاب امـام خمینـی در حدیـث دیگـران ،کتـاب امـام خمینـی در جهـان معاصـر ،کتاب
امـام خمینـی از نـگاه نخبـگان جهـان ،باز تفکر اسلامی در اندیشـه امام خمینـی ،کتاب
خورشـید بـی غـروب و کتـاب امـام خمینـی (ره) فراتـر از مرزهـا مراجعه کند.
وی افـزود :در گذشـته دو بلـوک غـرب و شـرق وجـود داشـت و همه کشـورهای عالم
تـا پیـش از انقلاب اسلامی بایـد بـه ناچار جزئـی از ایـن بلوک میبودنـد اما بـا پیروزی
انقلاب اسلامی یـک بلـوک سـوم تشـکیل شـد و هیچ تردیـدی نسـبت به ایـن موضوع
در هیـچ نقطـه عالـم وجـود نـدارد و امروز هم بـا از بین رفتن بلوک شـرق ،بلـوک جهان
اسلام تحـت تأثیـر اندیشـههای امـام خمینـی (ره) در مقابـل بلـوک غـرب شـکلگرفته
است.
رحماندوسـت بیـان کـرد :آثـار امام خمینـی (ره) بر اندیشـه متفکـران غربـی اثرگذار
بـوده و خروجـی آثـار آنهـا از اندیشـه امـام راحـل اثـر پذیرفتـه اسـت .بعـد از انقلاب
اسلامی و بهتبـع از انقلاب اسلامی مـا اکنـون یـک عراقـی داریـم کـه بـرای اخـراج
آمریکایـی از کشورشـان قانـون تصویـب میکننـد؛ درصورتیکـه زمانـی تحـت نفـوذ و
سـلطه بلـوک شـرق قـرار داشـت و بعد از آنهـم از اسـتبداد صدام حسـین رنـج میبرد.
همچنیـن مـا امـروز سـوریهای را مشـاهده میکنیـم کـه بـا تأسـی از تدبیـر شـهید حاج
قاسـم سـلیمانی در پرتـو مقاومت اسلامی قـرار دارد و با وجود اینکه شـهید سـلیمانی با
روسـیه صحبـت میکنـد تـا به جنگ با تروریسـتها در سـوریه بشـتابد اما هرگز سـوریه
بـه دامـن بلوک شـرق نرفـت و روسها بعـد از نابودی داعش از سـوریه رفتنـد .همچنین
امـروز یمـن بـه خـار چشـم و اسـتخوان در گلـوی آمریـکا ،اسـرائیل و اذناب عـرب مانند
امـارات تبدیل شـده اسـت.
انقالب اسالمی متفکران عرب را متوجه تفاوتها در مقابل غرب کرد
در ادامـه هـادی بیگـی مدیـر گـروه فکـر معاصر مرکـز اسلامی مطالعات اسـتراتژیک
گفـت :انقالب اسلامی موجب شـد جوانـان و نخبـگان و متفکران عرب متوجه شـوند که
میشـود در مقابـل غـرب متفـاوت بـود و متفـاوت فکر کرد و این پرسـش مطرح شـد در
بیـن ایـن کشـورهای عربی کـه "ما که هسـتیم؟"
وی اظهـار کـرد :متاسـفانه مـا بـا فکـر معاصـر عربـی گفتوگـو نمیکنیـم و قلمرو ما
ناشـناخته مانـده اسـت و همین باعث شـده یک متفکر عرب دانشـش از ایـران روزنامهای

باشـد و اطالعاتشـان عمیق نباشد.
وی ادامـه داد :اکثـر متفکـران عـرب ایـده انقلاب اسلامی را بـه تاریخ محقـق تقلیل
دادنـد و در ایـن تاریـخ محقق بههرحال برخی موارد و مسـایل را مجبوریـد کاهش دهید
چـون نمیتوانیـد از همـه بـه یکمیـزان دفـاع و حمایت کنید و بخشـی از این مسـاله به
کـمکاری خـود ما مربوط اسـت.
حمایت انقالب اسالمی از "مقاومت " در آشنایی

مردم کشورهای عربی با ایران موثر بود
عبـاس خامـه یـار رایزن فرهنگـی ایـران در لبنان در همایـش بازتاب انقالب اسلامی
در آثـار اندیشـمندان جهـان اظهـار کـرد :انقلاب اسلامی از منظـر اندیشـمندان عـرب
واکنشـی در مقابـل غرب اسـت.
رایـزن فرهنگـی ایـران در لبنـان گفـت :حمایـت انقلاب اسلامی از مقاومـت مـردم
فلسـطین و دیگـر گروههـای جهـادی رویکـردی بـود کـه از سـوی کشـورهای عربـی در
زمـان پیـروزی انقلاب موردپذیـرش قـرار گرفـت و در آشـنایی مـردم ایـن کشـورها بـا
ایـران و انقلاب موثـر بود.
وی ادامـه داد :مـردم ایـن منطقـه امـام را یـک اسـطوره نجاتدهنـده میدانسـتند.
حسـن هیـکل از اندیشـمندان اهل سـنت در جهـان عرب و یک روشـنفکر ناسیونالیسـم
عـرب معتقـد بـود امـام خمینـی هدیـهای آسـمانی بـرای زمیـن اسـت .راشـد الغنوشـی
شـخصیت امـام را بهمثابـه یـک رهبر عقیدتی و سیاسـی بـزرگ میدانسـت و تبلور آمال
و آرزوهـای همـه فرزنـدان امـت میدانسـت و انقلاب را الهامبخـش همـه آزادگان جهان
و رزمنـدگان اسلام میدانسـت.

■□■

اقدام بر اساس نیاز صنعت،
دلیل موفقیت جهاددانشگاهی

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان ۲۰ ،بهمنمـاه :محمدعلی
بیـگزاده مدیر اداره پژوهش ،فناوری و مهندسـی سـاخت شـرکت ملی حفـاری ایران در
ابتـدای ایـن پنـل تخصصـی اظهـار کرد :گاهـی اوقـات میگوییم کـه شـرایط تحریمی و
عـدم حضـور شـرکتهای خارجـی در ایـران ،بهنوعی برکت اسـت و بـه این دلیـل ،ما در
حـال طـی کـردن مسـیری هسـتیم کـه اگـر این شـرایط بـه وجـود نمیآمد ،این مسـیر
طـی نمیشـد؛ وقتـی در یـک سیسـتم ،احسـاس نیـازی بـه وجـود آیـد همـه بـه دنبال
برطـرف کـردن آن هسـتند و زمانـی که مشـاهده شـود کسـی بـرای رفع این نیـاز وجود
نـدارد ،برطـرف کـردن ایـن نیـاز از طریق داخل کشـور مطرح میشـود.
وی افـزود :بـه دلیـل مسـایل تحریمـی که بـه وجـود آمدند ،قطعـا نمیتوانسـتیم کار
خـود را متوقـف کنیـم .حلقـه ابتدایـی در تولید نفـت کشـور ،عملیات حفاری اسـت .اگر
دکلهـای نفتـی متوقـف میشـدند قطعـا نفـت بـه دسـت نمیآمـد ،نفتـی بـه فـروش
نمیرسـید و بودجـه کشـور تامیـن نمیشـد.
حرکتهای دانشبنیان

همچنان نیاز به بهبود دارند
مدیـر اداره پژوهـش ،فنـاوری و مهندسـی سـاخت شـرکت ملـی حفاری ایـران گفت:
مسـیر ادامـه دادن بـه کار در شـرایط تحریمـی از سـالهای گذشـته آغاز شـد .شـاید در
شـروع کار در آن موقـع ،مرتبـط بـا ایـن موضـوع قوانینـی وضـع نشـده بـود امـا بـا ایـن

صنعت ِ
نفت دانشبنیان

شکل نگرفته است
در ادامـه ایـن پنـل ،محمد گلسـتانباغ رییس پژوهـش و فناوری شـرکت ملی مناطق
نفتخیـز جنـوب بـا ابـراز خرسـندی از فعالیتهـا و اقدامـات سـازمان جهاددانشـگاهی
خوزسـتان در زمینـه صنعـت نفـت ،اظهـار کـرد :مجموعـه جهاددانشـگاهی ،مجموعهای
اسـت کـه بـا صنعـت ،آشـنایی کامـل دارد و در ایـن زمینـه نیازسـنجی میکنـد .فرصت
مناسـبی بـرای صنعـت اسـت کـه نیازهـای خـود را بـه ایـن مجموعـه واگـذار کنـد و از
افـراد و گروههـای توانمنـد در ایـن مجموعـه اسـتفاده شـود تـا منفعـت ایـن موضـوع به
کشـور برسد.
وی افـزود :دسـتاوردهای مهمـی اتفـاق افتـاده اسـت امـا قطعا کافـی نیسـتند .باید از
کارهـای نقطـهای و کپسـولی عبـور کنیـم و بایـد کاری کامـل را انجـام دهیـم و پروانـه
شـدن صنعـت را در تمامـی ابعـاد ،مشـاهده کنیم.
رییـس پژوهـش و فنـاوری شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب گفـت :همانگونه
ِ
نفـت دانشبنیـان شـکل نگرفته اسـت .این
کـه مقـام معظـم رهبـری فرمودنـد ،صنعـت
موضـوع در صنعـت نفـت بهصـورت شایسـته نمایـان نشـده اسـت و جـای کار در ایـن
خصـوص ،بسـیار زیاد اسـت .فاصلـه زمانی زیـاد از زمان اعلام نیاز تا برطـرف کردن آن،
خـود بهنوعـی زنـگ خطر اسـت.
گلسـتانباغ ادامـه داد :در ایـن زمـان طوالنی ،فناوریهـا و نیازها دسـتخوش تغییرات
میشـوند .بـا توجـه به وضعیـت کنونی در صنعـت نفت ،تولیـد نفت از میادیـن افول پیدا
کـرده اسـت و تکنولوژیهـای دنیـا و فناوریهـای برداشـت از مخـازن ،پیچیدهتـر شـده
اسـت و مـا نیز بـه تحقق این موضـوع نیازمند هسـتیم.
وی بیـان کـرد :نـوع نـگاه بایـد تغییر کنـد .نـگاه از بیرون بایـد از گذشـته محوری به
سـمت پیشـرو بـودن تغییـر پیدا کنـد .زمانی آرزوی مـا تولید ملـی بود و از ایـن موضوع
عبـور کردیـم .فـرد ایده پرداز مـا همچنان در موضوعات گذشـته باقیمانده اسـت و آنها
را نـوآور تلقـی میکند.
امروز بهشدت به یک شبکه فناور نیاز داریم
گلسـتانباغ اظهـار کـرد :زنجیـره ارزش فقـط تولیـد محصـول نیسـت بلکـه فرآیندی
کاری اسـت کـه در آن نـوآوری نیـز وجـود دارد .ایـن موضوع فرآیندی اسـت کـه باید در
دانشـگاهها ،سـازمانها ،شـرکتهای دانشبنیـان و در میـز دانشـگاهی مـا تعریـف شـود
کـه صنعـت نفـت مـا در  ۱۰سـال آینده چـه نیازهایـی خواهد داشـت و باید بـه گونهای
برنامهریـزی شـود کـه نیازهـای آینـده نیـز در نظر گرفته شـود.
رییـس پژوهـش و فنـاوری شـرکت ملی مناطـق نفتخیز جنـوب گفت :اگـر از آینده

دانشبنیانها باید چند پله از صنعت ،جلوتر باشند
گلسـتانباغ ادامـه داد :امـروزه شـرکتهای دانشبنیـان و صنعـت ،تقریبـا در حـال
حرکـت در یـک خـط هسـتند اما ایـن موضوع بایـد به گونـهای باشـد کـه دانشبنیانها
چنـد خـط از صنعـت جلوتـر باشـند .باید از بحـث اعالم نیاز عبـور کنیم و به این برسـیم
کـه نیازهـای آینـده در یـک صنعـت ،در نظـر گرفتـه شـود و بـه مرحلـه تولیـد یـا اجـرا
بر سند .
وی بـا اشـاره بـه بحـث شناسـایی نیازهای آینـده صنایـع توسـط دانشبنیانها گفت:
سـامانهای کـه بایـد طراحـی کنیـم باید به گونهای باشـد کـه دانشبنیانها را بـه گونهای
توانمنـد کنـد کـه حتـی بتوانند نیازهـای آینده صنعـت را شناسـایی کنند و آنهـا را در
نظـر بگیرند.
گلسـتان بـاغ ادامـه داد :امیـدوار هسـتیم کـه بتوانیـم شـبکهای را بهصـورت پایلـوت
ایجـاد کنیـم .اعلام آمادگی میکنیم که در این راسـتا نشسـتهای مشـترکی را داشـته
باشـیم و ایـن شـبکه را بهصـورت پایلـوت در مناطـق نفتخیز جنـوب پایهریـزی کنیم و
در صـورت موفـق بـودن میتوانیـم آن را حتـی بـه صنایـع دیگر تسـری بدهیم.

نیاز به انجام کارهای جهادی وجود دارد
رییـس پژوهـش و فنـاوری شـرکت ملـی مناطـق نفتخیز جنـوب بیان کـرد :اقتصاد
مقاومتـی کـه زیربنـای اقتصـاد کشـور اسـت دارای دو بخـش درونزا و بروننگر اسـت و
تقریبـا تمامـی شـرکتهای داخلی مـا بخـش درونزا بودن را مدنظـر گرفتهانـد .اگر نگاه
بروننگـر در بیـن دانشبنیانهـا شـکل بگیـرد ،تقاضامحـور خواهنـد بـود و چنـد قدم از
صنعـت جلوتر خواهنـد رفت.
گلسـتان بـاغ گفـت :در وضعیـت کنونی نیاز بـه جهادی بـودن وجـود دارد؛ زمانی که
احسـاس میشـود یـک شـرکت دانشبنیان تـوان برطرف کردن مشـکل موجـود را دارد،
بایـد تلاش شـود تـا تمامـی بروکراسـیها و مشـکالت بـر سـر ایـن راه برطـرف شـود تا
زمانـی کـه به شـرایط ایده آل برسـیم.

باید صنعت نفت را پژوهش محور کنیم
در ایـن پنـل تخصصـی رحیـم امیـری ،قائـم مقـام پژوهشـکده تکنولـوژی تولیـد
جهاددانشـگاهی خوزسـتان نیـز اظهار کرد :چالش اساسـی کـه وجود دارد نبود سیسـتم
مدیریـت اطالعـات اسـت .مسـاله بسـیار مهـم ایـن اسـت کـه مدیریـت اطالعاتی شـکل
بگیـرد و مکانیزمـی بـه وجـود بیایـد کـه اولویتهـا را جـدا کنـد و بـر اسـاس نیازهـا،
آنهـا را دسـتهبندی کنـد .نمیتوانیـم کار را دانشبنیـان انجـام دهیـم امـا بـه اقتصـاد
دانشبنیـان توجهـی نکنیـم.
وی افـزود :بایـد بـه سـمتی برویـم کـه صنعت نفـت را پژوهـش محور کنیم و شـروع
ایـن کار از پژوهـش شـروع میشـود امـا بـه ایـن موضـوع ختـم نمیشـود و باید مسـایل
مختلـف را در نظـر بگیریـم .اگـر بخواهیم چالشهـای بزرگی را برای صنعـت نفت مرتفع
کنیـم ایـن موضـوع بایـد در اقتصـاد شـرکتهای دانشبنیـان نیـز در نظـر گرفتـه شـود
تـا سـرمایهگذار نیـز در ایـن رونـد حرکـت کند .همـه مدیـران در صنعت نفت بـرای این
موضـوع دغدغـه دارنـد و ایـن مکانیـزم نیازمند بحث و گفتوگوی بیشـتری اسـت و باید
چالشهـا و مسـایل پیرامـون ایـن موضـوع را بررسـی کنیم و آنهـا را در نظـر بگیریم.
قائـم مقـام پژوهشـکده تکنولـوژی تولیـد جهاددانشـگاهی خوزسـتان گفـت :قبـل از
آنکـه بـه سـراغ مدلسـازی برویـم بایـد یـک سیسـتم اطالعاتـی جامع داشـته باشـیم.
زمانـی کـه در صنعـت نفـت اعلام نیـاز ویـژه بـرای  ۱۰قلـم کاال بـه وجود آمد ،سـاخت
متـه حفـاری توسـط جهاددانشـگاهی نیـز از دل ایـن تقاضـا شـکل گرفت و مـا بهعنوان
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سازوکار اعالم نیاز و عرضه کاال بهخوبی شکل نگرفت
بیـگزاده عنـوان کـرد :این رویه دسـتخوش مسـایلی مانند سـامانههای مختلف خرید
کاال در وزارت صمـت ،قانونگـذاری در مجلـس ،نـگاه دولـت و تغییـرات دولتهـا اسـت.
ایـن سـازوکار بایـد در دوران پـس از  ۸سـال دفاع مقدس که کشـور به یک ثبات رسـید
شـکل میگرفـت امـا بنـا بر مسـایل ذکرشـده و دیگـر موضوعات ،ایـن سـازوکار بهخوبی
شـکل نگرفت.
وی ادامـه داد :ارایـه ایـن مـدل نبایـد از بـاال به پایین باشـد و مشـکالتی کـه در حال
حاضـر وجـود دارنـد بـه خاطـر عـدم تحقـق ایـن مسـاله اسـت .زمانـی کـه ایـن موضوع
محقـق شـود ،افـرادی کـه نـگاه سیاسـی دارنـد از ایـن موضـوع خارج میشـوند.
مدیـر اداره پژوهـش ،فنـاوری و مهندسـی سـاخت شـرکت ملـی حفاری ایـران گفت:
اگـر چـه ایـن موضـوع کـه شـرکتهای دانشبنیـان بایـد در کنـار صنعـت باشـند خوب
اسـت امـا الزامـی در ایـن موضـوع وجـود نـدارد .بهعنـوان مثـال در صنعـت نفـت ،انواع
طرحهـای نوآورانـه و پیشـرو از کشـورهایی بـه وجـود میآیند کـه حتی تاسیسـات نفتی
و یـا نفـت ندارند.
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حـال ،کارهـا ادامـه یافتند.
بیـگزاده عنـوان کـرد :با توجه بـه نیازهایی کـه در عملیات حفاری و در شـرکت ملی
حفـاری ایـران بـه وجـود آمـد ،مجموعههایـی ماننـد جهاددانشـگاهی بـه میـدان آمدند،
تفکـر و وقـت خـود را گذاشـتند و دانـش فنـی تولیـد کردنـد و مـا نیـز بهعنـوان بـازوی
صنعتـی ایـن قضیـه بـه سـمتی رفتیـم کـه ایـن نیازهـا را برطـرف کنیـم و توانسـتیم
چاههـای نفتـی را تکمیـل کنیـم.
وی بیـان کـرد :اگـر چـه در ایـن مسـیر کارهـا بـه پیـش رفته اسـت امـا حرکتهای
دانشبنیـان همچنـان نیـاز بـه بهبـود یافتـن دارد و نیـاز بـه برداشـتن گامهـای بسـیار
مهمتـری اسـت.
مدیـر اداره پژوهـش ،فنـاوری و مهندسـی سـاخت شـرکت ملـی حفـاری ایـران در
خصـوص مـدل اعالم نیـاز بیـن تولیدکننـده و صنعت گفت :سیاسـتگذار که قرار اسـت
یـک مـدل را ارایـه دهـد بایـد سـازوکار اعالم نیـاز و عرضـه و تقاضـا را تسـهیل کند .در
ایـن راسـتا بـا خطاهـای فـراوان یکسـری قوانیـن و سـازوکارها وضع شـدند کـه برخی از
آنهـا نیـز حتی بـا یکدیگـر در تضـاد قرار داشـتند.

غافـل شـویم نمیتـوان صنعت را بـر دوش دانشبنیان قـرار دهیم و بخواهیـم آن را ادامه
دهیـم .صنعتـی دانشبنیـان اسـت کـه آیندهپژوهی داشـته باشـد .اگـر مدلهـای کاری
خـود را در حـال حاضـر تغییـر ندهیـم چگونـه انتظـار داریـم کـه وضعیت آینـده خود را
تغییـر دهیم.
گلسـتانباغ ادامـه داد :امـروز بهشـدت بـه یـک شـبکه فنـاور نیـاز داریـم .شـبکهای
کـه بسـتر دانشبنیـان شـدن صنایـع اسـت و آن را نداریـم .ایـن شـبکه بایـد در دل
شـرکتهای دانشبنیـان و صنعـت بـه وجـود بیایـد .همچنیـن بایـد نیازهـا شناسـایی
شـوند .خطـر مهلکـی کـه وجـود دارد ایـن اسـت که نـگاه ما بـه محصـوالت دانشبنیان،
عرضـه و تقاضـا نیسـت و بـه دنبـال فـروش آن هسـتیم .امـروزه شـرکتهای دانشبنیان
در مقابلـه بـا صنعـت ،نگاهـی مشـتری محـوری دارند کـه این موضوع مانند سـم اسـت.
بایـد از ایـن بعـد خـارج شـویم و نـگاه تقاضامحـوری وجود داشـته باشـد.
وی در خصـوص سـازوکار موجـود برای اعلام نیاز در بین صنعـت و تولیدکننده اظهار
کـرد :اگـر بخواهیـم یک مدل را در این راسـتا طراحـی کنیم نباید نقطـهای و معطوف به
گذشـته باشـد و بایـد به گونهای باشـد که نیازهـای آینده را نیـز در بر بگیرد.
رییـس پژوهـش و فنـاوری شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب گفـت :تعریـف
دانشبنیـان ایـن اسـت کـه نیازهـا را به گونـهای رفع کند کـه در آینده نیز احسـاس نیاز
وجـود نداشـته باشـد .امنیـت علمـی بـه ایـن معنا اسـت کـه صنعتگـر دانـش را در خود
حـس کنـد و دغدغـه این را نداشـته باشـد کـه در آینـده چه اتفاقـی میافتـد و باید این
مجموعههـا بـه فکـر نیازهـا و مسـایل آینـده ایـن صنعت نیز باشـند.

تولیدکننـده و شـرکت دانشبنیـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه اعلام نیاز گفتهشـده،
بهعنـوان اولویـت در صنعـت نفـت اسـت.

سالبیستودوم│شماره185

130

برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

به دلیل وجود سیستمهای موازی بسیار زیاد ،الگو شکل نمیگیرد
امیـری ادامـه داد :تـا زمانی کـه این سیسـتم اطالعاتی ایجاد نشـود ،الگوهـای ما بین
تولیدکننـده و درخواسـت دهنـده بسـیار تفـاوت دارند .حتـی اگر سیسـتمهای اطالعاتی
خوبـی وجـود داشـته باشـد به دلیـل اینکه سیسـتمهای مـوازی بسـیار زیاد داریـم ،الگو
شـکل نمیگیرد.
وی گفـت :اگـر در صنعـت نفـت بهعنـوان صنعتـی بـزرگ در کشـور ،سیسـتمهای
اطالعاتـی ایجـاد شـود کـه شـفاف باشـند ،دانشبنیانهـا راحتتـر میتواننـد مشـکل را
حـل کننـد .علـت اینکـه نیازهای مـا در صنایع توسـط کشـورهایی که حتی ایـن صنایع
را ندارنـد ،تولیـد و برطـرف میشـوند ،نبـود سیسـتم اطالعاتـی جامع اسـت.
قائـم مقـام پژوهشـکده تکنولـوژی تولیـد جهاددانشـگاهی خوزسـتان تصریـح کـرد:
اگرچـه وجـود یـک سیسـتم الگـو بسـیار الزم اسـت امـا قبـل از آن ،بـه وجـود آمـدن
یـک سیسـتم اطالعاتـی واجـب اسـت و نمیتـوان پژوهـش را از مباحثـی ماننـد تولید و
بازرگانـی جـدا کـرد زیـرا تمامـی اینهـا در یـک اکوسیسـتم قـرار دارنـد.

مسیر اعالم نیاز تا تولید؛ از حلقههای مفقوده در صنعت
در ادامـه ایـن نشسـت عیسـی نویـری ،مدیـر پژوهش و توسـعه شـرکت بهرهبـرداری
نفـت و گاز ارونـدان نیـز اظهـار کـرد :فرآینـد اعلام نیـاز کارفرما تـا تولید بسـیار زمانبر
اسـت .متاسـفانه هـر زمان که خواسـتیم قانونـی را وضع کنیم که شـرایط تولید تسـهیل
شـود ،ایـن موضوع نتیجه عکس داشـته اسـت و میبینیم کـه تولیدکننـده در مقابل یک
اتفاقاتـی قـرار گرفتـه و بـه تکنولـوژیای کـه بـه دنبـال آن بوده ،رسـیده اسـت در حالی
کـه یـا بـه آن تکنولـوژی ،دیگر نیازی نیسـت و یا توان سـرمایهگذاری او ،پاسـخگوی نیاز
تولیـد آن تکنولـوژی برای صنعت نیسـت.
وی افـزود :یکـی از حلقههـای مفقـوده در صنعـت ،مسـیر اعالم نیـاز تا فرآینـد تولید
اسـت که مسـیری بسـیار زمانبر اسـت و نیاز به حل شـدن دارد .گاهی اوقات مشـاهده
میشـود دسـتاوردهایی کـه حتـی بسـیار هایتک هسـتند ،به وجـود میآیـد در حالی که
بـرای آن ،دیگـر کاربـردی پیـدا نمیشـود و دلیـل اصلـی این اسـت کـه در اعلام نیازها
نیز ضعیف هسـتیم.

اقدام بر اساس نیاز صنعت ،دلیل موفقیت جهاددانشگاهی
مدیـر پژوهش و توسـعه شـرکت بهرهبـرداری نفـت و گاز اروندان گفت :در دانشـگاهها
موضوعاتـی وجـود دارد کـه سـالیان طوالنـی برای آن وقت و هزینه صرف شـده اسـت در
حالـی کـه به آن دسـتاورد دیگـر نیازی وجود نـدارد .برای حـل این قبیل مشـکالت باید
اعلام نیـاز در صنعت ،یک سـازوکار مناسـب و ایـده آل پیدا کند.
نویـری گفـت :ایـن سـازوکار بایـد بـه دور از بروکراسـیهای اداری شـکل بگیـرد و از
تولیدکننـدگان بخواهیـم که بر اسـاس نیازهایی کـه در صنعت وجـود دارد ،هزینه کنند.
دلیـل موفقیـت جهاددانشـگاهی نیز همین موضوع اسـت و در برخی از بخشها توانسـته
بـه طـرف حل کـردن مشـکالت و نیازهـای صنایع ،حرکـت کند.

بروکراسیهای اداری ،باعث کندی برطرف شدن نیازهای صنعت شده است
وی بیان کرد :در این نمایشـگاه ،رونمایی از قطعاتی مشـاهده شـده اسـت که زحمات
و هزینههـای بسـیاری صـرف تولید آن شـده اسـت در حالی کـه محصول تولیدشـده ،در
دنیا منسـوخ شـده اسـت؛ به دلیل بروکراسـیهایی که در ایـن فرآیند وجـود دارد ،برخی
از کارهـای اینچنینـی کـه بسـیار بزرگ هم هسـتند ،به هـدر میروند.
نویـری بـا اشـاره بـه مقصران در ایـن فرآیند ادامـه داد :در ایـن مسـیر تولیدکننده در
نحـوه اعلام نیـاز مقصـر اسـت و مقصـر بعـدی ،بروکراسـی داخلی اسـت .اگر اعلام نیاز
بـرای یـک محصـول میکنیـم بایـد بـه فکر تولیـد آنهم باشـیم .اعلام نیازها بایـد با در
نظـر گرفتـن فراینـد و زمان تولیـد آن محصول و داشـتن صرفه بـرای تولیدکننده صورت
بگیرد که بسـیار اهمیـت دارد.
مدیـر پژوهـش و توسـعه شـرکت بهرهبـرداری نفـت و گاز ارونـدان گفـت :شـرایط
ویـژهای در صنعـت وجـود دارد کـه تمامـی نیازهـای خـود را نمیتوانیـم اعلام عمومـی
کنیـم؛ بسـیار اتفـاق افتـاده اسـت که ضعفهای خـود را اعلام کردهایـم و از همان نقطه
نیـز تحریـم شـدیم .تولیدکننـدگان بـرای ارایـه یک پـروژه جهت رفـع نیاز ،بایـد نگاهی
فراملـی داشـته باشـند و از طـرف دیگـر ،کارفرمایـان نیز برای نـوع اعالم نیـاز خود روش
داشـته باشند.
وی بـا بیـان اینکـه بحث اعالم نیاز بسـیار حائز اهمیت اسـت و نیازمند تفکیک شـدن
اسـت ،تصریـح کـرد :در بحـث پژوهـش باید اعلام نیازهایی صـورت بگیرد کـه هایتک و
پیشبینیشـده باشـند .در حـال حاضـر کاالهایـی داریـم کـه در حـال تولید هسـتند اما
اسـتفاده از آنها بسـیار محدودشـده اسـت و بـه فراوانی زیادی نیـاز ندارند.
نویـری بـا اشـاره بـه لزوم ایجـاد یک شـبکه در خصوص اعالم نیـاز در صنعـت ،افزود:

یکـی از راههـای از بیـن بـردن این قبیل حـرکات موازی ،دعـوت از تمامـی دانشبنیانها
در اطراف آن صنعت اسـت و از این طریق میتوانیم مشـکالت موازی کاری را شناسـایی
و آن را رفـع کنیم

مشکل ما عدم وجود یک اکوسیستم برای اعالم نیاز صنایع و رفع آن است
محمدمهـدی آقاکوچـک معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی خوزسـتان نیـز
اظهـار کـرد :زمانـی کـه در مـورد توسـعه صحبـت میشـود ،گفتـه میشـود کـه در این
خصـوص داشـتن الگـو بسـیار کمککننـده اسـت .به نظر بنـده در حـوزه دسـتاوردها به
الگـو رسـیدهایم .یکـی از کارهـای بزرگـی کـه داشـتن الگـو انجـام میدهـد ،بـه وجـود
آوردن اعتمـاد بـه نفسـی اسـت تا برای ادامـه فرایند کار تالش شـود و در واقـع این الگو،
نوعـی اطمینـان دهنـده اسـت .الگو مقاومتهـای موجود بیـن طرفهای مقابـل را از بین
میبـرد و بـه آن ،اعتمـاد میدهـد.
وی افـزود :در ایـن شـرایط زمانـی کـه تولیدکننـده بـه محصـول رسـید ،دژهایـی که
در مقابـل آن قـرار دارد ،شکسـته میشـود و ذهنیـت عـدم توانایـی کـه در صنعت وجود
دارد ،برطـرف میشـود.
معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی خوزسـتان گفـت :اگـر بخواهیـم در مورد
دسـتاورد صحبـت کنیـم ،مهمتریـن ایـن اسـت کـه بـه یکسـری از الگوها رسـیدهایم که
بـه مـا اعتمـاد بـه نفـس داده و یـک ارتبـاط را بیـن تولیدکننـده و صنعتگـر بـه وجـود
آورده اسـت .آقاکوچـک بیـان کـرد :مشـکل مـا عدم وجـود یک اکوسیسـتم بـرای اعالم
نیـاز صنایـع و رفـع آن توسـط تولیدکننـدگان و دانشبنیانهـا اسـت .یک نظام منسـجم
تصمیمگیـری کـه بتوانـد بـرای حمایـت از تولید یک اکوسیسـتم بـه ما بدهـد را نداریم.
همیشـه بـه ایـن صـورت بـوده اسـت کـه اگـر کاری انجام شـده اسـت ،مبتنی بـر تالش
یـک تولیدکننـده و حمایـت یـک یـا چند مدیـر صنعتی بـوده اسـت اما سـاختاری برای
ایـن قضیـه وجـود ندارد تا همـه را از جمله صنعتگـر ،تولیدکننده ،دانشبنیان و دانشـگاه
را در کنـار هـم قـرار دهـد و مهمتریـن آسـیب مـا در حـال حاضـر این موضوع اسـت.
وی در جمعبنـدی پایـان ایـن میزگـرد گفـت :بـه ایـن مرحلـه رسـیدهایم کـه به یک
سیسـتم هوشـمند گـردآوری و اشـتراکگذاری اطالعـات نیازمند هسـتیم .دلیـل زمانبر
شـدن مرحلـه اعلام نیـاز صنعـت تا برطـرف کـردن آن نیـاز ،عـدم وجود اکوسیسـتمی
مناسـب در ایـن راسـتا بـوده اسـت .بحثـی کـه امـروز شـکل گرفـت بسـیار مفیـد بود و
نیازمنـد دیـده شـدن تمامـی مراحـل از اعالم نیـاز توسـط صنعتگر تـا تولید ،اسـتفاده و
بهکارگیـری آن محصـول اسـت.

■□■

دبیرخانه دانشجویی «جهاد
روایت و تبیین» افتتاح شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۲۵ ،بهمنماه:دبیرخانـه دانشـجویی «جهـاد
روایـت و تبییـن» و رونمایـی از پوسـتر اولیـن همایـش ملـی دانشـجویی جهـاد تبییـن،
نشـان و سـایت دبیرخانـه از سـوی سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
مراسـم افتتاحیـه دبیرخانـه دانشـجویی «جهاد روایـت و تبیین» و رونمایی از پوسـتر
اولیـن همایـش ملی دانشـجویی جهاد تبیین ،نشـان و سـایت دبیرخانه ،توسـط سـازمان

جهاددانشگاهینقش
بیبدیلی در تقویت اراده ملی
نخبگان دارد

رییـس دفتـر حفـظ و نشـر آثـار آیتاهللالعظمـی خامنـهای در قـم تصریح کـرد :نکته
اساسـی کـه شـاید بتوانـد دلیـل این باشـد کـه رهبر ایـن فرمایـش را بهصـورت عمومی
مطـرح کردنـد ،حجـم بـاالی دشـمنی بـه مباحـث ،روایتهـا و تحریفهایـی اسـت کـه
انجـام میشـود.
حجتاالسالموالمسـلمین سـعید صلـح میرزایـی ادامـه داد :جهاد تبیین کامال روشـن
اسـت و وظیفـه مشـخص اسـت و مجـال تبییـن کـردن جهـاد تبییـن نیسـت و از فضای
تبییـن بایـد وارد فاز عملیاتی شـد.

روابـط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجـان شـرقی ۳۰ ،بهمنماه:
عضـو هیـات رییسـه مجلـس شـورای اسلامی و نماینـده مردم شـریف تبریز ،آذرشـهر و
اسـکو در مجلـس ،تاکیـد کـرد :جهاددانشـگاهی جایـگاه بیبدیـل و بینظیـری در تغذیه

جهاد تبیین یک حس مسولیت پذیری نسبت به ذهن مشوش اطرافیان
در ادامـه حجتاالسالموالمسـلمین سـعید صلـح میرزایـی رییـس دفتـر حفظ و نشـر
آثـار آیتاهللالعظمـی خامنـهای در قـم و نویسـنده کتـاب «جهـاد تبییـن» اظهـار کـرد:
جهـاد تبییـن واژهای بـود که بهصـورت جدی از مهرماه  ۱۴۰۰توسـط رهبـری بهکاربرده
شـد امـا تفـاوت اسـتفاده از ایـن واژه در زمانهـای قبـل توسـط مقـام معظـم رهبری در
مخاطبـان بـود .پیـش از این ،ایـن واژه مخاطبانش اسـاتید و علما ،ائمه جمعـه و نخبگان
بودنـد امـا در ایـن نوبـت خطـاب ایشـان بهکل مـردم بهویـژه جوانان توسـعه پیـدا کرد.
وی افـزود :جهـاد تبییـن عکسالعمـل و حساسـیت نسـبت بـه ذهـن مشـوش و
روایتهـای نادرسـتی کـه بـه آن ذهـن وارد شـده و در عرصـه شـناخت دچار مشـکالتی
شـده اسـت ،اما نباید نسـبت بـه آن ذهن آشـفته بیتفاوت باشـیم ،خالصه جهـاد تبیین
یـک حـس مسـولیت پذیـری نسـبت بـه ذهـن مشـوش اطرافیـان و نزدیکانمان اسـت.

آنچه موجب توفیق انقالب شد ،کار فکری بود
عبـاس سـلیمی نمیـن مدیـر دفتر مطالعـات و تدویـن تاریخ ایـران بیان کـرد :انقالب
در یـک محیـط بـاز خـود و اصـول و مبانـی خـود را در کنـار سـایر جریان عرضـه کرد و
همانگونـه کـه امـام مبانـی انقلاب را عرضـه داشـتند و سـایر حزبهـا نیـز ایـن کار را
انجـام دادند.
وی افـزود :امـام یـک تفکر داشـتند و آن ایـن بود که در ایـران اگر تحولـی میخواهد
صـورت بگیـرد بایـد حول اسلام صـورت بگیـرد چـون میخواهـد در صحنه موثـر عمل
کنـد .هیـچ عامـل دیگری نمیتواند منشـأ تحـول در ایران باشـد مگر اسلام.
سـلیمی نمیـن بیـان کرد :آنچـه موجب توفیق انقالب شـد ،کار فکری بود و دلسـوزی
نسـبت بـه همه اقشـار جامعـه با هر گرایـش حتی بـرای آدمهای خبث.
وی در پایـان گفـت :کار فرهنگـی یعنـی اصل قرار دادن رشـد جامعه و انقلاب با این
مشـی پیش رفت.

■□■
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی:
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در جریانها و تحوالت سیاسی و اجتماعی تبیین جایگاه مهمی دارد
دکتـر رحیمیـان در ایـن مراسـم بـا تقدیـر و تشـکر از سـازمان دانشـجویان و مرکـز
فرهنگـی – دانشـجویی امـام ،والیتفقیـه و انقلاب اسلامی در رابطـه بـا اقـدام صحیح
و بهموقـع در راسـتای بیانـات اخیـر رهبـر معظـم انقالب اسلامی بـر لزوم جهـاد تبیین
و ضـرورت روایـت حقیقتهـا و دسـتاوردهای انقلاب اسلامی و جلوگیـری از تحریـف
آنهـا ،اظهـار کـرد :در رابطـه بـا جهـاد روایـت و تبییـن یـک نکته این اسـت کـه تبیین
و واژه تبییـن بـه معنـی تعریـف کـردن و تعبیـر کردن اسـت و اساسـا هر حرکتی شـامل
انسـانی ،فرهنگـی و اجتماعـی بایـد بـا تبییـن همـراه باشـد چـون ما بـا انسـان و جامعه
سـر و کار داریم.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکه انسـان و جامعه حرکـت نمیکنند ،مگر مسـیر آینده
روشـن باشـد ،افـزود :در طـول تاریـخ در تمـام حرکتهـای انجـام شـده جریـان تبییـن
محوریـت دارد .در جریانهـا و تحـوالت سیاسـی و اجتماعـی تبیین جایـگاه مهمی دارد.
سرپرسـت معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی تصریـح کـرد :در انقلاب اسلامی نیـز
حضـرت امـام مبـارزه خـود را با چند سـخنرانی آغـاز کردند و با سـخنرانی خـود ،تبیین
را هـم شـروع کردنـد .همچنیـن امـام بهعنـوان پیشـوای طـراز اول انقلاب در درسهای
فقهـی خـود نیـز بحـث نظریـه حکومـت اسلامی و والیتفقیـه را تبییـن میکردند.
دکتـر رحیمیـان بـا تاکیـد بـر اینکه تبییـن یک ضـرورت بـرای جامعه اسـت ،گفت:
حرکـت تبییـن بـا توجه بـه اقتضائـات روز انجام میشـود.
وی در ادامـه اظهـار کـرد :نکتـه دیگر در رابطه بـا جهاد روایت و تبییـن ،واژه «جهاد»
اسـت کـه رهبـری آن را بـه کار بردهانـد .جهـاد واژه خاصـی اسـت که در مواقـع خاص و
فوقالعاده از آن اسـتفاده میشـود و اسـتخدام این واژه توسـط رهبر انقالب نشـاندهنده
وضعیـت فوقالعـادهای اسـت که کشـور ،انقالب و اسلام در داخل و منطقـه و جهان دارد
و مـا بایـد در خـور شـأن ایـن واژه حضورمـان یـک حضـور جهـادی باشـد ،ماننـد همین
اقدامی که در سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی آغاز شـده اسـت.
دکتـر رحیمیـان تصریـح کـرد :ایـن وضعیـت فوقالعـادهای کـه دشـمن برای کشـور
ایجـاد کـرده اسـت و جنـگ نرمـی و شـناختی کـه بـا آن روبـرو هسـتیم ،بهجـز بـا یک
حرکـت جهـادی و تبیینـی ،قابـل مقایسـه نیسـت .تغییـر باورهـا ،هنجارهـا و ارزشهـا،
هـدف دشـمن از ایـن جنگ شـناختی اسـت تا مـردم و بخصـوص جوانان کشـور را تحت
تأثیـر قـرار دهد.
وی ادامه داد :وظیفه رسـانههای کشـور بهویژه رسـانههای جهاددانشـگاهی اسـت که
هژمونـی رسـانههای غـرب که ارزشهـا و باورهای مردم را هـدف قرار دادهاند ،شناسـایی
و خنثـی کننـد .براسـاس فرمایـش مقـام معظـم رهبـری ،بایـد در جهـاد تبییـن و جهاد
رسـانهای ،بتوانیـم حرکـت بعدی دشـمن را فعاالنه تشـخیص و براسـاس آن اقـدام کنیم.
سرپرسـت معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی ادامـه داد :امیدواریـم افتتـاح ایـن
دبیرخانـه حرکتـی در فضـای دانشـجویی و دانشـگاهی باشـد.
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دانشـجویان جهاددانشـگاهی برگزار شد.
ایـن مراسـم بـا حضـور حجتاالسالموالمسـلمین دکتر روحاهلل شـاطری دبیر شـورای
اسلامی شـدن دانشـگاهها و مراکـز آموزشـی ،حجتاالسالموالمسـلمین سـعید صلـح
میرزایـی رییـس دفتـر حفـظ و نشـر آثـار آیتاهللالعظمـی خامنـهای در قـم و نویسـنده
کتـاب «جهـاد تبییـن» و عبـاس سـلیمی نمیـن مدیـر دفتـر مطالعـات و تدویـن تاریـخ
ایـران ،دکتـر جمـال رحیمیـان سرپرسـت معاونت فرهنگـی جهاددانشـگاهی و دکتر رضا
فریـد زاده سرپرسـت سـازمان دانشـجویان ایـن نهـاد برگزار شـد.

جهاد تبیین میتواند مکمل بیانیه گام دوم انقالب باشد
حجتاالسالموالمسـلمین دکتـر روحاهلل شـاطری دبیـر شـورای اسلامی شـدن
دانشـگاهها و مراکـز آموزشـی تصریـح کـرد :یکـی از ویژگیهـای ارزنـده رهبـر انقلاب
گشـودن افقهـای جدیـدی در عرصههـای فرهنگـی ،اجتماعی و سیاسـی در دوره حضور
فرهنگـی ایشـان در قبـل و بعـد از انقلاب اسـت.
وی افزود :جهاددانشـگاهی یک سـازمان فکری و فرهنگی اسـت و هویتش این اسـت
و ایـن هویـت آن بـر تمـام هویتهایی که به دسـت آورده اسـت مقدم اسـت
حجتاالسالموالمسـلمین دکتـر روحاهلل شـاطری تصریـح کـرد :جهاد تبییـن میتواند
مکمـل بیانیه گام دوم انقالب باشـد.
وی افـزود :نهضتهـا بـرای مانـدگاری احتیـاج بـه چنـد عنصـر دارند .از جملـه عنصر
اقبـال تودههـا ،داشـتن عناصـر و مهرههـای کارآمـد و نظامهـای فکـری خوب.
دبیـر شـورای اسلامی شـدن دانشـگاهها و مراکز آموزشـی گفـت :جهاد تبییـن یعنی
هماهنگـی سـپر دفاعـی در تنویـر افـکار عمومـی ،آنجایی کـه حمله صـورت میگیرد.
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روحیـه اراده ملـی در بیـن قشـر دانشـگاهی متخصص و نخبـگان دارد.
دکتر جعفر محسـنی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی ،با حضور در
دفتـر دکتـر روحاهلل متفکـر آزاد نماینده مردم تبریز ،آذرشـهر و اسـکو در مجلس شـورای
اسلامی بـا وی دیـدار و گفتوگو کرد.
دکتـر روحاهلل متفکـر آزاد نماینـده مـردم تبریـز ،آذرشـهر و اسـکو در مجلس شـورای
اسلامی در ایـن نشسـت با اشـاره به برگـزاری نمایشـگاه دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی
اظهـار کـرد :فعالیتهـای بسـیار درخشـانی در حوزههـای مختلـف زیسـتی ،کشـاورزی،
دامپـروری ،ژنتیـک ،نانوتکنولـوژی ،هوافضا ،امنیتـی و حوزههای فرهنگی  -رسـانهای در
این نمایشـگاه مشـاهده شد.
وی ادامـه داد :سـرعت فعلـی فعالیتهـای انجامشـده توسـط جهاددانشـگاهی بسـیار
خـوب اسـت و مـا منتظـر هسـتیم تا در آینـدهای نزدیک شـاهد گشـوده شـدن مرزهای
جدیـدی از علم و شـکوفایی در جهاددانشـگاهی باشـیم.
متفکـر آزاد ،بـا بیـان اینکـه بـه دلیل سـابقه درخشـان جهاددانشـگاهی انتظـارات و
توقعـات از ایـن نهـاد باال رفته اسـت ،گفـت :باید بیش از این شـاهد فعالیتهای جهشـی
جهاددانشـگاهی باشـیم و همـه مـا منتظر هسـتیم تا جهاددانشـگاهی مانند رانشـگرهای
فضایـی ،در اوج کار مـدار حرکتـی خـود را تعویـض کند.
نماینـده مـردم تبریـز در مجلس شـورای اسلامی ،در بخـش دیگری از سـخنان خود
متذکـر شـد :نقـش ویـژه جهاددانشـگاهی زمانـی جلـوه میکند که سـایر نهادهـا منتظر
حرکـت جدیـدی از این نهاد هسـتند.
متفکـر آزاد در پایـان بـا تاکیـد بر لـزوم حرکت جهاددانشـگاهی به سـمت خودکفایی
و تولیـد ثـروت ،خاطرنشـان کـرد :یکـی از پیشـنهادهایم بـه جهاددانشـگاهی حرکـت به
سـمت خودکفایـی بودجهای اسـت و سـطح تکنولـوژی موجـود در بدنه جهاددانشـگاهی
امـکان تولیـد ثـروت را فراهـم مـیآورد و شـما بایـد بـه مرحلـهای از خودکفایـی و تولید
ثـروت برسـید کـه بودجههـای دولتـی بسـیار جزئـی بـه نظـر بیاید و مـا نیـز در مجلس
شـورای اسلامی نیـز آمـاده هرگونـه حمایـت از این نهـاد انقالبی هسـتیم.
دکتـر جعفـر محسـنی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی نیـز در این
دیـدار طـی سـخنانی در تشـریح اقدامـات انجـام شـده در طـرح ملـی توسـعه مشـاغل
خانگـی گفـت :جهاددانشـگاهی مجـری و وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی کارفرمای
ایـن طـرح هسـتند و مخاطـب ایـن طرح نیـز کلیـه افراد بیـکار و جویـای کار هسـتند.
وی ادامـه داد :مقررشـده اسـت بیـش از  54هـزار نفـر در  31اسـتان کشـور در ایـن
طـرح به اشـتغال برسـند کـه سـهم آذربایجان شـرقی از این تعـداد  ۳۰۰۰نفر اسـت که
ایـن طرح اواسـط سـال  1399شـروع شـده و بیـش از  ۲۵۰۰نفر آموزشهـای عمومی و
تخصصـی را توسـط پشـتیبانها و پیشـرانها دیدهانـد.
دکتـر محسـنی ،افـزود :همچنیـن بیـش از  2300نفـر از طریـق اتصـال بـه بـازار
بهصـورت مسـتقل و تحـت پوشـش پیشـران در رشـتههای بافنـده تابلو فـرش ،قالیبافی،
خیاطـی لبـاس و پوشـاک ،انـواع صنایعدسـتی و رشـتههای مترجمـی ،گرافیسـت
کامپیوتـر ،ویرایـش متـون و برنامهنویسـی ،مشـغول بـه فعالیـت هسـتند.
وی ادامه داد :در این طرح  22شـبکه کسـبوکار در مشـاغل خانگی ایجاد شـده و 65
فروشـگاه آنالیـن بـرای ارایه محصـوالت متقاضیان در مـکان بازارهای آنالین پی میشـه،
چیگل و کاربن راهاندازی شـده اسـت و  69طرح پیشـرانها در سـطح آذربایجان شـرقی
بـرای دریافت تسـهیالت مشـاغل خانگی بـه دسـتگاههای اجرایـی و اداره کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی اسـتان معرفی شـده اسـت.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجـان شـرقی در پایان سـخنان خود خواسـتار
حمایـت نماینـدگان مجلـس از ایـن طرح شـد و گفت :طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی
یـک طـرح ملـی بـوده و برای ادامـه به حمایـت مسـئوالن و نمایندگان نیـاز دارد.

■□■
معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی خرب داد:

پیشبینی برگزاری منایشگا ههای
ملی و استانی ارایه محصوالت
مشاغل خانگی

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ۲۳ ،بهمنماه  :معاون آموزش

و کارآفرینی جهاددانشگاهی از پیشبینی برگزاری نمایشگاههای ملی و استانی بهمنظور
ارایه محصوالت و تولیدات طرح ملی توسعه مشاغل خانگی خبر داد.
دکتـر محمدصـادق بیجنـدی معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشـگاهی در نشسـت
مشـترک بـا پیشـرانان طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی خوزسـتان کـه در اهـواز برگزار
شـد ،اظهـار کـرد :رهبـر معظـم انقلاب تعبیری بـه این مضمـون دارنـد که :هـر وقت به
مـردم تکیـه کردیـم و مـردم را بـاور کردیـم ،به نتایـج و دسـتاوردهای خوبی رسـیدهایم؛
بـه نظـر میرسـد بـاور بـه نقـش و جایـگاه رفیـع مـردم در طـرح ملـی توسـعه مشـاغل
خانگـی خوزسـتان کـه بـا مدیریت و نظـارت عالیه اداره کل تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی
توسـط جهاددانشـگاهی بهعنـوان یـک نهـاد توسـعهای و دانشبنیان در حال اجرا اسـت،
در حال رخ دادن اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اهمیـت افزایـش همافزایـی ،ادامـه داد :همافزایـی بیـن پیشـرانان،
کارآفرینـان و افـراد عالقهمنـد و فعـال در این طرح الزم اسـت بیش از پیـش افزایش یابد
و ایـن مهـم وقتـی محقـق خواهد شـد کـه از هم آموختـن را جـدی بگیریم.
دکتـر بیجنـدی همچنیـن بـه نقـش صـادرات در پایایـی و مولد بودن اشـتغال اشـاره
و اظهـار داشـت :قـدر همجـواری بـا کشـور عـراق را بـا توجـه بـه قرابتهـای فرهنگی و
اعتقـادی بدانیـد و بـرای ایـن فرصت بینظیـر برنامهریزی و هدفگذاری درسـت داشـته
باشـید .امیدواریـم با همـکاری و همفکری همـه نقشآفرینان حوزه کارآفرینی و اشـتغال
اسـتان خوزسـتان و بر اسـاس یـک برنامهریـزی هدفمند ،کارهـای اثربخـش و ماندگاری
در ایـن حوزه انجـام دهیم.
معـاون آمـوزش و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی بـا اشـاره به نقـش پیشـرانان در ترویج
فرهنـگ کار و تلاش گفـت :بهمنظـور توسـعه مشـاغل خانگـی و کمـک بـه اقتصـاد
خانوادههـا ،الزم اسـت تجربیـات افـراد فعال و موفق در این حوزه مستندسـازی و بازنشـر
شـود بـه همیـن منظـور از مدیران طـرح در اسـتان تقاضـا میشـود از پیشـرانان فعال و
همـکار طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی اسـتان ،کلیپهـای کوتـاه مدت تهیه شـود.
وی افـــزود :بهمنظـــور توســـعه بـــازار و معرفـــی ظرفیـــت محصـــوالت مشـــاغل
خانگـــی و بـــا بهرهگیـــری از تجـــارب بینالمللـــی در حـــوزه کمـــک بـــه بازاریابـــی
و فـــروش ایـــن محصـــوالت ،مطالعـــات و برنامهریزیهـــای الزم بـــرای برگـــزاری
دو نوبـــت نمایشـــگاه ملـــی و اســـتانی در ســـال در دســـتور کار اســـت کـــه امیـــدوارم
بـــا رفـــع شـــرایط شـــیوع ویـــروس کرونـــا بتوانیـــم بـــا همـــکاری ســـازمانها و
دســـتگاههای ذیربـــط در کمتریـــن زمـــان ممکـــن اجرایـــی شـــود.
معـاون آمـوزش و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی گفـت :کار ارزشـمند سـازمان
جهاددانشـگاهی خوزسـتان توجـه بـه فرصتهـا ،نیازهـا و ظرفیتهـای اسـتان در حوزه
پوشـاک اسـت .همـکاران مـا بـا تلاش و برنامهریـزی مسـتمر توانسـتهاند جمـع قابـل
قبولـی از کارآفرینـان ،پیشـرانان و عالقهمنـدان حـوزه پوشـاک را در قالـب یـک شـبکه
تخصصـی گـرد هـم آورده و بـا ارایـه آموزشهـا و مشـاورههای عمومـی و تخصصـی الزم
در زنجیـره ارزش (تامیـن ،تولیـد ،بازاریابـی و فـروش) ،اقدامـات بسـیار مفیـدی را انجام
دهنـد .قطعـا ایـن حرکت علمـی و همدالنه ،نویدبخش روزهای بسـیار خوبـی برای آینده
شـبکه پوشـاک خوزسـتان اسـت و امیدواریـم در آینـده این شـبکه بتواند در سـطح ملی
فعالیتهـای مفیـد و اثرگـذاری داشـته باشـد.
در این نشسـت پیشـرانان همکار در حوزه پوشـاک طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی،
ضمـن تشـکر از اقدامـات انجـام شـده توسـط اداره کل تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی و
سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان ،بـه بیـان نظـرات ،مشـکالت و دغدغههـا ،معرفـی
محصـوالت و تعـداد افـراد شـاغل مسـتقیم و غیرمسـتقیم پرداختند.
ط ــرح مل ــی توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی ب ــا ه ــدف ایج ــاد اش ــتغال ب ــرای  ۵۴ه ــزار
نف ــر از س ــوی وزارت تع ــاون ،کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــه جهاددانش ــگاهی واگذارش ــده
اس ــت و س ــازمان جهاددانش ــگاهی خوزس ــتان نی ــز ب ــا س ــهمیه  ۲۵۰۰نف ــر ،مج ــری
ای ــن ط ــرح در اس ــتان اس ــت.
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اولین رویداد پانزدهمین
جشنواره ملی خلیجفارس
برگزار شد

برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی مرکـز گردشـگری علمـی – فرهنگـی دانشـجویان ایـران   ۴آبـان
ماه:اولیـن رویـداد پانزدهمیـن جشـنواره ملـی خلیجفـارس بـا تجلیـل از خانـواده معظم
شـهدای خلیجفـارس در بوشـهر برگـزار شـد.
پانزدهمیـن جشـنواره ملـی خلیجفـارس بـا حضـور خانوادههـای معظـم شـهدای
خلیجفـارس توسـط مرکـز گردشـگری علمـی ـ فرهنگـی دانشـجویان ایران بـا همکاری
جهاددانشـگاهی بوشـهر در اسـتان بوشـهر افتتـاح شـد.
رحیـم یعقـوب زاده رییـس مرکـز گردشـگری علمـی  -فرهنگـی دانشـجویان ایـران
در ایـن نشسـت بـا تاکیـد بر اهمیـت منطقـه خلیجفارس بـرای ایـران ،منطقـه و جهان،
گفت :تاکنون  ۱۴دوره این جشـنواره برگزار شـده اسـت و امسـال این دوره در قالب ۱۵
رویـداد در طـول سـال برگزار میشـود.
وی ادامـه داد :ایـن دوره بـا هـدف پاسداشـت و برجسـته کـردن موضـوع خلیجفارس
در قالـب  ۱۵رویـداد تـا اردیبهشـتماه سـال آینده برگزار میشـود و امـروز اولین رویداد
افتتاحیـه پانزدهمیـن دوره جشـنواره خلیجفارس برگزار شـد.
یعقـوب زاده بـا اشـاره به اینکه از سـال  ۸۴تاکنون دو هـزار و  ۶۴۸مقاله در خصوص
خلیجفـارس از طریـق برگـزاری همایشهایـی کـه تاکنـون داشـتهایم ارائهشـده اسـت،
گفـت :ایـن دوره نیـز توسـط مرکـز گردشـگری علمـی – فرهنگـی دانشـجویان ایـران با
برخـی از واحدهـای جهاددانشـگاهی در قالـب رویدادهـای مختلف برگزار خواهد شـد که
اختتامیـه آن نیـز اردیبهشـت  ۱۴۰۱همزمـان بـا روز ملـی خلیجفـارس برگـزار خواهـد
شد .
وی افـزود :بخشـی از مقالههـای ارائهشـده بـه ایـن جشـنواره در قالـب کتابهـای
مجموعـه مقـاالت چـاپ و بـه مسـووالن و کارشناسـان مرتبـط بـا حـوزه خلیجفـارس
ارائهشـده اسـت تـا بـرای برنامهریـزی و سیاسـتگذاری در ایـن حـوزه مـورد اسـتفاده
قـرار گیرد.
رییـس مرکـز گردشـگری علمـی  -فرهنگـی دانشـجویان ایـران بـر لزوم تلاش برای
تثبیـت و مطـرح کـردن نـام خلیجفـارس در سـطح بینالمللـی تاکیـد کـرد و گفـت :در
حـوزه بازاریابـی و تبلیغـات بهویـژه در عرصـه بینالمللـی بـرای شناسـاندن ظرفیتهـا و
توانمندیهـای ایـن نـام تلاش خواهیـم کرد.
در ادامـه نیـز مهـدی عباسـی رییـس سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی بـه
جانفشـانیهای شـهدای گرانقـدر کشـورمان در منطقـه خلیجفـارس اشـاره کـرد و
گفـت :در رویاروییهایـی کـه در خلیجفـارس بـا نیروهـای آمریکایـی رخ داد ،شـهید
نـادر مهـدوی بـه همـراه رزمنـدگان و شـهدای دریـا دلـی همچـون نـادر مهـدوی ،بیژن
گـرد ،غالمحسـین توسـلی ،نصـراهلل شـفیعی ،مجیـد مبارکی ،خـداداد آبسـاالن و مهدی
محمدیهـا باعـث اقتـدار ایـران شـد.
وی تصریـح کـرد :تقویـت بنیـه دفاعـی و نظامـی ـ دفاعـی دریایی جمهوری اسلامی
ایـران یکـی از مهمتریـن راههـای مقابلـه بـا قدرتهـای جهانـی بـرای حفـظ اقتـدار
جمهـوری اسلامی اسـت.
در ادامـه مهنـدس احمدی زاده رییس جهاددانشـگاهی بوشـهر گفت :نـام خلیجفارس
بـرای همیشـه با نـام ایران اسلامی گرهخـورده و اتفاقاتی که بـا رشـادتهای دلیرمردان

ایـران اسلامی در ایـن منطقه ثبتشـده موجـب جاویدانی نام خلیجفارس شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد :دریـادالن نیـروی دریایـی ارتـش و سـپاه در منطقـه خلیجفـارس از
جملـه شـهید نـادر مهـدوی و یارانـش و شـهید مسـعود خلعتـی و همرزمانش بـا تقدیم
جـان حماسـههای افتخارآمیـزی آفریدنـد کـه نمونـه بـارز دیگـری در سـالهای اخیر به
اسـارت گرفتـن تفنگـداران دریایـی آمریـکا جنایتـکار از سـوی نیـروی دریایـی سـپاه به
فرماندهـی سـردار رزمجو اسـت.
احمـدی زاده عنـوان کـرد :سلسـله کارگاههایـی در حـوزه خلیجفارس بـا رویکردهای
ملـی و بینالمللـی و برخـی کارهای علمی و پژوهشـی برگزار و نمایشـگاه کتاب و اسـناد
خلیجفـارس از دیگـر رویدادهـای پیشبینیشـده برای بزرگداشـت روز ملـی خلیجفارس
است.
وی یـادآور شـد :بـا هـدف جلوگیـری از تحریـف نـام خلیجفـارس اسـتفاده از ظرفیت
مقالههـای علمـی و پژوهشـی هـم در دسـتور کار جشـنواره قـرار دارد کـه در اختتامیـه
مقالههـای برتـر معرفـی میشـود.
در ادامـه مراسـم ،زهـرا تعجـب همسـر شـهید مسـعود خلعتـی بـه بیـان ویژگیهای
اخالقـی ایـن شـهید و نحـوه شـهادت وی پرداخت.
حسـین فقیـه بـرادر شـهید نادر مهـدوی نیـز از این شـهید بزرگوار گفـت و در بخش
پایانـی مراسـم نیـز ،خانـواده معظـم شـهدا با حضـور مسـووالن نیـروی دریایـی ارتش و
نیـروی دریایـی سـپاه مـورد تقدیر قـرار گرفتند.
گفتنـی اسـت ،ایـن جشـنواره در جهاددانشـگاهی بوشـهر و همزمـان بهصـورت
ویدئوکنفرانـس در سـالن جلسـات شـهید صبـوری معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی
برگـزار شـد.

■□■
در دیدار رییس جهاددانشگاهی با استاندار تاکید شد:

جهاددانشگاهی از ارکان توسعه
در سیستان و بلوچستان

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی سیسـتان و بلوچسـتان ۱۲ ،آبان مـاه :دکتر حمیدرضا
طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در سـفری یـکروزه به اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان با
دکتـر حسـین مـدرس خیابانی اسـتاندار دیـدار و گفـت وگو کرد.
دکتـر طیبـی در ایـن دیـدار گفـت :جهاددانشـگاهی؛ نمـاد توسـعه و خودبـاوری در
عرصههـای علمـی و فنـاوری و طرحهـای اشـتغال محـور در کشـور اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه جهاددانشـگاهی از ابتدای تأسـیس در سـال  ،۱۳۵۹خطمشـی
ً
کاملا درسـت و متمرکـز بـر توسـعه علمـی و فناورانـه و توسـعه فرهنگی،
کاری خـود را
بهعنـوان دو زیرسـاخت اصلـی پیشـرفت دانشبنیان کشـور انتخـاب کرد ،افـزود :عبور از
موانـع بـا باور تـوان ایرانی خودبـاوری و لزوم تجاریسـازی فعالیتهای پژوهشـی اولویت
جهاددانشـگاهی است.
رییـس جهاددانشـگاهی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه عامـل توسـعه در هـر
کشـور ،توسـعه فرهنگـی علمـی و فناورانـه اسـت افـزود :یکـی از موضوعـات اصلـی در
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جهاددانشگاهی از ارکان توسعه در سیستان و بلوچستان است
اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان نیـز در ایـن دیـدار گفـت :جهاددانشـگاهی بهعنـوان
یکـی از ارکان توسـعه در سیسـتان و بلوچسـتان اسـت و میتـوان از ظرفیـت علمـی و
پژوهشـی ایـن نهـاد انقالبـی در پیشـبرد اهـداف توسـعهای اسـتان اسـتفاده کرد.
دکتـر مـدرس خیابانی بـا بیان اینکـه جهاددانشـگاهی میتواند در حوزههـای مختلف
ظرفیـت ایجـاد کنـد و ایـن در نوع خـود یک هنر اسـت افـزود :جهاددانشـگاهی مصداق
بـارز کار جهـادی در حوزههـای علمی ،پژوهشـی ،اشـتغال و فناوری اسـت.
وی بیـان کـرد :بـا اسـتفاده از ظرفیتهـای جهاددانشـگاهی در بحـث تولیـد علـم در
عرصههـای فناورانـه میتـوان قطـع وابسـتگی بـه دانـش خارجی را بـا حمابـت و اعتماد
بـه نیروهـای بومی انجـام داد.
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جهاددانشـگاهی توجـه و اعتمـاد به توان ایرانی هسـت مـا در جهاددانشـگاهی توجه ویژه
بـه ایـن موضـوع داشـته و بـه نتایـج خوبـی رسـیدهایم.
دکتـر طیبـی بیـان کـرد :تـا کنـون کارهـای بسـیار خوبـی در حوزههـای پزشـکی،
فنـی و مهندسـی ،کشـاورزی ،علـوم انسـانی ،آمـوزش ،اشـتغال و کارآفرینـی ،همچنیـن
ساختارسـازیهای مطلوبـی در ایـن نهـاد صـورت گرفته اسـت و فکـر میکنـم در زمینه
ایجـاد خودبـاوری در مـردم و اثبـات اینکه کشـور تـوان انجـام کارهای بزرگ و شـاخص
در ایـن حوزههـا را دارد ،موفـق عمـل کردهایـم .امـروز نیـز در سـطحی هسـتیم کـه بـه
ً
کاملا بهروز هسـتیم.
لحـاظ علمـی
وی تصریـح کـرد :در حـوزه پزشـکی ،روی مباحـث ژندرمانی ،سـلول درمانـی درمان
نابـاروری ،درمـان سـرطان پسـتان بـا همـکاری پژوهشـگاه رویـان و ابنسـینا متمرکـز
هستیم .
دکتـر طیبـی همچنیـن با اشـاره بـه موفقیتهـای جهاددانشـگاهی در حـوزه صنعت
نیـز گفـت :در حـوزه فنـی و مهندسـی نیـز کار بـه همیـن شـکل دنبـال میشـود
و فناوریهایـی کـه تولیـد کردهایـم ،مطابـق بـا پیشـرفتهترین فناوریهـای روز دنیـا
هسـتند .بهعنوانمثـال ،در پـروژه یـک رام قطـار  ۷واگنـه ملـی مترو ،مسـئولیت طراحی
و سـاخت سیسـتم رانـش بهعنـوان یکـی از هایتکتریـن و گرانتریـن بخـش واگنهای
متـرو بـر عهـده جهاددانشـگاهی بود و توانسـتیم ایـن پروژه را بـا موفقیت تکمیـل کنیم.
رییـس جهاددانشـگاهی ادامه داد :در بحث تجهیزات پزشـکی نیز توانسـتیم در دوران
کرونـا اولیـن کیت تشـخیص کرونا را در کشـور تولیـد کنیم و به ثبت برسـانیم.
وی همچنین با اشاره به توانمندیهای سیستان و بلوچستان در بخشهای مختلف
همچون آبزیپروری نیز گفت :با تولید تورهای پرورش ماهی در بخش آبزیپروری توسط
جهاددانشگاهی توانستهایم نیاز اصلی کشور به خارج را کاهش چشمگیری دهیم و با
حمایت دولت در استان از این بخش آمادگی داریم تا صنعت آبزیپروری در سیستان و
بلوچستان را با توجه به وجود منبع دریا ایجاد و توسعه دهیم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـه موضـوع آبشـیرینکنها نیز اشـاره کرد و گفـت :در حال
حاضـر بخشـی از فناوریهـای مـورد نیـاز تلمبهخانههـا را تأمیـن میکنیـم ،امـا هنـوز
کار جـدی در زمینـه آبشـیرینکنها صـورت نگرفتـه اسـت .اعلام آمادگـی میکنیـم
کـه میتوانیـم مدیریـت تولیـد آبشـیرینکنها در داخـل و همچنین انتقـال فناوری در
داخـل را بـر عهـده بگیریم.
دکتـر طیبـی همچنیـن بـه اصلاح نـژاد دام بهعنـوان یکـی از برنامههـای مهـم
جهاددانشـگاهی نیـز اشـاره کرد و گفـت :با توجه به اینکه این اسـتان نژاد گاو سیسـتانی
را دارد و ایـن نـژاد در خطـر نابـودی اسـت میتوانیـم بـا متخصصین خود در پژوهشـگاه
ایـن سـینا بـه اصلاح و پـرورش ایـن نـژاد دام در سیسـتان و بلوچسـتان اقـدام کنیم.
وی بـه یکـی دیگـر از توفیقـات جهاددانشـگاهی در عرصـه صنعـت نیـز اشـاره کـرد
و گفـت :در حـوزه صنعـت ،فناوریهـای متعـددی را تولیـد کردهایـم کـه میتـوان بـه
سـاخت بـاالی  ۹۰درصـد فرسـتندههای صـدای جمهـوری اسلامی توسـط ایـن نهـاد
اشـاره کنیم.
رییـس جهاددانشـگاهی در ادامـه بـه ورود فناوریهـای ایـن نهـاد بـه حـوزه نفت نیز
اشـاره کـرد و گفـت :در حوزههـای نفـت در بحـث سـاخت متههـای حفـاری بـه ایـن
تکنولـوژی در جهاددانشـگاهی رسـیدهایم همچنیـن در بحـث آبهـای ژرف نیـز تولید و
سـاخت متههـای حفـاری را انجـام داده کـه میتوانـد در بحـث اسـتخراج آبهـای ژرف
بـه کمـک اسـتان بیاید.
وی بـا بیـان ایـن کـه در بحث آموزشهـای مهارتـی در حـوزه آموزش عالـی ،علمی-
کاربـردی و همینطـور آموزشهـای کوتاهمـدت ،جهاددانشـگاهی مجموعـه بسـیار
توانمنـدی را در سراسـر کشـور در اختیـار دارد و نـگاه مـا عمدتاً نگاه مهارتی اسـت ادامه
داد :کشـور نیـز دارای ظرفیتهـای بسـیار خوبی اسـت و میتوان از ظرفیـت آموزشهای
مهارتـی کوتاهمـدت بـرای تربیـت نیروهـای مـورد نیـاز بـرای اجـرای پروژههـا اسـتفاده
کـرد .البتـه بایـد ایـن اراده و بـاور در دولـت وجـود داشـته باشـد کـه میتوانیـم جهـش
اقتصـادی در کشـور ایجـاد کنیـم و شـرایط آن نیـز فراهـم اسـت و بایـد برنامهریـزی در
ایـن زمینه داشـته باشـیم .جهاددانشـگاهی در حوزههایی که اشـاره شـد ،یقینـاً میتواند
کمکهـای بسـیار موثری به توسـعه کشـور داشـته باشـد.

اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان در ادامـه اظهـار کرد :توسـعه بدون تولیـد امکانپذیر
نیسـت و تولیـد بـدون فناوری نیـز امکانپذیر نیسـت و ایـن ظرفیت در جهاددانشـگاهی
وجـود دارد کـه ایـن دو پارامتـر را در کنـار همدیگر به ثمر بنشـاند.
دکتـر مـدرس خیابانـی افـزود :جهاددانشـگاهی سیسـتان و بلوچسـتان میتواند بحث
صنعـت و اشـتغال صنعتـی و فنـاوری علمـی ایـن اسـتان را بـه کشـور معرفـی کنـد و
سیسـتان و بلوچسـتان را بـه ایـن لحاظ به جهاددانشـگاهی کشـور متصل کند تـا بتوانیم
از ایـن ظرفیت در راسـتای توسـعه اسـتان اسـتفاده کنیم.
وی تصریـح کـرد :سیسـتان و بلوچسـتان ظرفیـت مناسـبی در بحـث معـادن،
آبزیپـروری ،کشـاورزی ،پـرورش دام و طیـور ،گیاهـان دارویـی دارد و شـناختی کـه
بنـده از جهاددانشـگاهی دارم میتوانیـم از امکانـات علمـی و طرحهای جهـادی این نهاد
انقالبـی در راسـتای توسـعه اسـتان اسـتفاده کنیـم.
اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان خاطرنشـان کـرد :مـا در بحـث صنعـت اسـتان بـه
ایـن نتیجـه رسـیدهایم کـه صنعـت اسـتان یـک مقاومـت سـنتی دارد کـه بـرای بـهروز
شـدن نیـاز بـه توسـعه علمـی ،پژوهشـی و فناورانـه را دارد کـه میتوانیـم از ظرفیـت
جهاددانشـگاهی اسـتان اسـتفاده کنیـم.
وی همچنیـن بـه بحـث پرورش گاو سیسـتانی در اسـتان نیز اشـاره کرد :مـا آمادگی
ایـن را داریـم کـه بـا ورود جهاددانشـگاهی در ایـن عرصـه حمایتهـای مادی نیـز انجام
دهیم.
دکتـر مـدرس خیابانـی بـه بحـث آبهـای ژرف در اسـتان نیز اشـاره کـرد و گفت :با
تولیداتـی کـه جهاددانشـگاهی در خصـوص متـه و ابـزار حفاریهـا دارد میتوانیـم ایـن
نهـاد را بـه ایـن بخـش ورود جـدی دهیـم و از ظرفیـت علمـی و پژوهشـی آن اسـتفاده
کنیم .
دکتـر حمیدرضـا طیبـی در ادامـه سـفر خـود بـه سیسـتان و بلوچسـتان در دیـدار
بـا نماینـده ولیفقیـه در سیسـتان و بلوچسـتان افـزود :در حـوزه پزشـکی تمرکـز مـا
بـر فناوریهـای نویـن مثـل ژندرمانـی ،ویـروس درمانـی درمـان نابـاروری و در درمـان
بیمـاری صعبالعلاج بـا محوریـت درمـان سـرطانها اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی در ادامـه گفـت :اصوالً ،حل اکثر مشـکالت در حـوزه داخلی،
پیشـرفت دانشبنیان کشـور اسـت؛ پیشـرفتی که منجر به توسـعه اقتصـادی دانشبنیان
و اقتدار اقتصادی کشـور میشـود.
دکتر طیبی در ادامه افزود :در حوزههای نفت در بحث ساخت متههای حفاری به
این تکنولوژی در جهاددانشگاهی رسیدهایم همچنین در بحث آبهای ژرف نیز تولید
و ساخت متههای حفاری را انجام داده که میتواند در بحث استخراج آبهای ژرف به
کمک استان بیاید.
همچنین رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر ضرورت توجه به سیستانوبلوچستان،
به تجربیات موفق و ظرفیتهای ویژه جهاددانشگاهی که امکان ارائه در استان دارد از
جمله اصالح نژاد دام؛ پژوهشکده گیاهان دارویی؛ فناوریهای مربوط آبهای ژرف؛ مراکز
تخصصی مثل مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری اشاره نموده و برای در اختیار قرار دادن
این ظرفیتها به استان ،اعالم آمادگی نمود و خواستار حمایت مسئوالن استان و تأمین
زیرساختهای الزم در این جهت شد.
آیتاهلل مصطفی محامی نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار اظهار
کرد :زمینههای مختلفی در سیستانوبلوچستان برای فعالیت جهاددانشگاهی وجود دارد.
امامجمعه زاهدان ضمن اشاره به نشست قبلی با حضور رییس سابق جهاددانشگاهی
استان ،از عدم ارائه گزارش از اقدامات این مجموعه در جلسه مذکور گالیه کرد و اظهار
داشت :در جلسه مذکور ،مباحث راجع به طرحهایی بود که قصد اجرای آن وجود داشت
نه اقداماتی که صورت پذیرفته بود.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به نقاط قوت و ظرفیتهای جهاددانشگاهی،
سفرهای بیشتر و توجه خاص مسئوالن امر به سیستانوبلوچستان را خواستار شد و تاکید
کرد :مسئوالن استان باید زمینه را برای فعالیت جهاددانشگاهی فراهم کنند.
آیتاهلل محامی ویژگیهای مردم استان از جمله صبر ،مهربانی و قدرشناسی را
خاطرنشان نمود و ادامه داد :عقبماندگی و محرومیت تاریخی در استان ،مشکالتی ایجاد
کرده است که امیدواریم با اقدامات شما ،مردم استان ثمرات روحیه جهادی را حس کنند.
همچنین با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی ،استاندار سیستان و
بلوچستان ،روسای دانشگاهها ،مدیران دستگاههای اجرایی استان ،مراسم معارفه "عباس
صفدری" بهعنوان سرپرست جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان برگزار شد.
دکتر حمیدرضا طیبی در این جلسه با اشاره به سخن امام علی (ع) مبنی بر این که
"علم قدرت است و هر کس به آن دست پیدا کند پیروز میشود و هر کس پیدا نکند
شکست میخورد" گفت :مساله اصلی کشور توسعهپذیری و تولید علم و فناوری است و
جهاددانشگاهی این مهم را در تولید علم و فناوری با انجام کارهای متعدد نشان داده است.
رییس جهاددانشگاهی در ادامه توسعه فناوری علم و دانش و کاربردی کردن آن را سه
رکن مهم توسعه دانست و بیان کرد :توافقهایی با استاندار انجامشده تا در تمامی موارد
مدنظر حمایت دولت را برای انجام پروژههای جهاددانشگاهی در استان داشته باشیم.
دکتر طیبی تاکید کرد :همچنین تالش میکنیم تا در مسائل مهمتر نظیر درمان
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ناباروری ،زخمهای بدخیم بهمانند زخمهای دیابت و برخی سوختگیها ،اصالح نژاد دامی
و گیاهان روغنی و دارویی کارهای ویژهتری را در استان سیستان و بلوچستان پیگیری
کنیم.
همچنین حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان در این جلسه نیز گفت:
دانش الزمه توسعه است و برای پیشرفت و توسعه سیستان و بلوچستان توجه به دانش
بسیار مهم و حیاتی است که با داشتن ظرفیت علمی و فناورانه جهاددانشگاهی میتوان از
آن برای پیشرفت استان استفاده کرد.
استاندار در ادامه رفع مشکالت جامعه را در نیازمندی به علم و تولید وابسته دانست و
الزمه تولید را در گرو توسعه طرحهای دانشبنیان عنوان کرد.
مدرس خیابانی گفت :جهاددانشگاهی توانسته روح خودباوری و تولید و ساخت را در
کشور نمایان کند.
استاندار همچنین خواستار تداوم این روحیه در این نهاد شد و بیان کرد :که همه ایران
به نتیجه رسیده که کشورهای خارجی چیزی در اختیار ما قرار نمیدهند و این تحریمها
این پیامد را داشت که ایرانیان با تکیهبر خودشان بتوانند در تولید ،پیشرفت و آبادانی
بهسرعت حرکت کنند.
وی در ادامه ،اتصال سیستماتیک بین حوزه پژوهشی ،آموزشی و فرهنگ با دستگاهها را
برای حل مشکالت در حوزه اجرایی امری ضروری دانست و گفت :با ورود جهاددانشگاهی
به حوزههای مختلف و با استفاده از ظرفیت علمی این نهاد میتوان به توسعه سیستان و
بلوچستان سرعت بخشید.
وی همچنین ،با ارائه پیشنهادهایی در بخشهای مختلف شامل چاههای ژرف ،دامهای
سنگین شامل گاو سیستانی و شتر بلوچی ،گیاهان دارویی با ایجاد یک ظرفیت بزرگ در
استان و ورود حوزه سیمان تعریف موضوعشان را برای جهاددانشگاهی مشخص کرد و از
همه دستگاههای اجرایی مرتبط تقاضای همکاری با جهاددانشگاهی را داشت.
گفتنی است ،در پایان این جلسه از زحمات دکتر منصور تاجری تقدیر و تشکر به
عمل آمد.
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دکرت طیبی در بازدید منایندگان مجلس شورای اسالمی
از پژوهشکده رسطان معتمد:

در صورت حامیت مجلس
از جهاددانشگاهی ،توانایی
فعالیتهای ملی در حوزه
درمان رسطان را داریم

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۱۳ ،آبان ماه :رییس جهاددانشگاهی در جلسه دیدار
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی ،با اشاره
به اهمیت و ارزش حضور نمایندگان مجلس در این مرکز بهعنوان یکی از مراکز با اهمیت
جهاددانشگاهی ،تصریح کرد :چنانچه مجلس شورای اسالمی از جهاددانشگاهی حمایت
کند ،جهاددانشگاهی توانایی فعالیت ملی در زمینه درمان سرطان را خواهد داشت.
دکتر طیبی با اشاره به نامگذاری سال  ۱۴۰۰و تاکید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
بر "تولید ،پشتیبانی و مانع زدایی ها" افزود :در حوزه پزشکی جهاددانشگاهی وضعیت
مناسبی دارد و چنانچه حمایت نمایندگان مجلس را در این خصوص داشته باشیم،
میتوانیم خدمات تخصصی و فوق تخصصی خود را در حوزه پزشکی در سراسر کشور و
کلیه استانها گسترش دهیم.
دکتر طیبی استراتژی جهاددانشگاهی در هر واحد را بر اساس مزیتهای بومی و
توانمندی استان عنوان نموده و افزود :جهاددانشگاهی متناسب با معضالت استانها و
شرایط و آمار مبتالیان میتواند بحث درمان سرطان را در استانهای مختلف با اولویت
استانهای دارای آمار باال آغاز و بهصورت گسترده ادامه دهد.
در ادامه دکتر باصولی سرپرست معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی نیز با اشاره به
شاخصترین فعالیتهای پزشکی در جهاددانشگاهی ازجمله ناباروری ،زخم و درمان
سرطان ادامه داد :بر اساس آمار ارائهشده بیشترین تعداد سرطان پستان در ۱۰
استان کشور تشخیص داده شد که مقرر است با پشتیبانی پژوهشکده سرطان معتمد
جهاددانشگاهی مراکز درمان تخصصی در استانهای مربوط را راهاندازی گردد.
وی بر لزوم ایجاد زیرساختهای مناسب در انجام این امر مهم تاکید ورزید و افزود:
امیدوارم با ایجاد شبکه سراسری در کشور بهزودی ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی
را در تمام کشور شاهد باشیم.
دکتر صرامی رییس پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی نیز با ارائه گزارش از
فعالیت پژوهشکده در سه حوزه پژوهش و فعالیتهای فناورانه آموزش و درمان ،تاکید
کرد :سیاست راهبردی این پژوهشکده بر مبنای توسعه و استحصال فناوریهای پیشرفته
در زمینه پیشگیری ،تشخیص و درمان سرطان است ،بهگونهای که حاصل دستاوردهای
فناوران این پژوهشکده در التیام و درمان بیماران مراجعهکننده ،مشهود و ملموس باشد.
وی با اشاره به استفاده از درمانهای فناورانه در درمان بیماران سرطانی افزود :ایمنی
درمان سلولی از درمانهای جدید در دنیا محسوب میشود که به پژوهشکده سرطان
معتمد در حال حاضر این فناوری را کام ً
ال به خدمت گرفته است و در حال حاضر در قالب
کار آزمایی بالینی فعالیتهای این نوع درمان مدرن را به انجام میرساند.
دکتر صرامی از تولید محصوالت جدید و داروهای مختلف درمانی و کمک درمانی
سرطان پژوهشکده نام برد و ضمن معرفی ،این مرکز بهعنوان پیشتاز در تولید کیت
تشخیص مولکولی کووید  19در کشور عنوان نمود و افزود :در حال حاضر پژوهشکده
سرطان معتمد در رأس تولیدکنندگان ملی و کیت تشخیص کووید  ۱۹در کشور محسوب
میگردد ،همچنین تولید کیت تشخیص نیاز به شیمیدرمانی از دیگر محصوالت فناورانه
این مرکز در کشور به شمار میآید.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد شبکه ملی سرطان در کشور ،افزود :پژوهشکده سرطان
معتمد جهاددانشگاهی این قابلیت را دارد تا شبکه سراسری سرطان پستان را در کشور
راهاندازی نموده و خدمات تخصصی و فوق تخصصی خود را در مقیاس ملی ،ارائه نماید.
تخصیص و تأمین اعتبار راهاندازی مرکز جامع درمانی سرطان معتمد
جهاددانشگاهی توسط نمایندگان ملت
در جریان بازدید نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پلی کلینیک فوق تخصصی
پژوهشکده سرطان معتمد ،دکتر سمیه رفیعی نماینده مردم تهران طی سخنانی ،اعالم کرد:
اینکه مرکزی علم را به دانش و دانش را تبدیل به عمل کند ،بسیار ارزشمند و قابلتقدیر
است که این مهم توسط جهاددانشگاهی در کمال مظلومیت در حال انجام است ،اما متاسفانه
فرهنگ اشتباه باعث شده مراکزی که بهعنوان مراکز فناوری محسوب میشوند و دارای
چنین قابلیتهایی هستند ،میبایست برای گسترش ارائه خدمت ،خود را ثابت نمایند!
نماینده مردم تهران بر حمایت عمیق از مجموعه پژوهشکده سرطان پستان بخصوص
توسط مسئولین و نمایندگان ملت تاکید ورزید و افزود :گفتنی است؛ در جلسه بازدید
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی ،نمایندگان شهر
تهران ،مینودشت ،بروجرد ،نیشابور همچنین رییس جهاددانشگاهی و مسئولین این
نهاد اعضاء هیاترییسه جهاددانشگاهی برگزار شد؛ بر لزوم اهمیت و پرداختن به مسئله
پیشگیری ،تشخیص و غربالگری سرطان پستان در سطح ملی تاکید شد.
وی تصریح کرد :پروژه راهاندازی مرکز جامع درمانی سرطان معتمد جهاددانشگاهی
بسیار ارزشمند بوده و بهزودی از طریق کمیته سالمت مجمع تهران و اعضاء شورای شهر
با حمایت و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسالمی جهت راهاندازی هر چه سریعتر
آن اقدام خواهد شد.
دکتر سمیه رفیعی ،طرح و نقشه جامع پیشگیری و کنترل سرطان پستان را در برنامه
هفتم از واجبات تدوین برنامههای سال آینده ارزیابی نمود و افزود :با تمام قوا با حمایت از
این طرح مجلس شورای اسالمی از وزارت بهداشت و مشخصاً از طرف دکتر عیناللهی وزیر

بهداشت ،برای راهاندازی و اجرای این پروژههای ملی پیگیری خواهیم نمود و بنا داریم
هزینه هر شهر را از سرانه کشور ،برای اعمال طرح پیشگیری و درمان سرطان پستان زیر
نظر تخصصی مرکز سرطان پستان جهاددانشگاهی به انجام میرسانیم.

در آیین اختتامیه دومین دوره طرح ملی فصل سخن تاکید شد؛

لزوم توجه جدی به مساله نقد
کتاب و رعایت اخالق نقد
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ضریب اعتماد مردم نسبت به جهاددانشگاهی بسیار باالست
دکتر چنارانی نماینده مردم نیشابور ،ارائه طرح ملی غربالگری زنان در خصوص سرطان
پستان را به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد کرد.
وی که بر لزوم غربالگری زنان بهخصوص با توجه به آمار باالی سرطان در بین زنان
و مرگومیر ناشی از این بیماری اشاره داشت ،تاکید کرد :با همکاری پژوهشکده سرطان
معتمد جهاددانشگاهی بهزودی طرحی در خصوص غربالگری همه زنان کشور از طرف
مجلس شورای اسالمی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارائه میگردد.
وی ضمن تاکید بر لزوم حمایت تمامی نمایندگان و تخصیص اعتبارات موجود به این
طرح از سهم نمایندگان استانها وی افزود :پژوهشکده سرطان معتمد با ارائه خدمات
تخصصی در حوزه درمان سرطان پستان به بیش از  150هزار نفر در سال قادراست
مشارکت تمامی نمایندگان را برای عملیاتی شدن این طرح جذب نموده و جهاددانشگاهی
در استانها نیز فعال نماید.
دکتر چنارانی ضریب اعتماد مردم را به جهاددانشگاهی بسیار باال ارزیابی نمود و گفت:
این اعتماد بزرگترین سرمایه برای انجام خدمت صحیح و توسعه و ارائه خدمات تخصص
حتی بهصورت تجاری است.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی بهترین حامی در حمایت از طرحهای درمان
دکتر آریان پور با اشاره با اهمیت اختصاص بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای
اسالمی برای این امر ،اضافه کرد :امیدواریم با پیگیری نمایندگان و حمایت خیرین مرکز
مشابهی برای درمان تخصصی سرطان در شهر گرگان و یا گنبد افتتاح نماییم برای این
امر حمایت نمایندگان بهخصوص اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی بسیار
مثمر ثمر خواهد بود.
در ادامه دکتر فاطمه مقصودی نماینده بروجرد ،ایجاد مرکز درمانی تحت پوشش
جهاددانشگاهی کشور در ایجاد پروژههای یاد شده را کمک کننده دانست.
گفتنی است ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی از شهرهای تهران مینودشت ،بروجرد،
نیشابور در حضور مسئوالن جهاددانشگاهی ،از پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی
دیدن کردند و از نزدیک با فعالیت این مرکز آشنا شدند.
در جلسه بازدید نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پژوهشکده معتمد
جهاددانشگاهی ،نمایندگانم شهر تهران ،مینودشت ،بروجرد ،نیشابور همچنین رییس
جهاددانشگاهی و مسئوالن این نهاد اعضاء هیاترییسه جهاددانشگاهی برگزار شد؛ بر
لزوم اهمیت و پرداختن به مساله پیشگیری ،تشخیص و غربالگری سرطان پستان در
سطح ملی تاکید شد.

روابط عمومی سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی ۱ ،آبان ماه :آییـن اختتامیه دومین
دوره طـرح ملـی فصـل سـخن (سلسـله نشسـتهای نقد و بررسـی کتـب علوم انسـانی)
 ۲۸مهرمـاه در سـالن شـهید صبـوری معاونت فرهنگی جهاددانشـگاهی برگزار شـد.
ایـن آییـن بـا حضـور دکتـر عبـاس خامهیـار رایـزن فرهنگـی ایـران در لبنـان ،دکتر
عیسـی علیـزاده معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی و دکتـر محمدرضـا وصفـی اسـتاد
دانشـگاه تهـران برگـزار شـد.
در ایـن نشسـت دکتـر علیـزاده معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی بهطـور مختصـر
دربـاره فعالیتهـای معاونـت فرهنگـی جهـاد توضیحاتـی ارائـه کـرده و گفـت :معاونـت
فرهنگـی جهاددانشـگاهی فعالیتهـای منحصربهفـردی دارد؛ ایـن فعالیتهـا کـه ذیـل
عنـوان دو خبرگـزاری ،مرکز افکار سـنجی و سـازمان انتشـارات صـورت میپذیرد همگی
در راسـتای نیازهـای دانشـجویان اسـت .نیازهایـی از جملـه مباحثات مهارتـی ،گفتوگو
محـور و فعالیتهـای اجتماعـی.
وی افـزود :رویدادهایـی از ایـن دسـت کـه در حوزه مباحـث نقد کتاب اسـت از جمله
رویدادهایـی اسـت کـه سـازمان انتشـارات متولی برگـزاری آنها اسـت؛ چرا که سـازمان
انتشـارات فراتـر از نـام خـود تنهـا محـدود بـه انتشـارات نیسـت ،بلکـه در کنـار تولیـد
کتابهـای فاخـر بـه فـروش و برگـزاری رویدادهـای مهمی از این دسـت نیـز میپردازد.
دکتـر علیـزاده همچنین در راسـتای موضوع نشسـت اضافه کرد :نقد یکـی از نیازهای
اساسـی و روز جامعـه اسـت؛ متاسـفانه در ایـران بعضـی کتابها چندینبـار تجدید چاپ
میشـوند ،امـا مـورد نقـادی قـرار نمیگیرنـد؛ امـری کـه باعـث میشـود نویسـنده بـر
نقایـص کار خـود واقـف نشـده و خواننـده هـم از آنها مطلع نشـود؛ گرچـه در این میان
نبایـد از اهمیـت اخلاق نقـد و نقد منصفانه غافل شـد .رویداد فصل سـخن نیـز از جمله
رویدادهایـی اسـت کـه بـا توجـه بـه ایـن نیـاز ضـروری کشـور و بـا محوریت نقـد کتاب
برگزار میشـود.
همچنیـن دکتـر علیاکبـرزاده رییـس سـازمان انتشـارات و دبیـر طـرح فصل سـخن
اظهـار کـرد :اهمیـت مسـاله نقـد هنگامی ملموس میشـود کـه بدانیم طبق آمـار وزارت
ارشـاد در ایـران سـاالنه چند دههزار کتاب منتشـر میشـود .کتـاب ماندگارترین محصول
فرهنگـی اسـت؛ در نتیجـه تأثیـر خوب یا بـد آن نیـز مانـدگار خواهد بود.
وی بـا اشـاره بـه پیشـینه نقـد در سـنت ایرانـی و اسلامی اضافـه کـرد :در سـنت ما
همیشـه نقـد کتـاب و توجـه به محتـوا و تحلیـل محتوایی مد نظـر عالمان و دانشـمندان
بـوده ،بهطوریکـه حجـم کثیـری از کتابهـای سـنت مـا را شـرحها ،حاشـیهها،
تعریضهـا ،مسـتدرکها و  ...شـکل میدهـد کـه اینهـا خـود نوعـی نقـد محسـوب
میشـوند.
رییـس سـازمان انتشـارات ضمـن تشـریح تاثیـرات فرهنگـی مثبـت نقـد افـزود:
حتـی بسـیاری از مکاتـب فکـری در نتیجـه نقـد یـک یـا مجموعـهای از کتابهـا پدیـد
ً
مثلا ویتگنشـتاین پـس از نقدهایـی کـه از جانـب خـودش و دیگران بـه کتاب
آمدهانـد؛
«تراکتاتـوس» وارد شـد ،دسـت بـه نوشـتن «پژوهشهای فلسـفی» زد و جریانـی به نام
بازیهـای زبانـی را ایجـاد کـرد .در ایـران کتـاب مکتـب تفکیـک اثـر عالمـه محمدرضـا
حکیمـی در نتیجـه نقـد کتـب فلسـفه و فیلسـوفان فراهـم آورده شـده اسـت.
وی افـزود :بـا ایـن حال وضـع نقد امـروز در ایران وضع خوبـی ندارد؛ چراکه بسـیاری
از کتابهـا؛ همچـون انسـان خردمنـد چـاپ و در حاشـیه خیابـان انقلاب بـه فـروش
میرونـد امـا بـا وجـود محتوای بسـیار ضعیف نقـدی بر آنها صـورت نمیگیرد .از سـوی
دیگـر نیـز کتابهایـی علیـه اسلام و ایـران نوشـته میشـود که مـا حتی از آنهـا اطالع
نداریـم ،چـه رسـد به اینکـه برنامهای بـرای نقد آنها داشـته باشـیم.
دکتـر اکبـرزاده در پایـان دربـاره نشسـت فصـل سـخن و چشـمانداز فعالیتهـای
سـازمان انتشـارات نیـز اضافـه کـرد :همـه اینهـا رویهمرفتـه باعـث شـد ایـدهای را در
خصـوص نقـد کتاب بـه مرحله اجـرا درآوریم .همچنین یکـی دیگر از ایدههـای مجموعه
در حـال حاضـر احصـاء و نقد کتابهایی اسـت کـه به زبانهای غیرفارسـی دربـاره ایران
و اسلام نوشـته میشـود .نشسـت حاضر نیز ابتدا بهصورت متمرکز برگزار شـد و سـپس
بـا همـکاری  21واحـد از واحدهـای جهاددانشـگاهی در سراسـر کشـور بـه اجـرا در آمد
کـه در مجمـوع کتابهـای بسـیار خـوب و روزآمـدی مـورد نقد و بررسـی قـرار گرفتند.
سـپس دکتـر عبـاس خامهیـار رایـزن فرهنگـی ایـران در لبنـان و یکـی از میهمانـان
نشسـت بهصـورت بـر خـط دربـاره روابـط فرهنگـی ایـران و جهـان عـرب سـخن گفـت
و اظهـار داشـت :واقعیتـی کـه امـروز وجـود دارد ایـن اسـت کـه دیگـر چیـزی بهعنـوان
جهـان عـرب وجـود نـدارد .جهان عـرب امروز بـه لحـاظ فرهنگـی ،اجتماعـی ،اقتصادی
و امنیتـی فروپاشـیده و چـه در مرزهـای جغرافیایـی و چـه غیـر جغرافیایـی دیگر چیزی
بـه ایـن نـام وجود نـدارد .امـروز در شـمال آفریقـا ،بربرها دیگر خـود را عـرب نمیدانند،
قبطیهـا در مصـر ،بـا آن کـه زمانـی آنجـا مرکـز ملیگرایـی عربـی بـود ،دیگـر بـه خود
عـرب نمیگوینـد ،لبنانیهـا هـم در شـام بـه همین صـورت .حتـی در کشـورهای حوزه
خلیجفـارس نیـز نسـبتهای قومـی و عشـایری بـر دیگـر مناسـبات میچربـد.
وی در راســـتای ایـــن مقدمـــه بـــه نتیجهگیـــری پرداخـــت و افـــزود :در حـــال
حاضـــر تنهـــا عنصـــری کـــه در میـــان ایـــن خردهفرهنگهـــا و پارهفرهنگهـــا،
خاط ــرهای از دورانه ــای گذش ــته و جه ــان ع ــرب را ب ــه ی ــاد م ـیآورد زب ــان و ادبی ــات
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عربـــی اســـت؛ چراکـــه عـــاوه بـــر حفـــظ ارتبـــاط تمـــام ایـــن گروههـــای اکنـــون از
هـــم جـــدا افتـــاده ،ارتبـــاط آنهـــا را بـــا گذشـــته و مفاخـــر گذشـــتگان نیـــز حفـــظ
میکنـــد.
او بـــر ایـــن اســـاس اظهـــار داشـــت :همچنیـــن آنچـــه اکنـــون میتوانـــد ارتبـــاط
زنـــده و روز مـــا را بـــا ایـــن جهـــان عربـــی حفـــظ کنـــد نهضـــت ترجمـــه ،بهویـــژه
در ح ــوزه ادبی ــات معاص ــر اس ــت؛ گرچ ــه متاس ــفانه آن ش ــور و حرارت ــی ک ــه س ــابقاً
در ترجمـــه ادبیـــات کهـــن بـــود و بزرگانـــی چـــون عالمـــه دســـوقی در دانشـــکده
اســـکندریه مصـــر بـــه آن میپرداختنـــد دیگـــر وجـــود نـــدارد.
در پای ــان نی ــز دکت ــر حمیدرض ــا وصف ــی اس ــتاد دانش ــگاه ته ــران ب ــا اش ــاره ب ــه
مس ــاله بح ــران هوی ــت اظه ــار ک ــرد :بح ــران هوی ــت مس ــالهای ق ــرن بیس ــتمی اس ــت
ک ــه ن ــه فق ــط ای ــران بلک ــه تم ــام جه ــان را ب ــه خ ــود مش ــغول ک ــرده و ش ــاید یک ــی
از عل ــل آن تقس ــیمات ملت-دول ــت در ق ــرن بیس ــتم می ــادی باش ــد.
وی دربـــاره لـــزوم بازنگـــری از شـــناخت خـــود و دیگـــری اضافـــه کـــرد :حســـن
حنیفـــی یکـــی از متفکـــران مصـــری اســـت کـــه ایـــده «اســـتغراب» را در برابـــر
استش ــراق مط ــرح میکن ــد .ب ــر مبن ــای ای ــن ای ــده ،م ــا چن ــدان ش ــناختی بنیادی ــن
و از موض ــع خویش ــتنی نس ــبت ب ــه غ ــرب نداری ــم ک ــه ای ــن باع ــث ش ــده بس ــیاری از
نزاعهـــای مـــا «رجمـــاً بالغیـــب» باشـــد؛ در نتیجـــه مـــا همانطـــور کـــه غربیهـــا
«استشـــراق» کردنـــد بـــه «اســـتغراب» نیـــاز داریـــم.
دکتـــر وصفـــی افـــزود :یکـــی دیگـــر از ضعفهـــای مـــا در ایـــن زمینـــه طـــرح
ایدههای ــی ن ــه در س ــطح جهان ــی ک ــه بیش ــتر ب ــا «تاری ــخ مص ــرف داخل ــی» اس ــت.
اگـــر عقیـــده نویـــد کرمانـــی در ایـــن خصـــوص را کـــه «مـــا وضعیتـــی همچـــون
وضعی ــت ق ــرن هفده ــم اروپ ــا را داری ــم» م ــد نظ ــر ق ــرار دهی ــم ،آن ــگاه میتوانی ــم
بـــا اســـتیحاش کمتـــری بـــه مســـائلی کـــه پیرامونمـــان رخ میدهـــد بنگریـــم و
عـــاوه بـــر آن از تجربههـــا و مواجهـــات دیگـــران نیـــز بـــا مســـائل کنونـــی خـــود
درسآمـــوزی کنیـــم.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه نقـــش ایـــران و اســـام در شـــکلگیری اندیشـــههای
تجددخواهانـــه و مترقـــی در جهـــان غـــرب ،بـــه ظرفیتهـــای اساســـی ایـــن تمـــدن
توجـــه داد و آن را بســـتری مناســـب بـــرای فعالیتهـــای فرهنگـــی و ترویجـــی
قلمـــداد کـــرد.
در پایان این مراسم از  3واحد جهاددانشگاهی آذربایجان غربی ،جهاددانشگاهی البرز و
سازمان جهاددانشگاهی تهران بهعنوان مجریان برتر طرح تقدیر شد.

■□■
دکرت طیبی در بازدید از فعالیتهای این سازمان تاکید کرد:

لزوم مترکز سازمان
جهاددانشگاهی صنعتی رشیف
بر چند موضوع تخصصی

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف 3 ،آبـــان ماه:رییـــس
جهاددانشـــگاهی در بازدیـــد از فعالیتهـــای ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی
شـــریف و پژوهشـــکده توســـعه تکنولـــوژی گفـــت :جهاددانشـــگاهی از ابتـــدای
تاس ــیس ،ب ــا انتخ ــاب مس ــیر درس ــت ،ب ــر اس ــاس نیازه ــای واقع ــی جامع ــه حرک ــت
کـــرده اســـت.
دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی از مراک ــز خدم ــات تخصص ــی،
گروههـــای پژوهشـــی و آزمایشـــگاههای ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف و
پژوهش ــکده توس ــعه تکنول ــوژی س ــازمان بازدی ــد ک ــرد.
در جلســهای ک ــه در حاش ــیه ای ــن بازدی ــد برگ ــزار ش ــد ،دکت ــر طیب ــی ب ــا بی ــان
ایـــن کـــه جهاددانشـــگاهی از ســـال  1359بـــا شناســـایی و فعالیـــت در زمینههایـــی
کـــه نیـــاز واقعـــی کشـــور بـــود فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرد و الگوســـازی تـــوان
کشـــور بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن اهـــداف را در دســـتور کار خـــود قـــرارداد ،گفـــت:
هدفـــی کـــه همـــه مـــا آرزو داشـــتیم بـــه آن برســـیم تبدیـــل ایـــران بـــه کشـــوری
پیشـــرفته بـــا اقتصـــاد دانشبنیـــان و بـــا زیربنـــای فرهنگـــی خـــوب بـــود؛ بنابرایـــن
جهاددانشـــگاهی توســـعه فرهنگـــی و توســـعه علمـــی و فناورانـــه را بهعنـــوان دو
زمینـــه کاری خـــود انتخـــاب کـــرد.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه حج ــم و کیفی ــت فعالیته ــای
انجامشـــده در ایـــن نهـــاد نشـــان میدهـــد مســـیری کـــه طـــی شـــده ،مســـیری
درســـت بـــوده اســـت ،اظهـــار داشـــت :علیرغـــم همـــه تالشهـــای صـــورت گرفتـــه،
ســـاختار فعالیتهـــای دانشبنیـــان کـــه بایـــد از ســـوی دولتهـــا و در ســـطح
کشـــور ارایـــه شـــود ،انجامنشـــده اســـت .ســـاختاری کـــه انتظـــار مـــیرود ماموریـــت
نهادهایـــی همچـــون جهاددانشـــگاهی در آن مشـــخص باشـــد تـــا همـــه فعالیتهـــا و
برنامههـــا در ســـطح کشـــور بـــر مبنـــای آن شـــکل گیـــرد.
دکتـــر طیبـــی در ایـــن زمینـــه افـــزود :تعییـــن ماموریـــت بـــرای جهاددانشـــگاهی
در ســـاختار فعالیتهـــای دانشبنیـــان کشـــور موضوعـــی اســـت کـــه مقـــام معظـــم
رهبـــری هـــم در دیـــدار بـــا اعضـــای ایـــن نهـــاد بـــر آن تاکیـــد کردنـــد و فرمودنـــد:
ش ــما بهعن ــوان جهاددانش ــگاهی نق ــش خودت ــان را در اج ــرای نقش ــه جام ــع علم ــی
کش ــور مش ــخص کنی ــد و ب ــا دول ــت مذاک ــره کنی ــد ت ــا ب ــه ش ــما ماموری ــت بدهن ــد.
وی گفـــت :علیرغـــم مکاتبـــات و فعالیتهایـــی کـــه در دولـــت قبـــل انجـــام شـــد
منجـــر بـــه ماموریتـــی نشـــد و انشـــا اهلل بـــا تالشهایـــی کـــه میشـــود ســـاختار
فعالیتهـــای دانشبنیـــان کشـــور و ماموریـــت جهاددانشـــگاهی در ایـــن ســـاختار
مشـــخص شـــود.
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه جهاددانشـــگاهی بـــرای تـــداوم موفقیـــت
خ ــود بای ــد دو راه را همزم ــان ط ــی کن ــد ،اف ــزود :اداره وض ــع موج ــود و ه ــر آنچ ــه
از نتایـــج خـــوب کـــه از گذشـــته بـــه مـــا رســـیده اســـت و تـــاش بـــرای افزایـــش
بهـــرهوری آنیکـــی از ایـــن راههاســـت .راه دیگـــر ،حرکـــت بـــه ســـمت وضعیـــت
مطلـــوب اســـت.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی تمرک ــز واحده ــا و س ــازمانهایی مانن ــد جهاددانش ــگاهی
صنعتـــی شـــریف بـــر ســـه یـــا چهـــار موضـــوع تخصصـــی را وضـــع مطلـــوب مـــورد
انتظـــار ذکـــر کـــرد و گفـــت :تمرکـــز انـــرژی و ســـرمایه بـــر روی موضوعـــات
انتخابشـــده بهگونـــهای بایـــد باشـــد کـــه در آن زمینههـــا مرجعیـــت پیـــدا کنیـــم
و ظرفیـــت و تـــوان جهاددانشـــگاهی زمانـــی چنـــد برابـــر میشـــود کـــه کامـــا در
مس ــیرهای مش ــخص حرک ــت کنی ــم و واحدهای ــی ک ــه موف ــق بودن ــد همی ــن مس ــیر
را طـــی کردنـــد.
دکتـــر طیبـــی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه برخـــی از فعالیتهـــای ســـازمان
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف و پژوهشـــکده توســـعه تکنولـــوژی اظهـــار داشـــت:
گزارشـــی کـــه ارایـــه شـــد امیدوارکننـــده و خـــوب بـــود و از میـــان ایـــن فعالیتهـــا،
طراحـــی و ســـاخت ماشـــینآالت و تجهیـــزات و سیســـتمهای کنترلـــی ،حفـــاری
هوشـــمند در حوزههـــای نفـــت و خـــودرو از جملـــه فعالیتهایـــی اســـت کـــه ایـــن
ســـازمان تجربـــه و ســـابقه ارزشـــمندی دارد و میتوانـــد آن را بهعنـــوان چنـــد
زمینــهی اصل ــی فعالی ــت خ ــود انتخ ــاب کن ــد ک ــه دفت ــر مرک ــزی جهاددانش ــگاهی
نیـــز در تامیـــن بودجـــه فناورانـــه در ایـــن زمینههـــا همـــراه ایـــن ســـازمان خواهـــد
بـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی در پایـــان ســـخنان خـــود ضمـــن تشـــکر از فعالیتهـــای
انجـــام شـــده در ایـــن ســـازمان گفـــت :مـــا همـــراه شـــما هســـتیم تـــا انتخـــاب
زمینههـــای تخصصـــی و تمرکـــز بـــر آنهـــا و ایـــن اصـــاح مســـیر بـــا موفقیـــت
انجـــام شـــود و انشـــااهلل ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف مثـــل همیشـــه
و پررنگتـــر از گذشـــته در توســـعه فعالیتهـــای دانشبنیـــان کشـــور ،نقـــش و
ماموریتـــی کـــه در حـــد نـــام خـــودش اســـت ایفـــا میکنـــد.
گفتنـــی اســـت؛ در جلســـهای کـــه در حاشـــیه بازدیـــد دکتـــر طیبـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری،
دکتـــر ولـــی ا ...روشـــن مدیـــرکل دفتـــر تخصصـــی علـــوم پایـــه ،فنـــی و مهندســـی
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دکرت طیبی در بازدید از جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران تاکید کرد:

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران۱۱ ،
آبـــان ماه:دکتـــر طیبـــی در بازدیـــد از ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم
پزشـــکی تهـــران اظهـــار کـــرد :توقعـــی کـــه از مجموعـــه جهاددانشـــگاهی
وجـــود دارد آن اســـت کـــه بـــه طر حهـــای کال نتـــر مـــورد نیـــاز جامعـــه ورود
و مشـــکل جامعـــه را برطـــرف کنـــد .بـــرای نمونـــه ،زخـــم پـــوش پـــروژ های
اســـت کـــه همـــه آحـــاد جامعـــه از افـــراد عـــادی گرفتـــه تـــا مدیـــران
یـــا متخصصـــان بـــا آن و اهمیـــت آن آشـــنا هســـتند ،لـــذا وقتـــی چنیـــن
طر حهایـــی در دســـتور کار قـــرار میگیـــرد بـــا اســـتقبال و حمایـــت
بیشـــتری روبـــهرو میشـــود.
دکتـــر طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و معـــاون پژوهشـــی ایـــن نهـــاد
بـــا حضـــور در ســـازمان علـــوم پزشـــکی تهـــران از فعالیتهـــای مراکـــز
پژوهشـــی و درمانـــی ایـــن ســـازمان بازدیـــد کردنـــد.
دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی در ای ــن بازدی ــد گف ــت :توقع ــی ک ــه از مجموع ــه
جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد آن اســـت کـــه بـــه طر حهـــای کال نتـــر مـــورد
نیـــاز جامعـــه ورود و مشـــکل جامعـــه را برطـــرف کنـــد .بـــرای نمونـــه ،زخـــم
پـــوش پـــروژ های اســـت کـــه همـــه آحـــاد جامعـــه از افـــراد عـــادی گرفتـــه
تـــا مدیـــران یـــا متخصصـــان بـــا آن و اهمیـــت آن آشـــنا هســـتند .بنابرایـــن
وقتـــی چنیـــن طر حهایـــی در دســـتور کار قـــرار میگیـــرد بـــا اســـتقبال و
حمایـــت بیشـــتری روبـــهرو میشـــود.
دکتـــر طیبـــی افـــزود :در مجمـــوع در جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی
تهـــران تیـــم خوبـــی وجـــود دارد و بـــه همیـــن خاطـــر از ایـــن ســـازمان
انتظـــار کارهـــای بزرگـــی مـــیرود؛ کارهایـــی کـــه یـــا جامعـــه بـــه آن نیـــاز
دارد و یـــا آ نقـــدر جدیـــد اســـت کـــه میتوانـــد حـــرف جدیـــدی بزنـــد.
ســـازمان علـــوم پزشـــکی تهـــران نیـــز نشـــان داده اســـت کـــه اســـتعداد
انجـــام کارهـــای بـــزرگ را دارد.
وی همچنیـــن از ســـهامدار شـــدن اعضـــای هیـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی در
شـــرکتهای زیرمجموعـــه آن حمایـــت کـــرد و گفـــت :ایـــن کار ،یکـــی از راههـــا
ب ــرای حف ــظ نی ــروی انس ــانی در مجموع ــه اس ــت ،ضم ــن آنک ــه نی ــروی انس ــانی
را نیـــز از منافـــع فعالیتهـــای مجموعـــه بیشـــتر بهرهمنـــد میکنـــد.
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جهاددانش ــگاهی از س ــازمان جهاددانش ــگاهی صنعت ــی ش ــریف و پژوهش ــکده توس ــعه
تکنول ــوژی برگ ــزار ش ــد ،دکت ــر آخون ــدی ریی ــس س ــازمان جهاددانش ــگاهی صنعت ــی
ش ــریف و دکت ــر طباطبائ ــی ریی ــس پژوهش ــکده توس ــعه تکنول ــوژی ،دکت ــر مردان ــی
معـــاون پژوهـــش ،مهنـــدس عطائیـــان معـــاون آمـــوزش ،دکتـــر خوئـــی معـــاون
پشـــتیبانی ایـــن ســـازمان گزارشـــی از فعالیتهـــا و برنامههـــای ایـــن ســـازمان ارایـــه
کردنـــد.

قدردانی از سازمان علوم پزشکی تهران
به خاطر ارایه خدمات واکسیناسیون به جامعه
معـــاون پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی نیـــز ضمـــن قدردانـــی از مجموعـــه
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران بابـــت ارایـــه خدماتـــی همچـــون
واکسیناســـیون بـــه جامعـــه و اعضـــای جهاددانشـــگاهی گفـــت :جهاددانشـــگاهی
یکنهـــاد چندبعـــدی بـــا ابعـــاد پزشـــکی ،مهندســـی و … اســـت کـــه میتـــوان
بـــه ایـــن موضـــوع بـــه چشـــم فرصـــت نـــگاه کـــرد.
دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی ضمـــن اســـتقبال از حضـــور مهندســـین و
متخصصـــان رشـــتههای فنـــی در حوز ههـــای پزشـــکی ســـازمان علـــوم پزشـــکی
تهـــران خواســـتار اســـتفاده بیشـــتر از متخصصـــان مدیریـــت و اقتصـــاد بـــرای
تجار یســـاز یها شـــد و گفـــت :بـــرای نمونـــه ورود پـــروژه زخـــم پـــوش و
رقابـــت آن بـــا محصـــوالت خارجـــی پیچیدگیهـــای خـــاص خـــود را دارد
کـــه متخصصـــان مدیریـــت و اقتصـــاد میتواننـــد در ایـــن موضـــوع اثرگـــذار
باشـــند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه برتریـــن نفـــرات کشـــور در حـــوزه پزشـــکی دانشـــگاه
علـــوم پزشـــکی تهـــران را انتخـــاب میکننـــد و از ایـــن نظـــر انتظـــارات از
ســـازمان علـــوم پزشـــکی تهـــران بســـیار باالســـت ابـــراز امیـــدواری کـــرد:
فعالیتهـــای حـــوزه پزشـــکی در برخـــی واحدهـــای شهرســـتانی ذیـــل
فعالیتهـــا و چتـــر حمایتـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی
تهـــران قـــرار بگیـــرد.
در ایـــن بازدیـــد دکتـــر مســـعود حبیبـــی رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی
علـــوم پزشـــکی تهـــران بـــه همـــراه معاونـــان ایـــن ســـازمان ،بـــه ارایـــه گـــزارش
آخریـــن دســـتاوردها و فعالیتهـــای ایـــن مجموعـــه پرداختنـــد.
دکتـــر مســـعود حبیبـــی در ایـــن بازدیـــد گفـــت :در دوره کنونـــی ،تکمیـــل
زیرســـاختهای الزم بـــرای فعالیتهـــای پژوهشـــی و درمانـــی و ارتبـــاط و
تعامـــل هرچـــه بیشـــتر بـــا دانشـــگاه و دانشـــجویان در دســـتور کار ســـازمان قـــرار
گرفتـــه اســـت.
وی اظهـــار کـــرد :پیـــش از ایـــن کارهـــای بســـیار ارزشـــمندی در مجموعـــه
انج ــام ش ــده ب ــود ک ــه اکن ــون در ح ــال ثم ــره دادن اس ــت و امیدواری ــم بتوانی ــم
بـــه ایـــن فعالیتهـــا اســـتمرار و ارتقـــاء بخشـــیم.
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران افـــزود :بخشهـــای
مختلفـــی از مجموعههـــای پژوهشـــی و درمانـــی ســـازمان در ســـاختمانهای
مختلفـــی مســـتقر بودنـــد کـــه بـــا برنامهریـــزی بهعملآمـــده کلیـــه گروههـــای
پژوهشـــی ،آزمایشـــگاههای تحقیقاتـــی و ســـتاد معاونـــت پژوهـــش در ســـاختمان
پژوهشـــکده یـــارا مســـتقر شـــد تـــا همافزایـــی بهتـــر و تســـهیل امـــور فراهـــم
شـــود .از ســـوی دیگـــر بهمنظـــور ارتقـــا ســـطح ارایـــه خدمـــات درمانـــی ،ایـــن
اقدامـــات در ســـاختمانهای دیگـــر بـــا ایجـــاد زیرســـاختهای الزم از جملـــه
نصـــب آسانســـور بیمـــار بـــر و دریافـــت مجوزهـــای الزم در دو ســـاختمان
همجـــوار متمرکـــز شـــد.
در ادامـــه ایـــن مراســـم رییـــس و معـــاون پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی از
بخشهـــای مختلـــف پژوهشـــی و درمانـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم
پزشـــکی تهـــران ضمـــن حضـــور در آزمایشـــگاههای پژوهشـــکده نوآوریهـــای
زخـــم و ترمیـــم بافـــت یـــارا بـــا اعضـــای هیـــات علمـــی ایـــن مجموعـــه دیـــدار
و گفتگـــو کـــرده و در پایـــان از رونـــد فعالیـــت کلینیکهـــای تخصصـــی و
فـــوق تخصصـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران و نمایشـــگاه
دســـتاوردهای ســـال اخیـــر ایـــن ســـازمان بازدیـــد کردنـــد.
گفتنـــی اســـت ،در ادامـــه معاونـــان ســـازمان بـــه گـــزارش مختصـــری از
اهـــم فعالیتهـــای انجـــام پذیرفتـــه در یـــک ســـال اخیـــر از جملـــه اجـــرای
طر حهـــای فناورانـــه همچـــون تولیـــد ســـه محصـــول در حـــوزه درمـــان زخـــم
بـــه عناویـــن زخـــم پو شهـــا و پانســـما نهای زیســـتی ،اقدامـــات مرکـــز
تحقیقـــات لیـــزر در پزشـــکی ،کنگـــره بینالمللـــی زخـــم و ترمیـــم بافـــت
و کنگـــره ســـبک زندگـــی ،تولیـــد فناور یهـــای نویـــن و موثـــر همچـــون
ثبـــت برنـــد تجـــاری لوســـیمت بـــا هـــدف توســـعه فرآینـــد ماگو تتراپـــی،
برنامهریـــزی جهـــت تاســـیس مرکـــز تخصصـــی نـــوآوری و حـــل مســـاله در
خدمـــات ســـامت و گزارشـــی از پایـــگاه تجمیعـــی واکسیناســـیون واقـــع در
حـــوزه درمـــان ســـازمان پرداختنـــد.

اخبار کوتاه
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برگـزار

کشف گنجهای پنهان هر منطقه در
گرو برگزاری رویدادهای فرهنگی

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان
جنوبـی ۲۸ ،آذرمـاه :سرپرسـت معاونـت فرهنگـی
جهاددانشـگاهی در جشـنواره منطقهای شـعر ابن حسـام
گفـت :برگـزاری رویدادهـای فرهنگی در کشـف گنجهای
پنهـان هـر منطقـه بسـیار تاثیرگـذار اسـت؛ چـه بسـا
فرهیختگانـی کـه در یـک منطقه سـالها قبل زیسـتهاند
و اکنـون آثارشـان بـه فراموشـی سـپرده شـدهاند.
دکتـر جمـال رحیمیـان سرپرسـت معاونـت فرهنگـی
جهاددانشـگاهی در سومین جشـنواره منطقهای فرهنگی،
هنـری و ادبـی ابـن حسـام که بهصـورت مجـازی و ویدئو
کنفرانـس بـه همـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی،
برگـزار شـد ،اظهار کرد :تاریـخ ،فرهنگ ،معمـاری ،مفاخر
و برجسـتگان یـک منطقـه از مولفههـا و شـاخصههای
مهـم فرهنگـی یـک منطقـه بـه شـمار میآیند.
وی افـزود :در بیـن ایـن شـاخصهها وجـود مفاخـر
علمـی ،برجسـتگان دینـی ،حـوزوی و دانشـگاهی در یک
منطقـه مبیـن و نمایانگـر سـطح فرهنـگ ،ادب ،علـم و
فرهیختگـی آن منطقـه و آن ملـت بهحسـاب میآیـد و
برجسـتگان و مفاخـر کـه سـالها طـول میکشـد رشـد
کننـد بـه نهایـت بالیـده شـده و مانـا و جاویـد شـوند.
سرپرسـت معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی بیـان
کـرد :ایـران مـا سرشـار از شـخصیتها و افراد برجسـته و
مفاخـر اسـت کـه در عرصههـای مختلف فرهنگـی ،دینی
و ادبـی آثار مانـدگار و جاویدی را از خود برجای گذاشـته
و معمـوالً بعـد از قرنهـا مـورد توجـه قـرار میگیرنـد.
دکتـر رحیمیـان ادامـه داد :منطقـهای کـه امـروز بـه
خراسـان جنوبی موسـوم اسـت نیز از این قاعده مسـتثنی
نیسـت؛ وجـود مفاخـر و برجسـتگان ایـن منطقـه کـه در
عرصههـای مختلـف در ایـن منطقـه زیسـتهاند گـواه این
برجسـتگی فرهنگی اسـت.
وی بـا بیـان اینکه برگـزاری ایـن چنیـن رویدادهایی
میتوانـد ارائـه کننده یـاد و نام این اشـخاص باشـد ،بیان
کـرد :یـاد و نـام ابن حسـام خوسـفی و سـایر برجسـتگان
منطقـه اگـر بهمـرور مطـرح و در قالـب همایشهـا ارائـه
شـود تأثیـر به سـزایی در بیـان اندیشـهها دارد و میتواند
مـورد اسـتفاده فرهنـگ دوسـتان کشـور قـرار گیـرد؛ این
امـر موضـوع مهمی بـوده و جـای تأمل و بررسـی دارد.
شعر در آگاهی بخشی اجتماعی نقشی کلیدی دارد
جاللالدیـن صادقـی رییس جهاددانشـگاهی خراسـان
جنوبـی نیـز در ایـن جشـنواره گفـت :در بیـان ذکـر
مزیتهـای شـعر میدانیـم کـه شـعر بـا ایـران همـزاد
اسـت؛ شـعر پابهپـای تاریـخ ایـران حرکـت کـرده اسـت؛
انقلاب اسلامی نیـز وامـدار کلمـات شـاعران اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه شـعر در آگاهـی بخشـی
اجتماعـی نقشـی کلیـدی دارد ،افـزود :شـعر خـط،
مشـی گـذاری و الگـو آفرینـی میکنـد؛ شـعر نمـادی از
جهانیشـدن را بـه مـا نمایـش میدهـد.
صادقـی بـا بیان اینکه شـعر ،کوتـاه ،مختصـر و مفید،
دنیایـی از مفاهیـم را بیـان میکنـد ،تصریـح کـرد :ابـن
حسـام خوسـفی نهتنهـا شـاعری زبردسـت بلکـه عارفـی
بـزرگ بـوده و در تفسـیر ،حدیـث ،نجـوم و تاریـخ تبحـر

فوقالعـاده داشـته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـه گفته یکـی از بـزرگان میتوان
اعتقـادات و باورهـای یـک شـاعر را از شـعرش اسـتخراج
کـرد ،اظهـار داشـت :ایـن جشـنواره در واقـع در پـی آن
اسـت تـا بتوانیم داشـتههای ارزشـمندی که سـالیان دراز
اسـت از آن غافـل شـدهایم را بـه ایرانیـان بشناسـانیم.
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا بیـان
اینکـه برندهـای فرهنگـی بهمراتـب آوردهای ارزشـمندتر
از برندهـای اقتصـادی را فراهـم میکننـد ،تصریـح کـرد:
چـه خـوب اسـت کـه خراسـان جنوبـی را چـون شـیراز
کـه بـا نـام حافـظ و سـعدی میشناسـند بـا ابـن حسـام
خوسـفی بشناسـند.

ابن حسام خوسفی ،ذخیره زیبایی
از شعر و عاطفه را به وجود میآورد
ناصـر نبـی زاده مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی
خراسـان جنوبـی نیـز اظهـار کـرد :ابـن حسـام ،بخشـی
مهمـی از حـوزه شـعری خراسـان جنوبی اسـت کـه الزم
اسـت بـه آن توجـه کنیـم.
وی افزود :ابن حسـام خوسـفی ،ذخیره زیبایی از شـعر
و عاطفـه را بـه وجـود مـیآورد و اگـر میخواهیـم نگاهی
بـه آنچه شـخصیت و اندیشـهها را میسـازد بیندازیم باید
بـه اشـعار ایـن شـاعر توجـه کنیـم؛ در واقـع ابـن حسـام
خوسـفی تاریـخ این منطقـه و ادبیات ایران را میشناسـد.
همچنیـن حمیـد مـرادی معـاون فرهنگـی
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی نیـز گفـت :جایـگاه
واالی معنـوی ابن حسـام ایجـاب میکند تـا در دورههای
بعـدی جشـنواره از حالـت منطقـهای خـارج و در سـطح
کشـور اعلام موجودیـت کنـد تـا زمینـه معرفـی بیشـتر
سـرمایههای ارزشـمند فرهنگـی ایـن خطـه از کشـور در
عرصـه ملـی فراهـم شـود.
مـرادی ادامـه داد :حضـور و اقبـال شـاعرانی از اقصـی
نقـاط کشـور نشـانگر آن اسـت کـه ایـن حرکـت بالنـده
جایـگاه خـود را در عرصـه فرهنـگ کشـور بـاز کـرده،
بنابرایـن بـر عهـده متولیـان اسـت کـه عنایـت و حمایت
جدیتـری در ایـن خصـوص داشـته باشـند.
گفتنـی اسـت ،در این جشـنواره در بخش آزاد ،حسـن
خلجـی رتبـه دوم مشـترک از زنجان ،مجتبی خرسـندی؛
رتبـه دوم مشـترک از لرسـتان ،پرویـن نخعـی نـژاد از
خراسـان جنوبی رتبه سـوم مشترک ،حسـن مهدیآبادی
از خراسـان جنوبـی رتبـه سـوم را کسـب کردند.
مجتبـی فدایـی نیـز برگزیـده بخـش دانشـجویی از
مشـهد مقـدس و در بخـش جنبـی ،آرش پورعلیـزاده از
اسـتان گیلان توانسـتند حائـز رتبههـای برتـر شـوند.

■■■

استاندار مرکزی خواستار تدوین
برش استانی قانون تعالی جمعیت
توسط جهاددانشگاهی شد

روابط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی،
 ۲۲آبان :اسـتاندار مرکزی گفت :جهاددانشـگاهی اسـتان
مرکـزی ظرفیتهـای موجـود در قانـون اخیرالتصویـب
حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت موسـوم بـه قانون
تعالـی جمعیـت را در کارگـروه پژوهشـی خـود بررسـی
کـرده و بـرش اسـتانی آن را تدویـن کنـد.
فـرزاد مخلـص االئمـه اسـتاندار مرکـزی در حاشـیه
بازدیـد از جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی در خصـوص
ظرفیتهـای جهاددانشـگاهی اسـتان ،اظهـار کـرد:
جهاددانشـگاهی مولـود انقلاب اسلامی اسـت و جایـگاه
حسـاس و مهمـی در طـول بیـش از چهـار دهـه فعالیـت

خـود در کشـور داشـته اسـت کـه انکارناپذیـر اسـت.
وی بـا بیـان اینکه آشـنایی باالیی از جهاددانشـگاهی
دارم ،افـزود :ایـن نهـاد فعالیتهـای متنـوع و گسـتردهای
در سـطح کشـور دارد که در مواردی بیرقیب اسـت و اگر
جهـاد وارد میـدان نمیشـد قطعاً برخی موفقیتها شـکل
نمیگرفـت ،البتـه نمیتـوان منکـر نظـام دیوانسـاالر و
بروکراتیـک کشـور شـد کـه بهراحتـی امـکان و اجـازه
برخـی فعالیتهـا را بـه بخـش خصوصی نمیدهـد و الزم
اسـت در برخـی مـوارد یـک نظـام جهـادی وارد میـدان
شـود کـه تـوان مقابله با ایـن نظام دیوانسـاالر را داشـته
باشد.
مخلــص االئمــه بــا اشــاره بــه موفقیتهــای
جهاددانشــگاهی در عرصههــای مختلــف بیــان کــرد:
اقتصــاد مقاومتــی بهعنــوان تنهــا راه عــاج حــل
مشــکالت کشــور دو رکــن دارد کــه شــامل اقتصــاد
مردمــی و اقتصــاد دانشبنیــان میشــود و بــه نظــر
میرســد کــه جهاددانشــگاهی در هــر دو رکــن بهویــژه
اقتصــاد دانشبنیــان نقــش تعیینکننــده و محــوری
دارد و تــا زمانــی کــه ایــن ارکان اســتوار نشــود ،اقتصــاد
مقاومتــی در مقــام حــرف و شــعار باقــی میمانــد.
مخلـص االئمـه اظهـار کـرد :جهاددانشـگاهی اسـتان
مرکـزی ظرفیتهـای موجـود در قانـون اخیرالتصویـب
حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت موسـوم بـه قانون
تعالـی جمعیـت را در کارگـروه پژوهشـی خـود بررسـی
کـرده و بـرش اسـتانی آن را تدوین کند تـا بتوانیم مطالبه
جـدی در ایـن حوزه از بخشهای مربوطه داشـته باشـیم.

■■■

دورهمی کارآفرینی و فعاالن
کارآفرینان آذربایجان غربی در
ارومیه برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان
غربی ۲۳ ،آبان :نشسـت فعـاالن کارآفرینـان آذربایجان
غربـی بـه مناسـبت هفتـه جهانـی کارآفرینـی بـا حضـور
رییـس کانـون کارآفرینـان اسـتان و مدیـرکل و معـاون
کار و رفـاه اجتماعـی و رییـس و معـاون جهاددانشـگاهی
واحـد آذربایجـان غربـی و رییـس انجمـن مراکز مشـاوره
و خدمـات کارآفرینـی اسـتان و مسـووالن کارآفرینـی
اسـتان و جمعـی از کارآفرینـان برتـر ملـی و اسـتانی بـه
مناسـبت هفته جهانـی کارآفرینی تحت عنـوان دور همی
کارآفرینـی بهمنظور بررسـی مسـائل حـوزه کارآفرینی در
اسـتان و چالشهـای پیـش رو در ارومیـه برگـزار شـد.
مهنـدس عبادی مدیـرکل تعاون ،کار و رفـاه اجتماعی
آذربایجـان غربـی در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه ترکیـب
اعضـای کارآفرینـان ایـن نشسـت از بخـش خصوصـی و
دولتـی و نیمهدولتـی بیـان کـرد :اعضـای ایـن نشسـت
و فعـاالن کارآفرینـی در ایـن مجمـع بهخوبـی انتخـاب
شـدهاند و هـر شـخص حقیقـی و حقوقـی میتوانـد
بـا ایدههـای عملیاتـی خـود ارتقـاء ضریـب نـوآوری و
کارآفرینـی را رقـم بزنـد و چنیـن جلسـاتی بایـد تـداوم
داشـته باشـد.
وی بـا اشـاره بـه نقـش جهاددانشـگاهی آذربایجـان
غربـی در این اکوسیسـتم اظهـار کرد :این نهـاد انقالبی با
وجـود اینکـه کمتریـن درصد وابسـتگی به بودجـه دولتی
دارد کیفیتریـن خدمـات و بهتریـن همراهـی را تحقـق
اهـداف کارآفرینی در اسـتان در کنار سـایر نهادها داشـته
اسـت و مشـارکت فعالـی در اجـرای برنامههـای هفتـه
جهانـی کارآفرینی داشـته اسـت.

■■■

روابـط عمومـی پژوهشـکده علـوم بهداشـتی
جهاددانشـگاهی ۲3 ،آبـان :وبینار آموزشـی «اصول و
روشهـای نمونـه گیـری در پژوهشهای حوزه سلامت»
بـه همت پژوهشـکده علـوم بهداشـتی جهاددانشـگاهی با
حضـور جمعی از متخصصان و دانشـجویان حوزه سلامت
برگزار شـد.
علیاصغـر حائـری مهریـزی متخصـص آمـار و عضـو
هیـات علمـی پژوهشـکده علوم بهداشـتی در ایـن کارگاه
گفـت :اجـرای پژوهشهـای میدانـی معتبر تا حـد زیادی
تحـت تأثیـر انتخـاب روش مناسـب بـرای نمونـه گیری و
بررسـی تعـداد نمونههای مناسـب اسـت .نمونـه گیری در
مـواردی که دسترسـی بـه کل جامعـه امکانپذیر نیسـت
یـا بسـیار پـر هزینـه اسـت اهمیت ویـژهای پیـدا میکند،
زیـرا در چنیـن شـرایطی بایـد نمونـه بـه شـکلی انتخاب
شـود کـه نماینـده کل جامعه باشـد و نتایج بهدسـتآمده
از بررسـی نمونـه قابـل تعمیـم بـه جامعـه باشـد .نمونـه
گیـری در مطالعـات حـوزه سلامت کـه نتایـج آن بـر
سلامت افـراد جامعـه تأثیـر میگـذارد اهمیـت ویـژهای
پیـدا میکنـد.
وی افزود :روشهای نمونه گیری متنوعی وجود دارد
که برای انتخاب روش مناسب باید ضمن توجه به اهداف
مطالعه و ویژگیهای جامعه موردبررسی ،به منابع پژوهش
از جمله زمان و هزینه در دسترس برای مطالعه توجه
داشت .در یک دستهبندی کلی روشهای نمونه گیری
در دو گروه تصادفی و غیر تصادفی تقسیمبندی میشوند
که هر یک نقاط قوت و ضعفی دارد که در جایگاه خود
قابلاستفاده خواهد بود.
گفتنی اسـت ،در این کارگاه پس از بررسـی روشهای
نمونـه گیـری ،بـه انتخـاب انـدازه نمونـه و روشهـای
مختلـف تعییـن حجـم نمونـه پرداخته شـد.

■■■

روستاها دلیل اصلی
نگهداشت میراث فرهنگی
در یک کشور هستند

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی 15 ،آبان :دومین
نشسـت رویـداد میـراث فرهنگـی بـا محوریـت میـراث
روسـتایی ایـران بـا حضـور دکتـر محمدحسـین ایمانـی
خوشـخو رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوریهـای نـرم و
صنایـع فرهنگی جهاددانشـگاهی و محمـد درویش رییس
کمیتـه محیطزیسـت در کرسـی اجتماعـی یونسـکو ،در

روستاها دلیل اصلی نگهداشت میراث فرهنگی
در یک کشور هستند
دکتـر ایمانـی اظهـار کـرد :روسـتاها دلیـل اصلـی
نگهداشـت میراث فرهنگی در یک کشـور اسـت .مراودات
مـردم روسـتا ،زبانهـای محلـی ،سـبک زندگـی ،خوراک
و پوشـاک همگـی آنهـا بـرای حفـظ میـراث فرهنگـی و
گردشـگری امـروز بهعنـوان جاذبـه تلقـی میشـود شـاید
همیـن علـت هـم بـود کـه گردشـگری روسـتایی تعریف
شـد .یکـی از اشـتباهات فرامـوش کـردن مؤلفههـای
معنـوی در بحـث گردشـگری اسـت.
وی بـا تشـریح نظـر مخالفـان گردشـگری روسـتایی
گفـت :برخـی بـا گردشـگری روسـتایی مخالفنـد و
معتقدنـد کـه گردشـگران موجـب تغییـر بافـت روسـتاها
میشـوند .ایـن موضـوع درسـت اسـت امـا مـن معتقـدم
کـه بـا برنامهریزیهـای درسـت و زیرسـاختهای اصولی
میتـوان علاوه بـر اسـتفاده از ظرفیتهـا روسـتاها
میتوانیم به توسـعه گردشـگری برسـیم .مطالعات جهانی
در حـوزه محیطزیسـت نشـان میدهـد طبیعت روسـتاها
را نمیتـوان بـدون شـناخت فرهنگهای بشـری که آنها
را شـکل دادهانـد ،حفاظـت و مدیریت کرد؛ زیـرا که تنوع
زیستشـناختی و فرهنگـی متقابـل یکدیگـر را تقویـت
میکننـد و حفاظـت از آنهـا بـرای تضمین تعـادل پایدار
در سـامانههای اجتماعـی و بومشـناختی ضـروری اسـت.

■■■

نخستین نمایشگاه صنایع فرهنگی
جهاددانشگاهی فارس برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی فـارس26 ،
آبـان :نخسـتین نمایشـگاه فناوریهـای نـرم و صنایـع
فرهنگـی جهاددانشـگاهی فارس از  23تـا  26آبان برگزار
شد .
رییـس جهاددانشـگاهی فـارس در حاشـیه مراسـم
اختتامیـه ایـن نمایشـگاه بـا بیـان اینکـه نمایشـگاه

■■■

بررسی بحرانها و مسائل
محیطزیست در طرح بوم ایران

دانشجویان
سازمان
عمومی
روابط
جهاددانشگاهی 30 ،آبان :طرح «بوم ایران» به همت
مرکز فعالیتهای محیط زیستی دانشجویان ایران ،شعبه
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی اجرا میشود.
مهـدی عباسـی رییس سـازمان دانشـجویان ،بـا تاکید
بـر اینکـه رابطـه انسـان و طبیعـت هیـچگاه بهانـدازه
امـروز نگرانکننـده و تهدیدآمیـز نبـوده اسـت ،گفـت:
بحرانهـای محیـط زیسـتی ،امـروزه مسـایلی جـدی و
قابـل تأمـل هسـتند کـه بقـا و رفـاه انسـانها و موجودات
را بـه مخاطـره انداختهانـد .ایـران نیـز ماننـد سـایر نقـاط
جهـان بـا بحرانهای متعـدد محیط زیسـتی مانند بحران
آب ،خشکسـالی ،تغییـر اقلیـم ،خشـک شـدن و آلودگـی
تاالبهـا و رودخانههـا ،آتشسـوزی جنگلهـا و  ...مواجـه
بوده اسـت.
رییـس سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی تاکیـد
کـرد :آمـوزش و فرهنگسـازی از راهکارهـای مقابلـه و
سـازگاری بـا بحرانهـای محیـط زیسـتی میباشـند و
همچنـان انسـان بهعنـوان عامـل کلیـدی نقـش بسـیار
مهمـی در حـل آنهـا دارا اسـت .ازایـنرو سـازمان
دانشـجویان جهاددانشـگاهی بـا همـکاری شـعب خود در
سراسـر کشـور طرحـی را با عنوان بـوم ایـران برنامهریزی
کـرده اسـت.
بـه گفتـه عباسـی ،بـوم ایـران در اولین سـال برگزاری
خـود بـه طـرح مسـاله و بررسـی مباحـث پیرامـون
بحرانهـای فعلـی محیطزیسـت خواهـد پرداخـت.
گفتنـی اسـت ،طـرح «بـوم ایـران» از آذرمـاه آغـاز و
تـا پایـان سـال در قالـب نشسـتهای تخصصی بـا حضور
صاحبنظـران ،هـم بهصـورت برخـط و هـم بهصـورت
حضـوری در دانشـگاههای مختلـف و بـا تکیـه بر مسـائل
هـر یـک از اسـتانهای کشـور برگـزار میشـود.

■■■

ششمین دوره مسابقات ملی
پایاننامهسهدقیقهای
آغاز به کار کرد

روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی،

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

وبینار آموزشی «اصول و روشهای
نمونه گیری در پژوهشهای حوزه
سالمت» برگزار شد
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در ایـن مراسـم دکتـر رسـتم زاده رییـس
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی بـا اشـاره بـه حوزههـا
و راهبردهـای کارآفرینـی این نهـاد در اسـتان اظهار کرد:
پژوهشهـای ایـن نهاد بسـتری مسـتعد بـرای کارآفرینی
نخبـگان اسـتان فراهـم مـیآورد کـه تحقـق عملیاتی آن
بسـیار پیچیده و ارزشـمند و اثرگذار و مهم اسـت و سـعی
کردهایـم ایـن مهـم در حـوزه طرح ملـی مشـاغل خانگی
بهخوبـی بـا همـکاری اداره کل کار و رفـاه اجتماعی برای
اسـتان تجربهشـده اسـت.

بسـتر مجـازی برگزار شـد.
دکتـر ایمانـی در ابتـدای این نشسـت مجازی با اشـاره
بـه ظرفیتهـای میـراث فرهنگـی در توسـعه روسـتایی
گفـت :فرهنـگ بهعنـوان یـک منبـع اسـت میـراث
فرهنگـی را زمانـی میتوانیـم خـوب تشـخیص دهیـم
کـه گردشـگری فرهنگـی بهعنـوان یـک فرهنـگ نهادینه
شـده بـرای گردشـگری مدنظر باشـد .از این نظـر میتوان
گفـت گردشـگری یـک گونـه فرهنگـی اسـت کـه بـه آن
گردشـگری فرهنگـی میگوییـم .نزدیـک بـه  ۳۰درصـد
دنیـا امـروز در زمـره گردشـگران فرهنگـی بهحسـاب
میآینـد.
رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوریهای نـرم و صنایع
فرهنگـی افـزود :نظریهپـردازان معتقدنـد ،گردشـگری
بـدون تکیـه بـر بسـتر فرهنـگ از آن اصـل و ماهیت خود
دور میشـود و اگـر صرفـاً نـگاه اقتصـادی بـه گردشـگری
داشـته باشـیم ،تنها شـاهد حقایق منفی ناشـی از توسـعه
گردشـگری هسـتیم؛ بنابراین وقتی صحبت از گردشـگری
فرهنگـی میشـود یعنـی آن فوایـدی مطـرح میشـود که
جوامـع میزبـان میتواننـد از آن اسـتفاده کند.
وی در ادامـه گفت :فرایند گردشـگری بهگونهای اسـت
کـه گردشـگر میتوانـد خود یک رسـانه باشـد ،بـه جهت
اینکـه پیامـی را از جامعـه مهمـان بـه جامعـه میزبـان
میبـرد .ایـن تعامـل جامعـه میزبـان و مهمـان کـه در
جامعهشناسـی گردشـگری تاکیـد بسـیاری بـر آن دارنـد،
بـر مبنـای همیـن تعـادل و تعامـل گردشـگری و فرهنگ
ا ست .

فـوق متشـکل از آثـاری اسـت کـه همکارانمـان در پارک
فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی جهاددانشـگاهی
فـارس خلـق کردهانـد ،افـزود :بـه مناسـبت روز فرهنـگ
عمومـی دسـتاوردهای ایـن حـوزه در معـرض نمایـش
گذاشـته شـد کـه خوشـبختانه با اسـتقبال باالیـی مواجه
شد .
وی بـا ابـراز امیـدواری از اینکـه برگـزاری چنیـن
نمایشـگاههایی موجـب توسـعه اقتصـاد فرهنگـی شـود،
گفـت :صنایـع چـوب ،المانهـای شـهری ،دسـتبافتها،
بازیهـای فکـری بـهروز و ...از جملـه حوزههایـی بـود
کـه در ایـن نمایشـگاه بـه معـرض دیـد عالقهمنـدان قرار
گر فت .
رییس جهاددانشـگاهی فـارس تصریح کـرد :جوانان ما
امـروز با اسـتفاده از علـم روز و خالقیـت ،طرحهای خوبی
در بـاب فضاسـازی مذهبـی با سـاخت المانهـای مطلوب
اجرایـی کردهانـد کـه خوشـبختانه در ایـن نمایشـگاه هم
مورد اسـتقبال قـرار گرفت.
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 ۶آذر :ششمین دوره مسابقات ملی پایاننامه سهدقیقهای
( )3MTبه همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و با
همکاری واحدهای جهاددانشگاهی در سراسر کشور در
سال تحصیلی جاری برگزار میشود.
در این دوره  ۲۰واحد سـازمانی جهاددانشگاهی در ۱۶
اسـتان کشـور شـامل آذربایجان غربی ،آذربایجان شـرقی،
البـرز ،تهـران ،چهارمحـال و بختیـاری ،خراسـان جنوبی،
زنجـان ،سـمنان ،اصفهـان ،یـزد ،همـدان ،هرمـزگان،
فـارس ،کرمـان ،گیلان ،مرکزی اجـرای مرحلـه مقدماتی
مسـابقات را بـه عهـده دارند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،برگزیـدگان ایـن مرحلـه
بـه نیمهنهایـی مسـابقات راه خواهنـد یافـت و مرحلـه
نیمهنهایـی و فینـال مسـابقات نیـز در پایـان سـال
تحصیلـی بهصـورت متمرکز در یکی از اسـتانهای کشـور
برگـزار میشـود.
یـادآور میشـود این مسـابقات از سـال  ۱۳۹۵توسـط
جهاددانشـگاهی و بـا هـدف تقویـت مهارتهـای ارتباطی
و بیانـی و ایـده پـردازی در دانشـجویان ،تقویـت ارتبـاط
دانشـگاه و بخشهـای سـرمایهگذار و کاربـردی کـردن
پژوهشهـای دانشـگاهی اجـرا شـده اسـت.

■■■

بررسی سیاستها و اهداف حوزه
پشتیبانی و مدیریت منابع در
برنامه هفتم توسعه جهاددانشگاهی

روابط عمومی جهاددانشگاهی 8 ،آذر :چهارصد و
پنجاه و پنجمین جلسه شورای علمی جهاددانشگاهی با
حضور اکثریت اعضا و با دستور جلسه بررسی سیاستها
و اهداف حوزه پشتیبانی و مدیریت منابع در برنامه هفتم
توسعه جهاددانشگاهی برگزار شد.
در ابتـدای ایـن جلسـه دکتـر محمدرضـا پورعابـدی
معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی از زحمـات
دکتـر مهـدی باصولـی معـاون هماهنگـی و امـور مجلس
و همکارانشـان در پیشـبرد فرآیندهـای مرتبط با بررسـی
سیاسـتها و اهـداف حوزههـای مختلـف جهاددانشـگاهی
در برنامـه هفتـم تشـکر کرد.
در ادامـه دکتـر باصولـی بهعنـوان سرپرسـت معاونـت
پشـتیبانی و مدیریـت منابـع جهاددانشـگاهی بـه ارائـه
گزارشـی از سیاسـتهای ایـن معاونـت در برنامـه هفتـم
توسـعه جهاددانشـگاهی پرداخـت.
در ادامـه سیاسـتهای مطـرح شـده همچـون ارتقـاء
انگیـزه شـغلی و افزایـش رضایتمنـدی اعضا ،بهینهسـازی
سـاختار و تشـکیالت ،ارتقـاء چابکـی و انعطافپذیـری
سـازمان ،بهبـود مسـتمر فرآیندهـا ،ارتقـاء نظـام جـذب،
نگهداشـت و توسـعه منابـع انسـانی متناسـب بافرهنگـی
سـازمانی جهاددانشـگاهی و توجـه بـه کارآمـدی اعضـا
موردبحـث و بررسـی بیشـتر اعضـا قـرار گرفـت.
نحـوه اسـتفاده از ظرفیـت فناوریهـای نویـن
جهاددانشـگاهی در حـوزه توسـعه آبزیپـروری و گیاهـان
دارویـی
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی چهارمحـال و
بختیـاری 18 ،آذر :بهمنظـور بهرهمنـدی از ظرفیتهـای
جهاددانشـگاهی در حـوزه پژوهشـی و فناوریهـای
نویـن چنـد جلسـه تخصصـی جهـت بررسـی اسـتفاده از
توانمندیهـا و فناوریهـای ایـن نهـاد علمـی در حـوزه
آبزیپـروری و گیاهـان دارویـی در چهارمحـال و بختیاری
بـا حضـور دکتـر داراب یزدانـی مدیـرکل دفتـر تخصصـی
کشـاورزی و منابـع طبیعـی جهاددانشـگاهی ،کاوه لطفی
کیـا مدیـرکل توسـعه و برنامهریزی و احمـد عرفان منش

مدیـر گـروه پژوهشـی فرآوردههـای بیولوژیـک دامـی
سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران برگـزار شـد.
دکتـر داراب یزدانی مدیرکل دفتر تخصصی کشـاورزی
و منابـع طبیعـی جهاددانشـگاهی در جلسـه بررسـی
راهکارهـا بـرای فعـال کـردن ظرفیتهـای چهارمحـال و
بختیـاری در حـوزه آبزیپـروری و گیاهان دارویی توسـط
جهاددانشـگاهی ،اظهـار کـرد :تغییـر اقلیم شـرایطی را به
وجـود آورده اسـت که شـاید در گذشـته شـاهد رخ دادن
اتفاقـات ناشـی از ایـن پدیـده ماننـد سـرمازدگی شـدید
نبودیم.
وی افـزود :گیاهـان دارویـی یکـی از حوزههایـی اسـت
کـه جهاددانشـگاهی از حـدود سـه دهـه گذشـته بـه آن
ورود پیدا کرده اسـت ،سـه پژوهشـکده گیاهـان دارویی با
قدمـت باال توسـط ایـن نهاد ایجاد شـده و کارهای بسـیار
بزرگـی در حـوزه گیاهـان دارویـی را در بسـیاری از نقاط
کشـور انجـام میدهد.
در ادامـه جلسـه احمـد عرفـان منـش مدیـر گـروه
پژوهشـی فرآوردههـای بیولوژیـک دامـی سـازمان
جهاددانشـگاهی تهـران بـا بیـان اینکـه در اسـتانهایی
کـه بحـث آبزیپـروری دنبـال میشـود ،بالتبـع
آن تولیدکننـدگان بـا مسـائل و مشـکالت مختلـف
دسـتوپنجه نـرم میکننـد ،اظهار کـرد :جهاددانشـگاهی
از سـال  ۱۳۶۹فعالیـت خـود را بـا پژوهشهـای علمی در
حـوزه آبزیپـروری آغـاز کـرده و فعالیتهـای مختلفی را
در ایـن حـوزه انجـام داده اسـت.
عرفـان منـش بـا اشـاره بـه تجـارب گسـترده
جهاددانشـگاهی در حـوزه آبزیپـروری ،توضیـح داد :ایـن
نهـاد میتوانـد بـه مسـائل و مشـکالت حـوزه آبزیپروری
در اسـتانها ورود پیـدا کـرده و ایـن چالشهـا را تـا
حـدودی بـا اسـتفاده از ظرفیـت پروژهشـکدههای ایـن
نهـاد مرتفـع کنـد.

■■■

جهاددانشگاهی یک نهاد علمی
قابل اعتماد است

روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان17 ،
آذر:اسماعیل زارعی کوشا اظهار کرد :جهاددانشگاهی یک
نهاد علمی و فرهنگی قابل اعتماد است که خدمات آن
منشأ خیر و برکت بوده است.
اسـماعیل زارعـی کوشـا اسـتاندار کردسـتان در دیدار
بـا رییس جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان ،اظهـار کرد:
جهاددانشـگاهی یک نهاد شـناخته شـده در جامعه اسـت
کـه بهـره گرفتـن از ظرفیتهای آن باعث رشـد میشـود.
وی بـا بیـان اینکه جهاددانشـگاهی یک نهـاد علمی و
قابـل اعتمـاد اسـت ،گفـت :جهاددانشـگاهی در حوزههای
فرهنگـی ،علمـی و پژوهشـی ظرفیتهـای بسـیار خوبـی
دارد کـه از آن بایـد در جهـت رشـد و توسـعه اسـتان
بهرهبـرداری کـرد.
در ایـن دیـدار اکبـر اسـدی رییـس جهاددانشـگاهی
کردسـتان ،اظهـار کـرد :جهاددانشـگاهی در اسـتان
کردسـتان در حوزههـای فرهنگـی ،کارآفرینـی ،اشـتغال،
آمـوزش و پژوهـش فعالیتهـای ارزنـدهای بـرای جامعـه
داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان کردسـتان دارای
ظرفیتهـا و پتانسـیلهای زیـادی اسـت ،افـزود:
جهاددانشـگاهی کردسـتان با توجه بـه دارا بودن نیروهای
انسـانی متخصـص و متعهـد میتواند از ایـن ظرفیتها در
راسـتای توسـعه اسـتان اسـتفاده کنـد.
رییس جهاددانشـگاهی کردسـتان ضمـن ارائه گزارش

از فعالیتهـای این نهاد در اسـتان گفـت :در قالب قرارداد
همـکاری بیـن جهاددانشـگاهی اسـتان و کمیتـه امـداد
حضـرت امـام (ره) ،اجـرای طـرح اشـتغال و خودکفایـی
(هدایت شـغلی و راهبری شـغلی) توسـط جهاددانشگاهی
در حوزههـای صنعـت ،کشـاورزی و خدمـات بـرای
مددجویـان کمیتـه امـداد حضـرت امـام خمینـی (ره) در
کلیـه شهرسـتانهای اسـتان در حـال اجـرا اسـت.

■■■

نشست تخصصی قابلیت سنجی
امکانات و جذابیتهای ژئوتوریستی
منظر جهانی هورامان برگزار شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان ۸ ،آذر:
سوران احمدیزاد مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی
تاریخی اورامان در وبینار قابلیت سنجی امکانات و
جذابیتهای ژئوتوریستی منظر جهانی هورامان محور
ششمین دوره سلسله نشستهای چشمانداز صنعت
گردشگری در ایران که به همت معاونت فرهنگی
جهاددانشگاهی استان کردستان برگزار شد ،اظهار کرد:
ژئوتوریسم یکی از گونههای گردشگری است که قدمت
زیادی ندارد.
احمـدی زاد گفـت :ژئوتوریسـم همانگونـه کـه
مشـاهده میکنیـم علمـی اسـت بینرشـتهای یعنـی از
زمینشناسـی "ژئـو" و همچنیـن توریسـم "گردشـگری"
تشـکیل شـده اسـت.
وی بیـان کـرد :قبـل از هـر چیـز میبایسـت بـه ایـن
نکتـه توجه داشـت که اورامـان منطقهای اسـت که دارای
پتانسـیلهای بسـیاری در حـوزه گردشـگری اسـت کـه
و همـواره بـه غـرب اسـتان بـه مرکزیـت اورامـان توجـه
ویـژهای میشـود.
احمـدیزاد عنـوان کـرد :همانگونـه کـه میدانیـد
اورامـان تالقـی فرهنگ بـا طبیعت اسـت و نمیتوان آن را
انـکار کـرد؛ امـا باید توجه داشـت زمانی که از ژئوتوریسـم
نـام میبریـم؛ ژئوتوریسـم بـه جاذبههای طبیعـی بیجان
میپـردازد و ایـن تفـاوت را بـا طبیعتگـردی دارد.

■■■

کارگاه آموزشی
«آشنایی با االستومرهای صنعتی»
در جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
برگزار شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان،
 16آذر :مدیر گروه توسعه و فرآورش مواد پلیمری معاونت
پژوهشی واحد صنعتی اصفهان گفت :کارگاه آموزشی
یک روزه «آشنایی با االستومرهای صنعتی از خواص تا
کاربرد» با هدف افزایش مهارت و ارتقاء سطح دانش افراد
شاغل در صنعت الستیک ،توسط گروه توسعه و فرآورش
مواد پلیمری معاونت پژوهشی واحد صنعتی اصفهان ،با
همکاری معاونت آموزش و کارآفرینی این واحد و انجمن
پلیمر استان اصفهان برگزار شد.
مهنـاز شـاه زمانـی تصریـح کـرد :تعریـف اصـول و
مفاهیـم اولیه مـواد االسـتومری ،معرفی انواع االسـتومرها
و مـواد رابـری مورد اسـتفاده در صنعت السـتیک و موارد
کاربـردی را از جملـه مباحـث آموزشـی ایـن دوره عنـوان
کر د .
وی افـزود :در ایـن دوره ،در بخـش معرفـی

■■■

روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمان ۱۶ ،آذر:
دکتر عیسی مرادی جانشین فرمانده بسیج اساتید
استان کرمان و عضو انجمن ادبی دفاع مقدس ،در وبینار
خودباوری و رشد در مکتب حاج قاسم ،گفت :از تواضع و
فروتنی حاج قاسم زیاد شنیده شده است ایشان کسی بود
که در میان ما زندگی کردند ولی ما خصوصیت اخالقی
ایشان را بهخوبی نمیشناختیم.
وی بـا اشـاره بـه بعد فضایـل و رذایل در انسـان ،گفت:
انسـان میتوانـد فضایـل را پـرورش دهـد و در مسـیر
روشـن الهـی قـرار بگیـرد و برعکـس بـه رذایل بپـردازد و
در خـط شـیطان قـرار بگیرد.
وی یـادآور شـد :آنچـه همیشـه جبهـه حـق را تهدیـد
میکنـد خـود بزرگبینـی و تکبر اسـت و پرهیـز از کبر و
غـرور از خصوصیـات بـارز شـهید سـلیمانی بود کـه باعث
شـد از ایشـان بهعنـوان سـردار دلها یاد شـود.
مـرادی بـا بیـان اینکـه دانشـجویان در شـجاعت و
شـهامت بـه سـردار قاسـم سـلیمانی اقتـدا کننـد ،گفـت:
مکتـب ایـن سـردار دلیـر مانـدگار و همیشـگی اسـت.

■■■

دانشگاه و حوزه با یکدیگر رفاقت
داشته باشند نه رقابت

روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمان27 ،
آذر:امامجمعه کرمان گفت :دانشگاه و حوزه هر دو برای
پیشرفت جامعه کار میکنند و در این جهت باید با یکدیگر
رفاقت داشته باشند نه رقابت.
حسـن علیـدادی سـلیمانی در گردهمایی به مناسـبت
روز وحـدت حوزه و دانشـگاه بـه میزبانی جهاددانشـگاهی
کرمـان بیـان کـرد :وحدت حوزه و دانشـگاه یـک ضرورت
بـرای جامعه اسلامی اسـت .حوزه و دانشـگاه بـرای هدف
واحـدی کـه دارند بهشـدت بـه یکدیگـر نیازمند هسـتند
و در کل میتـوان گفـت وحـدت در ذات حوزه و دانشـگاه
نهفته اسـت.
عیـدادی سـلیمانی در بیـان رسـالتهای حـوزه و
دانشـگاه عنـوان کـرد :یکـی از رسـالتهای هـر دو مرکز،
بـاال بـردن فهـم و درک اسـت کـه ضـرورت رسـیدن بـه
آن وجـود فهـم و درک در خـود مراکـز از مسـائل مختلف
اسـت زیـرا منشـاء بسـیاری از اختالفـات جهـل اسـت.
وی در رابطـه بـا رسـالت دوم حـوزه و دانشـگاه گفـت:
رسـالت دوم این دو مرکز تربیت اسـت که البته تربیت در
ذات دانشـگاه و حوزههـا نهفتـه اسـت؛ انسـانهای تربیت
شـده چـه در دانشـگاه و چـه در حـوزه در یـک راسـتا
حرکـت میکننـد بنابرایـن اگـر جایـی حـوزه یا دانشـگاه
در ایـن امـر کـم بگذارنـد ،نقص محسـوب میشـود.

■■■

معرفی فرآوردههای گیاهی
مؤثر در چاقی

روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی 23 ،آذر :در کنفرانس علمی
«فرآوردههای گیاهی مؤثر در چاقی» که به همت
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی برگزار شد
آخرین یافتههای علمی مربوط به این حوزه مورد بررسی
قرار گرفت.
دکتـر سـعید کیانبخـت عضـو هیـات علمـی ایـن
پژوهشـکده در ایـن وبینـار بـه داروهـای مؤثـر بـر کاهش
وزن مـورد تأییـد اداره غـذا و داروی امریـکا از جملـه
ارلیسـتات ،سـیبوترامین ،فنترمیـن و دی اتیـل پروپیـن
اشـاره کـرد.
وی در ادامـه بـه معرفـی گیاهـان دارویـی گارسـینیا،
کامبوجیـا ،هودیـا ،چـای (سـبز ،سـیاه ،اوالن) ،بهارنارنج،
فلفـل قرمـز و سـیاه ،لوبیـا و شـنبلیله کـه در کاهش وزن
مؤثـر میباشـند ،پرداخـت و هـر یـک را بـه طـور مجـزا
مـورد بررسـی قـرار داد.
ایـن عضـو هیـات علمـی در ایـن وبینـار بـه داروهـای
گیاهـی ضدچاقـی و اضافـه وزن شـامل قـرص کارویـل،
اسـلیم کوئیـک ،قطره خوراکـی لیموترش ،قطـره خوراکی
زیـره ،محصـول سـرکه سـیب و چـای سـبز اشـاره کـرد.

■■■

نشست تخصصی «بررسی
توانمندی گردشگری سالمت»
برگزار شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی لرستان  ۲۸آذر:
با همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی لرستان و
با حضور دکتر ابراهیمی نماینده مردم سلسله و دلفان
در مجلس شورای اسالمی ،دکتر سالح ورزیان رییس
جهاددانشگاهی لرستان ،دکتر محسن اسدبیگی معاون غذا
و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان ،مهندس قاسمی
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
لرستان و جمعی از دانشجویان و مسووالن استانی ،نشست
تخصصی "بررسی توانمندی گردشگری سالمت" برگزار

■■■

تقویت نگاه علمی و مردمی در
جهاددانشگاهی

روابط عمومی جهاددانشگاهی فارس ۱۷ ،مهرماه:
رییس جهاددانشگاهی فارس و نماینده مردم شیراز و
زرقان در مجلس شورای اسالمی ،در نشستی پیرامون
اقدامات علمی ،تحقیقاتی ،فرهنگی و  ...جهاددانشگاهی
و اهمیت این فعالیتها و لزوم و چگونگی حمایت از آنها
گفتوگو کردند.
رییـس جهاددانشـگاهی فـارس در نشسـتی بـا ابراهیم
عزیـزی نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس
شـورای اسلامی ،بـا اشـاره بـه برخـی اقدامـات اجرایـی
شـده در زمینـه ارتقـای ظرفیتهـای فـرآوری محصوالت
کشـاورزی ،تـوان علمـی حـوزه کشـاورزی و دامپـروری و
همچنیـن پزشـکی توسـط ایـن نهـاد در سـه سـال اخیر،
خواسـتار معطـوف شـدن حمایتهـا بـرای نهایـی شـدن
ایـن فعالیتهـا شـد.
نماینـده شـیراز و زرقـان و عضـو کمیسـیون امنیـت
ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای اسلامی نیـز
در ایـن نشسـت بـر تقویـت نـگاه علمـی و مردمـی در
جهاددانشـگاهی تاکیـد کـرد.
ابراهیـم عزیـزی بـا اشـاره بـه مأموریـت ذاتـی
جهاددانشـگاهی گفـت :شـأن جهاددانشـگاهی حرکـت
جهـادی و علمـی بـرای حـل مشـکالت کشـور اسـت چرا
کـه جامعـه همیـن انتظـار را از ایـن مجموعـه دارد.
نایـب رییـس اول کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت
خارجـی مجلس شـورای اسلامی بـا تبیین نـگاه جهادی
و انقالبـی افـزود :برخـی اینطـور تصـور میکننـد کـه
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مواداالسـتومری سـاختار شـیمیایی ،انـواع گریدهـای
صنعتـی ایـن مـواد و همچنیـن خـواص مکانیکـی و
شـیمیایی بـه همـراه مزایا و معایـب هر کدام عنوان شـد.
عضـو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی واحـد صنعتـی
اصفهـان ادامـه داد :پـس از آشـنایی بـا انـواع مـواد
االسـتومری و کائوچوهـای رایـج در صنعـت ،روشهـای
آزمایشـگاهی بـرای شناسـایی هر کـدام از آنهـا نیز بیان
و در پایان نیز جلسـه پرسـش و پاسـخ با حضور فراگیران
در مـورد مباحـث مطـرح شـده انجـام گرفـت.

امامجمعـه کرمـان رسـالت و هـدف مهـم دیگـر حوزه
و دانشـگاه را خدمـت بـه جامعـه بیان کـرد و گفت :جایی
کـه هـدف خدمـت باشـد رقابـت وجـود نـدارد و هـر دو
مرکـز بـا تمام تـوان خـود در این راسـتا تلاش میکنند.
وی رسـالت چهـارم ایـن دو مرکـز را پیشـرفت جامعه
دانسـت و اظهـار کـرد :دانشـگاه و حـوزه هـر دو بـرای
پیشـرفت جامعـه کار میکننـد و در ایـن جهـت بایـد بـا
یکدیگـر رفاقـت داشـته باشـند نـه رقابـت؛ همانطـور که
در قـرآن کریـم نیز آیاتـی در رابطه با وحدت آورده شـده
ا ست .
همچنیـن مهدی بازمانده رییس جهاددانشـگاهی واحد
کرمـان در ایـن گردهمایی بیـان کرد :جهاددانشـگاهی در
حـال حاضـر در حوزههای پژوهشـی ،آموزشـی و فرهنگی
در حال فعالیت اسـت.
وی در خصـوص حوزه پژوهشـی گفـت :در حال حاضر
در  ۴گـروه مختلـف فنـی و مهندسـی ،علـوم انسـانی،
علوم پزشـکی و کشـاورزی فعالیـت داریم و سـعی کردیم
گروههایـی را دنبـال کنیـم کـه نیـاز و ظرفیت اسـتان در
ایـن حوزههـا وجـود دارد.

شد.
در ایـن نشسـت دکتـر امیـن سلاح ورزیـان رییـس
جهاددانشـگاهی لرسـتان بـا بیـان اینکـه گردشـگری
سلامت دارای سـه زیربخش و شامل توریسـم تندرستی،
توریسـم درمانـی و توریسـم پزشـکی اسـت ،افـزود :هـر
کـدام از ایـن موضوعـات سـاختار خـاص خـود را دارنـد.
وی اضافـه کـرد :متولی امر گردشـگری سلامت ،اداره
کل میـراث فرهنگـی لرسـتان اسـت و البتـه ایـن کاری
بین بخشـی بـوده که میتـوان در کنـار میـراث فرهنگی،
دانشـگاه علـوم پزشـکی و جهاددانشـگاهی ایـن موضوع را
در اسـتان اجرایـی و رونق بخشـید.
دکتـر ابراهیمـی عضو کمیسـیون بهداشـت مجلس نیز
در ادامـه بیـان کـرد :بـا توجه بـه اینکـه جهاددانشـگاهی
لرسـتان محـور برگـزاری ایـن سـمینار بـوده و یکـی از
اهـداف موضـوع گردشـگری سلامت درمـان نابـاروری
و نازایـی اسـت ضـرورت دارد امکانـات مـورد نیـاز مرکـز
درمـان نابـاروری جهاددانشـگاهی اسـتان را فراهـم و
توسـعه دهیـم و از ایـن ظرفیـت در راسـتای توریسـت
درمانـی اسـتفاده شـود.
همچنیـن سـید امیـن قاسـمی ،مدیـرکل میـراث
فرهنگـی ،گردشـگری و صنایـع دسـتی لرسـتان اظهـار
کـرد :توریسـم درمانی از نگاه سـازمان جهانی گردشـگری
بـه معنـای اسـتفاده از خدماتـی اسـت که سـبب بهبود و
افزایـش سلامتی و روحیـه فـرد بـا اسـتفاده از آب و هوا،
مقولـه پزشـکی ،درمانـی و ...بوده که  ۲۴سـاعت در خارج
از منطقـه محـل سـکونت بـه طـول انجامد.
دکتر محسـن اسـدبیگی معـاون غذا و داروی دانشـگاه
علـوم پزشـکی لرسـتان نیـز گفـت :گردشـگری سلامت
موضوعـی اسـت کـه میتوانـد بـا توجـه بـه ظرفیتهـا و
پتانسـیلهای لرسـتان مـورد بررسـی قـرار گیـرد.
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کار جهـادی یعنـی کار شـتابزده و بـدون نظـم و تفکـر،
درحالیکـه برعکـس کار جهـادی مبتنـی بر یک سـاختار
علمـی اسـت و بسـیاری از مشـکالت کشـور بـا ایـن نگاه
قابلحـل و فصـل اسـت.
وی در تعریـف کار جهـادی بیـان کـرد :کار جهـادی
یعنـی کار مطمئـن ،مبتنـی بر مبانـی انقالب ،بـا کمترین
زمـان و هزینـه و حداکثـر دسـتاورد کـه بیگمـان بر یک
سـاختار علمـی و منطقی اسـتوار اسـت.
عزیـــزی بـــر ورود جهاددانشـــگاهی در حوزههـــای
مختلـــف جهـــاد علمـــی در عرصههـــای گوناگـــون
تاکیـــد کـــرد و گفـــت :کشـــور مـــا بـــا ایدههـــا رشـــد
میکنـــد و جهاددانشـــگاهی در ایـــن راســـتا بایـــد
موانـــع رشـــد فنـــاوری و تولیـــد را شناســـایی کـــرده و
زمینـــه را بـــرای پیشـــرفت کشـــور آمـــاده کنـــد.
نماینـــده شـــیراز و زرقـــان در مجلـــس شـــورای
اســـامی خواســـتار بســـط نـــگاه علمـــی و مردمـــی
در جهاددانشـــگاهی شـــد و افـــزود :هرچقـــدر
جهاددانشـــگاهی از نـــگاه اداری فاصلـــه گرفتـــه و نـــگاه
مردم ــی را ب ــر مجموع ــه خ ــود حاک ــم کن ــد ،موفقی ــت
آن نیـــز بیشـــتر خواهـــد بـــود.
عزیـــزی بیـــان کـــرد :جهاددانشـــگاهی طـــوری کار
کنـــد کـــه دســـتاوردهایش رنـــگ و بـــوی مردمـــی بـــه
خـــود بگیـــرد و ایـــن موضـــوع زمانـــی تحقـــق پیـــدا
میکنـــد کـــه کارهـــا از ســـاختار اداری و دولتـــی بـــه
مردمـــی تغییـــر یابـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی فـــارس نیـــز گفـــت:
جهاددانشـــگاهی در فـــارس اقداماتـــی در زمینـــه
فـــرآوری گل محمـــدی ،ایجـــاد مرکـــز تحقیقـــات
گیاه ــان داروی ــی ،راهان ــدازی مراک ــز درم ــان ناب ــاروری
و ســـرطان و  ...را اجرایـــی کـــرده اســـت.
مظاه ــر بابای ــی ب ــا ی ــادآوری اینک ــه نهای ــی ش ــدن
ای ــن اقدام ــات ک ــه بسترس ــاز ،تحق ــق ش ــعار س ــال در
زمین ــه رون ــق تولی ــد و ایج ــاد اش ــتغال پای ــدار خواه ــد
بـــود ،گفـــت :اقدامـــات برنامهریزیشـــده توســـط
جهاددانش ــگاهی ب ــا نگاه ــی دقی ــق و علم ــی و متناس ــب
بـــا ظرفیتهـــای اســـتان بـــوده و منجـــر بـــه افزایـــش
ارزشافـــزوده و بسترســـازی توســـعه فـــارس در ابعـــاد
مختلـــف بهویـــژه علمـــی و اقتصـــادی خواهـــد بـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی فـــارس تاکیـــد کـــرد کـــه
ای ــن نه ــاد ب ــرای اجرای ــی ک ــردن اقدام ــات تحقیقات ــی،
پژوهشـــی و برنامههـــای علـــم محـــور خـــود نیازمنـــد
حمایتهـــای مســـتمر از ســـوی مســـووالن و همـــه
دســـتگاههای اجرایـــی در سراســـر اســـتان اســـت
و نماینـــدگان مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـامی،
نقشـــی محـــوری و اثرگـــذار در ایـــن ارتبـــاط داشـــته
و دارنـــد.
بابایـــی بـــا بیـــان اینکـــه جهاددانشـــگاهی در
ســـطح ملـــی دارای توانمندیهـــای گســـتردهای در
حوزههـــای مختلـــف اســـت ،گفـــت :ایـــن نهـــاد بـــدون
اتـــکاء بـــه اعتبـــارات دولتـــی و بیآنکـــه ســـربار باشـــد،
اقدام ــات ش ــاخصی را اجرای ــی ک ــرده و دســتآوردهای
متعـــددی را داشـــته اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی فـــارس بـــا اشـــاره بـــه
ظرفیتهـــای ایـــن اســـتان در زمینـــه کشـــاورزی
و دامپـــروری ،تاکیـــد کـــرد :راهانـــدازی طـــرح
عصارهگیـــری گل محمـــدی ،میتوانـــد بسترســـاز
ارتق ــاء تولی ــد و افزای ــش ارزش اف ــزوده و جلوگی ــری از
خـــام فروشـــی باشـــد.
بابایـــی تـــاش جهاددانشـــگاهی فـــارس بـــرای
اح ــداث مرک ــز تحقیق ــات گیاه ــان داروی ــی را از دیگ ــر
اقدامـــات زیرســـاختی ایـــن نهـــاد بـــرای کمـــک بـــه
توســـعه ظرفیتهـــای بخـــش کشـــاورزی ایـــن اســـتان

دانســـت.
ایـــن مقـــام مســـئول همچنیـــن راهانـــدازی مراکـــز
درمـــان نابـــاروری و ســـرطان را هـــم بـــا توجـــه بـــه
توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی در کشـــور و جایـــگاه
اســـتان فـــارس در حـــوزه ســـامت ،گامـــی مؤثـــر در
ارتقـــاء موقعیـــت فـــارس و شـــیراز بهعنـــوان یکـــی از
قطبهـــای پزشـــکی برشـــمرد.
رییـس جهاددانشـگاهی فـارس بـا قدردانـی از
حمایتهـای نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در پیشـبرد
اقدامـات ایـن نهـاد ،خواسـتار تـداوم و توسـعه ایـن
حمایتهـا بـرای تحقـق برنامههـای مختلـف در ابعـاد
فرهنگـی ،علمـی ،آموزشـی و صنعتـی شـد.

■■■

چهارصد و پنجاه و سومین شورای
علمی جهاددانشگاهی با دو دستور
جلسه برگزار شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۱۹ ،مهرماه:
چهارصد و پنجاه و سومین شورای علمی جهاددانشگاهی
با حضور اکثریت اعضا و با دو دستور جلسه "بررسی
سیاستها و اهداف حوزه تجاریسازی فناوری و اقتصاد
دانشبنیان در برنامه توسعه هفتم جهاددانشگاهی" و
"بررسی سیاستها و اهداف حوزه فرهنگی در برنامه
توسعه هفتم جهاددانشگاهی" و حضور اکثریت اعضا
تشکیل شد.
در ایـن جلسـه دکتـر بهـروز بادکـو رییـس سـازمان
تجاریسـازی فنـاوری و اقتصـاد دانشبنیـان مقدماتـی
در خصـوص فرآینـد تدویـن سیاسـتها و اهداف سـازمان
توضیحاتـی ارائـه داد و سـپس محمـد حامـد شـام بیاتـی
سرپرسـت معاونـت پشـتیبانی سـازمان تجاریسـازی
فنـاوری و اقتصـاد دانشبنیـان اقدامـات انجامشـده در
راسـتای تدویـن سیاسـتها و اهـداف سـازمان در برنامـه
هفتـم از جملـه بررسـی وضعیـت و نقـاط قـوت و ضعـف
سـازمان در برنامـه ششـم ،پیادهسـازی الگـوی فرآینـدی
فعالیتهـای سـازمان و بررسـی و بازنگـری سیاسـتها،
اهـداف کالن و برنامههـای سـازمان و عناویـن سیاسـتها
و اهـداف برنامـه هفتـم توسـعه و نیـز سـنجههای مترتب
بـر آن را بیـان کـرد.
پـس از ارائـه گـزارش ،اعضـای حاضـر در جلسـه
نظـرات خـود در خصـوص سیاسـتها و اهـداف حـوزه
تجاریسـازی فنـاوری و اقتصـاد دانشبنیـان را ارائـه
کردنـد کـه از جملـه آنهـا میتـوان بـه ارتبـاط بـا حوزه
آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی ،تلاش در راسـتای ثبـت
برندهـای ملـی و بینالمللـی و توجـه بـه حلقـه پژوهش و
فنـاوری در درون جهاددانشـگاهی اشـاره کـرد.
در ادامـه ،دسـتور جلسـه دوم بـا عنـوان بررسـی
سیاسـتها و اهـداف حـوزه فرهنگـی در برنامـه توسـعه
هفتـم جهاددانشـگاهی آغـاز شـد .بـا توجه بـه اینکه این
موضـوع بـرای بـار دوم در شـورای علمـی مطرح میشـد،
بنابرایـن ابتـدا دکتـر عیسـی علیـزاده معـاون فرهنگـی
جهاددانشـگاهی در خصـوص رونـد انجام اصالحـات مورد
نظـر شـورای علمـی توضیـح داده و دکتر تقـوی مدیرکل
اداره راهبـری امـور فرهنگـی اصالحـات انجامشـده در
سیاسـتها و اهـداف را مطـرح کـرد.
پـس از ارائـه گـزارش ،اعضـای شـورای علمـی نظرات
خـود در ایـن خصـوص دبیـان کردنـد کـه ازجملـه
ایـن مـوارد میتـوان بـه ارتبـاط بـا پـارک ملـی علـوم و
فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی ،ارتقـاء جایـگاه
رسـانهای جهـاد و ورود ایسـنا بـه حوزههـای بینالمللی و

ارائـه گزارشهـای تحلیلـی توسـط کلیه رسـانههای جهاد
اشـاره کرد.

■■■

ایجاد کمیتهای در کمیسیون
فرهنگی مجلس برای تأمین
نیازهای صنایع فرهنگی خالق

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۱۹ ،مهرماه:
حجتاالسالم مرتضی آقا تهرانی از پارک ملی علوم و
فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی بازدید
کرد.
حجتاالسلام مرتضـی آقـا تهرانـی رییس کمیسـیون
فرهنگـی مجلـس ضمـن حضـور در پـارک ملـی علـوم و
فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی جهاددانشـگاهی از
بخشهـا و قسـمتهای مختلـف ایـن پـارک همچـون
بخـش بـی تیـک ،نمایـه پـردازان پندار ،سـنا ایـده آفرین
و  ...بازدیـد کـرد و در جریـان دغدغههـا و فعالیتهـای
مختلـف فرهنگـی و هنـری ایـن مجموعههـا قـرار گرفت.
در ادامـه ایـن بازدیـد آقـا تهرانـی در جمـع مدیـران
پـارک ملـی علـم و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی
حضـور یافـت و بـه تبادلنظـر در بـاب اهمیـت اقتصـاد
فرهنـگ و تجاریسـازی آن پرداخـت.
دکتـر ایمانـی در ابتـدا با اشـاره به تأسـیس پارک ملی
علـم و فناوریهـای نـرم بهعنـوان تنها مجموعـه فعال در
عرصـه تجاریسـازی هنـر و فرهنـگ گفـت :نخسـتین بار
اسـت کـه در کشـور مجموعـهای اینچنینـی بـا رویکـرد
اقتصـاد فرهنـگ شـکلگرفته و نزدیـک بـه چهـار سـال
اسـت کـه بـه فعالیـت میپـردازد .از آنجایـی کـه فرهنگ
همیشـه بهعنـوان یک عنصـر مظلـوم در برنامهریزیها در
نظـر گرفتـه میشـده ،بـا همین دغدغـه بود که بـه دنبال
تأسـیس پـارک ملـی علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع
فرهنگـی رفتیـم .مـا بهسـختی توانسـتیم مجوز تأسـیس
ایـن مجموعـه را بگیریـم؛ چرا کـه در نظام آمـوزش عالی
چنیـن فرآینـدی تدبیـر نشـده بـود کـه پارکـی در عرصه
علـم و فنـاوری بتوانـد در حـوزه فرهنـگ و هنـر فعالیـت
کنـد .خوشـبختانه تشـکیالت ،نهادهـا و سـازمانها بـه
مـا نزدیـک شـدند و توانسـتیم اهـداف موثـری را در کنار
یکدیگـر بـه ثمر برسـانیم.
وی ادامـه داد :همـکاری بـا دانشـگاه علـم و فرهنـگ
تأثیـر بـه سـزایی در توسـعه ایـن مجموعـه و گسـترش
فعالیتهـای ایـن پارک داشـته اسـت .ایـن دانشـگاه رتبه
بسـیار خوبـی در علـم کشـور دارد و جـزء دانشـگاههایی
اسـت که فرصت اشـتغال زیادی را در اختیار دانشـجویان
قـرار میدهـد و ایـن باعث توانمندی و رشـد دوسـویه هر
دو مجموعه شـده اسـت.
ایجاد شغل مهمترین کار در حوزه فرهنگ و فناوری
حجتاالسلام مرتضـی آقـا تهرانـی رییس کمیسـیون
فرهنگـی مجلـس در ادامـه ایـن نشسـت گفـت :توفیـق
بسـیار خوبـی بـود کـه در جریـان بازدیـد از شـرکتهای
مسـتقر در پـارک ملـی علـوم و فناوریهای نـرم و صنایع
فرهنگـی قـرار گرفتم .در جهـان غرب توسـعه علم مبنای
تجربـی و عقلـی دارد .بـا توجـه بـه تجربـه زیسـته خودم
تمامـی علـوم از هنر و فنـاوری تا علوم هسـتهای با تجربه
و عقـل پیشـرفت میکنـد ،امـا ما ابـزار دیگری هـم داریم
کـه میتوانیـم بهخوبـی از آن در راسـتای پیشـرفت علم و
فنـاوری بهـره بگیریم؛ وحـی و الهامات الهی ابـزار دیگری
اسـت کـه خطاپذیر هم نیسـت.
وی افـزود :هنوز در بسـیاری موارد تجربه اشـتباه پذیر
بـوده اسـت ،اما مـا میتوانیـم با تکیـه بر الهامـات و وحی

برگزاری کنفرانس علمی
«احتیاط مصرف گیاهان دارویی و
داروهای گیاهی در دوران بارداری و
شیردهی»

روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی ۲۰ ،مهرماه :کنفرانس علمی «احتیاط
مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در دوران
بارداری و شیردهی» توسط پژوهشکده گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی برگزار شد.
ایـن وبینـار کـه بـا سـخنرانی دکتـر فرحنـاز خلیقـی
سـیگارودی ،متخصـص فارماکوگنـوزی و عضـو هیـات
علمـی ایـن پژوهشـکده ،برگزار شـد ،بـه ردهبندی FDA
در مـورد داروهـا اشـاره شـد کـه از ایـن میـان داروهـای
گیاهـی کـه در دوران بـارداری مصـرف میشـوند در رده
 Cقـرار میگیرنـد.
وی در ایـن وبینـار از گیاهـان دارویـی کـه در دوران
بـارداری قابـل اسـتفاده هسـتند بـه گیـاه زنجبیـل و
سـرخارگل و از گیاهـان دارویـی قابـل مصـرف در دوران
شـیردهی گیاه رازیانه ،سـرخارگل و شـنبلیله و برای قطع
شـیر در ایـن دوران بـه گیـاه مریـم گلـی اشـاره کـرد.

کودکان از ارزشمندترین سرمایه
اجتماعی هر جامعه هستند

روابط عمومی جهاددانشـگاهی لرسـتان ۲۱ ،مهر
مـاه :بـه همت سـازمان دانشـجویان ایـن واحـد ،اختتامیه
پویـش «همبازی سلام» بـا حضور رییس جهاددانشـگاهی
لرسـتان و مدیـرکل تبلیغـات اسلامی اسـتان بـا رعایـت
کامـل پروتکلهـای بهداشـتی در پـارک ارم شـهر خرمآباد
برگزار شـد.
در ایـن مراسـم دکتـر امیـن سلاح ورزیـان بـا
تبریـک هفتـه ملـی کـودک اظهـار کـرد :کـودکان یکـی
از ارزشـمندترین سـرمایههای اجتماعـی هـر جامعـه
محسـوب میشـوند و پرداختـن بـه آنـان بایـد از تمامـی
جوانـب مـورد توجـه قـرار گیـرد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در سیاسـتگذاریها بایـد به
این قشـر توجه شـود ،افـزود :شـخصیت انسـان در دوران
کودکـی شـکل میگیـرد بنابراین نحـوه تربیـت و آموزش
و تجربههـای کـودک بـرای آینـده جامعـه بسـیار مهـم و
تعییـن کننده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی لرسـتان بیان کـرد :بیتوجهی
بـه کـودکان تاثیـرات بـدی در روان و شـخصیت آنـان
بـر جـای میگـذارد و عـدم توانایـی در بـرآورده کـردن
نیازهـای آنـان ممکـن اسـت سلامت و زندگی کـودک را
مـورد تهدیـد قـرار دهد.
وی بـه پویـش همبـازی سلام اشـاره کـرد و بـا
بیـان اینکـه ایـن طـرح نیـز بـا هـدف توجـه بـه نسـل
آینـده انقلاب اسلامی برنامهریزیشـده اسـت ،افـزود:
خوشـبختانه با اسـتقبال خوب مـردم و ارگانهای مختلف
اسـتان روبـرو بـوده کـه جـای تقدیـر دارد.
در ادامـه حجتاالسالموالمسـلمین مهـدی قدرتـی،
مدیـرکل تبلیغـات اسلامی لرسـتان نیـز بـه ذکـر آیات و
روایاتـی از قـرآن و ائمـه اطهـار (ع) درخصـوص اهمیت و
توجـه بـه کـودکان پرداخت.

■■■

معرفی برگزیدگان چهارمین
جشنواره ملی مد و لباس دیبا

رتبههـای برتـر چهارمین جشـنواره ملـی طراحی مد و
لبـاس دیبـا در مراسـم اختتامیـه ایـن رویـداد همزمان با
نمایشـگاه بینالمللـی تهـران مدکس واقع در شـهر آفتاب
معرفی شـدند.
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی هنــر۲1 ،
مهــر مــاه :برگزیــدگان ایــن دوره از ایــن جشــنواره در
مراســمی بــا حضــور ابوالقاســم شــیرازی رییــس اتحادیــه
پوشــاک تهــران ،مجتبــی توانگــر نماینــده مجلــس
شــورای اســامی ،ابراهیــم درســتی مشــاور و نماینــده
وزیــر صنعــت در اتــاق اصنــاف ،بهــزاد رشــیدی رییــس
جهاددانشــگاهی هنــر ،امیــن مختــاری دبیــر جشــنواره،
داوران جشــنواره و فعــاالن عرصــه مــد و لبــاس کشــور
همزمــان بــا برگــزاری نمایشــگاه تهــران مدکــس واقــع
در شــهر آفتــاب معرفــی شــدند.
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و ارتبـاط با اهلبیت (ع) ،به توسـعه علمی کشـور برسـیم
کـه متاسـفانه باور درسـت و دقیقـی در ایـن عرصه وجود
ندارد.
حجـت االسلام آقـا تهرانـی بـا اشـاره بـه فعالیتهای
پـارک ملـی علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی
گفـت :انجام کارهـای خالقانه در حـوزه فرهنگ و فناوری
بسـیار پسـندیده اسـت کـه باید بـدون تـرس و تردید آن
را پیـش بـرد .ایجـاد شـغل مهمتریـن نتیجهای اسـت که
پـارک ملـی علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی
بهخوبـی توانسـته در ایـن عرصـه ظاهر شـود.
وی افـزود :یکـی از ویژگیهـای مهـم ایـن مجموعـه
جهـادی بـودن آن اسـت .خوب اسـت در بند روال دسـت
و پـا گیـر اداری نباشـید و مانند یک جهادگـر عمل کنید.
بـه اعتقـاد مـن الزمـه اصلـی ادامـه فعالیـت مؤثـر چنین
مجموعـهای ایسـتادگی ،اتـکا بـه خـود و بـا درایـت کافی
عمـل کـردن اسـت .انسـانهای مجاهـد منتظـر دیگـران
نمیمانـد.
رییـس کمیسـیون فرهنگـی مجلـس بیان کـرد :پارک
صنایـع فرهنگـی از کار فرهنگـی تـرس نداشـته باشـد،
ایـن پـارک کارهـای خالقانـه انجـام داده و همـت واالیی
را صـرف کـرده اسـت ،کار شـما بایـد جهـادی باشـد اگـر
جهادی نباشـد جـواب نخواهیـد گرفت ،برای مثـال ما در
کمیسـیون فرهنگـی مجاهدانـه عمـل کردیم ،کمیسـیون
مـا سـه بحـث هشـتاد و پنجـی داشـته اسـت ،بررسـی
کمیسـیون در همـان بحـث جمعیـت  ۷۰۰۰نفـر سـاعت
زمـان برد.
وی در انتهـا با اشـاره به ایجاد کمیتهای در کمیسـیون
فرهنگـی مجلس شـورای اسلامی در باب تأمیـن نیازهای
صنایـع فرهنگـی خالق گفت :اگـر بتوانید در ذیـل قانون،
یافتههـا و اهـداف خـود را بهخوبـی تدویـن کنیـد کـه در
گزارشـی کامـل و جامـع ارائـه شـود تـا زمانی کـه من در
کمیسـیون هسـتم پـای شـما میایسـتم .مـا در تلاش
هسـتیم کمیتـهای در جهـت فعالیتهـای فرهنگـی در
کمیسـیون فرهنگـی خانـه دولـت فعـال کنیـم تـا بتوانـد
بـرای شـما تسـهیالتی دریافـت کـرده کـه دارای ردیـف
درسـت باشد.

ایـن عضـو هیـات علمـی در ادامـه درخصـوص
فرآوردههـای دارویـی موجـود از ایـن گیاهـان و همچنین
عـوارض جانبـی ،تداخلات و منـع مصـرف ایـن داروهـا،
مطالبـی را برشـمردند.

ابوالقاســـم شـــیرازی رییـــس اتحادیـــه پوشـــاک
ته ــران ضم ــن تاکی ــد ب ــر ل ــزوم تزری ــق بنی ــه علم ــی
بـــه بـــازار در خصـــوص نقـــش ایـــن جشـــنواره در
ایـــن راســـتا گفـــت :جشـــنواره دیبـــا اثرگـــذار اســـت
و حلقـــه واســـطه بیـــن پوشـــاک و دانشـــگاه محســـوب
میشـــود .امـــروز میخواهیـــم علـــم و تجربـــه را بـــا
هـــم تلفیـــق کنیـــم نتیجـــه ایـــن تلفیـــق ایـــن اســـت
کـــه تولیدکننـــدگان در کارگاههـــای تولیـــدی خـــود
از دانشـــجویانی کـــه فارغالتحصیـــل دانشـــگاهها یـــا
در حیـــن تحصیـــل هســـتند اســـتفاده میکننـــد و در
نهایـــت آنهـــا را جـــذب کارگاههـــای تولیـــدی خـــود
خواهنـــد کـــرد تـــا تولیـــدات دانشبنیـــان و خالقانـــه
و متنـــوع را روانـــه بـــازار کننـــد.
وی در ادامه افزود :ما توانستهایم بسیاری از دانشجویان
را جذب بدنه صنعت و تولید کنیم و این رویه همچنان
ادامه خواهد داشت چون این دانشجویان میتوانند در بدنه
تولید اثر مطلوبی داشته باشند و کارگاههای تولیدی ما با
ورود دانشجویان بر اساس دانش و علم روز کار تولید را
پیش میبرند .همچنین کارها و تولیدات آنها متنوع و با
سلیقه و ذائقه مشتری نیز همراه است.
رییـــس اتحادیـــه تولیدکننـــدگان و فروشـــندگان
پوشـــاک تهـــران اظهـــار کـــرد :جـــذب دانشـــجویان
دارای اســـتعداد برتـــر ،بهـــرهوری را در کار و تولیـــد
بـــاال میبـــرد؛ بنابرایـــن پیونـــد آنهـــا بـــه بدنـــه
تولیدکننـــدگان و طراحـــان در اولویـــت قـــرار دارد.
ســـپس در ادامـــه مراســـم بهـــزاد رشـــیدی رییـــس
جهاددانشـــگاهی هنـــر و رییـــس جشـــنواره گفـــت:
معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی هنـــر در ایـــن
جشـــنواره تـــاش میکنـــد بهتریـــن طراحـــان جـــوان
و دانش ــجو را شناس ــایی و ب ــه صنع ــت پوش ــاک کش ــور
معرفـــی کنـــد تـــا هـــم بیـــن دانشـــگاه و صنعـــت پـــل
ارتباط ــی برق ــرار ش ــده باش ــد و ه ــم مس ــیر ای ــده ت ــا
محصـــول و ایـــده تـــا بـــازار همـــوار شـــده باشـــد.
وی افـــزود :بـــا افتخـــار اعـــام میکنـــم کـــه
طرحهـــای حاضـــر در ایـــن جشـــنواره کـــه حاصـــل
هنـــر و خالقیـــت جوانـــان ایرانـــی اســـت ،بعـــد از
نمایـــش در نمایشـــگاه ،در ماههـــای پیـــش رو توســـط
برنده ــای هم ــکار جش ــنواره تولی ــد و در س ــطح کش ــور
عرضـــه میشـــود و برنامهریزیهـــا و ارزیابیهـــا
بهطـــوری بـــوده کـــه طرحهایـــی انتخـــاب و روانـــه
بـــازار شـــوند کـــه بیشـــترین مطابقـــت را بـــا برنامههـــا
و اولویتهـــای برندهـــا داشـــته باشـــند.
وی در ادامـــه افـــزود :بـــه امیـــد روزی کـــه بـــازار
پوشــاک ایــران از آثــاری کــه طراحــان و تولیدکننــدگان
ایرانـــی بـــا مـــواد و متریـــال ایرانـــی و بـــا اســـتفاده از
عل ــم و تخصص ــی دانش ــگاهیان و توس ــط اس ــتعدادهای
جـــوان کشـــور آمـــاده شـــده اســـت ،بهرهمنـــد شـــود.
در پایـــان مراســـم و بعـــد از پخـــش ویدیوهـــای
گزارشـــی ایـــن جشـــنواره از رتبههـــای برتـــر بـــا
حضـــوران مدیرهـــای برندهـــای میزبـــان جشـــنواره بـــه
شـــرح زیـــر تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد:
رتبه اول :یلدا خلیلی
رتبه دوم :زهرا روشنی منفرد
رتبه سوم :زهرا همتی مردی
چهارمیـــن جشـــنواره ملـــی مـــد و لبـــاس دیبـــا
بـــه همـــت جهاددانشـــگاهی هنـــر و بـــا مشـــارکت
اتحادیـــه پوشـــاک تهـــران و همچنیـــن بـــا حمایـــت
کارگـــروه ســـاماندهی مـــد و لبـــاس کشـــور و مرکـــز
رش ــد و کارآفرین ــی دانش ــگاه هن ــر و ب ــه دبی ــری امی ــن
مختـــاری برگـــزار شـــد.
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اعالم نتایج مسابقه «کاروان عشق»
جهاددانشگاهی علوم پزشکی
شهید بهشتی
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روابـط عمومی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی
شـهید بهشـتی ۲۷ ،مهر ماه :نتایج سـوگواره «کاروان
عشـق» کـه به همـت معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی
علوم پزشـکی شـهید بهشـتی و به مناسـبت مـاه محرم و
پاسداشـت قیام حضـرت اباعبـداهلل ...الحسـین (ع) برگزار
شـده بود ،اعالم شـد.
ایـن سـوگواره در رشـتههای عکاسـی ،نقاشـی و
خوشنویسـی ویـژه جهادگـران ،دانشـجویان و پرسـنل
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی و خانـواده آنهـا
برگـزار شـده بـود کـه بـا اسـتقبال قابـل توجـه مخاطبان
روبـهرو شـد.
دبیرخانـه سـوگواره «کاروان عشـق» ضمـن تقدیـر از
تمامـی شـرکتکنندگان در ایـن مسـابقه ،سـطح کمـی و
کیفـی آثـار دریافتـی را خـوب ارزیابـی نمـوده و بـا هدف
تشـویق و حمایـت از اسـتعدادهای ایـن عرصهها ،اسـامی
برنـدگان بخشهـای مختلـف سـوگواره را بـه شـرح ذیـل
اعلام کرد:
برگزیدگان بخش خوشنویسی:
نفـر اول :کاظـم واعظـی – جهاددانشـگاهی (دفتـر
مرکـزی)
شایسـته تقدیـر :ریحانـه خلیلیـان فـرد – دانشـجوی
دندانپزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران
برگزیدگان بخش نقاشی:
نفـر اول :سـیده رهـا ایرانی – جهاددانشـگاهی اسـتان
آذربایجـان غربی
شایسـته تقدیـر :الیـزا حجـاران طوسـی – سـازمان
دانشـجویان علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی
برگزیدگان بخش عکاسی با موبایل:
نفـر اول :افـق سـاکی نـژاد  -جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی شـهید بهشـتی
شایسته تقدیر :فاطمه عربی  -سازمان دانشجویان
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رییس پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه:

مسیر توسعه کشور از شاهراه
اقتصاد دانشبنیان میگذرد

روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی
کرمانشاه ۲6 ،مهرماه :دکتر سیامک آزادی در آیین
افتتاحیه رویداد "کارآفرینی استارتاپ تریپ کشاورزی"
که بهصورت مجازی برگزار شد از حوزه کشاورزی بهعنوان
یکی از محورهای اصلی توسعه استان یاد کرد و افزود:
با توجه به ظرفیتهای بینظیر این حوزه اگر بتوانیم
برنامهریزی درستی در بهرهگیری از این ظرفیتها داشته
باشیم میتوانیم شاهد نقشآفرینی این حوزه در اقتصاد
کشور و استان باشیم.
وی افـزود :زمانـی بـه ایـن مهـم دسـت مییابیـم کـه
فنـاوری و نـوآوری بـه کمـک کسـبوکارهای ایـن حـوزه
بیایـد و در ایـن صـورت میتوانیـم شـاهد ارزش افـزوده
بـاال ،رقابتپذیـری و پایداری کسـبوکارهای ایجاد شـده
در ایـن حوزه باشـیم.
دکتـر آزادی بـا بیـان اینکـه مسـیر توسـعه کشـور
از شـاهراه مسـیر اقتصـاد دانشبنیـان میگـذرد ،از ایـن
رویـداد بهعنـوان یـک شـروع نویدبخـش بـرای حرکـت
در ایـن مسـیر یـاد کـرد و افـزود :برگـزاری ایـن رویـداد

میتوانـد آغـازی بـرای همگامـی فنـاوری و نـوآوری در
کنـار فعالیتهـا و کسـبوکارهای حوزه کشـاورزی باشـد.
رییـس پارک علم و فناوری جهاددانشـگاهی کرمانشـاه
بـا قدردانـی از حضـور سـازمان جهـاد کشـاورزی در ایـن
رویـداد ،گفـت :ایـن اتفـاق ویـژهای اسـت کـه یکـی از
ذینفعـان ایـن حـوزه در ایـن رویـداد حضـور دارد و
میتوانـد حامـی خوبـی بـرای اسـتارتاپ هـای فعـال در
حـوزه کشـاورزی باشـد.
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جهاددانشگاهی نهادی پویا و
متفکر در پیشبرد برنامههای متنوع
و کاربردی است

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان3 ،
آبـان مـاه :مهنـدس علیرضـا زندیـان جهاددانشـگاهی
را نهـادی پویـا و متفکـر در پیشـبرد برنامههـای متنـوع
و کاربـردی دانسـت و گفـت :ظرفیتهـای بسـیار
بـاال و متنوعـی در ایـن نهـاد وجـود دارد کـه بایـد بـا
برنامهریزیهـای دقیقتـر مـردم بیـش از پیـش از آن
بهرهمنـد شـوند.
بـا هدف ارتقـای فعالیتهای مجموعه جهاددانشـگاهی
بیجـار ،مهندس علیرضـا زندیان نماینده مردم شهرسـتان
بیجـار در مجلـس شـورای اسلامی و اکبـر اسـدی رییس
جهاددانشـگاهی کردستان ،نشسـتی برگزار کردند.
مهنـدس علیرضـا زندیـان نماینـده مـردم بیجـار در
مجلس در این نشسـت که در سـاختمان جهاددانشـگاهی
مرکـز بیجار برگزار شـد ،جهاددانشـگاهی را نهـادی پویا و
متفکـر در پیشـبرد برنامههـای متنوع و کاربردی دانسـت
و گفـت :ظرفیتهـای بسـیار بـاال و متنوعـی در ایـن نهاد
وجـود دارد کـه بایـد بـا برنامهریزیهـای دقیقتـر مـردم
بیـش از پیـش از آن بهرهمنـد شـوند.
وی ضمـن قدردانـی از تالشهـای ایـن مجموعـه
در شهرسـتان بیجـار ،اظهـار کـرد :حلقـه اتصـال
بیـن جهاددانشـگاهی و سـایر نهادهـای اجرایـی بایـد
مسـتحکمتر شـود تـا فعالیتهـای ایـن نهـاد بـه شـکل
وسـیعتری در بیجـار ظهـور و بـروز پیـدا کنـد.
عضـو هیـات رییسـه کمیسـیون اقتصـادی مجلـس بـا
اشـاره بـه اهمیـت آمـوزش نیـروی کار در بخـش صنعت
افزود :آموزش درسـت نیـروی کار و مهـارت افزایی ،تولید
و راندمـان را در بخـش صنعـت باال برده و قطعاً با اشـتغال
نیـروی انسـانی تولیـد داخلـی نیـز رونق خواهـد گرفت.
اکبـر اسـدی رییـس جهاددانشـگاهی کردسـتان نیـز
در ایـن دیـدار ضمـن قدردانـی از حمایتهـای نماینـده
شهرسـتان بیجـار از مجموعـه جهاددانشـگاهی ،بـه
فعالیتهـای گسـترده ایـن نهـاد در سـطح کالن اشـاره
و عنـوان کـرد :جهاددانشـگاهی در بخشهـای مختلـف
فرهنگـی ،آموزشـی ،پژوهشـی و اشـتغال دانشآموختگان
بـا تلاش و کوشـش جهـادی دسـتاوردهای ارزشـمندی
داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه طرحهـای در دسـت اقـدام در
جهاددانشـگاهی بیجـار نیز افـزود :ایجاد درمانـگاه عمومی
در شهرسـتان بیجـار از طرحهـای در دسـت اقـدام ایـن
نهـاد اسـت کـه بـا رایزنیهـای صـورت گرفتـه امیدواریم
هـر چـه زودتر مقدمـات تجهیز ایـن درمانگاه فراهم شـود
و مـردم ایـن شهرسـتان از خدمـات آن بهرهمنـد شـوند.
اسـدی بـه فعالیتهـای مرکـز نـوآوری و شـکوفایی
جهاددانشـگاهی بیجـار اشـاره کـرد و گفـت :فعالیتهـای
بسـیار خوبـی در ایـن مرکز به انجام رسـیده کـه میتواند
تحول بسـیار خوبـی در واحدهای تولیدی شهرسـتان رقم

بزند.
وی عنـوان کـرد :ایجـاد آزمایشـگاه کشـت بافـت بـا
هـدف اسـتخراج متابولیـت هـای ثانویـه از دیگـر اقدامات
و طرحهـای در دسـت اقدام جهاددانشـگاهی بیجار اسـت
کـه در ایـن خصـوص رایزنیهایـی بـا مشـاور مدیرعامـل
صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی کشـور انجامشـده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی کردسـتان در خصـوص
راهانـدازی مرکـز تحقیقـات آمـوزش و ترویـج کشـاورزی
نیـز خاطرنشـان کـرد :جهاددانشـگاهی آمـاده اسـت در
صـورت حمایـت و پشـتیبانی مسـووالن در ایـن خصوص،
هـر گونـه همـکاری الزم را بـه عمـل آورد.

■■■

برگزاری آیین اختتامیه کنگره
 ۳۵۳۵شهید استان زنجان

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان زنجان،
 3آبـان مـاه :رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان زنجـان
گفـت ۲۳ :اثـر در جشـنواره آفرینشهـای فرهنگـی و
هنـری کنگره ملـی  ۳۵۳۵شـهید زنجان برگزیده شـدند.
کامـــران جعفـــری در آییـــن اختتامیـــه کمیتـــه
آفرینشهـــای هنـــری کنگـــره  ۳۵۳۵شـــهید اســـتان
زنجـــان کـــه در ســـالن اجتماعـــات شـــهید نـــوری
مجتمـــع جهاددانشـــگاهی زنجـــان برگـــزار شـــد ،بـــا
اشـــاره بـــه برگـــزاری ایـــن جشـــنواره ،اظهـــار کـــرد:
کمیتـــه آفرینشهـــای هنـــری در ســـطح ملـــی ،در
شـــهریورماه ســـال گذشـــته ،همزمـــان بـــا آغـــاز
بـــه کار دبیرخانـــه ،فعالیـــت خـــود را شـــروع کـــرد و
برنامهریزیهـــای اولیـــه انجـــام ،پوســـتر آن طراحـــی و
پخ ــش ش ــد ک ــه فق ــط در فض ــای مج ــازی  ۷۵۰۰ب ــار
مـــورد بازدیـــد عالقهمنـــدان قـــرار گرفـــت.
وی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری ایـــن جشـــنواره در دو
بخ ــش ،اف ــزود :بخ ــش اول عموم ــی ب ــوده و در رابط ــه
بـــا همـــه شـــهدای دفـــاع مقـــدس کشـــور و بخـــش
دوم بـــه شـــهدای اســـتان از جملـــه شـــهدای غـــواص،
مدافعـــان حـــرم و ســـامت اختصـــاص دارد .دیگـــر
ویژگ ــی ب ــارز ای ــن جش ــنواره ،اس ــتفاده از دانش ــجویان
در همـــه مراحـــل جمـــعآوری و برگـــزاری جشـــنواره،
ذیـــل ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی اســـتان
زنجـــان اســـت.
ایـــن مســـئول از جمـــعآوری  ۲۰۰۴اثـــر در مرحلـــه
ابتدایـــی کمیتـــه آفرینشهـــای هنـــری خبـــر داد و
گف ــت :در بخ ــش ش ــعر  ۱۰۱۲اث ــر واص ــل ش ــد ک ــه در
بخـــش عمومـــی و ویـــژه بـــه تفکیـــک هرکـــدام چهـــار
اثـــر برگزیـــده شـــدند .در بخـــش خاطرهنویســـی ۵۲۰
اثـــر توســـط هیـــاتداوران ،داوری شـــد کـــه در بخـــش
عمومـــی چهـــار اثـــر و در بخـــش ویـــژه نیـــز ســـه اثـــر
برگزیـــده شـــد .در بخـــش داستاننویســـی هـــم چهـــار
نف ــر در بخ ــش عموم ــی و چه ــار نف ــر در بخ ــش وی ــژه
از  ۴۷۲اثـــر ارســـال شـــده ،برگزیـــده شـــدند کـــه در
جمـــع  ۲۳اثـــر در ایـــن جشـــنواره حائـــز رتبههـــای
برتـــر شـــدند.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان زنجـــان در رابطـــه
ب ــا بان ــک جام ــع اطالع ــات ش ــهدا و ایثارگ ــران اس ــتان
زنج ــان ،تصری ــح ک ــرد :تهی ــه بان ــک جام ــع اطالع ــات
شـــهدا و ایثارگـــران از جانـــب اداره کل حفـــظ آثـــار و
نشـــر ارزشهـــای دفـــاع مقـــدس بـــه جهاددانشـــگاهی
زنج ــان واگ ــذار ش ــده و امیدواری ــم کت ــاب بخشه ــای
مختل ــف ای ــن جش ــنواره نی ــز ب ــرای اس ــتفاده ،چ ــاپ و
عرضـــه شـــود.

حضور نماینده مردم اردل
در جهاددانشگاهی
چهارمحال و بختیاری

 ۳استارتاپ برتر مرکز "منش"
کرمانشاه معرفی شدند

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی
کرمانشـاه ۸ ،آبـان مـاه :دکتـر سـیامک آزادی رییس
پـارک علـم و فنـاوری کرمانشـاه در آییـن پایانـی ایـن
جشـنواره بـا بیـان اینکـه تنهـا راه بـرون رفـت کشـور از
مشـکالت امـروز حرکـت در مسـیر اقتصـاد دانشبنیـان
اسـت ،گفـت :واقعیت این اسـت که کشـور باید به سـمت
اقتصـادی کـه بنیـان علمـی دارد حرکـت کنـد اقتصادی
کـه در آن بـا کمتریـن هزینههـا بیشـترین بازدهـی و
سـودهی بـه دسـت میآیـد.
وی افـزود :در اقتصـاد دانشبنیـان اسـتارتاپ هـا
محوریـت خواهنـد داشـت ،واحدهایـی کـه هرکـدام
بهعنـوان کارآفریـن فعالیـت کـرده و چندیـن نفـر را
صاحـب شـغل میکننـد.
آزادی گفـت :در همیـن مرکـز "منش" (مرکـز نوآوری
و شـکوفایی خالقیـت) تاکنون  150نفـر از افراد عالقهمند
و صاحـب ایـده حضـور پیـدا کردهانـد کـه خروجـی آنها
تاکنـون ارائـه  10طـرح اسـتارتاپی بـوده کـه  25نفـر در
ایـن طرحهـا مشـغول به کار هسـتند.
آزادی در ادامـه از سـرمایهگذاران طرحهای اسـتارتاپی
مرکـز منـش تقدیـر کـرد و افـزود :اینکـه امـروز در ایـن
جشـنواره سـرمایهگذاران هـم حضـور دارنـد جـای بسـی
خوشـحالی اسـت و ایـن نویـد را میدهـد کـه بتوانیـم
طرحهـای اسـتارتاپی موفـق را تجاریسـازی کنیـم.
در پایـان ایـن جشـنواره اسـتارتاپ "سـونش" بـا
همـکاری صبـا والـی تبـار ،علـی درخشـان ،سـیروس
زینالدینـی و طلا رسـول دهکبـری ،اسـتارتاپ "نـوران"
بـا همکاری عـادل پرویـزی و بهنام رسـتمیان ،اسـتارتاپ
"هونامیـک طـب" بـا همـکاری سـارا الماسـی و نسـترن

جهاددانشگاهی موتور پیشران
توسعه کشور است

نماینـده مـردم گنبـدکاووس در مجلـس شـورای
اسلامی بـا اشـاره بـه ظرفیتهـای بـزرگ گنبـد کاووس
در پـرورش اسـب و مسـابقات سـوارکاری ،گفـت:
جهاددانشـگاهی میتوانـد بـا ایجـاد مرکـز اصلاح ژنتیک
اسـب گام بلنـدی بـرای کمـک بـه توسـعه منطقـه کنـد.
روابط عمومی جهاددانشـگاهی گلسـتان 8 ،آبان
مـاه :امـان قلیچ شـادمهر نماینـده مردم گنبـدکاووس در
مجلس شـورای اسلامی گفت :جهاددانشـگاهی گلسـتان
هـر چنـد نسـبت بـه بسـیاری از واحدهـا نوپـا بـوده و در
گامهـای نخسـت توسـعه و تبلـور ارادههایـش بـوده اما با
راهبردهایـی جدیـد در مسـیر اهدافـش مسـیر تعامـل بـا
نهادهـا ،ادارات ،سـازمانها و ظرفیتهـای موجـود انقالب
را در پیشگرفتـه اسـت.
نماینـده مـردم گنبـدکاووس در مجلـس شـورای
اسلامی در ایـن نشسـت بـا ابـراز خرسـندی از حضور در
مجموعـه جهاددانشـگاهی ،اظهـار کرد :بسـیار خوشـحالم
کـه در جمـع افـراد فرهیختهای هسـتم که با دلسـوزی و
نگاهـی جهـادی بـه دنبال رفع مشـکالت کشـور هسـتند.
امـان قلیچ شـادمهر بـا بیان اینکـه بنـده در مجموعه
شـهدای جهاددانشـگاهی در اسـتان البرز نیـز حضور پیدا
کـردهام ،بیـان کـرد :بایـد بـه ایـن مجموعـه انقالبـی کـه
بـدون هیاهـو و خودنمایی سالهاسـت بارهـای بزرگی را از
دوش انقلاب برداشـته اسـت افتخـار کرد.
وی بـا تاکید بر اینکه جهاددانشـگاهی موتور پیشـران
توسـعه کشـور اسـت ،افزود :در مجموعه جهاددانشـگاهی
ظرفیتهـای بسـیار باالیـی وجـود دارد که بر پایـه دانش
و فنـاوری بـه سـمت تولیـد ثـروت بـرای کشـور و رفـع
محرومیـت حرکـت میکند.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شـورای اسلامی
بـا اشـاره بـه اینکـه حضـور جهاددانشـگاهی در بحـران
کرونـا موجـب گرهگشـایی کار شـد ،ادامـه داد :همـگان
نقـش مؤثـر جهاددانشـگاهی و سـپاه را در بحرانهایـی از
جملـه کرونـا را دیـده و بـه آن واقف هسـتند.
شـادمهر بـر لـزوم ورود جهاددانشـگاهی بـرای بـه
فعلیـت رسـاندن ظرفیتهـای بـزرگ و وسـیع اسـتان
گلسـتان و بهویـژه گنبـدکاووس تأکیـد کـرد و گفـت :مـا
در اسـتان گلسـتان هشـت اقلیـم از  ۱۲اقلیـم را دارا بوده
و در حوزههـای مختلفـی مثـل گردشـگری ،کشـاورزی،
پزشـکی و ورزش یـک سـر و گـردن از سـایر اسـتانها
باالتریـم امـا نتوانسـتهایم بـا نگاهـی دانشبنیـان از آنها
بهرهمنـد شـویم.
نماینـده مـردم گنبـدکاووس در مجلـس شـورای
اسلامی بـا بیـان اینکـه امیدواریـم جهاددانشـگاهی در
گلسـتان بـه موضـوع اصلاح الگـوی کشـت بهصـورت
علمـی ورود کنـد ،اضافـه کـرد :در حـوزه سـرطان بهویژه
سـرطان سـینه مـا یکـی از قطبهـای کشـور هسـتیم و
اگـر جهاددانشـگاهی در ایـن حـوزه ورود کنـد خیریـن و
نیکـوکاران بزرگـی را نیـز در گنبدکاووس بـرای کمک به
ایـن موضـوع بـه میـدان خواهیـم آورد.
رییـس جهاددانشـگاهی گلسـتان نیـز در ایـن
نشسـت بـا تقدیـر از حمایـت مجمـع نماینـدگان اسـتان
از جهاددانشـگاهی در حوزههـای مختلـف آموزشـی،
پژوهشـی و فرهنگـی ،اظهار کـرد :رهبر معظـم انقالب در

■■■

برگزیدگان مسابقه کتابخوانی
سلولهای بهاری مشخص شدند

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی تهران،
 ۱۰آبـان ماه :مسـابقه سـلولهای بهـاری ،تاریخ شـفاهی
سـلولهای بنیـادی از زبان پدر علم سـلول بنیـادی ایران
دکتر «حسـین بهارونـد» که  30مهرمـاه  1400بهصورت
آنالیـن بـرای دانشـجویان سراسـر کشـور برگـزار شـد 4
برگزیده داشـت.
اسامی برگزیدگان به شرح ذیل است:
 سـید احمد عباسی دانشـجوی کارشناسی ریاضیاتو کاربردها از دانشـگاه علـم و صنعت تهران
 فائـزه بیاتلـو دانشـجوی کارشناسـی اتـاق عمـل ازدانشـگاه شـاهد
 سـعید عابدزاده دانشـجوی کارشناسـی ارشـد فقه ومبانـی حقـوق اسلامی از دانشـگاه پیـام نور قم
 مریـم کریمـی بلنـد دانشـجوی کارشناسـی مـددکاریاجتماعی خانواده از دانشـگاه علمی کاربردی بهزیستی زنجان
بـر اسـاس آنچـه پیشتـر اعلام شـده اسـت بـه
دانشـجویان برگزیـده ایـن دوره از مسـابقات جوایـز 2
میلیـون ریالـی اهـدا میشـود.

■■■

مراسم تجلیل از تسهیلگران
کوشای کرمان برگزار شد

روابط عمومی جهاددانشـگاهی کرمـان ۱۱ ،آبان
مـاه :همزمـان بـا هفتـه تسـهیلگری در مراسـمی کـه
بهمنظـور نقـد و بررسـی فیلم گیسـلو برگزار شـد ،رییس
جهاددانشـگاهی کرمـان از تسـهیلگران کوشـای کرمان با
اهـدای لـوح تقدیـر کرد.
دکتـر مهـدی بازمانـده در حاشـیه ایـن مراسـم کـه با
همـکاری اسـتانداری کرمـان ،جهاددانشـگاهی کرمـان و
تماشـاخانه پارس اسـتان برگزار شـد ،با اشـاره به خدمات
مؤثر دفاتر تسـهیلگری و توسـعه محلی در اسـتان کرمان،
گفـت :خوشـبختانه ایـن دفاتر بـا شناسـایی جامعه هدف
توانسـته اسـت در زمینههـای آموزشـی ،فرهنگـی،
اجتماعـی و ...خدمـات بسـیار موثـری را ارائـه دهـد.
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی چهارمحـال و
بختیـاری ۵ ،آبان ماه :قـدرت اهلل حمـزه نماینده مردم
اردل و کوهرنـگ در مجلـس شـورای اسلامی ،بـا حضـور
در جهاددانشـگاهی چهارمحـال و بختیاری از قسـمتهای
مختلـف واحـد بازدیـد و بـا رییـس ،معاونـان و جمعـی از
اعضـای جهاددانشـگاهی چهارمحـال و بختیـاری دیـدار و
گفتگـو کرد.
در ایـن دیدار سـیروس رضایی رییس جهاددانشـگاهی
چهارمحـال و بختیـاری بـه تشـریح فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی چهارمحـال و بختیـاری در سـالهای
اخیـر و مشـکالت پیشآمـده در دوران کرونـا پرداخـت و
خواسـتار حمایـت مجلس شـورای اسلامی در رفـع موانع
و مشـکالت شـد.
رضایـی گفـت :در صـورت حمایـت مجلـس و دولـت
از جهاددانشـگاهی ،ایـن نهـاد انقالبـی پتانسـیل باالیـی
دارد تـا گامهـای موثرتـری در رفـع مشـکالت کشـور و
بهخصـوص اسـتان بـردارد.
قـدرت اهلل حمـزه نیـز در این نشسـت ضمـن تقدیر از
فعالیتهـا و تالشهـای شـبانهروزی جهاددانشـگاهی در
اسـتان ،قـول مسـاعدت و حمایـت از ایـن نهـاد انقالبـی
در سـطح اسـتان و کشـور را داد و همچنیـن بـا تاکیـد بر
حفـظ روحیـه جهـادی و انقالبـی و تکیهبر دانـش علمی،
کمـک به پیشـرفت اسـتان را خواسـتار شـد.

گلنـاری بـه ترتیـب بهعنوان سـه اسـتارتاپ برگزیـده این
جشـنواره انتخـاب شـدند.

سـالهای اخیـر بارهـا بـر بهرهمنـدی از ظرفیـت جوانـان
انقالبـی و متعهـد جهاددانشـگاهی بـرای رفع مشـکالت و
گرهگشـایی از سـختیها تاکیـد کردهانـد.
ابراهیـم شـهبازی بـا اعلام آمادگـی بـرای راهانـدازی
مرکـز تخصصـی اصلاح ژنتیـک اسـب و مرکـز درمـان
سـرطان سـینه در گنبـدکاووس توسـط جهاددانشـگاهی،
بیـان کـرد :مـا در حـوزه درمـان نابـاروری نیز در اسـتان
گلسـتان ورود جـدی خواهیـم کـرد و امیدواریـم کـه
مدیـران اسـتانی و نماینـدگان مجلـس در ایـن مسـیر
حامـی مـا باشـند.
وی بـا بیـان اینکـه نـگاه مدیـران جهاددانشـگاهی به
اسـتان گلسـتان بسـیار مثبـت و توسـعهای اسـت ،افزود:
مـا در تلاش هسـتیم تـا در کنـار توسـعه آموزشـی و
فرهنگی در حوزه پژوهشـی نیز جهاددانشـگاهی گلسـتان
را بـه رشـد متناسـب و قابلمالحظهای نسـبت به شـرایط
گذشـته برسـانیم و در این مسـیر بر توان جوانان مؤمن و
انقالبـی اسـتان خودمـان تکیـه کردهایم.
در پایـان ایـن نشسـت امـان قلیـچ شـادمهر پـس
از اسـتماع گـزارش اقدامـات مرکـز جهاددانشـگاهی
گنبـدکاووس در هفتماهه نخسـت سـال جـاری ،در دفتر
ایسـنا شـرق اسـتان گلسـتان نیـز حضـور پیـدا کـرد.

سالبیستودوم│شماره185

148

برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

وی ،ارائـه مشـاورههای فـردی و گروهـی در زمینـه
مسـائل خانوادگـی و آسـیبهای اجتماعـی ،توزیـع
بسـتههای حمایتـی (بهداشـتی ،معیشـتی ،ورزشـی،
آموزشـی و تحصیلـی) توسـط خیریـن شناسـایی شـده
بـرای افـراد بیبضاعت محلـه ،شناسـایی افـراد بازمانده از
تحصیـل و معرفی آنهـا به اداره آمـوزش و پرورش ناحیه
یـک کرمـان بهمنظـور ثبتنـام رایـگان آنهـا را از جملـه
سـایر اقدامـات ایـن دفاتـر برشـمرد.
دکتـر بازمانـده گفت :برگزاری  8دوره نمایشـگاه تلنگر
بـا محوریـت کاهش آسـیب مـواد مخـدر در بوسـتان پدر
واقـع در محلـه قلاع دختـر و اردشـیر ،برگزاری مسـابقه
عکاسـی با عنـوان محله من بـه مناسـبت روز جهانی منع
کار کـودک ،برگـزاری نمایشـگاه کتـاب و ارائـه هفتصـد
جلـد کتـاب داسـتان ،فیلـم و نقاشـی و  ،CDانیمیشـن
آموزشـی بهصـورت رایـگان بـه کـودکان کار و خیابـان در
جهـت کاهـش آسـیبهای اجتماعـی انجامشـده اسـت.

■■■

جهاددانشگاهی میتواند یک الگو
در مدیریت جهادی باشد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی گلســـتان،
 ۹آبـــان مـــاه :دبیـــر مجمـــع نماینـــدگان گلســـتان
گفـــت :جهاددانشـــگاهی میتوانـــد یـــک الگـــو در
مدیری ــت جه ــادی ب ــرای تمام ــی نهاده ــا و س ــازمانها
باشـــد.
غالمرضـــا منتظـــری در بازدیـــد از ایـــن واحـــد
ســـازمانی اظهـــار کـــرد :همانگونـــه کـــه از نـــام
جهاددانشـــگاهی برمیآیـــد ،فعالیتهـــای ایـــن
مجموعـــه عـــادی و معمولـــی نیســـت و بایـــد رویکـــرد
جهـــادی و تحولآفریـــن در آن اتفـــاق بیافتـــد.
وی افـــزود :در نـــگاه مقـــام معظـــم رهبـــری هـــر
تالش ــی ب ــه معن ــای جه ــاد نیس ــت و در واق ــع ایش ــان
تالشــی کــه بــه رفــع موانــع منتهــی شــود و پاســخگوی
انتظـــارات جامعـــه بـــا وجـــود همـــه دشـــمنیها باشـــد
را جهـــاد میداننـــد.
نماینـــده مـــردم گـــرگان و آققـــا در مجلـــس
شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت موضـــوع
تکلیـــف گرایـــی در موضـــوع جهـــاد ،بیـــان کـــرد :در
برنامههـــای جهـــادی بـــه نتیجـــه فکـــر میکننـــد و
صـــرف راه رفتـــن در مســـیر مطـــرح نیســـت .در دوران
دف ــاع مق ــدس نی ــز ورود بس ــیج ب ــا روحی ــه جه ــادی،
معادل ــه جن ــگ را ب ــه نف ــع جمه ــوری اس ــامی ای ــران
تغییـــر داد.
منتظـــری بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه امـــروز
نجاتدهنـــده کشـــور مـــا ،مدیریـــت جهـــادی خواهـــد
بـــود ،گفـــت :مجموعـــه جهاددانشـــگاهی کـــه بـــر ایـــن
اســـاس شـــکلگرفته ،میتوانـــد یـــک مـــدل و الگـــو
بـــرای تمامـــی نهادهـــا و ســـازمانها باشـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی
در اســـتان ،گفـــت :نیـــاز اســـت کـــه فعالیتهـــا و
ظرفیتهـــای جهاددانشـــگاهی بهصـــورت مســـتمر
بـــرای دانشـــگاهیان ،نهادهـــا ،ســـازمانها و مـــردم
بیـــان شـــود.
ابراهی ــم ش ــهبازی ریی ــس جهاددانش ــگاهی گلس ــتان
نیـــز در ایـــن بازدیـــد خالصـــهای از فعالیتهـــا و
ظرفیتهـــای جهاددانشـــگاهی را بیـــان و آمادگـــی
کامـــل ایـــن نهـــاد را بـــرای بهکارگیـــری ظرفیتهـــای
ملـــی در اســـتان خصوصـــاً در بحـــث پژوهشـــکده
ســـرطان معتمـــد اعـــام کـــرد.

برگزاری کارگاه آشنایی با فرمول
نویسی رنگها و کنترل کیفیت
مواد اولیه در جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی صنعتـی
اصفهـان ۹ ،آبان ماه :کارگاه آشـنایی با فرمول نویسـی
رنگهـا و کنتـرل کیفیـت مـواد اولیـه در روزهـای  5و 6
آبـان بهصـورت تئوری و عملـی در واحد صنعتـی اصفهان
برگزار شـد.
ایـن کارگاه دو روزه بـا هـدف آموزش مهـارت و ارتقای
سـطح دانـش افـراد شـاغل در صنایـع سـاخت رنـگ و
کارشناسـان کنتـرل کیفـی ایـن صنعت با همـکاری گروه
توسـعه و فـرآورش مـواد پلیمری واحد صنعتـی اصفهان و
انجمـن پلیمر اسـتان اصفهان تشـکیل شـد.
ایـن کارگاه آموزشـی در دو بخـش کنتـرل کیفیـت
مـواد اولیـه و فرمـول نویسـی ارائـه شـد .در بخـش اول،
ابتـدا مـواد اولیـه تشـکیلدهنده رنگ بـه ترتیـب معرفی
و ویژگیهـای آن تشـریح و سـپس روشهـای تسـت
و اندازهگیـری هـر گـروه از ایـن مـواد در آزمایشـگاه
بهصـورت عملـی به فراگیـران این دوره آموزش داده شـد.
در بخـش دوم اصـول فرمـول نویسـی و طراحـی
فرموالسـیون رنـگ بـا تمرکـز بـر رنگهـای سـاختمانی
بیـان و سـپس بـا همـکاری فراگیـران ،ترکیبـی بـرای
سـاخت رنگـی خـاص طراحـی شـد.

■■■

جهاددانشگاهی در بسترسازی
صحیح موفق عمل کرده است

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ایلام ۱۱ ،آبان
ماه :سرپرسـت دانشـگاه ایالم گفـت :بسترسـازی صحیح
بـرای انجـام فعالیتهـای مانـدگار و مفیـد بسـیار مهـم
اسـت کـه جهاددانشـگاهی مانند همیشـه میتواند در این
زمینـه نقشآفرینـی ویژهای داشـته باشـند.
دکتـر طاهـر علیمحمدی در نشسـت رییـس و جمعی
از معاونـان و کارکنـان جهاددانشـگاهی ایلام اظهـار کرد:
جهاددانشـگاهی تاکنـون منشـاء نوآوریهـا و خدمـات
فراوانـی بـوده کـه هرکـدام نیـازی از نیازهـای جامعـه را
پاسـخ داده اسـت.
وی بـا تقدیـر از فعالیتهـای فاخـر فرهنگـی
جهاددانشـگاهی گفـت :امـروز نیازمنـد فعالیتهـای
فرهنگـی اثربخـش در زمینههـای مختلـف هسـتیم کـه
جهاددانشـگاهی در ایـن زمینـه تجربههایـی موفـق دارد.
سرپرسـت دانشـگاه ایلام بـا تاکیـد بـر ایـن کـه
همـکاری و همافزایـی جهاددانشـگاهی و دانشـگاهها
میتوانـد بـه انجـام پژوهشهـای کاربـردی کمـک کنـد،
گفـت :بسترسـازی صحیح در انجـام فعالیتهـای ماندگار
و مفیـد بسـیار مهـم اسـت کـه جهاددانشـگاهی ماننـد
همیشـه میتوانـد در ایـن زمینـه نقشآفرینـی ویـژهای
داشـته باشـند.
علیمحمـدی ادامـه داد :یکـی از دغدغههـای جـدی
وزارت علـوم در دولـت سـیزدهم آمایـش آمـوزش عالـی
و رصـد اشـتغال دانشآموختـگان اسـت و آموزشهـای
جهاددانشـگاهی میتوانـد بـه اشـتغال و کارآفرینـی
دانشآموختـگان کمـک مؤثـر و قابلتوجهـی کنـد.
وی ظرفیـت گیاهـان دارویـی اسـتان را یکـی از
زمینههـای مشـترک بـرای فعالیتها عنوان کـرد و گفت:
در ایـن زمینـه مصمـم بـه همـکاری بـا جهاددانشـگاهی

هسـتیم.
غالمرضـا حسـینی عضـو هیاتعلمی جهاددانشـگاهی
و رییـس واحـد ایالم نیـز با ارائـه گزارشـی از فعالیتهای
فرهنگـی ،پژوهشـی ،آمـوزش و اشـتغال جهاددانشـگاهی
بـرای سرپرسـت دانشـگاه ایلام آرزوی موفقیـت کـرد و
گفـت :امیدواریـم شـاهد تـداوم همـکاری و همافزاییهای
مشـترک باشیم.

■■■

«دخالت ،سرزنش و ترحم :عوامل
انزوای زوجهای نابارور»

روابـط عمومـی پژوهشـگاه و مرکـز درمـان
نابـاروری ابنسـینا جهاددانشـگاهی ۱۲ ،آبـان
ماه:پژوهشـگاه و مرکـز درمـان نابـاروری ابنسـینا
بـه مناسـبت روز فرهنـگ عمومـی پویشـی بـا عنـوان
«نابـاروری و فرهنـگ عمومـی» از  ۸تـا  ۱۴آبـان برگـزار
کـرده اسـت و هـدف اصلـی آن ارتقـاء آگاهـی عمومـی
دربـاره نابـاروری ،اصلاح باورهـای نادرسـت دربـاره
نابـاروری و فرهنگسـازی در زمینـه مواجهـه درسـت بـا
زوجهـای نابـارور اسـت .در تقویـم این پویش ،چهارشـنبه
 ۱۲آبـان بـا شـعار «دخالـت ،سـرزنش و ترحـم :عوامـل
انـزوای زوجهـای نابـارور» نامگـذاری شـده اسـت.
بـاروری از جملـه چالشهایی اسـت که طبـق آمارهای
کشـوری ،حـدود بیسـت درصـد از زوجهـا بـا آن مواجـه
میشـوند .نابـاروری اگرچـه در نـگاه نخسـت یک مسـئله
پزشـکی بـه نظر میرسـد امـا ابعـاد فرهنگـی و اجتماعی
گسـتردهای دارد .پژوهشـگاه و مرکـز درمـان نابـاروری
ابنسـینا بـا در نظـر داشـتن ایـن ابعـاد ،به مناسـبت روز
فرهنـگ عمومـی پویشـی بـا عنـوان «نابـاروری و فرهنگ
عمومـی» از  ۸تـا  ۱۴آبـان برگـزار کـرده اسـت و هـدف
اصلـی آن ارتقـاء آگاهـی عمومـی درباره نابـاروری ،اصالح
باورهـای نادرسـت دربـاره نابـاروری و فرهنگسـازی در
زمینـه مواجهـه درسـت بـا زوجهـای نابارور اسـت.
در تقویـم ایـن پویـش ،چهارشـنبه  ۱۲آبـان بـا شـعار
«دخالـت ،سـرزنش و ترحـم :عوامـل انـزوای زوجهـای
نابـارور» نامگـذاری شـده اسـت .زوجهای نابـارور به دلیل
بـروز نابـاروری و دشـواریهای درمـان بهخودیخـود
فشـارهای روانـی زیـادی را متحمـل میشـوند و گاه
اطرافیـان بـا پرسـشهای مکـرر و مطالبـات و توصیههای
مـداوم ایـن فشـار را دوچنـدان میکننـد.
دکتـر بهـزاد قربانی ،روانپزشـک و عضو تیم تخصصی
مرکـز درمـان نابـاروری ابنسـینا در ایـن خصـوص گفت:
نابـاروری در نگاه نخسـت یک مشـکل یا بیماری جسـمی
بـه نظـر میرسـد امـا ابعـاد روانـی ،اجتماعـی و فرهنگـی
گسـتردهای دارد .ایـن ابعـاد بسـته بـه زمینـه فرهنگـی
هـر جامعـه کمتـر یـا بیشـتر میشـود .بدیهـی اسـت که
مشـکل نابـاروری ماننـد هـر بیمـاری دیگـر اسـترسهای
روانـی بـرای زوجهـای نابارور بـه دنبـال دارد .فرزند آوری
و تولیدمثـل همـواره یـک امـر بدیهی بـه شـمار میآید و
هـر زن و مـردی کـه ازدواج میکننـد گمـان میکنند که
بهطـور طبیعـی صاحـب فرزنـد میشـوند .وقتـی ایـن امر
محقـق نمیشـود ،اسـترس زیـادی بـه زوج وارد میشـود
و رونـد پذیـرش ناباروری و تشـخیص و درمـان آن روندی
پراسـترس برای ایشـان اسـت.
دکتـر قربانـی در ادامـه توضیـح داد :حـال اگـر زوج
نابـارور در جامعـهای زندگـی کننـد کـه در آن نابـاروری
تابـو و اسـتگیما باشـد و در فرهنـگ آن جامعـه ،نازایـی
نقصـان و ناتوانـی قلمـداد شـود ،این اسـترسها دوچندان
میشـوند و زوج نابـارور علاوه بـر فشـارها و اضطـراب

وبینار علمی تخصصی مسیر شغلی
روانشناسی و مشاوره برگزار شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی الزهرا (س)۱۲ ،
آبان ماه :وبینار علمی تخصصی مسیر شغلی روانشناسی
و مشاوره در راستای آماده ساختن دانشجویان برای ورود
به بازار کار ،افزایش سطح مهارتهای تخصصی آنان،
دانشافزایی ،مهارت افزایی و توانمندسازی دانشجویان
روانشناسی ،مشاوره و علوم تربیتی بهصورت مجازی
و با حضور دکتر زهرا خوانساری و بیش از  140نفر از
دانشجویان فعال برگزار شد.
دکتـر زهرا خوانسـاری بـا ارائه توضیحاتـی در خصوص
علـم روانشناسـی و وظیفه اصلـی روانشناسـان در جامعه
امـروزی ،بـه تفـاوت رشـته مشـاوره و روانشناسـی بـه
مهارتهـا و توانمندیهـای ایـن دو رشـته بهصـورت
مجـزا پرداخـت و توضیحـات کاملـی از آینـده شـغلی،
بـازارکار و فرصت اسـتخدامی روانشناسـان و مشـاوران به
شـرکتکنندگان داد.
وی گفـت :توانمندسـازی روان شناسـان و مشـاوران
از درجـه اهمیـت بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت کـه این
مهـم توسـط شـرکت در کارگاههـای آموزشـی ،مطالعـه
کتـب منبـع ،مقـاالت و پژوهشهـا ،کارورزی و اقدامـات
داوطلبانـه بـه دسـت میآیـد.
گفتنـی اسـت ،وبینـار هـای «تربیـت مشـاور کـودک
و نوجـوان» و «مشـاور شـغلی و تحصیلـی» در راسـتای
توانمندسـازی دانشـجویان مشـاوره و روانشناسـی و
دغدغـه منـدان ایـن حـوزه توسـط مرکـز مشـاوره و
روانشناسـی جهاددانشـگاهی الزهرا (س) بـا تدریس دکتر
زهـرا خوانسـاری برگـزار خواهـد شـد.

■■■

نشست هماندیشی
شورای سیاستگذاری همایش
ملی کنترل و کاهش آسیب
اجتماعی برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی قـم ۱۳ ،آبـان
مـاه :نشسـت هماندیشـی شـورای سیاسـتگذاری
همایـش ملـی کنتـرل و کاهـش آسـیب اجتماعـی بـا
رویکـرد آیندهپژوهـی بـه همـت جهاددانشـگاهی قـم،
برگـزار شـد.

■■■

پایان رویداد استارتاپی
صنایع خالق اردبیل با معرفی
ایدههای برگزیده

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل۱۵ ،
آبـان مـاه :رویـداد اسـتارتاپی صنایـع خلاق بـا معرفی
ایدههـای برگزیـده در مرکـز نـوآوری و شـتاب دهـی
جهاددانشـگاهی اردبیـل پایـان یافـت.
در ایـن رویـداد سـهروزه که بـا محوریت گردشـگری و
گیاهـان دارویـی برگـزار شـد ،پـس از اجـرای کارگاههای
آموزشـی ،مشـاوره و منتورینـگ  ۵۴سـاعته ،اصـول ایـده
پـردازی ،تیمسـازی و ارائـه مؤثـر بهصـورت مجـازی
تمرین شـد.
بعـد از مرحلـه مقدماتـی از مجمـوع  ۸۰نفـر
شـرکتکننده در ایـن رویـداد ۱۶ ،تیـم خـارج شـدند و
 ۱۰تیـم منتخـب بـه بخـش داوری نهایـی راه یافتنـد .در
بخـش پایانـی داوری  ۵سـاعته که بـا ارائه مجـازی تیمها
همـراه بـود ،در نهایت ایدههـای چهار سـوق ،هایکر میت،
مرسـده سـنتی و فیتـو الیـو بهعنـوان برگزیـده هیـات
داوران معرفـی شـدند کـه دو تیـم بهصـورت مشـترک در
جایـگاه سـوم قـرار گرفتنـد.
همچنیـن بـا اعلام جهاددانشـگاهی و پـارک علـم
و فنـاوری اسـتان اردبیـل  ۹ایـده ارائـه شـده در مرحلـه
پایانی داوری توسـط  قاسـمی ،شـهمراد ،حمزه زاده ،زارع،
عفتـی ،حالجیـان ،محمدجانـی ،موسـوی و علـی پـور در
مراکـز نـوآوری پذیـرش میشـوند.
گفتنـی اسـت ،وحیـد فروهـر ،معـاون امـور فرهنگی و
امـور جوانـان اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان اردبیـل،
سـید علـی موسـوی ،معـاون پارک علـم و فناوری اسـتان
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ناشـی از مواجهـه بـا نابـاروری و درمـان آن ،بایـد نگـران
رفتارهـا و واکنشهـای اطرافیـان نیـز باشـند؛ بنابرایـن
بسـیار مهـم اسـت کـه در این خصـوص فرهنگسـازی و
اطالعرسـانی کافـی صـورت بگیـرد و مـا بیاموزیـم که در
برخـورد بـا زوجهـای نابـارور چـه رفتارهایـی نادرسـت و
اسـترسآور اسـت.
ایـن روانپزشـک با برشـمردن برخـی رفتارهـای رایج
در مواجهـه بـا زوجهـای نابارور ،بیـان کرد :معمـوالً وقتی
چنـد سـال از زندگـی مشـترک زوج میگـذرد ،اطرافیـان
از آنهـا میپرسـند «چـرا بچـهدار نمیشـوید؟»« ،کـی
قـرار اسـت بچـهدار شـوید؟»« ،سـنتان دارد بـاال میرود،
دیـر نشـده؟» .جالـب اسـت کـه در فرهنگ ما ایـن قبیل
پرسـشها طبیعی و عـادی قلمداد میشـود .در واقع انگار
نمیدانیـم کـه ایـن موضوعات جـزو حریم شـخصی افراد
اسـت و ورود بـه آنهـا بـه لحاظ اخالقی نادرسـت اسـت.
ایـن نـوع مواجهـه و کنـکاش و پرسوجـو فقـط محـدود
بـه موضوع نابـاروری نیسـت .پرسوجو دربـاره موضوعات
شـخصی دیگـر نیز امری عـادی در مراودات اغلب ماسـت.
بـرای نمونـه ،بهراحتی از یـک دختر جوان میپرسـیم که
چـرا ازدواج نکـردی یـا از دوسـتان و آشـنایان میپرسـیم
کـه حقوقتـان چقـدر اسـت .درحالیکـه ایـن موضوعـات
جـزو مسـائل خصوصـی و حریـم شـخصی اسـت و اغلـب
افـراد دوسـت ندارنـد دربـاره ایـن موضوعـات بـا دیگـران
صحبـت کنند.
ایـن روانپزشـک افـزود :یـادآوری ایـن نکتـه ضروری
اسـت کـه مواجهـه اعضـای خانـواده ،ماننـد پـدر و مـادر
و خواهـر و بـرادر بـا زوج نابـارور پیچیدگیهای بیشـتری
دارد .اعضـای خانـواده از سـر نگرانی و محبـت اغلب مدام
از زوج نابـارور دربـاره رونـد تشـخیص و درمـان سـؤال
میکننـد ،پزشـکان و روشهـای درمانـی مختلـف را بـه
آنهـا پیشـنهاد میکننـد ،یـا در جمعهـا و دورهمیهای
خـود دربـاره ایـن موضـوع صحبـت میکننـد .پـدران و
مـادران مـدام دربـاره آرزوی داشـتن نوه حـرف میزنند و
یـا بـه این نکتـه اشـاره میکنند کـه فالن فامیـل چندین
نـوه دارد .ایـن برخوردهـا و حرفهـا زوج نابـارور را در
موقعیـت بسـیار دشـواری قـرار میدهـد .اینکـه همیشـه
بایـد پاسـخگوی سـؤاالت جزئـی ،اظهارنظرهـا ،توصیههـا
و مطالبـات خانـواده باشـند ،فشـار روانی بسـیار زیادی به
آنهـا وارد میکنـد .ما همـواره به زوجهای نابـارور توصیه
میکنیـم دربـاره جزئیـات رونـد درمـان خـود بـا خانواده
صحبـت نکننـد امـا بایـد بـه خانوادههـا هم توصیـه کنیم
کمتـر پیگیـری و سـؤال کننـد و بهخصـوص در جمـع
دربـاره موضـوع نابـاروری فرزنـد یـا خواهـر و بـرادر خود
حـرف نزنند.
دکتـر قربانـی بـا بیـان پیامدهـای رفتارهای نامناسـب
اطرافیـان بـا زوج نابـارور گفـت :همانطـور که گفته شـد
برخـورد نامناسـب با زوج نابارور ،ماننـد دخالت و کنکاش،
رفتـار و گفتـار ترحمآمیـز و سـرزنش و تحقیر ،اسـترس و
فشـار روانـی شـدیدی بـه زوج نابـارور وارد میکنـد .ایـن
وضعیـت باعـث میشـود کـه زوج نابـارور ترجیـح دهنـد
کمتـر در جمـع ظاهر شـوند تـا کمتر در معـرض اینگونه
رفتارهـا قـرار بگیرنـد و بهتدریـج منزوی شـوند .ایـن انزوا
خـود باعـث افسـردگی ،اضطـراب و افزایـش فشـار روانـی
میشـود .در واقـع مبنـای اصلـی همـدردی این اسـت که
بتوانیـم خـود را جـای دیگـری بگذاریم و به شـکلی رفتار
کنیـم کـه دوسـت داریـم در موقعیـت مشـابه با مـا رفتار
شـود؛ بنابرایـن ،بایـد مواظب باشـیم تـا با سـؤاالت مکرر،
دلسـوزیهای نـا بهجـا و سـرزنش و زخـم زبـان عرصه را
بـه زوج نابـارور تنـگ نکنیـم و آنهـا را بـه سـمت انزوا و
افسـردگی سـوق ندهیم.
عضـو تیـم تخصصی مرکز درمـان ناباروری ابنسـینای
جهاددانشـگاهی در پایـان یـادآور شـد :مـا در زمینـه

تشـخیص و درمـان نابـاروری همطـراز کشـورهای
پیشـرفتهایم اما در خصوص ابعاد روانشـناختی ،اجتماعی
و فرهنگـی نابـاروری به تغییرات جـدی نیازمندیم .اگرچه
آگاهـی عمومـی در زمینـه نابـاروری افزایشیافتـه و
فرهنـگ احتـرام بـه حریـم شـخصی افـراد بهتدریـج در
حـال گسـترش اسـت امـا همچنـان نیازمنـد آمـوزش و
فرهنگسـازی در ایـن خصوصایـم .هـدف اصلـی مرکـز
درمـان نابـاروری ابنسـینا از برگـزاری کمپیـن نابـاروری
و فرهنـگ عمومـی نیـز توجـه دادن جامعـه و رسـانهها
بـه اهمیـت ابعـاد فرهنگـی و اجتماعـی نابـاروری و تالش
بـرای اصلاح باورهـای نادرسـت و رفتارهـای نامناسـب،
اسـترسآور و آسـیبزا با زوجهای نابارور اسـت .رسـانهها
بـا تولیـد محتواهـای آموزشـی جـذاب میتواننـد در ایـن
زمینـه نقـش مهمـی ایفـا کننـد و هماننـد همیشـه در
زمینـه آمـوزش و فرهنگسـازی پیشـرو باشـند.

در ابتـدای ایـن نشسـت ،دکتـر حیـدری رییـس ایـن
واحـد سـازمانی گفـت :شـدت و کمیـت آسـیبهای
اجتماعـی در قـم رو بـه فزونی اسـت کـه دارای علتهای
خاصـی اسـت.
وی افـزود :جهاددانشـگاهی بهعنـوان یکنهـاد انقالبی
وظیفـه حاکمیتـی در ایـن زمینـه نـدارد ولـی بـه دلیـل
اینکـه دغدغـهای انقالبـی داریـم احسـاس وظیفـه داریم
کـه ایـن مسـاله را بـا حضـور صاحبنظـران بـه اشـتراک
بگذاریم.
رییـس جهاددانشـگاهی قـم بیان کـرد :در ایـن زمینه
بـه دنبـال برگـزاری یک همایـش تخصصی و بین بخشـی
هسـتیم؛ زیـرا چنیـن حـس میشـود کـه یکـی از دالیـل
عـدم توفیـق طرحهـای مرتبط بـه آسـیبهای اجتماعی،
همیـن عدم تـوازن در اجـرای طرحهای فرهنگـی و حتی
اجرایی اسـت.
دکتـر حیـدری گفـت :در ایـن زمینه قصـد داریم که با
برگـزاری یـک همایـش علمی ،مباحـث آیندهپژوهشـی را
در حـوزه رصـد جریانـات و آسـیبهای اجتماعی با شـیوه
ً
کاملا علمـی بررسـی کنیـم .مقاالتـی بـه ایـن همایـش
ارسـال میشـود و از درون ایـن مقـاالت و نشسـتها و
پیـش نشسـتها و مباحـث جانبـی و طرحهـای مختلـف
هدفمنـد بـه دنبـال اخذ خروجـی مناسـب و قابلپیگیری
در عرصههـای علمـی و حتـی پیشـنهادها خـاص و دقیق
اجرایی هسـتیم.
در ادامـه نشسـت علـی حسـینی معـاون فرهنگـی
جهاددانشـگاهی قـم بیـان کـرد :در حـوزه آسـیبهای
اجتماعـی بـا  10تـن از اسـاتید دانشـگاه مشـاورههایی
صـورت گرفـت و قـرار شـد کـه در خصوص برگـزاری این
همایـش بـه دنبـال یـک مباحـث میانرشـتهای برویـم.

اردبیـل ،سـعید ناصـری ،مختـرع و فنـاور حـوزه دارویـی،
برومنـد صالحی ،هیات علمی دانشـگاه و صادق حسـینی،
مـدرس دانشـگاه در حـوزه گردشـگری ،ارزیابـی نهایـی
ایدههـای رویـداد اسـتارتاپی صنایـع خالق اسـتان اردبیل
را بـر عهده داشـتند.

کانـال توزیـع وارد بـازار هـدف کـرد.
وی اظهـار کـرد :به وجود آوردن محیـط خالق و نوآور،
مهمتریـن عامـل بـرای تولـد ایـده و اندیشـهای نـو اسـت
بـه همیـن خاطـر محیط مناسـبی چـون مرکز نـوآوری و
شـتاب دهـی ،بـروز خالقیـت انگیزشـی در افـراد را بـرای
بیـان تفکـر جدیـد و خلاق افزایـش میدهد.

کارگاه آشنایی با مفاهیم کاربردی
در کسبوکار در اردبیل برگزار شد
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل۱۵ ،
آبـان مـاه :بـه همـت مرکـز نـوآوری و شـتاب دهـی
جهاددانشـگاهی اردبیـل ،کارگاه آموزشـی «آشـنایی بـا
مفاهیـم کاربردی در کسـبوکار» ،از مجموعـه برنامههای
شـتاب دهـی کسـبوکارهای فناورانه جوانان برگزار شـد.
در ایـن کارگاه کـه بهصـورت مجازی اجرا شـد ،مدرس
دورههـای کارآفرینـی و خالقیـت بـا ارائـه ویژگیهـای
عمومـی کسـبوکار گفـت :کسـبوکارها ،موتور پیشـران
رشـد اقتصـاد جهانـی هسـتند و بسـیاری از تغییـرات و
تحـوالت دنیـای پیرامـون ما ،به دلیـل فعالیتهـای آنها
ا ست .
دکتـر هوشـنگ شـریفی نمین اظهـار داشـت :هرچند
کارآفرینـان و افـرادی که تصمیم دارنـد در صنایع مختلف
مشـغول بـه کار شـوند ،نیاز جدی به کسـب دانـش درباره
کسـبوکار دارنـد ،امـا کسـب دانـش در این زمینـه برای
اکثـر مردم نیـز یک ضرورت اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه فـارغ از اینکـه فـرد در چـه
حـوزهای مشـغول بـه فعالیـت باشـد ،کسـب دانـش در
مورد مفاهیم کالسـیک کسـبوکار نظیر محاسـبات مالی،
سـاختار سـازمانی ،مدیریـت منابـع قابل اسـتفاده اسـت،
ادامـه داد :بـا گسـترش سـرعت تغییـرات و نوآوریهـا،
متخصصیـن و محققیـن حـوزه کسـبوکار ،توصیـه دارند
همـه بـا نگاهـی کارآفرینانـه ،بـه شغلشـان نـگاه کنند که
ایـن امـر کمـک میکنـد تا بـا دانـش ،تعهـد ،انگیـزش و
عالقـه بیشـتری به فعالیـت بپردازند و در نهایـت منجر به
موفقیـت کسـبوکار شـود.
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برگزاری رویداد صندلی تجربه
گردشگری در اردبیل

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل۱۵ ،
آبـان مـاه :بـه همـت مرکـز نـوآوری و شـتاب دهـی
جهاددانشـگاهی اردبیـل ،رویـداد آموزشـی «صندلـی
تجربـه گردشـگری» بهصـورت مجـازی برگـزار شـد.
در ایـن رویـداد کـه از مجموعـه برنامههـای شـتاب
دهـی کسـبوکارهای فناورانـه جوانـان اجرا شـد ،مدرس
دورههـای گردشـگری اسـتان اردبیـل گفـت :کارآفریـن
حـوزه گردشـگری بایـد همـواره بـه دنبـال طـی مسـیر
پرپیـچ و خـم باشـد و نمیتـوان کارآفرینـان را جـدا از
دانـش و تجربـه و مهـارت مدیریـت موفـق قلمـداد کـرد.
نعیمـه حنفـی نیـری بـا بیـان ایـن کـه مؤسسـات
آموزشـی مـورد تأییـد وزارت میراث فرهنگی ،گردشـگری
و صنایعدسـتی بـا دریافـت مجوزهـای الزم ،متولـی
برگـزاری دورههـای گردشـگری و صـدور مـدارک جهـت
ورود بـه بـازار ایـن صنعـت هسـتند ،اظهـار کـرد :صنعت
گردشـگری یـک صنعـت خدماتـی و مبتنـی بـر خالقیت
و نـوآوری اسـت کـه بـرای موفقیـت در ایـن صنعـت
بایـد محیـط بـازار را تجزیهوتحلیـل و محصـوالت خـود
را متناسـب بـا نیـاز موجـود در بـازار طراحـی و از طریـق

وبینار آموزشی «تولید محتوای
دیجیتال در حوزه سالمت در کنوا:
دوره پیشرفته» برگزار شد

روابـط عمومـی پژوهشـکده علـوم بهداشـتی
جهاددانشـگاهی 12 ،آبـان مـاه :وبینـار آموزشـی
«تولیـد محتـوای دیجیتـال در حـوزه سلامت در کنـوا:
دوره پیشـرفته» بـه همـت پژوهشـکده علـوم بهداشـتی
جهاددانشـگاهی بـا حضـور جمعـی از متخصصـان و
دانشـجویان حـوزه سلامت برگزار شـد .این وبینـار ادامه
دوره مقدماتـی بـود کـه در تاریـخ  7و  8مهـر بـه مدت 6
سـاعت برگـزار شـده بـود.
دکتـر فاطمـه زارعی اسـتادیار دانشـگاه تربیت مدرس
در خصـوص ایـن کارگاه گفـت :یکـی از مهارتهـای مهم
انسـان درک و فهمیـدن تصویر اسـت .ارتقـای این مهارت
مسـتلزم پیونـد دادن تجربـه دقیق دیدن با سـایر حواس،
ذخیرههای ذهنی و شـهود اسـت .خوانـدن تصویر مهارتی
اسـت کـه اصطالحـاً به آن سـواد بصـری میگوینـد .برای
ارتقـا سـواد بصـری بایـد ابتـدا دانشـی در مـورد رنگهـا
و مفاهیـم گرافیکـی و نمادهـا بـه دسـت آورد سـپس بـا
تمریـن هـر چـه بیشـتر در بهتـر دیـدن و نگریسـتن بـه
جزئیـات و تلاش در درک عمـق تصاویـر دانـش بصـری
را افزایـش داد.
وی افـزود :آموزشدهنـده سلامت بـرای انتقـال
مفاهیـم بـه مـردم بهتـر اسـت از شـیوههای خالقانـه
اسـتفاده کنـد .از تکنیکهـا و روشهایـی بهـره بگیـرد
کـه شـناخت مخاطـب را درگیـر کنـد .گاهی یـک تصویر
خـوب سـریعتر از کالم پیـام را منتقـل میکنـد.
اسـتادیار دانشـگاه تربیـت مـدرس بیـان کـرد :یـک
مراقـب سلامت در نظـام سلامت و آموزشدهنـده
مفاهیـم حـوزه سلامت ،دانـش الزم را دارد اما در مسـیر
انتقـال آن بهویـژه در بسـتر آنالیـن و مجـازی نیـاز بـه
مهارتهایـی دیگـر هـم دارد .در ایـن مسـیر آشـنایی بـا
روش و فنآوریهـای نویـن بصـری سـازی پیامهـا کمک
دهنـده اسـت.
دکتـر زارعـی در ادامـه مطـرح کـرد :پلتفرمهـا و
بسـترهای بصـری سـازی دانـش مـا زیـاد اسـت قـرار هم
نیسـت بـه همـه آنهـا واقف باشـیم .همـواره معتقـدم ما
آموزشدهنـدگان سلامت متخصـص نرمافزار نیسـتیم اما
بهقـدر نیـاز بـرای انتقـال بیـان و دانـش خـود بهصـورت
چنـد رسـانهای ضروری اسـت حداقل یک یـا دو پلت فرم
و نرمافـزار را بشناسـیم و کار بـا آن را بیاموزیـم.
گفتنـی اسـت ،کنـوا یـک پلتفـرم آنالین بـرای بصری
سـازی دانـش و اطالعـات یـک فـرد اسـت .کار بـا کنـوا
سـاده اسـت امـا ترفندهایـی دارد کـه اگـر بـا آنها آشـنا
شـویم سـرعت و کیفیـت تولیـد باال مـیرود .گسـتردگی
دنیـای کنـوا بهقـدری زیاد اسـت کـه در کارگاه  6سـاعته
ای کـه در مهرمـاه برگـزار شـده بـود امـکان انتقـال تمام
مهارتهـای الزم در ایـن زمینـه وجـود نداشـت .بـر ایـن
اسـاس بـا توجـه بـه تقاضـای شـرکتکنندگان و نیـاز
موجـود در این زمینه ،دوره پیشـرفتهای بـرای این کارگاه
برگـزار شـد تـا برخـی از تکنیکهـا و ترفندهـای تکمیلی

کنـوا آمـوزش داده شـود.
ایـن پژوهشـکده همـواره در تلاش اسـت تـا ضمـن
اجـرای پژوهشهـای کاربـردی در حـوزه سلامت؛ دانش،
تجربیـات و تکنیکهـای الزم بـرای متخصصـان ایـن
حـوزه را در اختیارشـان قـرار دهـد .هـدف ایـن مجموعـه
دانشافزایـی و ارتقـا توانمنـدی اندیشـمندان حـوزه
سلامت و در نهایـت ارتقـا سلامت جامعـه اسـت .امیـد
اسـت کـه همـه بتوانیـم بـا تمـام تـوان در ایـن جهـت
حرکـت کنیـم.
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سومین نشست تخصصی
فرصتها و تهدیدهای
فضای مجازی برای دانشآموزان
برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی لرسـتان۱۵ ،
آبـان مـاه :دکتـر امیـن سلاح ورزیـان در سـومین
نشسـت تخصصـی فرصتهـا و تهدیدهای فضـای مجازی
بـرای دانشآمـوزان کـه بـه همـت مرکـز افـکار سـنجی
جهاددانشـگاهی لرسـتان و بـا همـکاری اداره کل آموزش
و پـرورش اسـتان و دبیرخانـه دائمـی گفتمان دانشـجویی
بیانیـه گام دوم انقالب اسلامی برگزار شـد ،ضمن تبریک
 ۱۳آبـان مـاه و روز دانشآمـوز ،بـا بیـان اینکـه نبـود آمار
و ارقـام دقیـق در اسـتان یکـی از بزرگتریـن معضلات
و مشـکالت بـرای تصمیمگیـری مدیـران اسـت ،اظهـار
کـرد :ضـرورت دارد چندیـن کار اساسـی و کاربـردی بـه
دور از کارهـای جزیـرهای بـا همکاری آمـوزش و پرورش،
بهزیسـتی و جهاددانشـگاهی بهصـورت تیمی انجام شـود.
سلاح ورزیـان ادامـه داد :قطعـاً بـا انجـام کارهایـی از
ایـن دسـت ،برآیند حاصـل از آن در تصمیمگیری درسـت
نقـش اساسـی خواهد داشـت.
رییـس جهاددانشـگاهی لرسـتان بـر ضرورت اسـتفاده
از ظرفیـت صداوسـیما در فعالیتهـای دسـتگاه تعلیـم و
تربیـت در اسـتان تاکیـد کرد و گفت :همکاری دسـتگاهها
در رسـیدن بـه اهـداف تعییـن شـده میتوانـد کارگشـا
با شد .
وی بیـان کـرد :میتوان بـرای اطالعرسـانی از ظرفیت
ایسـنا و ایکنا بهعنوان دو رسـانه جهاددانشـگاهی لرسـتان
بهـره بـرد و آمادگی همـکاری الزم را بـا اداره کل آموزش
و پرورش اسـتان خواهیم داشـت.
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تقویت مهارت
و مسوولیت اجتماعی نیاز امروز
دانشجویان است

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان
شـمالی ۱۵ ،آبان ماه :رییس جهاددانشـگاهی خراسـان
شـمالی بـر تقویـت مهارتهـای فـردی و حرفـهای و
گسـترش فرهنـگ مسـوولیت پذیـری اجتماعـی در میان
دانشـجویان تاکیـد کـرد.
محسـن رحمانی در نشسـت با نمایندگان دانشـجویان
عضـو سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی ایـن واحـد
سـازمانی اظهـار کـرد :در شـرایط کنونی توانمندسـازی و
کمـک بـه اشـتغال دانشـجویان بایـد بهطـور جـدی مورد
توجـه قـرار گیـرد ،در برخـی مواقع موقعیت شـغلی وجود
دارد امـا کمبـود دانشـجو و جـوان توانمند جهت اشـتغال

استفاده از ظرفیتهای
جهاددانشگاهی در انجام طرحهای
شهرداری اردبیل

روابط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیل1
دی مـاه ،محمـود صفـری شـهردار اردبیـل در دیـدار بـا

رییس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی:

جهاددانشگاهی بهترین محل حل
علمی چالشهای کشور است

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان
غربـی ،رییـس مجمـع نماینـدگان آذربایجـان غربـی

رویداد کارآفرینی بانوی کارآفرین
به کار خود پایان داد

جهـاد دانشـگاهی واحـد قـم  2دی ماه ،شـرکت
کننـدگان رویـداد ،طـرح و ایـده خـود را در اختتامیـه
رویـداد بانـوی کارآفرینـی ارائـه دادنـد .از بین  ۹شـرکت
کننـده بـه  ۳نفـر بـا انتخـاب هیئـت داوران بـه عنـوان
نفـرات برگزیـده و یـک نفر به عنـوان شایسـته تقدیر لوح
تقدیـر و جایـزه نقـدی اهـدا شـد.
بیـش از  ۳۰۰نفـر در رویـداد بانـوی کارآفرین شـرکت
کردهانـد و بیـش از  ۴۰ایـده در  ۱۲موضـوع چـاپ و
گلـدوزی روی لبـاس ،طرحهای نوآورانـه و فناورانه لباس،
عفـاف و حجـاب ،بازاریابـی و برند سـازی ،دوخـت لباس،
کت و شـلوار ،لباس مجلسـی ،چادر ،مانتـو ،لباس کودک،
انـواع البسـه کار و کیفهـای پارچـه ای در دبیرخانـه این
رویداد ثبت شـده اسـت.
اکـرم زارعـی ایده پرداز و شـرکت کننده رویـداد بانوی
کار آفریـن در آییـن اختتامیـه ایـن رویـداد گفـت :عنوان
ایـده مـن طراحـی و دوخـت کیفهـای پارچـهای بـا دور
ریـز پارچـه مبـل اسـت .ایـن ایده مقـرون به صرفه اسـت
و از نظـر کیفیـت پارچـه ،شستوشـو ،قیمـت و زیبایـی
مناسـب اسـت .بـه علـت فانتـزی بودن مناسـب کـودکان
اسـت و مشـتری زیـادی جمـع شـده اسـت .در مراحـل
طراحـی ،دوخـت ،فـروش و تبلیغـات عده زیادی مشـغول
خواهنـد شـد تـا کنـون از طریـق اینسـتاگرام و واتسـاپ
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بـه کار داریم و از همین جهت توانمندسـازی دانشـجویان
بسـیار اهمیـت دارد کـه سـازمان دانشـجویان نیـز به این
حوزه وارد شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت مطلـوب سـاختارهای
دانشـجویی جهاددانشـگاهی بـرای تحقـق مسـئولیت
اجتماعـی دانشـجویان گفـت :بـرای تحقـق مسـوولیت
اجتماعـی دانشـجو نیـاز اسـت کـه مجموعههـای
دانشـجویی بـه کمـک بیاینـد.
رحمانـی بـا بیـان اینکـه بهرهگیـری از ظرفیـت
آموزشهـای تخصصـی کوتاهمـدت در جهاددانشـگاهی
بـرای توانمندسـازی دانشـجویان بایـد مـورد توجـه قـرار
گیـرد ،ادامـه داد :برنامههـای اجرایـی از سـوی سـازمان
دانشـجویان باید براسـاس نیاز دانشـجویان باشـد و بتواند
بخشـی از نیازهـای آنـان را تأمیـن کنـد.
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی بـا اشـاره به
مزیتهـای خراسـان شـمالی ،تصریـح کـرد :کشـاورزی،
گردشـگری و صنایـع از پیشـرانهای اقتصادی در اسـتان
هسـتند کـه بـرای توسـعه ایـن بخشهـا بایـد فنـاوری
در حوزههـای مختلـف بـه کار گرفتـه شـود و ایـن امـر
بـا حضـور فعـال دانشـجویان و جوانـان توانمنـد محقـق
خواهد شـد.
وی همچنیـن بـا اشـاره به طـرح ملی مشـاغل خانگی،
تصریـح کرد :طرح ملی مشـاغل خانگی موقعیت مناسـبی
بـرای دانشـجویان بـرای ورود بـه بـازار کار ایجـاد کـرده
اسـت و در اسـتان نیـز ایـن ظرفیـت بـرای دانشـجویان
وجـود دارد و امیدواریـم بتوانیم گامهـای مثبتی در جهت
اشـتغالزایی دانشـجویان برداریـم.
رحمانـی بـا بیـان اینکـه جامعـه جـوان و توانمنـد
میتوانـد بـازوی کمکـی مسـووالن بـرای پیشـبرد اهداف
نظـام باشـد ،افـزود :بـا برنامهریـزی مناسـب و توسـعه
فعالیتهـا در زمینـه توانمندسـازی دانشـجویان و جوانان،
بهرهگیـری از ظرفیـت و توانمندی جوانان برای مشـارکت
در امـور بسـیار مفیـد و مؤثـر خواهـد بود.
الهـام آزاد زاده معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی
خراسـان شـمالی نیـز بـر توانمندسـازی و مهارتآمـوزی
دانشـجویان در حیـن تحصیـل تاکیـد کـرد.
وی افـزود :بیـن دانشـجویانی کـه ضمـن تحصیـل
بـه مهارتآمـوزی و کسـب تجربـه پرداختهانـد و سـایر
دانشـجویان تفـاوت وجـود دارد و همیـن تجربـه کار
اجرایـی ،فرهنگـی و اجتماعـی و مهارتآمـوزی در حیـن
تحصیـل بـه دانشـجویان در آینـده کمـک خواهـد کـرد.
آزاد زاده گفـت :در جهاددانشـگاهی سـاختارهای
تخصصـی خوبـی بـا جامعـه هـدف دانشـجو و فضایـی
فرهنگـی برای کسـب تجربه و آزمونوخطای دانشـجویان
فراهـم اسـت کـه خبرگزاریهـای ایسـنا و ایکنـا ،مرکـز
افکار سـنجی دانشـجویان (ایسـپا) ،مرکز نوآوری و شـتاب
دهـی ،حوزههـای اشـتغال ،پژوهـش و  ...از آن جملهانـد
و دانشـجویان بایـد اسـتفاده از ایـن ظرفیتهـا را مغتنـم
بدانند.
در ایـن آییـن هر یک از دانشـجویان به بیان مسـائل و
پیشـنهادت خود پرداختند و از دانشـجویان فعال سـازمان
دانشـجویان جهاددانشگاهی خراسان شـمالی تقدیر شد.

رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان افـزود :تلاش و همـت
جهاددانشـگاهی در ایجـاد زیرسـاختهای پژوهشـی و
درمانـی قابـل تقدیـر و تحسـین اسـت.
محمـود صفـری ،مرکز درمـان نابـاروری را اوج فعالیت
جهاددانشـگاهی در اسـتان اردبیـل دانسـت و خاطرنشـان
کـرد :کمـک بـه رفـع مشـکل نازایـی خانوادههـا و
امیدآفرینـی بـرای آنـان خدمـت ارزشـندی اسـت که جا
دارد بـا حمایـت و مسـاعدت مسـئولین ،فضـای الزم برای
توسـعه آن فراهـم گـردد.
وی بـه ظرفیـت جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل در
زمینـه آموزشـی اشـاره و اضافـه کـرد :خدمـات آموزشـی
ایـن نهـاد مطابـق بـا مطالبـات جامعـه و در راسـتای
مهارتافزایـی و توانمندسـازی نیـروی انسـانی انجـام
میگیـرد.
شـهردار اردبیـل ضمـن قدردانـی از جهاددانشـگاهی
اسـتان بـرای برگـزاری آزمـون تبدیـل وضعیـت نیروهای
شـرکتی شـهرداری اردبیـل تصریـح کـرد :ایـن آزمـون
بـا بهرهگیـری از تجـارب ارزنـده ایـن نهـاد در برگـزاری
آزمونهـای اسـتخدامی ،در کمـال دقـت ،نظـم و آرامـش
برگزار شـد.
صفـری بر بهرهگیری از پتانسـیلهای جهاددانشـگاهی
در انجـام کارهـای شـهری تاکیـد کـرد و گفـت :تـا حـد
امـکان از ظرفیتهـای ایـن نهـاد در انجـام طـرح و
پروژههـای خـود اسـتفاده خواهیـم کـرد.
    همـکاری جهـاد دانشـگاهی و شـهرداری اردبیـل به
اجـرای برنامههـای عملیاتـی کمـک میکند
در ایـن دیدار رییس جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیل با
ارایـه گزارشـی از فعالیتهـای ایـن واحد گفـت :کمک به
رفع نیازهای اسـتان و ایجاد بسـتر الزم بـرای فعالیتهای
توسـعهای در اولیـت این نهاد قـرار دارد و راهاندازی مراکز
درمـان ناباروی ،رشـد فنـاوری گیاهان دارویـی ،نوآوری و
شـکوفایی ،آمـوزش تخصصـی کوتاه مدت ،آمـوزش علمی
کاربـردی ،مطالعـات شـهری و بیوتکنولـوژی صنعتـی در
ایـن راسـتا صورت گرفته اسـت.
مهـران اوچی اردبیلـی از برنامهریزی بـرای افتتاح خط
تولید نشاسـته حفـاری جهاددانشـگاهی اردبیل خبر داد و
اظهـار کـرد :بـا آغاز بـه کار ایـن واحد تولیـدی ،یک طرح
مطالعاتـی و تحقیقاتـی بـه تجاریسـازی خواهـد رسـید
و بـه تولیـد یـک مـاده اسـتراتژیک در صنعـت نفـت کـه
وارداتـی اسـت ،کمک خواهـد کرد.
وی بـا اشـاره بـه فعالیتهـای مرکـز درمـان نابـاروی
جهاددانشـگاهی اسـتان اشـاره و تصریـح کـرد :بـه طـور
متوسـط سـاالنه بیـش از شـش هـزار نفـر بـرای رفـع
مشـکل نازایـی خـود بـه ایـن مرکـز مراجعـه میکننـد
کـه از بیـن افـرادی کـه مراحـل درمانـی خـود را تـا اخذ
نتیجـه پیگیـری کردهانـد درمـان بیـش از دو هـزار نفـر
موفقیتآمیـز بـوده اسـت.
اوچـی اردبیلـی از آمادگـی جهاددانشـگاهی بـرای
همـکاری با شـهرداری اردبیـل خبر داد و اضافـه کرد :این
دو نهـاد در گذشـته همکاریهـای خوبی با هم داشـتهاند
کـه گسـترش آن میتواند به اجـرای برنامههـای عملیاتی
کمـک کند.

در نشسـت بـا رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی
گفـت :در حـل مشـکالت و چالشهـای تخصصـی ،جهـاد
دانشـگاهی بهتریـن محـل رجـوع در کشـور اسـت.
حجـت االسلام ذکـر  در ایـن نشسـت اظهار کـرد :در
جلسـات مختلـف حسـب شـناختی کـه از موفقیـت های
جهـاد دانشـگاهی آذربایجـان غربـی و روحیـه جوانـان
مومـن ،متعهـد و جهـادی ایـن مـرز و بـوم در آن نهـاد
سـراغ دارم جهـاد دانشـگاهی را بعنوان یک مرکـز نوآور و
ایـده آفریـن معرفـی و ارجـاع داده ام.
وی اظهـار کـرد :موفقیـت هـای جهـاد دانشـگاهی
آذربایجـان غربـی و سـبقه  فرهنگـی ایـن نهـاد بسـیار
ارزشـمند و تاثیرگـذار در سـایر حوزههـای کاری اسـت و
بایـد ایـن مـدل در جامعـه تسـری یابـد.
دکتـر رسـتم زاده رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجان
غربـی ،در ایـن نشسـت ضمـن تشـریح موفقیـت هـا و
دسـتاوردهای ایـن نهاد اظهار کـرد :جهاددانشـگاهی طی
دو سـال گذشـته با عارض شـدن ایام کرونا دوران بسـیار
سـختی را سـپری کـرد امـا بـا روحیه جهـادی همـکاران
حـوزه هـای مختلـف توانسـتیم جـزو اسـتانهای موفق و
پیشـرو در ایـن برهه باشـیم و با وجود حـوادث پیش آمده
واحـد در عیـن حـال توسـعه سـاختارها و دسـتاوردهای
فناورانـه را بـا پیشـرفت چشـمگیری در سـطح ملی پیش
ببریـم که قطعـا حمایـت نمایندگان و مسـئوالن اسـتانی
در ایـن موفقیتهـا ،حمایـت هـا و دسـتاوردهای ملـی
بیتأثیـر نبـوده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی با اشـاره به
دسـتاوردهای فناورانه ملی اظهار کـرد :در صورت حمایت
از ایـده هـای فناورانـه پیشـنهادی جهاددانشـگاهی ،یقینا
نسـخه ای موفـق برای توسـعه اسـتان رقم خواهـد خورد.
در خاتمـه مقـرر گردیـد در جلسـه ای جداگانـه برنامه
هـا و ایـده های جهاد دانشـگاهی برای توسـعه اسـتان در
سـال آتـی کـه منطبق بـا سـند آمایش و توسـعه اسـتان
اسـت مطـرح گردد.
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محصوالتـم را بـه فروش رسـاندهام.
سـلمان پـور ایده پـرداز و شـرکت کننده رویـداد بیان
کـرد :عنـوان طـرح مـن البسـه هوشـمند ترنـم اسـت .در
ایـن طـرح از طریق لبـاس مفاهیم آموزشـی و تربیتی را با
اسـتفاده از ادبیـات کهن و چاپ عکـس روی لباس انتقال
میدهیـم .اهـداف ایـن طرح آمـوزش هنجارهـا و ارزشها
بـه نسـل جدیـد ،معرفـی بـزرگان و مشـاهیر جامعـه بـه
کـودکان و نوجوانـان ،ترویـج فرهنـگ ایرانـی اسلامی و
بازآفرینـی دینـی و بـازی و سـرگرمی بـرای کـودکان و
خردسـاالن از طریـق صنعت پوشـاک اسـت.
لیلا قربانی ایـده پرداز و شـرکت کننده رویـداد اظهار
داشـت :نـام ایـده مـن تیـکآپ اسـت .ایـده بـه صـورت
یـک کارخانـه مجـازی اسـت .ایـن نرمافـزار خیاطـان را
سروسـامان میدهـد و آنهـا را بـا بـازار فـروش مرتبـط
میکنـد .افـراد میتواننـد بـا دورکاری حقـوق ثابتـی در
ایـن حوزه داشـته باشـند .با داشـتن نمایندگـی فروش در
دیگـر شهرسـتانها و گسـترش کار نیـز مـی تـوان درآمد
ایـن شـغل را افزایـش داد.
نـدا دسـتجردی ایـده پـرداز و شـرکت کننـده رویـداد
نیـز بیـان کـرد :نـام طـرح مـن لباسهـای از مد افتـاده و
خـارج از فصـل اسـت .نرمافـزار طراحـی کنیـم کـه تولید
کننـده و توزیـع کننـده را بـه افـرادی کـه تنـوع طلـب
هسـتند یـا خیریـن وصـل میکنـد .ایـن افـراد میتوانند
لباسهایـی کـه ممکـن اسـت ایراد کوچکی داشـته باشـد
یـا از مـد افتاده باشـد را به فـروش میرسـاند و در اختیار
متقاضیـان قـرار میدهـد.
اعظـم سـلیمانی ایـده پـرداز و شـرکت کننـده رویداد
گفـت :طـرح مـن تولیـد یقههـای متفـاوت لبـاس اسـت.
ایـده مـن خیلـی نوپاسـت و تـا کنـون نظیـر ثبـت شـده
نداشـته اسـت .معمـوال خانمهـا دنبـال مـد لبـاس ،تنـوع
و حجـاب هسـتند .بـا خریـد یقههـای متنوع می تـوان با
قیمـت کـم تنـوع ایجـاد کرد.
هدیـه وفایی ایـده پرداز و شـرکت کننده رویـداد بیان
کـرد :طـرح مـن خانه مـد بر اسـاس مـد پایدار اسـت .در
ایـن خانـه مـد لباسها بـا تزیینـات قابـل تغییـر طراحی
میشـوند .کار دیگـر خانـه مد بـاز طراحی لبـاس از طریق
لباسهـای مشـتریان اسـت .در اوضـاع اقتصـادی امـروز
میتـوان بـا ارائـه ایـن خدمـت هزینههـا را کاهـش داد.
فعالیتهـا بـر اسـاس اصـول محافظـت از محیـط زیسـت
اسـت و از کارآمـوزان بـرای طراحیهـا اسـتفاده میشـود.
زهـــرا اســـدی ایـــده پـــرداز و شـــرکت کننـــده
روی ــداد گف ــت :از ده ــه پنج ــاه ش ــلوار ل ــی وارد ای ــران
شـــد و از آن زمـــان همـــه از آن اســـتفاده میکردنـــد.
ایـــن پارچـــه از مـــد نمیافتـــد و آســـیبی نمیبینـــد
و امـــکان اســـتفاده دوبـــاره دارد .دلیـــل محبوبیـــت
ایـــن کیفهـــا صفـــر بـــودن هزینـــه مـــواد اولیـــه
اســـت و مصـــرف کننـــده فقـــط دســـتمزد را پرداخـــت
میکنـــد .قابـــل شستوشـــو و متناســـب بـــا ســـلیقه
افـــراد اســـت .از شـــلوارهای لـــی غیـــر قابـــل اســـتفاده
اســـتفاده میشـــود.
ســـید زهـــرا خوشـــخوان ایـــده پـــرداز و شـــرکت
کننـــده رویـــداد بیـــان کـــرد :طـــرح مـــن تولیـــد
لباسهـــای چنـــد کاره اســـت .بـــرای مثـــال کالهـــی
کـــه میتوانـــد شـــال گـــردن و کاله باشـــد یـــا
لباسهایـــی کـــه بـــه عنـــوان شـــومیز و پیراهـــن
قاب ــل اس ــتفاده اس ــت .در ش ــرایط اقتص ــادی ام ــروز ب ــا
خریـــد یـــک لبـــاس میتـــوان چنـــد لبـــاس را داشـــت
و ایـــن نکتـــه مثبـــت ایـــن طراحـــی اســـت.
طاه ــره ش ــب خی ــز ای ــده پ ــرداز و ش ــرکت کنن ــده
رویـــداد بیـــان کـــرد :ایـــده مـــن طراحـــی چـــادری
اســـت کـــه امـــکان اســـتفاده در تمـــام کارهـــای
روزمـــره را بدهـــد ،امـــکان راحـــت اســـتفاده از دســـت

باش ــد و راح ــت و زیب ــا باش ــد .در زمین ــه تولی ــد چ ــادر
کمبودهــای زیــادی اســت .ایــن چــادر بــه صــورت یــک
تک ــه پارچ ــه س ــر ه ــم اس ــت ب ــه ش ــکلی ک ــه ب ــه نظ ــر
میرس ــد زی ــر چ ــادر مانت ــو پوش ــیده ش ــده اس ــت .دو
جی ــب ب ــزرگ و فضای ــی ب ــرای کی ــف کم ــری دارد ک ــه
نیـــاز بـــه کیـــف دوشـــی را کـــم میکنـــد .همچنیـــن
اســـتفاده از کولـــه در ایـــن چـــادر راحـــت اســـت.
در پایان این رویداد زهرا اسدی به عنوان نفر اول ،لیال 
قربانی نفر دوم و ندا دستجردی نفر سوم رویداد معرفی
شدند و طرح طاهره شب خیز به عنوان طرح قابل تقدیر
از طرف دفتر امور بانوان و خانواده استانداری استان قم
انتخاب شد.
پوشاک ،موضوع محوری

رویدادکارآفرینی بانوان در قم
مدیـر مرکـز مشـاوره شـغلی و خدمـات کارآفرینـی
جهـاد دانشـگاهی قم گفـت :رویـداد بانـوی کار آفرین که
بـا محوریـت پوشـاک برگـزار شـد ،بـا ارایه آمـوزش های
تخصصـی بـه ایـده پـردازان همـراه بـود.
یاسـر شـریفی مدیـر بخـش تجـاری سـازی رویـداد
بانـوی کارآفریـن در اختتامیـه ایـن رویداد گفـت :رویداد
بانـوی کارآفریـن بـا محوریـت پوشـاک در اسـتان قـم
برگـزار شـده اسـت.
وی تصریـــح کـــرد :نیـــاز ســـنجی در ایـــن حـــوزه
صـــورت گرفـــت و بنـــا بـــر جلســـات سیاســـت گـــذاری
ایـــن رویـــداد شـــروع شـــد.
وی افزود :فراخوان از اوایل آبان ماه در قم منتشر شد.
در همین راستا  ۶وبینار مجازی نیز برای افزایش بهره وری
فعالیت ها و تبیین موضوع کارآفرینی در این حوزه برگزار
شد .در این عرصه ،آشنایی با بازاریابی و حوزه پوشاک،
نحوه ارائه ایده و خالقیت آموزش داده شده است .دو
جلسه پیش رویداد نیز با حضور مددجویان برگزار شد.
شـــریفی اظهارکـــرد :پـــس از جلســـه ارزیابـــی
اولیـــه از بیـــن  ۴۰ایـــده ارســـالی امـــروز  ۹ایـــده را در
اختیامیـــه بررســـی شـــد و از   ۳طـــرح تقدیـــر شـــد.
در حمایت از بانوان توانمندسازی

باید اولویت باشد
دکت ــر صدیق ــه صدی ــق در مراس ــم اختتامی ــه روی ــداد
بانـــوی کارآفریـــن ،از کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی
(ره) بـــه خاطـــر حفـــظ کرامـــت و ســـربلندی افـــراد در
حمایـــت از بانـــوان سرپرســـت خانـــوار تقدیـــر کـــرد و
گفـــت :بانـــوان ظرفیـــت عظیمـــی از جامعـــه هســـتند
ک ــه بای ــد از اس ــتعداد و توانای ــی آنه ــا اس ــتفاده ش ــود.
وی همچنیـــن از همراهـــی جهـــاد دانشـــگاهی در
مســـیر شـــکوفایی بانـــوان قدردانـــی کـــرد و افـــزود:
توســـعه توانمنـــدی زنـــان از نظـــر سیاســـی ،اقتصـــادی
و اجتماعـــی الزم اســـت ،راهـــکار کاهـــش آســـیبهای
جامعـــه همیـــن اســـت و جامعـــه توســـعه یافتـــه
جامعـــهای اســـت کـــه هـــر فـــرد از حالـــت منفعـــل
دربیایـــد و بتوانـــد از اســـتعدادش بهـــره ببـــرد.
صدی ــق ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه توانمن ــدی بان ــوان بای ــد
اولوی ــت باش ــد گف ــت :توج ــه ب ــه توانمندس ــازی بان ــوان
یـــک حلقـــه مفقـــوده اســـت کـــه بایـــد بـــه زنجیـــره
حمایـــت از بانـــوان متصـــل شـــود ،توانمنـــدی یـــک
فرآینـــد چنـــد جانبـــه اســـت .برگـــزاری رویدادهایـــی
ای ــن چنی ــن و تش ــویق بان ــوان ب ــه کارآفرین ــی قابلی ــت
میدهـــد توانمنـــدی شـــان را بشناســـند و خـــود آگاه
شـــوند و فقـــط آمـــوزش کافـــی نیســـت.
وی تاکیــد کــرد :برگــزاری رویدادهــای ایــن چنینــی
باعـــث اســـتفاده از ایـــن ظرفیـــت میشـــود .پـــس از
توانمنـــدی فـــرد و حـــل مشـــکالت خـــودش ،متوجـــه

رســـالت اجتماعـــیاش میشـــود .ســـعی میکنـــد
بـــاری از دوش جامعـــه بـــردارد .ایـــن نگاهـــی متعالـــی
اســـت.
کارآفرین نباید از سختی ها

دلسرد شود
مدیـر کل کمیتـه امـداد نیز در این مراسـم با تشـکر از
برگزارکننـدگان ایـن برنامـه گفت :کارآفرین کسـی اسـت
کـه بتوانـد از سـختیها عبـور کند و مایوس نشـود.
دکتـر مسـعودیان راد گفـت :حضـرت زهـرا(س) یـک
کارآفریـن بـزرگ بودند .اگر فـدک را  بشناسـید میبینید
یـک رویـداد کارآفرینـی اسـت .در زندگـی حضـرت زهرا
کـه بنگریـم مـی بینیـم کـه ایشـان در طـی سـالها
توانسـتند فـدک را تبدیـل بـه مکانـی پررونـق کننـد.
وی بیـان کـرد :ایـن درس را از مـادر بزرگوارشـان کـه
کارآفریـن برتـر دوران خـود بـود ،آموختنـد .هـر شـتر در
آن زمـان بـه منزلـه یـک کشـتی یـا تریلـی اسـت .یعنی
حضـرت خدیجـه در آن زمـان دارای یـک نظـام ترابـری
بودنـد .حضـرت فاطمـه(س) وحضـرت خدیجـه(س) بـه
مـا یـاد میدهنـد در تنـگ دسـتی و ثـروت نبایـد خـدا
را فرامـوش کـرد.
دکتـر مسـعودیان راد گفـت :در قـرآن حقایـق علمـی
زیـادی از جملـه گـرد بـودن زمیـن ،سـفر به کـرات دیگر
و ...بیـان شـده اسـت .قـرآن مسـئله سـفر بـه فضـا را از
هـزار و  ۴۰۰سـال پیـش در اذهـان را پدیـد آورده اسـت.
در قـرآن شـرط موقفیـت توانمندی ذکر شـده اسـت .باید
بـرای موفقیـت بـه قرآن اقتدا کـرد و یاد گرفـت و توانمند
شـد تـا به موفقیت رسـید .قـرآن علم فشـرده و تکنولوژی
برتـر را عامل پیشـرفت دانسـته اسـت .رهنمودهای قرآنی
بهتریـن آموزه بـرای رویدادهـای کارآفرینی اسـت.
وی آفـت مهـم مراکز دانشـگاهی را جدایی علم از عمل
و تئـوری از اجـرا و پایاننامههایـی بـدون مسـئله محوری
و نمایشـی عنـوان کرد و گفـت :امروز مشـکالت جامعه را
از پـا در مـیآورد امـا نکته اصلـی دغدغه مندی اسـت که
در جامعه کم اسـت.
وی گفـت :خیل عمدهای از کشـاورزان بیسـواد و خیل
عظیمـی فارغ التحصیل بیـکار داریم .امـروزه نوجوان را از
فضـای کار جدا میکنیـم و فارغ التحصیلان بیکار تربیت
میشـوند .سـازوکارهای کمیتـه امداد در گذشـته بیشـتر
بـرای دانـش آموزان بوده اسـت .امـروز مددکارانمـان باید
بـه قشـر دانشـجو توجـه کننـد .باید بـا توجه بـه تغییرات
در بافـت مددجوییمـان کـه شـامل تخصصی کـردن مدد
جویـی و بخشـی با نام دانشـجویی و مشـاغل دانش بنیان
اسـت فعالیت هـای جدید تعریـف کنیم.
مسـعودیان اظهارکـرد :بایـد در بخـش شـناخت
ظرفیتهـا کار کنیـم .قـم قطـب دامـداری کشـور اسـت
و طبیعـی اسـت در ایـن اسـتان بایـد روی مباحثـی چون
اصلاح نـژاد دام و علـم ژنیتـک کار کنیـم .بایـد بتوانیـم
حـرف اول را در ایـن حـوزه بزنیـم .می بایسـت در ترکیب
فرآوردههـای دامداری و اصالح نژاد کشـاورزی و سیسـتم
آبیـاری خلاق و مبتکـر باشـیم .دانشـجویان مـا بایـد
بـه دنبـال رویدادهـای  جدیـد کارآفرینـی بـا توجـه بـه
مزیتهـای اشـتغال و ظرفیتهـا و بـرای حـل دغدغههـا
با شند .
وی تاکید کرد :اسـتان ما فرهنگی اسـت .رویدادهایش
نیـز بایـد فرهنـگ محور باشـند .بایـد تهاجماتی کـه علیه
ماسـت را جـواب بگوییـم .طـراح مـا بایـد در احیـای
سـنتهای فرهنگـی و دینـی مـا تلاش کنـد و خلاق
با شد .
وی گفـت :کارآفرینـان مـا مشـکالت زیـادی دارنـد.
از دل سـختیها زیباییهـا را میآفرینـد .علـی رغـم
تجربههـای سختشـان امـروز خالـق زیباییهـا هسـتند.

سلسله کنفرانس علمی
«فرآورده های گیاهی موثر بر
پوست و مو» برگزار شد

مرکز «فردوسی» قرقیزستان آماده
برگزاری نمایشگاه هنر قرآنی است
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روابـط عمومـی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان
کشـور  11دی ماه ،رایـزن فرهنگی ایران در بیشـکک با
تأکیـد بـر اینکه برگزاری نمایشـگاه در قرقیزسـتان نقش
مهمـی در معرفـی فرهنـگ و تمـدن ایرانـی ـ اسلامی
دارد ،اظهـار کـرد :آمادگـی داریـم بـا دریافـت فیزیکـی
آثـار هنرمنـدان از سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور،
نمایشـگاههای مجـازی را بـه صـورت حضـوری در مرکـز
ایرانشناسـی «فردوسـی» برگـزار کنیـم.
این سـازمان به مناسـبت شـب یلدا نمایشـگاه «قرآن
و حافـظ» را با همـکاری اداره کل همکاریهای فرهنگی و
امور ایرانیان خارج از کشـور سـازمان فرهنـگ و ارتباطات
اسلامی و رایزنیهـای فرهنگـی ایـران در خارج از کشـور
در صفحـات رسـمی ایـن مراکـز در شـبکههای اجتماعـی
برگـزار کرد.
رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان نیز به همین
مناسبت به برپایی نمایشگاه «قرآن و حافظ» اقدام کرد
و در آن آثار هنرمندان ایرانی به صورت مجازی در کانال
تلگرام رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان و نیز در
صفحات رسمی آن در شبکههای اجتماعی فیسبوک و
اینستاگرام بارگذاری و به نمایش گذاشته شد.
مـردم قرقیزسـتان از برگـزاری نمایشـگاه بـا موضـوع
فرهنـگ و تمـدن ایرانـی و همچنین نمایشـگاههای قرآنی
بهخوبـی اسـتقبال میکننـد ،این نکتـه را پرویز قاسـمی،
رایـزن فرهنگـی ایـران در بیشـکک در گفتوگـو بـا ایکنا
بیـان کرد.
وی تاکی ــد دارد ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه کیفی ــت ب ــاالی
آثـــار هنرمنـــدان ایرانـــی در زمینـــه خوشنویســـی و
نقاشـــیخط قرآنـــی ،برگـــزاری حضـــوری نمایشـــگاه
از چنیـــن آثـــاری مـــورد اســـتقبال قرقیزهـــا قـــرار
میگیـــرد و نقـــش و تأثیـــر مهمـــی در معرفـــی
فرهنـــگ و تمـــدن ایرانـــی ـ اســـامی خواهـــد داشـــت.
توگـــو در ادامـــه میآیـــد:
مشـــروح ایـــن گف 
■ ابتـــدا بفرماییـــد نظرتـــان دربـــاره
نمایشـــگاه «قـــرآن و حافـــظ» در قرقیزســـتان
چیســـت و رایزنـــی فرهنگـــی ایـــران در
بیشـــکک در برپایـــی ایـــن نمایشـــگاه چگونـــه
عمـــل کـــرده اســـت؟
ای ــن نمایش ــگاه در آس ــتانه ش ــب یل ــدا ب ــا هم ــکاری
ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور در فضـــای
مجـــازی برگـــزار و در آن آثـــار هنرمنـــدان ایرانـــی بـــه
صـــورت مجـــازی در کانـــال تلگـــرام رایزنـــی فرهنگـــی
ایـــران در قرقیزســـتان و نیـــز در صفحـــات رســـمی آن
در شـــبکههای اجتماعـــی فیسبـــوک و اینســـتاگرام
بارگـــذاری و بـــه نمایـــش گذاشـــته شـــد.
■ اینگونـــه نمایشـــگاهها تـــا چـــه
میـــزان در معرفـــی فرهنـــگ و تمـــدن ایرانـــی
ـ اســـامی تأثیرگـــذار اســـت؟
قرقیزهـــا و بهخصـــوص جامعـــه دینـــی اســـامی
ای ــن کش ــور کوچ ــک در آس ــیای مرک ــزی از اینگون ــه
برنامههـــا خیلـــی خـــوب اســـتقبال میکننـــد.
متأســـفانه بـــه دلیـــل شـــیوع و همهگیـــری کرونـــا در
دو ســـال گذشـــته امـــکان برگـــزاری نمایشـــگاههای
تخصصـــی بـــه شـــکل ســـنتی گذشـــته(حضوری)
ممکـــن نشـــده اســـت؛ بـــا ایـــن وجـــود در مقاطعـــی
کـــه کرونـــا در قرقیزســـتان منحنـــی نزولـــی داشـــته و
محدودیته ــای کرونای ــی برداش ــته ش ــده ب ــود ،رایزن ــی
فرهنگـــی در نمایشـــگاههای موضوعـــی و مناســـبتی
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روابـط عمومـی پژوهشـکده گیاهـان دارویی 11
دی مـاه ،کنفرانـس علمی «فـرآورده هـای گیاهی موثر
بـر پوسـت و مـو» بـه همـت پژوهشـکده گیاهـان دارویی
جهاددانشـگاهی هفتـم دی مـاه برگزار شـد.
در ایـن وبینـار کـه بـا سـخنرانی دکتـر شمسـعلی
رضـازاده متخصـص شـیمی دارویـی و عضو هیـات علمی
ایـن پژوهشـکده برگـزار شـد ،بـه گیاهانـی کـه در درمان
بیماریهـای پوسـت و مـو مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرند
اشـاره و مـورد بحـث و تبـادل نظـر قـرار گرفـت.
رضـازاده بـا اشـاره بـه این که در یکصد سـال گذشـته
گیاهـان نقـش تعییـن کننـده ای در درمـان بیمـاری هـا
از جملـه بیمـاری هـای پوسـتی ایفـا مـی کردنـد بیـان
کـرد بـا پیدایـش داروهـای شـیمایی و صناعی بـه تدریج
نقـش آنهـا کم رنـگ شـد و آنتی بیوتیـک هـا و داروهای
شـیمیایی بـه طـور وسـیعی کاربـرد پیـدا کردند.
وی درخصـوص ریـزش مـو اظهـار کـرد :طـب سـنتی
یـک طـب کل نگـر اسـت بنابرایـن در مـورد ریـزش مـو
اولیـن قـدم تشـخیص علـت بیمـاری اسـت و دقیقـا بـر
اسـاس تشـخیص ،درمـان هـای متفاوتی اعمال می شـود
ولـی از دیـدگاه طب سـنتی یکی از عواملی کـه در رویش
مـو اهمیـت دارد ،تغذیـه اسـت .اصلاح رژیـم غذایی می
توانـد در رویـش و اسـتحکام مـو موثر باشـد.
وی افـزود :در سـال هـای اخیر به دلیـل رویکرد مجدد
مـردم بـه مصرف داروهـای گیاهی و عـوارض جانبی کمتر
آنهـا ،تعـادل مصرف بـه نفع داروهای گیاهـی در حال رقم
خـوردن اسـت و پژوهـش ها نشـان مـی دهند کـه بعضی
از گیاهـان در جلوگیـری از ریـزش مو موثر می باشـند.
رضـازاده همچنیـن در مـورد نقـش گیاهـان دارویـی
در بهبـود پوسـت بـر اسـاس مطالعـه مـروری چاپ شـده
تعـدادی گیـاه کـه در درمان بیمـاری های پوسـتی نقش
چشـمگیر دارنـد را معرفـی و بیـان کـرد :پوسـت یکـی از
قسـمت هـای حسـاس بـدن بـوده و نگهـداری از آن در
زیبایـی انسـان موثر اسـت.
وی تاکیـد کـرد :فـررآورده هـای گیاهـی نسـبت بـه
مواد شـیمیایی عـوارض کمی داشـته و اثراتفارماکولوژیک
موثـری بـر پوسـت دارنـد و از آنهـا در تهیه فـرآورده های
دارویـی و آرایشـی اسـتفاده می شـود.
ایـن عضـو هیـات علمـی در ایـن وبینـار بـه خـواص
دارویـی گیاهانـی ماننـد شـیرین بیـان ،آلوئـه ورا ،بابونـه،
حنا ،دم اسـب ،اسـطوخودوس ،رزماری ،سـدر ،پرسـیاوش
 ،آواکادو ،.مریـم گلـی و  .......در درمان بیماریهای پوسـت
و مـو اشـاره کرد.
الزم به ذکر است ،در این وبینار که دارای امتیاز
بازآموزی بوده و با مجوز اداره کل آموزش مداوم جامعه
پزشکی کشور از زیر مجموعه های وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی برگزار گردید ،آخرین یافته های علمی
مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
مخاطبـان ایـن دوره پزشـکان عمومـی ،داروسـازان
و متخصصیـن طـب سـنتی بودنـد و ایـن دوره بـه
صـورت مجـازی و آنالیـن بـر بسـتر آموزشـهای مجـازی
جهاددانشـگاهی (امجـد) برگزارگردیـده ودر انتهای برنامه
فایـل پاورپوینـت ارائه شـده و فیلم ضبط شـده برنامه نیز
در اختیـار شـرکت کننـدگان قـرار گرفـت.
در پایـان ،شـرکت کننـدگان دوره به مدت  72سـاعت
فرصـت داده شـد تا در آزمـون آنالین پایان دوره شـرکت
نماینـد و بـا پاسـخ صحیح بـه  70درصد سـواالت بتوانند
امتیـاز بازآموزی دوره را کسـب نمایند.

رایزن فرهنگی ایران در بیشکک:

شـــرکت کـــرده و آمـــار حضـــور نمایشـــگاهی رایزنـــی
فرهنگـــی بـــه نســـبت ســـالهای گذشـــته حتـــی در
دوره کرونـــا هـــم قابـــل مالحظـــه اســـت.
ب ــا توج ــه ب ــه کیفی ــت ب ــاالی کار هنرمن ــدان ایران ــی
در زمین ــه خوشنویس ــی و نقاشــیخط قرآن ــی؛ مطمئنــاً
برگـــزاری نمایشـــگاهی از آثـــار در ایـــن موضوعـــات
بـــه صـــورت ســـنتی گذشـــته مـــورد اســـتقبال قـــرار
میگیـــرد و نقـــش و تأثیـــر مهمـــی در معرفـــی
فرهنـــگ و تمـــدن ایرانـــی ـ اســـامی خواهـــد داشـــت.
رایزنـــی فرهنگـــی ایـــران در قرقیزســـتان بســـترهای
الزم را بـــرای برگـــزاری نمایشـــگاههای موضوعـــی
فراه ــم ک ــرده و ب ــا توج ــه ب ــه کاه ــش قاب ــل مالحظ ــه
کرونـــا در ایـــن کشـــور و رفـــع محدودیتهـــای
کرونایـــی تـــاش میکنـــد بـــا دریافـــت فیزیکـــی آثـــار
در حجـــم و کیفیـــت بـــاال از ایـــران؛ نمایشـــگاههایی را
در موضوعـــات مختلـــف فرهنگـــی و دینـــی در مرکـــز
ایرانشناســـی «فردوســـی» واقـــع در کتابخانـــه ملـــی
قرقیزســـتان و ســـایر مراکـــز فرهنگـــی و نمایشـــگاهی
ایـــن کشـــور برگـــزار کنـــد.
■ استقبال از نمایشگاههای مجازی یا حضوری در
قرقیزستان به چه میزان است و آیا رایزنی فرهنگی
این استقبال را ارزیابی کرده و مورد توجه قرار
میدهد؟
رایزنـــی فرهنگـــی در طـــول دو ســـال گذشـــته
علیرغـــم وجـــود شـــرایط و محدودیتهـــای کرونایـــی
از هـــر امـــکان و فرصتـــی بـــرای حضـــور نمایشـــگاهی
اســـتفاده کـــرده اســـت .طبعـــاً چنانچـــه نمایشـــگاه بـــه
صـــورت حضـــوری باشـــد میـــزان اســـتقبال و بازخـــورد
هـــم بیشـــتر خواهـــد بـــود .برگـــزاری نمایشـــگاه بـــه
صـــورت مجـــازی چـــون یـــک امـــر تقریبـــاً نوپدیـــدی
اســـت هنـــوز آنگونـــه کـــه بایـــد در همـــه مناطـــق
مرســـوم نشـــده و مـــردم همچنـــان نمایشـــگاههای
حضـــوری و ســـنتی را ترجیـــح میدهنـــد .هـــر چنـــد
کـــه در چارچـــوب فعالیـــت و حضـــور در فضـــای
مجـــازی؛ رایزنـــی فرهنگـــی ایـــران در قرقیزســـتان
تاکنـــون نمایشـــگاههای مختلفـــی را برگـــزار کـــرده و
از ایـــن فرصـــت و ظرفیـــت نیـــز غافـــل نبـــوده اســـت.
■ ب ــا توج ــه ب ــه عالی ــق م ــردم قرقیزس ــتان
چـــه نـــوع نمایشـــگاههایی بیشـــتر در ایـــن
کشـــور نیـــاز اســـت کـــه برگـــزار شـــود؟
نمایش ــگاه در موضوع ــات قرآن ــی؛ معرف ــی هنره ــای
ایرانی(صنای ــع دس ــتی؛ خاتــمکاری؛ مینیات ــور؛ پوش ــش
ملـــی و  ســـنتی زنـــان ایـــران و )...؛ نمایشـــگاه عکـــس
و پوس ــتر در معرف ــی انق ــاب اس ــامی و دس ــتاوردهای
آن؛ جاذبههـــای تاریخـــی و گردشـــگری ایـــران؛ آثـــار
ش ــناخته ش ــده می ــراث فرهنگ ــی ای ــران و اق ــوام ایران ــی
از جملـــه نمایشـــگاههایی هســـتند کـــه برگـــزاری
آنه ــا در قرقیزس ــتان م ــورد اس ــتقبال ق ــرار میگی ــرد.
البتـــه تاکنـــون نمایشـــگاههای مختلفـــی در بیشـــکک
برگـــزار شـــده و بنـــای مـــا ایـــن بـــوده در دوره جدیـــد
حتیاالمـــکان ایـــن نـــوع فعالیتهـــا را بـــه ســـایر
شـــهرهای قرقیزســـتان ـ غیـــر از بیشـــکک(پایتخت) ـ
نی ــز تعمی ــم دهی ــم ک ــه متأس ــفانه ب ــه دلی ــل کرون ــا و
محدودیتهـــای آن مقـــدور نشـــده اســـت.
■ بـــرای برگـــزاری نمایشـــگاه در آینـــده
برنامـــه خاصـــی مـــد نظـــر داریـــد؟
رایزنـــی فرهنگـــی ســـفارت ایـــران در بیشـــکک
بـــا توجـــه بـــه مساعدشـــدن شـــرایط کرونایـــی و
ازســـرگیری فعالیـــت مراکـــز فرهنگـــی هنـــری در
قرقیزســـتان بـــه صـــورت ســـنتی گذشـــته ،آمادگـــی
دارد نمایشـــگاههای مختلـــف فرهنگـــی هنـــری از
جملـــه نمایشـــگاه مجموعـــه آثـــار خوشنویســـی و
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نقاشـــیخط قرآنـــی را حضـــوری برگـــزار کنـــد.
از س ــالها پی ــش م ــا در کتابخان ــه مل ــی قرقیزس ــتان
مرکـــزی را بـــه نـــام مرکـــز ایرانشناســـی فردوســـی
راهانـــدازی و تجهیـــز کردهایـــم .در بهمـــن و اســـفند
س ــال  ۱۳۹۹مرک ــز مذک ــور از س ــوی رایزن ــی فرهنگ ــی
بهط ــور اساس ــی تعمی ــر و بازس ــازی ش ــد .در کن ــار کار
س ــنتی کتابخانــهای ،م ــا در س ــال جدی ــد ب ــرای مرک ــز
فردوس ــی کارک ــرد نمایش ــگاهی نی ــز تعری ــف کردهای ــم
و بـــا توجـــه بـــه فراهمشـــدن امکانـــات الزم (از جملـــه
پایههـــای چوبـــی نمایشـــگاهی و قابهـــای عکـــس
بـــه تعـــداد مـــورد نیـــاز و نیـــز  ویدئـــو پروژکتـــور)
آمادگـــی داریـــم بـــا دریافـــت فیزیکـــی آثـــار و یـــا بـــا
دریافـــت تصویـــر آثـــار بـــا حجـــم و کیفیـــت بـــاال از
طریـــق ایمیـــل؛ هـــر مـــاه یـــک نمایشـــگاه موضوعـــی
را در همیـــن مرکـــز برگـــزار کنیـــم.

■■■

حمایت استاندار مرکزی از
جهاددانشگاهی در پیشبرد اهداف

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی
 11دی مـاه سرپرسـت معاونـت اقتصـادی اسـتانداری
مرکـزی گفـت :جهاددانشـگاهی اسـتان را در راسـتای
پیشـبرد اقدامـات یـاری کـرده و در حـد امـکان نیـز باب
حرکـت را بـرای ایـن مجموعـه بـاز خواهیـم کـرد.
حسـن میرزاخانـی سرپرسـت معاونـت اقتصـادی
اسـتانداری مرکـزی در بازدیـد از مجموعـه درمانـی
جهاددانشـگاهی اسـتان ،اظهار کرد :جهاددانشـگاهی ابتدا
فعالیـت خـود را بـا اقدامـات فرهنگـی آغـاز کرد و شـاید
ذهنیـت برخـی مـردم در خصـوص فعالیت هـای این نهاد
محـدود بـه همـان اقدامـات فرهنگـی باشـد ،امـا فعالیت
هـای علمـی بسـیاری در ایـن نهـاد انجام شـده کـه قابل
توجـه هسـتند.
وی بـا اشـاره به بازدیـد انجام شـده از مجموعه درمانی
ایـن نهـاد در اسـتان مرکـزی افـزود :تجهیـزات خـوب و
پیشـرفته و خدمـات متنوعـی در ایـن مرکـز وجـود دارد
و ایـن مرکـز مـی تواند خدمـات خوبـی را در حـوزه های
پزشـکی به مـردم اسـتان ارایـه دهد.
میرزاخانـی اضافـه کـرد :توانمنـدی هـا و خدمـات
جهاددانشـگاهی بایـد بیـش از ایـن هـا به جامعـه معرفی
شـود و در واقـع ایـن نهاد بـرای شناسـاندن ظرفیت های
خـود نیازمنـد تبلیغـات گسـترده تـری اسـت تا بتـوان از
ظرفیـت ایـن مرکـز در حوزه هـای مختلف اسـتفاده کرد.
سرپرسـت معاونـت اقتصادی اسـتاندار مرکـزی تصریح
کـرد :مـا نیـز در اسـتانداری مرکـزی بـا عالقـه منـدی تا
جایـی کـه در حیطـه اختیـارات ماسـت ،ایـن نهـاد را در
راسـتای پیشـبرد اقدامـات یـاری خواهیـم کـرد و در حد
امـکان نیـز باب حرکت را بـرای این مجموعه بـاز خواهیم
کرد.

■■■

تقدیر از ایدههای برتر جشنواره
استارت آپ های مرکز نوآوری
جهاددانشگاهی استان مرکزی

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی
 11دی مـاه ،در مراسـمی بـا حضـور سرپرسـت معاونـت
اقتصـادی اسـتانداری مرکـزی از ایده های برتر جشـنواره

اسـتارت آپهـای مرکـز نـوآوری جهاددانشـگاهی اسـتان
مرکـزی تقدیـر بـه عمـل آمد.
حسـن میرزاخانـی سرپرسـت معاونـت اقتصـادی
اسـتانداری مرکـزی در دیـدار بـا صاحبـان ایـده هـای
فناورانـه مرکـز منـش جهاددانشـگاهی اسـتان ،گفت :این
ایـده هـا بـه شـدت مـورد نیـاز اسـت و در حـال حاضـر
پتانسـیل بهـره بـرداری از محصـوالت آن وجـود دارد و به
شـدت اسـتقبال مـی کنیـم.
دراین نشست با توجه به اهمیت و ضرورت حمایت های
همه جانبه از واحدها و هسته های خالق مرکز نوآوری و
شناسایی شتاب دهنده های مناسب ،ایده های تعدادی
از ارایه دهندگان ایده های برتر مرکز منش تشریح شد.
« ُگل بان» یکی از هسته های خالق معرفی شده در
این نشست بود که موضوع بسته بندی گل های شاخه
بریده به صورت قالبی را ارایه کرده است .این بسته بندی
به منظور بهبود بخشیدن به شرایط حمل و نقل و صادرات
گل های شاخه بریده در ایران طراحی شده است تا کشور
بتواند از ظرفیت درآمدزایی صنعت گل و گیاهان زینتی
خود استفاده حداکثری داشته باشد.
بسته بندی باکس های مفهومی در حوزه صنایع
غذایی و صنایع دستی ،دیگر ایده ای بود که در این
نشست معرفی شد .این ایده با توجه به ضرورت توسعه
در نحوه عرضه محصوالت کشاورزی و صنایع دستی به
عنوان ضرورتی که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته
طراحی و معرفی شده است.
گفتنی است؛ این دو ایده از ایده های برتر جشنواره
استارت آپ های مرکز نوآوری جهاددانشگاهی استان
بودند که با اهدای لوح و هدایای از صاحبان ایده های
مذکور تقدیر به عمل آمد.

■■■

نشست «شهیدانه زندگی کردن
حاج قاسم» برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کرمـان 12
دی مـاه ،بـه مناسـبت دومین سـالگرد شـهادت سـپهبد
سـلیمانی؛ «شـهیدانه زندگـی کـردن حـاج قاسـم» بـا
سـخنرانی یکـی از همرزمـان وی در محـل مرکـز آموزش
علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی سـیرجان برگـزار شـد.
نسیبه مظفری سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی
جهاددانشگاهی سیرجان در این نشست که به مناسبت
دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی به صورت
حضوری و آنالین برگزار شد ،گفت :دشمنان حتی از نام
این شهید بزرگوار هراس داشتند  اما یاد و خاطره سردار
دلها هیچ زمان از قلبها پاک نمی شود و برای همیشه باقی
خواهد ماند.
در این مراسم همچنین سرتیپ دوم پاسدار محمدعلی
ایران نژاد از همرزمان حاج قاسم سلیمانی در دوران دفاع
مقدس ،با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی براین
که ایشان شهید زنده بودند ،گفت :ایشان بارها در جبهه
مجروح شدند و زیر آتش عملیات کربالی  ،5جزیره
مجنون ،خیبر و  ...حضور داشتند و سالها به عنوان یک
شهید زنده بین ما زندگی کردند.
وی ضمن برشمردن خصوصیات این شهید بزرگوار،
گفت :ایشان از همان دوران کودکی به همنوعان خود
کمک می کرد و با تذهیب و تزکیه نفس بود که مکتب
سردار سلیمانی شکل گرفت .درست است که این شعار را
سردادیم که همه ی ما سلیمانی هستیم اما زمان می برد
تا اینگونه شخصیتی در جامعه به چنین رشد و کمالی
برسد.

2100دقیقه گفتگو
در مدوتاک با موضوع انتخاب
رشته تخصصی پزشکی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهران
 12دی مـاه ،معـاون فرهنگـی سـازمان جهاد دانشـگاهی
علـوم پزشـکی تهـران از پایـان فصـل دوم سلسـله
گفتوگوهـای مدوتـاک ( )MeduTalkبـا موضـوع
انتخـاب رشـته تخصصـی پزشـکی خبـر داد.
دکتـر حسـین یـاری در خصـوص ایـن برنامـه گفـت:
یکـی از نقـاط پرچالش زندگی دانشـجوی پزشـکی زمانی
اسـت کـه دوره هفـت تـا هشـت سـاله پزشـکی عمومـی
خـود را بـه پایـان مـی رسـاند .در ایـن زمـان معمـوال
سـه گزینـه در مقابـل ایـن پزشـک تـازه فـارغ التحصیـل
قـرار دارد .مسـیر اول کـه متاسـفانه در سـال هـای اخیـر
بسـیار رونـق گرفتـه و تـب آن بیـن دانشـجویان همـه
گیـر شـده اسـت مهاجـرت بـه عنـوان فـارغ التحصیـل
پزشـکی عمومـی( )GPبـه خـارج از کشـور اسـت .ما در
جهـاد دانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران در قالـب فصـل
اول سلسـله گفتگوهـای مدوتـاک طـی  ۱۱هفتـه برنامـه
و هـزار و  ۴۲۵دقیقـه مصاحبـه بـا  ۱۹صاحب نظر سـعی
کردیـم بیشـتر بـه پیـدا و پنهـان مهاجـرت کادر درمـان
بپردازیـم تـا کمـک کنیم که دانشـجویان بتواننـد انتخاب
هـای آگاهانـه و عاقالنه تـری بـه دور از هیاهوهای موجود
داشـته باشند.
وی ادامـه داد :مسـیر دوم پیـش روی تـازه فـارغ
التحصیلان رشـته پزشـکی ،ادامـه تحصیـل در مقطـع
تخصـص پزشـکی اسـت .بـرای ایـن کار فـارغ التحصیالن
پزشـکی عمومـی بایـد در آزمـون دسـتیاری تخصصـی
پزشـکی کـه اصطالحـا بـه آن آزمـون رزیدنتـی گفته می
شـود شـرکت کنند .امسال چهل و هشـتمین دوره آزمون
پذیـرش دسـتیار تخصصی پزشـکی در تیرماه برگزار شـد.
بعـد از آزمـون بـر اسـاس نتایـج و انتخـاب رشـته ای کـه
انجام گرفته پزشـک به مدت سـه تا شـش سـال ،تحصیل
در یکـی از رشـته های تخصصـی را آغاز مـی کند .چالش
اصلـی ایـن مسـیر انتخـاب صحیـح و متناسـب رشـته
تخصصـی اسـت .مـا در فصـل دوم سلسـله گفتوگوهـای
مدوتـاک تلاش کردیـم بـه دانشـجویان پزشـکی کمـک
کنیـم تـا انتخـاب آگاهانـه تـری داشـته باشـند .بدیـن
منظـور بـرای تحـت پوشـش قـرار گرفتـن کلیه سـواالت
پزشـکان از جملـه حجـم منابـع هـر رشـته تخصصـی،
تعـداد کشـیک هـا ،لولینگ و سـختی کار ،آینده رشـته و
مقاطـع فلوشـیپی و فـوق تخصصـی آن ،بازار کار و سـطح
درامـدی آن رشـته و … تصمیـم گرفتیـم در هـر رشـته
تخصصـی پزشـکی بـا یـک عضـو هئیـت علمی دانشـگاه،
یـک رزیدنـت (دسـتیار تخصصی) مشـغول بـه تحصیل و
یـک پزشـک شـاغل در بخـش خصوصـی گفتگـو کنیـم.
 2100دقیقـه گفتگـو در مدوتـاک بـا موضـوع انتخاب
رشـته تخصصی پزشـکی
یـاری ادامـه داد :در مجمـوع  ۲۱۰۰دقیقـه گفتگـو بـا
 ۲۶عضـو هیئـت علمـی ۲۵ ،رزیدنـت سـال آخـر و ۲۰
پزشـک شـاغل در بخـش خصـوص انجـام گرفـت و همـه
 ۲۵رشـته تخصصـی کـه آمـوزش آن در کشـور ارائـه می
شـود مـورد بررسـی قـرار گرفت.
معـاون فرهنگـی سـازمان جهـاد دانشـگاهی علـوم
پزشـکی تهـران ادامـه داد :بـا توجـه بـه تعطیلـی آموزش
حضـوری دانشـگاهها ایـن برنامـه در فضـای مجـازی و از
طریـق صفحـه اینسـتاگرامی سـازمان دانشـجویان علـوم
پزشـکی تهـران بـه آدرس   Javanehjahadانجـام
پذیرفـت کـه  اسـتقبال مخاطبین از آن بسـیار چشـمگیر
بـود و در برخـی رشـته هـا تـا  ۲۰۰نفـر مخاطـب بـه

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

چتر حمایت کمیسیون فرهنگی بر
سر جهاددانشگاهی باز خواهد بود

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی  13دی
مـــاه ،نایـــب رییـــس کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس
ش ــورای اس ــامی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه نق ــش آفرین ــی
موثـــر نیازمنـــد اعتبـــارات مناســـب اســـت ،از حمایـــت
کمیس ــیون فرهنگ ــی از فعالی ــت ه ــای جهاددانش ــگاهی
خبـــر داد.
دکتـــر غالمرضـــا منتظـــری در جلســـه کمیســـیون
فرهنگـــی مجلـــس شـــورای اســـامی کـــه بـــا حضـــور
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس و معاونـــان
جهاددانش ــگاهی برگ ــزار ش ــد ،اظه ــار ک ــرد :نمایش ــگاه
دســـتاوردها و توانمنـــدی هـــای جهاددانشـــگاهی کـــه
هفتـــه گذشـــته در تهـــران برپـــا شـــد ،بـــه خوبـــی
فعالیـــت هـــای ایـــن نهـــاد انقالبـــی در حـــوزه هـــای
مختلـــف ،بـــه ویـــژه حـــوزه فرهنگـــی را بـــه نمایـــش
گذاشـــت کـــه ایـــن موضـــوع جـــای تقدیـــر دارد.
وی ادامـــه داد :نقـــش آفرینـــی در هـــر حـــوزه
ای مخصوصـــا حـــوزه فرهنگـــی نیازمنـــد اعتبـــارات
مناســـب اســـت .توجـــه بیشـــتر کمیســـیون فرهنگـــی
بـــه اعتبـــارات جهاددانشـــگاهی مدنظـــر اســـت و چتـــر
حمایـــت ایـــن کمیســـیون بـــر ســـر جهاددانشـــگاهی
ب ــاز خواه ــد ب ــود .م ــورد دیگ ــر اینک ــه جهاددانش ــگاهی
نمونـــه موفقـــی از پـــارک هـــای فنـــاوری در حـــوزه
صنای ــع خ ــاق فرهنگ ــی را در ته ــران راه ان ــدازی ک ــرده
اس ــت ک ــه در ص ــورت حمای ــت ،ای ــن آمادگ ــی را دارد
ک ــه در اس ــتان ه ــا نی ــز نمون ــه مش ــابه را ایج ــاد کن ــد.
اف ــزودن عن ــوان پ ــارک ه ــای صنای ــع خ ــاق فرهنگ ــی
ب ــه قان ــون جه ــش تولی ــد دان ــش بنی ــان نی ــز پیش ــنهاد
دیگ ــر جهاددانش ــگاهی اس ــت ک ــه در کمیس ــیون م ــورد
بررســـی قـــرار خواهـــد گرفـــت.
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی ،رییـــس جهاددانشـــگاهی

■■■

سلسله کنفرانس علمی
«فارماکولوژی قلبی عروقی سیر»
برگزار شد

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان
دارویـــی ،کنفرانـــس علمـــی «فارماکولـــوژی قلبـــی
عروقـــی ســـیر» بـــه همـــت پژوهشـــکده گیاهـــان
دارویـــی جهاددانشـــگاهی در تاریـــخ دوازدهـــم دیمـــاه
برگـــزار شـــد.
در ایـــن وبینـــار کـــه بـــا ســـخنرانی دکتـــر ســـعید
کیانبخـــت عضـــو هیـــات علمـــی ایـــن پژوهشـــکده
برگـــزار شـــد ،خـــواص قلبـــی عروقـــی ســـیر مـــورد

■■■

وبینار آموزشی مجازی «مقاله
نویسی علمی» برگزار شد

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده علـــوم
بهداشـــتی جهاددانشـــگاهی  13دی مـــاه ،وبین ــار
آموزش ــی مج ــازی «مقال ــه نویس ــی علم ــی» ب ــه هم ــت
پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی جهاددانشـــگاهی و بـــا
حضـــور جمعـــی از پژوهشـــگران و دانشـــجویان حـــوزه
ســـامت برگـــزار شـــد.
دکتـــر علـــی منتظـــری اســـتاد پژوهـــش و رییـــس
پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی جهاددانشـــگاهی در ایـــن
کارگاه مج ــازی عن ــوان ک ــرد :مه ــارت مقال ــه نویس ــی و
نش ــر دس ــتاوردهای حاص ــل از پژوه ــش نق ــش مهم ــی
در انتقـــال تجـــارب و توســـعه دانـــش دارد .از ایـــن رو
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صـورت زنـده مشـغول مشـاهده گفتگوها بودنـد .عالوه بر
آن میـزان به اشـتراک گـذرای برنامه ها و تماشـای آن به
صـورت آفالیـن هـم بسـیار بسـیار باالتـر بود.
یـــاری گفـــت :ایـــن فصـــل از برنامـــه مدوتـــاک
حاص ــل زحم ــات اعض ــای دانش ــجویی کان ــون آم ــوزش
و پژوه ــش س ــازمان دانش ــجویان جه ــاد دانش ــگاهی ب ــود
ک ــه اگ ــر حض ــور و ممارس ــت آنه ــا نب ــود ای ــن پ ــروژه
مانـــدگار بـــه اتمـــام نمـــی رســـید .همـــه ایـــن گفتگـــو
ه ــا در ح ــال حاض ــر در ای ــن صفح ــه اینس ــتاگرامی در
دســـترس دانشـــجویان قـــرار دارد و فـــارغ التحصیـــان
آینـــده رشـــته پزشـــکی سراســـر کشـــور کـــه قصـــد
ادامـــه تحصیـــل در مقطـــع تخصـــص را دارنـــد مـــی
تواننـــد بـــه صـــورت رایـــگان از ایـــن  ۲۱۰۰دقیقـــه
گفتگـــوی تخصصـــی اســـتفاده کننـــد تـــا انتخـــاب
رشـــته تخصصـــی هوشـــمندانه تـــری داشـــته باشـــند.
وی مســـیر ســـوم پیـــش روی فـــارغ التحصیـــل
دکتـــرای حرفـــه ای پزشـــکی را شـــروع طبابـــت بـــه
عنـــوان پزشـــک عمومـــی برشـــمرد و افـــزود :انشـــااهلل
در فصـــل هـــای آینـــده برنامـــه مدوتـــاک بـــه جوانـــب
مختل ــف طباب ــت ب ــه عن ــوان پزش ــکی عموم ــی خواهی ــم
پرداخ ــت ک ــه از طری ــق صفح ــه اینس ــتاگرامی س ــازمان
دانش ــجویان جه ــاد دانش ــگاهی عل ــوم پزش ــکی ته ــران
بـــه نشـــانی  Javanehjahadبـــه عالقـــه منـــدان
اطـــاع رســـانی خواهـــد شـــد.

نیـــز در ایـــن جلســـه بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت هـــای
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه صنایـــع خـــاق فرهنگـــی،
اظهـــار کـــرد :هـــدف از تاســـیس جهاددانشـــگاهی در
ســـال  1359ایـــن بـــود کـــه اثبـــات کنـــد بچـــه هـــای
مس ــلمان و تولی ــدات انق ــاب اس ــامی م ــی توانن ــد ب ــا
تلفی ــق ایم ــان ،عل ــم و عم ــل ،فعالی ــت ه ــای ش ــاخصی
را بـــه انجـــام برســـانند و در شـــرایطی کـــه بـــه افـــراد
دی ــن دار اته ــام زده م ــی ش ــد ک ــه ب ــا عل ــم و فن ــاوری
رابطـــه ندارنـــد ،اثبـــات شـــد ایـــن افـــراد مـــی تواننـــد
در مـــرز علـــم و فنـــاوری حرکـــت کننـــد و بـــه ایـــن
صـــورت در همـــان ســـال هـــا جهاددانشـــگاهی در
حـــوزه هـــای مختلـــف بـــه ویـــژه بخـــش فرهنگـــی،
ســـاختارگذاری خوبـــی را انجـــام داد.
وی بـــا اشـــاره بـــه برپایـــی نمایشـــگاه دســـتاوردها
و توانمنـــدی هـــای جهاددانشـــگاهی ،تاکیـــد کـــرد :در
ای ــن نمایش ــگاه جهاددانش ــگاهی نش ــان داد ک ــه کش ــور
هی ــچ مش ــکلی در زمین ــه تولی ــد فن ــاوری ه ــای علم ــی
و فرهنگـــی نـــدارد و الزم اســـت دولـــت و مجلـــس بـــا
اقدامات ــی ک ــه در زمین ــه سیاس ــت گ ــذاری انج ــام م ــی
دهنـــد ،موجبـــات تحـــول اقتصـــاد کشـــور را فراهـــم
کننـــد و شـــاهد الگـــوی موفقـــی بـــرای اداره کشـــور
باشـــیم.
دکتـــر طیبـــی در پاســـخ بـــه زهـــره ســـادات
الجــوردی ،عضــو کمیســیون فرهنگــی و نماینــده مــردم
تهـــران در خصـــوص ضـــرورت توســـعه فعالیـــت هـــای
جهاددانش ــگاهی در ح ــوزه درم ــان ناب ــاروری ب ــا توج ــه
ب ــه قان ــون جوان ــی جمعی ــت ،اظه ــار ک ــرد :پژوهش ــگاه
رویـــان کـــه ذیـــل جهاددانشـــگاهی در حـــال فعالیـــت
اســـت ،در ردیـــف  10موسســـه برتـــر دنیـــا در زمینـــه
فعالیـــت هـــای علمـــی و پژوهشـــی در زمینـــه درمـــان
نابـــاروری اســـت و جهاددانشـــگاهی آمادگـــی دارد در
ایـــن زمینـــه و بـــا هـــدف کمـــک بـــه اجـــرای هرچـــه
موفـــق تـــر قانـــون جوانـــی جمعیـــت ،اثرگـــذار باشـــد.
وی ادام ــه داد :س ــال گذش ــته طرح ــی در خص ــوص
توس ــعه ش ــبکه درم ــان ناب ــاروری در کش ــور ب ــه مجل ــس
ارائـــه شـــد ولـــی آنگونـــه کـــه بایـــد مـــورد عنایـــت
نماینـــدگان محتـــرم قـــرار نگرفـــت و امیدواریـــم در
بودج ــه  1401ب ــه موض ــوع ض ــرورت توس ــعه فعالی ــت
هـــای جهاددانشـــگاهی در زمینـــه درمـــان نابـــاروری
توجهـــی ویـــژه شـــود.
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش ،دکتـــر محمدحســـین
ایمانـــی خوشـــخو ،رییـــس پـــارک ملـــی علـــوم و
فنـــاوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی و دکتـــر
جمـــال رحیمیـــان ،سرپرســـت معاونـــت فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن نشســـت گزارشـــی از
فعالی ــت ه ــای فرهنگ ــی جهاددانش ــگاهی ارائ ــه دادن ــد.

بحـــث و تبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت.
کیانخ ــت اظه ــار ک ــرد  :بس ــیاری از اف ــراد بهخاط ــر
بـــوی تُنـــد ســـیر از مصـــرف آن خـــودداری میکننـــد،
ام ــا دقیق ــا هم ــان ترکیب ــات گوگ ــردی ک ــه مهمتری ــن
آن هـــا آلیســـین دی آلیـــل ســـولفید اســـت و باعـــث
بـــوی بـــد ســـیر میشـــود ،فوایـــد فوقالعـــاده ای
دارنـــد .وی تاکیـــد کـــرد :همیـــن ترکیبـــات میتواننـــد
از تش ــکیل م ــواد س ــرطانزا در ب ــدن جلوگی ــری کنن ــد
و ســـلولهای ســـرطانی را از بیـــن ببرنـــد.
ایـــن عضـــو هیـــات علمـــی تصریـــح کـــرد :ســـیر
بـــا نـــام علمـــی  allium sativumهـــزاران ســـال
اســـت کـــه بـــرای مصـــارف درمانـــی مـــورد اســـتفاده
ق ــرار میگی ــرد و در ح ــال حاض ــر س ــیر ب ــرای کاه ــش
کلس ــترول ،کاه ــش ریس ــک بیماریه ــای قلب ــی عروق ــی
و خاصی ــت آنت ــی میکروب ــی کارب ــرد دارد .گی ــاه س ــیر و
داروه ــای س ــاخته ش ــده از آن در کنت ــرل و پیش ــگیری
و درمـــان بیماریهـــای قلبـــی عروقـــی و خـــون مـــورد
اســـتفاده قـــرار میگیـــرد و ایـــن موضـــوع از آن حیـــث
اهمی ــت دارد ک ــه ب ــر اس ــاس اع ــام س ــازمان بهداش ــت
جهانـــی  31درصـــد مـــرگ و میـــر ســـالیانه بـــر اثـــر
بیماریهـــای قلبـــی عروقـــی اســـت.
وی خاطرنشـــان کـــرد :ســـیر یـــک گیـــاه دارویـــی
شـــگفت انگیـــز بـــا خاصیـــت کنتـــرل در بیماریهـــای
قلب ــی عروق ــی نظی ــر تصل ــب ش ــرایین ،چرب ــی خ ــون،
فشـــار خـــون ،لختـــه شـــدن خـــون ،نامنظـــی ضربـــان
قلـــب و صدمـــات قلبـــی مـــی باشـــد.
گفتنـــی اســـت ،در ایـــن وبینـــار کـــه دارای امتیـــاز
بازآم ــوزی ب ــوده و ب ــا مج ــوز اداره کل آم ــوزش م ــداوم
جامع ــه پزش ــکی کش ــور از زی ــر مجموع ــه ه ــای وزارت
بهداش ــت ،درم ــان و آم ــوزش پزش ــکی برگ ــزار گردی ــد،
آخری ــن یافت ــه ه ــای علم ــی مرب ــوط ب ــه ای ــن ح ــوزه
م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت.
مخاطب ــان ای ــن دوره پزش ــکان عموم ــی ،داروس ــازان
و متخصصیـــن طـــب ســـنتی بودنـــد و ایـــن دوره بـــه
صـــورت مجـــازی و آنالیـــن بـــر بســـتر آمـــوزش هـــای
مجـــازی جهاددانشـــگاهی (امجـــد) برگزارگردیـــده
ودر انتهـــای برنامـــه فایـــل پاورپوینـــت ارائـــه شـــده و
فیلـــم ضبـــط شـــده برنامـــه نیـــز در اختیـــار شـــرکت
کننـــدگان قـــرار گرفـــت.
در پایـــان ،شـــرکت کننـــدگان دوره بـــه مـــدت 72
ســـاعت فرصـــت داده شـــد تـــا در آزمـــون آنالیـــن
پایـــان دوره شـــرکت نماینـــد و بـــا پاســـخ صحیـــح بـــه
 70درص ــد س ــواالت بتوانن ــد امتی ــاز بازآم ــوزی دوره را
کســـب کننـــد.
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آشـــنایی دانشـــجویان و محققـــان بـــا شـــیوه هـــای
درســـت مقالـــه نویســـی اهمیـــت دارد.
عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی
جهاددانشـــگاهی در ایـــن وبینـــار آموزشـــی فراینـــد
نوشـــتن یـــک مقالـــه علمـــی ـ پژوهشـــی را از ابتـــدا
تـــا انتهـــا در مراحـــل مختلـــف بـــه شـــرکت کننـــدگان
ارایـــه کـــرد.
وی ابتـــدا بـــه بایدهـــا و نبایدهـــای مقالـــه نویســـی
علم ــی اش ــاره و س ــپس ب ــه تدوی ــن موضوعات ــی چ ــون
تدوی ــن اج ــرای مقال ــه ،اس ــتناددهی و نح ــوه اس ــتفاده
از مناب ــع علم ــی پرداخ ــت .در ای ــن کارگاه پژوهش ــگران
ب ــا اص ــول ن ــگارش مقال ــه و دش ــواری ه ــای آن آش ــنا
شـــدند و برخـــی از مهـــارت هـــای الزم بـــرای نـــگارش
مقال ــه را م ــرور کردن ــد.
پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی بـــا هـــدف دانـــش
افزای ــی و ارتق ــا توانمن ــدی متخصص ــان ح ــوزه س ــامت
اقـــدام بـــه برگـــزاری کارگاه هـــا و وبینـــار هـــای
مختلفـــی در ابعـــاد مختلـــف حـــوزه ســـامت مـــی
نمای ــد ک ــه امی ــد اس ــت ای ــن برنام ــه ه ــای آموزش ــی
نقـــش موثـــری در ارتقـــا مهـــارت پژوهشـــگران و
دانشـــجویان در بخـــش ســـامت داشـــته باشـــد.
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برگزاری آزمون نهمین دوره
طرح ملی «مشکوة»

روابــط عمومــی ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان
کشــور  15دی مــاه ،آزمــون نهمیــن دوره طــرح حفــظ
تلفنــی قــرآن کریــم ویــژه نابینایــان و تــوان یابــان
جســمی و حرکتــی سراســر کشــور هفتــه اول دی مــاه
برگــزار شــد.
آزمـــون نهمیـــن دوره طـــرح حفـــظ تلفنـــی قـــرآن
کریـــم (طـــرح مشـــکوة) ویـــژه نابینایـــان و توانیابـــان
جس ــمی و حرکت ــی ط ــی روزه ــای چه ــارم ت ــا هش ــتم
دیم ــاه  ۱۴۰۰ب ــا حض ــور  ۱۰۰ش ــرکت کنن ــده و ب ــه
ص ــورت سراســـری و تلفنـــی برگـــزار شـــد.
بـــر اســـاس برنامهریـــزی صـــورت گرفتـــه از ســـوی
ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان در ســـال  ۱۴۰۰چهـــار
دوره از ایـــن طـــرح برگـــزار خواهـــد شـــد ،تاکنـــون
دورههـــای هفتـــم ،هشـــتم و نهـــم طـــرح مشـــکوة
برگـــزار شـــده و جزئیـــات دوره چهـــارم نیـــز طـــی
روزهـــای آینـــده اطالعرســـانی خواهـــد شـــد.
طـــرح مشـــکوة بـــه همـــت ســـازمان قرآنـــی
دانشـــگاهیان کشـــور از پاییـــز ســـال  ۹۷آغـــاز شـــده
و در آن نابینایـــان و توانیابـــان جســـمی و حرکتـــی
سراســـر کشـــور کـــه از توانایـــی و اســـتعداد حافـــظ
قـــرآن شـــدن برخـــوردار باشـــند ،حضـــور مییابنـــد.
تاکنـــون چهـــار نفـــر از طریـــق ایـــن طـــرح موفـــق
ب ــه حف ــظ کل ق ــرآن کری ــم ش ــده و مش ــغول س ــپری
کـــردن دورههـــای تثبیـــت خـــود هســـتند.
از جملـــه اهـــداف ایـــن طـــرح میتـــوان بـــه کمـــک
ب ــه تحق ــق مطالب ــه مق ــام معظ ــم رهب ــری مبن ــی ب ــر
تربیـــت  ۱۰میلیـــون حافـــظ قـــرآن در کشـــور ،ایجـــاد
ش ــرایط مناس ــب ب ــرای تبلی ــغ ،تروی ــج و حف ــظ ق ــرآن،
ارتق ــاء س ــطح علم ــی معل ــوالن کش ــور و ایج ــاد رغب ــت
و رقابـــت ســـالم و ســـازنده بـــرای تحقـــق اهـــداف
پیشبینیشـــده اشـــاره کـــرد.

برگزاری نشست تخصصی صادرات
محصوالت مشاغل خانگی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان 15
دی مـاه ،نشسـت تخصصی صـادرات محصوالت مشـاغل
خانگـی بـا حضـور رییـس جهاددانشـگاهی کردسـتان و
اتـاق بازرگانی سـنندج و پیشـرانان طرح توسـعه مشـاغل
خانگـی برگزار شـد.
اکب ــر اس ــدی ریی ــس جهاددانش ــگاهی کردس ــتان در
ای ــن نشس ــت ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه جهاددانش ــگاهی
در چن ــد س ــال اخی ــر تواس ــته اس ــت گامه ــای موث ــری
در راســتای توســعه اشــتغال و کاهــش بیــکاری بــردارد،
اظهــار کــرد :جهاددانشــگاهی در طــرح توســعه مشــاغل
خانگ ــی ت ــاش دارد ب ــا برگ ــزاری جلس ــات منظ ــم ب ــا
ادارات و ســـازمان هـــای مرتبـــط بـــه پیشـــرانان ایـــن
طـــرح در جهـــت ح ــل مشـــکالت کمـــک کن ــد.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه طـــرح توســـعه مشـــاغل
خانگـــی در ســـال  97بـــا حمایـــت و پشـــتیبانی وزارت
تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی اجرایـــی شـــده اســـت،
گفـــت :ایـــن طـــرح در فـــاز اول بـــا اشـــتغال زایـــی
 2600نفـــر انجـــام شـــد کـــه خوشـــبختانه بـــا برنامـــه
ریـــزی و آمـــوزش هـــای الزم ایـــن مهـــم بصـــورت
مطلـــوب اجرایـــی شـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان کردســـتان گفـــت:
در فـــاز دوم ایـــن طـــرح ظرفیـــت ســـهمیه اشـــتغال
زای ــی ب ــرای اس ــتان کردس ــتان  400نف ــر ب ــوده اس ــت
کـــه ایـــن مهـــم نیـــز بـــا همـــکاری اداره تعـــاون بـــه
خوبـــی انجـــام گرفتـــه اســـت.
اس ــدی اف ــزود :در ح ــال حاظ ــر  47پیش ــران در ای ــن
طـــرح مشـــغول بـــه فعالیـــت هســـتند کـــه هرکـــدام از
آنه ــا توانس ــته ان ــد در ح ــوزه رش ــته ش ــغلی خ ــود اف ــراد
مرتب ــط را ب ــه بدن ــه ب ــازار هدای ــت بکنن ــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی کردســـتان در پایـــان بـــا
اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه پیش ــرانان موت ــور مح ــرک اش ــتغال
زایـــی هســـتند ،یـــادآور شـــد :جهاددانشـــگاهی اســـتان
کردس ــتان در راس ــتای توس ــعه ای ــن ط ــرح ،نمایش ــگاه
مش ــاغل خانگ ــی برگ ــزار خواه ــد ک ــرد .ک ــه پیش ــرانان
بـــا حضـــور پـــر رنگـــی در ایـــن نمایشـــگاه شـــرکت
داشـــته باشـــند.
در ادامـــه ایـــن نشســـت ســـید کمـــال حســـینی
رییـــس اتـــاق بازرگانـــی ســـنندج ،گفـــت :اتـــاق
بازرگانـــی نماینـــده کارآفرینـــان اســـت و همیشـــه از
حـــق آن هـــا دفـــاع خواهـــد کـــرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه هنـــوز متولـــی اصلـــی
کارآفرینـــان و پیشـــرانان مشـــاغل خانگـــی مشـــخص
نیســـت ،افـــزود :امـــروزه مـــوازی کاری هـــای در
راســـتای کارآفرینـــی و مشـــاغل خانگـــی توســـط
دســـتگاه هـــای دولتـــی انجـــام مـــی شـــود کـــه بایـــد
ایـــن مهـــم اصـــاح شـــود.
ریی ــس ات ــاق بازرگان ــی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه مش ــاوره
هـــای علمـــی مـــی توانـــد زمینـــه توســـعه تولیـــد کاال
را رشـــد بدهـــد ،بیـــان کـــرد :اتـــاق بازرگانـــی ســـنندج
کلینیـــک ویـــژه مشـــاوره را بـــرای کارآفرینـــان و
پیش ــرانان راه ان ــدازی ک ــرده اس ــت ک ــه ای ــن عزی ــزان
بتواننـــد از آن بهـــره منـــد شـــوند.
حســـینی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه اتـــاق بازرگانـــی
حامــی و پشــتیبان کارآفرینــان اســت ،گفــت :پیشــرانان
و کارآفرین ــان مش ــاغل خانگ ــی بای ــد اطالع ــات و مبان ــی
صـــادرات را بـــه خوبـــی فـــرا بگیرنـــد چـــون در غیـــر
اینصـــورت کاالهـــای آنهـــا مـــورد شکســـت قـــرار مـــی
گیـــرد.

در ابت ــدای نشس ــت تخصص ــی ص ــادرات محص ــوالت
مشـــاغل خانگـــی ،مجیـــد آوج دبیـــر طـــرح توســـعه
مشـــاغل خانگـــی جهاددانشـــگاهی کردســـتان ضمـــن
تشـــکر از همـــکاری پیشـــرانان ایـــن طـــرح ،گفـــت:
هـــدف از اجـــرای طـــرح مشـــاغل خانگـــی شناســـایی و
توانمندســـازی عالقمنـــدان کســـب و کارهـــای خانگـــی
و همچنیـــن اتصـــال بـــه بـــازار و کمـــک بـــه رونـــق
فـــروش و تولیـــد بـــرای کارآفرینـــان اســـت.
وی افـــزود :هـــدف مـــا معرفـــی الگوهـــای موفـــق
مشـــاغل خانگـــی بـــه جامعـــه اســـت کـــه هنـــوز از
تولیـــد ایـــن محصـــوالت در اســـتان و صـــادرات آنهـــا
بـــه کشـــورهای دیگـــر بیخبـــر هســـتند.
دبیـــر طـــرح توســـعه مشـــاغل خانگـــی
جهاددانشـــگاهی اســـتان کردســـتان خاطرنشـــان کـــرد:
معرفـــی بیشـــتر ایـــن مشـــاغل ســـبب ارتقـــاء فـــروش،
تولیـــد و الگوســـازی اشـــتغال بـــرای جامعـــه میشـــود.
آوج ی ــادآور ش ــد :متاس ــفانه مش ــکل نگرش ــی یک ــی
از مشـــکالت موجـــود در بحـــث ایجـــاد اشـــتغال در
بیـــن جوانـــان جامعـــه اســـت؛ ایـــن در حالـــی اســـت
ک ــه بس ــیاری از اف ــراد ب ــا اس ــتفاده از ظرفی ــت موج ــود
در منـــزل خـــود و بـــدون صـــرف هزینههـــای مـــازاد؛
میتواننـــد کســـب و کاری را راهانـــدازی کننـــد کـــه در
ایــن راســتا بــا برگــزاری رویدادهــای ترویجــی در صــدد
فرهنـــگ ســـازی هســـتیم.
در ادامـــه نیـــز نـــادر اردالن معـــاون کارآفرینـــی
و اشـــتغال اداره کل تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی
اســـتان کردســـتان ،گفـــت :ایـــن اداره کل تـــا جایـــی
کـــه بتوانـــد همیشـــه حامـــی کارآفرینـــان و پیشـــرانان
بـــوده اســـت و معتقـــد هســـتیم کارآفرینـــان میتوانـــد
چـــرخ اقتصـــاد را بـــه گـــردش در بیاورنـــد.
وی افـــزود :بـــا برگـــزاری جلســـات متعـــدد بـــا
مســـئولین ارشـــد دولـــت بایـــد موانـــع پیشـــرو  
پیش ــرانان را رف ــع بکنی ــم ،چ ــون ای ــن اف ــراد میتوانن ــد
مشـــکل بیـــکاری در جامعـــه را حـــل کننـــد.
اردالن نیـــز در پایـــان بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد بـــه
کارآفرین ــان و پیش ــرانان هوی ــت بدهی ــم ،ی ــادآور ش ــد:
اصل ــی تری ــن مش ــکل کارآفرین ــان بح ــث مال ــی اس ــت
کـــه در ایـــن راســـتان متاســـفانه شـــبکه هـــای بانکـــی
همـــکاری الزم را ندارنـــد.

■■■

نشست جهاد تبیین
و نقش دانشجو و دانشگاه
در ارومیه برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان
غربـی  15دی مـاه ،نشسـت جهـاد تبییـن و نقـش
دانشـجو و دانشـگاه در قالب سلسـله نشسـت های تبیینی
گام دوم انقلاب بـا تکیـه بـر ابعاد وقایع سـالروز حماسـه
 ۹دی بـه همـت معاونـت فرهنگـی جهـاد دانشـگاهی
آذربایجـان غربـی بـه صـورت وبینـاری برگـزار شـد.
حجـــت االســـام ســـیدرضی قریشـــی در ایـــن
نشســـت بـــا بیـــان اینکـــه واژه  "تبییـــن" از لحـــاظ
لغـــوی بـــه معنـــای آشـــکار کـــردن حقایـــق و بیـــان
واض ــح مطال ــب اس ــت ،گف ــت :مقول ــه تبیی ــن از ص ــدر
اســـام مطـــرح بـــوده و در آیـــات متعـــدد قـــرآن بـــه
ایـــن واژه اشـــاره شـــده اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه تبییـــن فعـــل الهـــی اســـت
تصری ــح ک ــرد :یک ــی از وظای ــف پیامب ــر اس ــام تبیی ــن
بـــوده و همچنیـــن حضـــرت علـــی علیـــه الســـام

■■■

جهاددانشگاهی میتواند در مسیر
توسعه کرمانشاه نقشآفرینی
بیشتری کند

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی
کرمانشـاه ۱۰ ،بهمنماه:اسـتاندار کرمانشـاه گفـت:
جهاددانشـگاهی بـا توجـه بـه ظرفیتهـا و توانمندیهای
باالیـی کـه دارد ،میتوانـد در مسـیر توسـعه اسـتان
نقشآفرینـی بیشـتری کنـد.
بهمـن امیـری مقدم اسـتاندار کرمانشـاه در نشسـت با
جمعـی از مدیران سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه ،با
اشـاره بـه گسـتردگی حیطـه فعالیتهـای ایـن مجموعه،
اظهـار کـرد :جهاددانشـگاهی در حوزههـای مختلـف
عملکـرد خوبـی داشـته و از ایـن پـس هـم باید در مسـیر
توسـعه اسـتان نقشآفرینـی بیشـتری داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه همـه بایـد دستبهدسـت هـم
بدهیـم و بـه توسـعه اسـتان کمـک کنیـم ،گفـت :از
جهاددانشـگاهی انتظـار اسـت وارد حوزههـای کاری
جدیـدی شـود کـه دیگـر دسـتگاهها ورود نکردهانـد.
اسـتاندار کرمانشـاه بـا اشـاره بـه حمایت پـارک علم و
فنـاوری جهاددانشـگاهی از جوانـان صاحـب ایـده ،گفت:
بایـد افـراد صاحـب ایـده و خلاق را شناسـایی و از آنهـا
حمایـت کنیـم تـا این ایدهها شـکوفا شـده و بـه محصول
یـا خدمت تبدیل شـود که جهاددانشـگاهی در این راسـتا
موفـق عمل کرده اسـت.
امیـری مقـدم افـزود :حمایـت از جوانـان صاحـب ایده
و میـدان دادن بـه آنهـا مانـع مهاجـرت آنهـا از کشـور
خواهـد شـد ،همچنیـن ایـن امـر میتوانـد موجـب شـود
نخبگانـی کـه از کشـور مهاجـرت کردهانـد نیـز به کشـور
برگردند.
وی بـا ارزشـمند خوانـدن فعالیـت جهاددانشـگاهی در
حمایـت از شـرکتهای دانشبنیـان ،گفـت :ایـن حمایت
بایـد تـا رسـیدن شـرکتها بـه مرحلـه تولیـد محصـول و
فـروش آن تدوام داشـته باشـد.
اسـتاندار کرمانشـاه بـه موفقیتهـای کسـب شـده
توسـط برخـی شـرکتهای تحـت حمایـت پـارک علـم و
فنـاوری اسـتان اشـاره کـرد و گفت :ایـن موفقیتهـا باید
بهخوبـی منعکـس شـود تـا ضمـن امیدآفرینـی و ایجـاد
انگیـزه بیـن جوانـان ،بـه معرفـی ظرفیتهای اسـتان هم
منجر شـود.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت توسـعه فرهنـگ کارآفرینـی
در جامعـه ،گفـت :بایـد ایـن کار را از دبیرسـتان شـروع
کنیـم که افـراد نگاه کارآفرینانه داشـته باشـند که در این
صـورت در آینـده بـه کارآفرینانـی موفـق تبدیـل خواهند
شد .
اسـتاندار کرمانشـاه به فعالیتهای جهاددانشـگاهی در
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وبینار آموزشی «تحلیل دادهها در
مطالعات کیفی» برگزار شد

روابـط عمومـی پژوهشـکده علـوم بهداشـتی
جهاددانشـگاهی 13 ،بهمنمـاه :وبینـار آموزشـی
«تحلیـل دادههـا در مطالعـات کیفـی» بـه همـت
پژوهشـکده علـوم بهداشـتی جهاددانشـگاهی و بـا حضور
جمعـی از پژوهشـگران و دانشـجویان حـوزه سلامت
برگـزار شـد.
دکتـر فضـل الـه احمـدی و دکتـر عیسـی محمـدی
اسـاتید دانشکده پزشـکی دانشـگاه تربیت مدرس؛ در این
وبینـار آموزشـی عنـوان کردند :هـدف و ماهیت روشهای
تحقیـق کیفـی ،واکاوی ،کشـف و معنـا دادن بـه تجـارب
اصیـل و عمیـق انسـانی در زندگـی روزمـره آنگونـه کـه
هسـت و وجـود دارد اسـت ایـن مطالعـات در دهههـای
اخیـر مـورد اسـتقبال رشـتهها و محققیـن رشـتههای
مختلـف از جملـه علـوم سلامت قـرار گرفته اسـت.
در ادامـه بیـان شـد کـه تحلیـل دادههـا در کنـار
جمـعآوری دادههـا بهعنـوان یـک رکـن مهم هـر تحقیق
در مطالعـات کیفـی از اهمیت خـاص و مضاعفی برخوردار
اسـت .چـرا که هـدف مطالعه کیفی که شـناخت و کشـف
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اتفاقـــات و جنگهـــای مختلـــف را در نهـــج البالغـــه در
قال ــب خ ــود ب ــه ه ــای مختل ــف تبیی ــن ک ــرده اس ــت.
حجـــت االســـام قریشـــی بـــا بیـــان اینکـــه کلمـــه
تبیی ــن و جه ــاد واژه مقدس ــی هس ــتند ،خاط ــر نش ــان
ک ــرد :جه ــاد تبیی ــن ب ــه معن ــی آن اس ــت ک ــه انس ــان
تمـــام تـــاش خـــود را انجـــام دهنـــد تـــا حقایـــق را
آنگونـــه کـــه هســـت واضـــح و آشـــکار بیـــان کنـــد.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه دشـــمنان همـــواره بـــه
دنبـــال تشـــویش اذهـــان عمومـــی هســـتند،گفت:
مقـــام معظـــم رهبـــری وقتـــی فرمـــان جهـــاد تبییـــن
میدهنـــد یعنـــی دشـــمن فضـــای جامعـــه را غبارآلـــود
کـــرده و یـــا درصـــدد منحـــرف کـــردن افـــکار عمومـــی
اس ــت ل ــذا دانش ــجویان و ط ــاب بای ــد ب ــا لبی ــک ب ــه
پیـــام رهبـــری آگاه تـــر از قبـــل در مســـیر تبییـــن
آرمانهـــای انقـــاب تـــاش کننـــد.
وی باتاکی ــد براینکـــه در گفتمـــان انقـــاب اســـامی
تبیی ــن ب ــرای اولی ــن ب ــار مط ــرح نش ــده بلک ــه هم ــواره
تبییـــن از اول انقـــاب وجـــود داشـــته اســـت  ،گفـــت  :
یک ــی از مطالب ــات رهب ــری از مس ــئوالن مطالب ــه گ ــری
در جهـــان هرکـــس وظیفـــه خـــود را دارد مســـئوالن
نیـــز وظایفـــی دارنـــد رهبـــری نیـــز از مســـئوالن در
حیطـــه هـــای مشـــخص اجـــرای وظایـــف اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه "جهـــاد تبییـــن" در عرصـــه
افـــکار عمومـــی و ذهـــن مـــردم اتفـــاق مـــی افتـــد بـــا
اشـــاره بـــه ویژگـــی هـــا و الزامـــات تبییـــن و تبییـــن
گر،افـــزود :در جهـــاد تبیین،مطالبـــه گـــری مباحـــث
انقـــاب نبایـــد از چارچـــوب دیـــن و اخـــاق خـــارج
شـــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت تبیی ــن مع ــارف انق ــاب
اســـامی ،بـــا تاکیـــد براینکـــه  شـــعارها و آرمانهـــای
انق ــاب اس ــامی بای ــد آش ــکارا تبیی ــن ش ــود  ،گف ــت:
امـــروزه عرصـــه حکومـــت برافـــکار اســـت و وســـایل
ارتبـــاط جمعـــی بررافـــکار و اذهـــان ملتهـــا حکومـــت
دارن ــد  ،دنی ــا تش ــنه حقای ــق اس ــت و فض ــای مج ــازی
بهتریـــن بســـتر بـــرای تبییـــن حقایـــق روز اســـت.
حجـــت االســـام ســـیدرضی قریشـــی ادامـــه داد  :
دشـــمنان بـــر اذهـــان عمومـــی حکومـــت مـــی کننـــد
چنانچ ــه م ــا آرمانه ــا و حقای ــق انق ــاب را ب ــه درس ــتی
بی ــان نکنی ــم دش ــمنان ب ــا تحری ــف مطال ــب نادرس ــت
را بـــه اذهـــان عمومـــی تزریـــق خواهنـــد کـــرد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه وظیفـــه دانشـــجو و طلبـــه
ج ــوان تبیی ــن اس ــت و دانش ــجو ب ــا اب ــزار عل ــم نق ــش
مهمـــی در تبییـــن آرمانهـــای انقـــاب دارد  ،گفـــت  :
بیـــش از  ۳۰۰شـــبکه ماهـــواره ای فارســـی زبـــان بـــر
علیـــه آرمانهـــا و ارزشـــهای انقـــاب بـــه صـــورت
ش ــبانهروزی تولی ــد محت ــوا م ــی کنن ــد و وظیف ــه هم ــه
دانشــجویان ،طــاب و اقشــار مختلــف آن اســت کــه بــا
کاری جهـــادی در راســـتای تبییـــن ارزشـــهای انقـــاب
پاســـخی محکـــم ودنـــدان شـــکن بـــه انهـــا بدهیـــم.
وی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه یک ــی از مولف ــه ه ــای مه ــم
در عرصـــه جهـــاد تبییـــن تخصـــص و رشـــد علمـــی
اســـت ،تصریـــح کـــرد :دانشـــجویان بایـــد بـــه دنبـــال
عل ــم برون ــد و ب ــا کس ــب تخص ــص و رش ــد علم ــی در
مســـیر جهـــاد گام بردارنـــد.
حجـــت االســـام قریشـــی بـــا بیـــان ایـــن کـــه در
عرصـــه علـــوم اجتماعـــی بســـیار خـــا داریـــم و ایـــن
خـــا بایـــد بـــا وحـــدت حـــوزه و دانشـــگاه جبـــران
شـــود ،گفـــت :در برخـــی مباحـــث مبنایـــی علـــوم
اجتماع ــی ح ــوزه بای ــد ب ــه کم ــک دانش ــگاه بیای ــد ت ــا
خـــا موجـــود مرتفـــع شـــود.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه فتن ــه  ۸۸و حماس ــه  ۹دی ی ــادآور
شـــد :از ویژگیهـــای مهـــم حماســـه  ۹دی حضـــور

مـــردم در صحنـــه و حاکمیـــت دیـــن بـــر جامعـــه
بـــود امـــا تاریـــخ نشـــان داده اســـت هـــر کجـــا مـــردم
در صحنـــه حضـــور داشـــتند هیـــچ قدرتـــی نتوانســـت
مقابـــل آنهـــا بایســـتد و حماســـه  ۹دی نشـــان دادن
م ــردم کش ــور م ــا متدی ــن هس ــتند و دی ــن ب ــر جامع ــه
حکومـــت دارد.
وی اظهـــار کـــرد :در مقولـــه جهـــاد تبییـــن نیـــز
اگ ــر دو مولف ــه حض ــور م ــردم و حاکمی ــت دی ــن نم ــود
یابـــد میتـــوان بـــه راحتـــی توطئـــه هـــای رســـانهای
دشـــمنان را خنثـــی کـــرد.

زمینـه آمـوزش عالی هم اشـاره کـرد و با تاکیـد بر تربیت
دانشـجویان ماهـر ،گفـت :دانشـجویان بایـد دارای مهارت
باشـند ،نـه اینکه صرفـا دروس تئوری را فراگرفته باشـند.
ایـن مهـارت باعث خواهد شـد پـس از فراغـت از تحصیل
بهتـر جذب بازار کار شـوند.
جهاددانشـگاهی میتوانـد در مسـیر توسـعه کرمانشـاه
نقشآفرینـی بیشـتری کند
بهـرام بادکـو رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان
کرمانشـاه نیـز در ایـن نشسـت بـا تشـریح فعالیتهـای
ایـن سـازمان گفـت :جهاددانشـگاهی بـه لحـاظ توسـعه
زیـر بنایـی در وضعیت مناسـبی قـرار دارد و با الگوسـازی
در حوزههـای مختلـف توانسـته جـزو سـاختارهای
توسـعهیافته در بین جهادهای دانشـگاهی سراسـر کشـور
قـرار گیرد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه نمونههایـی از ایـن
الگوسـازیها همچـون پـارک علـم و فنـاوری اسـتان
کرمانشـاه ،مرکـز درمـان نابـاروری ،راهاندازی خـط تولید
کربـن فعـال بـا ظرفیـت  200تـن و بهرهبـرداری از ایـن
خـط تـا پایـان سـال ،موسسـه آمـوزش عالـی غیرانتفاعی
و خبرگـزاری دانشـجویان ایـران ،عنوان کـرد :در مقاطعی
برحسـب مأموریتهـای سـپرده شـده از سـوی مدیریـت
اسـتان موفقیتهایـی کسـب شـده کـه میتوان بـه توزیع
خدمـات در قالـب مراکـز رشـد شهرسـتانی بهعنـوان
زیرمجموعـه پـارک علـم و فنـاوری در حـوزه فنـاوری بـه
نخبـگان و دانشآموختگان در سراسـر اسـتان اشـاره کرد.
بادکـو بـه تمرکز این سـازمان جهت کمک به اشـتغال
و توانمندسـازی دانشـجویان و دانشآموختـگان بهعنـوان
یکـی از مسـایل مهـم اسـتان کـه اولویـت اسـتاندار نیـز
اسـت اشـاره کـرد و افـزود :امید اسـت بـا حمایـت از این
فعالیتهـا بهویـژه مهارتآمـوزی بخشـی از مشـکالت
اسـتان در حـوزه اشـتغال مرتفع شـود.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان کرمانشـاه در
ادامـه تصریـح کـرد :ایـن سـازمان موفق شـد امسـال برج
فنـاوری اسـتان کـه نمـاد فنـاوری در غرب کشـور اسـت
را بـه بهرهبـرداری برسـاند و در فـاز نخسـت تعـدادی از
شـرکتهای دانشبنیـان و فنـاور را در آن مسـتقر کنـد.
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معنـای پدیـده مـورد مطالعـه اسـت ،در تحلیـل دادههـا
ظهـور و تجلـی پیـدا میکنـد .برخلاف تحقیقـات کمی،
تحلیـل دادههـا در مطالعـات کیفـی همزمان و مسـتمر با
جمـعآوری دادههـا انجـام میشـود .ایـن فرآینـد پژوهش
در مطالعـات کیفـی ،ماهیـت ،مراحل و تکنیـک و مهارت
خـاص و متمایـز از مطالعـات کمـی دارد.
گفتنـی اسـت ،در ایـن کارگاه تلاش شـد ضمـن ارایه
مقدمـهای بـر ویژگیهـای تحلیـل دادههـای کیفـی،
رویکردهـای تحلیـل دادههـای کیفـی به تفکیـک معرفی
شـود و در ادامـه نیـز بـه بررسـی فرآیندهـا و گامهـای
تحلیـل دادههـا در مطالعـات کیفـی پرداخته شـد .در این
کارگاه مجـازی تلاش گردیـد بـا ارایـه مثالهـای عینـی
در راسـتای آشـنایی و مهـارت افزایـی محققـان اعـم از
دانشـجویان و اسـاتید گام برداشـته شـود.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■■■
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی:

دعوت از دانشگاهها و نهادهای
دانشگاهی برای همکاری با
دبیرخانه مسابقات ملی مناظره
دانشجویان ایران

روابـط عمومی سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی،
 5بهمنمـاه :معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی گفـت:
یکـی از بهتریـن و فاخرتریـن کارهـای جهاددانشـگاهی و
سـازمان دانشـجویان ،مسـابقات ملی مناظره دانشـجویان
ایـران اسـت و بـر خـود میبالیـم کـه ایـن کار مهـم در
جهاددانشـگاهی شـروع شـده و هماکنـون بـه خانـه دهم
رسـیده است.
دکتـر جمـال رحیمیـان در افتتاحیه مرحلـه منطقهای
دهمیـن دوره مسـابقات مناظـره دانشـجویان ایـران ،بـا
اشـاره بـه روند این مسـابقات گفت :هدف اصلـی برگزاری
ایـن برنامـه ارزشـمند ،این اسـت کـه گفتوگـو و مناظره
را در یـک فضـای سـالم اخالقی ،اسـتداللی و اسـتنباطی
از جامعـه دانشـجویی و دانشـگاهی خودمان آغـاز کنیم تا
روزی کـه ایـن فرهنـگ در جامعه نهادینه شـود.
وی اذعـان کـرد :چـه دولتمـردان و حکمرانـان مـا و
چـه مـردم عـادی مـا بایـد به ایـن فرهنـگ تـن بدهند و
فرهنـگ گفتوگـو و تعامـل ،همفکـری ،شـنیدن و تحمل
حـرف مخالـف را بپذیرنـد.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی افزود :مطمئنا رشـد
هـر جامعـه در گرو گفتوگـو ،همفکـری و فعالیتهایی از
ایـن نـوع اسـت که سـازمان دانشـجویان آن را آغـاز کرده
و نسـیم آن دانشـگاهها را فراگرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اقـدام برخـی دانشـگاهها در برگزاری
جداگانـه ایـن مسـابقات بـا الگوبـرداری از مدل مسـابقات
سـازمان دانشـجویان خاطرنشـان کـرد :امیـدوارم سـایر
نهادهـای دانشـگاهی و متولیـان دانشـگاهها در کشـور
بـا همـکاری سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی بـه
برگـزاری ایـن مسـابقات بپردازنـد تا بـا همافزایـی بتوانیم
یـد واحـدهای شـویم و ایـن فرهنـگ را در مجموعـه
دانشـگاهی کشـور ترویـج کنیـم.
در مرحلـه اسـتانی ایـن دوره از مسـابقات 1500
دانشـجو در قالـب  400گروه شـرکت کردنـد که  50گروه
بـه مرحلـه منطقـهای راه یافتهانـد.
دکتـر جمـال رحیمیـان ادامـه داد :مسـابقات مرحلـه
منطقـهای از  9تـا  19بهمنمـاه بهصـورت مجـازی در 4
منطقـه برگـزار و از هـر منطقـه  4تیم به مرحله کشـوری
راه پیـدا خواهنـد کرد.

معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی افـزود :در مرحلـه
اسـتانی دهمیـن دوره مسـابقات مناظـره 44 ،درصـد
خانـم و  56درصـد آقـا شـرکت کردنـد کـه بیشـترین
میـزان شـرکتکنندگان بـا  73درصـد دانشـجوی مقطـع
کارشناسـی 12 ،درصـد کارشناسـی ارشـد 8 ،درصـد
دکتـری و  7درصـد دانشـجویان مقطـع کاردانـی بودنـد.
وی در پایـان گفـت 64 :درصـد دانشـجویان
شـرکتکننده نیز از رشـتههای علوم انسـانی و بیشـترین
شـرکتکنندگان بـا عـدد  46درصـد از دانشـگاههای
وزارت علـوم 12 ،درصـد دانشـگاه فرهنگیـان 7 ،درصـد
علـوم پزشـکی 9 ،درصـد دانشـگاه آزاد 7 ،درصـد پیام نور
و مابقـی از سـایر دانشـگاهها بودنـد.

■■■

نشست تخصصی اثرات کرونا بر
محیطزیست برگزار شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان،
 ۱۸دیماه :مینا خسروی در نشست اثرات کرونا بر
محیطزیست که توسط سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
کردستان برگزار شد ،اظهار کرد :افزایش روز افزون
جمعیت جهانی مشکالت محیطزیستی متعددی همچون
انواع آلودگیها ،تغییرات اقلیمی و تخریب زیستگاهها را به
وجود آورده است.
وی بـا بیـان اینکـه شـکار حیوانـات بهعنـوان وعـده
غذایـی و فـروش در بازارهـای جهانـی باعـث جهـش
ویروسهـا از حیوانـات بـه انسـانها میشـود ،افـزود:
ویروسهـای کرونـا خانـواده بزرگی از ویروسها محسـوب
میشـوند و تـا کنـون سـویههای زیـادی از ایـن ویـروس
شـناخته شـدهاند کـه برخـی از آنهـا بـه انسـان منتقـل
میشـود .آخریـن نـوع آنکـه  ۱۹-covidنامیـده شـده
و عالئمـی شـبیه سـرماخوردگی و تنگـی نفـس ایجـاد
میکنـد.
دکتـرای مهندسـی محیطزیسـت ،عمـده نگرانیها در
مـورد ایـن ویـروس را شـامل انتقـال در مقیـاس جهانـی،
ظهـور مکرر ،ایجـاد عفونت سیسـتم تنفسـی و مرگومیر
ذکـر کـرد و ادامـه داد covid 19 :توسـط قطرات پخش
شـده از دسـتگاه تنفسـی توسـط شـخصی کـه دارای
ویـروس اسـت ،پخـش و گسـترش مییابـد.
خسـروی ،افـزود :شـیوع ویروسهـا معمـوال تاثیـرات
منفـی زیـادی بر سلامت انسـان دارند اما تغییر در شـیوه
زندگـی ما ممکن اسـت بهعنـوان نمایشـی تغییرات مثبت
احتمالـی بـرای محیطزیسـت ،حیوانـات و اکوسیسـتم
با شد .

■■■
با همکاری جهاددانشگاهی اصفهان:

اختتامیه رویداد کارآفرینی و
نوآوری مشاغل ُخرد برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اصفهـان۱7 ،
بهمنماه :مراسـم اختتامیـه رویداد کارآفرینـی و نوآوری
بـا همـکاری جهاددانشـگاهی اصفهان و کمیتـه امداد امام
خمینـی(ره) اسـتان اصفهان بهطور مشـترک برگزار شـد.
در پایـان این رویـداد برگزیدگان جشـنواره و داوران مورد
تقدیر قـرار گرفتند.
هومـن سـراج دبیر اجرایی رویـداد کارآفرینی و نوآوری
در آییـن اختتامیـه ایـن رویـداد در تـاالر زیتون دانشـگاه

علـوم پزشـکی اصفهـان ،توجـه و حمایت از مشـاغل خُ رد
را ضـروری دانسـت و ابـراز امیـدواری کـرد که این دسـت
همایشهـا تلنگـری بـرای شـکوفایی ایـده پـردازی در
ذهـن جوانان باشـد.
وی اعلام کـرد :در مرحلـه نخسـت رویـداد کارآفرینی
و نـوآوری ،تعـداد  ۵۵ایـده بـه دبیرخانـه ارسـال شـد که
در نهایـت  ۱۵طـرح برگزیـده و از میـان ایـن طرحها پس
دو مرحلـه داوری ،پنـج طـرح به ارایـه نهایـی راه یافتند.
احمـد رضایـی معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه
امـداد امـام خمینـی(ره) اسـتان اصفهـان نیـز بـا بیـان
اینکـه دسـتگاههای مختلـف در کشـور در حوزه اشـتغال
مشـغول به کار هسـتند ،اظهار کـرد :اما متاسـفانه در این
زمینـه همچنان مشـکل داریـم و دلیل آن نبـود همافزایی
میـان دسـتگاهها اسـت.
طـرح مریـم کاظمـی در حـوزه طراحی و چـاپ ،طرح
«گلخانـه آلوورا» از زینتالسـادات حسـینی و طـرح بهاره
قاراخانـی بـا نـام «آیینههـا و هدایـای موزاییکـی» ،طـرح
زهـرا نیکوبخـت بـا تولیـد «کیتهـای پارچـهای حامـی
محیطزیسـت» و طـرح امیرمحمد داوودی بـا عنوان «وب
سـایت آموزشـی آنالیـن ویـژه مددجویـان کمیتـه امداد»
بـه ترتیـب بهعنـوان طرحهـای برتـر و شایسـته تقدیـر
معرفـی و تجلیل شـدند.

■■■

قول مساعد عضو هیات رییسه
مجلس به جهاددانشگاهی

روابط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی،
 ۱۹بهمنماه:عضـو هیـات رییسـه مجلس ضمـن تقدیر از
فعالیتهـای جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی بـر حمایت
همهجانبـه از فعالیتهـای ایـن نهـاد تاکیـد کرد.
حجتاالسلام علیرضـا سـلیمی نماینـده مـردم
محلات و دلیجـان در مجلـس شـورای اسلامی در
نشسـت بـا رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی
ضمـن تقدیـر از فعالیتهـای جهاددانشـگاهی بـر حمایت
همهجانبـه بـا ایـن نهـاد تاکید کـرد و افـزود :فعالیتهای
جهاددانشـگاهی میتوانـد باعـث بهبود شـرایط اقتصادی،
اجتماعـی و کاهـش وابسـتگی بـه خـارج گـردد.
وی بـا تاکیـد بـر حمایـت و پیگیری مشـکالت و موانع
موجـود فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در شهرسـتان
محلات و نیـم ور ،تصریح کـرد :هرگونه حمایـت از جمله
حمایـت بودجـه از مرکز خدمات تخصصی سـنگ محالت
بهمنظـور گسـترش فعالیـت ایـن مرکـز تخصصـی انجـام
خواهد شـد.
سـلیمی بـر ضـرورت فعالیـت مرکـز آمـوزش علمـی
کاربـردی نیـم ور محلات و آموزشهـای تخصصـی کوتاه
مـدت جهاددانشـگاهی در شهرسـتان محلات و نیـم ور
تاکیـد کـرد و افـزود :هیـچ ارگان یا نهادی اجـازه تعطیلی
ایـن مراکز را نـدارد.
دکتـر علیاصغـر غفـاری زاده رییـس جهاددانشـگاهی
اسـتان مرکـزی نیـز در ادامه به تشـریح اقدامات یکسـاله
ایـن نهـاد در شهرسـتان محلات پرداخـت و گزارشـی از
راهانـدازی مرکـز آمـوزش تخصصـی کوتـاه مـدت و مرکز
رشـد واحدهـای فنـاور شهرسـتان محلات ارایـه کرد.
وی از حمایتهـای دکتـر سـلیمی جهـت احیـای
مراکـز علمـی کاربردی نیـم ور محالت و سـاوه و برگزاری
نشسـت بـا رییس دانشـگاه علمـی کاربردی کشـور تقدیر
کر د .
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی در ادامـه
از برگـزاری آموزشهـای تخصصـی کوتـاه مـدت

لزوم ایجاد تشکل رسانههای
اشتغال و کارآفرینی در کشور

روابط عمومی جهاددانشـگاهی ۲۷ ،دیماه:دکتر
علیرضـا احمدیـان دبیـر فراکسـیون کارآفرینـان مجلـس
شـورای اسلامی و مشـاور فراکسـیون محصـوالت
اسـتراتژیک کشـاورزی مجلـس از تحریریه هفته و سـایت
خبـری بـازار کار و ماهنامه بازار کار نوین جهاددانشـگاهی
بازدیـد کرد.
دکتـر علیرضـا احمدیـان دبیـر فراکسـیون کارآفرینان
مجلـس شـورای اسلامی در بازدیـد از تحریریـه هفتـه
و سـایت خبـری بـازار کار و ماهنامـه بـازار کار نویـن
جهاددانشـگاهی بـر لـزوم تشـکیل تشـکل رسـانههای
اشـتغال و کارآفرینـی در کشـور تاکیـد کـرد و گفـت :بـا
توجـه بـه اهمیـت موضـوع اشـتغال و کارآفرینـی کـه
تاکیـد رهبـر معظـم انقلاب اسلامی و دولـت سـیزدهم
اسـت ،ضـرورت دارد وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی،
وزارتخانههـای اقتصـادی مثـل صنعـت ،معـدن و تجارت،
اقتصـاد و دارایـی ،اصنـاف و همـه دسـتگاههای ذیربـط از
رسـانههای فعـال در عرصـه اشـتغال و کارآفرینی حمایت
نما یند .
دبیـر فراکسـیون کارآفرینـان مجلس شـورای اسلامی

در نشست مشترک بررسی شد؛

بررسی زمینههای همکاری
جهاددانشگاهی،دانشکده
کارآفرینی دانشگاه تهران و کانون
عالی کارفرمایان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۲۶ ،دیمـاه:
زمینههـای همـکاری معاونـت آمـوزش و کارآفرینـی
جهاددانشـگاهی و دانشـکده کارآفرینـی دانشـگاه تهران و
کانـون عالـی کارفرمایـان بررسـی شـد.
نشسـت مشـترک دکتر محمدصـادق بیجنـدی معاون
آمـوزش و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی و دکتـر آیـت الـه
ممیـز عضـو هیـات علمـی دانشـکده کارآفرینی دانشـگاه
تهـران و نماینـده کانـون عالـی کارفرمایـی در حـوزه
اشـتغال برگـزار شـد.
در این نشسـت مشـترک که در محـل معاونت آموزش
و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی برگزار شـد ،ابتدا دکتر آیت
الـه ممیز اسـتادیار دانشـکده کارآفرینی دانشـگاه تهران با
اشـاره بـه اینکـه جهاددانشـگاهی از موفقتریـن نهادهای
کشـور اسـت کـه حلقـه و زنجیره کامـل از ایـده ،تحقیق،
توسـعه ،نمونـه و بازار را ارایه کرده اسـت .بـه عبارت بهتر
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بـا درک درسـت مسـایل
ایـن مهم را بر عهده جهاددانشـگاهی گذاشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه پویایـی جهاددانشـگاهی در سراسـر
کشـور و در دل دانشـگاهها گفت :خوشـبختانه این پویایی

■■■

وبینار روایت انقالب برگزار شد

وبینـار «روایـت انقلاب» از سـوی مرکـز فرهنگـی
دانشـجویی امـام ،والیتفقیـه و انقلاب اسلامی
جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی،
 ۱8بهمنماه :محمدمهدی عبد خدایی از مبارزان دوران
ستمشاهی در وبینار «روایت انقالب» که از سوی مرکز
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جهاددانشـگاهی ویژه پزشـکان و متخصصان در شهرستان
محلات خبـر داد و افـزود :در حـال حاضـر آموزشهـای
عمومـی پزشـکی از جملـه کمـک کارشـناس آزمایشـگاه،
کمـک تکنسـین دندانپزشـک ،کمکهـای اولیـه و
فوریتهـای پزشـکی و تکنسـین داروخانـه در ایـن
شهرسـتان در حـال برگـزاری اسـت.
دکتر غفاری زاده با بیان اینکه جهاددانشـگاهی اسـتان
مرکـزی در شهرسـتان محلات عالوه بر آموزش و توسـعه
آموزشهـای پزشـکی ،درصـدد ورود به دورههـای آموزش
تخصصـی دندانپزشـکی اسـت ،اظهـار امیـدواری کـرد؛
بتوانیـم خدماتـی درمانـی که توسـط جهاددانشـگاهی در
اسـتان انجـام میشـود را بـا کمک بخـش دولتـی در این
شهرسـتان عملیاتـی نماییم.
وی بـه گسـترش فعالیـت مرکـز رشـد واحدهـای
فنـاور محلات اشـاره کـرد و گفـت :تفاهمنامـه همـکاری
جهاددانشـگاهی بـا پژوهشـکده گل و گیاهـان محلات
منعقـد شـده تـا بتوانیـم علاوه بـر حـوزه فنآورانـه بـه
آموزش تخصصی گل کاران و مهندسـین کشـاورزی ورود
پیـدا کنیـم.
دکتـر غفـاری زاده بـا اشـاره بـه انعقـاد تفاهمنامـه
همـکاری مشـترک بـا پژوهشـکده گل و گیـاه محلات،
افـزود :ایـن تفاهمنامـه در زمینـه همـکاری در عرصههای
پژوهشـی ،فرهنگـی و آموزشـی ،ایجـاد زیرسـاختهای
الزم در راسـتای توسـعه کسـبوکارهای تخصصـی،
اشـتغال و کارآفرینـی و اسـتفاده بهینـه از توانمندیهـا و
ظرفیتهـای مشـترک طرفیـن و افزایـش تعاملات بیـن
بخشـی و توسـعه کمـی و کیفـی همکاریهـای علمـی
طرفیـن منعقـد شـده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی در بخـش
دیگـری از سـخنانش در خصـوص فعالیـت مرکـز خدمات
تخصصـی سـنگ محلات و تفاهمنامه با پژوهشـکده علوم
پایـه جهاددانشـگاهی شـهید بهشـتی ،خاطرنشـان کـرد:
در همیـن راسـتا اقدامـات اولیـه آغاز شـده کـه بتوانیم از
پسـماند کارخانجـات سـنگ در جهـت تولیـد حداقل 10
محصـول اسـتفاده کنیـم و بـا ثبـت شـرکت دانشبنیـان،
اقدامـات بهصـورت تخصصـی پیگیـری خواهـد شـد.

بـا اشـاره بـه اینکـه نشـریه بـازار کار جهاددانشـگاهی بـا
 21سـال سـابقه انتشـار در حـوزه اسـتخدام ،اشـتغال و
کارآفرینـی مـورد اعتمـاد و توجـه همـه مخاطبـان و
مسـئوالن اسـت تصریح کـرد :در شـرایط کرونـا و کاهش
تیـراژ مطبوعـات همـه نشـریات دچـار مشـکل شـدند اما
موضـوع اشـتغال همانطـور کـه مقـام معظـم رهبـری
فرمودنـد شـب و روز نمیشناسـد و همـه بایـد بـرای این
مهـم تلاش کننـد و بایـد از رسـانههای ایـن حـوزه نیـز
حمایـت الزم صـورت بگیرد تا بتوانیم در مسـیر توسـعه و
ترویـج فرهنـگ اشـتغال موفـق عمـل کنیـم.
مهنـدس سـیروس دشـتی مدیـرکل اشـتغال و
کارآفرینـی جهاددانشـگاهی نیـز در ایـن بازدیـد بـا
اشـاره بـه موقعیـت مجلـس شـورای اسلامی در زمینـه
تصمیمگیریهـای حـوزه اشـتغال و کارآفرینـی گفـت:
جهاددانشـگاهی طرحهـای مختلفـی در حـوزه اشـتغال
و کارآفرینـی جوانـان و دانشآموختـگان و زنـان دنبـال
میکنـد و آمـاده همـکاری بـا مجلس شـورای اسلامی و
دسـتگاههای مختلـف فعـال در حـوزه اشـتغال در دولـت
سـیزدهم اسـت.
وی بـا اشـاره بـه کالم رهبـری مبنـی بـر اینکـه
"مجموعـهای کـه بـرای ایجـاد اشـتغال در کشـور کار
میکنـد ،بایـد مثـل اتـاق جنـگ دفـاع مقـدس که شـب
و روز نمیشـناخت ،کار کنـد " گفـت :ایـن سـخن و
فرمایـش رهبـری را نصـب العیـن خـود قـرار دادهایـم و
در معاونـت آمـوزش و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی آن را
دنبـال میکنیـم.
امیرعلـی بینـام سـردبیر بـازار کار نیـز از ایـده مطـرح
شـده از سـوی دکتـر احمدیـان مبنـی بـر لـزوم تشـکیل
تشـکل رسـانههای اشـتغال و کارآفرینـی در کشـور
اسـتقبال کـرد و بـر شـکلگیری ایـن تشـکل بـا حضـور
همـه رسـانههای فعـال در حـوزه اشـتغال و کارآفرینـی
تاکیـد کـرد.

در جهاددانشـگاهی دانشـگاه تهـران که در حوزه دانشـگاه
تهـران نیـز فعالیـت میکنـد کامال قابل مشـاهده اسـت.
وی با اشـاره به اینکه نسـل اول دانشـگاهها بیشـتر در
حـوزه آمـوزش فعالیت داشـته و دارند گفت :خوشـبختانه
جهاددانشـگاهی از همـان ابتـدا بـه موضوعـات مختلف از
جملـه آمـوزش و کارآفرینی و همچنیـن موضوعاتی چون
تجاریسـازی و تبدیـل ایدههـا بـه ثـروت را دنبـال کـرده
اسـت .ایـن نهاد همچنین توانسـته رسـانههای مـورد نظر
خـود را نیـز ایجـاد کـرده و بهعنـوان ابـزار کارآمـد در
خدمـت همافزایـی و توسـعه کشـور قـرار دهد.
نماینـده کانـون عالی کارفرمایـی در حوزه اشـتغال در
ادامـه بـه اشـاره بـه اینکـه موضـوع اشـتغال و کارآفرینی
را از طریـق کانـون عالـی کارفرمایـی ارایـه کردهایـم
گفـت :یکـی از ویژگیهـای خـوب جهاددانشـگاهی ایـن
اسـت کـه بـا تغییـر دولتهـا ،تغییـرات خاصـی در آن
اتفـاق نمیافتـد و بـه همیـن دلیـل مـا خواهـان حضـور
جهاددانشـگاهی در زمینههـای مختلـف از جمله آموزش،
اشـتغال و کارآفرینـی و توسـعه خوشـهها و بسـتههای
اشـتغال هسـتیم و میخواهیـم ایـن همکاریهـا بـا
مشـارکت جهاددانشـگاهی ،دانشـکده کارآفرینـی و کانون
کارفرمایـی پیـش ببریـم.
عضـو هیـات علمـی دانشـکده کارآفرینـی دانشـگاه
تهـران بـا اشـاره بـه موقعیـت جهاددانشـگاهی کـه نهـاد
برآمـده از انقلاب اسـت گفـت :جهاددانشـگاهی همـواره
در کنـار بحثهای اشـتغال ،مهـارت و کارآفرینی مسـایل
فرهنگـی و اجتماعـی را نیـز مـورد توجـه قـرار داده و این
نـگاه میتوانـد وجـه تمایـز ایـن نهـاد با سـایر دسـتگاه و
مراکـز علمـی و دانشـگاهی باشـد.
اسـتقبال معاون آمـوزش و کارآفرینی جهاددانشـگاهی
از همـکاری بـا دانشـکده کارآفرینی دانشـگاه تهران
معـاون آمـوزش و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی نیـز در
این نشسـت با اسـتقبال از پیشـنهاد همکاری با دانشـکده
کارآفرینـی دانشـگاه تهـران گفـت :جهاددانشـگاهی
بهعنـوان یکنهـاد عمومـی غیردولتـی همـواره بـا
بخشهـای مختلـف همـکاری خوبـی دارد و آمادگـی
دارد بسـتر توسـعه دانشـکده کارآفرینی را در اسـتانهای
مختلف کشـور از طریق شـبکه گسـترده جهاددانشـگاهی
فراهـم کنـد.
دکتـر محمدصـادق بیجنـدی در ادامـه بـر ضـرورت
تعامـل شـبکه ملـی جهاددانشـگاهی و شـبکه ملـی
کارفرمایـی تاکیـد کرد و گفـت :جهاددانشـگاهی با بخش
خصوصـی تعامـل و همـکاری خوبـی دارد و آمادگـی دارد
در زمینههـای مختلـف از جملـه آینده مشـاغل و مشـاغل
آینـده و توسـعه خوشـهها بـا حضـور دانشآموختـگان بـا
تشـکل و کانـون کارفرمایـان همـکاری نمایـد.
وی بـه رونمایـی از مدرسـه ملـی مهـارت بـرای آینده
مشـاغل و مشـاغل آینـده گفـت :ایـن مدرسـه بـا حضـور
وزیـر محتـرم آموزشوپـرورش رونمایـی شـد و میتوانـد
بهعنوان بسـتر مشـترک همکاری کانون عالـی کارفرمایان
و جهاددانشـگاهی باشـد و زمینه اشـتغال دانشآموختگان
دانشـگاهی را در قالـب پروژههـای مشـترک فراهـم نماید.
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فرهنگی دانشجویی امام ،والیتفقیه و انقالب اسالمی
جهاددانشگاهی برگزار شد ،گفت :استعمار ،پدیده شومی
است که میتواند یک کشور را به تباهی بکشاند .انگلستان
در زمان ناصرالدینشاه به دنبال گرفتن امتیاز تنباکو بود
اما با مقاومت میرزای شیرازی و فتوای مشهور او ،استعمار
انگلیس درهم شکسته شد .وقتی استعمار بیاید ،همه ارکان
حکومت را در اختیار گرفته و ساختارهای حکومتی را مطیع
خود میسازد .وی افزود :انگلیس  ۱۷میلیون نفری توانست
هندوستان  ۴۰۰میلیون نفری را استعمار کند و ساختار
فرهنگی و سیاسی هند را تابع خود ساخت؛ اما در وضعیت
استعمارزده هندوستان ،فردی به نام گاندی که یک نابغه
بود ،توانست به استعمار انگلیس پایان دهد.
ایـن مبـارز انقالبـی بـا مهـم دانسـتن مبـارزه منفـی،
گفت :ریشـه مبارزه منفی در فرهنگ شـیعه نهفته اسـت.
در شـیعه مـا مقولـه تحریـم دشـمن و مقابله با دشـمن را
داریـم کـه این خـود یکـی از ظواهر مبـارزه منفی اسـت؛
مثلا حضـرت زهـرا (س) میفرماینـد محـل دفـن من را
مخفـی نگهداریـد تا کسـی آن را نشناسـد .مبـارزه منفی،
گاهـی اوقـات زیباتـر از مبـارزه مثبـت کار میکنـد از
همیـن رو میبینیـم کـه امـام حسـین (ع) محبـوب شـد
چـون مبـارزه منفـی انجـام را داد.
عبدخدایـی یادآور شـد :میرزای شـیرازی ،یـک مبارزه
منفـی انجـام میدهـد و قدمهـای اسـتعمار را در ایـران
میشـکند؛ مثلا سـوگولی ناصرالدینشـاه ،قلیـان را
میشـکند و ناصرالدینشـاه بـه او میگویـد چـرا قلیـان
را شکسـتی ،سـوگولی در پاسـخ بـه او میگویـد همـان
کسـی کـه مـن را بـر تـو حلال کـرده ،قلیـان را بـرای
مـن حـرام کـرده اسـت .ایـن رویـه ادامـه پیـدا میکنـد
تـا اینکـه قـرارداد تنباکـو لغـو میشـود .ایـن از مظاهـر و
اثـرات مبـارزه منفـی اسـت .وقتی میـرزای شـیرازی خبر
لغـو قـرارداد تنباکـو را میشـنود ،گریـه میکنـد و از او
میپرسـند چـرا گریـه میکنیـد؟ در پاسـخ میگوید حاال
اسـتعمار بـه قـدرت پـی برده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه امام خمینـی (ره) با مبـارزه منفی،
مـردم را آگاه و دشـمن را زمینگیـر کردنـد ،گفـت :یکـی
از کارهـای امـام راحـل ایـن بـود کـه جامعـه را آگاه و
هویـت جامعـه را احیـا کردنـد .امـام کاری کردنـد کـه
حتـی التهـای تهـران بـرای ایام خـاص دینی ،دسـت به
گنـاه و عمـل خلاف نمیزدنـد و بـرای دیـن ارزش قائـل
میشـدند.
عبدخدایـی در پایـان تاکیـد کـرد :امـام خمینـی (ره)
بـه زمـان خـود مسـلط بـود ،جریـان سـاز و انقالبـی بود.
از ایـن ویژگـی امـام ،دیگـران و خیلی از مراجـع آن زمان
برخـوردار نبودنـد .امـام میفهمیـد و میخواسـت انقلاب
را بـه جریـان خـودش متصـل کنـد و چـون میفهمیـد
و زمانشـناس بـود ،مهنـدس بـازرگان را بهعنـوان
نخسـتوزیر انتخـاب کـرد.

■■■
نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد؛

آمادگی مجلس برای حمایت از
جهاددانشگاهی

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان
شرقی ۲۷ ،بهمنماه:دکتر جعفر محسنی رییس سازمان
جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی ،با حضور در دفتر
حجتاالسالموالمسلمین سید محمدرضا میرتاج الدینی
نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای
اسالمی با وی دیدار و گفتوگو کرد.
حجتاالسلام سـید محمدرضـا میرتـاج الدینـی

نائـب رییـس کمسـیون برنامهوبودجـه مجلـس شـورای
اسلامی در ایـن دیـدار در خصـوص حمایتهـای مجلس
از جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه اینکـه
جهاددانشـگاهی در ایـن مـدت اقدامـات خوبـی انجـام
داده اسـت بایـد حمایتهـای ویـژهای از جهاددانشـگاهی
صـورت گیـرد و مجلـس شـورای اسلامی نیـز آمادگـی
حمایـت از ایـن نهـاد انقالبـی را دارد.
وی همچنیـن در ایـن دیـدار طـی تمـاس تلفنـی بـا
دکتـر طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی آمادگـی مجلـس
شـورای اسلامی را جهـت حمایـت از جهاددانشـگاهی
اعلام کـرد.
دکتـر جعفر محسـنی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی
آذربایجـان شـرقی نیـز در این دیدار ضمن تقدیر و تشـکر
از حمایتهـای حجتاالسلام میرتـاج الدینـی نماینـده
مردم تبریز در مجلس شـورای اسلامی از جهاددانشگاهی
گفـت :جهـت نیـل بـه اهـداف جهاددانشـگاهی نیازمنـد
همـکاری بیشـتر نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی از
ایـن نهـاد انقالبی هسـتیم
وی همچنیـن از نماینـده مـردم تبریـز در مجلـس
شـورای اسلامی خواسـت بـا حضـور در سـازمان
جهاددانشـگاهی آذربایجـان شـرقی از بخشهـای مختلف
ایـن نهـاد بازدید کـرده و در جریان فعالیتهـای این نهاد
در اسـتان قـرار گیـرد.

■■■
سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی:

سازمان دانشجویان باید یک
سازمان چابک و ایده پرداز
فرهنگی باشد

روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی،
 ۲۷بهمنماه:سرپرست سازمان دانشجویان با طرح این
سؤال که نقش سازمان دانشجویان چیست و جایگاه این
سازمان کجاست؟ گفت :سازمان دانشجویان اگر میخواهد
سازمانی پویا و پایا باقی بماند ،باید بازتعریفی از نقش خود
در نقشه فرهنگی جهاددانشگاهی و کشور داشته باشد.
دکتـر رضـا فریـد زاده در نشسـت مجـازی مدیـران
اجرایـی شـعب سـازمان در سراسـر کشـور ،تصریـح کرد:
در تعریـف جایـگاه سـازمان دانشـجویان هـم درون جهاد
هـم در بیـرون از جهـاد در سـطح دانشـگاه و سـطح
فرهنگـی کشـور مشـکل داریم ،خیلـی از مراکـز فرهنگی،
دانشـگاهها و دانشـجویان مـا شـاید اسـم سـازمان را هـم
نشـنیده باشـند .بایـد جایـگاه خـود را پیـدا کنیـم و تا به
پاسـخ این سـؤال نرسـیم ،مشـکالت ما حل نخواهد شـد.
وی بیـان کـرد :رهبر معظـم انقالب در مواقـع مختلف
و متعـدد در مـورد جهـاد صحبـت کردهاند و نقشـه راه ما
را بهعنـوان جزئـی از مجموعـه جهاددانشـگاهی بهصورت
درسـت و کامل بیـان فرمودند.
وی افـزود :حضـرت آیـتاهلل خامنـهای میفرماینـد
«جهـاد یعنـی چـه؟ جهـاد یعنـی تلاش در مقابلـه بـا
دشـمن؛ هـر تالشـی جهـاد نیسـت .خیلیهـا تلاش
میکننـد ،تالشهـای علمی زیـادی میکننـد ،تالشهای
اقتصـادی میکننـد کـه خـوب و بهجـا اسـت ،ا ّمـا جهـاد
نیسـت .جهـاد یعنـی تالشـی کـه هدفگیـری در مقابـل
دشـمن در آن وجـود داشـته باشـد؛ ایـن جهـاد اسـت».
سـازمان دانشـجویان بایـد خـود را مخاطـب ایـن صحبت
رهبـری بدانـد و در ایـن راسـتا حرکـت کنـد.
سرپرسـت سـازمان دانشـجویان خاطرنشـان کـرد:
رهبـری در جای دیگـری فرمودند در کارهـای فرهنگی از

جهاددانشـگاهی انتظـار دارم کار «گزیـن و برتـر» را انجام
دهـد؛ بـه نظـر بنـده یکـی از جاهـای ایـن کار مـد نظـر
رهبـری ،در سـازمان دانشـجویان اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :مأموریتـی کـه بـرای سـازمان
تعریـف کردهانـد این بـوده که سـازمان باید یک سـازمان
چابـک و ایـده پـرداز در حـوزه فرهنگـی باشـد ،ایدههـای
جدیـد را متناسـب با نیازهـای روز بپروراند و بعـد از آنکه
بـه حـدی از بلـوغ رسـید ،آن را از خـود جـدا و بر اسـاس
نیازهـای دوبـاره ایدههـای جدیـد را شـروع کند.
وی افـزود :اگـر در برنامههایـی کـه ده سـال یـا بیـش
از ده سـال اسـت برگـزار میکنیـم ،درجا بزنیم از رسـالت
اصلـی خـود دور افتادهایم.
فریـد زاده تصریـح کـرد :معتقدم سـازمان دانشـجویان
در حـوزه مالـی و اداری بـه سـمت «سـازمان بـودن» و
در برنامههـای فرهنگـی بـه سـمت فعالیـت دانشـجویی
حرکـت کند.
وی در پایـان تاکیـد کـرد :سـعی میکنیـم کارهایی را
که سـابقا در سـازمان انجام میشـده اسـت ،ادامـه بدهیم
و سـازوکارهای جدیدتـری هـم اضافه کنیـم و باهم تالش
میکنیـم کـه جهاددانشـگاهی و سـازمان دانشـجویان،
حرکـت رو بـه پیشـرفت خـود را ادامـه دهد.
گفتنی اسـت ،نشسـت مجـازی مدیران اجرایی شـعب
سـازمان دانشـجویان بـا هـدف هماندیشـی بـرای ارتقـای
فعالیتهـا برگـزار و مدیـران شـعب بـه بیـان دغدغههـا و
برنامههـای اجرایـی شـعبه در سـال  ۱۴۰۰پرداختنـد.

■■■
نماینده مردم اراک در مجلس تاکید کرد:

لزوم بهرهگیری جهاددانشگاهی از
ظرفیتهای صنعتی استان مرکزی

روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی،
 ۳۰بهمنماه:نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان در
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه استان مرکزی
قطب صنعتی و کشاورزی در کشور است به نقش
جهاددانشگاهی در امر توسعه استان در حوزههای صنعتی،
کشاورزی و پزشکی تاکید کرد.
دکتـر غفـاری زاده رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان
مرکـزی بـا دکتر کریمـی نماینـده مـردم اراک ،خنداب و
کمیجـان در مجلـس شـورای اسلامی دیـدار و گفتوگـو
کر د .
دکتـر علیاکبـر کریمـی نماینـده مـردم اراک ،خنداب
و کمیجـان در مجلـس شـورای اسلامی در ایـن دیـدار
بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان مرکـزی قطـب صنعتـی و
کشـاورزی در کشـور اسـت بـه نقـش جهاددانشـگاهی در
امـر توسـعه اسـتان در حوزههـای صنعتـی ،کشـاورزی و
پزشـکی تاکیـد کـرد.
وی نیـاز بـه نـوآوری و شـکوفایی در فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی را مـورد تاکیـد قـرار داد و افـزود:
فعالیتهـای ایـن نهـاد بایـد بـا شـیوههای نویـن جهـت
بهبـود کیفیـت کار انجـام شـود .رویکـرد فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی بایـد در راسـتای امـور فنآورانـه و انجام
کارهـای بـر زمینمانـده باشـد.
نماینـده مردم اراک ،خنـداب و کمیجان در مجلس در
ادامـه قـول مسـاعد خـود را جهت تامیـن نیروی انسـانی
متخصـص مرکـز درمـان نابـاروری از سـوی وزیـر علـوم
اعلام کرد.
دکتـر علیاصغـر غفـاری زاده رییـس جهاددانشـگاهی
اسـتان مرکـزی نیـز در ابتـدا گزارشـی از فعالیتهـای
صـورت گرفتـه جهاددانشـگاهی در عرصههـای علمـی،

■■■

برگزاری دومین رویداد جذب ایده
در حوزه نانو و بایوفناوری در واحد
شهید بهشتی

روابط عمومی جهاددانشگاهی شهید بهشتی۲۰ ،
دیماه :دومین گردهمایی اعضای شورای مرکز نوآوری
و شتاب دهی نانو و بایوفناوری جهت بررسی ایدههای
کاربردی در این حوزه برگزار شد.
در ابت ــدای ای ــن جلس ــه دکت ــر تابان ــی مدی ــر مرک ــز
نـــوآوری و شـــتاب دهـــی نانـــو و بایوفنـــاوری ضمـــن
ارایـــه گزارشـــی در مـــورد برنامههـــا و اقدامـــات انجـــام
شـــده در ایـــن مرکـــز بیـــان کـــرد :در مرکـــز نـــوآوری
نانو-بایوفنـــاوری جهاددانشـــگاهی شـــهید بهشـــتی
همـــواره در تالشـــیم تـــا نیـــاز صنایـــع مختلـــف را
شناس ــایی ک ــرده و ب ــا ایج ــاد بس ــترهای الزم ،از نب ــوغ
و ایدههـــای نـــو اســـتفاده کنیـــم.
وی افـــزود :در مرحلـــه دوم فراخـــوان جـــذب
ایدههـــا در حـــوزه نانو-بایوفنـــاوری ،تعـــداد 16
پروپـــوزال از صاحبـــان ایـــده دریافـــت شـــد کـــه
پـــس از انجـــام مصاحبههـــای اولیـــه 4 ،ایـــده شـــامل
پروتامیـــن ،تثبیـــت ریزدانههـــا در چاههـــای نفتـــی
ب ــا اس ــتفاده از نان ــو ذرات ،طراح ــی و س ــاخت آجرنم ــا
و کفپوشهـــای بتـــن باکتریایـــی و طراحـــی و
ســـاخت نمونـــه  TRL5دســـتگاه پالـــس پالســـمایی
بهمنظـــور احیـــای چاههـــای آب بـــه مرحلـــه داوری
نهایـــی راه یافتنـــد.
در ادامـــه ایـــن جلســـه ،صاحبـــان ایـــده بهصـــورت
برخـــط بـــه ارایـــه جزییـــات ایـــده خـــود و پاســـخ بـــه
س ــؤاالت داوران پرداختن ــد .در نهای ــت و پ ــس از انج ــام
بررســـیهای تخصصـــی و جمعبنـــدی داوران ،دو
طـــرح برگزیـــده بـــا عناویـــن احیـــای چـــاه آب بـــا

وبینار «آشنایی با امکانات پایگاه
دارایی فکری دارکوب» برگزار شد

روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز وابسته به
جهاددانشگاهی ۲۰ ،دیماه :وبینار «آشنایی با امکانات
پایگاه دارایی فکری دارکوب» بهمنظور استفاده مراجع
استعالم داوری اختراع جهت جستجو در اسناد اختراعات
ثبت شده در ایران با هماهنگی معاونت فناوری و نوآوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری کشور برگزار شد.
بیـژن نصیـری اعظـم مدیرعامـل موسسـه دانشبنیان
نوفـن حامـی البـرز مسـتقر در پـارک علم و فنـاوری البرز
جهاددانشـگاهی ،کارگـزار ارایـه خدمات مالکیـت فکری و
بنیـان گـزار پایگاه دارایی فکـری دارکوب اعلام کرد :این
پایـگاه تلاش میکنـد خدمـات تخصصـی دیگـری را نیز
در کنـار خدمت جسـتجو پیشـرفته به کاربـران ارایه دهد.
ایـن وبینـار بـا حضـور کارشناسـان مراجـع داوری
اختـراع از پارکهـای علـم و فنـاوری چهارمحـال و
بختیـاری ،لرسـتان ،سـمنان ،کرمانشـاه ،قزویـن ،پـارک
دانشـگاه سـمنان و همچنیـن دانشـگاههای صنعتـی
شـیراز و شـیراز ،بنیـاد ملـی نخبـگان یـزد ،پژوهشـگاه
ملـی اقیانـوس شناسـی و علـوم جـوی ،شـهرک علمـی و
تحقیقاتـی اصفهـان ،مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی
و منابـع طبیعـی اسـتان قزویـن و تعدادی از شـرکتهای
فعـال در حـوزه فنـاوری برگـزار شـد.
شـرکتکنندگان بـا فیلدهای قابل جسـتجو در اسـناد
اختراعـات ثبت شـده ایران در پایگاه دارکوب آشـنا شـده
و همچنیـن قابلیتهـای اسـتفاده از عملگرهـا بهمنظـور
جسـتجوی دقیقتـر نمایش داده شـد.

■■■

برگزیدگان مسابقه کتابخوانی
«از چیزی نمیترسیدم» اعالم شد

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران۲۰ ،
دیماه :معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران
اسامی برگزیدگان بخش دانشآموزی و دانشجویی مسابقه
کتابخوانی «از چیزی نمیترسیدم» را اعالم کرد.
 10دیمــاه  1400در آســتانه دومیــن ســالگرد
شــهادت ســردار ســرافراز حــاج قاســم ســلیمانی
مســابقه مجــازی کتابخوانــی «هشــت بهشــت» ویــژه
دانشآمــوزان و دانشــجویان بــا موضــوع کتــاب «از
چیــزی نمیترســیدم» زندگینامــه خــود نوشــت
بهصــورت مجــازی برگــزار شــد.
ایــن کتــاب ،مزیــن بــه یادداشــت رهبــر معظــم
انقــاب اســت و شــامل دستنوشــتههای شــخصی
شــهید ســلیمانی از دوران کودکــی و زندگــی در روســتای
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معرفی برگزیدگان اولین رویداد
ملی اکسیر هنر

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۲۱ ،دیماه :جلسه
ارایه گروههای استارتاپی حوزه هنر با حضور داوران این
رویداد برگزار شد و رتبههای اول تا سوم این رویداد که
فراخوان آن برای دانشجویان سراسر کشور منتشر شده
بود ،معرفی شدند.
دکتـر مهـدی اصلاح فلاح عضـو هیـات علمـی گروه
طراحـی صنعتـی دانشـگاه هنـر ،دکتـر بهـرام جاللـی
پـور عضـو هیـات علمـی گـروه تئاتـر دانشـگاه هنـر و
بهـزاد رشـیدی رییـس جهاددانشـگاهی هنـر بهعنـوان
اعضـای هیـات داوران ایـن رویـداد ،بـه داوری ارایههـای
شـرکتکنندگان پرداختنـد.
گروههـای اسـتارتاپی شـرکتکننده ایـن رویـداد
در کارگاههایـی بـا عناویـن «تعییـن مسـیر دیجیتـال
مارکتینـگ بـرای کسـبوکارها»« ،اهمیت داسـتانگویی
بـرای توسـعه کسـبوکار»« ،ارایـه موثـر اسـتارتاپ بـرای
مدیـران و سـرمایهگذاران» را بـا هـدف تقویـت ارایههـای
خـود شـرکت کردنـد.
گروههای برتر این رویداد به شرح زیر اعالم شد:
رتبه اول :گروه مدوالر کیوب
رتبه دوم :گروه شوت شات
رتبه سوم :گروه خالق پرداز
گفتنـی اسـت ،علاوه بـر هدایـای گروههـای برتـر،
امـکان پیوسـتن و اسـتقرار ایـن گروههـا در مرکـز رشـد
و کارآفرینـی دانشـگاه هنـر مهیـا شـده اسـت.
اولین رویداد اکسـیر هنر توسـط سـازمان دانشـجویان
جهاددانشـگاهی هنـر و مرکز رشـد و کارآفرینی دانشـگاه
هنـر و بـا حمایـت معاونـت فرهنگـی دانشـگاه هنـر در
روزهـای  ۲۰و  ۲۱دیمـاه جـاری برگـزار شـد.
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جهاددانشگاهی
بازوی اجرایی بخش فناورانه و
پژوهشی کشور باشد

روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی۲۹ ،
دیماه:عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در
مجلس گفت :جهاددانشگاهی با وجود مجموعهای فناورانه
و پژوهشی درصدد رفع مشکالت کشور و بازوی اجرایی
بخش فناورانه و پژوهشی دولت و کشور باشد.
دکتـر علیاصغـر غفـاری زاده رییـس جهاددانشـگاهی
اسـتان مرکـزی بـا محمدحسـن آصفـری نماینـده مـردم
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وی همچنیـن بـه ایجاد مجموعـه تولیـد بیولوژیک در
اسـتان توسـط جهاددانشـگاهی با توجه بـه عضویت دکتر
کریمـی در کمیسـیون صنایـع و معـادن و حمایت وی در
این راسـتا تاکیـد کرد.
ایـن مقـام مسـوول بـه تفاهمنامـه جهاددانشـگاهی بـا
پژوهشـکده علـوم پایـه جهاددانشـگاهی شـهید بهشـتی
در خصـوص فعالیـت مرکـز خدمـات تخصصـی سـنگ
محلات اشـاره کـرد و افزود :بـا توجه به اینکه شهرسـتان
محلات یکـی از قطبهـای معـدن کشـور اسـت در
قالـب ایـن تفاهمنامـه قـرار اسـت از پسـماند و ضایعـات
سـنگبریهای ایـن شهرسـتان جهـت تولیـد محصـوالت
مختلـف اسـتفاده نماییـم.
گفتنـی اسـت؛ حمایـت و همـکاری همهجانبـه جهـت
پیگیـری رفـع مشـکالت پیـش روی جهاددانشـگاهی از
تاکیـدات نماینـده اراک ،خنداب و کمیجـان در این دیدار
بود.
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پژوهشـی ،فرهنگـی ،آموزشـی و پزشـکی ارایـه کـرد.
وی ضمـن تشـریح مشـکالت پیـش روی طرحهـای
در دسـت اقـدام بـه طرحهـای اجرایـی مجتمـع درمانـی
و مجوزهـای مـورد نیـاز بـرای تصویربـرداری ایـن مرکـز
درمانـی اشـاره کـرد.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی بـا اشـاره بـه
راهانـدازی پژوهشـکده معتمـد پسـتان کشـور در اراک
تصریـح کـرد :اقدامـات الزم بـرای راهانـدازی ایـن شـعبه
جهـت ارایـه خدمات به بیماران سـرطانی در غرب کشـور
آغاز شـده اسـت.

روش پالـــس پالســـمایی بـــه نمایندگـــی محمـــد
صالـــح گـــودرزی و ســـاخت آجرنمـــا و کفپوشهـــای
بتـــن باکتریایـــی بـــه نمایندگـــی ســـید محمدحســـین
مه ــدوی ه ــر دو از دانش ــگاه ش ــهید بهش ــتی بهعن ــوان
ایدههـــای برتـــر انتخـــاب شـــدند.
گفتنـــی اســـت ،در مراحـــل بعـــدی ،تیمهـــای
برگزیـــده ضمـــن اســـتقرار در فضـــای پژوهشـــی مرکـــز
و اســـتفاده از خدمـــات آزمایشـــگاهی و منتوریـــگ
تـــا رســـیدن بـــه مرحلـــه تولیـــد محصـــول و ایجـــاد
شـــرکتهای دانشبنیـــان توســـط مرکـــز نـــوآوری
جهاددانش ــگاهی ش ــهید بهش ــتی م ــورد حمای ــت ق ــرار
خواهنـــد گرفـــت.

قنــات ملــک کرمــان تــا میانــه مبــارزات انقالبــی در ســال
 ۵۷بــود.
برگزیــدگان بخــش دانشــجویی مســابقه کتابخوانــی
«از چیــزی نمیترســیدم» شــامل مهدیــه رســولزاده،
وحیــد یزدانــی ،ســکینه بهــروزی ،ســعید آبیاریــان،
ســعید صندلپــور ،میــاد تقــوی ،ســعید عابــدزاده،
فائــزه بیاتلــو ،مطهــره صانعــی ،زینــب برزگــر ،لیــا
ســپهری و المیــرا اســکندری عراقیــان میشــود.
نیلوفــر چرخشــت ،اهــورا صدیقــی ،علیرضــا غالمــی،
میــاد چرخشــت ،ترنــم ثباتــی فیجانــی ،پرنیــان
نصراللهــی ،مهــدی دارایــی مطلــق و ســارا آرمــان اســامی
برگزیــدگان بخــش دانشآمــوزی ایــن مســابقه اســت.
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اراک ،کمیجـان و خنـداب در مجلـس شـورای اسلامی
دیـدار و گفتوگـو کـرد.
محمدحســـن آصفـــری نماینـــده مـــردم اراک،
کمیجـــان و خنـــداب در مجلـــس شـــورای اســـامی
در حاشـــیه ایـــن دیـــدار بـــا اشـــاره بـــه توانمنـــدی و
ظرفیتهـــای جهاددانشـــگاهی ،اظهـــار کـــرد :انتظـــار
مـــیرود جهاددانشـــگاهی در بســـیاری از مشـــکالت
فناورانـــه کشـــور ورود پیـــدا کنـــد.
وی تصریـــح کـــرد :جهاددانشـــگاهی بـــا وجـــود
مجموعـــهای فناورانـــه و پژوهشـــی درصـــدد رفـــع
مشـــکالت کشـــور و بـــازوی اجرایـــی بخـــش فناورانـــه
و پژوهشـــی دولـــت و کشـــور باشـــد.
دکتـــر علیاصغـــر غفـــاری زاده رییـــس
جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی نیـــز در ادامـــه
بـــه تشـــریح ظرفیـــت و توانمندیهـــای ایـــن نهـــاد
پرداخ ــت و ه ــدف اصل ــی ای ــن نه ــاد را تبدی ــل ش ــدن
بـــه مجموعـــه شـــتابدهنده در اســـتان عنـــوان کـــرد.
وی رویکـــرد دیگـــر ایـــن نهـــاد را تمرکـــز بـــر
آم ــوزش پزش ــکی بی ــان ک ــرد و اف ــزود :جهاددانش ــگاهی
درصـــدد تمرکـــز بـــر موضـــوع آمـــوزش پزشـــکی و
توســـعه آموزشـــیهای پزشـــکی اســـت.
غفـــاری زاده بـــا اشـــاره بـــه نقـــش مرکـــز درمـــان
ناب ــاروری جهاددانش ــگاهی ،تصری ــح ک ــرد :مق ــام معظ ــم
رهب ــری ط ــی س ــالهای اخی ــر ب ــر موض ــوع جمعی ــت
بســـیار تاکیـــد داشـــتهاند و ایـــن امـــر ضـــرورت و
اهمیـــت مســـئله جمعیـــت را نشـــان میدهـــد لـــذا
تبدی ــل مرک ــز درم ــان ناب ــاروری ب ــه مجتم ــع درمان ــی
از اقدامـــات برجســـته ایـــن نهـــاد اســـت.
وی خاطرنشـــان کـــرد :راهانـــدازی آزمایشـــگاه
تشـــخیص طبـــی بـــا تعرفـــه نیمهدولتـــی و راهانـــدازی
آزمایشـــگاه ژنتیـــک پزشـــکی بـــا تعرفـــه عمومـــی و
نصـــف تعرفـــه بخـــش خصوصـــی ،راهانـــدازی کلینیـــک
دیابـــت ،کلینیـــک کاردرمانـــی ،کلینیـــک آســـم و
آلـــرژی و  ...توانســـته ایـــن نهـــاد را بـــه مجموعـــهای
موفـــق تبدیـــل کنـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان تصریـــح کـــرد:
بهمنظـــور معرفـــی ظرفیتهـــای جهاددانشـــگاهی بـــا
نماینـــدگان اســـتان ،تعامـــات خوبـــی صـــورت گرفتـــه
اســـت کـــه میتوانـــد بـــه رفـــع مشـــکالت اســـتان
کمـــک کنـــد.

■■■

کرسی آزاداندیشی «مهاجرت
نخبگان حوزه سالمت» برگزار شد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی ۲۹ ،دیمـــاه :کرســـی
آزاداندیشـــی بـــا موضـــوع «مهاجـــرت نخبـــگان و
دانشآموختـــگان حـــوزه ســـامت» توســـط ســـازمان
دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی شـــهید
بهشـــتی و بـــا همـــکاری مرکـــز ملـــی گفتوگـــو،
مناظـــره و آزاداندیش ــی دانشـــجویان ای ــران ب ــا حض ــور
اســـتادان ،دانشـــجویان و عالقهمنـــدان ایـــن عرصـــه
برگـــزار شـــد.
در این نشست که با هدف نقد و نظر در مورد مهاجرت
نخبگان و دانشآموختگان حوزه سالمت بهویژه در
سالهای اخیر برگزار شد ابتدا دکتر بهرام صلواتی مدیر
رصدخانه مهاجرت ایران با ارایه آمار و ارقام مربوط به
مهاجرت نخبگان در سراسر دنیا به تشریح مقوله مهاجرت
و بازگشت نخبگان پرداخت و ضمن تأیید این نکته که در

سالهای اخیر این مساله روند رو به رشدی داشته است،
افزود :این مساله در جهان نیز رواج نسبی دارد و ارقام ارایه
شده در ایران با واقعیتها فاصله دارد و در خیلی از موارد
در این زمینه سیاه نمایی نیز صورت میگیرد.
در ادامه جناب دکتر پیمان سالمتی عضو هیات
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به مسایل و
زیرساختهای فرهنگی ،علمی و اجتماعی به آسیبشناسی
مسایل مربوط مهاجرت نخبگان در ایران و بهویژه در حوزه
سالمت و پزشکان پرداخت و واقعیتهای موجود را فراتر
از برخی از آمارهای ارایه شده دانست.
دکتـــر ســـید محمـــد علویـــان رییـــس هیاتمدیـــره
نظـــام پزشـــکی تهـــران بـــا بیـــان اینکـــه مهاجـــرت
فق ــط مخص ــوص ح ــوزه س ــامت نیس ــت ،اظه ــار ک ــرد:
مهاجـــرت در ســـایر حوزههـــا هـــم وجـــود دارد و در
جهـــان درحالتوســـعه افـــراد بـــرای اینکـــه بتواننـــد
رشـــد داشـــته باشـــند از نظـــر علمـــی اقتصـــادی و...
بح ــث مهاج ــرت وج ــود دارد ای ــن ی ــک ام ــر طبیع ــی
اســـت کـــه انســـانها تـــاش میکننـــد در کار خـــود
پیشـــرفت کننـــد و جاذبـــهای کـــه در کشـــورهای
پیشـــرفته وجـــود دارد باعـــث شـــده بحـــث مهاجـــرت
اتفـــاق بیفتـــد.

■■■

آموزش  ۱۲۱۹سرباز در طرح
«سرباز مهارت» جهاددانشگاهی
خراسان جنوبی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی
خراســـان جنوبـــی ۲۷ ،دیماه:معـــاون آموزشـــی
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی از آمـــوزش ۱۲۱۹
ســـرباز در قالـــب طـــرح ملـــی «ســـرباز مهـــارت» در
دیمـــاه امســـال در اســـتان خبـــر داد.
مجتبـــی ابراهیمـــی اظهـــار کـــرد :در قالـــب طـــرح
ســـرباز مهـــارت تعـــداد  1219ســـرباز نیروهـــای
مس ــلح اس ــتان (ارت ــش و نی ــروی انتظام ــی) دورهه ــای
مهارتهـــای عمومـــی کارآفرینـــی ،اشـــتغال و
مهارتهـــای زندگـــی را بـــه همـــت جهاددانشـــگاهی
اســـتان در دیمـــاه فـــرا گرفتنـــد.
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان
جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فـــاز ســـوم ایـــن طـــرح
از اردیبهشـــت  1400در حـــال انجـــام اســـت ،گفـــت:
آموزشهـــای طـــرح ســـرباز ماهـــر در دو دســـته
«مهارتهـــای زندگـــی» و «آشـــنایی بـــا مهـــارت
عمومـــی اشـــتغال و کارآفرینـــی» ارایـــه میشـــود.
ابراهیم ــی ادام ــه داد :در ح ــوزه مهارته ــای زندگ ــی،
س ــرفصلهایی از جمل ــه همدل ــی و خودآگاه ــی ،ارتب ــاط
موثـــر و ارتبـــاط بیـــن فـــردی ،مدیریـــت هیجـــان و
مدیریـــت اســـترس ،مهـــارت مدیریـــت زمـــان ،تفکـــر
انتقـــادی ،حـــل مســـئله ،آشـــنایی بـــا قانـــون اساســـی،
ســـواد مالـــی و ســـواد رســـانهای و فضـــای مجـــازی
بـــه کارکنـــان وظیفـــه نیروهـــای مســـلح آمـــوزش داده
میشـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه از ابتـــدای شـــروع ایـــن
طـــرح در ســـال  1400تاکنـــون بیـــش از 8000
ســـرباز از دورههـــای طـــرح ســـرباز مهـــارت بهرهمنـــد
شـــدهاند ،یـــادآور شـــد :ایـــن طـــرح تـــا پایـــان ســـال
ج ــاری ب ــا هم ــکاری س ــتاد کل نیروه ــای مس ــلح ،اداره
کل ورزش و جوانــان و جهاددانشــگاهی اســتان در حــال
اجـــرا اســـت.

بازدید نماینده وزارت ورزش و
جوانان از دوره سرباز مهارت در
سمنان

روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان۲۷ ،
بهمنماه :نماینده وزارت ورزش و جوانان و ناظر ویژه دوره
سرباز مهارت از برگزاری دوره آموزشی سرباز مهارت در
مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان بازدید
و روند برگزاری این دوره آموزشی را مطلوب ارزیابی کرد.
 :در ایـن بازدیـد که مدیـرکل ورزش و جوانان اسـتان،
سرپرسـت جهاددانشـگاهی اسـتان ،فرمانده مرکز آموزش
شـهدای وظیفـه پدافنـد هوایـی سـمنان و همچنیـن
نماینـده دفتـر امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری
سـمنان نیز حضـور داشـتند ،سرپرسـت جهاددانشـگاهی
اسـتان سـمنان از آمـوزش قریب به  2هزار و  500سـرباز
وظیفـه در قالـب طـرح جامـع مهارتآمـوزی کارکنـان
وظیفـه (سـرباز مهـارت) در ایـن اسـتان خبـر داد.
علـی منصفـی راد گفـت :طـرح جامـع مهارتآمـوزی
کارکنـان وظیفـه نیروهای مسـلح بر اسـاس تفاهمنامهای
مشـترک بین وزارت ورزش و جوانان و سـتاد کل نیروهای
مسـلح با بهرهگیـری از توان تخصصی جهاددانشـگاهی در
اسـتان سـمنان اجرا میشـود کـه خوشـبختانه اسـتقبال
سـربازان ایـن مرکز بسـیار خـوب و مطلوب بوده اسـت.
وی اضافـه کـرد :بـا همـکاری مرکـز آمـوزش پدافنـد
هوایـی سـمنان و برنامهریزیهـای انجـام شـده توسـط
جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان ،بهعنـوان مجـری
دورههـای آموزشـی طـرح تـا کنـون بیـش از  15دوره
آموزشـی بـرای سـربازان وظیفـه در سـمنان برگزار شـده
ا ست .
سرپرسـت جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان ادامـه داد:
دورههـای مذکور در اسـتان سـمنان در هر ماه با سـهمیه
 267نفـر بـرای نیروهـای وظیفـه آجـا اجـرا میشـود که
تاکنـون  15دوره آموزشـی بـرای  2هـزار و  500سـرباز
وظیفـه در قالـب (در هـر مرحلـه دو دوره) در سـمنان
برگزار شـده اسـت.
منصفـی راد تاکیـد کـرد :رویکـرد جهاددانشـگاهی
اسـتان سـمنان در حـوزه آموزشـی ،برگـزاری دورههـای
آمـوزش مهـارت محـور و اشـتغال محـور اسـت و در ایـن
راسـتا از اسـاتید مجـرب همچنیـن تمـام ظرفیتهـا و
توانمنـدی خـود اسـتفاده میکنـد.
فرمانـده مرکـز آموزش شـهدای وظیفه پدافنـد هوایی
سـمنان نیـز در ایـن نشسـت گفت :بـا توجه بـه اینکه در
دوران شـیوع بیماری کرونا ،دوره آموزشـی سـربازان نصف
شـده و از دو مـاه بـه یک مـاه کاهش پیدا کرده اسـت ،اما
بحـث دورههـای آموزشـی مهارتـی را بهطور جـد پیگیری
میکنیـم و خوشـبختانه اسـتقبال سـربازان عزیـز نیـز از
ایـن دورهها بسـیار خوب بوده اسـت.
سـرهنگ داریـوش نوروزی افـزود :با توجه به اسـتقبال
خـوب سـربازان از ایـن دورههـای آموزشـی تقاضـا داریـم
سـهمیه بیشـتری بـرای آمـوزش سـربازان در ایـن مرکـز
اختصـاص پیـدا کنـد ،چـرا کـه ایـن دورههـای آموزشـی
در بحـث مهـارت افزایـی و همچنیـن اشـتغال و ورود بـه
بـازار کار بعد از پایان دوره سـربازی برای سـربازان بسـیار
مفید اسـت.
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان سـمنان نیـز در این
نشسـت از تلاش مجموعـه جهاددانشـگاهی اسـتان در
برگـزاری مطلـوب و ارزشـمند ایـن دورههـای آموزشـی
تقدیـر و تشـکر کـرد.
سـید محمدتقـی علوی گفت :جهاددانشـگاهی اسـتان
از تمـام ظرفیـت و توانمنـدی خـود در برگـزاری دوره
آموزشـی سـرباز مهـارت اسـتفاده کرده اسـت و انشـاءاهلل

وظیفه جهاددانشگاهی کنش
فرهنگی در دانشگاه است

روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی،
 ۲۹دیماه:در نشست بزرگداشت و نقد و بررسی آثار
حجتاالسالم دکتر احمد احمدی ،سخنرانان ،خلوص،
پرهیزکاری ،دیانت ،صداقت ،فروتنی و تواضع را مهمترین
ویژگیهای شخصیتی این استاد بزرگ برشمردند.
دکتـر جمـال رحیمیـان سرپرسـت معاونـت فرهنگـی
جهاددانشـگاهی در نشسـت بزرگداشـت و نقـد و بررسـی
بـا بیـان اینکـه جمعکـردن بیـن عرصـه علـم و مدیریت
و حضـور در مراکـز سیاسـتگذاری کار دشـواری بـود که
مرحـوم احمـدی انجام داد ،گفت :ایشـان سـازمان مطالعه
و تدویـن کتـب درسـی را مدیریـت کـرد کـه از کارهـای
ارزنـدهاش اسـت .مخصوصا بعد از انقالب اسلامی که قرار
اسـت کسـی در تامیـن منابـع و کتب درسـی دانشـگاهها
ایفـای نقـش کنـد شـخصی شایسـته انتخـاب میشـود و
ایشـان سـالهای زیـادی در ایـن مسـیر بـه خدمتگـزاری
بـه علـم و دانـش صـرف میکنند.
عالـم عامل
وی بعـد دیگـر شـخصیت دکتـر احمدی را
ِ
بـه مبانـی دینـی و متصف بودن به اخالق حسـنه دانسـت
و عنـوان کـرد :بهویـژه بـا نسـل جـوان بسـیار بـا احتیاط

دکتر احمدی مرد اخالص و عمل بود
حجتاالسالموالمسلمین سید طه مرقاتی عضو هیات
علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به سابقه آشنایی خود
با مرحوم احمدی توضیح داد :بنده یک ربع قرن در
خدمت مرحوم دکتر احمدی بودم و بهصورت غیرمستقیم
شاگردی ایشان را کردم و مطالبی در محضرشان آموختم
که شاید شاگردان مستقیم ایشان از آن بیبهره بودند.
دکتر احمدی مرد اخالص و عمل بود .وی در کار خود
اخالق و صداقت داشت و این از نظر بنده سرمایهای بزرگ
است .اگر کسی بخواهد دکتر احمدی را تعریف کند،
میگوید از ابتدا خلوص و پرهیزگاری و صداقت در وی
بود و هرگز آن را ترک نکرد و پستها و مقامها وی را
تحت تأثیر قرار نداد.
وی افزود :بنده شهادت میدهم مرحوم دکتر احمدی
آنچه اعتقاد داشت را در عمل نمایان میکرد و این اخالص
باعث شده بود رفتار و گفتارش در مخاطبان تأثیر بگذارد.
اگر در سمت ،کارمندان را جمع میکرد و مطلبی را
میگفت ،خودش اولین کسی بود به آن عمل میکرد لذا
گفتار ایشان بسیار تأثیرگذار بود .همچنین کارمندان را
همانند فرزندان خودش تربیت کرده بود.
استادی که با اعتقاد درس میداد
شـهین اعوانـی عضـو هیـات علمی مؤسسـه پژوهشـی
حکمـت و فلسـفه ایـران بـا اشـاره بـه تعامـل مرحـوم
احمـدی با دانشـجویان توضیح داد :مرحـوم دکتر احمدی
بهقـدری بـا دانشـجویان تعامـل داشـت کـه روزهایـی که
بـه مـا درس میدادنـد دانشـجویان کـه افـرادی مقیـد
هـم نبودنـد بـه احتـرام ایشـان ،حتـی آسـتینکوتاه هـم
نمیپوشـیدند .بنـده در مرحـوم دکتـر احمـدی میدیـدم
کـه بـا خـود هـم دروغ نمیگفـت یعنـی اهـل ریـاکاری
نبـود بنابرایـن حـرف وی بـه دل مینشسـت و مـا آن را
قبـول میکردیـم.
دکتر احمدی توانست مرزهای ناشناخته
بین حوزه و دانشگاه را شناسایی کند
وحیــد احمــدی فرزنــد مرحــوم احمــد احمــدی و
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس در ایــن
نشســت گفــت :ایشــان عالمــی از حــوزه و دانشــگاه بــود؛
هرچنــد اکنــون هــم افــرادی را داریــم کــه در حــوزه و

شجاعت و نبوغ فلسفی دکتر احمدی
حمیدرضــا خادمــی معــاون ســازمان ســمت نیــز در
ایــن نشســت بــا اشــاره بــه شــاگرد پــروری مرحــوم
دکتــر احمــدی گفــت :بــه یــاد دارم هــر وقــت قــم
میرفــت حتمــا مــا را هــم بــا خــود میبــرد .نکتــه
دیگــر نبــوغ فلســفی مرحــوم دکتــر احمــدی بــود .وی
شــجاعت زیــادی داشــت و خیلــی از مســایل معــروف
در فلســفه اســامی یــا غربــی را یــا نمیپذیرفــت یــا
نقــد میکــرد .در فلســفه دقــت بســیار زیــادی داشــت
و مســایل جدیــدی را مطــرح میکــرد کــه چــون ایــن
جلســه فلســفی نیســت از آنهــا عبــور میکنــم امــا
اجمــاال میتــوان گفــت ایــن دیدگاههــا در مقابــل
دیدگاههــای رایــج در فلســفه بودنــد.

■■■

برگزاری رویداد البرز وینچر با
حمایت پارک علم و فناوری البرز
جهاددانشگاهی

روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز
جهاددانشگاهی ۱۷ ،بهمنماه :رویداد البرز وینچر با
حضور دکتر کرمی دبیر ستاد فناوریهای نرم و توسعه
صنایع خالق معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری،
مهندس عباسی رییس پارک علم و فناوری البرز و دکتر
باباخان مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز
در کرج برگزار شد.
در ابتدای این رویداد مهندس مهدی عباسی رییس
پارک علم و فناوری البرز در رویداد البرز وینچر با تاکید
بر پتانسیل غیرقابل انکار پارکهای علم و فناوری کشور
بهخصوص پارک علم و فناوری البرز خاطرنشان کرد :در
گذشته تصور کلی این بود که ما به دنبال دزدیدن فناوری
هایتک از کشورهای خارجی هستیم در حالی که در دیدار
با برخی روسای پارکهای علم و فناوری جهان ،متوجه
شدیم که آنها معتقد هستند با پتانسیل باالیی که در
پارکهای علم و فناوری ایران وجود دارد ،خارجیها باید
به دنبال سرمایهگذاری در آن باشند.
دکتـر پرویـز کرمـی در رویـداد البـرز وینچـر با اشـاره
بـا پیشـرفت اکوسیسـتم فنـاوری کشـور در سـالهای
گذشـته اظهـار کـرد :چیـزی کـه االن در ذهـن همـه
ماسـت ،اکوسیسـتمی بلـوغ یافتـه و فعال اسـت .در حالی
کـه  ۱۰سـال پیـش هیچکـدام از ایـن ویژگیهـا وجـود
نداشـت .در گذشـته تنهـا دانشـگاهها بهعنـوان مراکـز
تولیـد نیروی انسـانی وجود داشـتند اما امروز ،زیسـتبوم
کاملـی متشـکل از پارکهـا ،دانشـگاهها و عناصـر دیگـر
زیسـتبوم فنـاوری شـکلگرفته اسـت .در حـال حاضـر
 ۶۰صنـدوق پژوهـش فنـاوری ۱۰ ،هـزار اسـتارتاپ و
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وظیفه جهاددانشگاهی
کنش فرهنگی در دانشگاه است
دکتـر حامد علـی اکبـرزاده رییس سـازمان انتشـارات
جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکـه صحبـت کـردن دربـاره
شـخصیت دکتـر احمـدی کـه شـخصیتی ذوابعاد داشـت
کاری سـخت اسـت ،یـادآور شـد :وقتـی انسـان سـوابق
کاری و علمـی ایشـان را میبینـد ،لـذت میبـرد و انگیـزه
در وی ایجـاد میشـود کـه همیـن مسـیر را ادامـه دهـد.
وی  ادامـه داد :تسـلط و آشـنایی ایشـان بـه حکمـت
و فلسـفه و علـوم اسلامی و نیـز فلسـفه غـرب و نـگاه
عمیـق و نقادانـهای کـه به این مسـاله داشـتند و خدمات
فرهنگـی دکتـر احمدی از جمله تاسـیس دانشـگاه تربیت
مـدرس و سـمت نیـز شـایان توجـه اسـت و مهمتریـن
آنهـا ،ویراسـتاری و تصحیـح المیـزان اسـت کـه باقیـات
الصالحاتـی اسـت کـه بـرای مرحـوم احمدی مانده اسـت.
وی گفـت :جهاددانشـگاهی وظیفـه خـود را کنـش
فرهنگـی در دانشـگاه میداند .برگزاری این بزرگداشـتها
مصـداق ایـن وظیفه اسـت.
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در ادامـه نیـز شـاهد ایـن امـر خواهیـم بود.
وی افـزود :دوره آموزشـی سـرباز مهـارت در اسـتان
سـمنان در کمـال نظـم و دقـت و بـا مدیریـت مطلـوب
جهاددانشـگاهی اسـتان برگـزار شـده اسـت و شـاهد این
مطلـب نیـز خروجـی مطلـوب سـربازان مرکـز آمـوزش
شـهدای وظیفـه پدافند هوایی سـمنان پـس از پایان دوره
آموزشـی اسـت.
نماینـده وزارت ورزش و جوانـان در ارزیابـی طـرح
سـرباز مهـارت نیـز در جمعبنـدی ایـن نشسـت و بازدید
گفت :بسـی جـای امیدواری اسـت کـه دغدغـه اجتماعی
و فرهنگـی از سـوی مسـوولین و کارکنـان نظاموظیفـه
بیـش از دغدغـه نظامـی اسـت و ایـن برگـزاری مطلـوب
و اسـتقبال خـوب سـربازان از ایـن دوره آموزشـی گویـای
همیـن مطلب اسـت.
فقیهـی افـزود :این مهـم باعث خرسـندی و دلگرمی ما
در مجموعـه وزارت و ورزش و جوانـان بهعنـوان کارفرمای
ایـن دورههـای آموزشـی میشـود و امیدواریـم سـربازان
عزیـز نتیجـه مطلوب شـرکت در ایـن دورههای آموزشـی
را در زندگـی بهخوبـی حـس کنند.
وی اضافـه کـرد :در بازدیـدی کـه در کل کشـور انجام
شـده اسـت ،اجـرای دورههـا توسـط جهاددانشـگاهی
رضایتبخـش بـوده اسـت و در کمال نظم برگزار میشـود
و وزارت ورزش و جوانان ،این آمادگی را دارد که انشـاءاهلل
بـا هماهنگـی جهاددانشـگاهی کشـور دورههای آموزشـی
مهارتـی و همچنیـن دورههـای آموزشـی اشـتغالزا در
طـول خدمـت و پـس از پایـان دوره خدمـت سـربازی را
برگـزار کنیم.
ناظـر ویـژه دوره سـرباز مهـارت برگـزاری دورههـای
آموزشـی سـرباز مهـارت در سـمنان را مطلـوب ارزیابـی
کـرد و گفـت :از ظرفیـت و پتانسـیل و خدمـات آمـوزش
تخصصـی جهاددانشـگاهی اسـتان بهعنـوان مجـری ایـن
طـرح اسـتفاده کامـل را ببریـد و در مـدت باقیمانـده تـا
پایـان طـرح در سـال جـاری از ظرفیـت  100درصـدی
پـادگان و مرکـز آموزشـی اسـتفاده کنیـد و هـر چند نفر
سـربازی کـه پذیـرش داریـد میتواننـد در ایـن دورههای
آموزشـی شـرکت کننـد.

برخـورد میکردنـد .بنـده با ایشـان مـراوده داشـتم و این
اخالقیـات را از نزدیـک مشـاهده میکـردم و انصافـا برای
مـن الگـو بودنـد و هرگـز وی را فراموش نخواهـم کرد.

دانشــگاه فعــال هســتند امــا تفــاوت حاجآقــا در چنــد
زمینــه بــود .یکــی اینکــه ایشــان بــه قــول آیــتاهلل
جــوادی آملــی ،در حــوزه از محکمــات و در دانشــگاه
نیــز فــردی شــناخته شــده بودنــد و بــر آرای فلســفی
غربــی نیــز تســلط داشــتند و بــر زبــان فارســی ،عربــی،
انگلیســی و آلمانــی مســلط بودنــد .شــاهنامه را مســلط
بــود و دکتــر کــزازی از نظــرات و آرای ایشــان در ایــن
زمینــه تقدیــر میکــرد.
وی ادامــه داد :ایشــان توانســت مرزهــای ناشــناخته
بیــن حــوزه و دانشــگاه را شناســایی و بــرای آنهــا
راهحــل ارایــه دهــد و یــک نمونــه آن ســازمان ســمت
و تربیــت طــاب بــود.

سالبیستودوم│شماره185
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شـرکت نوپـا ۴۵۰ ،شـرکت خلاق ۹ ،کارخانـه نـوآوری
و  ۷۰خانـه خلاق وجـود دارد .همـه اینهـا در  ۴واژه
و تـرم دسـتهبندی شـدهاند .ایـن تغییـرات ناگزیـر اسـت
چـرا کـه دنیا نیـز از فناوریهای گذشـته و دور به سـمت
فناوریهـای نـو حرکـت میکنـد.
برایـن اسـاس در رویـداد البـرز وینچـر ،طرحهـا
بـر سـه اسـاس طرحهـای طالیـی ،نقـرهای و برنـزی
تقسـیمبندی شـدهاند و طرحهـای طالیـی شـامل تامیـن
حداقـل  ۲۰درصـد سـرمایه مـورد نیـاز از طـرف صندوق
البـرز و طرحهـای نقـرهای نیـز از ضمانـت اصـل مبلـغ
سـرمایهگذاری توسـط صندوق البـرز برخوردار میشـوند.

■■■
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نماینده ساوه و زرندیه تاکید کرد:

گسترش فعالیتهای تخصصی
جهاددانشگاهی در حوزه صنایع
شهرستان ساوه

نماینــده مــردم ســاوه و زرندیــه در مجلــس شــورای
بــر لــزوم فعالیتهــای مرکــز آمــوزش تخصصــی کوتــاه
مــدت جهاددانشــگاهی در حــوزه صنایــع بهویــژه صنایــع
شهرســتان ســاوه و شــهرک صنعتــی کاوه تاکیــد کــرد.
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان
مرکــزی ۲۳ ،بهمنمــاه :رییــس جهاددانشــگاهی
اســتان مرکــزی بــا حجتاالســام ســبزی نماینــده
مــردم ســاوه و زرندیــه در مجلــس شــورای اســامی
دیــدار و گفتوگــو کــرد.
حجتاالسلام محمـد سـبزی نماینـده مـردم سـاوه
و زرندیـه در مجلـس شـورای اسلامی در ایـن دیـدار از
فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در ایـن شهرسـتان تقدیـر و
بـر لـزوم حمایـت همهجانبـه از ایـن نهـاد تاکیـد کـرد.
وی بــا اشــاره بــه گســترش فعالیــت مرکــز آمــوزش
تخصصــی کوتــاه مــدت جهاددانشــگاهی در حــوزه
صنایــع در شهرســتان ســاوه تاکیــد کــرد و افــزود:
جهاددانشــگاهی بایــد در زمینــه آموزشهــای تخصصــی
حــوزه صنایــع شهرســتان ســاوه و شــهرک صنعتــی کاوه
ورود پیــدا کنــد.
دکتـر علیاصغـر غفـاری زاده رییـس جهاددانشـگاهی
اسـتان مرکـزی در ادامه به ارایـه گزارشـی از فعالیتهای
انجـام شـده ایـن نهـاد در سـال جـاری در حوزههـای
پژوهشـی ،آموزشـی ،مراکـز علمـی کاربـردی و آمـوزش
تخصصـی کوتـاه مـدت در شهرسـتان سـاوه پرداخـت.
وی بــا اشــاره بــر اینکــه شهرســتان ســاوه از
ظرفیتهــای باالیــی در اســتان و کشــور برخــوردار
اســت بــر لــزوم تقویــت و گســترش آموزشهــای
تخصصــی کوتــاه مــدت در ایــن شهرســتان تاکیــد کــرد
غفــاری زاده اضافــه کــرد :رویکــرد جدیــد فعالیتهــای
جهاددانشــگاهی در شهرســتان ســاوه در زمینــه آمــوزش
و گســترش فعالیتهــای کوتــاه مــدت در حــوزه صنایــع
مســتقر در ایــن شهرســتان و شــهرک صنعتــی اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه فعالیــت مرکــز
آمــوزش علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی ســاوه اظهــار
کــرد :بــا توجــه بــه رویکــرد دانشــگاه علمــی کاربــردی
مبنــی بــر فعالیــت مراکــز آموزشــی در حــال تعلیــق،
فعالیــت ایــن مرکــز آموزشــی از مهرمــاه ســال تحصیلــی
آینــده آغــاز خواهــد شــد.
ایــن مقــام مســوول بــا ترســیم چشــمانداز آینــده
جهاددانشــگاهی ،خواســتار حمایــت نماینــده ســاوه
و زرندیــه از کلیــه عالیــت هــای ایــن نهــاد بهویــژه
فعالیــت مجــدد مرکــز علمــی کاربــردی ســاوه شــد.

دکتــر غفــاری زاده در ادامــه بــا اشــاره بــه فعالیــت
مرکــز خدمــات تخصصــی انــار ســاوه ،اظهــار کــرد :بــا
توجــه بــه رتبــه دوم شهرســتان ســاوه از نظــر مقــدار
باغــات انــار در کشــور و نزدیکــی بــه پایتخــت و موقعیــت
مناســبت جغرافیایــی ،بهتریــن گزینــه جهــت ایجــاد
مرکــز خدمــات تخصصــی انــار در ســاوه اســت.
وی اضافــه کــرد :مرکــز خدمــات تخصصــی انــار ســاوه
یکــی از حوزههــای مهــم فعالیــت جهاددانشــگاهی
اســت .در مرکــز خدمــات تخصصــی انــار ،مســایل انــار
بهصــورت زنجیــرهای و از تولیــد تــا عرضــه پیگیــری
خواهــد شــد و جهاددانشــگاهی در ایــن مرکــز دنبــال
حــل مشــکالتی همچــون سفیدشــدگی انــار ،کــرم
گلــوگاه انــار و ســرمازدگی باغــات کــه ســالیانه خســارت
زیــادی بــه باغــداران وارد میکننــد ،خواهــد بــود و
برداشــت و فــراوری محصــوالت هــم از جملــه مــوارد در
دســت اقــدام در ایــن مرکــز اســت.
ایــن مقــام مســوول خاطرنشــان کــرد :فعالیــت
ایــن مرکــز در زمینههــای تخصصــی مشــاورهای،
آموزشــی ،خدمــات تجــاری و دانشبنیــان خواهــد
بــود .بهرهبــرداران اصلــی محصــوالت تولیــدی مرکــز،
باغــداران انــار هســتند کــه بــا توجــه بــه انحصــاری
بــودن محصــوالت تولیــدی و همچنیــن کاربــردی بــودن
در راســتای کاهــش ضایعــات انــار و افزایــش کیفیــت
تولیــدات ،پیشبینــی میشــود در ســه ســال فعالیــت
مرکــز ،بخــش قابــل توجهــی از باغــداران منطقــه از
محصــوالت تولیــد شــده اســتقبال نماینــد.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان در پایـان بر گسـترش
فعالیتهـای آموزشهـای تخصصـی بـا توجه به پتانسـیل
و ظرفیتهـای شهرسـتان سـاوه در بخش مرتبـط با مرکز
خدمـات تخصصـی انار سـاوه و آموزش متخصصـان حوزه
انـار ،باغـداران و کشـاورزان تاکید کرد.
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برگزاری اختتامیه دومین محفل
ادبی ساعت دلتنگی

روابط عمومـی جهاددانشـگاهی واحـد همدان،
 18بهمنمـاه :علـی کالنترنیـا رییـس جهاددانشـگاهی
همـدان در اختتامیـه دومیـن محفل ادبی سـاعت دلتنگی
کـه بـه همـت معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی همدان
برگـزار شـد ،اظهـار کـرد :فراخـوان دومیـن دوره محفـل
ادبـی سـاعت دلتنگـی از ابتـدای دیمـاه منتشـر شـد و
بیـش از  ۱۰۰اثـر بـه دبیرخانه رسـید.
کالنترنیـا افـزود :در این دوره عالوه بر شـاعران اسـتان
همـدان ،از شـهرهای تهران ،قـم ،اصفهان ،رشـت ،آبادان،
مشـهد ،کرمان ،یاسـوج نیز اثر ارسـال کـرده بودند.
وی ادامـه داد :آثـار رسـیده بـه این دوره برای شـرکت
در عصـر شـعر کشـوری جهـاد بـا موضـوع گرامیداشـت
سـردار سـلیمانی ،در اسـتان گلسـتان ارسـال شـده است.
مشـاور فرمانده سـپاه انصارالحسـین همدان در مراسم
اختتامیـه محفـل ادبی "عصـر دلتنگی " گفت :شـاعران با
هنـر شـعر خـود میتوانند مظلومیـت ،شـجاعت ،قهرمانی
و دالورمـردی و حماسـه شـهدا و رزمندگانمـان در دوران
دفـاع مقـدس را با زبـان اثرگذارتری بیـان کنند.
سـردار مهـدی فرجـی بـا اشـاره بـه سـالگرد والفجـر
هشـت بهعنـوان یکـی از بزرگتریـن و پیچیدهتریـن
عملیاتهـای نظـام جمهـوری اسلامی در دنیـا اظهـار
کـرد :از هشـت هـزار شـهید دفاع مقـدس اسـتان همدان
دو هـزار و  ۱۰۰شـهید مربـوط بـه سـه عملیـات کربالی
چهـار ،کربلای پنـج و والفجـر هشـت بـوده اسـت.

کارگاه آموزشی مجازی «تولید
پادکست» برگزار شد

روابـط عمومـی پژوهشـکده علـوم بهداشـتی
جهاددانشـگاهی ۲۴ ،بهمنمـاه :کارگاه آموزشـی
مجـازی «تولیـد پادکسـت» بـه همـت پژوهشـکده
علـوم بهداشـتی جهاددانشـگاهی و بـا حضـور جمعـی از
دانشـجویان و پژوهشـگران حـوزه سلامت  ۲۴بهمـن
برگـزار شـد.
مـدرس ایـن وبینـار دکتـر فاطمـه زارعـی اسـتادیار
دانشـکده پزشـکی دانشـگاه تربیـت مـدرس در زمینـه
"تولیـد پادکسـت " گفـت :جهـان قابلشـنیدن اسـت.
وی در ادامـه بیـان کـرد :تکنیکهـا ،قالبهـا و
روشهایـی وجـود دارد کـه شـنیدن را تسـهیل میکنـد
و در دسـترس همـه قـرار میدهـد .همـه یعنـی عدالـت
اجتماعـی در آمـوزش .آمـوزش سلامت میتوانـد
بهسـادگی بـا شـنیدن یکـی از خروجیهـای پادکسـت
اتفـاق بیافتـد ،تنهـا با یـک لینـک و همهجا و همـه زمان
متخصـص آمـوزش سلامت خـوب میدانـد کجـا بایـد
سـادهگویی کنـد ،کجـا بایـد تاکید کنـد ،کجا بایـد نکات
مهـم را بیشـتر بیـان کنـد.
دکتـــر زارعـــی گفـــت :بیـــان مطالـــب پیچیـــده در
حـــوزه ســـامت بـــا صـــدای خـــوب و تأثیـــر گـــذار
اثـــرش را میگـــذارد .در ایـــن روش رســـانه و کانـــال
انتق ــال پی ــام س ــامت بص ــری نیس ــت بلک ــه ش ــنیداری
اســـت آموختـــن انـــواع پادکســـت ،روشهـــای تولیـــد و
انـــواع تکنیکهـــا ،نرمافزارهـــا و پلتفرمهـــای آنالیـــن
تولیـــد آن مهـــم اســـت و شـــاید مهمتـــر از آن داشـــتن
ســـناریو خـــوب بـــرای روایـــت قصـــه ســـامت اســـت.
داشـــتن ایـــن توانمندیهـــا کمـــک میکنـــد انتقـــال
پیـــام ســـادهتر و موثرتـــر اتفـــاق بیافتـــد.
گفتن ــی اس ــت ،در ای ــن کارگاه ت ــاش ش ــد بخش ــی
از ایـــن مهارتهـــا بـــه متخصصـــان و پژوهشـــگران
عالقهمنـــد آمـــوزش داده شـــود .پژوهشـــکده علـــوم
بهداشـــتی بـــا هـــدف دانشافزایـــی و ارتقـــا توانمنـــدی
متخصصـــان حـــوزه ســـامت اقـــدام بـــه برگـــزاری
کارگاههـــا و وبینـــار هـــای مختلفـــی در ابعـــاد مختلـــف
حـــوزه ســـامت مینمایـــد کـــه امیـــد اســـت ایـــن
برنامههـــای آموزشـــی نقـــش موثـــری در ارتقـــا
توانمنـــدی متخصصـــان و پژوهشـــگران دســـتاندرکار
در بخـــش ســـامت داشـــته باشـــد.
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جهاددانشگاهی پلی میان علم و
صنعت است

عضو کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس
شورای اسالمی مهمترین دستاورد انقالب اسالمی را
تشکیل جهاددانشگاهی دانست و گفت :جهاددانشگاهی
پلی میان علم و صنعت است و تلفیق این دو به زیبایی در
جهاددانشگاهی انجام میشود.
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان
رضـوی ۲۴ ،بهمنماه :حسـین عبـاس زاده امامـی راد،
در نشسـت بـا رییـس و معاونان سـازمان جهاددانشـگاهی
خراسـان رضـوی بـا اشـاره به سـخن مقام معظـم رهبری
مبنـی بـر اینکـه "جهاددانشـگاهی مولـود مبـارک انقالب
اسـت" ،افـزود :مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه گام دوم
انقلاب اسلامی دو حـوزه علـم و صنعت را از مسـیرهای
توسـعه کشـور برشـمردهاند.
نماینده مردم چناران ،گلبهار ،طرقبه و شاندیز در

همایش بررسی شاخصههای جهاد
تبیین با محوریت دانشگاهیان در
فردای انقالب در ارومیه برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان
غربـی ۲۳ ،بهمنمـاه :وبینـار بررسـی شـاخصههای
جهـاد تبییـن بـا محوریت دانشـگاهیان در فـردای انقالب
بـه همت کمیته اجرایی دانشـجویی و دانشـگاهیان سـتاد
بزرگداشـت دهه فجر اسـتان ویژه اسـاتید ،اعضـای هیات
علمـی دانشـگاهها و دانشـجویان برگـزار شـد.
در این همایش که با موضوع جهاد تبیین با مشارکت
دانشگاههای استان بهصورت وبیناری برگزار شد دکتر
جوادی معاون فرهنگی دانشگاه ارومیه با اشاره به تاکیدات
مقام معظم رهبری در مورد جهاد تبیین و سفارشها و
توصیههای مکرر ایشان در این خصوص افزود :از مفاد
پیامهای مقام معظم رهبری چنین استنباط میشود
که دشمن در حال اجرای یک جنگ ترکیبی است و
در حوزههای اقتصادی ،سیاسی و دیپلماتیک و امنیتی
و فرهنگی ملت ایران را تهدید و با نفوذ و جنگ ادراکی و
شناختی در تمامی عرصهها درصدد است افتخارآفرینیهای

بررسی برخورداری مربیان
جهاددانشگاهی از  ۸۰درصد حقوق
و مزایای ریالی مرتبه استادیاری

روابط عمومی جهاددانشـگاهی  3اسـفند ماه:در
جلسـه  ۴۶۰شـورای علمی جهاددانشـگاهی کـه با حضور
اکثریـت اعضـا برگـزار شـد ،موضـوع برخـورداری مربیان
ایـن نهـاد از  ۸۰درصـد حقـوق و مزایـای ریالـی مرتبـه
اسـتادیاری موردبررسـی قـرار گرفت.
در ابتدای این جلسه دکتر محمدصادق بیجندی معاون
آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی پیرامون فرایند بررسی
و ارائه این پیشنهاد در کمیسیون مرکزی ارتقاء توضیحاتی
ارائه کرد و در ادامه دکتر محسن غفوریان مدیرکل
دبیرخانه امور اعضای هیأت علمی و کمیسیونهای دائمی
گفت :با توجه به تغییرات اعمالشده در آئیننامه ارتقاء  ،از
سال  ۹۷امکان ارتقاء مربیان به استادیاری براساس امتیاز
ممنوع بوده و صرفاً با ارائه مدرک دکتری امکان ارتقاء
مهیا است .لذا با توجه به تعداد باالی اعضای هیئتعلمی
در مرتبه مربی پیشنهاد میشود شیوهنامه پیشنهادی در
شورای علمی موردبررسی قرار گیرد.
در ادامه جلسه  ،اعضای شورای علمی نظرات و
دغدغههای خود پیرامون این موضوع را مطرح کرد و در
پایان مقرر شد گزارش جامعی از وضعیت این مربیان با
تأکید بر فعالیتهای پژوهشی و فناورانه تهیهشده و در
جلسهای با حضور معاونان آموزش و کارآفرینی  ،پژوهش و
فناوری و پشتیبانی و مدیریت منابع  ،بررسی و شیوهنامه
جدیدی برای بررسی به شورای علمی ارائه شود.
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بررسی روند اجرای طرح آموزشی
سرباز مهارت در شیراز

روابط عمومی جهاددانشـگاهی فارس  9اسـفند
مـاه :با حضور مسـئوالن ملـی و اسـتانی ورزش و جوانان،
رییـس جهاددانشـگاهی فـارس ،فرمانده پادگان آموزشـی
احمدبن موسـی(ع) و شـماری از مسـئوالن آموزش سپاه،
ارتـش و نیـروی انتظامـی در اسـتان از روند اجـرای طرح
آموزشـی سـرباز مهـارت بازدیـد و وضعیـت انجـام ایـن
طـرح ،بررسـی و از همـکاران جهاددانشـگاهی در اجـرای
طـرح قدردانی شـد.
با حضور مدیرکل ورزش و جوانان فارس ،رییس
جهاددانشگاهی فارس ،نماینده وزارت ورزش و جوانان،
فرمانده پادگان آموزشی حضرت احمدبن موسی(ع) و
نمایندگان یگانهای نظامی سپاه ،نیروی انتظامی ،ارتش،
نماینده استانداری فارس و معاون فرهنگی و جوانان اداره
کل ورزش و جوانان ،معاون آموزشی جهاددانشگاهی فارس
و شماری از همکاران ،روند اجرای طرح آموزشی سرباز
مهارت در پادگان احمدبن موسی(ع) نیروی دریایی سپاه
مورد بازدید و روند تداوم اجرای این طرح در سال آینده
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مجلس شورای اسالمی ،افزود :جهاددانشگاهی پلی میان
علم و صنعت است و تلفیق علم و صنعت به زیبایی در این
نهاد انقالبی انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهایی که در
جهاددانشگاهی انجام میشود مورد نیاز کشور است ،ادامه
داد :در همه حوزهها نیازمند کمک جهاددانشگاهی هستیم
بهویژه در تصویب طرحهای مجلس شورای اسالمی که به
قانون تبدیل میشود؛ چراکه باید آسیب طرحها از زوایای
مختلف نگریسته شود.
وی به تحریم و شرایط سخت اقتصادی کشور اشاره
و تصریح کرد :مجموعههایی همچون جهاددانشگاهی
میتوانند در این شرایط مشکالت کشور را حل نمایند.
عضو کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس
شورای اسالمی یکی از راههای برونرفت از شرایط فعلی
را تکیهبر توان داخلی ذکر و اظهار کرد :نوع فعالیتهای
جهاددانشگاهی به گونهای است که میتوان به آن تکیه
کرد.
عباس زاده امامی راد مراودات اقتصادی با کشورهای
همسایه و توسعه صادرات به این کشورها را از دیگر راههای
برونرفت از شرایط موجود دانست و افزود :نگاه ویژه به
تولیدات داخل نیز از دیگر راههای برونرفت از شرایط
موجود اقتصادی کشور است.
نماینده مردم چناران ،گلبهار ،طرقبه و شاندیز در
مجلس شورای اسالمی با اشاره به ظرفیتهای حوزه
انتخابیه خود در موضوعات گردشگری ،آثار تاریخی و
اشتغال روستایی عنوان کرد :جمعیت روستایی کشور از
 ۷۰درصد ابتدای انقالب به  ۳۰درصد در حال حاضر
رسیده است و این موضوع بسیار نگرانکننده است.
وی ادامه داد :کاهش جمعیت روستایی ،افزایش
حاشیهنشینی در شهرها و در نتیجه فقر را به دنبال دارد و
باید با ایجاد اشتغال در روستاها بتوانیم مهاجرت معکوس
از شهرها به روستاها را داشته باشیم.
دکتر حمیدرضا بیدخوری سرپرست سازمان
جهاددانشگاهی خراسان رضوی نیز در این نشست به
معرفی ظرفیتهای این سازمان در حوزههای پژوهش
و فناوری ،آموزشی و فرهنگی پرداخت و از آمادگی این
سازمان برای کمک به توسعه شهرستانهای چناران،
گلبهار ،طرقبه و شاندیز خبر داد.

ملت ایران را ناجوانمردانه سیاه نمایی و کتمان و مشکالت
را بزرگنمایی کند.
وی بیان داشت :مقام معظم رهبری با هوشمندی برای
مقابله با جنگ رسانهای غرب ،به جهاد تبیین در همه
عرصهها بهوسیله همه اقشار نخبگانی و عموم مردم کردند.
وی اظهار کرد :جهاد تبیین یعنی تالش با تمام توان
در راه خدا ،یعنی تمامی علما ،دانشگاهیان ،نخبگان،
روحانیون و خواص باید بتوانند واقعیتها را و آنچه که
وجود دارد را برای مردم بیان کنند نباید اجازه دهیم
حقایق کتمان شود.

مورد بررسی قرار گرفت.
فرمانده پادگان آموزشی حضرت احمدبن موسی(ع)
نیروی دریایی سپاه ،در حاشیه این بازدید ،گفت :این پادگان
یک مرکز آموزشی رده سرباز محسوب میشود و ساالنه
حدود  ۱۲هزار نفر در آن دوره آموزشی را طی میکنند.
سرهنگ پاسدار قربانزاده با بیان این که حدود ۷۰
درصد از کل سربازان تحت آموزش این مرکز مربوط به
استانهای جنوبی است ،یادآور شد که حدود  ۱۰تا ۱۵
درصد سربازان ،برای آموزش تخصصی انتخاب شده و
تحت آموزش قرار میگیرند.
قربانزاده با اشاره به کوتاه شدن مدت دوره آموزشی ۲
ماهه به یک ماه به دلیل شیوع کروناویروس ،بیان کرد:
خوشبختانه به واسطه اجرای کامل و دقیق پروتکلهای
بهداشتی ،این مرکز علیرغم چالشها ،دچار تعطیلی نشد و
آموزشها در آن تداوم داشت.
این مقام نظامی سپاه بیان کرد که با همراهی فنی و
حرفهای ،هالل احمر ،جهاددانشگاهی و ورزش و جوانان،
دورههای آموزشی با هدف مهارت افزایی برای سربازان،
پیش بینی و اجرا شده است ،این دورهها را برای کمک
به ارتقاء آگاهی جوانان در زمینه مهارتهای فردی،
مهارتهای زندگی و داشتن نگاه بهتر به زندگی ،خوب
ارزیابی کرد.
قربانزاده ،با اشاره به دوره آموزشی سربازماهر ،لزوم
فراگیر شدن این دورهها به تمام دوره سربازی را موجب
تاثیرگذاری بیشتر دانست.
وی با بیان اینکه هر آموزشی برای تاثیرگذار بودن باید
منتهی به تغییر رفتار یا به دانش یا به مهارت شود ،قرار
گرفتن دورههای آموزشی سرباز ماهر در برنامه تفصیلی
مراکز آموزش نظامی سربازان را یک ضرورت برشمرد.
قربانزاده همچنین افزایش تعداد مربیان و استفاده از
سربازان با مدارک فوق لیسانس و باالتر به عنوان مربی
دورههای آموزشی را موجب ارتقاء کیفی دورهها ذکر کرد.
فرمانده پادگان آموزشی احمدبن موسی(ع) سپاه
همچنین از جهاددانشگاهی به واسطه تعامل مطلوب و
همراهی مناسب در برگزاری دورههای آموزشی قدردانی
کرد و ابراز امیدواری کرد که دورهها از سال آینده با در
نظر گرفتن راهکارهای ارتقا کیفیت و پوشش حداکثری
سربازان ،برگزار شود.
در بخشی از این جلسه ،نمایندگان مراکز آموزشی ارتش
و نیروی انتظامی نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و
خواستار معطوف شدن توجه بیشتر به برگزاری دورههای
تربیت مربی ورزشی در پادگانهای آموزشی شدند.
گسترش دامنه آموزشها برای همه گروههای تحصیلی
سربازان ،اجرای راهکارهایی برای تسهیل در دریافت
مدرک پایان دوره آموزشی ،توجه به حمایت و هدایت
آموزش گیرندگان پس از اتمام دوره سربازی برای استفاده
از مهارت فراگرفته شده در ایجاد اشتغال و کارآفرینی،
از دیگر مباحث مد نظر و مطرح شده در این جلسه بود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس نیز با تشکر
از جهاددانشگاهی فارس گفت :با این طرح در کنار دیگر
آموزه های دوره خدمت سربازی که باعث افزایش مهارت
خواهد شد ،زمینه ساز ورود سربازان جوان هر یک در
جایگاه اجتماعی و تعیین کننده ادامه دهنده مسیر
پیشرفت ایران اسالمی خواهد بود.
دکتر حیدر صفرپور اظهار کرد :از ابتدای سال ۱۴۰۰
تاکنون  ۱۱هزار  ۲۷۰سرباز در  ۴پادگان فارس آموزش
های مهارت زندگی را فراگرفتند.
وی ادامه داد :این طرح بر اساس تفاهمنامه وزارت
ورزش و ستاد نیرو های مسلح در پادگان ها و مراکز
آموزش نیروهای وظیفه اجرا می شود .
صفرپور افزود ۴ :پادگان شهید سید قنبر ترابی  ۰۷کازرون ،
احمد بن موسی موسی شیراز ،حضرت ولی عصر (عج) آباده و شهید

سالبیستودوم│شماره185

166

برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

دستغیب جهرم در استان فارس میزبان این طرح ملی است .
رییس جهاددانشگاهی فارس نیز گفت :استان فارس
جزو استانهای موفق در اجرای طرح سرباز مهارت به
شمار میرود و رتبه اول را در کشور کسب کرده است.
مظاهر بابایی با اشاره به اینکه طرح سرباز مهارت
براساس تفاهمنامهای ملی بین ستاد نیروهای مسلح،
وزارت ورزش و جوانان و جهاددانشگاهی اجرایی شده
است ،گفت :استان فارس از سال  ۹۸اجرای این طرح را
آغاز کرده است.
بابایی با بیان اینکه ایرادات و نقدهای طرح سربازماهر،
با همراهی دستگاههای ذیربط در اجرای طرح ،در حال
مرتفع شدن است ،گفت :جهاددانشگاهی در این زمینه
تنها آموزش را مد نظر نداشته بلکه هدایت و حمایت افراد
آموزش دیده را دنبال کرده است.
وی گفت :جهاددانشگاهی نهادی برخاسته از بطن
انقالب بوده که با هدف توسعه فعالیتهای علمی،
پژوهشی ،فرهنگی با روحیه جهادی و انقالبی ،به فرمان
حضرت امام شکل گرفته و منطبق با منویات مقام معظم
رهبری ،کار خود را تداوم داده است.
بابایی با اشاره به اینکه جوانان خالق ،کارآفرین و ماهر ،از
نیازهای ضروری امروز کشور است ،اجرای طرح سرباز ماهر را
با همین رویکرد ،اقدامی شایسته ارزیابی و تاکید کرد که باید با
رفع موانع ،کاستیها و مشکالت ،این برنامه را تقویت و دنبال کرد.
او یادآور شد :جهاد دانشگاهی چه در سطح ملی چه در
استان فارس ،آمادگی کاملی برای فعالیت در همه حوزههای
علمی ،پژوهشی ،آموزشی و فرهنگی ،متناسب با نیازهای
روز جامعه و دستگاههای اجرایی را دارد و میتواند در کنار
سازمانها و نهادها ،اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
بابایی با اشاره به پیشینه چهاردهه فعالیت آموزشی
در جهاددانشگاهی و ایجاد و تقویت ظرفیتهایی نظیر
پارک فناوریهای نرم و صنایع خالق فرهنگی ،گفت :این
نهاد هیچ زمانی رویکرد آموزشی صرف نداشته و همواره
فراگیران خود را مورد هدایت و حمایت قرار داده است.

نشست علمی آینده مشاغل و
مشاغل آینده

زمینه ها و مشاغل جدید در حوزه
پزشکی معرفی و تشریح شد

مدیـر مرکـز فـوق تخصصی درمـان ناباروری ابن سـینا
در ایـن نشسـت که توسـط معاونـت آمـوزش و کارآفرینی
و بـا همـکاری پژوهشـگاه ابـن سـینا جهاددانشـگاهی
برگـزار شـد ،به اهمیـت مشـاغل جدید در حوزه پزشـکی
اشـاره کـرد و گفـت :مشـاغل بسـیاری بـرای ایـن حـوزه
پیـش بینـی مـی شـود کـه برخـی از آن هـا شـامل؛
مدیریـت داده هـای پزشـکی ،طـراح تجهیـزات پزشـکی،
متخصـص بازاریابـی پزشـکی ،اپراتور ربات های پزشـکی،
متخصـص تغذیـه مولکولی ،مشـاور سلامت برای سـنین
بـاال ،پزشـک آنالیـن ،متخصـص بهداشـتفردی ،مدیریـت
تحقیـق و توسـعه سلامت ،طـراح ایمپلنـت و پروتزهـای
رباتیـک ،مهنـدس بافـت ،متخصـص اخلاق زیسـتی،
زیسـت اطالعات یا بیوانفورماتیـک ،متخصص ژن درمانی،
مشـاوره ژنتیکـی ،کاربـرد هـوش مصنوعـی در تشـخیص
هـای آزمایشـگاهی و تصویربرداری ،تله مدیسـین ،بیمه و
حـوزه سلامت و  ...هسـتند.
عضـو هیـات علمـی جهـاد دانشـگاهی در سـی امیـن
نشسـت علمـی آینـده مشـاغل و مشـاغل آینده بـه برخی
دیگـر از مشـاغل جدید در این حوزه اشـاره و خاطرنشـان
کـرد :حـوزه پزشـکی و نـوآوری هایـی کـه در بخش های
مختلـف ایـن حوزه رخ می دهد دارای رشـته های شـغلی

بسـیاری اسـت کـه در آینـده بـه شـغل هـای مهـم و بـا
درآمـد بـاال تبدیل می شـوند.
مدیـر مرکـز فـوق تخصصـی درمـان نابـاروری ابـن
سـینا در ایـن نشسـت بـا رشـته شـغل هـای دیگـر در
حـوزه پزشـکی و درمانـی اشـاره و یـادآور شـد :متخصص
یادگیـری عمیـق ،طـراح هـوش مصنوعـی چـت بافـت،
طـراح رابـط مغـز و کامپیوتـر ،طـراح درمـان واقعیـت
مجـازی ،مدیـر بیمارسـتان مجـازی ،تحلیلگـر اطالعـات
سلامت ،مدیـر مراقبـت هـای درمانـی ،دسـتیار بیمـار،
مشـاور اپـی ژنتیـک ،مشـاور مالـی سلامت ،متخصـص
جراحـی از راه دور ،درمانگـر سـایبورگ ،مهنـدس نانـو
مدیـکال و متخصـص سـاخت دارو هـای دقیـق از دیگـر  
مشـاغلی اسـت کـه آینـده بیسـار خوبـی دارد.
بـه گـزارش بـازارکار ،دکتـر صـادق تبـار بـا تاکیـد
بـر اینکـه بـرای توسـعه مشـاغل حـوزه پزشـکی ضمـن
فرهنـگ سـازی بایـد دوره هـا و سـرفصل های مـورد نیار
را طراحـی و تدویـن کنیم افـزود :در این حـوزه واحدهای
جهـاد دانشـگاهی مـی تواننـد نقـش مهـم و موثـری ایفـا
نماینـد .همچنیـن در این حوزه مشـاوره های آموزشـی و
تحصیلـی مـی توانـد بسـیار موثر باشـد.

■■■

ایجاد و راهاندازی رشته دانشگاهی
و کاربردی حکمرانی فناوری
اطالعات یک ضرورت است

دکتـر عبـداهلل تقـی پـور عضـو هیئتعلمـی جهـاد
دانشـگاهی در نشسـت "آینـده مشـاغل و مشـاغل آینـده
که توسـط معاونـت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشـگاهی
برگـزار شـد گفـت :ایجـاد و راهانـدازی رشـتههای
دانشـگاهی و کاربـردی حکمرانـی فنـاوری اطالعـات و
همچنیـن مدرسـه ملی حکمرانـی فناوری اطالعـات برای
مدیـران آینـده یـک ضـرورت اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت حکمرانـی فنـاوری اطالعات
در حـوزه مشـاغل آینـده و مشـاغلی کـه در ایـن عرصـه
قابلتعریف اسـت گفـت :ارز دیجیتال ،بلاک چین و همه
آنچـه تشـکیلدهنده متـاورس وفضـای مجـازی هسـتند،
بـر بسـتر فنـاوری اطالعات شـکل میگیرنـد و باید گفت:
فنـاوری اطالعـات فضایـی اسـت کـه نـه کهنه میشـود و
نـه از رده خـارج میشـود.
عضـو هیئتعلمـی جهـاد دانشـگاهی بـه فرصتهـای
شـغلی حـال و آینـده مبتنـی بـر حکمرانـی فنـاوری
اطالعـات اشـاره کـرد و گفـت :استراتژیسـت فنـاوری
اطالعـات ،متخصـص و طـراح سـرویسهای فنـاوری
اطالعـات ،کارشـناس پیکربنـدی و معماری سـرویسهای
فنـاوری اطالعـات ،متخصـص رفـع خرابـی سـرویس و
تـداوم سـرویس ،مدیر و کارشـناس تأسیسـات سـرویس،
مدیر و کارشـناس پیشـخوان سـرویس ،مدیر و کارشناس
تـداوم سـرویس ،مدیـر و کارشـناس سـطح سـرویس
(تعریـف تعهدات سـرویس و انـواع قراردادهـا و  )...و مدیر
و کارشـناس امنیت سـرویس از رشـته – شـغلهایی آتی
کـه در بحـث حکمرانـی فنـاوری اطالعات مطرح هسـتند
و ایـن مشـاغل آینده خـوب و درآمدزایی خواهند داشـت.
سـخنران نشسـت آینـده مشـاغل و مشـاغل آینـده به
بررسـی برخـی مدلهـای مفهومـی در حـوزه حکمرانـی
فنـاوری اطالعـات اشـاره کـرد و گفـت :مـدل مفهومـی
( )ITILو ( )FITSMبهمثابـه یـک الگوی چابک سـازی
بـرای  ITSMدر ایـن حـوزه قابـل پرداختـن و بررسـی
ا ست .
وی بهضــرورت ورود واحدهــای مختلــف جهــاد

دانشــگاهی بــرای طراحــی و استانداردســازی دورههــای
آموزشــی بــرای کارشناســان و مدیــران متناســب بــا
حکمرانــی فنــاوری اطالعــات اشــاره کــرد و گفــت:
مدرســه ملــی مهــارت بــرای آینــده مشــاغل و مشــاغل
آینــده جهــاد دانشــگاهی ،گامهــای خوبــی در ایــن حــوزه
برداشــته و میتــوان بــا همــکاری واحدهــای جهــاد
دانشــگاهی بــرای آینــده مشــاغل و مشــاغل آینــده بــر
بســتر فنــاوری اطالعــات برنامهریــزی کــرد.
به گزارش بازارکار دکتر تقی پور با تأکید بر اینکه همه
مشاغل شغلی حال و آینده بر پایه فناوری اطالعات است
افزود :در حال حاضر خأل شدیدی در مشاغل مربوط به
استراتژیست فناوری اطالعات و طراحی سرویس مشاهده
میشود.

■■■

تربیت نیروی انسانی متخصص نیاز
مهم آبزیپروری در کشور است

چهاردهمیــن نشســت علمــی آینــده مشــاغل و
مشــاغل آینــده بــا عنــوان آینــده مشــاغل و مشــاغل
آینــده حــوزه شــیالت و آبزیــان توســط معاونــت آمــوزش
و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی بــا همــکاری واحــد
هرمــزگان برگــزار شــد.
دکتــر رضــا فیــض بخــش متخصــص در اقتصــاد
آبزیــان در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه هــزاران
شــغل جدیــد در حــوزه آبزیــان و شــیالت وجــود
دارد خاطرنشــان کــرد :پتانســیلهای خوبــی بــرای
اشــتغالزایی در ایــن حــوزه وجــود دارد و هــزاران شــغل
میتوانیــم در حــوزه آبزیپــروری ایجــاد کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از فناوریهــا در
حــوزه آبزیــان بســیار اهمیــت دارد یــادآور شــد :مــزارع
آبزیپــروری بهشــدت درحالتوســعه اســت ،در حــوزه
شــیالت و آبزیــان نیــاز بــه آموزشهــای بســیاری اســت.
رشــتههای بینرشــتهای بایــد در حــوزه آبزیــان ایجــاد
شــود .واحدهــای تئــوری بایــد بــه واحدهــای کاربــردی
تبدیــل شــود تــا دانشآموختــگان ایــن بخــش بتواننــد
کار در مــزارع را یــاد بگیرنــد.
فیــض بخــش بــا تصریــح اینکــه توجــه بــه
آموزشهــای کاربــردی مرتبــط بــا مــزارع خیلــی مهــم
اســت افــزود :در زمینــه تکثیــر میگــو متخصــص داخلــی
نداریــم و از تیمهــای خارجــی اســتفاده میکنیــم
و دانشــگاههای مــا در ایــن زمینههــا اقــدام خاصــی
نکردهانــد .دنیــا ســرمایهگذاری خوبــی در توســعه
فنــاوری و توســعه مــزارع پــرورش ماهــی و  ...انجــام داد
و مــا بایــد بــه ایــن سمتوســو حرکــت کنیــم.
او مشــکل اصلــی بیــکاری دانشآموختــگان حــوزه
شــیالت و آبزیــان را عــدم توانایــی و مهــارت در انجــام
کار عنــوان کــرد و گفــت :یکــی از مشــکالت ایــن اســت
کــه وزارت علــوم واحدهــای کاربــردی را حــذف و
واحدهــای تئــوری را افزایــش داده و بایــد بازنگــری الزم
را در ایــن حــوزه داشــته باشــد.
فیــض بخــش در ادامــه نشســت آمــوزش و کارآفرینــی
جهاددانشــگاهی افــزود :الکترونیــک و رایانــه در
آبزیپــروری میتوانــد بخشــی از ریســکها را کاهــش
دهــد و بایــد از ایــن فناوریهــا در آبزیپــروری در
قفــس ،پــرورش ماهیــان خاویــاری ،ماهیــان ســرد آبــی و
گــرم آبــی ،ماهــی تیالپیــا ،ماهیــان زینتــی و همچنیــن
انــواع صیدهــا کــه در آینــده تخصصــی خواهــد شــد
اســتفاده کنیــم.

ماهیت همه مشاغل بهسوی
مشاغل نو و آینده سوق مییابد

■■■

لزوم توجه دانشگاه ها و مراکز
آموزشی به توسعه مشاغل مهارتی
در حوزه مواد پیشرفته

عضـو هیـأت علمی جهاد دانشـگاهی با اشـاره به اینکه
رتبـه ایـران در تولیـد مقالـه و فعالیـت هـای حـوزه مـواد
پیشـرفته ،رتبـه خوبـی اسـت گفـت :در تولیـد مقالـه در
ایـن حـوزه بـا  9443مقالـه رتبـه اول خاورمیانه هسـتیم
کـه بـه لحـاظ کمی رتبـه مناسـبی اسـت اما بایـد تالش
کنیـم مشـاغل و مهـارت هـای آینـده نیـز در ایـن بخش
توسـعه یابد.
وی بـا شـاره بـه اینکه پتانسـیل های خوبـی در زمینه
توسـعه مشـاغل نـو و آینـده در ایـن بخـش وجـود دارد
گفـت :خوشـبختانه در حـوزه مواد پیشـرفته بیش از 120
هـزار دانـش آموختـه و  20هـزار دانشـجو داریـم و حوزه
مـواد و متالـورژی با تحوالت بسـیار زیادی مواجه اسـت و
تقاضا برای مشـاغل جدید در  این بخش بسـیار باالسـت.
دکتـر عزیـزی بـا اشـاره بـه اهمیـت آینـده مشـاغل
در ایـن بخـش گفـت :فنـاوری هـای مـواد پیشـرفته در
زمـره فنـاوری هـای عـام ،فرابخشـی ،و توانمندسـاز برای
حـوزه هـای اولویـت دار محسـوب مـی شـوند و بایـد بـه
ایـن بخـش به عنوان بسـتر توسـعه بـازارکار و مشـاغل نو
توجـه ویژه داشـته باشـیم.
عزیـزی بـر توسـعه واحدهـای درسـی کاربـردی برای
دانشـجویان تاکید کرد و گفت :توسـعه رشـته های جدید
و تخصصـی بایـد از سـوی مدیران آموزش عالی کشـور در
ایـن حـوزه مـورد توجـه قـرار گیرد ،توسـعه کمـی خوبی
در کشـور صـورت گرفتـه امـا بـه لحـاظ تجاری سـازی و

■■■

هوش تجاری و هوشمندی
در کسبوکار در مشاغل آینده
اهمیت بسیار دارد

مهندس مرتضی حاجی پور متخصص هوش تجاری در
این نشست وبیناری به بررسی تأثیر هوش تجاری بر آینده
مشاغل و مشاغل آینده پرداخت و خاطرنشان کرد" :هوش
تجاری و هوشمندی در کسبوکار" موضوع بسیار مهمی
است که هدفش کمک کردن به توسعه فرآیند کسبوکار
است.
وی به موضوع روند هوشمندی کسبوکار اشاره کرد و
گفت :در بحث هوشمندی کسبوکار توصیف وضع موجود،
علت وضع موجود ،پیشبینی آینده و ارائه راهکار در این
زمینه بسیار حائز اهمیت است.
وی گریزی به هوش سازمانی زد و تصریح کرد:
یکی از زمینههای کاربرد هوش کسبوکار در موفقیت
سازمانهاست و به عبارتی هوش سازمانی بحث امکان
تمدید قراردادها ،نظم ورود و خروج کارکنان ،ترفیع و
تشویق کارمندان و اجرای قوانین متناسب با اهداف را
دنبال میکند.
وی به موضوع آینده مشاغل و مشاغل آینده پرداخت
و گفت :مشاغل آینده بستر حضور خود را در بخشهای
مختلف از کشاورزی تا حوزه پزشکی و داروسازی را به
نمایش گذاشتهاند و میتوانند خود را بهعنوان همکار
انسانها درزمینه مشاغلی مثل اپراتور کامپیوتر ،تایپیست،
مترجم ،دستیار مجازی ،راننده ،نظافتچی منزل و  ...مطرح
نمایند.
وی با طرح این سؤال که آیا با توسعه مشاغل آینده
انسان جای خود را به ابزارهایی مثل هوش مصنوعی و ...
خواهد داد یا نه گفت :شاید نتوان گفت هوش مصنوعی
جای انسان را میگیرد اما باید پذیرفت انسانها باید به
هوش مصنوعی بهصورت همکار نگاه کنند.
حاجی پور با تصریح اینکه هوش تجاری و هوش
مصنوعی یک زمینه میانرشتهای است اظهار داشت:
هوش تجاری یک اصطالح تجاری است و از دادههایی که
در سازمان وجود دارد بهدرستی استفاده میکند.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

شـانزدهمین نشسـت از سلسـله نشسـتهای علمـی
آینـده مشـاغل و مشـاغل آینـده بـا موضـوع "آینـده
مشـاغل و مشـاغل آینـده در حـوزه مـواد پیشـرفته" بـه
همـت معاونـت آمـوزش و کارآفرینـی جهاد دانشـگاهی و
بـا همکاری سـازمان جهـاد دانشـگاهی یزد روز سهشـنبه
 4آبانمـاه  ۱۴۰۰برگـزار شـد.
دکتـر مـژده عزیـزی ،دکتـرای مهندسـی مـواد و
متالـورژی ،عضـو هیـأت علمـی جهـاد دانشـگاهی در این
وبینـار تخصصـی با اشـاره بـه اینکـه توجه و توسـعه مواد
پیشـرفته یـک اولویـت اسـت گفـت :توسـعه حـوزه مـواد
پیشـرفته یکی از چند اولویت اساسـی کشـورهای توسـعه
یافته در آمریکا ،اروپا ،آسـیا و  ...اسـت و کشـور دانشـگاه
هـا و مراکـز آموزشـی و مهارتـی کشـورمان نیـز بایـد بـه
ایـن حـوزه اسـتراتژیک و راهبـردی توجه ویژه ای داشـته
با شد .
وی بـا تصریـح اینکـه حـوزه مـواد پیشـرفته یکـی از
عرصـه هـا و پیشـران هـای سـایر بخـش هـا و فنـاوری
هاسـت اظهـار داشـت :بـا ظرفیـت هـا و پیشـرفت هایـی
کـه در کشـورمان فراهـم شـده بایـد تلاش کنیـم ایـن
بخـش در اسـناد و برنامـه های باالدسـتی و پایین دسـتی
و همچنیـن نقشـه جامـع علمی کشـور بیش از هـر زمانی
مـورد توجـه قرار گیـرد .در ایـن زمینه توجه به رشـته ها
و سـرفصل هـای جدیـد یـک ضـرورت اسـت.
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دکتـر محمدرضـا سـپهری در ایـن نشسـت تخصصـی
کـه بـا حضـور دکتـر محمدصـادق بیجنـدی معـاون
آمـوزش و کارآفرینـی و مدیـران و کارشناسـان آموزشـی
سراسـر کشـور برگـزار شـد ابتدا بـه روندهـای کالن مؤثر
بـر آینـده کار پرداخـت و گفـت :تغییـرات جمعیتـی،
تغییـرات تکنولوژیـک (انقلاب چهارم صنعتـی) ،تغییرات
و پیامدهـای جهانـی شـدن و تحـوالت غیرمترقبـه از
موضوعـات مؤثـر بـر ایـن روندهـای کالن هسـتند.
رییـس اسـبق موسسـه کار و تأمیـن اجتماعـی بـا
اشـاره بـه رواج یادگیـری غیررسـمی گفت :هر روز سـهم
آموزشهـای رسـمی کاهـش و از سـوی دیگـر سـهم
آموزشهـای غیررسـمی افزایـش مییابـد و بایـد اعلام
کنـم در ر
وندهـای کالن مؤثـر بـر آینـده مشـاغل ،سـهم
آموزشهـای رسـمی بـه  25درصـد کاهش خواهـد یافت.
وی بـه پیشـرانهای اصلـی تغییـر در جهان کار اشـاره
کـرد و گفـت :پیشـرفتهای فنـاوری ،تغییـرات اقلیمـی،
تحـوالت جمعیتـی ،جهانی شـدن و تحوالت غیـر مترقبه
ماننـد کووئیـد  19از عوامـل اصلـی تغییـرات در جهـان
هستند .
سـپهری با اشـاره بـه رواج یادگیری بهجـای آموزش و
تحـول در سیسـتمهای آمـوزش سـنتی گفـت :هـر روز با
رواج بیشـتر یادگیـری غیررسـمی و مادامالعمـر و توسـعه
مفهـوم اشـتغال پذیـری ( )Employ abilityمواجـه
هسـتیم و بـه عبـارت دیگر مفهوم توسـعه مفهوم اشـتغال
پذیـری وارد ارزیابـی عملکرد دانشـگاهها شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دانشـگاهها بهسـوی یادگیری
و توسـعه مهارتهـا پیـش میرونـد گفـت :در ایـن زمینه
مسـوولیت و نقش نهادهای آموزشـی رسـمی و غیررسمی
مثل وزارت علوم ،جهاددانشـگاهی و سـازمان آموزشهای
فنـی و حرفهای مهم اسـت.
وی بـر لـزوم توجه بر آموزشهـای مهارتی اشـاره کرد
و گفـت :در ایـن زمینـه آمـوزش و پـرورش و وزارت علوم
بـه اهـداف از پیـش تعییـن شـده در برنامههـای توسـعه
دسـت نیافتهاند.
رییـس موسسـه کار و تأمیـن اجتماعـی بـا اشـاره
بـه منابـع مشـاغل آینـده گفـت :مشـاغل سـبز ،اقتصـاد
مراقبـت ،اقتصـاد گیـگ ،اقتصـاد روسـتایی ،زنجیرههـای
عرضـه جهانـی و رباتیـک از منابع مشـاغل آینده هسـتند
کـه بایـد مـورد توجـه قـرار بگیرنـد.
وی بـر چالشهـا و فرصتهـای جدیـد در حـوزه
مشـاغل اشـاره کـرد و گفت :ماهیـت مشـاغل تغییر کرده
و در حـال حاضـر بـا اسـتفاده از مهارتهـا و فناوریهـا
کارهـا و مشـاغل در هـر زمـان و هـر مـکان و هـر ابـزاری
ممکـن شـده و دیگـر تعطیلـی در کار معمـا نـدارد.
وی بـا اشـاره بـه انقلاب چهـارم صنعتـی و حکمرانی
هوشـمند تصریـح کرد :تعامـل مجموعـهای از فناوریهای
خارقالعـاده و در دسـترس بودن فناوریهـا ،کالن دادهها،
هـوش مصنوعـی و رباتیـک ،چـاپ سـهبعدی ،اینترنـت
اشـیاء ،فنـاوری عصبـی ،زیسـتفناوریها ،واقعیـت ارزش
مجـازی و محاسـبات کوانتومـی از نمودهای ایـن عصر به
شـمار مـیرود کـه بایـد مـورد توجـه بخشهـای مختلف
قـرار بگیرد.
سـپهری تصریـح کـرد :براسـاس یـک پیشبینـی در
سـال  2015صـورت گرفتـه 47 ،درصـد کارگـران در
آمریـکا بـا رشـد اتوماسـیون در ایـن کشـور بـا مشـکل
جایگزینـی شـغل مواجـه میشـوند.
وی در پایـان بـا تاکیـد بـر اسـتقرار نظـام جامـع

آموزشهـای مهارتـی بـا حضـور همـه فعـاالن ایـن بخش
توصیـه کـرد :در ایـن راسـتا نظـام آمـوزش رسـمی و
غیررسـمی ،تشـکلهای کارگـری و کارفرمایـی و همـه
بخشهـای حکمرانـی بـا تسـهیل قوانیـن و مقـررات در
مسـیر توسـعه آموزشهـای مهارتـی و انعطـاف در ایـن
بخشهـا گام بردارنـد.

توسـعه کیفـی و توسـعه مشـاغل و مهارت هـای تخصصی
جـای کار فراوانی وجـود دارد.
او بـا تاکیـد بـر مهـارت هـای مـورد نیـاز بـرای احـراز
مشـاغل مـواد پیشـرفته گفت :مدلسـازی و شـبیه سـازی
کامپیوتـری ،اقتصاد مواد پیشـرفته ،عشـق و عالقه به کار،
بـاال رفتـن هوش شـغلی و هوش شـغلی احساسـی و  ...از
مهـارت هـای مـورد نیـاز اسـت؛ در ایـن زمینـه هـا جهاد
دانشـگاهی و سـایر نهادهـای آموزشـی مـی تواننـد ورود
کنند .
سـخنران نشسـت آینـده مشـاغل و مشـاغل آینـده به
کاربـرد مـواد پیشـرفته و متالـورژی اشـاره و تصریح کرد:
مهندسـی شیشـه ،طـراح نانـو مـواد ،متخصـص فنـاوری
بازیافـت ،مهندسـی ایمنـی در صنعتـد نانـو ،طـراح مـواد
هوشـمند و مهندسـی سیسـتم مـواد کامپوزیـت از زمینه
هـای جدیـد شـغلی اسـت کـه در ارتبـاط بـا نانـو در این
بخـش ایجاد شـده اسـت.
همچنیـن بـا الهـام از طبیعـت و حیوانـات مـی تـوان
بـرای توسـعه مشـاغل در بخـش مواد پیشـرفته اسـتفاده
کـرد همانطـور که در بحث سـاخت رادار از خفاش ها و در
سـاخت زیـر دریایـی هـا و هواپیمـا و  ...از دیگـر حیوانات
الهـام گرفته شـده اسـت.

متاورس و اقتصاد دیتا مهمترین
موضوع اقتصادی آینده است
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مهندس عظیم ربیع زاده در نشست «متاورس و
آینده مشاغل» که توسط معاونت آموزش و کارآفرینی
جهاددانشگاهی برگزار شد ،گفت :اقتصاد دیتا در دنیای
متاورس مهمترین موضوع دنیای آینده است که در واقع
اقتصاد بزرگی را شکل میدهد.
وی با اشاره به اینکه چهار عنصر مهم تشکیل دهنده
متاورس هستند ،اظهار کرد :ارز دیجیتال ،بالکچین،
تعامالت اجتماعی و  NFTاین چهار عنصر تشکیل دهنده
متاورس هستند؛ توضیح اینکه در دنیای متاورس ارزش
و مالکیت تولیدات مختلف مث ً
ال تولیدات هنری از طریق
 NFTحفظ میشود.
وی تصریح کرد :وقتی ما در حال خرید و فروش ارز
دیجیتال هستیم یعنی در حال خلق ارزش دیتا هستیم.
به عبارتی این اصل اساسی وجود دارد که من دیتا را در
اختیار شما قرار میدهم و شما خدماتی را در اختیار من
قرار میدهید.
دانشآموخته برندسازی در ادامه با طرح این سؤال که
متاورس بازار کدام شغلها را سکه میکند؟ گفت :اقتصاد
دیتا در دنیای متاورس مهمترین موضوع دنیای آینده است
که اقتصاد بزرگی را شکل میدهد .شما در حال حاضر که
در حال خرید و فروش ارز هستید در حال خلق ارزش
دیتا هستید .این اصل اساسی وجود دارد که من دیتا را
در اختیار شما قرار میدهم و شما خدماتی را در اختیار
من قرار میدهید.

■■■

بررسی "نقش  NFTها در متاورس
و آینده مشاغل" در نشست آینده
مشاغلجهاددانشگاهی

سخنران نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده که
با عنوان "نقش  NFTها در متاورس و آینده مشاغل"
برگزار شد گفت NFT :ها یا توکن ها ارتباط نزدیکی با
متاورس دارند و میتوانند نقش مهمی در آینده مشاغل و
مشاغل آینده ایفا نمایند.
دکتر احسان بیک زاده دکترای مهندس کامپیوتر و
عضو شورای فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در نشست آینده مشاغل و مشاغل
آینده  جهاد دانشگاهی با تشریح ابعاد"نقش  NFTها
در متاورس و آینده مشاغل" خاطرنشان کردNFT :
ها بهزودی دنیای اشتغال را متحول خواهند کرد و
هر چه زودتر دنیای تجارت و اشتغال پیامدهای آن را
درک میکند و خیلی زود میتوان از این روند جدید
سرمایهگذاری نمود.
وی در این نشست که توسط معاونت آموزش و
کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد گفتNFT :
ها یا توکن که ارتباط نزدیکی با اقتصاد دیتا در دنیای
متاورس دارند ،موضوع بسیار مهمی است و این امر بهطور
فزایندهای در میان هنرمندان ،چهرههای ورزشی و صنعت
بازیهای ویدیویی محبوب است.
دکتر بیک زاده با اشاره به اینکه عناصر مهمی
تشکیلدهنده متاورس هستند گفت :ارز دیجیتال ،بالکچین،
تعامالت اجتماعی و  NFTاین چهارعنصر تشکیلدهنده
متاورس هستند ،بنابراین در دنیای متاورس ارزش و مالکیت
تولیدات مختلف مث ً
ال تولیدات هنری که بسیار در این فضا
اهمیت دارد از طریق  NFTحفظ میشود.
این کارشناس ،دسترسی به متاورس را در استفاده

از   NFTها مهم ارزیابی کرد و در ادامه به تفاوت بین
دیجیتال کوین و توکن پرداخت و گفت :دیجیتال کوین یک
دارایی دیجیتال است که به شبکه بالکچین خودش تعلق
دارد اما توکن باالک چین اختصاصی ندارد و بر روی یک
شبکه بالکچین دیگر که از قبل وجود دارد ،ایجاد میشود.
وی به بررسی انواع توکن ها و همچنین ساخت توکن
ها پرداخت و گفت :توکن های اوراق بهادار ،توکن های
کاربردی ،توکن های سهامی و توکن های پرداخت از انواع
این توکن ها هستند .توکن ها از طریق زبان برنامهنویسی،
استانداردهای ایجاد توکن که توسط یک تیم بالک چین
ارائه میشود ایجاد میگردد.
عضو شورای فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت علوم
به بررسی    NFTدر متاورس پرداخت و تصریح کرد:
صدور قباله ازدواج و دارایی زوجین در قالب ،   NFT
خرید زمین و مالکیت آن با استفاده از  ،  NFTخرید ابزار
و تجهیزات مجازی اختصاصی در قالب  ،   NFTخرید
کپیرایت محصوالت دیجیتال برای استفاده در کسبوکار
و برند و از موضوعات کلیدی     NFTاست و    NFT
مبنای جدی شدن و واقعی شدن متاورس است.

ترویج داخلی سازی هزینههای محیطزیستی (اصل 16
(و محدودسازی تولید و مصرف ناپایدار (اصل  )8است.
وی افزود :همچنین برنامه عمل ژوهانسبورگ لزوم
تغییر شیوه تولید و مصرف جوامع را شناسایی و چارچوب
برنامههای توسعه  10ساله برای تولید و مصرف پایدار را
مطرح نمود.
دکتر شریعت به اصول اقتصاد سبز اشاره کرد و گفت :در
فرآیند توسعه بسیاری از کشورها ،بخش کشاورزی (شامل
فعالیتها در حوزه تولید محصوالت باغبانی ،دام و طیور،
شیالت و آبزیان ،جنگل و مرتع و )...نقش تعیینکنندهای
در رشد اقتصادی و ایجاد مازاد اقتصادی و تامین ارز مورد
نیاز از طریق صادرات داشته است .اگرچه بحران آب،
تبدیل به چالشی فراگیر برای کشورها در سراسر جهان
بهویژه کشوری کمآب مانند ایران شده است اما امروزه
فعالیتهای کشاورزی در برخی از کشورهای درحالتوسعه
و حتی پیشرفته ،عالوه بر موارد مذکور به لحاظ ایجاد
اشتغال هم حائز اهمیت است .در این زمینه باید بدانیم؛
اقتصاد سبز ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار است.
اقتصاد سبز باید کار شایسته و مشاغل سبز را ایجاد نماید.
اقتصاد سبز مشتمل بر کارایی منابع و انرژی است.

جهاددانشگاهی میتواند گفتمان
اقتصاد و مشاغل سبز را ایجاد کند

■■■

■■■

رییس موسسه کار و تامین اجتماعی در بیست و
هفتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده
که توسط معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی
برگزار شد گفت :جهاددانشگاهی میتواند گفتمان اقتصاد
و مشاغل سبز را در کشور ایجاد کند.
دکتر رضا شریعت با اشاره به نقش کلیدی
جهاددانشگاهی در گفتمان سازی برای توسعه مشاغل
سبز خاطرنشان کرد :موسسه کار و تامین اجتماعی با
جهاددانشگاهی تفاهمنامه همکاری دارد و میتوانیم
بگوییم این نهاد در گفتمان سازی برای توسعه اقتصاد و
مشاغل سبز نقش کلیدی دارد.
وی افزود :این موسسه تالش میکند از طریق
جهاددانشگاهی و وزارت تعاون و کار و سایر بخشهایی که
در این زمینه فعالیت دارند به توسعه مهارتها ،آموزشها
و مشاغل سبز کمک کند.
رییس موسسه کار و تامین اجتماعی تصریح کرد :ما
تالش میکنیم عالوه بر همکاری با جهاددانشگاهی و
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،با همکاری سازمانهای
جهانی مثل سازمان بینالمللی کار ،زیرساختها ،آموزشها
و رشتهها و دورههای آموزشی مورد نیاز را متناسب با
کشورهای پیشرو در این حوزه متحول کنیم و پیش ببریم.
وی در این نشست به تاریخچه اقتصاد سبز اشاره کرد
و گفت :واژه اقتصاد سبز در سال  1989برای اولین بار
توسط گروهی از اقتصاددانان محیطزیستی در گزارشی
تحت عنوان "طرح اقتصاد سبز" برای ارایه به دولت
انگلستان ابداع شد .در زمینه اقتصاد سبز و مشاغل آینده
سه مفهوم به هم مرتبط شامل "اقتصاد سبز ،رشد سبز
و توسعه کمکربن" وجود دارد .درحالیکه مفهوم اقتصاد
سبز اخیرا توجه جوامع بینالمللی را جلب نموده است،
سیاستهای اقتصاد سبز چندین دهه توسط اقتصاددانان
و دانشگاهیان بخصوص در زمینه اقتصاد محیطزیست و
اقتصاد بومشناختی ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته
است .ابزارهای سیاستی اقتصاد سبز در طول مذاکرات
بینالمللی از جمله کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل
نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .برای نمونه بیانیه
ریو مشتمل بر اصول بهکارگیری ابزارهای اقتصادی و

توجه به هوش مصنوعی و
میانرشتهای در حوزه رسانه
اجتنابناپذیر است

دکتر طاهره ایوبی پژوهشگر و دکتری مدیریت رسانه
در بیست و هشتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل
آینده جهاددانشگاهی بر آمادگی فعاالن و دستاندرکاران
امور رسانه ارتباطات برای مواجه شدن با تحوالت این
حوزه بهویژه استفاده از هوش مصنوعی و پرداختن به
حوزه میانرشتهای در بحث رسانه تاکید کرد.
دکتر طاهره ایوبی پژوهشگر و دکتری مدیریت رسانه
در بیست و هشتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل
آینده جهاددانشگاهی با موضوع رسانه برگزار شد فرصتها
و چالشهای فراروی حوزه رسانه و ارتباطات را مورد بحث
و بررسی قرارداد و بر آمادگی فعاالن و دستاندرکاران امور
رسانه ارتباطات برای مواجه شدن با تحوالت این حوزه
بهویژه استفاده از هوش مصنوعی و پرداختن به حوزه
میانرشتهای در بحث رسانه تاکید کرد.
وی درباره اینکه چه تعداد رشته و شغل در حوزه
رسانه دچار افت یا تحول خواهند شد اظهار کرد :چون
تکنولوژی به کمک رسانه میآید و استفاده از آن آسان
میشود ،مشاغل اداری ،مشاغل مربوط به تولید محتوا
و مشاغل نظارتی بخشی از مشاغلی هستند که به علت
توانایی هوش مصنوعی برای جایگزینی انسان حذف
خواهند شد .این فرایند حذف شدن بهتدریج انجام خواهد
شد .فضای فیزیکی معنای خود را از دست خواهد داد
و تجهیزات فنی کوچکتر میشوند و ساختار مدیریتی
به سمت مدیریت تخت پیش خواهد رفت یعنی ساختار
مدیریتی فعلی با روابط مجازی جایگزین خواهد شد.
این پژوهشگر ادامه داد :مهمترین نکته در این زمینه
تفکر خالق و خارج از چارچوب است .ما به رسانهها با
توجه به قدرتی که برایشان در نظر گرفتهایم اعتماد زیادی
داریم .شاید وقت آن است که رسانههای شخصی را نیز
بپذیریم .این فرایند بر تکنولوژی منطبق است؛ مشکل ما
این است که ما تمرکز زیادی روی رسانهها داریم.
وی با اشاره به تفکر میانرشتهای گفت :در گذشته نیز
افرادی بهعنوان حکیم شناخته میشدند که به علوم مختلف

توسعه دنیای مجازی و متاورس
بهاندازه دنیای فیزیکی و واقعی
اهمیت دارد

نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده توسط معاونت آموزش
و کارآفرینی جهاددانشگاهی با حضور پروفسور علیاکبر جاللی
پدر فناوری اطالعات و ارتباطات ایران برگزار شد.
پروفسور علیاکبر جاللی در این نشست مجازی با اشاره
به اینکه اهمیت توسعه دنیای مجازی و متاورس بهاندازه
دنیای فیزیکی و واقعی اهمیت دارد از جامعه علمی و
دانشگاهی و همچنین جهاددانشگاهی خواست ،قوانین و
بسترهای حقوقی الزم را برای این فضا فراهم نماید.
پروفسور جاللی که خود مبدع نظریه عصر مجازی و
توسعه فضای سهبعدی در سال  1993است در این نشست
با اشاره به اینکه در عصر سهبعدی و توسعه فضای مجازی و
متاورس باید دنبال مشاغل جدید باشیم گفت :این عصر با
میلیونها شغل با آنچه ما در زندگی ساده خود با آن مواجه
هستیم خیلی تفاوت دارد؛ مشاغل عصر مجازی مبتنی بر
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده – که ترکیب جدیدی را
موجب شدهاند -در حال گسترش است و شرکتهای بزرگ
فناوری مثل مایکروسافت ،فیسبوک و  ...بر روی مشاغل
مبتنی بر متاورس و فضای مجازی سرمایهگذاری میکنند.
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده
بستر هزاران شغل جدید
این استاد برجسته ایرانی که از آمریکا با مخاطبان
ایرانی خود سخن میگفت تصریح کرد :واقعیت مجازی
و واقعیت افزوده بستر هزاران شغل جدید و بستری برای
ورود شرکتهای دانشبنیان و فناور است و باید دانشگاهها
و مراکز علمی و فناوری ایران به آنها بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه در مجلس شورای اسالمی

■■■

سواد رسانه نقش مهمی در
کسبوکارها و مشاغل آینده دارد

بیستمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده
با موضوع «سواد دیجیتال و بازاریابی محصول در مشاغل
آینده» با حضور و سخنرانی سید حمیدرضا عظیمی
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،مدرس و مشاور
بازاریابی و کسبوکار ،بهصورت وبیناری برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت سواد دیجیتال گفت :سواد
رسانهای در کسبوکار و زندگی مردم اهمیت ویژهای
پیدا کرده است ،بنابراین توجه به سواد رسانهای و سواد
دیجیتالی اهمیت بسیاری پیدا کرده است.
این کارشناس سواد رسانهای با اشاره به اهمیت سه
نوع سواد رسانهای گفت :سواد فنی ،سواد رسانهای و سواد
فرهنگی و اجتماعی سه نوع سواد است که باید به آنها
توجه کنیم؛ البته باید تاکید کنم که اهمیت سواد رسانهای
و سواد فرهنگی و اجتماعی از سواد فنی بیشتر است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه گذشته ،حال و آینده
دیجیتال مارکتینگ به جمعآوری اطالعات در مورد
مشتریان گره خورده است گفت :همگامی با تکنولوژی و
استفاده از سواد رسانهای در این زمینه بسیار مهم است؛ با
دیجیتال مارکتینگ و سواد رسانهای و فرهنگی و اجتماعی
میتوان به اطالعات و عالئق مشتریان دستیافت و آنها
را حفظ کرد.
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درآمد یک شرکت فناور دنیا بیش از همه درآمد
کشورمان
وی با اشاره به اینکه میزان درآمد و ثروت هر کدام از
شرکت فناور دنیا که اغلب آنها توسط کشورهای آمریکا،
چین ،روسیه و  ...مدیریت میشوند بیش از درآمد و ثروت
کشور ما در بخشهای مختلف از جمله نفت و گاز است
و ما به دلیل بیتوجهی به دنیای مجازی و فناوری و  ...از
درآمدهای سرشار این حوزه بیبهره هستیم.
این استاد برجسته حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
کشورمان با تصریح اینکه مشاغل جدید دیگر مانند مشاغل
گذشته نیستند تصریح کرد :زندگی سنتی انسانها عوض
شده و بر اساس مفاهیمی مانند اینترنت اشیا ،هوش
مصنوعی ،متاورس و  ...طراحیشده است .برای مثال
تکنولوژی جدیدی مانند اتومبیلهای خودران سبب
شده تا همهچیز مرتبط با آن عوض شود و تغییر کند.
رستورانها و هتلهای بینراهی تعطیل شدهاند و در واقع
این فناوریها زندگیها را تغییر دادهاند.
وی با اشاره به ضعف کشور در تطابق با فناوریهای نو و
جدید گفت :متاسفانه ما پتانسیل فنی استفاده و راهاندازی
این تکنولوژیها را فراهم نکردیم .کارگاه و تعمیرکار این
فناوریها در کشور ما وجود ندارد.
پروفسور جاللی به تالشهای محدود در این حوزه
اشاره کرد و گفت :در موارد معدودی ما توانستیم بهسختی
پرینتر سهبعدی وارد کشور کنیم و با برگزاری دورهها افراد
فنی متخصص در این زمینه را تربیت کنیم .این افراد
هماکنون انجمن پرینتر ایران را تشکیل دادهاند.
وی ادامــه داد :در دنیــای امــروز همهچیــز دیجیتــال
شــده اســت .تکنولوژیهایــی بــر پایــه وی آر ( )vrو ای آر
( )arتوســعهیافته و همــه اشــیا بــا اکوسیســتم مخابراتــی،
متــاورس ،سنســورها ،لینکهــا ،ابزارهــا ،تحلیــل داده بــه
هــم مرتبــط شــدهاند .همــه اینهــا در کنــار هــم مفهــوم
اینترنــت اشــیا را معنــا میکننــد.
پروفسور جاللی اضافه کرد :دنیا در حال تغییر است
و پرینتر سهبعدی و فضای سهبعدی که این ابزار ایجاد
میکند نمونهای از آن است .گیم و بازیهای رایانهای
کار ایجاد میکنند .دنیا تحت تأثیر نرمافزارها ،تبلیغات،
سختافزارهایی مانند متاورس و حتی عینکهای سهبعدی
تغییر کرده است .حتی شرکتهایی مانند سامسونگ و
سند باکس نیز به سمت متاورس رفتهاند و دنیای جدیدی
در حال به وجود آمدن است.
وی در پایان با تاکید بر نقش نهادهای علمی مانند
جهاددانشگاهی گفت :ما در آینده دوقلویی دیجیتال
خواهیم داشت و ادغام زندگی فیزیکی در مجازی قطع
است .اگر مسئولیت اینترنت به دانشگاهها و نهادهایی
مانند جهاددانشگاهی سپرده شود دنیای مجازی بهسادگی
توسط آنها اداره خواهد شد .باید زندگی در دنیای جدید
و چالشهای مثبت و منفی آن بررسی و تحلیل شود و در
کنار آنها باید تالش کرد تا تغییر و بهروزرسانی بر اساس
سرعت پیشرفت دنیا در چارچوب ارزشهای ما انجام شود.
دکتر علیاکبر جاللی در این نشست مهم با اشاره به

جهاددانشگاهی به دنبال تربیت دانشآموختگان
متناسب با نیاز آتی کشور است
معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی در این
نشست با اشاره بهجایگاه برجسته پروفسور علیاکبر جاللی
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کشور گفت :پروفسور
علیاکبر جاللی بهعنوان پدر فناوری اطالعات ایران حق
بزرگی بر جامعه ما دارند و ما خوشحالیم که در یکی از
نشستهای علمی و تخصصی آینده مشاغل و مشاغل
آینده در خدمت این استاد بزرگ هستیم.
دکتر محمدصادق بیجندی به اهمیت موضوع آینده
مشاغل و مشاغل آینده اشاره کرد و گفت :توسعه فناوری
اطالعات و توسعه فناوری موجب شده به نیاز به آینده
مشاغل و مشاغل آینده بهشدت احساس شود و از اینرو
مراکز آموزش عالی و مراکز مهارتی باید برنامه ویژه برای
بحث آینده مشاغل و مشاغل آینده داشته باشند.
وی تصریح کرد :جهاددانشگاهی بهعنوان یک نهاد توسعهای
و دانشبنیان به دنبال تحقق اهداف آموزش عالیه نظام آموزش
عالی کشور برای تربیت دانشآموختگان و دانشجویانی است که
بتوانند خود را با توسعه مشاغل و فناوریهای جدید و نیازهای
آتی کشور و کشورهای توسعهیافته وفق دهند.
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تسلط داشتند .با گذشت زمان و تخصصی شدن رشتهها
این پدیده کمرنگتر شد و نتیجه دید تخصصی فناوریهای
نو بود؛ اما در بحثهای اجتماعی برای تأثیر گذار بودن بر
جامعه باید تا حدی دید میانرشتهای داشت .روانشناسی
شخصی یکی از همین مثالها برای دید میانرشتهای است
که در دورههای قبلی انقالب صنعتی دیده میشد.
دکتر ایوبی بر لزوم بهروزرسانی سرفصلهای آموزشی
رشتههایی مانند ارتباطات در دانشگاههایی مانند عالمه و
تهران و  ...تاکید و اضافه کرد :هر رشتهای مباحث پایه
دارد که باید تدریس شود .اینکه مدیریت رسانه بهعنوان
رشتهای جدید تعریف شده اتفاق جدیدی است که
مبانی مدیریتی را با رسانه ترکیب کرده و موجب شده
تا این رشته گستره جدیدی را شامل شود .سرفصلهای
این رشته بهمرور به سمت بازرگانی و تبلیغات میرود.
هزینهها و زندگی روزمره ایجاب میکند تا فرد به سمت
مهارت محوری حرکت کند تا بتواند درآمدزایی کند .لذا
آموزش دانشگاهی باید به این سمت حرکت کند .البته
دانشجویان و دانش آموزان عصر جدید در مسایل دیجیتال
و تکنولوژیهای نو از نسل قبلی جلوتر هستند.
وی در پایان ضمن توصیه به دانشآموختگان این رشته
گفت :توصیه من به فارغالتحصیالن و دانشآموختگان
رشتههای حوزه رسانه این است که خود را محدود به
آموزههای دانشگاهی نکنند مهارتهای الزم برای زندگی
و کار بهتر را کسب کنند .همچنین با تکنولوژی همراه
شوند و از آن استفاده کنند .شناخت بیشتر میتواند تأثیر
بر مخاطب را بیشتر کند و این هدف نهایی رسانه است.

کمیتهای باید برای پرداختن به توسعه دنیای مجازی
و متاورس شکل بگیرد گفت :اهمیت فضای مجازی و
متاورس باید از سوی همه بخشهای تصمیمگیری مثل
مجلس شورای اسالمی جدی گرفته شود و زیرساختهای
فناوری ،فنی ،قانوین ،پهنای باند اینترنتی و  ...فراهم شود.
پدر فناوری اطالعات و ارتباطات ایران با تاکید بر اینکه
شرکتهای بزرگ فناور دنیا در حال حاضر میلیاردها دالر
روی فضای مجازی و متاورس سرمایهگذاری کردهاند و
ضرورت دارد جهاددانشگاهی با توان خود و همکاری
شرکتهای دانشبنیان و فناور به بخشهای مختلف این
حوزه ورود کند و کارها را پیش ببرد.

عصر مجازی و چالشها و فرصتهای آن و مشاغل فضای
مجازی را بررسی کرد.
وی گفت :عصر مجازی و متاورس مانند سایر اشکال
فناوری به دلیل پتانسیل تغییر روش خرید ،تجارت ،مالقات،
لذت بردن از سرگرمی ،بازی ،کسب درآمد ،تجارت در بازار و
غیره با برنامهها و اهداف خوب و بد عرضه میشود.
وی افزود :کل عصر مجازی و متاورس میتواند کل
فرهنگ جهان و بهتبع آن مشاغل موجود را بهطور کلی
بازآفرینی کند؛ چرا که تغییرات در بحث اختراعات و
نوآوریها بسیار سریع است ،تغییر سریع فرصتهای بزرگی
را به منصه ظهور میرساند و اشتغال یکی از مهمترین
دغدغهها در زمان تغییرات سریع فناوریهای مدرن است.
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مهمترینگفتههایمسووالنجهاددانشگاهیوسایر
مسووالن درباره این نهاد
■ غفلت و غارت دو هدف مکمل استعامرگران از القای ناتوانی در
تها
مل 
■ آمادگی کامل جهاددانشگاهی برای گرفنت مسئولیتهای بزرگ در
برنام ههای توسعهای دولت
■ دستاوردهای فناورانه کشور در دوران پساتحریم کنار گذاشته نشود
■ شایسته نیست تغییرات سیاسی در انتخاب ریاست جهاددانشگاهی
نقش داشته باشد
■ امسال  ۴۰هزار نفر بهصورت پایدار در حوزه «مشاغل خانگی» فعال
میشوند
■ رضورت افزایش بودجه سنواتی جهاددانشگاهی
■ و ...
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رییس جهاددانشگاهی مطرح کرد:

غفلت و غارت دو هدف مکمل استعامرگران
از القای ناتوانی در ملتها

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۶ ،آذر :رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه غفلت عظیم
در بحث توسعه و پیشرفت کشور تابهحال صورت پذیرفته است گفت :علیرغم نوشتن سند چشمانداز
و اجرای برنامههای مختلف توسعه ،کشور ما به لحاظ شاخصهای پیشرفت در وضعیت مناسبی قرار
نداشته و با مهاجرت و میل به مهاجرت نخبگان ،متخصصان و حتی افراد دارای مهارت فاقد تحصیالت
عالی و مردم عادی مواجه هستیم و نظر مردم و بهویژه جوانان نسبت به آینده خودشان بر اساس
نظرسنجیها نامناسب و نگرانکننده است.
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی در سخنانی مهم،
نخبگان را نور چشمان ملت خواندند و بر لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان برای یافتن راهحلهای
علمی مشکالت مختلف تاکید نمودند.
رهبر انقالب در این دیدار غفلت و غارت را دو هدف مکمل استعمارگران از القای ناتوانی در ملتها
برشمردند و افزودند :وقتی ملتی از تواناییهای خود غفلت کرد ،غارت او آسان میشود .درواقع غفلت،
مقدمه غارت و غارت ،افزایشدهنده غفلت ملتها از تواناییها و استعدادهای درونی است.
سخنان مهم رهبر انقالب در این دیدار سبب شد تا از دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی
بهعنوان یکی از حاضران در این دیدار درخواست کنیم به تبیین مسائل مطرحشده و نحوه عبور کشور
از این وضعیت و قرار گرفتن بر ریل صحیح پیشرفت بپردازند.

رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار بــا نخبــگان
مطالــب مهمــی را ایــراد فرمودنــد بهویــژه در
زمینــه غفلــت و غــارت ملتهــا .بــا توجــه بــه
اهمیــت ایــن دیــدار و مباحــث مطرحشــده در
آن نظــر شــما در مــورد مســائل مطــرح شــده
چیســت؟
تقریب ـاً تمــام بزرگوارانــی کــه در حضــور رهبــر انقــاب
صحبــت کردنــد و چــه افــرادی کــه در جلســات مشــابه در
ســالهای قبــل بهعنــوان نخبــه ،اســتاد دانشــگاه ،فنــاور،
صنعتگــر و یــا صاحبنظــران فرهنگــی و اقتصــادی در
محضــر ایشــان صحبــت نمودنــد ضمــن بیــان مشــکالت،
توســعه فرهنگــی و علمــی و فناورانــه را دو عامــل اصلــی
پیشــرفت برشــمرده و بــر تــوان ملــی مبنــی بــر اداره
دانشبنیــان جامعــه ،تحقــق اقتصــاد دانشبنیــان و تــوان
کشــور دررســیدن بــه مرجعیــت علمــی و فناورانــه را بــه
همــراه ارائــه برخــی راهحلهــا بیــان کردهانــد.
رهبــری هــم از ابتــدای انقــاب در مســئولیتهای
مختلــف و بهویــژه بهعنــوان رهبــر و ولیفقیــه
بیانکننــده و فرهنگســاز ایــن مباحــث بودهانــد؛ امــا
مــن میخواهــم روی همیــن موضــوع غفلــت و غــارت
کــه شــما هــم بیــان کردیــد صحبتــم را متمرکــز کنــم
کــه غفلــت عظیــم در بحــث توســعه و پیشــرفت کشــور
تابهحــال صــورت پذیرفتــه اســت و علیرغــم نوشــتن
ســند چشــمانداز و اجــرای برنامههــای مختلــف توســعه
کشــور مــا بــه لحــاظ شــاخصهای پیشــرفت در وضعیــت
مناســبی قــرار نداشــته و بــا مهاجــرت و میــل بــه مهاجــرت
نخبــگان ،متخصصــان و حتــی افــراد دارای مهــارت فاقــد
تحصیــات عالــی و مــردم عــادی مواجــه هســتیم و نظــر
مــردم و بهویــژه جوانــان نســبت بــه آینــده خودشــان بــر
اســاس نظرســنجیها نامناســب و نگرانکننــده اســت.
بــه نظــر مــن مــا در اولویتبنــدی تحقــق اهــداف عالــی
انقالبمــان و اســتفاده درســت از فرصتهــای در اختیــار،
بــه تصمیمگیــری درســتی نرســیدهایم .مــا انقالبــی
هســتیم و بــر اســاس اهــداف انقــاب و تحــت حکومــت
جمهــوری اســامی میخواهیــم پیشــرفت کنیــم ،بــه

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

آیــا ایــن مطالــب در آن دوره زمانــی بیانشــده
بودنــد کــه مــورد توجــه قــرار نگرفتنــد؟
بلــه .حداقــل خودمــان در جهاددانشــگاهی میدانیــم
کــه ایــن مطالــب را مطــرح کردیــم .چــون ایــن نهــاد از
ابتــدا مســیر حرکــت خــود را درســت تشــخیص داده بــود
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اقتــدار اقتصــادی و دفاعــی دانشبنیــان برســیم ،بــا
اجــرای عدالــت و تحقــق اخــاق اســامی ســعادت و رفــاه
دنیــوی و ســعادت اخــروی ملــت خــود را تأمیــن نمــوده،
جامعــهای الگــو بــرای ســایر ملــل و بهویــژه ملــل تحــت
ســلطه بســازیم .همچنیــن خــود را موظــف بــه حمایــت از
انقالبیــون و بهویــژه انقالبیــون مســلمان میدانیــم ،امــا بــه
نظــر میرســد مــا میخواهیــم ایــن دو اقــدام را همزمــان
باهــم و بهویــژه هــدف دوم را بــا یــک روش ثابــت انجــام
دهیــم .خیلــی طبیعــی اســت کــه ســایر کشــورها و
بهویــژه دولتهــای اســتکباری و دارای منافــع کالن
جلــوی مــا بایســتند و نگذارنــد هــر دو هــدف محقــق شــود
و مشــکالتی را بــرای ملــت مــا بــه وجــود آورنــد.
اگــر از بنــده ســؤال کننــد کــه آیــا تحقــق هــر دو هــدف
بهصــورت همزمــان امکانپذیــر اســت؟ میگویــم بلــه
امــا توســط چــه کســانی و در چــه برهــهای از تاریــخ،
ایــن کار صــورت پذیــرد نیــز مهــم اســت .اقتــدار اقتصــادی
دانشبنیــان حاصــل اتــکا بــه تــوان علمــی و فناورانــه ملــی
اســت تــا بتوانــد کارآمــدی و روزآمــدی خــود را حفــظ کند.
علــم را بایــد خودمــان کســب کنیــم ،ولــی فنــاوری را
میتوانیــم هــم خودمــان کســب کنیــم و هــم از طریــق
واگــذاری بخشــی از بازارمــان بــه خارجیهــا و در مقابــل
انتقــال فنــاوری آن را بــه دســت آوریــم.
یــک غفلــت مــا در دولتهــای پنجــم و ششــم
و همچنیــن دولــت هفتــم و هشــتم ایــن بــود کــه

بــه علــت ویرانیهــای حاصــل از جنــگ تحمیلــی،
عقبماندگیهــای حاصــل از قبــل انقــاب و اســتفاده از
مدیــران معتقــد بــه اقتصــاد منبــع بنیــان و غیــر خودبــاور
کــه معتقــد بودنــد تــوان ملــی در تولیــد فنــاوری را نداریــم
و چــون پــول نفــت داریــم ســریع بایــد دانــش ،فنــاوری
و تجهیــزات را از خــارج وارد و تولیــد و ارائــه خدمــات را
راهانــدازی کنیــم .ایــن تفکــر باعــث شــد فرصــت عظیــم
اســتفاده از خریدهــای خارجــی در انتقــال فنــاوری از
دســت بــرود .حــاال اگــر خــود را توجیــه کنیــم کــه بایــد
عقبماندگیهــا جبــران میشــد تــا مــردم از فشــار
مشــکالت حاصــل از جنــگ وزندگــی کوپنــی خــارج شــوند،
امــا تجربیــات حاصــل از ایــن دو دوره حکمرانــی بــه مــدت
 ۱۶ســال ایجــاب میکــرد کــه در دوره دولتهــای نهــم و
دهــم و گرانــی قیمــت نفــت و فراوانــی دالر تمــام تمرکــز
خــود را بــر اســاس یــک برنامهریــزی حسابشــده روی
تولیــد فناوریهایــی بگذاریــم کــه عوامــل اصلــی اقتــدار
اقتصــادی مــا بودنــد .اگــر ایــن کار درســت انجــام میشــد
تحریــم اصــ ً
ا معنــی پیــدا نمیکــرد.

و آن الگــوی ســازی تــوان کشــور در توســعه فرهنگــی
و علمــی و فناورانــه بــود و در دهههــای  ۶۰و  ۷۰بــه
اوج توانمندیهــای علمــی و فناورانــه خــود رســیده بــود
و فرهنگســازی ارزشــمندی در ایجــاد خودبــاوری در
نســل دانشــگاهی و ایجــاد غــرور ملــی در مــردم کــرده
بــود ،مدعــی بودیــم کــه بــه قــول رهبــر معظــم انقــاب
میشــود ایــن گلخانــه را تبدیــل بــه گلســتان کــرد و
تحولــی فراگیــر در تولیــد فناوریهــای موردنیــاز کشــور
و تحقــق اقتصــاد دانشبنیــان بــه وجــود آورد .یــک مثــال
مجــددا ً از اوج توانمنــدی فناورانــه خــود در جهاددانشــگاهی
و غفلــت و نادیــده گرفتــن اســتفاده از آن توســط مســئولین
وقــت تــا بــه امــروز بیــان میکنــم:
در انتهــای دهــه هفتــاد در حــوزه بــرق و الکترونیــک
قــدرت بــه پیشــرفتهترین فنــاوری روز دنیــا در ایــن حــوزه
دســت پیــدا کردیــم .در ابتــدای دهــه هشــتاد میتوانســتیم
بــا ایــن توانمنــدی فناورانــه پروژههــای بزرگــی را در
صنعــت ایــران و بهویــژه صنعــت نفــت انجــام دهیــم؛
امــا شــرط واگــذاری پــروژه بــه مــا را ایــن دانســتند کــه
بایــد بــا یکــی از دو کمپانــی معــروف اروپایــی کــه همــه
آنهــا را میشناســند همــکاری کنیــم .مــا هــم از ایــن دو
کمپانــی بهصــورت مســتقل دعــوت کــرده و تــوان فناورانــه
خــود را نیــز بــه آنهــا نشــان دادیــم .هــر دو شــرکت در
کمــال نابــاوری از اینکــه مــا فنــاوری را بــه دســت آوردهایم،
گفتنــد امــکان نــدارد بــا شــما همــکاری کنیــم .چــون شــما
صاحــب فنــاوری هســتید و فقــط میخواهیــد بــا اســم و
شــهرت مــا وارد بازارتــان شــوید و مــا ایــن شــانس را بــه
شــما نمیدهیــم .از ســال  ۸۲تــا  ۹۲درســت  ۱۰ســال
طــول کشــید تــا مســئولین ایــن صنعــت را راضــی کنیــم
تــا پــروژه را جهــت اجــرا بــه خــود مــا بدهنــد .عــرض
کــردم وضــع تــا بــه امــروز هــم خیلــی بهتــر نیســت .در
طــی ایــن مــدت بهصــورت مســتقیم و چــه بــا دور زدن
قهرمانانــه تحریــم ،تجهیــزات موردنظــر را از همیــن دو
شــرکت تهیهکردهایــم و اگــر موفــق هــم نشــدیم تحریــم
را دور بزنیــم از کشــور دوســت و برادرمــان آن را خریــداری
کردهایــم .بزرگــواران دیگــری هــم بودنــد مثــل مرحــوم
دکتــر عظیمــی کــه ضــرورت حرکــت بــه ســمت اقتصــاد
دانشبنیــان را مطــرح کردنــد و موفــق هــم شــدند در
تعامــل بــا ســازمان برنامهوبودجــه ادبیــات دانشبنیــان
شــدن اقتصــاد را وارد برنامــه چهــارم توســعه نماینــد.
بــا بهبــود نســبی اوضــاع اقتصــادی کشــور و انجــام
الگوســازیهای موفــق علمــی و فناورانــه در دهههــای ۶۰
و  ،۷۰پایــان دولــت هشــتم و شــروع دولــت نهــم زمــان
درســت و مناســب بــرای رســیدن بــه قلههــای توســعه

عم ـ ً
ا آنهــا اجرایــی نشــدند .همیــن موضــوع نیــز باعــث
شــد جایــگاه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و عملکــرد آن
مــورد تشــکیک و انتقــاد قــرار گیــرد.
سال بیست و دوم│شماره185
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فناورانــه کشــور بــا یــک برنامهریــزی مناســب بــود؛ امــا در
دهــه هشــتاد و بهویــژه در دولتهــای نهــم و دهــم چــه
اتفاقــی افتــاد کــه علیرغــم شــعارهای خــوب حمایــت از
تولیــد ملــی در حــوزه سیاســت خارجــی بهگون ـهای عمــل
شــد کــه مــا دچــار شــدیدترین تحریمهــای تاریــخ ایــران
تــا آن زمــان شــدیم و دورهای کــه میتوانســت بــه دوره
طالیــی توســعه فناورانــه و تحقــق اقتصــاد دانشبنیــان
حتــی در دوران تحریــم منجــر شــود بــا غفلــت و عــدم
درک شــرایط زمانــی و عــدم برنامهریــزی بهراحتــی
از دســت رفــت .چــرا؟ چــون هــم پیشــرفت اولویــت اول
کشــور مــا نبــود و هــم کار را بــه کاردان نســپردیم .البتــه
نمیشــود منکــر برخــی اقدامــات خــوب و تکســتارهای
برخــی از مدیــران در ایــن دوره شــد ،ولــی ایــن اقدامــات
تکســتارهای نمیتواننــد ناجــی کشــور باشــند .ادامــه
تحریــم در دولــت یازدهــم و دوازدهــم و شــدیدتر شــدن
آن ،غالــب بــودن تفکــرات منبــع بنیــان و عــدم اعتمــاد بــه
تــوان ملــی باعــث شــد از محــدود فرصتهــای در اختیــار
کشــور هــم خــوب اســتفاده نشــود .اگرچــه در ایــن دوره
هــم بــا حمایــت رهبــر معظــم انقــاب از جهاددانشــگاهی
و اختصــاص بودجــه و منابعــی از صنــدوق توســعه ملــی
اثبــات کردیــم کــه تــوان تولیــد پیشــرفتهترین فناوریهــا
را داریــم ،ولــی همچنــان بــا غفلــت اســتفاده درســت و
فراگیــر از آنهــا مواجــه هســتیم.
آیــا راهــی بــرای عبــور از ایــن وضعیــت و قــرار
گرفتــن بــر ریــل صحیــح پیشــرفت وجــود دارد؟
بلــه .بــه نظــر مــن وجــود دارد .مــا بایــد در اولویــت
اجــرای اهــداف انقــاب و روش اجــرای آن در ظــرف زمــان
تجدیدنظــر کنیــم .ایــن حــرف را بــر اســاس اجــرای یــک
پــروژه مطالعاتــی در جهاددانشــگاهی بیــان میکنــم .در
ســال  ۱۳۹۸یــک بررســی مقایســهای از چنــد کشــور
آســیایی کــه همزمــان بــا ایــران در قبــل از انقــاب
تصمیــم بــه برنامهریــزی بــرای پیشــرفت و رســیدن
بــه توســعه پایــدار گرفتنــد انجــام دادیــم .نزدیکتریــن
کشــورها بــه جمهــوری اســامی ایــران بــه لحــاظ فرهنگــی
و انقالبــی بــودن دو کشــور چیــن و هنــد بودنــد .ایــن
دو کشــور در مقاطعــی از تاریــخ خــود بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف بایــد پیشــرفت و
توســعه اقتصــاد دانشبنیــان را بــه مســئله اول کشورشــان
تبدیــل کننــد و همــه اهــداف انقالبــی و غیرانقالبــی خــود
را ذیــل ایــن هــدف و در جهــت تحقــق ایــن هــدف تعریــف
کــرده و از همــه ظرفیــت دنیــا بــرای رســیدن بــه هــدف
اولشــان و ســایر اهــداف تعریفشــده اســتفاده کننــد.

آیــا چیــن بــا توســعه روابــط بــا آمریــکا و فرســتادن
بیشــترین دانشــجویان چینــی بــه آمریــکا مجــذوب
امریــکا شــد؟ و یــا توانســت دانــش و تجربــه ایــن کشــور
را بهراحتــی و بــا ســرعت بســیار بــه کشــور خــودش
منتقــل کنــد؟ در گزارشــی از ســازمان اطالعــات و
امنیــت آمریــکا خوانــدم کــه ایــن ســازمان متوجــه شــد
شــرکتهای صاحــب فناوریهــای پیشــرفته آمریکایــی
در قبــال بــازار کمــی کــه چیــن در اختیارشــان گذشــته
اســت فناوریهــای خــود را بــه چینیهــا منتقــل نمودنــد
و ســازمان اطالعــات و امنیــت آمریــکا زمانــی جلــوی ایــن
کار را گرفــت کــه تقریبـاً کار از کار گذشــته بــود .هــدف از
بیــان ایــن مطلــب ایــن نیســت کــه بگوییــم الزمه پیشــرفت
ارتبــاط بــا آمریکاســت ،خیــر ،بــدون ارتبــاط بــا آمریــکا
هــم پیشــرفت میکنیــم.
منظــور از بیــان ایــن مطالــب ایــن اســت کــه راهحــل
مشــکالت کشــور مــا هــم در ایــن اســت کــه پیشــرفت
دانشبنیــان و تحقــق واقعــی اقتصــاد متکــی بــر تولیــد
و فنــاوری پیشــرفته ایرانــی و ســاخت جامع ـهای الگــو بــه
مســئله اول کشــور تبدیــل شــود و ســایر مســائل کشــور
ذیــل و در راســتای تحقــق هــدف اول مــورد تصمیمگیــری
و برنامهریــزی قــرار گیرنــد.
بــه علــت حمایتهــای رهبــر معظــم انقــاب اســامی
ایــران ،کشــور از زیرســاختهای بســیار قــوی علمــی و
فناورانــه برخــوردار اســت و حداکثــر طــی دو دوره و بــا
برنامهریــزی درســت برنامههــای هفتــم و هشــتم توســعه،
کشــور مــا میتوانــد بــه اقتــدار واقعــی دانشبنیــان
اقتصــادی و دفاعــی دســت یابــد؛ امــا تحقــق ایــن امــر نیــز
نیازمنــد یــک مرکــز فرماندهــی بســیار قــوی اســت کــه
سیاســتگذاری عالــی ایــن تحــول را بهویــژه در حــوزه
فرهنگــی و علمــی و فناورانــه کــه زیرســاخت اصلــی تحقــق
آن هــدف بــزرگ هســتند را انجــام دهــد .شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی نزدیکتریــن ســاختار بــرای ایفــای ایــن
نقــش مهــم اســت ،البتــه بــه شــرطها و شــروطها .شــرط
اول ایــن اســت کــه دولــت ایــن نقــش را بــرای شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی بپذیــرد .رهبــری سیاس ـتگذاری
عالــی در ســه حــوزه آمــوزش ،علــم و فنــاوری و فرهنــگ
را بــه ایــن شــورا ســپردهاند .علیرغــم اینکــه بــا
زحمــات بســیار زیــاد کشــیده شــده ،ســه نقشــه جامــع
و یــا ســند بــرای ایــن حوزههــا نوشتهشــده و برخــی از
اســناد مربوطــه نیــز تدویــن شــده اســت ،امــا بــه علــت
عــدم اعتقــاد واقعــی دولتهــای مــا ،چــه اصولگــرا و
اصالحطلــب و یــا چــه راســت و چــه چــپ ،بــه اینکــه
شــورای عالــی سیاسـتگذار عالــی ایــن ســه حــوزه باشــد،

بــه نظــر شــما در دولــت جدیــد و بــا صــدور
احــکام اعضــای حقیقــی شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی امــکان تحقــق ایــن امــر و در نظــر
گرفتــن ایــن جایــگاه بــرای شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی وجــود دارد؟
تابهحـال در کشـور فاقـد یـک برنامهریـزی و ریلگذاری
درسـت در توسـعه علمـی و فناورانـه بـرای تحقـق اقتصـاد
دانشبنیـان کشـور بودهایـم .همیـن موضـوع کموبیـش
بـرای حـوزه فرهنگـی و حـوزه آموزش کشـور صادق اسـت.
تمـام تلاش نقشـه جامـع علمـی کشـور ایـن بـود کـه اوالً
اولویتهـای توسـعه علمـی و فناورانـه را در سـطح الـف و
ب و ج و یـا اولویتهـای اول ،دوم و سـوم تعییـن نمـوده،
بابیـان وضـع موجود کشـور در ایـن فناوریهـا وضع مطلوب
در افـق  ۱۴۰۴را تـا آنجـا کـه امکانپذیـر بـود بیـان نماید.
در قـدم بعـدی میبایسـت اسـناد بخشـی توسـعه فناورانـه
بـر اسـاس ایـن اولویتهـا تدویـن میشـدند کـه اقدامهـای
خوبـی نیـز انجـام شـد ولی ایـرادی که خـود من نیـز مرتب
بهعنـوان عضوی از شـورای عالـی انقالب فرهنگی و شـورای
راهبـردی پیادهسـازی نقـش جامـع میگرفتـم این بـود که
اولویـت تهیـه اسـناد بخشـی بایـد بـه حوزههایی داده شـود
کـه بدنـه اصلـی اقتصـاد کشـور را در حـال حاضـر تشـکیل
میدهنـد و در مرحلـه بعـد بپردازیـم بـه سـایر اسـناد.
اگـر میخواهیـم ریلگـذاری صحیحـی بـرای توسـعه
علمـی و فنـاوری کشـور بهعنـوان زیرسـاخت اقتصـاد
دانشبنیـان انجـام دهیـم ،دولت بایـد سیاسـتگذاری عالی
در ایـن زمینـه توسـط شـورا را بپذیـرد .دولـت در بازبینـی
و بررسـی مجـدد سـه نقشـه جامـع اصلـی یعنـی توسـعه
فرهنگـی ،علمـی و فناورانـه و آمـوزش حضـوری جـدی
داشـته باشـد .اسناد بخشـی این سه نقشه بر اسـاس اولویت
بـا حضـور وزرای مرتبـط دولـت و یـا نماینـده تاماالختیـار
آنهـا تهیهشـده و برنامهریـزی تحقـق اسـناد بخشـی بـر
عهـده دولـت باشـد و شـوراهایی ناظـر بر نحـوه اجرا باشـد،
سـاختارهای الزم بـرای انجـام این امور در دبیرخانه شـورای
عالـی انقلاب فرهنگـی وجـود دارد .با دسـتور رهبـر معظم
انقلاب ،کارگـروه تحولـی نیـز در شـورای عالـی انقلاب
فرهنگـی تشکیلشـده اسـت کـه بـا نظـر بسـیار مثبتی که
رییـس جمهـور نسـبت بـه شـورای عالـی دارنـد بایـد ایـن
کارگـروه اوالً بتوانـد ارتبـاط درسـت و مناسـب را بـا دولـت
ایجـاد کنـد و سـاختارهای موجـود در شـورای عالـی بـا
حضـور افـراد صاحبنظـر و باتجربـه بتواننـد مأموریـت خود
را بهخوبـی ایفـا کننـد.
فعالیـت شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی در دولـت
سـیزدهم و دوره مسـئولیت اعضـای حقیقی جدیـد ،دورهای
ً
کاملا متفـاوت و حسـاس در انقلاب اسلامی ایران اسـت،
ازیکطـرف زیرسـاختهای مناسـبی داریـم کـه اگـر بـا
برنامه خوب و جامع درسـت از آنها اسـتفاده شـود سـرعت
پیشـرفت و رسـیدن بـه اهـداف تصاعـدی خواهـد بـود و از
طـرف دیگـر بـه علـت غفلتهـا و عـدم برنامهریزی درسـت
جهـت اسـتفاده از ایـن زیرسـاختها ،شـرایط سـختی بـه
وجـود آمده اسـت که اگر درسـت مسـیر را اصلاح و حرکت
نکنیـم احتمـال بدتـر شـدن شـرایط بهصورت تصاعـدی نیز
وجـود دارد .انشـاءاهلل با لطـف خداوند ،درایـت دولت محترم
و اعضـای شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی و بـا هدایـت و
حمایـت رهبـری معظـم انقلاب؛ جمهـوری اسلامی ایـران
میتوانـد بـه اهـداف عالیاش برسـد و متهـم بهغفلت مجدد
در اسـتفاده از فرصتها و رسـیدن آسـیب به کشـور و مردم
نشو یم .

دکرت طیبی موارد مطرح شده در دیدار با رییس جمهور را ترشیح کرد؛

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۵ ،بهمنمـــاه:
ریی ــس جهاددانش ــگاهی در م ــورد دی ــدار اخی ــرش ب ــا
رییـــس جمهـــور و نتایـــج آن گفـــت :دکتـــر رییســـی
علیرغـــم ابـــراز عالقـــه بـــه بازدیـــد از نمایشـــگاه
توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی ،عنـــوان کردنـــد بـــه
علــت شــدت اشــتغاالت امــکان بازدیــد برایشــان فراهــم
نگردیــد .لــذا مــن نیــز طــی نام ـهای بعــد از نمایشــگاه
درخواس ــت ک ــردم ک ــه ریی ــس جمه ــور فرصت ــی را در
اختیـــار مـــن قـــرار دهنـــد تـــا ضمـــن ارایـــه گـــزارش
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی آمادگـــی کامـــل ایـــن
نهـــاد را بـــرای گرفتـــن مســـئولیتهای بـــزرگ در
برنامههـــای توســـعهای دولـــت بـــه اســـتحضار ایشـــان
برســـانم.
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی
بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری نمایشـــگاه دســـتاوردها
و توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی در دیمـــاه
 ۱۴۰۰در خصـــوص مهمتریـــن دســـتاوردهای ایـــن
نمایشـــگاه گفـــت :در ایـــن نمایشـــگاه در حـــوزه
پژوهـــش و فنـــاوری بازدیدکننـــدگان بـــا دســـتاوردها
و فناوریهـــای تولیـــدی جهاددانشـــگاهی در
حوزههـــای پزشـــکی ،فنـــی و مهندســـی ،کشـــاورزی
و علـــوم انســـانی و اجتماعـــی آشـــنا شـــدند.
وی ادامـــه داد :ویژگیهـــای ایـــن فناوریهـــا
کـــه توجـــه همـــه بازدیدکننـــدگان را جلـــب نمـــود،
پیشـــرفته بـــودن و بـــهروز بـــودن آنهـــا بـــه لحـــاظ
رقابـــت بـــا فناوریهـــای روز دنیـــا بـــود و مهمتـــر
اینکـــه ایـــن فناوریهـــا بـــا دانـــش ایرانـــی تولیـــد
شـــدهاند .در بخشهـــای دیگـــر ،دســـتاوردهای
جهاددانشـــگاهی در حوزههـــای فرهنگـــی ،آمـــوزش و
کارآفرینـــی بـــه نمایـــش گذاشـــته شـــده بودنـــد.
وی در خصـــوص ســـایر فعالیتهـــای
جهاددانشـــگاهی در ایـــن نمایشـــگاه گفـــت :در

حـــوزه فرهنگـــی ،ساختارســـازیهای فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی در ظـــرف زمـــان خـــودش همـــه
نـــوآوری و خطشـــکنی بـــرای ورود ســـایر مـــردم
بـــه ایـــن عرصههـــا بـــوده اســـت .ســـازمان
انتشـــارات جهاددانشـــگاهی اولیـــن منتشـــرکننده
کت ــب علم ــی دانش ــگاهی تألیف ــی و ترجم ــه اس ــاتید
و محققـــان کشـــورمان در ســـالهای اولیـــه انقـــاب
اســـت بـــه همیـــن شـــکل خبرگـــزاری دانشـــجویان
ایـــران (ایســـنا) و خبرگـــزاری تخصصـــی قرآنـــی
بینالمللـــی ایکنـــا .طراحـــی و برگـــزاری مســـابقات
مناظرههـــای ملـــی دانشـــجویی کـــه اســـاس آن
یادگیـــری گفتگـــوی علمـــی و اخالقـــی دانشـــجویان
بهعنـــوان مدیـــران آینـــده کشـــور در زمینـــه
مســـایل و مشـــکالت مبتـــا بـــه کشـــور اســـت ،از
نوآوریهـــای دیگـــر جهاددانشـــگاهی در حـــوزه
فرهنگـــی اســـت.
بـــه گفتـــه وی ،در حـــوزه آمـــوزش عـــاوه بـــر
داشـــتن شـــبکه آمـــوزش عالـــی و علمـــی کاربـــردی
و کوتـــاه مـــدت قـــوی در سراســـر کشـــور در زمینـــه
ایج ــاد دانش ــگاه نس ــل چه ــار ،جهاددانش ــگاهی بس ــیار
موف ــق عم ــل ک ــرده اس ــت و دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ
جهاددانشـــگاهی ،دانشـــگاه نســـل چهـــار در تعامـــل
موفـــق ایـــن دانشـــگاه بـــا حـــوزه پژوهـــش و فنـــاوری
خـــود ایـــن نهـــاد اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی در خصـــوص مســـئولین
و مدیـــران بازدیدکننـــده از نمایشـــگاه دســـتاوردهای
جهاددانشـــگاهی و تأثیـــر ایـــن بازدیدهـــا روی آنهـــا
گفـــت :نمایشـــگاه کامـــا تخصصـــی برگـــزار شـــد و
مدعویـــن هـــم عمومـــا مســـئولین و مدیـــران ارشـــد
نظـــام و بخشهـــای دولتـــی ،غیردولتـــی و خصوصـــی
بودنـــد .هـــدف نمایشـــگاه هـــم بیـــان توانمندیهـــای
جمهـــوری اســـامی ایـــران در برنامـــه پیشـــرفت

کش ــور ،ایج ــاد خودب ــاوری و غ ــرور نس ــبت ب ــه ت ــوان
ملـــی ،آنهـــم در شـــرایط پمپـــاژ ناامیـــدی و شـــرایط
ســـخت اقتصـــادی کشـــور بـــود.
وی ادامـــه داد :نمایشـــگاه توانمندیهـــای
جهاددانشـــگاهی توســـط رییـــس محتـــرم مجلـــس
شـــورای اســـامی دکتـــر قالیبـــاف افتتـــاح شـــد و
ایشـــان وقـــت کافـــی بـــرای بازدیـــد از نمایشـــگاه
بهویـــژه در حـــوزه پژوهـــش و فنـــاوری اختصـــاص
دادنـــد .صحبتهـــای کامـــل ایشـــان نیـــز در
رســـانهها بیـــان شـــده اســـت .دکتـــر قالیبـــاف
ضمـــن ابـــراز غـــرور و خرســـندی از دســـتاوردهای
فناورانـــه جهاددانشـــگاهی ،بیـــان کردنـــد کـــه حـــاال
نوبـــت مـــا مســـئوالن اســـت کـــه بـــا برنامهریـــزی
درســـت ،از ایـــن دســـتاوردها اســـتفاده کنیـــم.
همچنیـــن چهـــار معـــاون رییـــس جمهـــور ،پنـــج
وزیـــر ،چهـــل و دو نماینـــده مجلـــس و تعـــداد
زیـــادی از مدیـــران و کارشناســـان از نمایشـــگاه
بازدیـــد کردنـــد.
دکتـــر طیبـــی تاکیـــد کـــرد :مطالـــب بیـــان شـــده
توســـط مســـئولین در دفتـــر یادبـــود نمایشـــگاه
بـــرای مـــا در جهاددانشـــگاهی بســـیار غرورآفریـــن و
ارزنـــده بـــود ،بـــدون اســـتثناء همـــه بازدیدکننـــدگان
ضمـــن تشـــکر از جهاددانشـــگاهی ،ایـــن نمایشـــگاه را
ســـمبل تـــوان ملـــی کشـــور در رســـیدن بـــه اهـــداف
ُ
توســـعهای و پیشـــرفت دانســـتهاند .در جریـــان ایـــن
نمایشـــگاه ،رییـــس محتـــرم کمیســـیون بهداشـــت
مجلـــس شـــورای اســـامی بهشـــدت تحـــت تأثیـــر
توانمندیه ــای ارای ــه ش ــده در نمایش ــگاه ق ــرار گرفت ــه
بـــود و در جلســـه شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی
ضمـــن تقدیـــر از جهاددانشـــگاهی از رییـــس محتـــرم
جمهـــور درخواســـت کردنـــد حتمـــا از نمایشـــگاه
بازدیـــد نماینـــد.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی در خص ــوص دس ــتاوردهای
عینـــی نمایشـــگاه بـــرای جهاددانشـــگاهی خاطرنشـــان
ک ــرد :امض ــای  ۱۰ال ــی  ۱۲تفاهمنام ــه مه ــم هم ــکاری
و یـــا اســـتفاده از دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی کـــه
یک ــی از ای ــن تفاهمنامهه ــا ب ــا ش ــرکت مل ــی حف ــاری
ای ــران در م ــورد بازس ــازی و نوس ــازی ن ــاوگان ش ــرکت
مل ــی حف ــاری ب ــوده و همچنی ــن اب ــاغ ی ــک ق ــرارداد
بـــزرگ در زمینـــه طراحـــی و ســـاخت یـــک کارخانـــه
بـــزرگ نمکزدایـــی در صنعـــت نفـــت اســـت.
وی تاکید کرد :نکته مهم که ما به دنبال آن بودیم
باور مسئوالن به توان ملی است .ما عمد داشتیم که این
نمایشگاه را در این مقطع زمانی برگزار کنیم که اوال وزراء
و مدیران ارشد سازمانها و شرکتهای بزرگ تثبیت شده
باشند و هم اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه
کشور هستیم و ضروری است در تهیه این برنامه استفاده
حداکثر از توان ملی مورد نظر قرار گیرد.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا بیــان اینکــه بــا فعــال
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شــدن پروژههــا و اهتمامــی کــه دولــت ســیزدهم
بــه حــل مشــکالت کشــور دارد یقینــا مراجعــه
بــه جهاددانشــگاهی و اســتفاده از توانمندیهــا و
دســتاوردهای آن بیشــتر خواهــد شــد ،خاطرنشــان
کــرد :حیــن برگــزاری نمایشــگاه توانمندیهــای
جهاددانشــگاهی یــک مــورد خیلــی عجیــب هــم پیــش
آمــد! و آن ایــن بــود کــه در ایــام برگــزاری نمایشــگاه
پیشــنهاد حــذف جهاددانشــگاهی از شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی مطــرح شــد کــه بــرای مــن شــوکآور
بــود و بــرای عــدم تأثیرگــذاری منفــی روی همــکاران
خبــر آن را بعــد از نمایشــگاه بــه آنهــا دادم.
دکتــر طیبــی در مــورد علــل پیشــنهاد حــذف
جهاددانشــگاهی و تبعــات آن گفــت :فکــر میکنــم
اعضــای محتــرم جدیــد حقیقــی شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی کــه عمدتــا جــوان و عضــو کارگــروه تحــول
شــورای عالــی هســتند هــم احتمــاال در جریــان
مســایل انقــاب فرهنگــی ،تشــکیل ســتاد انقــاب
فرهنگــی و تشــکیل جهاددانشــگاهی و نماینــدگان آن
در ســتاد انقــاب فرهنگــی نبــوده و هــم فرقــی بیــن
وظایــف یــک نهــاد توســعهای مثــل جهاددانشــگاهی
بــا وزارت علــوم ،وزارت بهداشــت و معاونــت علمــی و
فنــاوری نگذاشــتهاند.
وی ادامــه داد :کار یــک نهــاد توســعهای در طراحــی
برنامــه پیشــرفت کشــورها الگوســازی تــوان فناورانــه
کشــور در حــل مشــکالت اســت .وزارتخانههــای علــوم
و بهداشــت نهــاد تولیــد علــم هســتند و اگــر اســاتید
محتــرم عالقــه بــه تحقیــق کاربــردی داشــته باشــند
تولیــد یــک فنــاوری تــا  ۴ TRLاســت کــه ضمــن
اینکــه ارزشــمند اســت ،ولــی طــی مســیری کوتــاه از
تولیــد ،تجاریســازی یــک فنــاوری اســت ،در حالــی
کــه بایــد بــرای تجاریســازی یــک فنــاوری تــا TRL
 ۹انجــام شــود .وظیفــه یــک نهــاد توســعهای انجــام

ایــن کار و ســماجت در کاربــرد آن اســت .بهویــژه
در فناوریهــای پیشــرفته و پــر هزینــه کــه عمدتــا
دانشــگاهها وارد نمیشــوند و یــا ممکــن اســت بخشــی
از یــک فنــاوری بــزرگ را آنهــم تــا مرحلــه TRL۴
انجــام دهنــد .بدنــه صنعــت ،کشــاورزی و بهداشــت مــا
را ایــن فناوریهــا تشــکیل میدهنــد.
وی افــزود :شــما بــه نقــش مهــم فرهنگســازی
جهاددانشــگاهی بهویــژه در دهههــای  ۶۰و ۷۰
نــگاه کنیــد .کــدام ســازمان بیشــترین نقــش را
در ایجــاد خودبــاوری در مــردم ،جوانــان و حتــی
خــود دانشــگاهها داشــته اســت؟ در دهــه  ۸۰و
 ۹۰بــه فناوریهــای تولیــد جهاددانشــگاهی نــگاه
کنیــد .کــدام بخــش خصوصــی ریســک ورود بــه
تولیــد ایــن فناوریهــا و پیگیــری تجاریســازی
آنهــا را میپذیــرد؟ علــت هــم پیشــرفته بــودن
فناوریهــا ،هزینــه بــاال و اینکــه در حــوزه صنعتــی،
کارفرمایــان عمدتــا دولتــی و شــبهدولتی بــوده و
ریســک خریــد خارجــی در آنهــا بســیار بــاال اســت
و لــذا بخــش خصوصــی حتــی در صــورت تمکــن
مالــی وارد تولیــد ایــن فناوریهــا نمیشــود ،ولــی
بــا توجــه بــه اهمیــت آنهــا و وابســتگی کشــور
بایــد ایــن فناوریهــا را تولیــد و تجاریســازی
کــرد .ســلول درمانــی ،ژندرمانــی ،ویــروس درمانــی،
سیســتم بــرق و کنتــرل و رانــش قطارهــای متــرو،
تجهیــزات اپراتــور تلفــن همــراه ،تعــداد محــدودی از
ایــن فناوریهــا هســتند .البتــه وقتــی ســد شکســته
شــد و بــازار بــه ســمت داخــل آمــد آنوقــت بخــش
خصوصــی بــا اطمینــان بیشــتر وارد شــده و طبیعــی
اســت کــه جهاددانشــگاهی میــدان را واگــذار کــرده
و ســراغ حوزههــای جدیــد مــیرود .درصورتیکــه
بــه درخواســت رهبــر معظــم انقــاب اســامی
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بایــد بهصــورت

جــدی بخواهــد وارد پیادهســازی ســه نقشــه مهــم
فرهنگــی ،علمــی و فناورانــه و تحــول آموزشــی
شــود .بــا توجــه بــه نــگاه علمــی مســئله محــور و
کاربــردی جهاددانشــگاهی و فعالیــت در ســه حــوزه
توســعه فرهنگــی ،توســعه علمــی و فناورانــه و
توســعه آموزشــی ،یقینــا ایــن نهــاد میتوانــد نقــش
ارزنــدهای در بهروزرســانی ایــن نقشــهها و تهیــه
اســناد بخشــی آنهــا و روش اجراییســازی آنهــا
ایفــا نمایــد.
رییــس جهاددانشــگاهی در مــورد دیــدارش بــا رییس
جمهــور و نتایــج آن توضیــح داد :دکتــر رییســی علیرغــم
ابــراز عالقــه بــه بازدیــد از نمایشــگاه ،بــه علــت شــدت
اشــتغاالت امــکان بازدیــد برایشــان فراهــم نگردیــد .لــذا
مــن هــم طــی نامــهای بعــد از نمایشــگاه درخواســت
کــردم رییــس جمهــور فرصتــی را در اختیــار مــن
قــرار دهنــد تــا ضمــن ارایــه گــزارش دســتاوردهای
جهاددانشــگاهی آمادگــی کامــل ایــن نهــاد را بــرای
گرفتــن مســئولیتهای بــزرگ در برنامههــای
توســعهای دولــت بــه اســتحضار ایشــان برســانم.
وی در پایان افزود :خوشبختانه دکتر رییسی کامال 
در جریان نمایشگاه و دستاوردهای جهاددانشگاهی در
حوزه مختلف بودند و اتفاقا ایشان از من خواستند که
جهاددانشگاهی ورود بسیار جدی در حل مشکالت و رفع
وابستگیها داشته باشد .بهعنوان مثال به چند موضوع
مثل آب شیرینکنها اشاره کردند که چرا ما باید در
این حوزه هنوز وابسته باشیم .من هم آمادگی کامل
جهاددانشگاهی را برای ورود کامال  علمی و حرفهای و
پذیرش مسئولیتهای مهم خدمت ایشان اعالم نمودم.
قرار شد اینجانب با هماهنگی که انجام میشود در جلسه
هیأت دولت دستاوردهای جهاددانشگاهی را ارایه کنم و
رییس جمهور نیز دستورات الزم در مورد استفاده از آنها
را در جلسه صادر فرمایند.

رییسجهاددانشگاهی:

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۸ ،بهمنماه:رییــس
جهاددانشــگاهی بــا تشــریح بخشــی از دســتاوردهای ایــن
نهــاد ،گفــت :آمــاده پذیرفتــن مســئولیتهای بــزرگ و
مأموریتهــای فناورانــه در دولــت جدیــد هســتیم.
دکتــر حمیدرضــا طیبــی در حاشــیه ســفر بــه کرمانشــاه
و حضــور در نشســت هیــات امنــای موسســه آمــوزش
عالــی جهاددانشــگاهی کرمانشــاه و بازدیــد از بــرج فنــاوری
ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه بــا اشــاره بــه عمــر
 43انقــاب اســامی ،گفــت :جهاددانشــگاهی یکــی از
نهادهایــی اســت کــه در دوران انقــاب متولــد شــد و از
همــان ابتــدا عهــدهدار ماموریتــت هــای مهــم فرهنگــی و
علمــی و فناورانــه در کشــور بــود.
وی افــزود :در اوایــل تاســیس ایــن نهــاد انقالبــی،
جهاددانشــگاهی مأمــور اجــرای فعالیتهــای فرهنگــی
بــرای جوانــان در جهــت مقابلــه بــا هجمــه فرهنگــی
دشــمن شــد و در کنــار آن اجــرای فعالیتهــای پژوهشــی
در جهــت رفــع وابســتگی و خودکفایــی و ترویــج فرهنــگ
خودبــاوری در کشــور بــه ایــن نهــاد واگــذار شــد.
دکتــر طیبــی گفــت :بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی،
جهاددانشــگاهی بســیاری توانمندیهــای خــود را در عرصــه
مقابلــه بــا دشــمن بــه نمایــش گذاشــت کــه از جملــه
آن فعالیــت در حــوزه خدمــات پزشــکی در جبهههــای
جنــگ و مشــارکت جهاددانشــگاهی در انجــام طرحهــای
تجهیــزات دفاعــی کشــور بــود.
وی افــزود :در دوران جنــگ تحمیلــی ،جهاددانشــگاهی
در پروژههــای مختلــف از طراحــی ســنگرهای مهندســی
گرفتــه تــا کمــک بــه راهانــدازی تجهیــزات مربــوط بــه
صنایــع دفاعــی حضــوری فعــال داســت.
دکتــر طیبــی ســاخت بالنهــای دفاعــی بــرای
جلوگیــری از حضــور هواپیماهــای دشــمن در ارتفــاع
پاییــن ،رمزگشــایی از سیســتم بیســیم ارتــش عــراق،
راهانــدازی سیســتم ناوبــری هواپیماهــای فانتــوم ،F5
اصــاح خــط تولیــد موشــک کاتیوشــا ،تعمیــر قطعــات
تجهیــزات نظامــی داخلــی و ســاخت قطعــات یدکــی بــرای

تجهیــزات بــه غنیمــت گرفتــه شــده دشــمن را از جملــه
خدمــات جهاددانشــگاهی در دوران جنــگ تحمیلــی عنــوان
کــرد.
وی افــزود :بــا انجــام ایــن مأموریتهــا عمــا
جهاددانشــگاهی توانســت بنیانگــذار دفــاع دانشبنیــان
در دوران جنــگ تحمیلــی باشــد.
اثبــات کردیــم میتوانیــم در مســیر علــم حرکــت
کنیــم /هیــچ مشــکلی در زمینــه توســعه علمــی و فنــاوری
کشــور نداریــم
رییــس جهاددانشــگاهی اظهــار کــرد :بــا پایــان گرفتــن
جنــگ تحمیلــی فعالیتهــای جهاددانشــگاهی در
حوزههــای مختلــف فنــی مهندســی ،پزشــکی ،کشــاورزی،
علــوم انســانی و اجتماعــی و  ...توســعه یافــت و تــاش مــا
ایــن بــود کــه تامیــن نیازهــای کشــور در ایــن حوزههــا بــا
نــگاه توســعه علمــی و فنــاوری ملــی صــورت گیــرد.
دکتــر طیبــی افــزود :در همیــن راســتا در دهــه  60و
 70عمــا جهاددانشــگاهی توانســت در بســیاری فناوریهــا
بــه ســطح روز دنیــا برســد و عمــا اثبــات کردیــم کــه
میتوانیــم در مــرز علــم حرکــت کــرده و علــم را بــه
فنــاوری و فنــاوری را بــه محصــول و خدمــت بــرای کاربــرد
تبدیــل کنیــم
وی تصریــح کــرد :دهــه  80و  90هــم آغــاز کارهــای
فناورانــه بــزرگ جهاددانشــگاهی بــرای کشــور بــود و در
ایــن دو دهــه کارهــای فناورانــه بزرگــی در ســطح کشــور
توســط جهاددانشــگاهی صــورت گرفــت.
دکتــر طیبــی گفــت :در حــال حاضــر در وضعیتــی
هســتیم کــه میتوانیــم بــا قاطعیــت بگوییــم مشــکلی در
زمینــه توســعه علمــی و فناورانــه در ســطح کشــور نداریــم.
نیــاز مــا بــاور مدیــران بــه تــوان ملــی و اســتفاده از آن در
تامیــن نیازهــای کشــور اســت.
رییــس جهاددانشــگاهی در ادامــه در تشــریح
فعالیتهــای ایــن نهــاد در حــوزه فرهنــگ کشــور ،بــه
راهانــدازی مرکــز انتشــارات جهاددانشــگاهی اشــاره کــرد
و افــزود :امــام راحــل از همــان ابتــدای انقــاب نگــران
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ایــن بونــد کــه مــا مصرفکننــده علــم و فنــاوری غــرب
هســتیم ،بنابرایــن بــا تشــکیل ایــن مرکــز تــاش کردیــم
کــه در زمینــه رفــع ایــن نگرانــی اقــدام کــرده و دانــش
ضمنــی اســاتید کشــور را در قالــب کتــاب و مجلــه در
خدمــت جامعــه علمــی و فنــاوری کشــور قــرار دهیــم.
وی افــزود :در حــال حاضــر مرکــز انتشــارات
جهاددانشــگاهی بــه یکــی از بزرگتریــن مراکــز کتــب
دانشــگاهی کشــور تبدیــل شــده اســت.
دکتــر طیبــی راهانــدازی ســازمان فعالیتهــای
قرآنــی و نیــز راهانــدازی دو خبرگــزاری ایســنا و ایکنــا را
هــم از جملــه مهمتریــن اقدامــات فرهنگــی جهــاد طــی
ســالهای فعالیــت آن عنــوان کــرد.
وی افــزود :بــا راهانــدازی ایســنا در ســال  1378عمــا
اولیــن خبرگــزاری غیردولتــی پــا بــه عرصــه وجــود
گذاشــت و توانســت مســیری بــرای تاســیس و ایجــاد دیگــر
خبرگزاریهــا در کشــور را فراهــم کنــد.
دکتــر طیبــی در ادامــه بــه فعالیتهــای
جهاددانشــگاهی در حــوزه آمــوزش هــم اشــاره کــرد و
افــزود :در حــوزه آمــوزش بــا توجــه بــه جمعیــت جــوان
کشــور ،جهاددانشــگاهی اقــدام بــه راهاندازیهــای
مجموعههــای آموزشــی کــرد.
وی افــزود :هماکنــون دو دانشــگاه ،شــش موسســه
آمــوزش عالــی 43 ،مرکــز علمــی و کاربــردی و 130
مرکــز آموزشهــای کوتــاه مــدت تخصصــی و عمومــی
زیرمجموعــه جهاددانشــگاهی فعــال اســت.
دکتــر طیبــی گفــت :نقطــه عطــف ایــن مراکــز ایــن
اســت کــه مــا توانســتهایم ایــن مراکــز علمــی و آموزشــی
را بــه حــوزه پژوهــش مرتبــط کنیــم و عمــا از ظرفیــت
اســاتید ایــن مؤسســات در انجــام فعالیتهــای پژوهشــی
اســتفاده میشــود و در جهــت ایجــاد دانشــگاههای نســل
چهــار حرکــت کردهایــم.
آمــاده پذیرفتــن مســئولیتهای بــزرگ و
مأموریتهــای فناورانــه در دولــت جدیــد هســتیم
رییــس جهاددانشــگاهی در ادامــه بــا اشــاره بــه
برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای جهاددانشــگاهی در
دیمــاه امســال گفــت :هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه
ایــن بــود کــه بخشــی از دســتاوردهای جهاددانشــگاهی
طــی ســالهای فعالیــت آن را بــه مســئولین و مــردم
معرفــی کنیــم و اعــام کنیــم کــه هیــچ مشــکلی در تامیــن
نیازهــای فناورانــه کشــور نداریــم.
وی افــزود :همچنیــن بــا نمایــش ایــن دســتاوردها عمــا
اعــام کردهایــم کــه جهاددانشــگاهی آمــاده پذیرفتــن
مســئولیتهای بــزرگ در دولــت جدیــد اســت.
وی تاکیــد کــرد :جهاددانشــگاهی امــروز در حوزههــای
مختلــف از جملــه کشــاورزی ،پزشــکی ،فنــی و مهندســی،
علــوم انســانی و اجتماعــی و  ...آمــاده پذیرفتــن
مأموریتهــای بــزرگ در تامیــن نیازهــای کشــور در دولــت
ســیزدهم اســت.
دکتــر طیبــی بــه دیــدار اخیــر خــود بــا رییــس جمهــور
اشــاره کــرد و افــزود :در ایــن دیــدار رییــس جمهــور در
جریــان دســتاوردهای جهاددانشــگاهی قــرار گرفتنــد و
بــا توجــه بــه بازدیــد چهــار تــن از معاونیــن و پنجتــن از
وزرای ایشــان از نمایشــگاه دســتاوردهای جهاددانشــگاهی
عمــا اشــراف خوبــی بــه حوزههــای کاری ایــن نهــاد و
دســتاوردهای آن داشــتند.
وی افــزود :در ایــن دیــدار ایشــان گالیــه داشــتند کــه
چــرا علیرغــم اینهمــه ظرفیتهــا و دســتاوردهای
فناورانــه در کشــور ،آنطــور کــه بایــد از ایــن ظرفیتهــا
در رفــع وابســتگیهای کشــور اســتفاده نشــده و قــرار بــر
ایــن شــد کــه بــا هماهنگــی در یکــی از جلســات هیــات
دولــت حضــور پیــدا کــرده و ضمــن تشــریح دســتاوردهای
جهاددانشــگاهی ،بتوانیــم زمینــه اســتفاده هرچــه بیشــتر از
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ایــن ظرفیتهــا را در پیشــبرد حوزههــای مختلــف کشــور فراهــم کنیــم.
در دوران پساتحریم نباید دستاوردهای فناورانه کشور کنار گذاشته شود
دکتـر طیبـی در خصـوص لغـو احتمالـی تحریمهـا هـم گفـت :قطعـا همـه عالقهمنـد
بـه رفـع تحریمهـا هسـتیم ،چـرا کـه در ایـن صـورت شـرایط سـهلتری بـرای محققیـن و
کارشناسـان و صاحبـان صنایـع مختلـف کشـور در دسـتیابی به مـواد اولیـه و قطعاتی که در
کشـور قابلتولیـد نیسـت ،فراهـم خواهـد شـد؛ امـا بـا رفـع تحریمهـا نگرانیـم که ایـران به
بـازار صـرف محصـوالت و کاالهـای آمـاده وارداتـی تبدیل شـود.
وی تاکیـد کـرد :بههیچعنـوان نبایـد رفـع تحریمهـا منجـر بـه حضـور بیبرنامـه کاالها و
محصـوالت آماده شـرکتهای خارجی در کشـور شـود.
دکتـر طیبـی گفـت :قطعـا در حوزههایی که تـوان تولید داخـل نداریـم واردات برای رفع
نیـاز واجـب اسـت ،امـا ایـن واردات هـم بایـد در قبـال انتقـال فنـاوری صـورت گیـرد تا در
آینـده بتوانیـم در کشـور آن محصـوالت را تولیـد کنیم و در ایـن زمینه هم جهاددانشـگاهی
اعلام آمادگـی کـرده که میتواند مسـئولیتهای بزرگـی در انتقـال فناوری بر عهـده بگیرد.
رییـس جهاددانشـگاهی خاطرنشـان کـرد :بـا رفـع تحریمهـا باید بـه این نکته هـم توجه
شـود کـه دسـتاوردهای فناورانه فعلی نباید کنار گذاشـته شـود و بایـد از واردات محصوالتی
کـه تولید داخـل دارد ،جلوگیری شـود.
دانـش خوبـی در درمـان "نابـاروری" داریـم /آمـاده راهانـدازی مراکـز درمان نابـاروری در
سراسـر کشـور هستیم
دکتـر طیبـی در ادامـه بـه بخشـی از فعالیتهـای فعلـی جهاددانشـگاهی در حوزههـای
مختلـف اشـاره کـرد و افـزود :در حـوزه پزشـکی در حـال حاضـر تمرکـز مـا بـر کاربـرد
سـلولهای بنیـادی در درمـان بیماریهـای مختلـف اسـت و همچنیـن فناوریهـای مربوط
بـه ژندرمانـی و ویـروس درمانـی دنبـال میشـود.
وی بـا اشـاره بـه تاکیـد مسـئوالن کشـور بـر جوانسـازی جمعیـت کشـور بـه خدمـات
مهـم جهاددانشـگاهی در ایـن زمینـه اشـاره کـرد و افـزود :بـرای جوانسـازی جمعیت یکی
از راهکارهـای مهـم رفـع مشـکل نابـاروری زوجین نابارور اسـت کـه جهاددانشـگاهی در این
زمینـه دسـتاوردهای خوبـی کسـب کرده اسـت.
دکتـر طیبـی خاطرنشـان کـرد :در حـال حاضـر  15تـا  20درصد زوجین کشـور مشـکل
نابـاروری دارنـد و ایـن در حالی اسـت که بـا دانش خوبی کـه جهاددانشـگاهی در زمینه رفع
ایـن مشـکل پیـدا کـرده میتوان مشـکل بسـیاری از ایـن زوجین را رفـع کرد.
وی تاکیـد کـرد :ایـن آمادگـی را داریم کـه با راهانـدازی مراکز درمان ناباروری در سراسـر
کشـور گام موثری در رفع این معضل داشـته باشـیم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـه فعالیتهـای ایـن نهـاد در حـوزه سـرطان سـینه هـم اشـاره
کـرد و افـزود :ایـن آمادگـی را داریـم کـه در سـطح ملـی با ایجـاد مراکـز در تمام اسـتانها
غربالگـری ایـن سـرطان را بهصـورت کامـل انجـام داده و بخشـی از درمانهـای اولیـه را در
سراسـر کشـور انجـام دهیم.
وی افــزود :همچنیــن ایــن آمادگــی فراهــم اســت کــه درمانهــای تکمیلــی ایــن نــوع
ســرطان در تهــران و مراکــز اســتانها صــورت گیــرد.
مجلــس همراهــی کنــد طرحهــای فناورانــه بــزرگ دیگــری در کشــور اجرایــی
میکنیــم
دکتــر طیبــی بــه فعالیتهــای جهاددانشــگاهی در حــوزه فنــی و مهندســی هــم اشــاره
کــرد و افــزود :در ایــن زمینــه در حــال حاضــر بــه دنبــال تکمیــل  41طــرح فناورانــه بــزرگ
کشــور هســتیم کــه بــا حمایتهــای مقــام معظــم رهبــری صــورت گرفــت.
وی افــزود :همچنیــن بــا صحبتهایــی کــه بــا مجلــس صــورت گرفتــه در تالشــیم تــا
در صــورت تامیــن بودجــه مناســب تعــداد دیگــری از ایــن طرحهــای فناورانــه بــزرگ را در
ســطح کشــور اجرایــی کنیــم.
دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه مشــارکت جهاددانشــگاهی در ســاخت یــک رام قطــار متــرو
گفــت :بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه بتوانیــم شــهرداری تهــران و ســایر شــهرهای بــزرگ را
قانــع بــه ســاخت داخلــی واگنهــای متــرو کنیــم.
رییــس جهاددانشــگاهی گفــت :در ایــن زمینــه هــم بــه مجلــس و هــم بــه معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری پیشــنهاد کردهایــم کــه در زمینــه ســاخت سیســتم
رانــش قطارهــای بیــن شــهری بــا ســرعت  350کیلومتــر در ســاعت ورود کنیــم ،چــرا کــه
دانــش خوبــی در زمینــه تولیــد ایــن سیســتمها داریــم.
دکتــر طیبــی در تشــریح بخشــی از فعالیتهــای جهاددانشــگاهی در حــوزه کشــاورزی
هــم گفــت :در ایــن حــوزه در زمینــه اصــاح نــژاد دام کارهــای خوبــی صــورت گرفتــه و
بعــد از کار موفــق در زمینــه اصــاح نــژاد گاو ،هماکنــون در زمینــه اصــاح نــژاد گاومیــش
و شــتر ورود کردهایــم.
وی افزود :هدف ما در این حوزه تکثیر نژادهای بسیار مرغوب است.
رییــس جهاددانشــگاهی گفــت :عــاوه بــر ایــن در ایــن حــوزه بــه دنبــال احیــای
نژادهــای از بیــن رفتــه هــم هســتم کــه ســلولهای آنهــا موجــود اســت و در تالشــیم از
طریــق شبیهســازی نســلهای از بیــن رفتــه را احیــا کنیــم.
دکتــر طیبــی خاطرنشــان در زمینــه بــذور هیبریــدی و ایجــاد مــرغ الیــن تخمگــذار و
گوشــتی هــم بــه دنبــال همــکاری بــا یکــی از ســازمانهای بــزرگ کشــور هســتیم.
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روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۵ ،بهمنمــاه :دبیــر هیــات امنــاء
جهاددانشــگاهی تاکیــد کــرد :جهاددانشــگاهی در  ۴۱ســال فعالیــت خود به دســتاوردهای
متعــددی دسـتیافته ،ایــن موضــوع در نمایشــگاه دســتاوردهای جهاددانشــگاهی کــه در
دیمــاه برگــزار شــد ،بارهــا از ســوی مســئوالن کشــوری و لشــگری تاییــد شــد؛ بنابرایــن
ایــن انتظــار وجــود دارد کــه چارچوبهــای تعییــن شــده در دهههــای گذشــته بــرای
ایــن نهــاد همــواره مورداحتــرام قــرار گرفتــه و شایســته نیســت تغییــرات سیاســی در
انتخــاب ریاســت ایــن نهــاد نقــش داشــته باشــد.
دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی در پاســـخ بـــه خبرنـــگار ایســـنا در مـــورد
شـــایعه انتخـــاب رییـــس جدیـــد بـــرای جهاددانشـــگاهی گفـــت :انتخـــاب رییـــس
جهاددانشـــگاهی دارای فرآینـــدی اســـت کـــه در اساســـنامه جهاددانشـــگاهی کـــه
بـــه تصویـــب شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی رســـیده اســـت .طبـــق اساســـنامه،
هیـــات امنـــای جهاددانشـــگاهی کاندیـــدای جدیـــد بـــرای ریاســـت ایـــن نهـــاد را
انتخـــاب کـــرده و آن را بـــه شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی معرفـــی مینماینـــد.
شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی نیـــز پـــس از بررســـی برنامههـــای کاندیـــدای
پیش ــنهادی ب ــرای اداره جهاددانش ــگاهی ،ب ــه صالحی ــت وی رأی داده و در ص ــورت
رأی مثبـــت شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی ،حکـــم رییـــس جدیـــد دانشـــگاهی
توس ــط ریی ــس محت ــرم جمه ــور و ریی ــس ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی ص ــادر
میشـــود.
وی ادام ــه داد :هی ــات امن ــای جهاددانش ــگاهی ب ــرای جلوگی ــری از هرگون ــه خل ــل
و کنـــد شـــدن حرکـــت پرشـــتاب جهاددانشـــگاهی در خدمترســـانی بـــه برنامههـــای
پیشـــرفت کشـــور ،بـــرای تعییـــن رییـــس جدیـــد بـــرای ایـــن نهـــاد فرآینـــدی را
تصویـــب کـــرده اســـت تـــا بتوانـــد بهتریـــن و توانمندتریـــن فـــرد را بـــرای ریاســـت
جهاددانشـــگاهی بـــه شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی پیشـــنهاد نمایـــد.
دکتـــر پورعابـــدی دربـــاره برخـــی از جزئیـــات ایـــن فرآینـــد اظهـــار کـــرد :طبـــق
ایـــن فرآینـــد بایـــد کمیتـــهای  ۳نفـــره از اعضـــای هیـــات امنـــاء بـــرای معرفـــی
گزینههـــای پیشـــنهادی تشـــکیل شـــود .بـــر اســـاس مصوبـــه هیـــات امنـــاء ،کمیتـــه
مذک ــور موظ ــف اس ــت ت ــا  ۳نف ــر از اعض ــاء هی ــات علم ــی جهاددانش ــگاهی را ب ــا ۱۰
س ــال س ــابقه کار در جهاددانش ــگاهی ب ــا نظرخواه ــی از مدی ــران ادوار جهاددانش ــگاهی
بـــه هیـــات امنـــاء معرفـــی کنـــد .درصورتیکـــه هیـــات امنـــا بـــرای انتخـــاب رییـــس
جهاددانشـــگاهی از میـــان کاندیدهـــای پیشـــنهادی بـــه جمعبنـــدی نهایـــی نرســـد،
میتوانـــد بـــر اســـاس صالحدیـــد خـــود حداکثـــر  ۳نفـــر دیگـــر را بهعنـــوان کاندیـــدا
معرف ــی کن ــد.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی:

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۱۵ ،آبــان مــاه:
دکتــر محمدصــادق بیجنــدی معــاون آمــوزش و کارآفرینــی
جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه تصویــب طــرح الگــوی نویــن
مشــاغل خانگــی در ســتاد ملــی ســاماندهی و توســعه
ایــن مشــاغل در اواخــر ســال  ،1395گفــت :ایــن طــرح
پــس از بررســیهای کارشناســی و فنــی در ســازمانها
و دســتگاههای مختلــف و همچنیــن مطالعــه و پژوهــش
در خصــوص تجربیــات  9کشــور پیشــرو در ایــن حــوزه
بــه تصویــب رســید و اجــرای آزمایشــی و پایلــوت آن بــه
جهاددانشــگاهی بهعنــوان نهــاد توســعهای و دانشبنیــان
واگــذار شــد.
دکتــر بیجنــدی گفــت :بــرای پیادهســازی و اجــرای
درســت الگــو در فــاز اول نیازمنــد انجــام مطالعــات و
پژوهــش ملــی ،منطقــهای و اســتانی بودیــم ،بــه همیــن
منظــور از تمــام ظرفیتهــای پژوهشــی جهاددانشــگاهی
بهمنظــور شناســایی توانمندیهــا و ظرفیــت بــازار
اســتفاده شــد.
وی افــزود :در کنــار بررســی ظرفیتهــا ،تحقیقــات الزم
در خصــوص کشــش بــازار محصــوالت خانگــی و قابلیــت
پیادهســازی و اجــرای طرحهــای مشــاغل خانگــی و بــازار
فــروش ایــن محصــوالت و خدمــات در هــر منطقــه و هــر
اســتان مــورد بررســی قــرار گرفــت.
مع ــاون آم ــوزش و کارآفرین ــی جهاددانش ــگاهی تصری ــح
کـــرد :خوشـــبختانه بـــا توجـــه بـــه اجـــرای موفقیتآمیـــز
ط ــرح پایل ــوت در  9اس ــتان کش ــور ،وزارت تع ــاون ،کار و
رفـــاه اجتماعـــی بهعنـــوان راهبـــر و مدیـــر ایـــن طـــرح،
ماموریـــت پیادهســـازی و اجـــرای الگـــوی نویـــن در 31
اس ــتان کش ــور را ب ــه جهاددانش ــگاهی واگ ــذار ک ــرد.
دکتــر بیجنــدی خاطرنشــان کــرد :نــگاه بــه مشــاغل
خانگــی تــا پیــش از اجــرای ایــن طــرح بیشــتر بــر تفکــر
و نــگاه ســنتی حرکــت میکــرد ،امــا معتقدیــم بــا اجــرای
ایــن طــرح کــه بــا همــکاری و همراهــی همــه دســتگاهها،
ســازمانها و نهادهــا محقــق شــد ،نــگاه جدیــد و

توســعهیافتهای بــه ایــن مشــاغل در ســطح کشــور ایجــاد
شــده اســت.
وی افــزود :در ایــن طــرح بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه
مشــاغل خانگــی از حالــت شــغل دوم و یــا از یــک شــغل
ناپایــدار خــارج شــده و بهصــورت یــک شــغل پایــدار و
مولــد تبدیــل شــود.
ایــن مســوول خاطرنشــان کــرد :در ایــن طــرح از تمامــی
ظرفیتهــا و پتانســیلها و بهویــژه ظرفیــت افــرادی کــه
صاحــب مهــارت و تجربــه در حــوزه زنجیــره ارزش مشــاغل
خانگــی هســتند اســتفاده شــده و از آنهــا بــا عنــوان
"پیشــران" در الگــو یــاد میشــود؛ بــه عبــارت دیگــر از
ظرفیــت پیشــرانان بــرای آمــوزش ،مشــاورههای تخصصــی،
توســعه بــازار ،توســعه محصــول ،شبکهســازی ،برندینــگ،
بازاریابــی و مــوارد مرتبــط اســتفاده میشــود.
دکتــر بیجنــدی بــا اشــاره بــه شــروع ثبتنــام در ایــن
طــرح در  31اســتان کشــور از ســال گذشــته ،گفــت :طــی
ایــن مــدت بیــش از  90هــزار نفــر بــرای شــرکت در ایــن
طــرح ثبتنــام کردنــد کــه پــس از بررســیهای اولیــه و
غربالگریهــای صــورت گرفتــه در حــال حاضــر حــدود 60
هــزار نفــر در ایــن طــرح حضــور دارنــد.
وی افــزود :در حــال حاضــر بخــش عمــده ایــن افــراد در
حــال گذرانــدن دورههــای آموزشــی و مشــاورهای عمومــی
و تخصصــی هســتند و بــر اســاس آخریــن آمــار دریافتــی از
واحدهــای ســازمانی مجــری طــرح در اســتانها حــدود 20
هــزار نفــر از متقاضیــان در قالــب شــبکههای کســبوکار
بــه مرحلــه اتصــال بــه بــازار و پایدارســازی شــغلی
رســیدهاند.
دکتــر بیجنــدی در ادامــه خاطرنشــان کــرد :اگــر منابــع
اعتبــاری طــرح بهموقــع تامیــن شــود ،میتوانیــم ایــن
تعــداد را حداقــل بــه  40هــزار نفــر برســانیم و بخشــی
از دغدغــه دولــت ســیزدهم و شــخص رییــس جمهــور و
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی را در حــوزه اشــتغال
برطــرف کنیــم.

وی خاطرنشــان کــرد :نکتــه حایــز اهمیــت در ایــن
طــرح ایــن اســت کــه پرداخــت تســهیالت هدفمنــد بــوده و
بــر اســاس نقــش و جایــگاه متقاضیــان ،بهویــژه پیشــرانان
در زنجیــره ارزش و پــس از ارزیابیهــای الزم پرداخــت
میشــود.
دکتــر بیجنــدی در خصــوص یکــی دیگــر از نــکات مهــم
و کلیــدی در ایــن طــرح اظهــار داشــت :توجــه بــه بحــث
بــازار و فــروش محصــوالت و خدمــات نکتــه مهــم و کلیــدی
در حــوزه مشــاغل خانگــی و خــرد اســت ،بــر ایــن اســاس
همــکاران مــا در تمامــی اســتانها بــا توجــه بــه نتایــج
میدانــی پژوهشهــا ،مطالعــه اســناد باالدســتی ،مصاحبــه
بــا خبــرگان ،بررســی طرحهــای قبلــی از ســمت بــازار و
تقاضــا بــه ســمت شبکهســازی و تولیــد حرکــت شــد و
امیدواریــم ایــن حرکــت علمــی و بــا محوریــت بهعنــوان
یــک تجربــه موفــق روز بـهروز گســترش بیشــتری داشــته و
بتوانــد در زیس ـتبوم کارآفرینــی و اشــتغال کشــور نقــش
و جایــگاه خــود را بهخوبــی ایفــا کنــد.
دکتــر بیجنــدی از تولیــد بــا کیفیــت ،استانداردســازی،
بســتهبندی مناســب و مشــتری مــداری هــم بهعنــوان
نــکات کلیــدی دیگــر در ایــن طــرح یــاد کــرد و افــزود:
اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه کیفیــت میتوانــد ضامــن
بقــای تولیــد پایــدار در حــوزه محصــوالت و خدمــات
مشــاغل خانگــی باشــد ،بنابرایــن در ایــن طــرح تمرکــز و
توجــه ویــژهای بــه بحــث کیفیــت محصــوالت و خدمــات
صــورت گرفتــه اســت.
معـــاون آمـــوزش و کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی بـــه
موضـــوع توجـــه بـــه مشـــاغل نویـــن در ایـــن حـــوزه
هـــم اشـــاره کـــرد و افـــزود :وزارت تعـــاون ،کار و
رفـــاه اجتماعـــی و ســـایر ســـازمانها و دســـتگاههای
مرتبـــط و درگیـــر در حـــوزه مشـــاغل خانگـــی از
ابتـــدای شـــروع الگـــو بـــه مشـــاغل نویـــن نظیـــر
برنامهنویســـی ،ترجمـــه ،ویراســـتاری ،تولیـــد محتـــوی،
مدیریـــت ســـامانهها ،مشـــاوره و  ...توجـــه الزم را
داشـــتند ،بنابرایـــن جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان نهـــاد
مجـــری تـــاش کـــرده از ظرفیـــت دانشآموختـــگان،
دانـــش جویـــان و شـــرکتهای دانشبنیـــان و
نوپـــا بهخوبـــی اســـتفاده کنـــد و در آینـــده نزدیـــک
برخـــی از دســـتاوردهای بســـیار ارزشـــمند ایـــن حـــوزه
اطالعرســـانی خواهـــد شـــد.
دکتـــر بیجنـــدی در پایـــان اظهـــار کـــرد :قطعـــا
هدفگـــذاری رییـــس جمهـــور بـــرای حـــوزه اشـــتغال
کشـــور تحقـــق خواهـــد یافـــت ،مشـــروط بـــر ایـــن کـــه
وح ــدت فرمانده ــی در ای ــن ح ــوزه داش ــته باش ــیم و هم ــه
ســـازمانها و دســـتگاهها بـــا مدیریـــت عالیـــه وزارت
تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی تمامـــی ظرفیتهـــا را
پـــایکار آورده و ضمـــن تجمیـــع امکانـــات و برنامههـــا و
جلوگی ــری از م ــوازی کاریه ــای مرس ــوم ،ب ــا تقس ــیمکار
مشــخص و معیــن ،زمینــه تحقــق هــدف بســیار ارزشــمند
ریاس ــت جمه ــوری ب ــا طرح ــی ک ــه وزی ــر تع ــاون ،کار و
رفـــاه اجتماعـــی در قـــرارگاه اشـــتغال کشـــور دارنـــد،
فراهـــم شـــود.
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مناینده مردم علیآبادکتول در مجلس مطرح کرد:

سال بیست و دوم│شماره185

رضورت افزایش بودجه سنواتی
جهاددانشگاهی
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گفتـار

محصـــوالت و فرآوردههـــا ،بهویـــژه محصـــوالت اســـتراتژیک راهبـــردی مهـــم بـــرای
توس ــعه اس ــتان گلس ــتان اس ــت ،ادام ــه داد :م ــا بهج ــای تمرک ــز ب ــر منفع ــت اقتص ــادی
بـــر رســـالتهای بـــزرگ و مانـــدگار خـــود در مســـیر توســـعه و پیشـــرفت اســـتان و
کشـــور متمرکـــز شـــدهایم.
وی ،ایجـاد و پایدارسـازی اشـتغال در اسـتان بـا بهرهمنـدی از ظرفیـت پیشـرانهای
اقتصـادی را یکـی از برنامههـای جـدی جهاددانشـگاهی دانسـت و گفـت :در بخـش توسـعه
فعالیتهـای پژوهشـی و دانشبنیـان راهانـدازی مرکـز درمان سـرطان سـینه و نابـاروری در
کنـار موضـوع تخصصـی اصلاح ژنتیـک اسـب و ...از جملـه اولویتهـای جدی ما در اسـتان
گلسـتان است.
در پایـان ایـن نشسـت رحمـتاهلل نـوروزی از ظرفیتهـای آزمایشـگاهی ،تحقیقاتـی و
مرکـز اسـتحصال روغن سـیاهدانه و همچنین مرکز آمـوزش علمی کاربردی جهاددانشـگاهی
گلسـتان بازدیـد کرد.

■□■

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی شهید بهشتی:

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی گلسـتان ۲۹ ،آبـان :نماینـده مـردم علیآبادکتول
در مجلـس بـا اشـاره به بهـرهوری بسـیار بـاالی فعالیتهای جهاددانشـگاهی برای پیشـرفت
کشـور ،گفـت :بایـد تالش کنیم بـا ارائه طرحهای راهبردی ،بودجه سـنواتی جهاددانشـگاهی
را در بودجـه سـنواتی افزایش دهیم.
جهاددانشـگاهی در اسـتان گلسـتان پس از قوام یافتگی نسـبی حوزه آموزشـی و فرهنگی
همـگام بـا تحـوالت بنیادیـن تمدنـی در کشـور و مطالبـات رهبـر فرزانـه انقالب در اندیشـه
پویایـی حـوزه پژوهـش و فنـاوری و ورود جـدی بـه حـوزه تولیـد علـم و بـه خدمـت گرفتن
علـوم نویـن برای حل مشـکالت ویژه زیسـتبوم اسـتان گلسـتان اسـت.
در ای ــن مس ــیر جهاددانش ــگاهی گلس ــتان پ ــس از طراح ــی راهبرده ــا و آمادهس ــازی
نقشـــه راه چنـــد کار ویـــژه بـــزرگ را مبتنـــی بـــر نیازســـنجی و ناظـــر بـــر ضرورتهـــای
اســـتان تعریـــف کـــرده و در ایـــن مســـیر در حـــال فعـــال کـــردن تمامـــی ظرفیتهـــای
علم ــی ،فرهنگ ــی ،سیاس ــی و اجتماع ــی اس ــتانی و مل ــی اس ــت.
در همیــن راســتا در ادامــه دیــدار بــا مســووالن ارشــد اســتانی و نماینــدگان مــردم در
مجل ــس ،ریی ــس جهاددانش ــگاهی گلس ــتان ب ــا نماین ــده م ــردم علیآبادکت ــول در مجل ــس
دیـــدار و ضمـــن ارائـــه برنامههـــای تحولـــی ایـــن نهـــاد خواســـتار حمایـــت و همراهـــی
مجلـــس بـــا توســـعه فعالیتهـــای دانشبنیـــان در اســـتان گلســـتان شـــد.
نماینـــده مـــردم علیآبادکتـــول در مجلـــس در ایـــن دیـــدار بـــا اشـــاره بـــه شـــناخت
ایـــن نهـــاد از ابتـــدای تأســـیس در اســـتان گلســـتان ،اظهـــار کـــرد :مـــا همـــواره
جهاددانش ــگاهی را نم ــاد ت ــاش ،توس ــعه ،فن ــاوری و هم ــت جوان ــان دانش ــمند و نخب ــه
میدانیـــم و یقیـــن داریـــم ایـــن نهـــاد در صـــورت حمایـــت و فراهـــم شـــدن ظهـــور و
بـــروز ظرفیتهایـــش میتوانـــد بـــازوی مســـتحکم و قدرتمنـــدی بـــرای توســـعه اســـتان
باشـــد.
رحمـــتاهلل نـــوروزی بـــا اشـــاره حضـــور قریبالوقـــوع کمیســـیون کشـــاورزی در
اســـتان گلســـتان ،افـــزود :تـــاش میکنیـــم تـــا برنامهریـــزی الزم بـــرای حضـــور
اعض ــای کمیس ــیون در دهک ــده گیاه ــان داروی ــی جهاددانش ــگاهی در گالیک ــش ص ــورت
بگیـــرد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم ایجـــاد شـــغل پایـــدار بـــا فعالیتهـــای دانشبنیـــان ،بمـــب
کـــرد :در جلســـات کمیســـیون بودجـــه و تلفیـــق مجمـــع نماینـــدگان گلســـتان بـــرای
افزایـــش بودجـــه ســـنواتی جهاددانشـــگاهی بهمنظـــور اجـــرای طرحهـــای دانشبنیـــان
ت ــاش خواهن ــد ک ــرد.
نماینـــده مـــردم علیآبادکتـــول در مجلـــس بـــا تقدیـــر از همـــت جوانـــان نخبـــه
جهاددانشـــگاهی بـــرای توســـعه اســـتان گلســـتان ،اضافـــه کـــرد :امیـــدوارم مســـئوالن
اســـتانی ظرفیـــت بـــزرگ جهاددانشـــگاهی را بهطـــور کامـــل شناســـایی کـــرده و بـــرای
عینیـــت یافتـــن ایدههـــای دانشبنیـــان بیـــش از گذشـــته همـــت کنیـــد.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی گلس ــتان نی ــز در ای ــن نشس ــت ب ــا ارائ ــه گزارش ــی از رون ــد
اقدامـــات تحولآفریـــن ایـــن نهـــاد در طـــی  ۶مـــاه گذشـــته ،تصریـــح کـــرد :نـــگاه مـــا
در دوره جدیـــد فعالیتهـــا ،توســـعه نـــگاه دانشبنیـــان تـــوأم بـــا تولیـــد ثـــروت بـــرای
اس ــتان اس ــت.
ابراهیـــم شـــهبازی بـــا بیـــان اینکـــه دور شـــدن از خـــام فروشـــی در تمامـــی

کاهش خسارتهای
کسازی
زیستمحیطی با پا 
آلودگ یهای نفتی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۲۷ ،مهـر مـاه :دکتـر کمـال خدایـی رییـس
جهاددانشـگاهی شـهید بهشـتی و سرپرسـت پژوهشـکده علوم پایه کاربردی در این خصوص
گفـت :پیامدهـای آلودگـی نفتـی در خـاک و آب بـه حجـم و میـزان آلودگـی بسـتگی دارد.
معمـوال وقتـی آلودگـی چـه از طریـق ریخـت و پاشهای سـطحی یـا از طریق خطـوط لوله
مدفـون در خـاک ،وارد محیـط خـاک میشـود ،بخـش قابلتوجهـی از گونههـای زیسـتی
میکروسـکوپی و ماکروسـکوپی را نابـود میکنـد و در صورتـی کـه اقدامـات پاکسـازی انجام
نشـود ،سـالها طـول میکشـد تـا آلودگـی خـاک توسـط عوامـل طبیعـی ماننـد تبخیـر یـا
میکروارگانیسـمهای طبیعـی از بیـن بـرود.
دکتـرای هیدروژئولـوژی افزود :اگـر حجم قابل توجهـی از فرآوردههای نفتـی وارد محیط
خـاک شـود ،بهمـرور بهصـورت عمـودی حرکت کـرده و بـه آب زیرزمینی میرسـد .آبهای
زیرزمینـی بـه دلیـل اینکه در معـرض دید نیسـتند ،معمـوال آلودگی آنها زمانی شناسـایی
میشـوند کـه در چشـمهها ،چاههـا یـا قنـات ظاهـر میشـوند کـه عمال بـر اسـاس تجربیات
حاصـل ،در چنیـن شـرایطی حجم بسـیار زیادی از خاک و آب آلوده شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت :هماکنـون بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی ایـران ،آبهـای زیرزمینـی
عمدهتریـن منبـع تامیـن آب شـرب و کشـاورزی در کشـور محسـوب میشـود و آلودگی آن
آسـیبهای جـدی بهسلامت انسـان و تمـام جاندارانـی کـه از آب آلـوده اسـتفاده میکنند،
وارد میکنـد.
رییـس جهاددانشـگاهی شـهید بهشـتی عنـوان کـرد :برخـی از ترکیبـات نفتـی در آب
محلـول هسـتند و اتفاقـا همانهایـی کـه حاللیـت باالتـری در آب دارنـد خطرناکتـر هـم

مدیر مرکز عفونتهای منتقله از خون
جهاددانشگاهی خراسان رضوی:

■□■
عضو هیات علمی پژوهشگاه ابنسینا:

سهای هپاتیت رایجترین ایران ،یکی از قطبهای منطقه
ویرو 
علت بیامری التهابی کبد در دنیا در زمینه درمان ناباروری است
هستند

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی ۳ ،آبان ماه :دکتر محمدرضا
هدایتی مقدم با بیان این مطلب افزود :ویروسهای هپاتیت رایجترین علت هپاتیت یا بیماری
التهابی کبد در دنیا هستند؛ ولی عفونتهای دیگر ،مواد سمی (مثل الکل و برخی از داروها)
و بیماریهای خود ایمنی نیز میتوانند موجب بروز هپاتیت شوند.
بـه گفتـه وی ،پنـج ویـروس اصلـی هپاتیـت شـامل هپاتیتهـای   A، B، C،Dو  Eبـه
علـت شـیوع بـاال ،بسـیار نگرانکننـده هسـتند ،بهخصـوص انـواع  Bو  Cکـه موجـب بـروز
بیمـاری مزمـن در میلیونهـا نفـر در سراسـر جهـان شـده و اصلیتریـن علـت نارسـایی و
سـیروز کبـدی و سـرطان کبد هسـتند.
وی ادامـه داد :هپاتیـت  Aو  Eمعمـوال از راه خـوردن غـذا یـا آب آلـوده و هپاتیتهـای
نـوع   B،Cو  Dمعمـوال بـه دنبـال تمـاس بـا خـون و مایعـات آلـوده بـدن ایجاد میشـوند.
راههـای معمـول انتقـال ایـن ویروسها شـامل اسـتفاده از ابـزار آلوده بـرای اعتیـاد تزریقی،
حجامـت ،خالکوبـی ،خدمـات زیبایـی و نظایـر آن ،انتقال از مـادر به فرزند در هنـگام زایمان
و همچنیـن تمـاس جنسـی اسـت .عفونـت حـاد ممکـن اسـت بدون نشـانه یـا با نشـانههای
محـدودی بـروز کنـد یـا ایـن کـه ممکـن اسـت دارای نشـانههایی نظیـر زردی در پوسـت و
سـفیدی چشـم ،تیرگـی ادرار ،خسـتگی مفـرط ،حالت تهوع ،اسـتفراغ و درد شـکمی باشـد.
دبیـر انجمـن هپاتیت خراسـان رضـوی تصریح کـرد :ویروسهـای هپاتیـت در درجه اول
در سـلولهای کبـدی تکثیـر پیـدا میکننـد .این امـر موجب میشـود که کبد دچـار التهاب

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۲ ،آذر :بیـش از دو دهه اسـت که خدمـات درمان
نابـاروری بـا اسـتفاده از فناوریهـای نویـن تولیدمثلـی بـه زوجهـای نابـارور کشـور ارائـه
میشـود و در ایـن سـالها ،مراکـز درمـان نابـاروری کشـور همپـای مراکـز ممتـاز جهان در
توسـعه فناوریهـای نویـن درمـان نابـاروری و افزایـش بهـرهوری آنهـا پیش رفتهانـد .گفته
میشـود کـه شـانس موفقیت در هـر سـیکل آیویاف ( )IVFیا میکرواینجکشـن حدود ۳۰
تـا  ۴۰درصـد اسـت ،اما مراکز پیشـرفته درمـان ناباروری میکوشـند تا با اسـتفاده از روشها
و فناوریهـای روز جهـان شـانس بـارداری در روشهـای کمـک بـاروری را افزایـش دهند.
دکتـــر ســـمیه کاظـــم نـــژاد جنینشـــناس و عضـــو هیـــات علمـــی و تیـــم تخصصـــی
پژوهش ــگاه و مرک ــز درم ــان ناب ــاروری ابنس ــینا جهاددانش ــگاهی در ای ــن زمین ــه گف ــت:
موفقیـــت آیویاف یـــا میکرواینجکشـــن بـــه عوامـــل متعـــددی بســـتگی دارد .جنیـــن
حاصـــل لقـــاح تخمـــک و اســـپرم اســـت .در آیویاف ،تخمـــک و اســـپرمها در محیـــط
کشـــت آزمایشـــگاهی کنـــار هـــم قـــرار داده میشـــوند تـــا یکـــی از اســـپرمها بـــه
داخـــل تخمـــک نفـــوذ کنـــد و لقـــاح انجـــام شـــود ،امـــا در روش میکرواینجکشـــن کـــه
روش ــی پیش ــرفتهتر اس ــت و در اغل ــب مراک ــز ممت ــاز از جمل ــه مرک ــز ابنس ــینا انج ــام
میش ــود ،اس ــپرم بهط ــور مس ــتقیم ب ــه داخ ــل سیتوپالس ــم تخم ــک تزری ــق میش ــود.
از تعاریف ــی ک ــه بی ــان ش ــد ،مش ــخص میش ــود ک ــه تع ــداد و کیفی ــت تخم ــک ،تع ــداد
و کیفیـــت اســـپرم ،وضعیـــت کیفـــی آزمایشـــگاه جنینشناســـی و همچنیـــن تبحـــر و
تجربـــه جنینشـــناس و همکارانـــش در موفقیـــت میکرواینجکشـــن تعیینکننـــده
هســـتند.
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هسـتند و برخـی اوقـات میـزان آلودگـی محلـول در آب بـه حـدی اسـت کـه از طریـق بو یا
طعـم قابلتشـخیص نیسـت ،امـا میتوانـد بسـیار خطرناک باشـد بنابرایـن پایـش منابع آب
در مجـاورت صنایـع نفتی مانند پاالیشـگاهها ضروری اسـت و حداقل سـالی یکبـار از طریق
خـود اظهـاری بایـد پایـش شـده و بـه سـازمان محیطزیسـت اطالع داده شـود.
خدایـی گفـت :آلودگـی آبهـای زیرزمینـی هـم به دلیـل در معـرض دید نبـودن ،هم به
دلیـل ایـن کـه منبع عمده تامین آب در بسـیاری از مناطق کشـور محسـوب میشـود ،حتما
بایـد بهطور دقیق مطالعه شـده و پاکسـازی شـود.
سرپرسـت پژوهشـکده علـوم پایـه کاربردی افـزود :غفلـت از پاکسـازی آلودگیهای نفتی
آب زیرزمینـی خسـارت مـادی و زیسـتمحیطی بسـیار زیـادی بـه بـار خواهـد آورد .هر جا
آلودگـی نفتـی در چـاه ،چشـمه یـا قنـات مشـاهده شـود بـه احتمـال بسـیار زیـاد بـا حجم
زیـادی از آلودگـی مواجـه هسـتیم و ایـن زنـگ خطر بـزرگ برای منطقه محسـوب میشـود
کـه کارشناسـان سـازمان حفاظـت محیطزیسـت بایـد بـا جدیـت و حساسـیت بـاال موضوع
را پیگیـری کنند.

شـود و هنگامیکـه کبـد ملتهـب میشـود ،نمیتوانـد وظایف خـود را بهخوبی انجـام دهد.
وی افـــزود :درمـــان هپاتیـــت ویروســـی حـــاد و هپاتیـــت ویروســـی مزمـــن متفـــاوت
اس ــت .درم ــان ن ــوع ح ــاد ش ــامل اس ــتراحت ،تخفی ــف عالی ــم و رعای ــت مص ــرف مق ــدار
مناس ــبی از مایع ــات اس ــت .درم ــان هپاتی ــت ویروس ــی مزم ــن ش ــامل مص ــرف داروه ــای
ض ــد وی ــروس ب ــرای از بی ــن ب ــردن وی ــروس و اقدامات ــی در جه ــت پیش ــگیری از آس ــیب
بیش ــتر کب ــدی اس ــت.
دکتـــر محمدرضـــا هدایتـــی مقـــدم تصحیـــح عـــادات زندگـــی شـــامل تـــرک اعتیـــاد
و پرهیـــز از مصـــرف الـــکل ،انجـــام نـــدادن حجامـــت ،خالکوبـــی و خدمـــات زیبایـــی در
مراک ــز غیربهداش ــتی ،ع ــدم اس ــتفاده مش ــترک از اب ــزار آل ــوده ب ــرای تزریق ــات و وس ــایل
ش ــخصی مث ــل تی ــغ اص ــاح و مس ــواک ،پرهی ــز از رفتاره ــای جنس ــی ناس ــالم و آگاه ــی
از راههـــای عـــدم انتقـــال هپاتیتهـــای ویروســـی مثـــل عطســـه ،ســـرفه ،غـــذا خـــوردن
و تماسهـــای معمـــول روزانـــه از جملـــه نـــکات مهـــم بـــرای پیشـــگیری از انتقـــال
هپاتی ــت ب ــه اف ــراد س ــالم اس ــت.
وی تاکیـــد کـــرد :بایـــد توجـــه داشـــت کـــه بـــه هیـــچ عنـــوان نبایـــد بیمـــار را از
فعالیته ــای اجتماع ــی و حض ــور در جامع ــه مث ــل مح ــل کار و مدرس ــه مح ــروم ک ــرد.

سن ،سبک زندگی ،تغذیه و استرسهای محیطی،
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از عوامل مؤثر بر تعداد و کیفیت تخمک
دکتـــر کاظـــم نـــژاد بـــه عوامـــل مؤثـــر بـــر تعـــداد و کیفیـــت تخمـــک اشـــاره کـــرد
و گفـــت :در ســـیکل میکرواینجکشـــن ،هرچـــه تعـــداد تخمکهـــا بیشـــتر و کیفیـــت
تخمکهـــا بهتـــر باشـــد ،بـــه طبـــع شـــانس تشـــکیل جنینهـــای بیشـــتر و باکیفیتتـــر
افزایـــش پیـــدا میکنـــد؛ امـــا گاهـــی خانـــم ،تخمکهـــای کمـــی دارد و یـــا کیفیـــت
تخمکهـــا پاییـــن اســـت .از جملـــه مهمتریـــن عوامـــل مؤثـــر در کاهـــش تعـــداد و
کیفیـــت تخمـــک ســـن خانـــم اســـت .بـــا افزایـــش ســـن بهطـــور طبیعـــی ذخیـــره
تخمـــدان کاهـــش مییابـــد و تخمکهـــا کیفیـــت خـــود را از دســـت میدهنـــد .ســـبک
زندگ ــی ،تغذی ــه و اس ــترسهای محیط ــی نی ــز از جمل ــه عوام ــل تأثیرگ ــذار ب ــر تع ــداد
و کیفیـــت تخمکانـــد .افـــزون بـــر اینهـــا ،در برخـــی از خانمهـــا پاســـخ تخمدانهـــا
بـــه داروهـــای تحریـــک تخمکگـــذاری ضعیـــف اســـت.
عض ــو هی ــات علم ــی و تی ــم تخصص ــی پژوهش ــگاه و مرک ــز درم ــان ناب ــاروری ابنس ــینا
افـــزود :الزم اســـت بـــه ایـــن نکتـــه اشـــارهکنم کـــه بهطـــور طبیعـــی در هـــر ســـیکل
فقـــط یـــک تخمـــک آزاد میشـــود؛ بنابرایـــن وقتـــی زوجـــی در ســـیکل آیویاف یـــا
میکرواینجکشـــن قـــرار میگیرنـــد ،الزم اســـت داروهـــای تحریـــک تخمکگـــذاری بـــرای
خان ــم تجوی ــز ش ــود ت ــا عملک ــرد تخمدانه ــا افزای ــش یاب ــد و تع ــداد بیش ــتری تخم ــک
آزاد شـــود تـــا جنینهـــای بیشـــتری تشـــکیل شـــود .در برخـــی خانمهـــا ،تخمدانهـــا
بـــه ایـــن داروهـــا پاســـخ نمیدهنـــد و حتـــی پـــس از تجویـــز دوزهـــای بـــاالی دارو،
ً
اصـــا
یـــا تعـــداد تخمـــک خیلـــی کـــم و بـــا کیفیـــت پاییـــن بـــه دســـت میآیـــد یـــا
تخمک ــی ب ــه دس ــت نمیآی ــد .ای ــن پاس ــخ ضعی ــف تخمدانه ــا ب ــه داروه ــای مح ــرک
تخمـــدان میتوانـــد ناشـــی از شـــرایط جســـمی خانـــم ،عوامـــل ژنتیکـــی و یـــا علـــل
ناش ــناخته باش ــد.
دکت ــر کاظ ــم ن ــژاد ،وضعی ــت اس ــپرم را از دیگ ــر عوام ــل مؤث ــر ب ــر موفقی ــت آیویاف
یـــا میکرواینجکشـــن دانســـت و بیـــان کـــرد :نیمـــی از جنیـــن حاصـــل اســـپرم اســـت
و بدیهـــی اســـت کـــه کمیـــت و کیفیـــت اســـپرم نیـــز در تعـــداد و کیفیـــت جنیـــن
تعیینکننـــده اســـت .در ســـیکل آیویاف یـــا میکرواینجکشـــن هرچـــه تعـــداد کمتـــری
اس ــپرم در دس ــترس باش ــد و هرچ ــه کیفی ــت اس ــپرمها کمت ــر باش ــد ،ش ــانس موفقی ــت
کاهـــش مییابـــد .عوامـــل متعـــددی از جملـــه افزایـــش ســـن (اگرچـــه تأثیـــر افزایـــش
س ــن ب ــر اس ــپرم نس ــبت ب ــه تخم ــک کمت ــر اس ــت) ،س ــبک زندگ ــی ،عوام ــل ش ــغلی
و عوامـــل محیطـــی بـــر وضعیـــت اســـپرم موثرنـــد .ایـــن عوامـــل هـــم بـــر تعـــداد و
ش ــاخصهای کل ــی اس ــپرم اثرگذارن ــد و ه ــم ب ــر ش ــاخص شکس ــت کروموزوم ــی اس ــپرم
( )DFIک ــه ب ــاال ب ــودن آن ،ه ــم احتم ــال ب ــروز شکس ــت آیویاف ی ــا میکرواینجکش ــن
و هـــم احتمـــال بـــروز ســـقط مکـــرر را افزایـــش میدهـــد.
ضرورت وجود آزمایشگاه جنینشناسی با استانداردها چ

و کنترل کیفی باال برای موفقیت آیویاف
دکت ــر کاظ ــم ن ــژاد اف ــزود :یک ــی دیگ ــر از عوام ــل مؤث ــر ب ــر موفقی ــت آیویاف ی ــا
میکرواینجکشـــن شـــرایط کشـــت جنیـــن اســـت .وقتـــی اســـپرم و تخمـــک بـــه روش
میکرواینجکشـــن لقـــاح داده میشـــود ،بایـــد در داخـــل محیـــط کشـــت اســـتاندارد و
باکیفیـــت قـــرار داده و مراحـــل رشـــد و تقســـیم ســـلولی آن بهدقـــت پایـــش شـــود؛
بنابرای ــن وج ــود ی ــک آزمایش ــگاه جنینشناس ــی ب ــا اس ــتانداردها و کنت ــرل کیف ــی ب ــاال
ب ــرای موفقی ــت آیویاف ی ــا میکرواینجکش ــن ض ــروری اس ــت .همچنی ــن ،تکنیکه ــای
انتخـــاب و انتقـــال جنیـــن نیـــز بســـیار مهـــم و تعیینکنندهانـــد.
وی دربــاره راههــای کمــک بــه افزایــش بهــرهوری و کارایــی روشهــای کمــک بــاروری
تأکیـــد کـــرد :در مرکـــز درمـــان نابـــاروری ابنســـینا جهاددانشـــگاهی همپـــای مراکـــز
ممتـــاز جهـــان تـــاش میکنیـــم همـــه عوامـــل مؤثـــر بـــر موفقیـــت میکرواینجکشـــن
را بهب ــود ببخش ــیم ت ــا در نهای ــت ،ب ــا تش ــکیل دادن ،کش ــت ،پای ــش رش ــد ،انتخ ــاب و
انتق ــال جنی ــن مناس ــب و باکیفی ــت ش ــانس موفقی ــت را افزای ــش دهی ــم.
فناوری نوین سلول درمانی با استفاده از سلولهای بنیادی خون قاعدگی
عضـــو هیـــات علمـــی و تیـــم تخصصـــی پژوهشـــگاه و مرکـــز درمـــان نابـــاروری
ابنســـینا ،فنـــاوری نویـــن و منحصربهفـــرد ســـلول درمانـــی بـــا اســـتفاده از ســـلولهای
بنیـــادی خـــون قاعدگـــی را یکـــی از راهکارهـــای افزایـــش تعـــداد و کیفیـــت تخمـــک
دانســـت و گفـــت :کاربـــرد ســـلول درمانـــی در درمـــان نابـــاروری از حوزههـــای جدیـــد و
م ــورد توج ــه در جه ــان اس ــت .در ح ــال حاض ــر برخ ــی از کش ــورهای اروپای ــی بهط ــور
مشـــترک پروژههایـــی در ایـــن حـــوزه تعریـــف و اجـــرا کردهانـــد .ایـــن پروژههـــا بـــر
کارب ــرد س ــلولهای بنی ــادی مغ ــز اس ــتخوان متمرکزن ــد ،ام ــا ای ــران تنه ــا کش ــور جه ــان
اس ــت ک ــه در زمین ــه کارب ــرد س ــلولهای بنی ــادی خ ــون قاعدگ ــی در درم ــان ناب ــاروری
در ح ــال فعالی ــت اس ــت .م ــا در پژوهش ــگاه و مرک ــز درم ــان ناب ــاروری ابنس ــینا ح ــدود
یـــازده ســـال پیـــش ایـــن پـــروژه را آغـــاز کردیـــم .کار آزمایـــی بالینـــی فـــاز یـــک و دو
(ایمنـــی و اثربخشـــی) انجـــام شـــده و اکنـــون در فـــاز ســـوم کار آزمایـــی بالینـــی قـــرار

داریـــم .در ایـــن پـــروژه ،ســـلولهای بنیـــادی خـــون قاعدگـــی را بـــه تخمدانهـــای
خانمهای ــی ک ــه دچ ــار کاه ــش ش ــدید ذخی ــره تخم ــدان و پاس ــخ ضعی ــف تخمدانه ــا
ب ــه داروه ــای تحری ــک تخمکگ ــذاری بودن ــد ،تزری ــق کردی ــم .ش ــانس موفقی ــت درم ــان
در ایـــن خانمهـــا در حالـــت عـــادی در تمـــام پروتکلهـــا حداکثـــر ده درصـــد اســـت،
ام ــا م ــا توانس ــتیم ب ــا اس ــتفاده از س ــلول درمان ــی ،تع ــداد و کیفی ــت تخم ــک در ای ــن
خانمهـــا را افزایـــش دهیـــم و درنتیجـــه شـــانس موفقیـــت را بـــه حـــدود چهـــل درصـــد
ارتق ــاء دهی ــم.
ایـــن جنینشـــناس دربـــاره راهکارهـــای بهبـــود تعـــداد و کیفیـــت اســـپرم گفـــت :در
پژوهشـــگاه و مرکـــز درمـــان نابـــاروری ابنســـینا ،بهمـــوازات مراکـــز معتبـــر جهـــان در
تـــاش هســـتیم تـــا از روش میکروفلوئیـــدی بـــرای انتخـــاب و جداســـازی اســـپرمهای
باکیفیتتـــر و بـــا  DNAســـالمتر اســـتفاده کنیـــم تـــا بـــا گزینـــش اســـپرمهای
مناســـبتر ،بـــه جنینهـــای باکیفیتتـــری دســـتیابیم .در زمینـــه کاربـــرد
ســـلولهای بنیـــادی در مـــردان مبتالبـــه آزواســـپرمی و الیگواســـپرمی نیـــز طرحهایـــی
تدویـــن شـــده اســـت و امیدواریـــم همچـــون طـــرح کاربـــرد ســـلولهای بنیـــادی خـــون
قاعدگ ــی در درم ــان ناب ــاروری زن ــان ،ای ــن پ ــروژه نی ــز موفقیتآمی ــز باش ــد .در جه ــان
نی ــز مطالعات ــی در ای ــن زمین ــه در ح ــال انج ــام اس ــت ک ــه البت ــه فع ـ ً
ـا در ف ــاز حیوان ــی
قـــرار دارد.
دکتـــر کاظـــم نـــژاد بـــا اشـــاره بـــه کاربـــرد فنـــاوری تایملپـــس در ارتقـــاء کشـــت و
انتخ ــاب جنی ــن گف ــت :در حال ــت ع ــادی جنی ــن پ ــس از انتق ــال در محیط ــی ب ــه ن ــام
انکوباتـــور قـــرار میگیـــرد کـــه  Co۲و دمـــای مناســـب بـــرای رشـــد جنیـــن در آن
بهدقـــت شبیهســـازی شـــده اســـت .پـــس از آن مـــا هـــر روزه رونـــد رشـــد و تقســـیم
ســـلولی جنیـــن را کنتـــرل میکنیـــم تـــا بتوانیـــم جنیـــن باکیفیـــت و دارای شـــکل
ظاهـــری مناســـب را انتخـــاب کنیـــم .فنـــاوری تایملپـــس یـــک روش تصویربـــرداری
پیشـــرفته اســـت و لحظهبهلحظـــه مراحـــل رشـــد جنیـــن را ثبـــت میکنـــد .بدیـــن
ترتیـــب مـــا میتوانیـــم رشـــد جنیـــن را در ســـاعات و روزهـــای مختلـــف ببینیـــم و
بررســـی کنیـــم و اگـــر حتـــی اختـــال کوچکـــی در یکـــی در از مراحـــل رشـــد جنیـــن
وجـــود داشـــت ،آن را کنـــار بگذاریـــم .اســـتفاده از ایـــن فنـــاوری بـــرای زوجهایـــی کـــه
دچـــار شکســـت مکـــرر آی وی اف یـــا ســـقط مکـــرر (بهویـــژه ســـقط پـــس از آی وی
اف) میش ــوند و ش ــک ب ــه عام ــل جنین ــی در ب ــروز ای ــن وضعی ــت وج ــود دارد ،مفی ــد
اســـت .همچنیـــن ،اســـتفاده از تایملپـــس بـــرای زوجهایـــی کـــه سنشـــان بـــاال اســـت
و احتم ــال ب ــروز آناپلوئی ــدی ی ــا ناهنج ــاری ژنتیک ــی در جنینهایش ــان بیش ــتر اس ــت،
میتوانـــد بـــه انتخـــاب جنینهـــای باکیفیتتـــر و ســـالمتر کمـــک کنـــد.
عضـــو تیـــم تخصصـــی مرکـــز درمـــان نابـــاروری ابنســـینای جهاددانشـــگاهی گفـــت:
خوشـــبختانه ایـــران در زمینـــه درمـــان نابـــاروری یکـــی از قطبهـــای منطقـــه و حتـــی
جهـــان اســـت و مرکـــز ابنســـینا جهاددانشـــگاهی همـــواره پذیـــرای زوجهـــای بســـیاری
از کشـــورهای منطقـــه و حتـــی اروپـــا و آمریـــکا بـــوده اســـت .در زمینـــه روشهـــا و
فناوریهـــای افزایشدهنـــده موفقیـــت درمـــان نابـــاروری نیـــز میتوانیـــم بـــا افتخـــار
بگویی ــم ک ــه نهتنه ــا همپ ــای جه ــان ،بلک ــه در م ــواردی همچ ــون س ــلول درمان ــی ب ــا
اســـتفاده از ســـلولهای بنیـــادی خـــون قاعدگـــی جلوتـــر از جهـــان در حـــال حرکـــت و
پیش ــرفتیم و زوجه ــای عزی ــز ناب ــارور میتوانن ــد تم ــام خدم ــات درم ــان ناب ــاروری را ب ــا
باالتریـــن کیفیـــت و اســـتانداردها و بهروزتریـــن روشهـــا و تجهیـــزات در مرکـــز درمـــان
نابـــاروری ابنســـینا دریافـــت کننـــد.
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مناینده مردم بروجرد و اشرتینان در مجلس:

تاثیرگذاری جهاددانشگاهی در
حل مشکالت ناباروری استان و
تولید ثروت

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی لرســـتان  11دی مـــاه نماینـــده مـــردم
بروجـــرد و اشـــترینان در مجلـــس اظهـــار کـــرد :جهاددانشـــگاهی لرســـتان در حـــل
مشـــکالت ،تولیـــد ثـــروت و تغییـــر فرهنـــگ و کمـــک کـــردن بـــه مباحـــث اقتصـــادی
جامعـــه فوقالعـــاده میتوانـــد تاثیرگـــذار باشـــد.
فاطم ــه مقص ــودی نماین ــده م ــردم بروج ــرد و اش ــترینان در مجل ــس ش ــورای اس ــامی
اظه ــار ک ــرد :جهاددانش ــگاهی لرس ــتان ظرفی ــت خیل ــی خوب ــی ب ــرای کم ــک ک ــردن ب ــه

متخصص جنین شناسی جهاددانشگاهی استان مرکزی:

شایعترین درمانهای ناباروری
شامل درمان دارویی است
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اقشـــار مختلـــف جامعـــه اســـت چـــرا کـــه ظرفیتهـــای آموزشـــی ،فرهنگـــی ،پزشـــکی،
کشـــاورزی ،پژوهشـــی و دانشبنیـــان زیـــادی دارد.
وی اضافـــه کـــرد :ایـــن نهـــاد انقالبـــی در حـــل مشـــکالت ،تولیـــد ثـــروت و تغییـــر
فرهنـــگ و کمـــک کـــردن بـــه مباحـــث اقتصـــادی جامعـــه فوقالعـــاده میتوانـــد
تاثیرگـــذار باشـــد.
نماینـــده مـــردم بروجـــرد و اشـــترینان در مجلـــس شـــورای اســـامی گفـــت :در
مس ــاله درم ــان ناب ــاروری ظرفی ــت خوب ــی در جهاددانش ــگاهی لرس ــتان وج ــود دارد ک ــه
میتوانـــد کمـــک شـــایانی بـــه درمـــان زوجیـــن نابـــارور داشـــته باشـــد چـــرا کـــه اکثـــر
آن هـــا توانایـــی پرداخـــت هزینههـــا را ندارنـــد و رفـــت و آمدهـــا بـــه اســـتانهای
همجـــوار هزینههـــای آنـــان را چندیـــن برابـــر خواهـــد کـــرد.
مقصـــودی بیـــان کـــرد :بایـــد ظرفیتهـــای جهاددانشـــگاهی لرســـتان را از طریـــق
رســـانهها و تریبونهـــا و دســـتگاههای اجرایـــی بـــه مـــردم بشناســـانند.
وی خاطرنشـــان کـــرد :بـــه عنـــوان نماینـــده مـــردم در مجلـــس در راســـتای تامیـــن
کمبودهایـــی کـــه در ایـــن نهـــاد انقالبـــی وجـــود دارد و تجهیـــز بیشـــتر ایـــن مرکـــز
درمـــان نابـــاروری و راهانـــدازی و تقویـــت آن در شهرســـتان بروجـــرد قـــول میدهیـــم
هـــر کاری را انجـــام دهیـــم.
نماین ــده م ــردم بروج ــرد و اش ــترینان در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ی ــادآور ش ــد :از
طری ــق معاون ــت ریی ــس جمه ــور در ام ــور زن ــان نی ــز پیگی ــری خواهی ــم ک ــرد ت ــا مرک ــز
درم ــان ناب ــاروری جهاددانش ــگاهی لرس ــتان را تقوی ــت کنی ــم.

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی  11دی مـاه ،یـک متخصـص
جنیـن شناسـی گفـت :شـایعترین درمانهـای ناباروری شـامل درمـان دارویی اسـت و همه
درمانهـا بـه لقـاح آزمایشـگاهی و  IVFختم نمیشـود ،در مرحلـه دوم IUI ،انجام میگیرد
کـه در ایـن روش زوجیـن مشـکل حـادی ندارند.
مریـــم جنابـــی متخصـــص جنیـــن شناســـی و ســـوپروایزر مرکـــز تخصصـــی و فـــوق
تخصص ــی درم ــان ناب ــاروری جه ــاد دانش ــگاهی اس ــتان در وبین ــار جمعی ــت و ناب ــاروری
بـــا اشـــاره بـــه نـــرخ بـــاروری  ۲.۱درصـــدی در دنیـــا ،ایـــن نـــرخ را در اســـتان مرکـــزی
 ۱.۸درصـــد عنـــوان و اظهـــار کـــرد :نـــرخ بـــاروری کلـــی در شهرســـتانهای اســـتان
م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفت ــه اس ــت .ای ــن ن ــرخ در اراک  ۱.۴۴گ ــزارش ش ــده اس ــت ک ــه
رون ــد کاهش ــی داش ــته ،البت ــه در دیگ ــر شهرس ــتانها مانن ــد فراه ــان و س ــاوه وضعی ــت
ق ــدری بهت ــر اس ــت ،ام ــا در اراک رون ــد کاهش ــی محسوس ــی را در ن ــرخ ب ــاروری ش ــاهد
هس ــتیم.
وی بـــا اشـــاره بـــه شناســـایی زنـــان بـــی فرزنـــد در اســـتان مرکـــزی ،بیـــان کـــرد:
در بحـــث بـــاروری و فرزنـــدآوری شـــاخص هـــای بســـیاری ماننـــد ســـطح تحصیـــات
زوجیـــن ،افزایـــش ســـن ازدواج ،افزایـــش ســـن زنـــان ،درآمـــد خانـــواده هـــا و قـــدرت
تصمی ــم گی ــری در بح ــث فرزن ــدآوری ارزیاب ــی ش ــده اس ــت و مس ــلما اش ــتغال زن ــان ب ــا
کاهـــش قـــدرت تصمیـــم گیـــری در خصـــوص فرزنـــدآوری همـــراه بـــوده اســـت و ایـــن
شـــرایط بـــه تعویـــق در فرزنـــدآوری ختـــم شـــده اســـت.
جناب ــی اس ــتفاده از وس ــایل پیش ــگیری در ب ــاروری و تغیی ــر نگ ــرش ب ــه فرزن ــدآوری
در بـــارداری را مهـــم برشـــمرد و افـــزود :سیاســـتهای کنتـــرل جمعیـــت در ســـالهای
گذشـــته کاهـــش نزولـــی محسوســـی را در رشـــد جمعیـــت رقـــم زد ،البتـــه رفاهیـــات و
درآمـــد زوجیـــن بـــرای فرزنـــدآوری بســـیار مهـــم اســـت کـــه ایـــن امـــر در ســـالهای
اخی ــر در ن ــرخ ب ــاروری و رش ــد جمعی ــت اثرگ ــذار ب ــوده اس ــت.
وی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه در ب ــاروری س ــالم ،آم ــوزش و ارتق ــای توانمن ــدی پرس ــنل در
س ــطوح مختل ــف بررس ــی ش ــد ،گف ــت :افزای ــش ب ــاروری برنام ــه ری ــزی ش ــده ،کاه ــش
فاصل ــه زمان ــی بی ــن ازدواج و فرزن ــد اول ،کاه ــش میانگی ــن فاصل ــه زمان ــی بی ــن تول ــد
فرزنـــد اول و دوم ،کاهـــش ســـقط و بـــاروری پرخطـــر ،ایجـــاد دسترســـی بـــه خدمـــات
جراحـــی و درمانـــی جهـــت بازگشـــت بـــاروری و تعییـــن اولویتهـــای پژوهشهـــای
کاربـــردی در مـــوارد مختلـــف اهمیـــت باالیـــی دارد.
ســـوپروایزر مرکـــز تخصصـــی و فـــوق تخصصـــی درمـــان نابـــاروری جهاددانشـــگاهی
اس ــتان مرک ــزی ب ــا اش ــاره ب ــه اب ــاغ سیاس ــت رش ــد جمعی ــت از س ــوی مق ــام معظ ــم
رهبـــری ،اظهـــار کـــرد :اهـــداف اختصاصـــی بـــاروری ســـالم در ســـال  ۹۵مـــورد تاکیـــد
قـــرار گرفـــت کـــه شـــامل رضایتمنـــدی از زندگـــی در بـــاروری ســـالم ،بـــارداری برنامـــه
ری ــزی ش ــده ،شناس ــایی زوجی ــن فاق ــد فرزن ــد ،کاه ــش ناب ــاروری اکتس ــابی ب ــا س ــبک
زندگ ــی س ــالم و آم ــوزش درس ــت ،ارائ ــه خدم ــات مش ــاوره در بح ــث ناب ــاروری ،کاه ــش
رفتارهـــای پرخطـــر و کاهـــش عـــوارض ناشـــی از بـــارداری پرخطـــر میشـــود.
وی تصریـــح کـــرد :بـــا توجـــه بـــه سیاســـتهای ابـــاغ شـــده بایـــد ســـعی شـــود
از کاهـــش نـــرخ بـــاروری جلوگیـــری شـــود و در چنـــد ســـال آینـــده جمعیـــت جـــوان
کشـــور را افزایـــش دهیـــم .در حـــال حاضـــر جمعیـــت کشـــور بـــه ســـمت ســـالمندی
حرکـــت میکنـــد و بـــر ایـــن اســـاس کاهـــش نابـــاروری بســـیار اهمیـــت دارد ،بایـــد
زوجی ــن دارای فرزن ــد باش ــند ،ام ــا متاس ــفانه بس ــیاری از زوجی ــن ب ــه دالی ــل مختلف ــی
همچ ــون درآم ــد پایی ــن ،تحصی ــات و  ...تمایل ــی ب ــه فرزن ــدآوری ندارن ــد و ای ــن مس ــئله
افزایـــش ســـن و توقـــف بـــارداری را بـــه همـــراه دارد البتـــه در ایـــن حـــوزه بایـــد ابعـــاد
رفـــع نابـــاروری بـــرای زوجیـــن راغـــب بـــه فرزنـــدآوری بررســـی شـــود.
جنابـــی نابـــارور را فـــردی دانســـت کـــه پـــس از یـــک ســـال بـــا وجـــود اقـــدام بـــه
ب ــاروری ب ــدون جلوگی ــری ،دارای فرزن ــد نم ــی ش ــوند و اف ــزود :ناب ــاروری ش ــامل دو ن ــوع
اولی ــه و ثانوی ــه م ــی ش ــود ،ناب ــاروری اولی ــه ب ــه فرزن ــددار نش ــدن زوجین ــی ک ــه هی ــچ
فرزن ــدی ن ــدارد و ناب ــاروری ثانوی ــه ب ــه فرزن ــددار نش ــدن زوجی ــن دارای فرزن ــد گفت ــه
مـــی شـــود و متاســـفانه نابـــاروری ثانویـــه در ایـــران بســـیار افزایـــش یافتـــه اســـت.
وی گفـــت :در جهـــان آمـــار  ۱۰تـــا  ۱۵درصـــدی زوجیـــن نابـــارور ثبـــت شـــده و
در ایـــران ایـــن رقـــم بـــه  ۲۰درصـــد مـــی رســـد و در مناطـــق شـــهری  ۱۹.۹درصـــد
و مناطـــق روســـتایی  ۲۲درصـــد درگیـــر نابـــاروری هســـتند .در اســـتان مرکـــزی نیـــز
بـــه دلیـــل آلودگیهـــای زیســـت محیطـــی نابـــاروری را بیشـــتر شـــاهدیم ،شـــاید آمـــار
دقیق ــی در اختی ــار نباش ــد ،ام ــا طب ــق اع ــام س ــازمان بهداش ــت ناب ــاروری در مناط ــق
آلـــوده بیشـــتر اســـت.
ایـــن جنیـــن شـــناس نابـــاروری را نتیجـــه مشـــکالت مردانـــه ،زنانـــه ،زوجیـــن
و مشـــکالت نامشـــخص دانســـت و افـــزود :در نابـــاروری بـــا علـــل مرادانـــه ،مـــرد بـــا
مشـــکالتی در سیســـتم جنســـی ،کمبـــود کیفیـــت و تعـــداد پاییـــن اســـپرمها ،عـــدم
ان ــزال ،ع ــدم تولی ــد مث ــل ،کوچک ــی بیض ــه ه ــا و ت ــب در دوران کودک ــی ک ــه تاثی ــر
مس ــتقیم ب ــر اس ــپرمها م ــی گ ــذارد روب ــرو اس ــت ،در می ــان زن ــان ،مش ــکالتی چ ــون
فیبرمهـــا ،عـــدم تخمکگـــذاری ،مشـــکالت رحـــم و  ...وجـــود دارد و گاهـــی  زوجیـــن
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ه ــر دو دارای مش ــکل هس ــتند ،ام ــا در م ــواردی ش ــاهد هس ــتیم ک ــه ب ــا وج ــود س ــامت
زوجیـــن ،بـــارداری شـــکل نمیگیـــرد کـــه در  ۱۰تـــا  ۱۵درصـــد از نابـــاروری هـــا علـــل
مش ــخصی یاف ــت نمیش ــود و ت ــا  ۴۰درص ــد م ــوارد ،ه ــم زن و ه ــم م ــرد دارای مش ــکل
هس ــتند.
وی اظهـــار کـــرد :در بحـــث جمعیـــت و نابـــاروری ،ســـن ،وزن زیـــاد ،مصـــرف
دخانیـــات و مـــواد مخـــدر ،تغذیـــه نامناســـب ،آالیندههـــای زیســـت محیطـــی
همچـــون آلودگـــی هـــوا و آب ،اســـترس ،عوامـــل ژنتیکـــی ،مشـــکالت ســـاختاری و
آناتومـــی ،عفونتهـــا و عوامـــل جانبـــی تاثیـــر مســـتقیم دارنـــد ،امـــا در نابـــاروری
ثانویـــه ،عوامـــل جانبـــی بســـیار مهـــم قلمـــداد میشـــوند.
جنابـــی بـــا بیـــان ایـــن کـــه زوجیـــن شـــاغل اســـترس باالیـــی را متحمـــل مـــی
شـــوند و ایـــن امـــر در نابـــاروری اثرگـــذار اســـت ،بـــه تاثیـــر کرونـــا در بـــارداری
اشـــاره کـــرد و گفـــت :مطالعـــات زیـــادی در خصـــوص تاثیـــر ویـــروس کرونـــا بـــر
بـــاروری صـــورت گرفـــت و مشـــخص شـــد کـــه کرونـــا در کاهـــش کیفیـــت اســـپرم
بویـــژه تـــا فاصلـــه ســـه مـــاه اثرگـــذار اســـت و مـــی توانـــد نابـــاروری افـــراد را بـــه
همـــراه داشـــته باشـــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه تـــا  ۲۴ســـالگی بیشـــترین عملکـــرد تخمـــک هـــا
را در زنـــان شـــاهدیم و از  ۳۵ســـال بـــه بعـــد رونـــد عملکـــردی تخمـــدان کاهـــش
مییابـــد ،گفـــت :میـــزان ذخیـــره تخمـــدان بـــا افزایـــش ســـن کاهـــش مییابـــد،
ب ــا انج ــام آزمای ــش   AMHمیت ــوان ذخی ــره تخم ــدان  را ارزیاب ــی ک ــرد اگ ــر در
زنـــان متاهـــل ایـــن ذخیـــره پاییـــن باشـــد ،بایـــد بـــه ســـرعت اقـــدام بـــه بـــاروری
کـــرد و اگـــر فـــرد مجـــرد باشـــد میتـــوان تخمـــک را فریـــز کـــرد تـــا قـــدرت و
فرصـــت بـــاروری از دســـت نـــرود .بعـــد از  ۳۵ســـالگی احتمـــال بـــروز بیماریهـــای
فشـــار خـــون و دیابـــت در افـــراد بـــاال مـــیرود و بـــارداری نیـــز ســـختتر مـــی
شـــود در حالـــی کـــه اگـــر میانگیـــن ســـن ازدواج دو ســـال کاهـــش یابـــد ،نـــرخ
بـــاروری بـــه شـــدت بـــاال مـــیرود.
جناب ــی ب ــا اش ــاره ب ــه بررس ــی انج ــام ش ــده در خص ــوص میانگی ــن ن ــرخ ازدواج
از ســـال  ۴۵تـــا  ۹۰در کشـــور ،افـــزود :در بیـــن مـــردان ،متوســـط ســـن ازدواج از
 ۲۴ســـال در ســـال  ۱۳۴۵بـــه  ۲۶.۷در ســـال  ۱۳۹۰رســـیده اســـت و بـــه نظـــر
میرســـد کـــه ایـــن نـــرخ در ســـال  ۱۴۰۰بـــه  ۳۰ســـال رســـیده باشـــد ،در بیـــن
زنـــان متوســـط ســـن ازدواج از  ۱۸.۴ســـال در ســـال  ،۴۵بـــه  ۲۳ســـال در ســـال
 ۹۰رســـیده و شـــاید در ســـال  ۱۴۰۰بـــه  ۲۵ســـال رســـیده باشـــد و ایـــن بررســـی
رونـــد نزولـــی نـــرخ ازدواج در کشـــور را کامـــا نشـــان میدهـــد.
وی اضافـــه کـــرد :رونـــد ازدواج در ســـال هـــای  ۸۵تـــا  ۹۴نیـــز بررســـی شـــده
اســـت ،تـــا ســـال  ۹۴شـــاهد رونـــد کاهشـــی ازدواج در کشـــور هســـتیم و قطعـــا
طـــی  ۶ســـال اخیـــر نیـــز رونـــد کاهـــش بیشـــتری را تجربـــه کـــرده ایـــم ،در
ســـالهای گذشـــته شـــاید زوجیـــن بـــا کمتریـــن امکانـــات زندگـــی میکردنـــد،
امـــا در ســـالهای اخیـــر جوانـــان بـــه ســـمت تامیـــن امکانـــات بیشـــتری رفتهانـــد،
داشـــتن کار ،ماشـــین و خانـــه را اولویـــت میداننـــد ،نگرشهـــا بـــه ازدواج بســـیار
تغییـــر داشـــته اســـت ،نگرشهـــای ســـنتی کاهـــش یافتـــه ،جوانـــان خـــود در
ازدواج تصمیمگیرنـــده شـــدهاند و والدیـــن بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی،
اجتماعـــی و فرهنگـــی کمتـــر بـــه مســـئله ازدواج فرزنـــدان خـــود دخالـــت میکننـــد
و تصمیـــم گیـــری را بـــه خـــود جوانـــان ســـپرده انـــد.
ایـــن جنیـــن شـــناس بـــا تاکیـــد بـــر آگاهـــی زنـــان بـــه رونـــد بـــارداری و
تخمـــک گـــذاری ،گفـــت :انســـداد لولههـــا در نابـــاروری ثانویـــه بســـیار شـــایع
اســـت و  ۳۰تـــا  ۳۵درصـــد زوجیـــن را درگیـــر میکنـــد ،عفونتهـــای رحمـــی،
ســـقطهای عفونـــی ،جراحیهـــای لولـــهای بـــه دلیـــل بـــارداری خـــارج از رحمـــی
باعـــث انســـداد لولههـــا میشـــود و ایـــن امـــر مانـــع رســـیدن اســـپرم بـــه تخمـــک
میشـــود و در ایـــن مـــوارد عوامـــل کمککننـــده بـــه رفـــع انســـداد ،شـــامل
جراحـــی یـــا لقـــاح در آزمایشـــگاه بـــکار گرفتـــه مـــی شـــود.
وی تصریـــح کـــرد :شـــایعترین درمانهـــای نابـــاروری شـــامل درمـــان دارویـــی
اســـت و همـــه درمانهـــا بـــه لقـــاح آزمایشـــگاهی و  IVFختـــم نمیشـــود ،در
مرحلـــه دوم IUI ،انجـــام میگیـــرد کـــه در ایـــن روش زوجیـــن مشـــکل حـــادی
ندارنـــد و اســـپرم پـــس از آمادهســـازی وارد رحـــم میشـــود کـــه بیهوشـــی
نـــدارد و پـــس از  ۱۵روز بـــارداری چـــک میشـــود ،پـــس از آن در صـــورت عـــدم
پاســـخگیری از دو روش قبـــل یـــا در صـــورت ســـن بـــاالی زوجیـــن و کاهـــش
ذخیـــره تخمـــک روش  IVFانجـــام میگیـــرد ،البتـــه در  ۹۹درصـــد مـــوارد عمـــل
میکـــرو اینجکشـــن انجـــام و اســـپرم بـــا دســـتگاه وارد تخمـــک میشـــود ،و گاهـــی
روشهـــای درمانـــی جـــواب نمیدهـــد و فـــاز اهـــدای جنیـــن و تخمـــک در دســـتور
کار قـــرار میگیـــرد.
جنابـــی بـــر لـــزوم ارتقـــای آمـــوزش بـــه هنـــگام بـــه منظـــور افزایـــش مهـــارت
جنســـی ،فرهنگیســـازی در مســـیر افزایـــش نـــرخ بـــاروری و رشـــد جمعیـــت و
ازدواج تاکیـــد کـــرد و گفـــت :امـــروز متاســـفانه بـــا معضلـــی روبـــرو هســـتیم کـــه

برخـــی از جوانـــان ازدواج را ضـــروری نمیداننـــد و بایـــد فرهنگســـازی بـــرای
رشـــد آمـــار ازدواج صـــورت گیـــرد ،بایـــد نســـبت بـــه ســـالمند شـــدن جامعـــه
هشـــدار داد و بـــرای جـــوان شـــدن جامعـــه ،نـــرخ بـــاروری بـــه  ۲.۱افزایـــش یابـــد.
مرکـــز بهداشـــت و مســـئوالن امـــر بایـــد در زمینـــه بـــارداری پرخطـــر و ســـقط و
مراقبتهـــای کیفـــی دوران بـــارداری برنامهریـــزی داشـــته باشـــند ،جلوگیـــری از
مـــرگ مـــادر بـــاردار ،جنیـــن ،نـــوزاد و شـــیرخوار اهمیـــت باالیـــی دارد.
وی بی ــان ک ــرد :بای ــد زوجی ــن نس ــبت ب ــه عوام ــل نابارورکنن ــده مطل ــع باش ــند و
آگاهیبخشـــی در زمینـــه ازدواج و فرزنـــد آوری بـــه منظـــور جلوگیـــری از نابـــاروری
در جامع ــه تروی ــج ش ــود ،تح ــرک در ب ــاوری م ــردان اهمی ــت باالی ــی دارد ،ام ــا ای ــن
روزه ــا ش ــاهد پش ــت می ــز نش ــینی ،اس ــتفاده از ل ــپ ت ــاپ و گذاش ــتن آن روی پ ــا
ک ــه ب ــر ناب ــاروری اثرگ ــذار اس ــت ،هس ــتیم.
ســـوپروایزر مرکـــز تخصصـــی و فـــوق تخصصـــی درمـــان نابـــاروری
جهاددانش ــگاهی اس ــتان مرک ــزی ب ــا اش ــاره ب ــه ض ــرورت حمای ــت مال ــی و عاطف ــی
از زوج هـــای نابـــارور ،تاکیـــد کـــرد :بایـــد از زوج هاینابـــارور حمایتهـــای مالـــی
داشـــت ،مراکـــز درمـــان نابـــاروری توســـط خیریـــن و دولـــت ایجـــاد شـــده اســـت،
تســـهیالت بانکـــی بـــرای درمـــان لحـــاظ میشـــود ،همچنیـــن بیمـــه بـــرای پوشـــش
هزینههـــای درآمـــد وارد شـــده اســـت ،امـــا هنـــوز جـــای کار بســـیار زیـــاد اســـت.
هزینههـــای درمـــان باالســـت ،داروهـــای نابـــاروری بســـیار گـــران اســـت و اخیـــرا
ارز دولتـــی بـــه ایـــن داروهـــا اختصـــاص نمییابـــد در حالـــی کـــه بـــرای افزایـــش
جمعی ــت بای ــد مس ــیر تس ــهیل ش ــود و زوج ه ــا در مس ــیر و فرآین ــد رف ــع ناب ــاروری
حمایـــت مـــادی و معنـــوی شـــوند.
جنابـــی افـــزود ۷۰:درصـــد جمعیـــت کشـــور بیـــن  ۱۵تـــا  ۶۴ســـال هســـتند،
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه س ــه ت ــا چه ــار ده ــه ب ــرای ج ــوان ش ــدن جمعی ــت فرص ــت
داریـــم بایـــد از ایـــن فرصـــت طالیـــی بـــرای افزایـــش جمعیـــت اســـتفاده کـــرد.

■□■
رسپرست پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی:

در حوزه سلول درمانی پیرشو
هستیم

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 13 ،دی مـــاه ،سرپرســـت پژوهشـــکده
معتمـــد جهاددانشـــگاهی گفـــت :اکنـــون در حـــوزه ســـلول درمانـــی پیشـــرو هســـتیم
و در زمین ــه کووی ــد  ۱۹توانس ــته ای ــم ب ــا اس ــتفاده از س ــلول ه ــای کش ــنده طبیع ــی،
کارآزمایـــی بالینـــی انجـــام دهیـــم کـــه تاکنـــون نتایـــج خوبـــی نیـــز بـــه همـــراه
داشـــته اســـت.
دکت ــر رامی ــن صرام ــی فروش ــانی سرپرس ــت پژوهش ــکده معتم ــد جهاددانش ــگاهی
گف ــت :دس ــتاوردهای پژوهش ــکده س ــرطان معتم ــد حاص ــل ی ــک رب ــع ق ــرن ت ــاش
و مجاهـــدت تیـــم هـــای تخصصـــی اســـت کـــه در حـــوزه هـــای مختلـــف کار کـــرده
انـــد .مـــا در پژوهشـــکده یـــک بخـــش پژوهـــش و فنـــاوری و یـــک بخـــش درمـــان

استفاده از ظرفیت
جهاددانشگاهیلرستان
برای توسعه کشت
گیاهان دارویی در استان
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی لرســـتان 11دی مـــاه ،نماینـــده
مـــردم سلســـله و دلفـــان در مجلـــس گفـــت :از ظرفیـــت مرکـــز تحقیقـــات
فـــراوری گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی لرســـتان بـــرای توســـعه گیاهـــان
دارویـــی در اســـتان اســـتفاده شـــود.
دکتـــر یحیـــی ابراهیمـــی در جمـــع خبرنـــگاران اظهـــار کـــرد :یکـــی از
ظرفیتهـــای لرســـتان در بحـــث ارزآوری گیاهـــان دارویـــی اســـت.
وی ادامـــه داد :در حـــال حاضـــر بیـــش از  ۵۰۰۰هکتـــار از اراضـــی لرســـتان
بـــه کشـــت گیاهـــان دارویـــی اختصـــاص دارد.
نماینـــده مـــردم سلســـله و دلفـــان در مجلـــس بـــا بیـــان ایـــن کـــه کشـــت
گیاهـــان دارویـــی براســـاس کشـــاورزی قـــراردادی اســـت  ،گفـــت :لرســـتان
ظرفیـــت کشـــت گیاهـــان دارویـــی تـــا  ۲۰هـــزار هکتـــار را دارد.
ابراهیمـــی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه کشـــت گیاهـــان دارویـــی ســـودآوری
بســـیار باالیـــی نســـبت بـــه کشـــت قالبـــی کـــه در لرســـتان کشـــت میشـــود
دارد  ،بی ــان کرد:ب ــه عن ــوان مث ــال در کش ــت گن ــدم در ه ــر هکت ــار دی ــم پن ــج
میلیـــون و در اراضـــی دیـــم  ۲۰میلیـــون تومـــان درآمـــد دارد درحالیکـــه در
کشـــت گیاهـــان دارویـــی بیـــش از ۸۰تـــا  ۱۰۰میلیـــون تومـــان درآمـــد زایـــی
دارد.
وی گفـــت :در چنـــد روز اخیـــر بـــا شســـتا رایزنـــی کردیـــم تـــا در الشـــتر
یـــا نورآبـــاد یـــک کارخانـــه فـــرآوری گیاهـــان دارویـــی داشـــته باشـــیم تـــا
محصـــوالت آن بـــه خـــارج از کشـــور صـــادر خواهـــد شـــد کـــه احـــداث ایـــن
کارخانـــه در ارزآوری و رونـــق اقتصـــادی منطقـــه نقـــش بســـزایی خواهـــد
داشـــت.
نماینـــده مـــردم سلســـله و دلفـــان در مجلـــس اضافـــه کـــرد :بخشـــی از
اعتباراتـــی کـــه درســـفر اخیـــر هیـــات دولـــت بـــه لرســـتان اختصـــاص یافتـــه
بـــرای توســـعه گیاهـــان دارویـــی اســـت.
ابراهیمـــی اظهـــار کـــرد :در حـــال حاضـــر جهاددانشـــگاهی لرســـتان در مرکـــز
تحقیقـــات فـــراوری گیاهـــان دارویـــی در بـــام لرســـتان  فعالیـــت دارد کـــه
اختصـــاص بـــه کشـــت گیاهـــان دارویـــی دارد و میتـــوان در راســـتای توســـعه
گیاهـــان دارویـــی از ظرفیـــت ایـــن نهـــاد بهـــره بـــرد.
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داریـــم .اکنـــون در بخـــش پژوهـــش و فنـــاوری  12گـــروه پژوهشـــی و  6دپارتمـــان
تخصصـــی پژوهشـــی وجـــود دارد.
وی اظهارداش ــت :در بخ ــش درم ــان ه ــم کلینی ــک ف ــوق تخصص ــی داری ــم ک ــه
برتریـــن و بـــا کیفیـــت تریـــن خدمـــات تخصصـــی و فـــوق تخصصـــی پزشـــکی را
در ح ــوزه درم ــان س ــرطان بان ــوان ب ــه وی ــژه س ــرطان پس ــتان ارای ــه م ــی ده ــد.
حاص ــل تجمی ــع ای ــن فعالی ــت ه ــا باع ــث ش ــده ک ــه م ــا اکن ــون ب ــا ح ــدود 150
هـــزار مراجعـــه کننـــده داخلـــی و خارجـــی بـــه عنـــوان قطـــب ســـرطان پســـتان
در کشـــور شـــناخته شـــویم.
رییـــس پژوهشـــکده معتمـــد جهاددانشـــگاهی افـــزود :تمرکـــز مـــا در حـــوزه
پژوهـــش و فنـــاوری بـــر توســـعه ،تولیـــد و بومـــی ســـازی فنـــاوری هایـــی اســـت
ک ــه منج ــر ب ــه محصوالت ــی م ــی ش ــود ک ــه اغل ــب در بالی ــن بیم ــار کارب ــرد دارد
و قابـــل اســـتفاده اســـت.
وی گفـــت :یکـــی از مزایـــای پژوهشـــکده معتمـــد ایـــن اســـت کـــه دپارتمـــان
هـــای کامـــا کاربـــردی بـــا تخصـــص هـــای گوناگـــون جراحـــی ،فضـــای بالینـــی و
گـــروه هـــای مهندســـی دارد .ایـــن امـــر باعـــث شـــده تـــا همـــکاری بیـــن رشـــته
ای در ایـــن پژوهشـــکده شـــکل بگیـــرد کـــه نتایـــج بســـیار مطلوبـــی در خلـــق
فنـــاوری بـــه همـــراه داشـــته اســـت.
وی تصریـــح کـــرد :برخـــی از ایـــن فنـــاوری هـــا در حـــوزه تشـــخیص و
بخشـــی دیگـــر در حـــوزه درمـــان اســـت .یکـــی از مهمتریـــن محصـــوالت در
حـــوزه تشـــخیص ،بحـــث شناســـایی و جداســـازی ســـلول هـــای ســـرطانی از
دســـتگاه گـــردش خـــون اســـت؛ در ایـــن محصـــول چیپـــی بـــر اســـاس جریـــان
میکروفلوئیـــدی طراحـــی شـــده اســـت کـــه مـــی توانیـــم توســـط آن از20cc
خـــون 5 ،ســـلول ســـرطانی جـــدا کنیـــم.
پزشـــکان بـــر حســـب ایـــن تعـــداد ســـلول ســـرطانی مـــی تواننـــد پاســـخ بـــه
درمـــان را ارزیابـــی کنـــد؛ کاهـــش میـــزان ســـلول هـــای ســـرطان نشـــان مـــی
دهـــد کـــه بیمـــار بهتـــر درمـــان شـــده اســـت یـــا اینکـــه پزشـــک مـــی توانـــد
شـــانس احتمـــال متاســـتاز را تشـــخیص دهـــد.
صرامـــی یادآورشـــد :از دیگـــر دســـتاوردهایی مـــا در حـــوزه پژوهشـــی ،تولیـــد
آنتـــی بـــادی هـــای تشـــخیصی اســـت کـــه بـــر پایـــه پروتئیـــن هـــای نوترکیـــب
ســـاخته شـــد هاند .کیـــت هـــای متنوعـــی در زمینـــه تشـــخیص ســـرطان و عوامـــل
ســـرطانی در دســـتور کار داشـــتیم کـــه خوشـــبختانه بـــه نتیجـــه رســـانده ایـــم.
رییـــس پژوهشـــکده معتمـــد جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد :یکـــی از مهمتریـــن
مباحـــث تشـــخیص و درمـــان مربـــوط بـــه بحـــث کیـــت هـــا و شـــیمی درمانـــی
اســـت .برخـــی از بیمـــاران ســـرطانی پـــس از انجـــام جراحـــی الزامـــا نیـــازی بـــه
شـــیمی درمانـــی ندارنـــد امـــا عمومـــا پزشـــک مجبـــور اســـت بـــرای همـــه ایـــن
افـــراد شـــیمی درمانـــی تجویـــز کنـــد.
وی خاطرنشـــان کـــرد :در حـــال حاضـــر کیتـــی در امریـــکا بـــه بهـــره بـــرداری
رســـیده کـــه بـــر اســـاس  21ژن ،تشـــخیص مـــی دهـــد  آیـــا فـــرد نیـــاز بـــه
شـــیمی درمانـــی دارد یـــا خیـــر .مـــا اکنـــون همـــان تکنولـــوژی را در پژوهشـــکده
معتمـــد توســـعه داده ایـــم و بـــه ایـــن نتیجـــه نیـــز رســـیده ایـــم وحـــاال ایـــن
محصـــول مراحـــل اعتبـــار ســـنجی خـــود را طـــی مـــی کنـــد.
وی گفـــت :همچنیـــن در حـــوزه درمـــان ،دســـتگاهی توســـط دکتـــر محمـــد
عبداالح ــد در پژوهش ــکده س ــرطان معتم ــد و ب ــا حمای ــت س ــتاد نان ــو و هم ــکاری
شـــرکت دانـــش بنیـــان مربوطـــه ســـاخته شـــده اســـت .ایـــن دســـتگاه CDP
نـــام دارد .پزشـــک پـــس از خـــارج کـــردن بافـــت ســـرطانی ،بـــرای اطمینـــان
بیشـــتر مجبـــور اســـت بیمـــار را بـــه قســـمت پاتولـــوژی بفرســـتد ،در صورتـــی کـــه
پزش ــک ب ــا کم ــک ای ــن دس ــتگاه تنه ــا ب ــا ی ــک بررس ــی در حی ــن جراح ــی م ــی
توانـــد تشـــخیص دهـــد کـــه آیـــا بیمـــار نیـــاز بـــه جراحـــی بیشـــتر و برداشـــتن
باف ــت دارد ی ــا خی ــر .ای ــن فن ــاوری کام ــا منحص ــر ب ــه ف ــرد حس ــاب م ــی آی ــد.
صرامـــی عنـــوان کـــرد :اکنـــون در حـــوزه درمـــان هـــای پیشـــرفته شـــامل
س ــلول درمان ــی ،ژن درمان ــی و وی ــروس درمان ــی نی ــز اقدامات ــی انج ــام داده ای ــم
و بـــه صـــورت جـــدی بـــه ایـــن مباحـــث ورود پیـــدا کـــرده ایـــم و کار را پیـــش
مـــی بریـــم.
وی در پایـــان اظهارداشـــت :اکنـــون در حـــوزه ســـلول درمانـــی مـــا پیشـــرو
هســـتیم و در زمینـــه کوویـــد  19توانســـته ایـــم بـــا اســـتفاده از ســـلول هـــای
کشـــنده طبیعـــی ،کارآزمایـــی بالینـــی انجـــام دهیـــم کـــه تاکنـــون نتایـــج
خوب ــی نی ــز ب ــه هم ــراه داش ــته اس ــت .در ح ــوزه وی ــروس درمان ــی ه ــم چن ــد
پ ــروژه جام ــع را آغ ــاز ک ــرده ای ــم ک ــه چش ــم ان ــدازی بس ــیار درخش ــانی دارد
و بـــه عنـــوان درمـــان هـــای نویـــن و پیشـــرفته طبقـــه بنـــدی مـــی شـــوند و
در آینـــده بـــرای بیمـــاران صعـــب العـــاج یـــک راه حـــل کلیـــدی بـــه شـــمار
مـــی آینـــد.
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گفتـار

همکاری با جهاددانشگاهی
را به سرمایهگذاران
توصیه میکنیم

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رییـــس کمیســـیون کشـــاورزی مجلـــس شـــورای
اســـامی بـــا اشـــاره بـــه قابلیتهـــای بـــاالی
جهاددانشـــگاهی گفـــت :بـــه تمـــام ســـرمایهگذاران
پیشـــنهاد میکنیـــم در کنـــار جهاددانشـــگاهی کار
خـــود را مشـــارکتی جلـــو ببرنـــد.
رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی ۱۶ ،بهمنم ــاه:
محمدجـــواد عســـکری رییـــس کمیســـیون کشـــاورزی
مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از مباحـــث جـــدی
جوامـــع بشـــری بحـــث امنیـــت غذایـــی اســـت ،گفـــت:
امنیـــت غـــذا بـــه امنیـــت ملـــی گـــره خـــورده و از
ایـــنرو مـــورد توجـــه ویـــژه ماســـت.
وی افـــزود :یقینـــا در راســـتای یـــک جامـــع ســـالم،
پویـــا ،فعـــال و ایـــده آل حتمـــا بایـــد بحـــث غـــذای
مـــردم بهطـــور خـــاص مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد،
چـــرا کـــه بـــا رشـــد از ظرفیتهـــا و تکنولوژیهـــای
روز بهرهمنـــد شـــویم.
نماینـــده مـــردم شهرســـتانهای داراب و
زریندشـــت در مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه خوشـــبختانه
جهاددانش ــگاهی در راس ــتای مأموری ــت خ ــود توانس ــته
ایفـــای نقـــش کنـــد و در مباحـــث مختلفـــی از جملـــه
مســـایل ژنتیـــک فعالیتهـــای ارزشـــمندی را انجـــام
داده اســـت ،ادامـــه داد :بهطـــور خـــاص در مباحـــث
کشـــاورزی ،کشـــتهای گلخانـــهای ،روشهـــای بـــه
ن ــژادی م ــدرن گل و گیاه ــان زینت ــی ،توس ــعه فض ــای
دام و تولیــد پروتئیــن ســفید و قرمــز حــرکات مطلوبــی
انج ــام داده و م ــا ه ــم در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــا
تمـــام ظرفیـــت و قابلیـــت از جهاددانشـــگاهی حمایـــت
خواهیـــم کـــرد.
عســـکری بـــا تصریـــح بـــر اینکـــه در بودجـــه
ســـال  ۱۴۰۱بودجـــه خوبـــی بـــرای پژوهشهـــای
جهاددانشـــگاهی در راســـتای ماموریتهایشـــان در
نظـــر گرفتـــه شـــده تـــا بـــا دلگرمـــی ایفـــای نقـــش
کنن ــد ،اظه ــار ک ــرد :همچنی ــن مس ــیر توس ــعه کش ــور
را بـــه نحـــو احســـنت جلـــو ببرنـــد.
وی بیـــان کـــرد :اتفاقـــات خوبـــی تاکنـــون توســـط
مجموعـــه جهاددانشـــگاهی رخ داده اســـت کـــه
"موسســـه رویـــان " نمونـــه بـــارز آن اســـت و در
مجامـــع بینالمللـــی در حـــوزه پژوهشـــی و علمـــی
تاثیـــرات ارزشـــمندی داشـــته و در حوزههـــای دیگـــر
کـــه جلســـاتی در کمســـیون کشـــاورزی داشـــتیم،
موفقیتهـــای خوبـــی دســـت پیـــدا کردنـــد و اعتقـــاد
داریـــم کـــه جهاددانشـــگاهی بایـــد از همـــه جهـــات
تقویـــت شـــود.
نماینـــده مـــردم داراب و زریندشـــت در مجلـــس
بـــا اشـــاره بـــه آغـــاز بـــه کار پـــروژه فناورانـــه تولیـــد
اس ــانس ت ــام از گل در شهرس ــتان داراب ،تصری ــح ک ــرد:
متاســـفانه در بحـــث اســـانس گل محمـــدی نتوانســـتیم
ظرفیتســـازی کنیـــم و خـــام فروشـــی را دنبـــال
کردی ــم و رویک ــرد و ن ــگاه م ــا در کمیس ــیون کش ــاورزی
مجل ــس ای ــن اس ــت ت ــا تم ــام ظرفیته ــا مهی ــا ش ــود

تـــا از خـــام فروشـــی در بحـــث گل محمـــدی و دیگـــر
محصـــوالت جلوگیـــری کنیـــم ،چـــرا کـــه ارز آوری و
اشـــتغال خوبـــی را داشـــته باشـــیم و در بازارهـــای
منطقـــهای و بینالمللـــی حرفـــی بـــرای گفتـــن داشـــته
باشـــیم.
عســـکری خاطرنشـــان کـــرد :مـــا از قابلیتهـــا
حمایـــت و کمـــک میکنیـــم ،چـــرا کـــه در شهرســـتان
داراب ظرفیتهـــای خوبـــی وجـــود دارد و بـــه تمـــام
ســـرمایهگذاران پیشـــنهاد میکنیـــم در کنـــار
جهاددانشـــگاهی کار خـــود را مشـــارکتی جلـــو ببرنـــد.

■■■

استقالل بودجه جهاددانشگاهی
موجب شتاب بخشی به برنامه های
این نهاد خواهد شد

رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی  3اس ــفند م ــاه:
عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی مجلـــس شـــورای
اســـامی گفـــت :اســـتقالل بودجـــه جهاددانشـــگاهی
موج ــب حف ــظ هوی ــت نه ــادی و فراس ــازمانی و ش ــتاب
بخش ــی ب ــه برنام ــه ه ــای ای ــن نه ــاد انقالب ــی وعلم ــی
در اج ــرای طرحه ــای نوآوران ــه و فناوران ــه خواه ــد ش ــد.
دکت ــر فداحس ــین مالک ــی اف ــزود :ت ــاش جهادگ ــران
جهاددانشـــگاهی در عرصـــه مقـــدس جهادعلمـــی و
حرک ــت در مرزه ــای دان ــش و نی ــل ب ــه خودکفای ــی در
زمین ــه ه ــای مختل ــف و اج ــرای طرحه ــای اس ــتراتژیک
تحقیقاتـــی و فنـــاوری  ،قابـــل تحســـین و مســـتحق
حمایـــت و مســـاعدت اســـت.
ای ــن عض ــو کمیس ــیون تلفی ــق بودج ــه س ــال ۱۴۰۱
مجلــس گفــت :اعطــا و دوام ردیــف بودجــه ای مســتقل
ب ــه ای ــن نه ــاد پیش ــران در زمین ــه ه ــای علم ــی قطع ــا
بـــه اســـتقالل مدیریتـــی آن بـــرای سیاســـتگزاری و
برنامـــه ریـــزی شایســـته و شـــتاب بخشـــی بـــه انجـــام
رســـالت و ماموریـــت جهاددانشـــگاهی منتـــج خواهـــد
شـــد و پرواضـــح اســـت کـــه تـــداوم پویایـــی و چابکـــی
ای ــن مجموع ــه در گ ــرو تحق ــق ای ــن مه ــم م ــی باش ــد.
وی ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه بـــا نـــگاه خـــوب
مجلــس انقالبــی در حمایــت از اقدامــات جهــادی منتــج
ب ــه خودکفای ــی کش ــور  ،بس ــتر مناس ــبی ب ــرای کم ــک
و حمایـــت بیشـــتر از فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی در
سراس ــر کش ــور خصوص ــا در مناط ــق مح ــروم و کمت ــر
برخـــوردار فراهـــم آیـــد.

■■■
نماینده سمنان تاکید کرد:

ضرورت تغییر جایگاه
جهاددانشگاهی در بودجه ۱۴۰۱

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی۳۰ ،
بهمنمـــاه :نماینـــده مـــردم ســـمنان مهدیشـــهر
و ســـرخه در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره
بـــه فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان نهـــاد
عمومـــی غیردولتـــی ،بـــر ضـــرورت تغییـــر جایـــگاه
ایـــن نهـــاد در بودجـــه  ۱۴۰۱تاکیـــد کـــرد و گفـــت:
الزم اســـت ایـــن نهـــاد بهعنـــوان یـــک دســـتگاه

سیاســتگذار مس ــتقل در بودج ــه س ــال آین ــده دی ــده
شـــود.
عبـاس گلـرو نماینـده مـردم سـمنان مهدیشـهر و
سـرخه در مجلـس شـورای اسلامی ،بـا اشـاره بـه ادغـام
برخـی ردیفهـا در الیحـه بودجـه  ،1401اظهـار کرد :در
الیحـه بودجه سـال  1401پیشـنهادی دولـت ،ردیفهای
اعتبـاری برخـی دسـتگاهها از جملـه جهاددانشـگاهی
ادغـام و وابسـته بـه سـایر دسـتگاههای سیاسـتگذار
معرفـی شـده اسـت و ایـن در حالی اسـت کـه تفاوتهای
ماهـوی بیـن سـاختار ،مأموریتهـا و فعالیتهـای ایـن
نهـاد بـا سـایر دسـتگاههای اجرایـی دولتـی وجـود دارد.
وی افـزود :جهاددانشـگاهی یـک نهـاد فرهنگـی،
علمـی و فناورانـه اسـت و در چهارچـوب اساسـنامه خـود
کـه توسـط شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی در تاریخ 29
مهرمـاه  1365بـه تصویـب رسـیده اسـت و در تاریـخ 14
آبـان  1370مـورد بازنگـری قـرار گرفتـه اسـت ،فعالیـت
میکنـد .همچنیـن قانـون الحـاق جهاددانشـگاهی بـه
فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمومـی غیردولتـی در
مجلس شـورای اسلامی تصویـب و در تاریخ سـوم دیماه
 1376بـه تأییـد شـورای نگهبـان رسـیده اسـت.
نماینـده مـردم سـمنان ،مهدیشـهر و سـرخه ادامـه
داد :بـر اسـاس مـاده یـک اساسـنامه" ،جهاددانشـگاهی
نهـادی اسـت عمومـی و غیردولتـی زیـر نظـر شـورای
عالـی انقلاب فرهنگـی ،دارای شـخصیت مسـتقل از
لحـاظ اداری ،اسـتخدامی و مالـی تابـع مقرراتـی اسـت
کـه در چهارچـوب اختیـارات قانونـی بـه تصویـب هیـات
امنـای جهاددانشـگاهی میرسـد ".همچنین وفـق ماده 7
اساسـنامه ،حکـم رییـس جهاددانشـگاهی توسـط رییـس
محتـرم شـورای عالـی (رییـس جمهـور) صـادر میگردد.
گلـرو اضافه کـرد :وظیفـه جهاددانشـگاهی تبدیل علم
بـه فنـاوری و تجاریسـازی فنـاوری تـا مرحلـه کاربـرد
کامـل آن اسـت و تولیدات موفـق فناورانه ایـن نهاد مانند
درمـان نابـاروری ،سـلولهای بنیـادی و انجـام سـلول
درمانـی ،تولیـد داروهـای گیاهـی مختلـف ،طراحـی و
سـاخت فرسـتندههای رادیویـی ،دکلهـای حفـاری نفت،
تولیـد متههـای حفـاری نفـت و گاز ،طراحـی و سـاخت
سیسـتم رانـش واگنهـای متـرو و ...مویـد نـوع فعالیـت
حرفـهای ایـن نهاد اسـت.
وی اظهـار کـرد :همچنیـن جهاددانشـگاهی بهعنـوان
یـک نهـاد عمومـی غیردولتـی بایـد حداقـل بیـش
از  70درصـد بودجـه خـود را از محـل فعالیتهـا و
درآمدهـای اختصاصـی تامیـن کند .لـذا جهاددانشـگاهی
بایـد بـه سـمتی حرکـت کنـد کـه امـکان درآمدزایـی از
سیاسـتهای ابالغـی را داشـته باشـد و بـه نظـر میرسـد
ایـن نـوع سیاسـتگذاری ،این نهـاد عمومـی غیردولتی را
از مسـیر خـود منحـرف خواهـد کـرد.
گلـرو تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه متفـاوت بـودن
تکالیـف ایـن نهـاد بهعنـوان یـک نهـاد عمومـی بـا سـایر
دسـتگاههای اجرایـی دولتـی و نیـز سـاختار متفـاوت
بودجـهای آن (عمـده بودجـه جهاددانشـگاهی از محـل
درآمدهـای حاصـل از فعالیتهـای فناورانـه و آموزشـی
تامیـن میگـردد) بـه نظـر میرسـد حفـظ هویـت نهادی
و نقـش و جایـگاه آن در اجرا و توسـعه طرحهـای نوآورانه
و فناورانـه و رفتـن راههـای توسـعه بهصـورت میانبـر بـا
فرهنـگ و مدیریـت جهـادی ،مسـتلزم اجـرای برنامهها و
اعمال سیاسـتهایی متناسـب بـا اهـداف و مأموریتهای
آن و متفـاوت از بخشهـای دولتـی اسـت.
وی تاکیـد کـرد :بـه همین دلیـل الزم اسـت در زمینه
جایـگاه ایـن نهـاد انقالبی-فرهنگـی و فناورانـه در الیحـه
بودجـه سـال  1401تجدیدنظـر به عمل آمـده و این نهاد
بهعنـوان یک دسـتگاه سیاسـتگذار مسـتقل دیده شـود.

پیام ها

امروز تکلیف همگان جهاد در راه
پیرشفت ایران اسالمی است

آرمانهای امام (ره) و انقالب و رهنمودهای رهبر معظم
انقالب اسالمی و نیز همت واالی نخبگان ،مسئوالن و
نیروی شگرف جوانان و انگیزه متعهدانه آنان به پیش
خواهد رفت.
فرزندان ملت در نهاد انقالبی جهاددانشگاهی ،ضمن
تبریک جشن بزرگ یوم اهلل  22بهمن به ملت سرافراز ایران
اسالمی و ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری
اسالمی ایران ،شهدا و ایثارگران راه حق و حقیقت ،اعالم
میکنند برای تعالی و پیشرفت دانشبنیان کشور ،حفظ
استقالل ،آزادی و تمامیت ارضی میهن و اعتالی فرهنگ
غنی اسالمی -ایرانی در کشور ،ملت و دولت را در جبهه
رویارویی با تهاجم ترکیبی دشمنان یاری رسانده و با همه
توش و توان برای سربلندی و عزت بیش از پیش ایران و
ایرانی جانفشانی نمایند.

پیام دکرت طیبی به مناسبت روز شهدای جهاددانشگاهی:

دلهای فناوران جوان و نخبگان فرهنگی
به تداوم راه شهدا متامیل است

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان
شرقی ۲۷ ،دیماه :رییس جهاددانشگاهی به مناسبت ۲۷
دی ،سالروز شهدای جهاددانشگاهی و گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای  ۲۷دیماه این نهاد در دانشگاه تبریز پیامی صادر کرد.
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی به
مناسبت  ۲۷دیماه ،روز شهدای جهاددانشگاهی و
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نهاد در دانشگاه
تبریز پیامی صادر کرد.
متن پیام که توسط مهندس علیرضا زجاجی ،مشاور رییس
و مدیرکل حوزه ریاست جهاددانشگاهی در مراسم گرامیداشت

شهدای  27دی دانشگاه تبریز قرائت شد ،به این شرح است:
بسم رب الشهداء و الصدیقین
 ۲۷دیماه ،روز شهدای جهاددانشگاهی را گرامی میداریم
و به ارواح طیبه  ۱۰۳شهید واالمقام این نهاد ،سالم و درود
میفرستیم ،پرورش ،بالندگی و میدان داری مؤمنان محکمتر
از آهن و عاشقان جهاد از نعمات دوران دفاع مقدس ملت ایران
بود .شهدا پیشتازان این جمعیت باشکوه و بنیان مرصوصاند.
همزمانی تشکیل نهاد انقالب اسالمی جهاددانشگاهی با
آغاز جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسالمی ایران ،موجب
شد که دفاع ،موضوع اصلی و در رأس اقدامات این نهاد قرار
گیرد .از آن پس بود که جلوههای متعدد و متنوعی از ایثار،
ابتکار ،خوداتکایی و باور به پیروزی بر دشمن پدیدار شد و
در همان زمان تجربه بیبدیل همنفس بودن و همکاری با
شهدای واالمقام جهاددانشگاهی برای نسل اول جهادگران
رقم خورد .آنان که آن روزهای حماسه و افتخار و چهرههای
مصمم و متوکل را به یاد دارند گواهی خواهند داد که همان
روحیه و همان عمل به تکلیف و چه بسا فراتر از تکلیف و
توان مرسوم ،کلید حل مشکالت کنونی ایران عزیز ما است.
امروز به برکت جانفشانی شهدا و عمل صالح آنها،

دلهای بسیاری از جوانان این مرز و بوم و از جمله محققان،
فناوران و نخبگان جوان فرهنگی جهاددانشگاهی به تداوم
راه شهدا متمایل شده و در عرصههای مختلف افتخار
آفریدهاند .امیدواریم عالوه بر یاد و بزرگداشت آن سبک
روحان عاشق و مدد گرفتن از انوار معنویشان ،گنجهای
بهجامانده از شهدای عزیزمان از جمله خاطرات و مستندات
جهاد شورانگیزشان ،وصیتنامههای درس آموز و زندگی با
اخالص و عزم انقالبی آنها بهخوبی ترسیم و تصویر شود.
یقینا فطرت پاک جوانان مؤمن و پرتالش ایران اسالمی
مشتاقانه آماده و منتظر تبیین هنرمندانه ابعاد مختلف
زندگی آگاهانه ،مخلصانه و پرثمر شهدا است و بدون شک
هر اقدامی در این زمینه و از جمله بزرگداشت روز شهدای
جهاددانشگاهی و معرفی و ترویج فرهنگ ایثار و ایستادگی،
موثر ،امیدبخش و نزد خداوند متعال مأجور خواهد بود.
از همه همکارانم در جهاددانشگاهی و همچنین
عزیزانی که در دستگاههای دیگر در این راه گام بر
میدارند به سهم خود قدردانی میکنم و مزید توفیقات
همگان را از خداوند سبحان که «هوالشاهد فی کل مکان»
است مسألت میکنم.
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روابط عمومی جهاددانشگاهی 21 ،بهمنماه:
جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن یوم اهلل  ۲۲بهمن؛
چهل و سومین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
ایران بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه این نهاد به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
چهل و سه سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران گذشته
است؛ تودههای عظیم ملت متعهد به اسالم و قشرهائی که
انقالب را با فداکاری بیدریغ و جاننثاری سخاوتمندانه به
پیروزی رساندندَ ،علَم پیروزی و این پرچم پرافتخار را به
دست جوانانی سپردهاند که از به دوش کشیدن بار سنگین
انقالب و مواجهه با امواج توطئهها و تحریفها ابائی ندارند
و دهه فجر و سالروز استقالل و آزادی کشورشان را در
حالی جشن میگیرند که از شهدای انقالب و دفاع مقدس،
از جانبازان ،از آزادگان ،از ایثار مادران ،از جهاد پدران خود
آموختهاند که ایران عزیز ،دیگر جای تاجوتخت طاغوتیان
و تاختوتاز آمریکا و سرسپردگانش نخواهد بود.
سالم خدا بر ملت مبارز و شریف ایران و سالم خدا بر
 22بهمنماه ،سرآغاز بیداری و عزت مستضعفان.

بزرگداشت  22بهمن  ،57افتخار عظیم و تبیین
عالقهمندی ریشهدار و ناگسستنی ملتی بزرگ به اسالم
عزیز است.
این روز باشکوه ،یادآور نصرت پروردگار در پی اتکای
اقیانوس به خروش آمده ملتی است که از اختناق،
وابستگی به اجانب ،ضدیت با اسالم و نابودی فرهنگشان،
به ستوه آمده و راه جهاد در همه عرصهها را برگزیدند.
این جهاد که از تحول درونی یک ملت بزرگ نشأت
گرفت و برخالف انقالبهای دنیا ،باطن معنوی و فرهنگی
داشت ،همچنان نعمت و سرمایهای بزرگ و ارزشمند
بهحساب میآید.
امروز وظیفه و تکلیف همگان ،حفظ آن دستاوردها،
تقویت وحدت ملی ،تشدید روحیه اخوت و برادری و
اخالص در عمل و جهاد در راه پیشرفت ایران اسالمی
است؛ و َما ال ّن ُصر ا ّال مِن عِنداهلل.
بیشک مردم ایران با کوله باری از تجریه ،با چشمانی
بیدار در برابر دشمنان انقالب اسالمی ،با یاری هم به راهی
که انتخاب کردهاند ادامه خواهند داد.
این حرکت ،به فضل الهی با نصب العین قرار دادن
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پشتیبانی از دانشجویان بهعنوان
دیدهبانان با نشاط و پرانرژی اجتامع
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۱۵ ،آذر :رییـس
جهاددانشـگاهی بـه مناسـبت فـرا رسـیدن  ۱۶آذر ،روز
دانشـجو پیامـی صـادر کـرد.

متن پیام دکتر حمیدرضا طیبی به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
شـانزده آذرمـاه ،روز معرفـی و بازنمائـی دانشـجوی طراز

انقلاب اسلامی و ایـران بـزرگ اسـت؛ روز سـخن گفتن از
دانشـجویان بیـدار ،فعال ،حافظ اسـتقالل کشـور ،دلبسـته
پیشـرفت علمـی ایـران ،پیشـرو ،آرمانخـواه ،ضـد سـلطه،
مؤثـر و گفتمـان سـاز؛ امـا ایـن روز بـزرگ در عیـن حـال،
بـرای مراجع تصمیمسـاز ،مسـئوالن متولی و همـه ما یادآور
ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه دانشـجویان بهعنـوان دیدهبانان
بـا نشـاط و پرانـرژی اجتمـاع ،بایـد پشـتیبانی شـوند و
مجموعههـای فرهنگـی فعال در سـاحت دانشـگاه بـا مغتنم
شـمردن ایـن ظرفیـت عظیـم و با تبییـن مبتکرانه بـه یاری
دانشـجویان بشـتابند و مسـیر راه آنـان را بـرای پذیرفتـن
نقـش گفتمان سـازیِ آراسـته بهنقـد منصفانـه و آزادی بیان
آسـان کنند.
امـروز ،جوانـان پرشـور دانشـجو بهرغـم مشـکالت و
نابسـامانیها و حجـم عظیـم یـأس پراکنـی دسـتگاههای
تبلیغاتـی دشـمن ،عالقهمنـد بـه ایفـای نقـش خـود در
پیشـرفت کشـور هسـتند و شـرکتهای دانشبنیـان و
فعالیتهـا و اقدامـات آنها گواه این موضوع اسـت .از سـوی
دیگـر بـروز و ظهـور نمونههـای خـوب از مطالبـه گـری و
حرکت در مسـیر گفتمان سـازی ،نشـان از جریـان متحرک
و بـا نشـاط جنبشهـای دانشـجویی دارد .ایـن جریـان
مبـارک را بایـد قـدر دانسـت و آن را تقویـت کـرد.
در آسـتانه فرارسـیدن روز دانشـجو بـا اسـتمداد از ذات
باریتعالـی بـرای مهیـا شـدن شـرایط و بازگشـت همـه
دانشـجویان عزیـز بـه دانشـگاهها و تشـکیل جمعهـا و
محافـل پـر خیروبرکـت دانشـجویی ،از خداوند متعـال برای
همـه دسـتاندرکاران ،توفیق درک بهتر و شایسـتهتر نعمت
بـزرگ جوانان دانشـجو و خدمت دلسـوزانه بـه فرزندان عزیز
میهـن را مسـألت مینمایـم و شـانزدهم آذرمـاه را بـه همـه
دانشـجویان و خانوادههـای عزیـز آنـان تبریـک گفتـه و
سـربلندی و موفقیتشـان را آرزومنـدم.

بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت
فرارسیدن  ۱۳آبان؛

روز ملی مبارزه
با استکبار
جهانی /تاکید به
انتقالتجربیات
و عربتها به
نسل جوان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی۱۲ ،
آبـــان مـــاه :جهاددانشـــگاهی در بیانیـــهای بـــه
مناســـبت فرارســـیدن ســـیزدهم آبـــان روز ملـــی
مبـــارزه بـــا اســـتکبار جهانـــی تاکیـــد کـــرد:
اعض ــای ای ــن نه ــاد ضم ــن گرامیداش ــت ای ــن روز
بـــزرگ مراتـــب حقشناســـی و ارادت خـــود را بـــه

پیشـــگامان ایـــن مبـــارزه مقـــدس ابـــراز نمـــوده
و بـــار دیگـــر باافتخـــار اعـــام میکننـــد در راه
عـــزت و اســـتقالل بیشازپیـــش کشـــور عزیزمـــان
و انتق ــال تجربی ــات و عبرته ــا ب ــه نس ــل ج ــوان
از هیـــچ کوششـــی دریـــغ نخواهنـــد کـــرد.
متن بیانیه این نهاد به شــرح زیر است:

کشمکشهای سیاسی بزرگرتین مانع
این نهاد برای انجام مأموریتهایش

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی  2دی
مـــاه ،در پـــی انتشـــار مطلبـــی در خبرگـــزاری
فـــارس بـــا عنوان«اعتـــراض جمعـــی از اعضـــای
جهاددانشـــگاهی بـــه سیاســـی کاری هـــای ایـــن

نهـــاد» ،جهاددانشـــگاهی در جوابیـــهای بـــه
ایـــن خبرگـــزاری توضیحاتـــی را بـــرای تنویـــر
افکارعمومـــی مخاطبـــان منتشـــر کـــرد کـــه در
آن بـــا توصیـــه بـــه رعایـــت اخـــاق و انصـــاف،

کشـــمکشهای سیاســـی را بزرگتریـــن مانـــع
ایـــن نهـــاد بـــرای انجـــام مأموریتهایـــش
دانســـت.
در جوابیـــهای ایـــن نهـــاد خطـــاب بـــه پیـــام
تیرانـــداز ،مدیرعامـــل خبرگـــزاری فـــارس آمـــده
اســـت:
در پـــی انتشـــار مطلبـــی در ســـرویس تعلیـــم
و تربیـــت آن خبرگـــزاری بـــا عنـــوان "اعتـــراض
جمعـــی از اعضـــای جهاددانشـــگاهی بـــه سیاســـی
کاری هـــای ایـــن نهـــاد" بـــه تاریـــخ 30/9/1400
توضیحـــات زیـــر بـــرای تنویـــر افکارعمومـــی
مخاطبـــان ارســـال میشـــود؛ خواهشـــمند
اســـت دســـتور فرماییـــد نســـبت بـــه انتشـــار آن
در خروجـــی ســـایت خبرگـــزاری و در ســـرویس
مذکـــور اقـــدام بایســـته نماینـــد.
 -1عمـــوم مـــردم عزیـــز و مســـئوالن دلســـوز
کش ــور و بی ــش از آن ــان ،هم ــکاران محت ــرم عض ــو
جهاددانشـــگاهی واقفنـــد کـــه کشـــمکشهای
سیاس ــی بزرگتری ــن مان ــع ب ــر س ــر راه فعالیته ــای
راق ــی ای ــن نه ــاد و انج ــام مأموریتهای ــش در راه
پیش ــرفت کش ــور اس ــت؛ ای ــن دی ــدگاه و حفاظ ــت
از ســـاحت جهاددانشـــگاهی بـــرای دورمانـــدن از
دامه ــای سیاس ــی ک ــه ه ــم اکن ــون ب ــه فرهن ــگ
اقـــدام و عمـــل ایـــن نهـــاد تبدیـــل شـــده،
مرهـــون توصیههـــای رهبـــر معظـــم انقـــاب
اســـت کـــه همـــواره در پـــی ارایـــه گزارشهـــا و
در دیدارهـــای مختلـــف پـــس از ابـــراز خرســـندی
از اج ــرای ط ــرح ه ــای کالن فناوران ــه ب ــه دس ــت
محقق ــان ج ــوان جهاددانش ــگاهی تاکی ــد فرم ــوده
انـــد اقدامـــات ایـــن نهـــاد باالتـــر و ارزشـــمندتر
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بســم ا ...الرحمن الرحیم
بیـــش از چهـــل ســـال از حماســـه تســـخیر
النـــه جاسوســـی آمریـــکا در ایـــران میگـــذرد؛
جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــا پیشـــتازی
دانشـــجویان در دشمنشناســـی ،مبـــارزه مهمـــی
را آغـــاز کـــرد کـــه یکـــی از اهـــداف اصلـــی آن،
روشـــنگری در برابـــر خباثتهـــای پنهـــان
ایاالتمتحـــده و تغییـــر و جابجایـــی مفاهیمـــی
بـــود کـــه توســـط دولتهـــای مســـتکبر در
عرصـــه ارتباطـــات بینالملـــل رخ مـــیداد.
گذشـــت زمـــان ،ابعـــاد مختلفـــی از آن را
آشـــکار کـــرد؛ آنچـــه امـــروز در لغتنامـــه سیاســـی
دولتمـــردان آمریـــکا در مقابـــل مفاهیمـــی
همچـــون صلـــح ،گفتگـــو ،خاورمیانـــه ،روابـــط
مســـالمتآمیز ،حقـــوق بشـــر نوشتهشـــده اســـت
درواقـــع چیـــزی جـــز فتنهانگیـــزی ،جنـــگ نـــرم،
دسترســـی بـــه منابـــع انـــرژی ،مشـــغول کـــردن
کش ــورها ب ــه اختالف ــات مذهب ــی و ایدئولوژی ــک و
نقشـــههای خطرنـــاک نیســـت کـــه نمونههـــای
آن را در ایجـــاد التهابـــات در عـــراق ،لبنـــان،
ســـوریه ،افغانســـتان و یمـــن میبینیـــم و
دامهایـــی کـــه بهطـــور مکـــرر بـــرای اعـــراب
منطقـــه و کشـــورهایی مثـــل آذربایجـــان ،ترکیـــه
و پاکســـتان پهـــن میشـــود.

عصـــاره خـــوی اســـتکبار و ســـلطه ظالمانـــه
آمریـــکا مدتهاســـت در خاورمیانـــه بـــروز و
ظهـــور پیداکـــرده اســـت؛ جایـــی کـــه جمهـــوری
اســـامی ایـــران در کنـــار همـــه اقدامـــات
پیشـــگیرانه و نیـــز مقابلـــه بـــا توطئههـــای
آمریـــکا ،منـــادی و روشـــنگر ایـــن واقعیـــت
اســـت کـــه آمریـــکا ،همـــان آمریکاســـت؛ خـــواه
رئیـــس دولتـــش از حـــزب جمهوریخـــواه باشـــد،
خـــواه از دموکراتهـــا .ایاالتمتحـــده در قبـــال
ایـــران ،هـــم دشـــمن اســـامیت کشـــور اســـت و
هـــم دشـــمن جمهوریـــت آن ،میـــدان مبـــارزه
ِ
ســـخت هالیـــوودی بـــه ســـمت
را از رویارویـــی
نبرده ــایِ ن ــرم آوات ــاری و س ــایبری ب ــرده اس ــت و
در بس ــیاری از م ــوارد پش ــت رژی ــم صهیونیس ــتی
یـــا کشـــورهای وابســـته بـــه خـــود در منطقـــه
پنهـــان میشـــود؛ از مـــردم و طرفـــداری از آنـــان
ســـخن میگویـــد امـــا درعینحـــال ،شـــدیدترین
نـــوع از ا ِعمـــال تحریمهـــای ظالمانـــه را وضـــع
میکنـــد .ایـــن آمریـــکا ،آمریـــکای جدیـــدی
نیســـت؛ امـــا مـــردم دنیـــا و ســـطح آگاهـــی
حری ــت و انص ــاف در
آنه ــا تغیی ــر ک ــرده اس ــت؛ ّ
طـــول زمـــان ،مســـیر خـــود را طـــی مینمایـــد
و امـــروز کار اســـتکبار در بـــه ثمـــر رســـاندن
توطئـــه اجمـــاع علیـــه کشـــور یـــا کشـــورها

آنگونـــه کـــه خـــود میخواهـــد ،بســـیار دشـــوار
و حت ــی غیرممک ــن اس ــت و ای ــن از آث ــار مب ــارزه
مســـتمر و خســـتگیناپذیر یـــک ملـــت بـــزرگ در
برابـــر زیادهخواهـــی قـــدرت پوشـــالی آمریکاســـت؛
یعن ــی موضوع ــی ک ــه در ای ــن ای ــام ،بی ــش از ه ــر
زم ــان دیگ ــری بای ــد موردتوج ــه جوان ــان برومن ــد
ایـــن ســـرزمین قـــرار گیـــرد .دانشـــجویان پیـــرو
خـــط امـــام (ره) بـــا عمـــل انقالبـــی خـــود ،راه
ش ــناخت دش ــمن و مب ــارزه و دفاع ــی متجان ــس از
نـــوع حمـــات او در طـــول زمـــان را بـــه همـــگان
آموختنـــد.
در آســـتانه یـــوماهلل  13آبـــان ،اعضـــای
جهاددانشـــگاهی ضمـــن گرامیداشـــت ایـــن روز
بـــزرگ مراتـــب حقشناســـی و ارادت خـــود
را بـــه پیشـــگامان ایـــن مبـــارزه مقـــدس ابـــراز
نمـــوده و بـــار دیگـــر باافتخـــار اعـــام میکننـــد
در راه عـــزت و اســـتقالل بیشازپیـــش کشـــور
عزیزمـــان و انتقـــال تجربیـــات و عبرتهـــا بـــه
نســـل جـــوان از هیـــچ کوششـــی دریـــغ نخواهنـــد
کـــرد.
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از مجـــادالت جـــاری سیاســـی توســـط برخـــی
مجموعههـــای سیاســـی اســـت کـــه بعضـــاً
کشـــور را متضـــرر مینماینـــد.
لـذا طـرح اتهـام سیاسـی کاری و سیاسـی
بـازی بـرای ناظـران منصـف کـه بـا فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی آشـنایی دارنـد محلـی از اعـراب
نـدارد و اتفاقـاً یکـی از اهـداف برپایـی نمایشـگاه
دسـتاوردهای ایـن نهـاد ،ارایـه و بیـان ایـن اصـل
اساسـی اسـت که کار سـطح بـاالی علمـی ،فناورانه
و فرهنگـی تنهـا در محیطـی بـدون جنجالهـا و
جنـاح بازیهـای بیحاصـل سیاسـی شـکل گرفتـه
و بـه نتیجـه میرسـد.
 -2برنامـــه ریـــزی و برپائـــی نمایشـــگاه جامـــع
توانمنـــدی هـــا و دســـتاوردهای یـــک نهـــاد
انقالبـــی در همـــه حوزههـــای مأموریتـــی در
بـــازه زمانـــی هـــر  10ســـال یکبـــار آن هـــم در
شـــرایطی کـــه دولـــت جدیـــد ،مســـتقر شـــده و
مدیـــران ارشـــد اجرائـــی کـــه غالبـــاً کارفرمایـــان
پـــروژه هـــای کالن جهاددانشـــگاهی هســـتند در

وضعیـــت تثبیـــت قـــرار گرفتهانـــد و همچنیـــن
قـــوای مقننـــه و قضاییـــه در دوره جدیـــد،
برنامههـــای تحولـــی خـــود را آغـــاز کردهانـــد،
ً
کامـــا طبیعـــی و در جهـــت توســـعه
اقدامـــی
همکاریهـــا و هماهنگیهـــا و معرفـــی ملمـــوس
تـــر ظرفیـــت هـــای جهاددانشـــگاهی محســـوب
میشـــود .بـــه ویـــژه اینکـــه از آغـــاز همـــه
گیـــری کرونـــا تـــا امـــروز کـــه نزدیـــک بـــه دو
ســـال میگـــذرد ،کشـــور در حـــال حاضـــر در
بهتریـــن شـــرایط قـــرار گرفتـــه اســـت و امـــکان
برپائـــی نمایشـــگاه در ایـــن ســـطح مهیاســـت.
 -3جهاددانشـــگاهی بـــه عنـــوان یـــک نهـــاد
برخاســـته از انقـــاب اســـامی از هـــر امـــکان،
فرص ــت و اب ــزاری ب ــرای تحق ــق تأکی ــدات رهب ــر
معظـــم انقـــاب اســـامی از جملـــه معرفـــی و
تبیی ــن اقدام ــات مؤث ــر جه ــادی و امی ــد آفرین ــی
در بیـــن اقشـــار مـــردم بـــه ویـــژه جوانـــان بهـــره
مـــی گیـــرد و عمیقـــا معتقـــد اســـت در شـــرایط
حســـاس کنونـــی و فضاســـازی هـــای دشـــمنان،

باالبـــردن ســـرمایه اجتماعـــی و مقابلـــه بـــا
خباثـــت هـــای نـــرم بدخواهـــان ایـــران اســـامی
از اوجـــب واجبـــات اســـت    .
 -4برخـــاف آنچـــه کـــه ادعـــا شـــده اســـت
تغییـــرات افـــراد در جهاددانشـــگاهی بـــه نســـبت
موضوعاتـــی همچـــون حفـــظ فرهنـــگ جهـــادی،
حرکـــت در مســـیر توســـعه علمـــی و فناورانـــه
و ترویـــج خودبـــاوری و تـــوان ملـــی از اهمیـــت
کـــم تـــری نـــزد جهادگـــران جهاددانشـــگاهی
برخـــوردار اســـت و مشـــابه فرآینـــدی کـــه در
نظـــام سیاســـی کشـــور بـــرای انتخـــاب و تعییـــن
مســـئوالن کشـــور طـــی میشـــود ،در ایـــن
نهـــاد نیـــز وفـــق مقـــررات و اساســـنامه مصـــوب
اش ،صـــورت مـــی پذیـــرد؛ لـــذا حاشیهســـازی
و ترجیـــح منفعتهـــای شـــخصی سیاســـی
بـــه منافـــع عمومـــی جهاددانشـــگاهی را امـــری
ناپســـند میدانیـــم و همـــگان را بـــه رعایـــت
اخـــاق و انصـــاف توصیـــه میکنیـــم.
جهاددانشگاهی

بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن  ۹دی ،روز
بصیرت و میثاق امت با والیت

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی  8دی مــاه،
جهاددانشــگاهی در بیانیــهای بــه مناســبت
فرارســیدن  ۹دی تاکیــد کــرد :یــادآوری و
تکریــم حماســه  ۹دی  ،۱۳۸۸پاسداشــت عــزت
ملــی ،ایثــار ،بیــداری و دشــمن شناســی ملــت
مؤمــن ،فــداکار ،وقــت شــناس و بصیــر ایــران
اســت؛ والیتمدارانــی کــه بــا احســاس مســؤولیت
در قبــال انقــاب اســامی و اعتمــاد بــه نصــرت
خداونــد قــادر متعــال ،اجــازه جــوالن بــه دشــمنان
ندادنــد و بــا عمــل انقالبــی خــود حــق و باطــل را
در هــوای غبارآلــود فتنــه تمیــز دادنــد.

متن بیانیه این نهاد به شرح زیر است:
یـــادآوری و تکریـــم حماســـه  9دی ،1388
پاسداشـــت عـــزت ملـــی ،ایثـــار ،بیـــداری
و دشمنشناســـی ملـــت مؤمـــن ،فـــداکار،
وقتش ــناس و بصی ــر ای ــران اس ــت؛ والیتمداران ــی
کـــه بـــا احســـاس مســـؤولیت در قبـــال انقـــاب
اســـامی و اعتمـــاد بـــه نصـــرت خداونـــد قـــادر
متعـــال ،اجـــازه جـــوالن بـــه دشـــمنان ندادنـــد
و بـــا عمـــل انقالبـــی خـــود حـــق و باطـــل را در
هـــوای غبارآلـــود فتنـــه تمیـــز دادنـــد.
در آســـتانه ایـــن روز بـــزرگ و بهراســـتی

عبرتآمـــوز و مانـــدگار در تاریـــخ انقـــاب،
از خداونـــد متعـــال مســـألت مینماییـــم کـــه
رهب ــر فرزان ــه انق ــاب و مل ــت ش ــهیدپرور ای ــران
اســـامی را در همـــه برهههـــا و طـــی کـــردن
پیـــش رو کـــه بـــه فضـــل الهـــی گام
راههـــای
ِ
دوم امیدآفریـــن و بـــا نتایـــج ملمـــوس در راه
انقـــاب باشـــد را مشـــمول توجهـــات و دعـــای
حضـــرت بقیـــهاهلل االعظـــم (عجـــل اهلل تعالـــی
فرج ــه الش ــریف) ق ــرار داده و جمه ــوری اس ــامی
ایـــران را از طوفانهـــا و تالطمهـــای آشـــکار
دشـــمنیها و دسیســـههای پنهـــان بـــه
ســـرمنزل مقصـــود رهنمـــون ســـازد.
تبیی ــن پی ــروزی ب ــزرگ م ــردم س ــربلند ای ــران
اســـامی در جریـــان فتنـــه ســـال  88آن هـــم در
حال ــی ک ــه جبه ــه اس ــتکبار ب ــه خی ــال خ ــود ب ــا
تمـــام تـــوان و قـــوت ،مـــدل جدیـــدی از تقابـــل
بـــا جمهـــوری اســـامی را در آن ســـال محـــک
مـــیزد ،یکـــی از امـــور ضـــروری و از تکالیـــف
نخبـــگان سیاســـی ،رســـانهای و هنـــری اســـت؛
بـــدون تردیـــد بزرگداشـــت ایـــن حماســـه
بـــه پشـــتوانه کار عمیـــق فکـــری ،عـــزت
ملـــی را تقویـــت میکنـــد و مکمـــل فرهنـــگ
مقاومـــت ریشـــهدار و یـــادآور نقـــاط اوج ایثـــار
در مقاطـــع حســـاس حیـــات نظـــام اســـامی
از جملـــه دوره افتخارآفریـــن دفـــاع مقـــدس و
نیـــز پیشـــرفتهای متعـــدد فرزنـــدان ملـــت در
عرصههـــای مختلـــف علمـــی ،فنـــاوری ،نظامـــی
و  ...خواهـــد بـــود.
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فعالیتهای دانش بنیان این نهاد در یزد
توسعه مییابد

رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی اس ــتان ی ــزد
 4اســـفند مـــاه :جهاددانش ــگاهی و اس ــتانداری ی ــزد
در راســـتای توســـعه فعالیتهـــای دانـــش بنیـــان
و راهانـــدازی مجتمـــع آموزشـــی ،تحقیقاتـــی و
خدماتـــی در اســـتان یـــزد توافـــق کردنـــد.
در راســـتای توســـعه فعالیتهـــای دانـــش بنیـــان
و راه انـــدازی مجتمـــع آموزشـــی ،تحقیقاتـــی و
خدماتـــی در اســـتان یـــزد جهاددانشـــگاهی و
اســـتانداری یـــزد توافـــق کردند.ایـــن توافـــق ۵
مـــادهای بـــه امضـــای دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی
رییـــس جهاددانشـــگاهی و دکتـــر مهـــران فاطمـــی
اســـتاندار یـــزد رســـید.
جهاددانشـــگاهی براســـاس مفـــاد ایـــن توافـــق بـــا
هم ــکاری اس ــتانداری ی ــزد ضم ــن ایج ــاد راه ان ــدازی
مجتم ــع آموزش ــی ،تحقیقات ــی و خدم ــات تخصص ــی
بـــه ارائـــه خدمـــات آمـــوزش هـــای تخصصـــی و
مهارتـــی ،ایجـــاد و توســـعه فناوریهـــای نویـــن
در زمینـــه مـــواد ســـرامیکی ،راه انـــدازی کلینیـــک
تخصصـــی در زمینـــه ســـرطان و دیابـــت ،توســـعه
فن ــاوری و تولی ــد رنگه ــای گیاه ــی و توس ــعه واح ــد
تولیـــد مـــواد و قطعـــات ویـــژه ســـرامیکی خواهـــد
پرداخـــت.

استان یزد دارای ویژگیهای
ممتازی است

دکتـــر طیبـــی در نشســـت امضـــای ایـــن توافـــق
کـــه در جهاددانشـــگاهی اســـتان یـــزد انجـــام شـــد،
اظهـــار کـــرد :بـــه عنـــوان یـــک دانشـــجوی قبـــل از
انق ــاب ک ــه مس ــائل سیاس ــی و پیش ــرفت کش ــور را
دنبـــال میکردیـــم ،کامـــل بـــه یـــاد دارم دشـــمن
درصـــد ایـــن بـــود کـــه کشـــور مـــا را بـــه عمـــد
عقـــب نگـــه دارد و حتـــی در زمینـــه فرهنگـــی  نیـــز
درصـــدد غالـــب کـــردن فرهنـــگ خـــود بـــود و بـــه
لحـــاظ علمـــی و فناورانـــه نیـــز بـــه دنبـــال ایـــن
بـــود کـــه بـــه طـــور عمـــد پیشـــرفت و شـــاخص
علمـــی و فناورانـــه نداشـــته باشـــیم چـــون ارزش
علمـــی و توســـعه فناورانـــه را در رســـیدن بـــه
اقتـــدار اقتصـــادی دانـــش بنیـــان و دفاعـــی خـــود
میدانســـت و تـــاش میکـــرد در انحصـــار خـــود
نگـــه دارد.
وی ادامـــه داد :بـــا پیـــروزی انقـــاب اســـامی
و ترویـــج روحیـــه خودبـــاوری ،کشـــور مـــا بـــه
پیشـــرفتهای خوبـــی در زمینههـــای مختلـــف
دســـت یافـــت کـــه جهاددانشـــگاهی نیـــز توانســـت

در عرصههـــای مختلـــف بویـــژه علمـــی و فنـــاوری
الگ ــو و زبان ــزد ب ــوده و ح ــرف ب ــرای گفت ــن داش ــته
باشـــد.
رئیـــس جهـــاد دانشـــگاهی کشـــور بـــا اشـــاره
بـــه دســـتاوردها و توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی
گفـــت :ایـــن نهـــاد انقالبـــی بـــه موضوعـــات نگاهـــی
مســـئله محـــور و کاربـــرد محـــور دارد زیـــرا کـــه
توســـعه پژوهـــش ،آمـــوزش و فرهنـــگ ،پیشـــرفت
کشـــور را رقـــم میزنـــد و جهـــاد دانشـــگاهی در
ایـــن زمینههـــا فعـــال و فعالیـــت خـــود را طـــی
ســـالیان گذشـــته گســـترش داد.
وی خدمـــات متنـــوع واحدهـــای جهاددانشـــگاهی
در زمینههـــای مختلـــف علمـــی ،پژوهشـــی و
آموزشـــی را یـــادآور شـــد و بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
واحدهـــای اصلـــی ایـــن نهـــاد وابســـتگی بودجـــهای
ب ــه دول ــت و اس ــتانها ندارن ــد گف ــت :م ــا ب ــه ب ــاور
مدی ــران ب ــه ت ــوان مل ــی و اس ــتفاده از آن در تأمی ــن
نیازهـــای کشـــور نیـــاز داریـــم و ایـــن نهـــاد آمـــاده
پذیرفتـــن مســـئولیتهای بـــزرگ اســـت.
ریی ــس جه ــاد دانش ــگاهی کش ــور ب ــا اش ــاره ب ــه
اینکـــه اســـتان یـــزد دارای ویژگیهـــای ممتـــازی
اس ــت ،بی ــان ک ــرد :ای ــن اس ــتان ب ــه قن ــات ،قن ــوت
و قناعـــت معـــروف اســـت و در زمینههـــای مختلـــف
در ســـطح کشـــور الگـــو بـــوده و از ظرفیتهـــای
خوبـــی برخـــوردار اســـت و وظیفـــه خـــود میدانیـــم
متناســـب بـــا ظرفیتهـــای بومـــی اســـتان و
همچنیـــن توانمنـــدی و ظرفیتهایـــی در حـــوزه
پزشـــکی ،کشـــاورزی و غیـــره در خدمـــت توســـعه
اســـتان باشـــیم.

جهاددانشگاهی ساختاری کارآمد در
کشور رقم زده است

دکتـــر مهـــران فاطمـــی اســـتاندار یـــزد نیـــز در
ایـــن نشســـت مجموعـــه جهاددانشـــگاهی را جـــزو
الگوییتریـــن مجموعههـــای علمـــی و پژوهشـــی
کشـــور خوانـــد و گفـــت :یکـــی از ویژگیهـــای
خـــاص مجموعـــه جهادانشـــگاهی ایـــن اســـت
کـــه در طـــول ســـنوات گذشـــته ،هیـــچ بـــاری بـــر
دوش انقـــاب نگذاشـــته و عـــاوه بـــر ایـــن کـــه بـــه
ص ــورت درآم ــد هزینــهای مدیری ــت ش ــده ،خدم ــات
قابـــل قبولـــی در قیـــاس بـــا ســـایر مراکـــز مشـــابه
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رواب ــط عموم ــی س ــازمان جهاددانش ــگاهی ته ــران ۲۵ ،دی:ق ــرارداد س ــاخت ۹
عـــدد چـــرخ مســـی ویـــژه ریختهگـــری پیوســـته فلـــزات ،بیـــن ســـازمان جهاددانشـــگاهی
ته ــران و ش ــرکت دنی ــای م ــس کاش ــان منعق ــد ش ــد.
مهنـــدس نـــورس قنبرپـــور مدیـــر مرکـــز تحقیقـــات فـــرآوری مـــواد ویـــژه فلـــزی
ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران اظهـــار کـــرد :ایـــن قـــرارداد در ادامـــه قراردادهـــای
پیشـــین در ســـالهای  98و  99بـــا ایـــن شـــرکت صنعتـــی منعقـــد شـــده اســـت.
وی ادامـــه داد :ایـــن مرکـــز میکوشـــیده بـــا حفـــظ کیفیـــت ایـــن محصـــول و
انجـــام تحقیقـــات بـــرای ارتقـــاء کیفیـــت آن ،جایـــگاه خـــود را در تولیـــد ایـــن محصـــول
اســـتراتژیک حفـــظ کنـــد.
عضـــو هیـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی افـــزود :در ســـالهای گذشـــته بخـــش عمـــده
آمیژانهـــای مـــورد نیـــاز بـــرای ســـاخت ایـــن محصـــول وارداتـــی بـــود ،امـــا در ســـال
جـــاری موفـــق بـــه بومیســـازی بخـــش عمـــدهای از آمیژانهـــای مـــورد نیـــاز در ایـــن
مرکـــز شـــدیم و در ســـاخت چرخهـــای جدیـــد از آمیـــژان داخلـــی اســـتفاده خواهیـــم
کـــرد.
قنبرپ ــور هم ــکاری ب ــا چن ــد کارگاه صنعت ــی در کش ــور ب ــرای س ــاخت ای ــن محص ــول
ارزشـــمند را از ویژگیهـــای مثبـــت ایـــن طـــرح دانســـت و خاطرنشـــان کـــرد :هـــر چنـــد
در ح ــال حاض ــر نی ــز قیم ــت ای ــن محص ــول از نمون ــه خارج ــی کمت ــر اس ــت امیدواری ــم
بتوانیـــم بـــا جلـــب اعتمـــاد مشـــتریان بـــرای ایـــن محصـــول ،هزینههـــای تولیـــد را
کاهـــش داده و چـــرخ را بـــا قیمـــت کمتـــر بـــه مشـــتریان تحویـــل دهیـــم.
در ادامـــه مهنـــدس فتاحـــی مدیـــر بازرگانـــی مرکـــز تحقیقـــات فـــرآوری مـــواد ویـــژه
فلـــزی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران نیـــز افـــزود :بهطـــور تقریبـــی ســـاالنه حـــدود
یکمیلیـــون یـــورو ارز بابـــت واردات چـــرخ مســـی از کشـــور خـــارج میشـــود.
وی خاطرنشـــان کـــرد :ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران بهعنـــوان نهـــادی کـــه
دغدغـــه حـــل مشـــکالت و گلوگاههـــای صنعـــت را دارد ،بـــا حمایـــت چنـــد شـــرکت
صنعتـــی از ســـال  88بهصـــورت متمرکـــز وارد ایـــن حـــوزه شـــد و درصـــدد هســـتیم تـــا
بـــا ارایـــه محصـــول بـــا بهتریـــن کیفیـــت ،از اعتبـــار جهاددانشـــگاهی دفـــاع کنیـــم.
مدیـــر بازرگانـــی مرکـــز تحقیقـــات فـــرآوری مـــواد ویـــژه فلـــزی افـــزود :یکـــی از
مهمتریـــن پارامترهـــای موثـــر در رشـــد صنعـــت داخلـــی ،اعتمـــاد و ریســـکپذیری
مدیـــران صنعـــت اســـت کـــه حاضـــر بـــه اســـتفاده از تولیـــدات داخلـــی میشـــوند کـــه
بســـیار قابلتقدیـــر اســـت.
فتاح ــی ی ــادآور ش ــد :ای ــن ش ــرکتها ع ــاوه ب ــر کم ــک ب ــه رش ــد تولی ــدات داخل ــی،
از مزایـــای زیـــادی از قبیـــل کاهـــش ســـرمایه جـــاری ،کاهـــش انبـــارداری و اســـتفاده از
خدمـــات پـــس از فـــروش بهتـــر اســـتفاده میکننـــد.
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وابســـته بـــه بودجههـــای دولتـــی بـــه کشـــور ارائـــه کـــرده اســـت.
وی نـــگاه و فعالیتهـــای جهادگونـــهی مجموعـــه جهاددانشـــگاهی را
یکـــی دیگـــر از ویژگیهـــای ایـــن مجموعـــه خوانـــد کـــه در نمایشـــگاه 
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی در ســـال جـــاری بـــه خوبـــی تبییـــن شـــده
بـــود بـــه نحـــوی کـــه در هـــر حـــوزه از فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی،
دســـتاوردهای یـــک وزارتخانـــه قابـــل مشـــاهده بـــود.
دکتـــر فاطمـــی ســـاختار جهاددانشـــگاهی را یـــک ســـاختار کارآمـــد
ذکـــر کـــرد کـــه نرمافـــزار آن بـــر ســـاختار انقـــاب اســـامی مینشـــیند و
خروجیهـــای آن کامـــا محســـوس و باعـــث افتخـــار اســـت.
اســـتاندار ضمـــن تاکیـــد بـــر حمایـــت اســـتانداری در مـــورد مفـــاد ایـــن
توافـــق ،گفـــت :تـــاش داریـــم کـــه ســـمت و ســـوی اقتصـــاد اســـتان را بـــه
ســـمت اقتصـــاد دانشبنیـــان و صنایـــع هایتـــک ســـوق دهیـــم و علـــی
رغـــم برخـــی فوایـــد تاحـــدودی از توســـعه آالینـــده و پرآبخـــواه کنونـــی
فاصلـــه بگیریـــم لـــذا بـــر همیـــن اســـاس نیـــز اعتقـــاد داریـــم کـــه توســـعه
اســـتان در گـــروی دو بـــال یعنـــی «توســـعه و فنـــاوری» و «گردشـــگری»
اســـت.
دکتـــر فاطمـــی بـــا بیـــان ایـــن کـــه بـــه عنـــوان اولیـــن اســـتان ذیـــل
اســـتانداری ،ایجـــاد معاونـــت گردشـــگری را دنبـــال میکنیـــم ،مســـاعدت
دانش ــگاه عل ــم و هن ــر را ب ــرای احی ــای مج ــدد مقط ــع دکت ــری گردش ــگری
بـــا توجـــه بـــه پتانســـیلهای گردشـــگری اســـتان را خواســـتار شـــد.
اس ــتاندار ی ــزد همچنی ــن در نشس ــت مش ــترک ب ــا رئی ــس جهاددانش ــگاهی
بـــا بیـــان اینکـــه مجموعـــه جهاددانشـــگاهی از الگوییتریـــن مجموعههـــا
و نهادهـــای علمـــی و پژوهشـــی کشـــور اســـت کـــه ویژگیهـــای خاصـــی
دارد گفـــت :جهاددانشـــگاهی در ســـطح کشـــور ســـاختاری کارآمـــد را
رقـــم زده کـــه نرمافـــزار آن بـــر ســـاختار انقـــاب اســـامی مینشـــیند و
ً
کامـــا ملمـــوس و باعـــث افتخـــارات کشـــور اســـت.
خروجیهـــای آن
وی ادامـــه داد :ایـــن مجموعـــه در طـــول ســـنوات گذشـــته هیـــچ بـــاری
بـــر دوش انقـــاب اســـامی نگذاشـــته و خدمـــات آن نســـبت بـــه دیگـــر
مراکـــز علمـــی کـــه از ردیـــف بودجـــهای برخـــوردا هســـتند ،قابـــل مقایســـه
نیس ــت و ب ــا اس ــتفاده از ظرفی ــت و ت ــوان خ ــود تولی ــد درآم ــد دارد و تم ــام
ای ــن درآمده ــا را ه ــم ص ــرف اه ــداف و برنامهه ــای تعیی ــن ش ــده میکن ــد
کـــه ایـــن موضـــوع نقطـــه قـــوت جهاددانشـــگاهی اســـت.
دکتـــر فاطمـــی نـــگاه جهـــادی در ســـاحت علمـــی و پژوهشـــی ایـــن
مجموعـــه را از دیگـــر ویژگیهـــای منحصـــر بـــه فـــرد جهاددانشـــگاهی
برشـــمرد و گفـــت :ســـوابق جهاددانشـــگاهی نشـــان میدهـــد کـــه رویکـــرد
رســـانهای ،فرهنگـــی و علمـــی ایـــن نهـــاد انقالبـــی ،مبتنـــی بـــر رویکـــرد
جهـــادی اســـت.
اســـتاندار یـــزد بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری نمایشـــگاه توانمندیهـــا
و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی ،آن را ارزشـــمند ارزیابـــی کـــرد کـــه
بـــه خوبـــی توانســـته بـــود عملکـــرد ایـــن مجموعـــه را تبییـــن کنـــد بـــه
نحـــوی کـــه در هـــر حـــوزه از فعالیتهـــای ایـــن نهـــاد ،دســـتاوردهای یـــک
وزارتخانـــه مشـــاهده میشـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن مجموعـــه در بخشهـــای مختلـــف
توانس ــته دس ــتاوردها و ظرفیته ــای خوب ــی را ب ــه ثب ــت برس ــاند ک ــه از آن
جمل ــه در ح ــوزه فرهنگ ــی و اقدام ــات آن اس ــت بی ــان ک ــرد :اقدام ــات ای ــن
مجموع ــه در بخ ــش رس ــانه نی ــز ملم ــوس و ارزش ــمند اس ــت و خوش ــبختانه
جهاددانش ــگاهی در س ــطح کش ــور س ــاختاری کارآم ــد را رق ــم زده ک ــه ن ــرم
افـــزار آن بـــر ســـاختار انقـــاب اســـامی مینشـــیند و خروجیهـــای آن
ً
کامـــا ملمـــوس و افتخاراتـــی در ســـطح کشـــور بـــه همـــراه داشـــته اســـت.
اســـتاندار یـــزد تصریـــح کـــرد :اکنـــون ســـمت و ســـوی اســـتان یـــزد
بـــه اقتصـــاد دانـــش بنیـــان و صنایـــع هایتـــک قـــرار داده شـــده و ایـــن
اس ــتان ب ــرای اینک ــه بتوان ــد در اوج ب ــوده و ب ــه توس ــعه برس ــد ،ب ــه دو ب ــال
نـــوآوری و فنـــاوری و همچنیـــن گردشـــگری نیـــاز دارد.
دکتـــر فاطمـــی بـــا اشـــاره بـــه جاذبههـــای تاریخـــی و ظرفیـــت اســـتان
در زمینـــه گردشـــگری ،از ایجـــاد معاونـــت گردشـــگری در کنـــار ســـایر
معاونتهـــای اســـتانداری بـــه عنـــوان اولیـــن اســـتان خبـــر داد.

عقد قرارداد جدید ساخت چرخ
مسی ویژە ریختهگری بین
سازمان جهاددانشگاهی تهران و
رشکت دنیای مس کاشان
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تفاهمنامه همکاری بین فرهنگستان هرن و پارک ملی
علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی منعقد شد

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی۱۷ ،
مهـــر مـــاه :تفاهمنامـــه همـــکاری بـــا هـــدف
توســـعه همـــکاری در حـــوزه صنایـــع فرهنگـــی و
خـــاق و بهرهگیـــری از ظرفیتهـــای متقابـــل،
میـــان فرهنگســـتان هنـــر و پـــارک ملـــی علـــوم
و فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی امضـــا شـــد.
فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی ،نقشـــی
اساســـی در توســـعه اقتصـــادی ،فرهنگـــی ،سیاســـی
و اجتماعـــی کشـــور دارد .بـــا توجـــه بهضـــرورت
تقویـــت زیرســـاختهای علمـــی و فنـــاوری کشـــور
در حـــوزه صنایـــع فرهنگـــی و هنـــری ،تفاهمنامـــه
همـــکاری بیـــن فرهنگســـتان هنـــر و پـــارک ملـــی
علـــوم و فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی بـــا
حضـــور معاونـــان و مدیـــران دو مجموعـــه پـــارک
ملـــی علـــوم و فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی و فرهنگســـتان هنـــر
منعقـــد شـــد.
دکتـــر محمدحســـین ایمانـــی خوشخـــو رییـــس
پـــارک ملـــی علـــوم و فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع
فرهنگـــی افـــزود :بیـــش از  ۳ســـال اســـت کـــه از
عمـــر پـــارک ملـــی علـــوم و فناوریهـــای نـــرم و
صنایـــع فرهنگـــی (وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی)
میگـــذرد و بـــا حمایـــت همـــه نهادهـــای مرتبـــط

در ایـــن حـــوزه ،پیشـــرفتهای بســـیار خوبـــی
حاصـــل شـــده و بـــه جایـــگاه مناســـبی در حـــوزه
فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی دســـت
پیـــدا کردهایـــم و بـــه دنبـــال پیشـــرفتهای
بیشـــتری در ایـــن حـــوزه هســـتیم.
وی تاکیـــد کـــرد :افـــراد هنرمنـــد و صاحـــب
ایـــده بســـیاری در کشـــور ناشـــناخته ماندهانـــد
کـــه بـــا همـــکاری فرهنگســـتان هنـــر میتـــوان
آنهـــا را شناســـایی کـــرد و مـــا نیـــز در پـــارک
فضایـــی بـــرای توســـعه فعالیتهایشـــان از برنـــد
س ــازی ت ــا توس ــعه فض ــای اقتص ــادی و ص ــادرات را
فراهـــم خواهیـــم کـــرد .ایـــن در حالـــی اســـت کـــه
در ایـــن حـــوزه توانایـــی و اســـتعدادهای بســـیاری
وجـــود دارد.
رییـــس پـــارک ملـــی علـــوم و فناوریهـــای نـــرم
و صنایـــع فرهنگـــی همچنیـــن خاطرنشـــان کـــرد:
ایـــن پـــارک ،فرصـــت خوبـــی در کشـــور ایجـــاد
کـــرده و میتوانـــد بـــرای تولیـــد ایدههـــای
فرهنگـــی و ایـــده پـــردازان فرهنگـــی و تبدیـــل و
رســـاندن آن بـــه بازارهـــای ملـــی و فراملـــی پلـــه
ترقـــی خوبـــی باشـــد.
در ادامـــه دکتـــر بهمـــن نامـــور مطلـــق رییـــس
فرهنگســـتان هنـــر دربـــاره لـــزوم انعقـــاد ایـــن
تفاهمنامـــه عنـــوان کـــرد :فرهنگســـتان هنـــر

بهعنـــوان قویتریـــن مرجـــع هنـــر و محلـــی
بـــرای ترویـــج فرهنـــگ و هنـــر کشـــور اســـت .از
ســـوی دیگـــر پـــارک ملـــی علـــوم و فناوریهـــای
نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی نیـــز بهتریـــن ســـکوی
پرت ــاب ب ــرای ص ــادرات ،راهیاب ــی ب ــه ب ــازار و برن ــد
ســـازی هنـــر هنرمنـــدان اســـت.
رییـــس فرهنگســـتان هنـــر همچنیـــن عنـــوان
کـــرد :امـــروزه در کشـــور بایـــد بـــه فعالیتهـــای
فرهنگـــی بهعنـــوان یـــک فعالیـــت پایـــدار نـــگاه
شـــود؛ همچنیـــن صـــادرات و نـــگاه بینالمللـــی
بـــه ایـــن حـــوزه از اهمیـــت بـــه ســـزایی برخـــوردار
اســـت.
وی تاکیـــد کـــرد :حمایـــت از فعالیـــت
شـــتابدهندهها و شـــرکتهای دانشبنیـــان
و اســـتارتاپها در ارایـــه ایدههـــای خالقانـــه و
نوآورانـــه و توســـعه کارآفرینـــی از شـــاخصهای
مهـــم ایـــن تفاهمنامـــه اســـت کـــه بایـــد بهطـــور
جـــد روی ایـــن موضـــوع کار و حمایتهـــای الزم
انجـــام شـــود.
گفتنـــی اســـت ،از محورهـــای همـــکاری ایـــن
تفاهمنامـــه میتـــوان بـــه شناســـایی نیازهـــا و
تعریـــف طرحهـــای مشـــترک در راســـتای توســـعه
و تقویـــت اکوسیســـتم صنایـــع فرهنگـــی ،اجـــرای
طرحهـــای مشـــترک بـــا هـــدف توســـعه اقتصـــاد
هنـــر و تقویـــت زنجیـــره ارزش محصـــوالت هنـــری،
حمایـــت از فعالیـــت شـــتابدهندهها شـــرکتهای
دانشبنیـــان و اســـتارتاپ هـــا در ارایـــه ایدههـــای
خالقانـــه و نوآورانـــه و توســـعه کارآفرینـــی،
اســـتفاده از ظرفیتهـــا ،توانمندیهـــا و امکانـــات
آموزشـــی پژوهشـــی هنـــری و کارگاهـــی دو طـــرف
در راســـتای توســـعه اکوسیســـتم کارآفرینـــی
صنایـــع فرهنگـــی ،برگـــزاری رویدادهـــای هنـــری
در راســـتای شناســـایی اســـتعدادها و ظرفیتهـــای
موجـــود و معرفـــی اســـتانداردهای کیفـــی خدمـــات
و محصـــوالت هنـــری ،مشـــارکت دو طـــرف در
برگـــزاری رویدادهـــا ،نشســـتها ،کنگرههـــا،
همایشهـــا و کارگاههـــای تخصصـــی بـــا رویکـــرد
کارآفرینـــی نـــوآوری و تجاریســـازی ،برگـــزاری
نمایشـــگاههای مشـــترک از آثـــار هنرمنـــدان بـــا
هـــدف ایجـــاد فضـــای رشـــد بـــرای هنرمنـــدان
جـــوان و برگـــزاری مشـــترک جشـــنواره ملـــی
اســـتارتاپ هـــای هنـــری اشـــاره کـــرد.

اخبار کوتاه

■■■

انعقاد قرارداد همکاری
جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان با
شهرداری اصفهان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی صنعتـی
اصفهـان ۱۹ ،مهـر مـاه :قـرارداد معاونـت پژوهشـی
جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان بهمنظـور انجـام طـرح
«شناسـایی و تحلیـل ذینفعـان و تدوین الگوی مشـارکت
و همافزایـی ظرفیتهـای سـازمان فرهنگـی اجتماعـی،
ورزشـی شـهرداری اصفهـان» بـا معاونـت برنامهریـزی و
توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری اصفهـان امضـاء شـد.
مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی مهندسـی توسـعه
بهـرهوری و سیسـتمهای معاونـت پژوهشـی ایـن واحـد
گفـت :در این پژوهـش ،ضمن تحلیل انتظـارات ذینفعان
مختلـف ،بررسـی تاثیـر و ارتبـاط آنهـا بـر یکدیگـر و بر
سـازمان فرهنگـی ،اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری
اصفهـان ،موانـع ارتباطـی بیـن این سـازمانها شناسـایی
شـده و در نهایت الگویی برای توسـعه کسـبوکار سازمان
بـا بهرهگیـری از رویکـرد خلـق ارزش اشـتراکی بهمنظـور
بهبـود زیسـتبوم مشـارکت ذینفعـان مختلف پیشـنهاد
می شـود.

روابط عمومی جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف،
 ۲۰مهـر ماه:در راسـتای رفع مشـکالت صنایـع و تامین  
ملزومـات و تجهیـزات مـورد نیـاز تفاهمنامـه همـکاری
بیـن سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف و شـرکت
گسـترش سـرمایهگذاری ایرانخـودرو  IKIDOمنعقـد
شد .
تفاهمنامـــه همـــکاری بیـــن ســـازمان
جهاددانش ــگاهی صنعت ــی ش ــریف و ش ــرکت گس ــترش
ســـرمایهگذاری ایرانخـــودرو  IKIDOبیـــن دکتـــر
آخونـــدی رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی
شـــریف و مهنـــدس زارع نـــژاد مدیرعامـــل و عضـــو
هیـــات مدیـــره شـــرکت گســـترش ســـرمایهگذاری
ایرانخـــودرو  IKIDOمنعقـــد شـــد.
ایـــن تفاهمنامـــه بـــا هـــدف توســـعه پژوهشهـــای
کارب ــردی ،رف ــع مش ــکالت صنای ــع و تامی ــن  ملزوم ــات
و تجهی ــزات م ــورد نی ــاز و ایج ــاد تح ــول در زمینهه ــای
طراحـــی ،مشـــاوره و تولیـــد بـــا بهرهگیـــری از
توانمندیهـــای مشـــترک ســـازمان جهاددانشـــگاهی
صنعتـــی شـــریف و شـــرکت گســـترش ســـرمایهگذاری
ایرانخـــودرو  IKIDOبـــه امضـــا رســـید.
بـــر اســـاس ایـــن تفاهمنامـــه دو مجموعـــه در
زمینههـــای تحقیـــق و توســـعه ( )R&Dدر حـــوزه
فعالیتهـــای صنعـــت خـــودرو همـــکاری میکننـــد.

■■■

■■■

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی
شریف و شرکت گسترش
سرمایهگذاری ایرانخودرو

■■■

امضای تفاهمنامه همکاری  SIDو
کانون کشوری انجمنهای صنفی
مترجمان

روابـــط عمومـــی مرکـــز اطالعـــات علمـــی
جهاددانشـــگاهی ۲۴ ،مهـــر مـــاه :بهمنظـــور ایجـــاد و
گســـترش همکاریهـــای علمـــی دوجانبـــه و تســـهیل

قرارداد همکاری اداره کل
کمیته امداد امام خمینی(ره) با
جهاددانشگاهی کردستان منعقد
شد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی کردســتان،
 18مهــر مــاه :قــرارداد اجــرای طــرح هدایــت شــغلی
مددجویــان کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی(ره) بــا
جهاددانشــگاهی اســتان در پــی مذاکــرات انجــام شــده
از ســوی مســووالن کمیتــه امــداد و جهاددانشــگاهی
اســتان مــورد موافقــت قــرار گرفتــه و منجــر بــه عقــد
قــرارداد شــد.
موضـــوع ایـــن قـــرارداد عبـــارت اســـت از اجـــرای
طــرح اشــتغال و خودکفایــی (هدایــت شــغلی و راهبــری
ش ــغلی) ،ارای ــه مش ــاوره و بازدی ــد پ ــس از اج ــرا جه ــت
کاریابـــی ،پایدارســـازی و ارتقـــای درآمـــد طرحهـــا و
کاریابیهـــا (در قالـــب نظارتهـــای ادواری) و احیـــای
طرحهـــای راکـــد اســـت کـــه توســـط جهاددانشـــگاهی
در حوزههـــای صنعـــت ،کشـــاورزی و خدمـــات بـــرای
مددجوی ــان کمیت ــه ام ــداد حض ــرت ام ــام خمین ــی(ره)
در تمامـــی شهرســـتانهای اســـتان کردســـتان اجـــرا
م ــی ش ــود.
طــرح فــوق در  21مــاده 9 ،تبصــره بــه امضــاء اکبــر
اس ــدی ریی ــس جهاددانش ــگاهی و س ــید عل ــی موس ــوی
جـــم مدیـــرکل امـــداد امـــام خمینـــی(ره) اســـتان
کردس ــتان رس ــید و در م ــدت ی ــک س ــال اج ــرا اس ــت.
گفتنـــی اســـت؛ اولیـــن مراکـــز ارایـــه خدمـــات
شـــغلی کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی(ره) در مرکـــز
شـــماره  1و  2شهرســـتان ســـنندج و کامیـــاران بـــا
حضـــور مســـئولین افتتـــاح و آغـــاز بـــه کار کـــرد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان
شـمالی ۱۸ ،مهـر مـاه :سـازمان نظـام مهندسـی
سـاختمان خراسـان شـمالی و جهاددانشـگاهی خراسـان
شـمالی تفاهمنامـه همـکاری منعقـد کردنـد.
ایـن تفاهمنامـه همـکاری در برگـزاری دورههای کامل
آموزشـی (شـیوهنامهای ،آزاد ،الکترونیکـی ،حضـوری،
غیرحضوری ،سـمینار ،همایش ،وبینار و کارگاه آموزشـی)
در راسـتای اجـرای موضـوع دسـتورالعمل صـدور ،تمدید
و ارتقـای پروانـه اشـتغال بـه کار مهندســی (مصـوب
 )88/08/27دفتـر امـور مقـررات ملـی سـاختمان ابالغی
آبـان  97اسـت.
ایـن تفاهمنامـه بـا هـدف ارتقـاء کیفیـت آمـوزش
مهندسـان اسـتان و برگـزاری دورههـای آموزشـی،
نوآموزشـی یـا بازآموزی نظام مهندسـی سـاختمان منعقد
شـده اسـت.
طبـق ایـن تفاهمنامـه ،در پایـان هـر دوره آموزشـی
برگـزار شـده توسـط جهاددانشـگاهی به شـرکتکنندگان
گواهینامـه اعطـا خواهد شـد.
آخرین شـیوهنامه تمدیـد و ارتقای پایه پروانه اشـتغال
بـه کار مهندسـی صادره از سـوی وزارت راه و شهرسـازی
(دفتـر امـور مقـررات ملـی سـاختمان) بخشـنامه شـماره
 59495/420مـورخ  93/11/12دفتـر امـور مقـررات ملی
سـاختمان و آخریـن ابالغیههـای وزارت راه و شهرسـازی
(دفتـر امـور مقـررات ملـی سـاختمان) در خصـوص
برگـزاری دورههـای آموزشـی حضـوری و غیرحضـوری
مبنـای ایـن تفاهمنامـه اسـت.
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محمـــد عبایـــی تصریـــح کـــرد :اســـتفاده از
تحلیـــل انتظـــارات ذینفعـــان کاربردهـــای زیـــادی
دارد .از بهکارگیـــری انتظـــارات در سیاســـتگذاری
و برنامهریـــزی گرفتـــه تـــا توســـعه کســـبوکار بـــا
رویکـــرد خلـــق ارزش اشـــتراکی ،نیازمنـــد شناســـایی،
اولویتبنـــدی و تعییـــن انتظـــارات ذینفعـــان اســـت.
وی افـــزود :شـــهرداری بهعنـــوان نهـــاد مســـوول
مدیری ــت ش ــهری ،عه ــدهدار طی ــف وس ــیعی از وظای ــف
در حوزههـــای فرهنگـــی ،اجتماعـــی و ورزش اســـت.
در شـــهرداری اصفهـــان ،ایـــن دســـته از وظایـــف بـــه
عهـــده ســـازمان فرهنگـــی ،اجتماعـــی و ورزشـــی
ش ــهرداری اصفه ــان اس ــت .بدیه ــی اس ــت فعالی ــت در
هـــر مقولـــه مطـــرح شـــده نیازمنـــد شـــناخت صحیـــح
از انتظـــارات ذینفعـــان مختلـــف در محیـــط شـــهری
اس ــت .همچنی ــن س ــازمان بای ــد نس ــبت ب ــه برق ــراری
ارتبـــاط مســـتمر بـــا ذینفعـــان اقـــدام کنـــد .بهتریـــن
راه ارتبـــاط ،فعالســـازی ذینفعـــان و ایجـــاد بســـتر
مشـــارکت آنهـــا در زیســـتبوم طراحیشـــده در
ایـــن حیطـــه اســـت.

در ارایـــه انـــواع خدمـــات ترجمـــه ،تفاهمنامـــه
همـــکاری مشـــترک بیـــن مرکـــز اطالعـــات علمـــی
جهاددانشـــگاهی بـــا کانـــون کشـــوری انجمنهـــای
صنف ــی مترجم ــان ب ــه امض ــای دکت ــر فاطم ــه عظی ــم
زاده رییـــس مرکـــز اطالعـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی
و دکتـــر محمدرضـــا اربابـــی رییـــس انجمـــن صنفـــی
مترجمـــان رســـید.
از جملـــه محورهـــای موضوعـــی ایـــن تفاهمنامـــه
میتـــوان بـــه توســـعه و ارتقـــاء خدمـــات علمـــی
 آموزشـــی بـــه محققـــان و ســـرعت بخشـــیدن بـــهکاوشهـــای علمـــی در ســـطح جامعـــه در زمینـــه
ترجمـــه و ویرایـــش متـــون و مقـــاالت علمـــی و
همچنیـــن همـــکاری در برگـــزاری دورههـــای آموزشـــی
مشـــترک و تولیـــد و ارایـــه محتـــوای آموزشـــی بـــه
مترجمـــان و دانشـــجویان عالقهمنـــد اشـــاره کـــرد.
گفتنـــی اســـت ،ســـامانه ترجمـــه برخـــط مرکـــز
اطالعـــات علمـــی ( )STRSدر راســـتای طـــرح ملـــی
مشـــاغل خانگـــی بـــا همـــکاری معاونـــت توســـعه و
کارآفرینـــی وزارت کار ،تعـــاون و رفـــاه اجتماعـــی
و همچنیـــن معاونـــت آموزشـــی و کارآفرینـــی
جهاددانشـــگاهی جهـــت توســـعه مشـــاغل خانگـــی
بـــرای فارغالتحصیـــان بهعـــاوه ارایـــه خدمـــات
ترجمـــه در حوزههـــای علمـــی  -تخصصـــی ،ترجمـــه
نیتیـــو ،تاییـــد اصالـــت محتـــوا و ویرایـــش مقـــاالت
جه ــت نمای ــه در نش ــریات معتب ــر بینالملل ــی معرف ــی
شـــد کـــه از طریـــق آدرس  www.STRS.irقابـــل
دسترســـی اســـت.
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امضای موافقتنامه  ۴۰میلیاردی
ریالی بین جهاددانشگاهی
آذربایجان غربی و سازمان مدیریت
و برنامه استان
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان
غربـی ۲۵ ،مهر مـاه :موافقتنامـه  ۴۰میلیـاردی ریالی
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی بـا سـازمان مدیریـت
و برنامهریـزی اسـتان از محـل طـرح حمایـت از توسـعه
کشـت گیاهـان دارویـی ،گل و گیاهـان زینتـی بـه امضاء
ر سید .
ایـن موافقتنامـه بـه امضای دکتـر رسـتم زاده رییس
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی و مهنـدس حضرتـی
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی اسـتان از محـل
طـرح حمایـت از توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی ،گل و
گیاهـان زینتـی در قالـب اعتبار تملک و عمرانی و توسـعه
زیرسـاخت بـا سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی اسـتان
آذربایجـان غربـی بـه مبلـغ  40میلیـارد ریال برای سـال
 1400مبادلـه شـد.
رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی اظهـار
کـرد :در حـال رایزنـی و پیگیـری بـا سـازمان مدیریـت و
برنامهریـزی هسـتیم تا ایـن مبلغ در کمیسـیون ماده 23
سـازمان برنامهوبودجـه آذربایجـان غربـی ضمـن تسـری
برای سـه سـال تـا پایان سـال  1402در مجمـوع به مبلغ
بالغبـر  200میلیـارد ریـال افزایـش پیـدا کنـد.
دکتـر رسـتمزاده ادامـه داد :در سـال  1400نیـز در
صـورت تاییـد و تصویـب درخواسـت فـوق ایـن مبلـغ 66
میلیـارد ریـال خواهـد بـود.

■■■

همکاری سازمان نظام پزشکی
همدان با جهاددانشگاهی استان
روابط عمومی جهاددانشـگاهی همـدان ۱۷ ،مهر
مـاه :در نشسـت مشـترکی بیـن دکتـر مدرکیـان رییس
سـازمان نظـام پزشـکی اسـتان و دکتـر علـی کالنترنیـا
رییـس جهاددانشـگاهی همـدان تفاهمنامـه همـکاری در
حـوزه آموزشـی پزشـکی بـه امضا رسـید.
دکتـر مدرکیـان گفـت :جهاددانشـگاهی در سـطح
کشـور در حوزههـای مختلـف بـه خصـوص در بحـث
سلامت ،درمـان نابـاروری و رویان بسـیار خـوب و علمی
وارد شـده اسـت.
مدرکیـان بـا ابـراز خرسـندی از راهانـدازی مرکـز
جامـع زنـان و درمـان نابـاروری جهاددانشـگاهی اسـتان
اعلام کـرد ،سـازمان نظـام پزشـکی تمامـاً در کنـار
جهاددانشـگاهی خواهـد بـود و بـا این مجموعـه همکاری
خواهـد داشـت.
دکتـر کالنترنیـا در ایـن نشسـت ضمـن معرفـی
فعالیتهـای مختلـف جهاددانشـگاهی اسـتان اعلام کرد:
جهاددانشـگاهی و سـازمان نظـام پزشـکی میتواننـد
همـکاری بسـیار نزدیـک و اثربخشـی رو داشـته باشـند و
قـدم بزرگـی را در حـوزه آمـوزش و سلامت بـرای هـم
اسـتانیها بردارنـد.
در ایـن تفاهمنامـه هـدف اسـتفاده از ظرفیـت هـر
دو مجموعـه در آمـوزش منشـی پزشـکان ،تکنسـین
داروخانههـا ،دسـتیار دندانپزشـکان ،دورههـای
آزمایشـگاهی و سـایر دورههای کوتاهمدت پزشـکی اسـت.

جهاددانشگاهی و بنیاد نخبگان
البرز

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی البـرز ۱۷ ،آبان:
تفاهمنامـه همـکاری جهاددانشـگاهی و بنیـاد نخبـگان
البـرز بـا هـدف برنامهریـزی و اسـتفاده از ظرفیتهـا و
امکانـات بیـن بخشـی جهاددانشـگاهی و بنیـاد نخبـگان
بهمنظـور انجـام همکاریهـای پژوهشـی ،فرهنگـی،
آموزشـی و کارآفرینـی در زمینههـای تخصصـی مرتبـط
بـا اهـداف و ماموریتهـای دو طـرف بـه امضـای دو طرف
ر سید .
در ایـن تفاهمنامـه بـر پیشـبرد اهـداف و برنامههـای
جهاددانشـگاهی و بنیـاد نخبـگان در راسـتای توسـعه
اسـتان ،برنامهریـزی بـرای ارتقـای سـطح دانـش و
مهارتهـای حرفـهای در نخبـگان و اسـتعدادهای برتـر
اسـتان ،ارایـه خدمـات مشـاورهای علمـی و پژوهشـی،
تحصیلـی ،ترویـج و توسـعه فرهنگ کارآفرینی و اسـتفاده
از تـوان ،دانش و تخصص سـرآمدان ،نخبگان و مسـتعدان
برتـر بومـی اسـتان در سـطح اسـتانی و ملـی تاکید شـده
ا ست .
معرفـی نخبـگان بـرای برگـزاری کارگاههـا و دورههای
آموزشـی مـورد نیـاز جهاددانشـگاهی ،معرفـی نیروهـای
مسـتعد و نخبـه بـرای طرحهـای تحقیقاتـی و پژوهشـی
مـورد نیـاز جهاددانشـگاهی ،همـکاری در برگـزاری
نشسـتهای علمـی و تخصصـی بهمنظور انتقـال تجربیات
و تبـادل افـکار و معرفـی نخبـگان و مسـتعدان عالقهمنـد
بـه حوزههـای مرتبـط بـا فعالیتهـای جهاددانشـگاهی
بهمنظـور احیـای دورههـای کارورزی و کارآمـوزی
اختیـاری از جملـه تعهـدات بنیـاد نخبگان اسـتان در این
تفاهمنامـه عنوانشـده اسـت.
ایـن تفاهمنامـه بـه امضـای احمدرضـا فیـروزی رییس
جهاددانشـگاهی البـرز و دکتر محمد نبیونـی رییس بنیاد
نخبگان اسـتان رسـید و به مدت دو سـال قابل اجراسـت.

■■■

جهاددانشگاهی یزد ،اداره کل
زندانها و انجمن حمایت زندانیان
استان

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی یزد،
 ۱۷آبـان :سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد بـا اداره کل
زندانهـا و اقدامـات تامینـی و تربیتـی اسـتان و انجمـن
حمایـت زندانیـان شهرسـتان یـزد ،تفاهمنامـه همـکاری
سـهجانبه امضـاء کـرد.
ایـن تفاهمنامـه کـه در هفت ماده و در دو نسـخه برای
اجـرا بـه مدت سـه سـال تنظیمشـده اسـت ،در راسـتای
توسـعه همکاریهـا و بهمنظـور همافزایـی در اسـتفاده از
پتانسـیلها و امکانـات طرفیـن با هـدف تقویت و توسـعه
همکاریهـای علمـی ،آموزشـی ،پژوهشـی ،فرهنگـی و
تجاریسـازی و اشـتغال بـه امضـای فاطمـه سـعادت جـو
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی یزد ،حسـین سـبزواری
مدیـرکل اداره زندانهـای اسـتان و آرمیـن کاظمـی نـژاد
و مدیرعامـل انجمـن حمایـت زندانیـان شهرسـتان یـزد
ر سید .
همچنیـن در ایـن مراسـم قـرارداد برگـزاری دورههای
آمـوزش خیاطـی و نظـارت بـر تولیـد و آمـوزش حیـن
تولیـد بیـن جهاددانشـگاهی یـزد و انجمـن حمایـت
زندانیـان شهرسـتان منعقـد شـد.
فاطمـه سـعادت جو در نشسـت امضـای ایـن توافقات،
ضمـن ارایـه گزارشـی از فعالیتهـا و دسـتاوردهای

شـاخص ایـن سـازمان در حوزههای آموزشـی ،پژوهشـی،
فرهنگـی و اشـتغالزایی ،خواسـتار تعامـل هر چه بیشـتر
جهاددانشـگاهی بـا اداره کل زندانهـای اسـتان و انجمـن
حمایـت زندانیـان شهرسـتان در بخشهـای مختلف شـد.

■■■

مرکز اطالعات علمی و پژوهشکده
علوم بهداشتی

روابـط عمومـی مرکـز اطالعـات علمـی
جهاددانشـگاهی ۲۲ ،آبـان :با هـدف توسـعه محتوای
آموزشـی کاربـردی در بانـک کارگاههـا و فیلمهـای
آموزشـی مرکـز اطالعـات علمـی ،تفاهمنامـه همـکاری
بین  SIDو پژوهشـکده علوم بهداشـتی جهاددانشـگاهی
منعقـد شـد.
بهمنظـور ایجـاد و گسـترش همکاریهـای علمـی و
آموزشـی و تسـهیل در ارایه و اطالعرسـانی دسـتاوردهای
آموزشـی در عرصـه ملـی و بینالمللـی ،تفاهمنامـه
همـکاری مشـترک به امضـای دکتر علـی منتظری رییس
پژوهشـکده علـوم بهداشـتی و دکتـر فاطمـه عظیـم زاده
رییـس مرکـز اطالعـات علمی رسـید.
از جملــه محورهــای موضوعــی ایــن تفاهمنامــه
میتــوان بــه تولیــد و انتشــار محتــوای آموزشــی
الکترونیکــی بهمنظــور بهرهبــرداری در یادگیــری
الکترونیکــی بــا قابلیــت ارایــه در بســتر وب اشــاره
کــرد .ایــن مرکــز بــا بهرهمنــدی از تــوان تخصصــی و
تجربــی ارزشــمند اســاتید برجســته جهاددانشــگاهی و
کشــور تاکنــون بهتنهایــی توانســته اســت اقــدام بــه
تولیــد و انتشــار حــدود  100فیلــم آموزشــی در حــوزه
مقالهنویســی ویــژه پایگاههــای معتبــر بینالمللــی
( ،)ISI, Scopus, IEEEآشــنایی بــا نحــوه جســتجو
در پایگاههــای اطالعاتــی ،افزایــش رؤیتپذیــری
محققــان ،معرفــی ابزارهــای پژوهــش و  ...کنــد.
محمدمهــدی مشــیدی معــاون توســعه بانکهــا و
خدمــات تخصصی مرکــز اطالعات علمی جهاددانشــگاهی
در ایــن خصــوص گفــت :ایــن مرکــز در ماههــای اول
ایجــاد همهگیــری ویــروس کرونــا بــر آن شــد کــه
فعالیــت آموزشــی خــود را بهصــورت برخــط نیــز توســعه
بخشــد؛ بنابرایــن ضمــن برگــزاری کارگاههــای مختلــف
علمــی بــا هــدف آشــنایی عالقهمنــدان بــه تحقیــق و
پژوهــش نســبت بــه تولیــد محتــوای فاخــر و کاربــردی
در ایــن حــوزه نیــز اقــدام کــرد.
محمدمهــدی مشــیدی اظهــار کــرد :هماکنــون ایــن
بســتر بــه نشــانی  sid.ir/Workshopبــا بهرهمنــدی
از ظرفیتهــای تــارگاه  SIDنظیــر میــزان کاربــران
( 100هــزار مراجعــه روزانــه) و امــکان معرفــی هــر
عنــوان دوره یــا فیلــم آموزشــی از طریــق مقــاالت
حــوزه تخصصــی مرتبــط ،فضــای بســیار مناســبی را
جهــت توســعه همکاریهــای علمــی بــا مراکــز صاحــب
محتــوای آموزشــی فراهــم کــرده اســت.
وی افــزود :بنابــر تاکیــد رییــس جهاددانشــگاهی در
چهــل و نهمیــن گردهمایــی معاونــان محتــرم آموزشــی
جهاددانشــگاهی ،مبنــی بــر توجــه و بهکارگیــری
متخصصــان حــوزه پژوهــش در امــر آمــوزش ،ایــن بســتر
هماکنــون فضــای بســیار مناســبی را محیــا کــرده تــا
محققــان و پژوهشــگران تجربیــات و مهارتهــای
تخصصــی خــود را بــا رویکــرد کاربــردی ـ مهارتــی و
در قالــب محتــوای آموزشــی فاخــر بــه عالقهمنــدان در
اقصــی نقــاط کشــور و در عرصــه ملــی و بینالمللــی
ارایــه کنــد.

سازمان قطار شهری تبریز و دو
واحد سازمانی جهاددانشگاهی

پارک علم و فناوری
جهاددانشگاهی کرمانشاه و اداره
کل فنی و حرفهای استان

روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری
جهاددانشـگاهی کرمانشـاه ۲۲ ،آبـان :پـارک علم و
فنـاوری کرمانشـاه و اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـهای

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و
شرکت پتروشیمی «سپهر الوان»
روابـط عمومـی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان
کشـور ۲۹ ،آبـان :سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور
با شـرکت پتروشـیمی «سـپهر الوان» در زمینـه برگزاری
دورههـای آموزشـی تفاهمنامـه همـکاری امضـا کـرد.
محسـن روشـندل مدیرعامل شـرکت قطب پتروشیمی
سـپهر الوان در نشسـت امضـای تفاهمنامـه همـکاری بـا
محمدحسـین حسـنی رییس سـازمان قرآنی دانشگاهیان
کشـور ،بـه خانوادههـای بسـیاری کـه بهمنظـور کار در
منطقـه عسـلویه مسـتقر هسـتند اشـاره و اظهـار کـرد:
دغدغـه اکثـر کارکنـان صنعـت پتروشـیمی ،خانوادههای
آنـان اسـت کـه آسـیبهای پنهانـی را شـامل ایـن افـراد
میکنـد .همچنیـن فرهنـگ مناسـبی در حـوزه قـرآن
کریـم یـا دیگـر حوزههـا بـه ایـن خانوادههـا انتقـال پیـدا
نکـرده کـه مناسـب اسـت در ایـن حوزههـا وارد شـویم و
روی خانـواده کارکنـان تاثیرگـذار باشـیم.
روشـندل افـزود :شـرکت سـپهر الوان میتوانـد بـا

■■■

سازمان انتشارات
جهاددانشگاهی و انجمن علمی
فناوری چاپ ایران

روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی،
 1آذر :این تفاهمنامه بهمنظور گسترش ارتباط و ایجاد
همفکری و بهرهگیری از تواناییهای علمی آموزشی،
تحقیقاتی و توسعهای بین انجمن علمی فناوری چاپ
ایران و سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به امضا رسید.
مراسـم امضـای ایـن تفاهمنامه بـا حضور دکتـر محمد
بیطرفـان رییـس انجمـن علمـی فنـاوری چـاپ ایـران،
دکتـر حامـد علیاکبـرزاده رییـس سـازمان انتشـارات
جهاددانشـگاهی و جمعـی از مسـووالن ایـن دو مجموعـه
برگزار شـد.
دو طـرف در این مراسـم بر ضرورت انجـام فعالیتهای
علمـی ،فرهنگـی و تخصصـی مشـترک میـان سـازمان
انتشـارات جهاددانشـگاهی و انجمـن علمی فنـاوری چاپ
ایـران تاکیـد کردند.

■■■

جهاددانشگاهی استان مرکزی و
شرکت فناور نانو پژوهش مرکزی

روابط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی،
 ۱۵آذر :تفاهمنامـه همـکاری مشـترک جهاددانشـگاهی
اسـتان مرکـزی و شـرکت فنـاور نانـو پژوهـش مرکـزی
در راسـتای تولیـد کودهـای مـورد نیـاز جهـت اسـتفاده
کشـاورزان و بهخصـوص باغـداران انار با توجه بـه فعالیت
مرکـز خدمـات تخصصی انار در سـاوه بـه امضای دو طرف
ر سید .
دکتـر علیاصغـر غفـاری زاده رییـس جهاددانشـگاهی
اسـتان مرکـزی در ایـن نشسـت ،اظهـار کـرد :در مرکـز
خدمـات تخصصـی انار ،مسـایل انـار بهصـورت زنجیرهای
و از تولیـد تـا عرضـه پیگیری میشـود و جهاددانشـگاهی
در ایـن مرکز دنبال حل مشـکالتی همچون سفیدشـدگی
انـار ،کـرم گلـوگاه انـار و سـرمازدگی باغـات کـه سـالیانه
خسـارت زیـادی بـه باغـداران وارد میکنند ،خواهـد بود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه فعالیـت ایـن مرکـز در
زمینههـای تخصصـی مشـاورهای ،آموزشـی ،خدمـات
تجـاری و دانشبنیـان خواهـد بـود ،افـزود :بهرهبـرداران
اصلـی محصـوالت تولیـدی مرکـز ،باغـداران انار هسـتند
کـه بـا توجـه بـه انحصـاری بـودن محصـوالت تولیـدی و
همچنیـن کاربردی بودن در راسـتای کاهـش ضایعات انار
و افزایـش کیفیـت تولیـدات ،پیشبینـی میشـود بخـش
قابلتوجهـی از باغـداران منطقـه از محصوالت تولیدشـده
اسـتقبال کننـد.
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان شـرقی،
 22آبان:تفاهمنامـه همـکاری میـان سـازمان قطـار
شـهری تبریـز و حومـه و سـازمان جهاددانشـگاهی
خواجهنصیرالدیـن طوسـی و واحـد علموصنعـت بـه امضا
رسـید.
مصطفـی مولـوی فـرد مدیرعامـل سـازمان قطـار
شـهری در آییـن امضـای ایـن تفاهمنامـه کـه در جریـان
برگـزاری نهمیـن نمایشـگاه نـوآوری و فنـاوری ربـع
رشـیدی (رینوتکـس  )۲۰۲۱برگـزار شـد ،اظهـار کـرد :با
توجـه بـه شـناختی کـه از جهاددانشـگاهی علموصنعـت
و خواجهنصیرالدیـن طوسـی داشـتیم و بـا تجربـه ایـن
عزیـزان در بخشهـای نفـت ،گاز و دیگـر حوزههـا
آشـنا بودیـم ،ایـن تفاهمنامـه در راسـتای رفـع بخشـی از
نیازهـای فناورانـه سـازمان قطـار شـهری منعقـد شـد.
وی از صنعـت متـرو بهعنـوان صنعتـی نوپـا در کشـور
یـاد کـرد و گفـت :متـرو صنعـت جدیـدی در کشـور مـا
اسـت و نیازمندیهـای فناورانـه بسـیاری داریـم و ایـن
تفاهمنامـه بهمنظـور اسـتفاده از تـوان متخصصـان داخل
بـرای رفـع ایـن نیازهـا منعقـد شـد و امیدواریـم نتایـج
مطلوبـی را بـرای کشـور در پـی داشـته باشـد.
فرهـاد اجتهـادی مشـاور پروژههـای ریلـی
جهاددانشـگاهی نیـز در ایـن رابطـه اسـتفاده از
ظرفیتهـای مهندسـی و طراحـی متخصصـان داخلـی بـا
تکیهبـر نـوآوری و فنـاوری را در ایـن تفاهمنامـه مـورد
تاکیـد قـرارداد و گفـت :بدون شـک این تفاهمنامـه نتایج
ارزنـدهای را بـرای کشـور میتوانـد در پـی داشـته باشـد.
وی با اشـاره بـه تجربه موفـق جهاددانشـگاهی در رفع
نیازهـای فناورانـه در بخشهای مختلف ادامـه داد :نتیجه
ایـن تفاهمنامـه میتواند دسـتاوردهای تکنولوژیکی باشـد
تـا نیازهـا و وابسـتگیهای تجهیزاتـی را قطع کند.
ابوالفضـل تابـش مشـاور سـازمان جهاددانشـگاهی
خواجـه نصیـر نیـز گفـت :براسـاس ایـن تفاهمنامـه در
قسـمت تهیـه سیسـتمهای کنتـرل تـردد بـرای قطـار
شـهری ،سـیگنالینگ و موتورهای مختلـف در حوزه ریلی
فعالیتهـای خود را گسـترش خواهیـم داد و آنچه تبدیل
بـه محصـول شـده ،براسـاس برنامـه تحویـل میشـود
و قسـمتهایی نیـز کـه نیـاز بـه تحقیـق و توسـعه دارد،
بـر اسـاس نیـاز قطـار شـهری تبریـز در دسـتور کار قـرار
خواهـد گرفـت.
منصـور عارفیـان مدیـر مرکـز مهندسـی ترانـس
رکتیفایرهـای صنعتـی جهاددانشـگاهی واحـد علـم و
صنعـت نیـز گفـت :براسـاس سـه دهـه فعالیتـی کـه در
زمینـه تجهیـزات تامیـن تـوان در واحد علـم و صنعتکار
شـده بـود در زمینه تولیـد تکنولوژی و سـاخت تکنولوژی
در تامیـن تـوان و حـوزه رانـش بـرای قطارهـای متـرو
تبریـز همـکاری مشـترک و نزدیکتـری خواهیـم داشـت
و امیدواریـم بتوانیـم قدمهـای مثبتـی را در رفـع نیازهای
کشـور برداریـم.

اسـتان بهمنظـور ایجـاد مشـاغل پایـدار از طریـق
بسترسـازی بـرای ایجـاد کسـبوکارهای کارآفرینانـه و
فناورمحـور ،تفاهمنامـه همـکاری امضـا کردنـد.
ایـن تفاهمنامـه بـا هـدف اسـتفاده از ظرفیتهـا
و امکانـات آموزشـی دو طـرف بهمنظـور همـکاری در
راسـتای شناسـایی و توانمندسـازی نیروی انسـانی دارای
تجـارب فنـی و مهارتـی بهمنظور ایجاد زمینـه الزم جهت
پـرورش و تجاریسـازی ایدههـا بـه امضـا رسـید.
اجـرای دورههای آموزشـی براسـاس ظرفیت مشـترک
اداره کل فنـی و حرفـهای و پـارک علـم و فنـاوری،
برنامهریـزی جهـت توسـعه آموزشهای مهارتی متناسـب
بـا اسـتعدادهای کارآمـوزان دارای ایدههـای تجـاری،
هدایـت ،مشـاوره و منتورینـگ بـا هـدف تجاریسـازی
ایدهها ،اسـتفاده از پتانسـیلهای علمـی و اجرایی طرفین
جهـت افزایش کیفیـت دورههـای آموزشـی ،آیندهپژوهی
در حـوزه مشـاغل مـورد نیـاز صنایـع و سـایر واحدهـای
تولیـدی و خدماتی و شناسـایی و تامیـن نیازهای مهارتی
کارآمـوزان ،دانشـجویان و دانشآموختگان دانشـگاهها نیز
از جملـه دیگـر اهـداف ایـن تفاهمنامـه اسـت.
بـر اسـاس ایـن تفاهمنامـه اداره کل فنـی و حرفـهای
متعهـد میشـود در برگـزاری وبینارهـای آموزشـی،
شناسـایی صاحبـان ایـده و کارآفرینـان بهمنظـور معرفـی
بـه پـارک و فراهـم نمـودن امـکان اسـتفاده از فضـا و
تجهیـزات آموزشـی موجـود در مراکز تابعـه اداره کل فنی
و حرفـهای جهـت اجـرای دورههـای آموزشـی مـورد نیاز
همـکاری الزم را بـا پارک علم و فناوری کرمانشـاه داشـته
با شد .
همـکاری در تهیـه و تدویـن اسـتانداردهای آموزشـی
مـورد نیـاز پـارک و صـدور گواهینامههای آموزشـی برای
شـرکتکنندگان در دورههـای آموزشـی پـارک در صورت
شـرکت در آزمـون تئـوری و عملـی و کسـب حدنصـاب
نمـره قبولـی در آزمـون از جملـه دیگر تعهـدات اداره کل
فنـی و حرفـهای اسـتان در ایـن تفاهمنامـه اسـت.
بـر اسـاس ایـن تفاهمنامـه پـارک علـم و فنـاوری
جهاددانشـگاهی کرمانشـاه نیـز متعهـد میشـود خدمـات
هدایـت ،مشـاوره ،منتورینـگ ،کوچینـگ و رویدادهـای
کارآفرینانـه را بـه کارآمـوزان و اسـتارت آپ هـای معرفی
شـده از سـوی اداره فنـی و حرفـهای ارایـه کنـد.

همـکاری سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور ،شـرایط و
فضـای مناسـبی را بـرای خانـواده کارکنـان ایـن صنعـت
پدیـد آورد.
محمدحسـین حسـنی نیـز به فعالیـت سـازمان قرآنی
دانشـگاهیان حـول محور قرآن مجید اشـاره کـرد و گفت:
در ایـن سـازمان بـه دنبـال انجـام و اشـاعه فعالیتهـای
مختلـف تخصصـی بـا الهـام از قـرآن کریم هسـتیم.
وی ،سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان را از قدیمیتریـن
مراکـز جهاددانشـگاهی در حـوزه آمـوزش سراسـر کشـور
معرفـی کـرد کـه در عرصـه بینالملـل نیـز فعالیـت کرده
و مدارکـی را نیـز بـه مخاطبـان این حـوزه ارایـه میکند.
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دکتـر حمیدرضـا دری مدیرعامـل شـرکت فنـاور
نانـو پژوهـش مرکـزی نیـز در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه
ظرفیتهـای قابلتوجـه جهاددانشـگاهی در عرصههـای
علمـی و پژوهشـی ،از همـکاری مشـترک بـا ایـن نهـاد
اسـتقبال کـرد.

■■■
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تفاهم

جهاددانشگاهی لرستان و اداره کل
زندانهای استان

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی لرسـتان ۲۰ ،آذر:
در جلسـهای و در راسـتای توسـعه همکاریها و بهمنظور
همافزایـی در اسـتفاده از پتانسـیلها و امکانـات دو
طـرف بـا هـدف تقویـت و توسـعه همکاریهـای علمـی،
آموزشـی ،پژوهشـی ،فرهنگی و تجاریسـازی و اشـتغال،
تفاهمنامـهای بیـن جهاددانشـگاهی لرسـتان و اداره کل
زندانهـای اسـتان منعقـد شـد.
ایـن تفاهمنامـه بـا هـدف اسـتفاده از ظرفیتهـای دو
طـرف و انجـام فعالیتهای فرهنگی ،پژوهشـی ،آموزشـی،
فناورانـه ،کارآفرینـی ،درمانـی مشـاورههای تربیتـی و
آسـیبهای اجتماعـی بـه امضـا رسـید.
در ادامه این جلسه دکتر امین سالح ورزیان رییس
جهاددانشگاهی لرستان با اشاره به مفاد تفاهمنامه ،آن را
اقدام موثری در راستای همافزایی بین دستگاهی عنوان
کرد و گفت :جهاددانشگاهی آمادگی دارد که در اجرای
طرحهای افکار سنجی با رویکرد برنامههای اصالحی و
تربیتی با اداره کل زندانهای استان همکاری داشته باشد.
همچنین برگزاری دورههای آموزش عمومی و تخصصی
کوتاهمدت و علمی کاربردی ویژه کارکنان ،مددجویان و
خانوادههای آنان را انجام دهد.
همچنین عبدالمجید کشوری مدیرکل زندانهای
لرستان نیز برگزاری جلسه با جهاددانشگاهی استان
را اقدامی کاربردی و کارشناسی عنوان کرد و در ادامه
گفت :هماکنون فضایی ایجاد شده که طرفین خارج از
هرگونه تشریفات میتوانند به درک درستی از هم برسند
و نتیجهبخش باشد.

■■■

بین پارک علم و فناوری البرز و
فرماندهی انتظامی استان

روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز
جهاددانشگاهی ۲۲ ،آذر :با هدف توسعه تحقیقات
کاربردی و تولید محتوای علمی ،تفاهمنامه همکاری پارک
علم و فناوری البرز و فرماندهی انتظامی استان با حضور
مهندس مهدی عباسی و سرتیپ دوم پاسدار عباسعلی
محمدیان امضا شد.
هدف از امضای این تفاهمنامه توسعه تحقیقات
کاربردی و تولید محتوای علمی بین پارک علم و فناوری
البرز و فرماندهی انتظامی استان است و دو طرف برای
استفاده از توان و ظرفیت بین بخشی ،استفاده از توان
و تخصص پارک علم و فناوری البرز و همکاری مشترک
برای ارتقای امنیت اجتماعی با استفاده از ظرفیتهای
خود برنامهریزی و تالش میکنند.
رییس پارک علم و فناوری البرز در مراسم امضای این
تفاهمنامه که همزمان با هفته پژوهش و فناوری صورت
گرفت با تشریح بخشی از دستاوردها و توانمندیهای
پارک علم و فناوری البرز گفت :پارک علم و فناوری البرز
یکی از پارکهای فعال کشور است که از ایدههای فناورانه

پژوهشگران و فناوران که قابلیت تجاری شدن دارند
حمایت میکند.
وی بر حل مشکالت استان و کشور از طریق حمایت
از طرحها و ایدههای فناورانه و علمی تاکید کرد و گفت:
اطمینان داریم پارک علم و فناوری البرز و فرماندهی
انتظامی استان (دفتر تحقیقات کاربردی این فرماندهی)
میتوانند همکاریهای خوبی را شکل دهند.
سردار محمدیان فرمانده انتظامی استان با استقبال
از گزارش دستاوردها و فعالیتهای پارک علم و فناوری
البرز خاطرنشان کرد :باید همکاریهای دو مجموعه
بیشتر شود و در این راستا عالقهمند هستیم در اولین
فرصت از بخشهای مختلف مجتمع تحقیقاتی شهدای
جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز بازدید کنیم.

■■■

صادرات  ۷۰میلیارد تومانی
محصوالت شرکتهای دانشبنیان
مستقر در استان البرز

روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز
جهاددانشگاهی ۲1 ،آذر :مراسم امضای تفاهمنامه
چهارجانبه صندوق نوآوری ،پارک علم و فناوری البرز
جهاددانشگاهی ،دانشگاه خوارزمی و صندوق پژوهش و
فناوری البرز در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.
دکتر علی وحدت رییس صندوق نوآوری و شکوفایی
در نشست امضای تفاهمنامه چهارجانبه صندوق نوآوری،
پارک علم و فناوری البرز ،دانشگاه خوارزمی و صندوق
پژوهش و فناوری البرز از همکاری پارک علم و فناوری
البرز و صندوق پژوهش و فناوری این استان برای معرفی
و ارایه خدمات صندوق نوآوری به شرکتهای دانشبنیان
و فناور تشکر کرد و گفت :از آذرماه سال  97تاکنون
بیش از  15هزار فقره خدمات بالعوض در حوزههای
مشاوره ،توسعه بازار ،آموزش مشاوره ،مالکیت فکری و...
به شرکتهای دانشبنیان ارایه کردهایم.
مهـدی عباسـی رییـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز
جهاددانشـگاهی نیـز در ادامـه این نشسـت با بیـان اینکه
ایـن پـارک فعالیـت خود را در سـال  90آغاز کرده اسـت،
بیـان کـرد :پـارک البـرز تاکنـون از حـدود هـزار میلیـارد
تومـان فـروش محصـوالت دانشبنیـان و  70میلیون دالر
صـادرات برخـوردار بوده اسـت.
دکتـــر علـــی ناظمـــی معـــاون ســـرمایهگذاری
صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی ،بـــه ســـاختار
ایـــن صنـــدوق اشـــاره کـــرد و گفـــت :صنـــدوق
نـــوآوری چهـــار ماموریـــت اصلـــی ســـرمایهگذاری،
توانمندســـازی ،ضمانتنامـــه و ارایـــه تســـهیالت را در
راســـتای حمایـــت از شـــرکتهای دانشبنیـــان بـــر
عه ــده دارد و در راس ــتای تامی ــن مال ــی ح ــوزه ن ــوآوری
کشـــور فعالیـــت میکنـــد.
در ادام ــه ای ــن نشس ــت عزی ــز ال ــه حبیب ــی ریی ــس
دانشـــگاه خوارزمـــی در مـــورد فعالیـــت ایـــن دانشـــگاه
گفـــت :دانشـــگاه خوارزمـــی از بســـتر و زمینـــه خوبـــی
بـــرای توســـعه طرحهـــای فناورانـــه برخـــوردار اســـت.
دکتـــر علیرضـــا باباخـــان مدیرعامـــل صنـــدوق
پژوهـــش و فنـــاوری البـــرز بـــه بازدیـــد مســـووالن
ایـــن صنـــدوق از طرحهـــای مرکـــز نـــوآوری دانشـــگاه
خوارزمـــی اشـــاره کـــرد و گفـــت :از پنـــج طـــرح ارایـــه
ش ــده در ای ــن مرک ــز ،ب ــر روی دو ط ــرح در قال ــب ه ــم
ســـرمایهگذاری ،ســـرمایهگذاری صـــورت گرفتـــه و
تیـــم نیـــز مســـتقر شـــده اســـت.

تفاهمنامه راهاندازی مرکز آموزشی
و پژوهشی  HSEدر استان بوشهر

روابطعمومیجهاددانشگاهیبوشهر ۲۵،آذر:دانشکده
سالمت ،ایمنی ،محیطزیست و طب محیطی دانشگاه علوم
پزشکیبوشهروجهاددانشگاهیاستانبوشهرتفاهمنامه راهاندازی
دپارتمان تخصصی  HSEرا در راستای کمک به توسعه صنعتی
کشور و استان و ارتقاء سالمت جامعه امضا کردند.
با توجه به استقرار بزرگترین صنایع نفت ،گاز و
پتروشیمی جهان و نیروگاه اتمی در استان بوشهر و نیز
ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر و جهاددانشگاهی در حوزه سالمت ،ایمنی،
محیطزیست ( )HSEاین تفاهمنامه بین جهاددانشگاهی
استان بوشهر و دانشکده سالمت ،ایمنی ،محیطزیست و
طب محیطی ( )HSEEMمنعقد شد.
هدف از انعقاد این تفاهمنامه ،توسعه و بهرهگیری
مطلوب از ظرفیتهای آموزشی ،پژوهشی طرفین در جهت
پیشبرد و ارتقاء جایگاه ایمنی ،سالمت و محیطزیست
( )HSEدر سطح منطقهای ،ملی و بینالمللی در راستای
چشمانداز کمک به توسعه صنعتی کشور و استان و ارتقاء
سالمت جامعه است.
علی احمدی زاده رییس جهاددانشگاهی استان بوشهر
در حاشیه انعقاد این تفاهمنامه با اشاره به تالشهای
صورت گرفته اظهار کرد :در استان بوشهر تاکنون در
این زمینه اقدام شایستهای صورت نگرفته است که در
این راستا جلساتی با متخصصان به ویژه دانشکده HSE
علوم پزشکی بوشهر جهت تحقق ایجاد یک مرکز تخصصی
آموزشی و پژوهشی  HSEبرگزار شد.
امیرحسین دارابی رییس دانشکده سالمت ،ایمنی،
محیطزیست و طب محیطی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
نیز در حاشیه انعقاد این تفاهمنامه اظهار کرد :در حال حاضر
با وجود تجهیزات الزم و انگیزه اساتید جوان متخصص این
دانشکده درصدد هستیم تا آموزشهای مرتبط با HSE
در منطقه را نظاممند با کمک جهاددانشگاهی دنبال کنیم.
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جهاددانشگاهی استان مرکزی و
درمانگاه تامین اجتماعی دلیجان

روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی۲۸ ،
آذر :تفاهمنامه همکاری مشترک جهاددانشگاهی استان
مرکزی و درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان دلیجان
در راستای همکاری در عرصههای سالمت ،آزمایشگاهی
و استفاده بهینه از توانمندیها و ظرفیتهای مشترک
طرفین و افزایش تعامالت بین بخشی و توسعه کمی و
کیفی همکاریهای علمی به امضای دو طرف رسید.
دکتر شیرین حیدری رییس درمانگاه تامین اجتماعی
دلیجان در بازدید مجتمع درمانی جهاددانشگاهی با اشاره
به اقدامات ارزشمند جهاددانشگاهی در بخش درمانی ،از
همکاری با این نهاد استقبال کرد.
وی افزود :مطمئنا با اطالع عموم مردم از فعالیتهای
موثر جهاددانشگاهی ،شاهد خدماترسانی بهتری در
جامعه خواهیم بود و این نهاد نشان داده است که در
ماموریتهای واگذارشده ،سربلند و موفق است.
دکتر علیاصغر غفاری زاده رییس جهاددانشگاهی
استان مرکزی هم با اشاره به ارایه آموزشهای تخصصی
پزشکی و غیرپزشکی توسط جهاددانشگاهی استان ،افزود:
در مراکز آموزش کوتاهمدت حدود  ۲۳۰دوره آموزشی
تکنسین داروخانه ،دستیار دندانپزشکی ،نیروی پذیرش
آزمایشگاه ،فوریتهای پزشکی ،برنامهنویسی،ICDL ،

جهاددانشگاهی هرمزگان با انجمن
صادرکنندگان و واردکنندگان مواد
غذایی استان

روابط عمومی جهاددانشگاهی هرمزگان ۳۰ ،آذر:
تفاهمنامه همکاری آموزشی ،پژوهشی و فناوری ،اشتغال
و فرهنگی بین جهاددانشگاهی هرمزگان با انجمن
صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان در حالی
منعقد شد که از این پس نقشآفرینی جهاددانشگاهی
بهعنوان مرکز پشتیبان و لجستیک علمی و فرهنگی
بازرگانان صنعت مواد غذایی تقویت میشود.
محمد دلپسند رییس جهاددانشگاهی هرمزگان در
مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری اظهار کرد :تعامل مستمر
و ارتباط مستقیم با کارگزاران موثر خط مقدم تولید و
تجارت یک دغدغه کلیدی برای مجموعه جهاددانشگاهی
بوده و هست؛ زیرا تبادالت تجاری با کشورهای همسایه
و حتی بازارهای هدف خاور دور و اروپا بهویژه در استان
هرمزگان بهعنوان یک منطقه راهبردی در جغرافیای ایران
پیشینه طوالنی دارد.
وی افزود :با توجه به اینکه اقتصاد هرمزگان با تاریخ
این جغرافیا گره خورده است ،فعالیت در حوزههای
پژوهشی ،فرهنگی و آموزشی در این استان باید حلقه
وصلی با حوزه اقتصاد منطقه داشته باشد.
فرامرز گودرزی رییس انجمن صادرکنندگان و
واردکنندگان مواد غذایی استان هرمزگان نیز در این
نشست گفت :ساخت برند جدید ملزم به هزینه و اتالف
زمان زیادی است؛ این امر در کنار بستهبندی ضعیف در
استان ،موجب کاهش صادرات محصوالت میشود.
وی اضافه کرد :جهاددانشگاهی میتواند با توجه به پشتوانه
علمی و دانشگاهی خود در این حوزه نقشآفرین باشد.

■■■

جهاددانشگاهی و مرکز خدمات
حوزه علمیه آذربایجان شرقی

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان
شرقی ۱۴ ،آذر :طی نشستی با حضور دکتر جعفر
محسنی رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی و
حجتاالسالم سید ابوالفضل موسوی رییس مرکز خدمات
حوزه علمیه استان تفاهمنامه همکاری در ابعاد فرهنگی،
آموزشی و پژوهشی امضا و مبادله شد.
دکتر جعفر محسنی رییس این واحد سازمانی در این
نشست با تشریح رسالت این نهاد در حوزههای مختلف،

■■■

جهاددانشگاهی استان مرکزی و
سازمان نظام پزشکی استان

روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی۲۱ ،
آذر :تفاهمنامه همکاری مشترک بین جهاددانشگاهی
استان مرکزی و سازمان نظام پزشکی استان به امضای
دو طرف رسید.
دکتر علیاصغر غفاریزاده رییس جهاددانشگاهی
استان مرکزی در مراسم امضای تفاهمنامه با سازمان نظام
پزشکی استان با اشاره به حضور تاثیرگذار جهاددانشگاهی
در حوزه درمانی ،افزود :دورههای تخصصی مختلفی
توسط مراکز آموزش کوتاه مدت جهاددانشگاهی در بخش
پزشکی برگزار میشود.
وی با اشاره به ارایه آموزشهای تخصصی پزشکی و
غیرپزشکی توسط جهاددانشگاهی استان مرکزی ،تصریح
کرد :در مراکز آموزش کوتاه مدت حدود  ۲۳۰دوره

■■■

جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و
شهرداری اصفهان

روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان،
 25آذر :آیین تمدید تفاهمنامههای پژوهشی شهرداری
اصفهان با جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و
جهاددانشگاهی واحد اصفهان ،دانشگاههای و مراکز
پژوهشی استان اصفهان ،با حضور شهردار ،اعضاء شورای
اسالمی و برخی از معاونین شهرداری اصفهان و معاونین
پژوهشی دانشگاهها و دستگاههای اجرایی استان اصفهان،
در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد.
رییس جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان در این نشست
گفت :خیلی خوشحالیم تفاهمنامههایی را تمدید میکنیم
که فقط چند برگ کاغذ و امضا نیست ،تفاهمنامههایی که
به دنبال آن طرحهای متعددی را به حوزهها و دانشگاههای
مختلف واگذار شده ،جای مباهات و تشکر دارد .بسیاری
از تفاهمنامه ها امضاء میشود ولی پس از آن خبری اتفاق
نمیافتد.
مرتضی تیموری افزود :در تفاهمنامههای بین
جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و شهرداری اصفهان3 ،
طرح پژوهشی و مطالعاتی در حال اجرا 3 ،طرح خاتمه
یافته در سال  1399و بیش از  12طرح هم در سالهای
قبل به اتمام رسیده است.
همچنین در این نشست ،سعید ابراهیمی معاون
برنامهریزی ،پژوهش و توسعه سرمایه انسانی شهرداری
اصفهان با بیان این که  25آذرماه روز پژوهش نامگذاری
شده است ،افزود :شهرداری ظرفیتهای خوب و کارنامه
مطلوبی در حوزه پژوهشی دارد و راهاندازی سامانه
مدیریت دانش و پروژه آیندهپژوهی گواه این مدعاست.

■■■

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
ایران با موسسه بذر و نهال رضوی

روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
ایران وابسته به جهاددانشگاهی ۲۶ ،مهر ماه :
بهمنظور ارتقای سطح تولید فناورانه محصوالت کشاورزی،
کاهش حجم واردات و تقویت اقتصاد مقاومتی تفاهمنامه
همکاریهای مشترک فیمابین موسسه بذر و نهال رضوی
(وابسته به آستان قدس رضوی) و مرکز ملی ذخایر
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زبان تخصصی و  ...طراحی و  ۲۲هزار و  ۲۸۶نفر ساعت
آموزش ارایه شده است و هزار نفر ساعت نیز آموزش
آنالین و حضوری دریافت کردند.
وی تصریح کرد :در حوزه پزشکی عمومی تا سطح
متخصصین ،برگزاری آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی
مدنظر است و در تالش هستیم این آموزشها با همکاری سایر
واحدها و پژوهشکدههای جهاددانشگاهی انجام گیرد.
غفاری زاده خاطرنشان کرد :آزمایشگاه تشخیص طبی
جهاددانشگاهی استان مرکزی یکی از آزمایشگاههای
معتبر و مطرح محسوب میشود و آمادگی ارایه خدمات به
شهرستانها را هم داریم.
گفتنی است؛ در پایان این بازدید ،تفاهمنامه همکاری
جهاددانشگاهی استان مرکزی و درمانگاه تامین اجتماعی
شهرستان دلیجان به امضای دو طرف رسید.

گفت :رسالت اصلی جهاددانشگاهی مربوط به حوزه
فرهنگ است و نمود بیرونی این نهاد نیز خبرگزاریهای
ایسنا و ایکنا هستند که جزو خبرگزاریهای برتر کشور و
دارای جایگاه و اعتبار بینالمللی هستند.
وی با اشاره به ورود این نهاد به حوزه سالمت و
بهخصوص حوزه ناباروری ،گفت :مرکز درمان ناباروری
جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی ،از حیث تجهیزات جزو
مراکز برتر بوده و تجهیزاتی دارد که در شمال غرب کشور
بینظیر است؛ همچنین میزان موفقیت درمان در این مرکز
نیز در سطح استاندارد جهانی است.
محسنی با اشاره به محدودیت ارایه آموزشها در
دوران کرونا ،افزود :اکنون کالسهای مجازی و حضوری
دورههای کوتاه مدت جهاددانشگاهی استان برگزار میشود
و میخواهیم از پتانسیل هر دو نوع روش تدریس استفاده
کنیم.
رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی بیان
کرد :میتوانیم در حوزه ارایه آموزشها از پتانسیل هیات
علمی و اعضای حوزه علمیه نیز نهایت استفاده را ببریم تا
از این طریق ،ارتباط بین حوزه و دانشگاه گسترش یابد.
در این تعامل دوطرفه میتوان از امکانات و پتانسیل هم
استفاده کرد تا از این طریق بخشی از نیازهای طالب و
روحانیون را نیز تامین کنیم.
حجتاالسالم سید ابوالفضل موسوی رییس مرکز
خدمات حوزههای علمیه آذربایجان شرقی نیز در
این نشست با اشاره به تعهد و تخصص موجود در
جهاددانشگاهی و دورههای آموزشی ارایه شده توسط
این نهاد ،اظهار کرد :این چنین تفاهمنامههایی که موجب
هم افزایی با دستگاههای مختلف میشود ،در دستور کار
قرار دارد .با توجه به رویکرد دینی و جهادی هر دو نهاد،
خواستار گسترش این همکاریها هستیم.
وی با بیان اینکه باعث افتخار است که همگام با
روحیه انقالبی و جهادی این مجموعه بتوانیم تعامل داشته
باشیم ،افزود :در تفاهمنامه قبلی ،بیشتر دورههای برگزار
شده در حوزه سالمت بودند اما این بار برگزاری دورههای
اشتغال محور یا منتهی به اشتغال بهخصوص در حوزه
اقتصاد فرهنگ مثل ویراستاری ،تولید انیمیشن و فیلم نیز
میتواند در دستور کار باشد.
موسوی ادامه داد :رویکرد ما به گفته مقام معظم
رهبری در بیانیه گام دوم انقالب ،سبک زندگی جوانان
طالب است و در این راستا اقداماتی را نیز انجام میدهیم.
از طرفی سعی داریم که در حوزه سالمت نیز پیش از
درمان ،بحث پیشگیری را مدنظر قرار دهیم.

آموزشی تکنسین داروخانه ،دستیار دندانپزشکی ،نیروی
پذیرش آزمایشگاه ،فوریتهای پزشکی ،برنامهنویسی،
 ،ICDLزبان تخصصی و  ...طراحی و  ۲۲هزار و ۲۸۶
نفر ساعت آموزش ارایه شده است و هزار نفر ساعت نیز
آموزش آنالین و حضوری دریافت کردند.
دکتر روح اله سهرابی رییس سازمان نظام پزشکی
استان هم در این مراسم با بیان این که به توانمندی
جهاددانشگاهی در بخشهای مختلف اعتقاد داریم ،افزود:
خوشبختانه جهاددانشگاهی با استفاده از نیروی انسانی
علمی همواره در بخشهای مختلف جامعه موثر عمل کرده
است و از همکاری با این نهاد در حوزه پزشکی استقبال
میکنیم.
شایانذکر است؛ این تفاهمنامه در راستای همکاری در
عرصههای سالمت ،فرهنگی ،آموزشی ،پژوهشی و استفاده
بهینه از توانمندیها و ظرفیتهای مشترک و افزایش
تعامالت بین بخشی و توسعه کمی و کیفی همکاریهای
علمی به امضای دو طرف رسید.
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ژنتیکی و زیستی ایران منعقد شد.
بهمنظور ارتقای سطح تولید فناورانه محصوالت
کشاورزی ،کاهش حجم واردات و تقویت اقتصاد مقاومتی
تفاهمنامه همکاریهای مشترک بین موسسه بذر و نهال
رضوی (وابسته به آستان قدس رضوی) و مرکز ملی ذخایر
ژنتیکی و زیستی ایران منعقد شد.
مشارکت در تولید و تکثیر بذور ارقام هیبرید سبزی و صیفی
که الینهای والدینی آن تامین شده باشد؛ مشارکت در تولید
الینهای والدینی ارقام هیبرید سبزی و صیفی ،مشارکت در
تولید و تکثیر پایههای کشت بافتی درختان مثمر ،گیاهان
زینتی و دارویی از جمله موضوعات این تفاهمنامه است.
همچنین تامین اعتبار مورد نیاز برای تولید الینهای
والدینی بذر هیبرید تجاری ،در اختیار قرار دادن ظرفیتهای
موجود دو طرف جهت ایجاد جمعیتهای پایه درختان میوه
و ارزیابی ترکیبپذیری و ایجاد زیرساختهای الزم برای
تولید الینها و بذور هیبرید سبزی و صیفی ،اقدامات الزم
جهت تولید ،بازاریابی و فروش بذر ،نشا و محصوالت کشت
بافتی از جمله مواردی است که بهعنوان تعهدات دو طرف
مورد توافق قرار گرفته است.
گفتنی است ،در این تفاهمنامه به میزان و نحوه
مشارکت در اجرای پروژهها ،تامین  منابع مالی ،علمی و
انسانی و سایر موارد نیز پرداخته شده است.

■■■

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و
موسسه «خاتم»

روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور،
 ۲۶مهر ماه :تفاهمنامه همکاری میان سازمان قرآنی
دانشگاهیان کشور و مؤسسه خانواده اسالمی و تربیت
معنوی «خاتم» به امضای محمدحسین حسنی رییس
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و سیدمحمدحسین
چاوشیان رییس موسسه خاتم رسید.
توسعه و همکاری و استفاده از ظرفیتهای علمی ـ
پژوهشی ،فرهنگی و رسانهای دو طرف در راستای تولید
محصوالت و ارایه خدمات فاخر در حوزه سبک زندگی
ایرانی ـ اسالمی ،موضوع اصلی این تفاهمنامه است.
زمینههای همکاری در این تفاهمنامه نیز در دو بخش
مشاوره و روانشناسی و رسانه و ارتباطات است.
یادآور میشود ،مؤسسه خانواده اسالمی و تربیت
معنوی «خاتم» سازمانی مردمنهاد است که با هدف ارتقای
دانش خانواده و توانمندسازی زنان و دختران در راستای
کاهش آسیبهای اجتماعی ایجاد شده است.

■■■

آغاز همکاری مرکز رشد دانشگاه
آزاد اسالمی واحد الکترونیکی و
جهاددانشگاهی قم

روابط عمومی جهاددانشگاهی قم ۲۶ ،مهر ماه:
تفاهمنامه همکاریهای مشترک مرکز نوآوری و شتابدهی
جهاددانشگاهی قم و مرکز رشد دانشگاهی آزاد اسالمی
واحد الکترونیکی که بهمنظور مشارکت و بهرهگیری
متقابل از ظرفیتهای دو طرف و همکاری در زمینههای
تجاریسازی فناوری ،آموزش و امور اجرایی بین دو طرف
منعقد شده بود در نشستی مجازی با حضور مدیر مرکز
رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی و مدیر مرکز
نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی قم مبادله شد.
همکاری در شناسایی و جذب ایدهها و طرحهای

نوآورانه و فناورانه ،معرفی هستههای و واحدهای فناور و
شرکتهای فناور ،همکاری در برگزاری تورهای تخصصی
و کارگاههای آموزشی ،همکاری در برگزاری نشستهای
تخصصی ،رویدادهای تخصصی و دورههای آموزشی از
جمله موارد در این تفاهمنامه است.
همچنین انتقال تجارب و ارتقاء سطح توانمندیهای
واحدهای فناور ،ارایه خدمات کارآفرینی به تیمها و اعضای
این مراکز ،مشاورههای تخصصی و منتورینگ واحدهای
فناور ،ایجاد ساختارهای نوآورانه و مشترک و همکاری و
مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری و فناورانه از دیگر
مواردی است که جهاددانشگاهی قم و دانشگاه آزاد واحد
الکترونیکی در اجرای مشترک آن به تفاهم رسیدند.
گفتنی است ،این تفاهمنامه هیچگونه تعهد مالی برای
جهاددانشگاهی و مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد
الکترونیکی ایجاد نکرده است و بار مالی و حقوقی حسب مورد
طی عقد قراردادهای جداگانه بررسی و توافق خواهد شد.

■■■

جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی و
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه
کارگر تبریز

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان
شرقی ۲۸،مهر ماه :در نشستی با حضور دکتر جعفر
محسنی رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی
و دکتر مسلم اورنگی رییس مرکز آموزش علمی کاربردی
خانه کارگر تبریز ،تفاهمنامه همکاری در ابعاد فرهنگی و
آموزشی امضا و مبادله شد.
رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی
در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به خدمات و
دورههای آموزشی ارایه شده در جهاددانشگاهی استان
بیان کرد :آمادگی کامل جهت ارایه دورههای آموزشی
عمومی و تخصصی کوتاهمدت برای جامعه هدف خانه
کارگر را داریم و دورههای آموزشی برگزار شده نیز از
سطح کیفی مناسبی برخوردار است.
وی با اشاره به امکان استفاده از ظرفیتهای
جهاددانشگاهی برای رفع نیازهای ضروری جامعه در
حوزههای مختلف ،گفت :تالش برای رفع نیازهای جامعه
در ابعاد مختلف از برنامههای اولویتدار جهاددانشگاهی
آذربایجان شرقی است.
دکتر مسلم اورنگی رییس مرکز علمی کاربردی خانه
کارگر تبریز نیز در این مراسم بهرهگیری از نیروهای جوان،
متعهد ،متخصص و انقالبی را رمز موفقیت جهاددانشگاهی
عنوان کرد و گفت :نهاد انقالبی جهاددانشگاهی مانند دریایی
است که ارتباط دانشگاه با صنعت را افزایش میدهد.
وی افزود :مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر
نیز متصل به خانه کارگر استان است و بنا به تجربیاتی
که سالیان سال در امور مختلف داشتم ،میتوان گفت که
هنوز بهطور مناسب نتوانستیم در بحث ارتباط دانشگاه با
صنعت وارد شویم.

■■■

مرکز رشد جهاددانشگاهی
اردبیل با بنیاد نخبگان و انجمن
مدیریت استان

روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل ۲۸ ،مهر
ماه :با هدف انجام همکاریهای علمی ،پژوهشی ،آموزشی

و خـدمات تخصصی ،دو عنوان تفاهمنامه همکاری بین
مراکز رشد و نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی اردبیل با
بنیاد نخبگان و انجمن مدیریت استان منعقد شد.
مهران اوچی اردبیلی رییس این واحد سازمان در
نشست مبادله تفاهمنامهها با اشاره به فعالیتهای این نهاد
در حوزه اقتصاد دانشبنیان گفت :در انعقاد تفاهمنامهها
به دنبال بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در دستگاهها
و نهادها برای انجام برنامههای مشترک هستیم تا از این
فرصت برای توسعه فعالیتها استفاده مطلوب به عمل آید.
رییس بنیاد نخبگان استان اردبیل هم در این نشست
گفت :بنیاد نخبگان تالش میکند تا در شناسایی و
حمایت از نخبگان و توسعه و ترویج فرهنگ تکریم از آنان
حضور اثرگذاری در جامعه ایفا نماید و در قالب انعقاد
تفاهمنامه به دنبال بهرهبرداری از حمایتهای موجود در
سطح نهاد و دستگاهها هستیم تا نخبگان استان را از آنها
بهرهمند سازیم.
حسین شایقی تصریح کرد :فرهیختگان بهعنوان
سرمایههای اصلی هر کشوری معرفی شده و نمیتوان
تاثیرگذاری باالی این افراد در تربیت نسلهای موفق را
کتمان کرد بنابراین باید بستر مطلوب استفاده از این
ظرفیتها فراهم شود.

■■■

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
ایران با مرکز تحقیقات اورلوژی
بیمارستانسینا

روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و
زیستی ایران ۱۰ ،آبان ماه :بهمنظور ایجاد و گسترش
همکاریهای آموزشی -پژوهشی تفاهمنامه همکاریهای
مشترک بین مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و
مرکز تحقیقات ارولوژی بیمارستان سینا به امضاء رسید.
دو مجموعه با امضای این تفاهمنامه توافق کردند حد
اعالی تالش خویش را در جهت گسترش توان ملی در
حل مشکالت و معضالت علمی -تحقیقاتی موضوع این
تفاهمنامه و نیل به خوداتکایی ملی بهکارگیرند.
اجرای پروژههای تحقیقاتی -کاربردی مورد نیاز تا
مرحله تبیین دانش بهویژه در زمینه فعالیت بانک سلولی،
همچون ارایه بافت و نمونههای سلولی ،تبادل الین های
سلولی ،نامیرا سازی ،کنترل کیفی ،ذخیرهسازی ،همکاری
در برگزاری سمینارها ،دورههای تخصصی و کارگاههای
آموزشی کوتاهمدت ،نظارت و بهرهبرداری از نتایج
پروژههای تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور ،انتشار
مقاالت علمی حاصل از نتایج پروژههای تحقیقاتی حاصل
از فعالیتهای مشترک از جمله موضوعات این تفاهمنامه
است.
گفتنی است ،همچنین در این تفاهمنامه توافق شده
است که برای اجرای هرکدام از مفاد تفاهمنامه قرارداد
همکاری منعقد شود.

■■■

اداره کل آموزش فنی و حرفهای
همدان با جهاددانشگاهی استان

روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان 9 ،آبان ماه:
در نشستی مشترک بین مدیرکل آموزش فنی حرفهای
استان و رییس جهاددانشگاهی همدان ،تفاهمنامه آموزشی
در حوزه صنعت گردشگری و هتلداری به امضا دو طرف
رسید.

جهاددانشگاهی ایالم و اداره کل
زندانهای استان

روابط عمومی جهاددانشگاهی ایالم ۱۱ ،آبان ماه:
تفاهمنامه همکاری بین جهاددانشگاهی واحد با اداره کل
زندانهای استان ایالم با هدف همکاری دوجانبه تعامل
و توسعه همکاریهای علمی ،آموزشی ،اشتغالزایی و
فرهنگی با رویکرد بهبود و ارتقای توانمندیهای جوامع
هدف دو طرف و استفاده مطلوب از تواناییها و امکانات
علمی ،فرهنگی ،تخصصی ،کارگاهی به امضای مجید
احسانی مدیرکل زندانهای استان ایالم و سید غالمرضا
حسینی رییس جهاددانشگاهی ایالم رسید.
توسعه و گسترش همکاریهای مشترک و بهرهمندی از
امکانات و ظرفیتهای دو طرف در راستای برگزاری دورههای
آموزشی با کیفیت برای زندانیان و پرسنل اداره کل و ایجاد
زمینههای الزم برای اجرای طرحهای آموزشی ،فرهنگی و
اشتغالزایی ،همکاری در طرحهای اشتغالزایی ویژه زندانیان
و خانواده آنها از جمله موارد همکاری مشترک است.
طراحی و برگزاری مشترک همایشها ،جشنوارهها،
سمینارها ،دورههای آموزشی ،رویدادها و تورهای
فناوری ،بهرهمندی دو طرف از امکانات یکدیگر از قبیل
توانمندیهای فکری ،تجربی ،پژوهشی ،آزمایشگاهی،
کتابخانهای و فضای فیزیکی ،همکاری در زمینه انجام
نیازسنجیهای شغلی ،مهارتی ،آموزشی و پژوهشی،
نیازسنجی ،طراحی ،تدوین و اجرای دورههای آموزشی
و توانمندسازی متناسب با نیازهای اداره کل زندانها
بهصورت حضوری و غیرحضوری در سطوح مختلف،
استفاده از ظرفیت دفتر تسهیلگری جوامع محلی جهت
ارایه خدمات به خانواده زندانیان بیبضاعت ،بازنگری،
ویرایش ،روزآمد کردن دورههای کوتاهمدت ،فناور محور
و مهارت محور مورد نیاز اداره کل ،برگزاری اردوهای
فرهنگی ،آموزشی و انگیزشی بهمنظور ایجاد انگیزه و
خودباوری و تقویت روحیه کسبوکار و خود اشتغالی از
دیگر موارد همکاری مشترک است.

■■■

توسعه همکاریهای مرکز ملی
ذخایر ژنتیکی با دانشگاه آزاد

روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
ایران 11 ،آبان ماه :رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات به همراه معاون پژوهشی و
اعضای هیات علمی این دانشکده از بانک سلولهای انسانی
و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته
به جهاددانشگاهی بازدید و بر توسعه همکاری ها تاکید کرد.
در این بازدید دکتر سید مجید تولیت رییس مرکز
ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با تشریح ماموریتها و
دستاوردها بیان کرد :با توجه به این که مرکز در دهه دوم
فعالیت خود قرار دارد ،تالش برای این است که بر اساس
زیرساختها و استاندارهای ایجاد شده ،روی موضوعات
بهرهبرداری از ذخایر ژنتیکی تمرکز کند ،بنابراین ایجاد
کلکسیونهای کاربردی و انجام طرحهای فناورانه در حوزه
گیاهی ،سلولی و میکربی از جمله این راهبردها است.
در ادامه دکتر رضا آذربایجانی معاون علمی و فنی مرکز،
به نحوه شکلگیری ،اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد
زیرساختها ،جمعآوری و شناسایی نمونههای زیستی و
کلکسیونهای فعال و نگهداری این نمونه با استفاده از
 16روش منطبق با استاندارهای جهانی در چهار حوزه
فعالیتی مرکز پرداخت و در خصوص اقدامات صورت گرفته
در زمینه تثبیت جایگاه و مأموریت مرکز در حوزه امنیت
غذایی ،امنیت سالمت و امنیت اقتصادی و دستاوردهای
حاصل شده در این زمینه توضیحاتی ارایه کرد.
دکتر امیر اقبال خواجه رحیمی رییس دانشکده
دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات نیز در

■■■

توسعه همکاریهای علمی و
بینالمللی دانشگاه علم و فرهنگ و
دانشگاه اهلبیت (ع)

حجت االسالم والمسلمین سعید جازاری معموئی رییس
دانشگاه اهلبیت(ع) و دکتر سید سعید هاشمی رییس دانشگاه
علم و فرهنگ ،در نشستی به بررسی زمینههای همکاری
مشترک دو دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی پرداختند.
روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ ۱۰ ،آبان
ماه :دکتر هاشمی در این نشست ضمن تبیین وابستگی
دانشگاه علم و فرهنگ به جهاددانشگاهی و بهرهمندی
از پژوهشگاهها و پژوهشکدههای این نهاد علمی گفت:
رویکرد کارآفرینی و تالش روزافزون اعضای هیات علمی و
دانشجویان این دانشگاه منجر به کسب رتبه یک نوآوری
نظام رتبهبندی سایمگوی اسپانیا شده است.
دکتر هاشمی افزود :چشمانداز فعالیتهای بینالمللی
دانشگاه علم و فرهنگ در افقهای کوتاهمدت و بلندمدت
ترسیم شده و جذب دانشجویان خارجی غیر بورسیهای و
فاندهای بینالمللی بین دانشگاهی از نخستین گامهای
موفق این دانشگاه بوده است.
وی از برگزاری ساالنه کنفرانس بینالمللی گردشگری
و معنویت ،کنفرانس بینالمللی وب پژوهی ،سمپوزیوم
بینالمللی گردشگری با محوریت طبیعتگردی نیز
بهعنوان خروجیهای موفق این دانشگاه یاد کرد.
رییس دانشگاه علم و فرهنگ گفت :رتبه یک کنکور
سراسری در مقطع دکتری رشته زیست دانشکده علوم و
فناوریهای نوین زیستی دانشگاه علم و فرهنگ را برای
ادامه تحصیل انتخاب کرده و این بهواسطه اتصال علمی به
بدنه پژوهشگاه رویان است .دکتر هاشمی همچنین با اشاره
به قدمت دانشکده هنر و معماری و رشتههای پرطرفدار
و پراشتغالی مانند طراحی پارچه و لباس و معماری
داخلی گفت :برخی رشتههای بینرشتهای چون طراحی
اسباببازی نیز در آیندهای نزدیک به این دانشگاه اضافه
خواهد شد که از ظرفیت باالی کارآفرینی برخوردار است.
وی افزود :از سال  1397دفتر همکاریهای علمی و
بینالمللی دانشگاه در راستای تحقق برنامههای توسعه دانشگاه،
تفاهمنامههای همکاری علمی ،آموزشی و پژوهشی با کشورهای
مالزی ،اتریش ،آذربایجان و ارمنستان را در حوزه برگزاری
دورههای مشترک مهارتآموزی و ...را اجرایی کرده است.
دکتر هاشمی با تاکید بر اهمیت گسترش شبکههای
همکاری با کشورهای منطقه و اسالمی گفت :یکی از
برنامههای بلندمدت دانشگاه در این زمینه استفاده از
تواناییهای علمی و فناورانه دانشگاه در آموزش دانشجویان
غیر ایرانی کشورهای مختلف در رشتههای میانرشتهای،
تخصصی و مهارتی است که امیدواریم با همکاری دو دانشگاه
بتوانیم موفقیتهای خوبی در این مسیر کسب کنیم.
رییس دانشگاه علم و فرهنگ تاکید کرد :اعطای
بورسیه تحصیلی به دانشجویان و فرصت مطالعاتی به
استادان کشور افغانستان نیز گامی دیگر در جهت پیشبرد
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■■■

روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان،
 ۱۱آبان ماه :معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی
اصفهان ،قرارداد پژوهشی با عنوان «مطالعه و امکانسنجی
ساخت تایرهای خودترمیم شونده» را با شرکت کویر تایر،
امضا کرد.
مدیر گروه توسعه و فرآورش مواد پلیمری معاونت
پژوهشی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان گفت :تایرهای
خودترمیم شونده نسل جدیدی از تایرهای ارایه شده به
بازار هستند که براساس نوع طراحی آن در صورت پنچر
شدن برای مسافت و سرعتی معین میتوانند به حرکت
خود ادامه دهند.
مهناز شاه زمانی افزود :این تایرها بهگونهای طراحی
میشوند که حفره ایجاد شده بر اثر نفوذ عامل خارجی،
بالفاصله پس از ایجاد بسته شده و مانع از خروج هوای
داخل تایر میشود.
وی توضیح داد :در این پروژه ابتدا پدیده خودترمیم
شونده در ترکیبات رابری و بهویژه ترکیبات تایر مورد
مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت .سپس مکانیسمها،
فرآیندها و روشهای ساخت تایرهای خودترمیم شونده،
مواد مناسب ،تجهیزات و امکانات مورد نیاز هر فرایند
بهمنظور ایجاد ویژگی خودترمیم شوندگی در تایر و
ترکیبات آن تعیین شده و گزارش میشوند.
شاه زمانی تصریح کرد :عدم نیاز به تعویض تایر و
امکان ادامه مسیر با وجود بریدگی بر روی دیواره تایر،
عدم اشغال فضای خودرو به دلیل حمل تایر اضافی و به
دنبال آن مصرف سوخت کمتر از جمله مزایای استفاده از
تایرهای خود ترمیم شونده است.
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وهب مختاران مدیرکل فنی و حرفهای استان در
این نشست ضمن تشکر از فعالیتها و همکاریهای
جهاددانشگاهی در حوزه آموزشهای مهارتی و اولویت قرار
دادن به آنها گفت :بحث مهارت منابع انسانی و آموزش
افراد برای خلق ثروت به جد در مفاهیم توسعه جهان
امروز ورود پیدا کرده است که این امر برنامهریزی آموزش
مهارتی را بسیار پیچیدهتر از قبل کرده است.
دکتر علی کالنترنیا رییس جهاددانشگاهی همدان نیز
گفت :اتفاق خوبی که در سال گذشته در جهاددانشگاهی
اتفاق افتاد تغییر نام و هویت معاونت آموزشی به معاونت
آموزشی و کارآفرینی بود که سوق فعالیتهای این معاونت
به سمت آموزشهای مهارتی و نوآوری و کارآفرینی را
نشان میدهد.
کالنترنیا اظهار کرد :استفاده متقابل دو طرف مورد
تفاهم از توانمندیهای آموزشی ،مهارتی و امکانات و
تجهیزات در جهت رشد و ارتقاء صنعت گردشگری استان،
برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی ،آزمونهای مهارتی
و حرفهای و توانمندسازی شاغالن حوزه گردشگری و
هتلداری استان از اهداف مهم این تفاهم است.
وی همکاری در نیازسنجی آموزشی و انجام مطالعات
آیندهپژوهی ،برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در
حوزه گردشگری و هتلداری و صنایع غذایی و همچنین
برگزاری همایش ،کارگروههای تخصصی و نمایشگاه در
این حوزه را تعهدات تفاهمنامه بیان کرد.

طرح «مطالعه و امکانسنجی
ساخت تایرهای خودترمیم شونده»
انجام میشود

این بازدید گفت :مرکز در طی مدت کوتاه فعالیت خود رشد
خیلی خوبی داشته است .لذا با توجه به زمینههای موجود،
نیاز است همکاری و ارتباط مؤثر بین دو مجموعه بهویژه
در زمینه آبزیان و ذخایر ماهیان بومی شکل بگیرد .در این
راستا استفاده از فرصت مطالعاتی مرکز و تعریف پروژههای
مشترک را میتوان برای همکاری مؤثر دنبال کرد.
گفتنی است ،در این بازدید نسب به برگزاری به نشستهای
تخصصی بین متخصصان دو مجموعه جهت بررسی و تعریف
پروژههای مشترک در زمینه آبزیان تاکید شد.
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همکاریهای علمی دانشگاه است که اخیرا اجرایی شده و
در ماههای آتی شاهد نتایج آن خواهیم بود.
حجت االسالم و المسلمین سعید جازاری معموئی
رییس دانشگاه اهلبیت(ع) ،با استقبال از فعالیتهای
موجود بر لزوم توسعه همکاریهای بین دو دانشگاه
تاکید کرد و گفت :موضوعات مطرح شده در این جلسه
اشتراکات بنیادی هر دو دانشگاه را به وضوح نمایان کرد و
همکاری دانشگاههای اهلبیت(ع) و دانشگاه علم و فرهنگ
در حوزههای بینالملل ،فرهنگی-هنری و گردشگری از
مواردی است که بهصورت ویژه به آن توجه خواهیم داشت.
وی افزود :در بخش کارآفرینی و نوآوری از تجربیات
دانشگاه علم و فرهنگ استفاده میکنیم و با توجه به
ظرفیتهای مناسب دانشگاه اهلبیت در کشورهای
مختلف زمینه همکاریهای جدید در گردشگری و معنویت
و ارتباط با کلیساهای کاتولیک را بررسی خواهیم کرد.
رییس دانشگاه اهلبیت(ع) و هیات همراه از استارتاپها
و شرکتهای خالق پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و
صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ بازدید کرد و با
برخی صاحبان کسبوکارهای خالق گفتوگو کردند.

■■■

جهاددانشگاهی کردستان و اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان

روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان  1دی
ماه ،تفاهم نامه همکاری مشترک بین جهاددانشگاهی
کردستان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
امضا شد.
در راستای بهره گیری از توان و ظرفیت جهاددانشگاهی
در انجام تحقیقات علمی و فعالیت های فرهنگی و
از طرفی نظر به اهمیت و ضرورت فراگیر شدن ترویج
فرهنگ منابع طبیعی ،این تفاهم نامه بین اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری کردستان و جهاددانشگاهی استان
منعقد شده است.
موضوع این تفاهمنامه شامل تحقق فرمان مقام معظم
رهبری مبنی بر استفاده از نیرو و نشاط جوانان در امر
سازندگی کشور ،استفاده از ظرفیتهای دو طرف در
جهت ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین مخاطبان،
ترویج فرهنگ حفظ و احیای منابع طبیعی و تبدیل آن به
گفتمان غالب در راستای گسترش تحقیقات و شکوفایی
روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامعه ،آشنایی با چالش
های منابع طبیعی و محیط زیست و گسترش طرح های
کاربردی با همکاری دو طرف از طریق پیوند با مراکز علمی
و تحقیقاتی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش است.
هدف اصلی این تفاهم نامه توسعه مشارکت در سطح
جامعه از طریق همکاری با حوزه ،دانشگاه و سایر مراجع و
نهادهای فرهنگی به خصوص برای نسل جوان در فعالیت
های مرتبط با حفظ ،احیا و توسعه منابع طبیعی کشور با
رویکرد علمی ،فرهنگی و ترویجی است.
گفتنی است ،این تفاهم نامه در  5ماده و دو نسخه
توسط اکبر اسدی رییس جهاددانشگاهی استان کردستان
و سعدی نقش بندی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری
استان کردستان به امضا رسیده است.

■■■

سازمان جهاددانشگاهی یزد با یک
مجتمع سرب

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی یزد  1دی

ماه ،تفاهم نامه همکاری بین سازمان جهاددانشگاهی یزد
و مجتمع سرب و روی مهدی آباد با محوریت ارایه خدمات
آموزشی و استفاده از پتانسیل دو طرف منعقد شد.
محمد زارع سرپرست معاونت آموزشی سازمان
جهاددانشگاهی یزد ضمن اشاره به همکاری های قبلی
با مجتمع سرب و روی اعالم کرد :با توجه به گسترش
همکاری های آموزشی فی مابین سازمان و مجتمع و
بدلیل رضایت طرفین ،تفاهم نامه همکاری با محوریت
ارایه خدمات آموزشی و استفاده از پتانسیل طرفین منعقد
شد.
وی افزود :این تفاهم نامه آموزشی به مدت یکسال می
باشد و به امضای دکتر سعادت جو ریاست جهاددانشگاهی
یزد و مهندس حمایت مدیریت مجتمع سرب و روی
مهدی آباد رسیده است.
سرپرست معاونت آموزشی سازمان گفت :معاونت
آموزشی با بهره گیری از اساتید مجرب و باسابقه و
همچنین امکانات آموزشی استاندارد ،آموزشهای
تخصصی و حرفهای در بخش صنعت را با هدف رشد علمی
و اجرایی ،تقویت و بارور کردن بنیه دانش نیروی انسانی
شرکت ها و صنایع و همچنین کمک به توسعه ظرفیت در
زمینههای گوناگون در استان از طریق آموزش ،مشاوره و
پژوهش ارائه می کند.

■■■

همکاری مشترک پژوهشکده
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی و
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی  1دی ماه ،دکتر علیشیری ضمن ابراز
خرسندی از حضور در این پژوهشکده و با اشاره به سند
ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه گیاهان دارویی و
صنعتی نمودن تحقیقات ،عنوان کرد ظرفیت های بالقوه
ای در دانشگاه و صنعت وجود دارد که می توانیم با تعامل
بین دانشگاه و صنعت به این هدف برسیم.
دکتر علیشیری در این بازدید از پژوهشکده گیاهان
دارویی جهاددانشگاهی به عنوان مجموعه ای نظام مند،
دانشمند ،صنعتی و فناور که زنجیره ارزش کاملی را ایجاد
کرده است یاد کرد و ابراز امیدواری کرد تا در کنار این
پژوهشکده بتوان بخشی از این زنجیره علمی و فناورانه
را کامل کرده و همکاری های مشترک مفیدی در آینده
انجام دهیم.
وی اظهار کرد :دانشگاه بقیه اهلل به دلیل نیاز و استقبال
بی نظیر مردم و جامعه به حوزه داروهای گیاهی ،عالقمند
به فعالیت در حوزه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی بوده
و در طی دو سال اخیر درخصوص درمان بیماری کرونا
بوسیله داروهای گیاهی طرح های متعددی را مصوب
کرده است.
در ادامه دکتر رضا غفارزادگان رییس پژوهشکده
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اظهار کرد :با توجه به
افزایش روزافزون چالش ها در کشور ،تنها راه رهایی از
این مشکالت همدلی و همکاری بین همه اعضای کشور ،
دانشگاه  ،صنعت  ،پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها می باشد.
وی با تاکید بر این که هدف اصلی پژوهشکده گیاهان
دارویی بعنوان بزرگترین مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
کشور،تجارت نیست بلکه رسیدن به فناوری و تحقق
سالمت مردم می باشد ،مشکل کشور را عدم ارتباط بین
صنعت و دانشگاه  ،موازی کاری و حلقه گمشده بین این

دو را فناوری و تکنولوژی دانست و اظهار کرد برای تحقق
این امر باید بتوان علم را به فناوری ،فناوری را به صنعت و
صنعت را به دانشگاه ارتباط داد.
غفارزادگان در پایان با بیان این که در حوزه گیاهان
دارویی یکی از مراکزی که درحوزه بالینی و پزشکی پیشرو
و کارآزمایی های بالینی موفقیت آمیزی در آن انجام
شده است ،دانشگاه بقیه اهلل می باشد  ،بیان کرد :این
پزوهشکده می تواند حلقه گمشده بین صنعت و دانشگاه
را تکمیل کرده و تفاهم نامه همکاری مشترک بین این
پژوهشکده و دانشگاه بقیه اهلل منعقد شود تا بتوانیم از
توانایی ها و بستر هر دو مرکز برای تولید داروهای مشترک
باکیفیت استفاده کنیم.

■■■

انعقاد قرارداد آموزشی بین دفتر
امور شهری و شوراهای استانداری
کردستان و جهاددانشگاهی استان

روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان  3دی
ماه ،قرارداد آموزشی بین معاونت آموزشی جهاددانشگاهی
کردستان و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری
کردستان در  11ماده منعقد شد.
طیبه فرشادان معاون آموزش جهاددانشگاهی کردستان
موضوع این قرارداد آموزشی را برگزاری آزمونهای امور
اقتصادی و سرمایهگذاری در شهرها-خدمات شهری-
قوانین و مقررات مرتبط با شهرسازی -مدیریت شهری
به صورت غیر حضوری (با استفاده از سامانه آزمون برخط
جهاددانشگاهی) عنوان کرد.
وی در خصوص تعهدات مجری این قرارداد ،گفت:
بارگذاری جزوات ارسالی از طرف امور شهری و اعالم
آدرس اینترنتی جهت دانلود ،طراحی سواالت آزمون
بر اساس تایید کارفرما و بارگذاری در سامانه و صدور
گواهینامه برای نفرات قبولی در آزمون شامل تعهدات
مجری در این قرار داد است.
گفتنی است ،این قرارداد مشتمل بر  11ماده می
باشد که توسط اکبر اسدی رییس جهاددانشگاهی استان
کردستان به عنوان مجری و جمشید اسدی مدیرکل امور
شهری و شوراهای استانداری استان کردستان به عنوان
کارفرما به امضا رسیده است.

■■■

جهاددانشگاهی لرستان و اداره کل
تبلیغات اسالمی استان

روابط عمومی جهاددانشگاهی لرستان  13دی
ماه ،در راستای فراهم آوردن زمینه همکاریهای سازنده
بین جهاددانشگاهی لرستان و اداره کل تبلیغات اسالمی
استان تفاهم نامهای منعقد شد.
در راستای فراهم آوردن زمینه همکاریهای سازنده،
برقراری ارتباط سازمان یافته ،ایجاد مشارکت و بهرهگیری
از تواناییهای موجود ،تفاهم نامهای بین جهاددانشگاهی
لرستان و اداره کل تبلیغات اسالمی استان منعقد شد.
گفتنـی اسـت ،ایـن تفاهـم نامـه در  6مـاده 2 ،تبصره
و بـه مدت سـه سـال تنظیم شـده و توسـعه همـکاری ها
بـر اسـاس تواناییهـا و نیازهـای دو طـرف در زمینههـای
درمانـی ،فعالیتهـای فرهنگـی ،آموزشـی ،پژوهشـی،
اشـتغال و کارآفرینـی با اسـتفاده از ظرفیتهای مشـترک
دو طـرف و افزایـش تعاملات بین بخشـی و توسـعه کمی
و کیفـی همکاریهـای علمـی از موضوعـات تفاهمنامـه
مذکور اسـت.
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دیگر
مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی
در حوزه مختلف
■ جهاددانشگاهی ظرفیتی برای پیرشفت همهجانبه کشور
■ اعتامد بیامران به جهاددانشگاهی برای درمان رسطان پستان
■ لزوم توسعه دستاوردهای سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
■حامیت مجلس از دستاوردهای جهاددانشگاهی تا رسیدن به
مرحله تولید صنعتی
■ برگزاری مراسم معارفه رسپرست واحد استان سمنان
■ لزوم تقویت فعالیتهای نوآورانه پژوهشگاه ابنسینای
جهاددانشگاهی
■ مراسم تکریم و معارفه رسپرست جهاددانشگاهی آذربایجان
غربی برگزار شد
■ برگزاری آیین تکریم و معارفه رییس سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی
■ مباموریت اصلی جهاددانشگاهی ارایه آموزشهای مهارتی ،نوین
و تخصصی است
■ همسویی نظامات ارزشی جهاددانشگاهی و نهاد منایندگی مقام
معظم رهربی در دانشگاهها
■ و ...
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دیگــر
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

در نشست مشرتک استاندار اصفهان با رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد:

جهاددانشگاهی ظرفیتی برای
پیرشفت همهجانبه کشور

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۲۱ ،مهـر مـاه:
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در سـفر
خـود بـه اسـتان اصفهـان بـا دکتـر سـید رضـا مرتضـوی
اسـتاندار اصفهـان دیـدار کـرد و همچنیـن در ایـن سـفر بـا
روسـای جهاددانشـگاهی واحـد اصفهـان و صنعتـی اصفهان
بـه گفتوگـو نشسـت و از پژوهشـکده زیسـتفناوری رویان
بازدیـد کرد.

افتتاح بخش "سوربیتول"
در مجموعه دارویی و شیمیایی
شهید مدرس اصفهان

رییـس جهاددانشـگاهی در نشسـت بـا اسـتاندار اصفهان
گفـت :ماموریـت جهاددانشـگاهی از ابتـدای تاسـیس در
سـال  1359الگوسـازی توان کشـور در دو شـاخصه توسـعه
فرهنگـی و بهویـژه توسـعه علمـی و فناوری بهعنـوان عناصر
اصلـی زیرسـاخت و پیشـرفت و توسـعه دانشبنیـان هـر
کشـوری بـوده و سـعی کردیـم در ایـن زمینـه بهویـژه در

حـوزه پژوهـش و فنـاوری در حوزههـای پزشـکی ،فنـی و
مهندسـی ،کشـاورزی و علـوم انسـانی و اجتماعـی کارهـای
شـاخص انجـام دهیـم و فعالیتهـای فرهنگـی و همچنیـن
آموزشـی مرتبـط بـا فعالیتهـای پژوهشـی انجـام دادهایـم.
وی بـا تاکیـد بـر آمادگـی جهاددانشـگاهی بـرای خدمت
در مسـیر توسـعه اسـتان اصفهـان تصریـح کـرد :سیسـتم
کاری جهاددانشـگاهی بـه ایـن شـکل اسـت کـه تحقیقـات
کاربـردی تـا مرحلـه تولیـد فنـاوری در گروههای پژوهشـی،
پژوهشـکدهها و پژوهشـگاهها انجـام و ارایـه آن در جامعـه
بهصـورت حرفـهای توسـط مراکـز خدمـات تخصصـی انجام
میشـود و یـا از بدنـه جهاددانشـگاهی جدا شـده و در قالب
شـرکت وابسـته بـه این نهاد یا شـرکت سـهامی فعالیتشـان
ادامـه پیـدا میکند.
دکتـر حمیدرضـا طیبـی در گـزارش توانمندیهـا و
فعالیتهـای انجـام پذیرفتـه در جهاددانشـگاهی گفـت:
آغـاز فعالیـت جهاددانشـگاهی در سـال  1359بـا شـروع
دوران دفـاع مقـدس همـراه بود کـه در آن دوران بیشـترین
پتانسـیل جهاددانشـگاهی بـه لجسـتیک جنگ و پشـتیبانی

از مباحـث فنـی و مهندسـی جنـگ و مـواردی همچـون
سـازماندهی و اعـزام پزشـک و پرسـتار بـه مناطـق جنگی،
تخصیـص داده شـد.
وی افزود :بازسـازی و نوسـازی سیسـتم ناوبـری هواپیما
 ،F5تولیـد موشـک کاتیوشـا ،تولیـد مینهـا و بالنهـای
هوایـی ،شناسـایی و کدگشـایی سیسـتم رادکال بیسـیم
ارتـش عـراق ،بولدوزرهـای کنتـرل از راه دور و طرحهـای
بسـیار دیگـر از جملـه ایـن طرحهاسـت.
وی تصریـح کـرد :بـا وجود اینکـه فقط  9مرکـز درمانی
در سـطح کشـور داریـم امـا  50درصـد سـیکل درمانـی
کشـور در حـوزه نابـاروری در پژوهشـگاه رویـان و ابنسـینا
جهاددانشـگاهی انجـام میشـود .همچنیـن کارهـای بسـیار
خوبـی در زمینـه سـرطان پسـتان در پژوهشـکده معتمـد
انجام شـده اسـت.
وی افـزود :در فناوریهـای نویـن در حـوزه پزشـکی در
سـلولهای بنیادیـن و سـلول درمانـی و کاربردهـای مختلف
آن ،کارخانـه تولیـد سـلولهای بنیـادی (با مشـارکت سـتاد
اجرایـی فرمـان حضـرت امـام(ره)) و پژوهشـگاه رویـان
جهاددانشـگاهی را راهانـدازی کردهایـم.
وی افـزود :در بحثهـای شبیهسـازی و تغییـرات ژنتیکی
و ژندرمانـی در حـال فعالیـت هسـتیم و اولیـن مرکـز
تولیـد محصـوالت ژنی در سـطح کشـور توسـط پژوهشـگاه
رویـان ایجـاد شـده اسـت ،همچنیـن در بحـث بسـیار مهـم
گیاهـان دارویـی اولین پژوهشـکده گیاهان دارویـی را ایجاد
کردهایـم.
رییـس جهاددانشـگاهی تصریح کـرد :گروهـی طرحی را
بـه مقـام معظـم رهبـری تقدیـم کـرده بودنـد کـه بسـیاری
از ذخایـر ژنتیکـی کشـور در حـال از بیـن رفتـن اسـت و
بایـد یـک زیسـت بانـک مرکـزی اسـتاندارد ایجاد شـود که
نهتنهـا بایـد ذخایـر موجود را حفـظ و شناسـایی کنیم ،بلکه
مـواردی هـم کـه از کشـور خـارج شـدهاند را برگردانیـم و
مقـام معظـم رهبـری در آن طـرح هامـش نویسـی فرمودند
کـه اگـر جهاددانشـگاهی مسـئولیت ایـن طـرح را بپذیـرد،
حمایـت خواهنـد کرد.
دکتـر حمیدرضـا طیبـی افـزود :در حوزههای کشـاورزی
و امنیـت غذایـی و پـرورش ماهـی در قفس در برنامه ششـم
توسـعه تولیـد  200میلیـون تـن پیشبینیشـده اسـت و به
دسـت آوردن بسـته فناوریهـای ایـن حـوزه در دسـتور کار
قـرار دارد و دانـش تورهـای پـرورش ماهـی در قفـس کـه
موضـوع بسـیار مهمی اسـت را بـه دسـت آوردیم.
وی افـزود :در حوزههـای اصلاح نـژاد دام سـبک و
سـنگین ،طراحی و سـاخت بـاالی  95درصد فرسـتندههای
رادیویـی کشـور و صـادرات بـه خـارج از کشـور ،گیتهـای
کنتـرل تـردد و دسترسـی مکانهـای مهـم مثـل فرودگاهها
و متروهـا ،تجهیـزات برقـی صنایـع مختلف ،تولیـد متههای
حفـاری ،سیسـتم کنتـرل دور موتورهـای الکتریکـی،
رباتهـای انتقـال نفـت به کشـتی ،تجهیزات جداسـازی آب

در ادامـه ایـن نشسـت اسـتاندار اصفهـان در ایـن دیـدار
بـا ابـراز خرسـندی از اینکـه در دومیـن روز کاری خـود
در اسـتان ،میزبـان یـک مجموعـه دانشـگاهی و پژوهشـی
هسـتیم ،افـزود :هر عزیـزی که وارد دانشـگاه میشـود ابتدا
بـا فعالیتهـای فرهنگـی جهاددانشـگاهی ارتبـاط میگیـرد
کـه هماکنـون جهاددانشـگاهی بایـد فعالیتهـای فرهنگـی
خـود را در فضـای دانشـگاه محسـوستر و گسـتردهتر کنـد.
وی افـزود :بـرای پـروازی کـه مجموعه کشـور در دسـت
دارد هـر دو بـال تهذیـب و تزکیـه و تعلیـم و تربیـت را بـا
هـم بایـد داشـته باشـیم و در قسـمت تهذیـب و تزکیـه
بهطـور واقعـی نقـص داریـم و مسـیری کـه در حـال طـی
شـدن اسـت ،بچههـای ما نسـبت به قبـل متعلقـات ابتدایی
را بـه مجموعـه وطـن و نظـام خودشـان ،کمتـر دارنـد کـه
بخشهایـی از آن بـا کمتـر شـدن ارتباطـات آنها بـا فضای
فرهنگـی کـه در آن رشـد میکننـد ،نشـات میگیـرد.
دکتـر سـید رضـا مرتضـوی بـا بیان ایـن کـه از مجموعه
فعالیتهـای انجـام پذیرفتـه توسـط جهاددانشـگاهی ،لـذت
بـردم افـزود :یکـی از مشـکالت اسـتان اصفهـان و سـایر
اسـتانهای کشـور ،نبـود نهـادی اسـت کـه متولـی تعریـف
پروژههـای قطعـی بـا توجیـه فنـی و اقتصـادی دقیـق
بهمنظـور میزبانـی بعضـی از جریانـات سـرمایهگذاری در
اسـتان ،باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جهاددانشـگاهی یـک ظرفیـت
بـرای پیشـرفت همهجانبـه در کشـور اسـت ،افـزود:
درخواسـت مـا از جهاددانشـگاهی در صورت نبود پشـتیبانی
فنـی از سـرمایهگذاریها بـه نحـو مطلـوب تـا رسـیدن

تالش میکنیم اصفهان قطب تولید مواد
اولیه دارو شود

حمایت جدی از فعالیتهای
جهاددانشگاهی در استان اصفهان

همچنیـن در ادامـه مهـدی تحققـی مدیرعامـل گـروه
صنایـع دارویی ،شـیمیایی و غذایی شـهید مـدرس اصفهان،
گفـت :بـا تالشهایـی کـه انجـام دادهایـم سـعی کردهایـم
اقلام دارویـی که مـورد نیاز کشـور اسـت و در ایـران تولید
نمیشـود را بـا تاکیـد بـر تکنولوژیهـای ذهنی  -شـناختی
مجـددا ً بـاز طراحـی و تولیـد کنیـم .واحدهـای دارویـی
واحدهایـی کمحجـم بـا سـرمایهگذاری پایینـی هسـتند و
سـرمایهگذار ایرانـی اگـر بخواهد در این بخـش و در اصفهان
کار کنـد بایـد بـرای او مزیت و امتیازی وجود داشـته باشـد
تـا ترغیـب بـه انجـام این کار شـود.
وی افـزود :امیدواریـم اصفهـان بـه قطـب تولیـد مـواد
اولیـه دارو در کشـور تبدیـل شـود .در طرحـی کـه در حـال
تهیـه بـرای پلتفـرم دارو هسـتیم تمـام ظرفیتهای دانشـی
جهاددانشـگاهی بـه کار گرفتـه شـده اسـت کـه امیدواریـم
اولیـن پلتفـرم کشـور در حـوزه دارویـی در اسـتان اصفهـان
مسـتقر شود.
در ایـن دیـدار ،دکتـر سـید سـعید هاشـمی رییـس
دانشـگاه علـم و فرهنـگ جهاددانشـگاهی ،مهدی ژیـان پور
و مرتضـی تیمـوری روسـای جهاددانشـگاهی واحـد اصفهان
و صنعتـی اصفهـان ،دکتـر محمدحسـین نصـر اصفهانـی
رییس پژوهشـکده زیسـت و فنـاوری رویان اصفهـان حضور
داشتند.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

و نمـک از چاههـای اسـتخراج نفت و انعقاد قـرارداد  50هزار
بشـکه در روز با شـرکت نفت و تولید مواد شـیمیایی بسـیار
زیـادی در صنعـت نفـت از جملـه طرحهـای انجـام پذیرفته
توسـط جهاددانشـگاهی است.
رییـس جهاددانشـگاهی بیـان کـرد :همچنیـن در حـوزه
انتقـال تکنولـوژی فعالیتهـای بسـیار خوبـی انجـام شـده
اسـت و معتقدیـم بایـد بـازار در قبـال انتقـال تکنولـوژی به
خارجیها واگذار شـود ،کاری که متاسـفانه در کشـور خوب
اسـتفاده نمیکنیـم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر اینکـه یکـی
از مشـکالت بـزرگ مـا اثبـات قابلیـت انجـام کارهـا بـه
کارفرماهایـی اسـت کـه بیشـتر دولتـی هسـتند و ایـن کار
بسـیار زمانبـر اسـت و فرصـت سـوزی بسـیاری اتفـاق
میافتـد ،افـزود :تـا زمـان دولـت نهـم ،بیـش از  120دکل
حفـاری از خـارج وارد کشـور شـده بـود و حتی یـک تجهیز
کوچـک در ایـن حـوزه نمیتوانسـتیم بسـازیم ولـی بـا
سـاخت  3دکل حفـاری توسـط جهاددانشـگاهی  45درصـد
از تکنولـوژی و دانـش اصلی سـاخت دکلهای حفـاری را به
دسـت آوردیـم.
وی طراحـی و سـاخت بزرگتریـن الکتـرو فیلتـر
خاورمیانـه بـا  2میلیون مترمکعـب و چهارمیـن الکتروفیلتر
بـزرگ جهـان را بـا صد در صد دانـش ایرانی ،فنـاوری تولید
واگنهـای متـرو و دانشهـای وابسـته آنکه بـا بهترینهای
موجـود در دنیـا رقابـت میکنـد و قـرارداد  430دسـتگاهی
و در مرحلـه بعـد همسـاخت  330دسـتگاه واگـن متـرو
در حـال انعقـاد اسـت را از دیگـر فعالیتهـای شـاخص
جهاددانشـگاهی برشـمرد.
دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه در کشـور
تـوان انجـام کارهـای بـزرگ زیـاد اسـت و بایـد اعتمـاد بـه
مجموعههـای علمـی و پژوهشـی اتفـاق بیافتـد ،افـزود :در
دیـداری کـه در سـال  1393با مقام معظم رهبری داشـتیم،
خدمـت ایشـان پروژههـای مختلفـی را گـزارش دادیـم و
ایشـان بسـیار خوشـحال شـدند و در آن جلسـه با تخصیص
 30میلیـون یورو از صندوق توسـعه ملی به جهاددانشـگاهی
توافـق و در ایـن خصـوص تولیـد  41طـرح و پـروژه فناوری
را در کشـور شـروع کردیـم.
وی افـزود :سـاخت مبدلهـای فرکانسـی  15مگاواتـی،
تولیـد نشاسـته بـا کیفیـت حفـاری از ضایعات سـیبزمینی
اسـتانهای اردبیـل و همـدان ،سـاخت پارچههـای بـک
فیلترهـا ،سـاخت کاتولیسـت خـودرو ،تجهیـزات مختلـف
حفـاری چاههـای نفـت ،دانـش تولیـد بچـه ماهـی ،تولیـد
بذرهـای هیبریـدی ،تولیـد زخـم پوشهـای پروانـهای و

دیابـت و سـوختگی ،تولیـد مکملهـای ورزشـی ،از جملـه
فعالیتهـای انجـام شـده توسـط ایـن نهـاد اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی در خصـوص فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی در اسـتان اصفهـان افـزود :در خصـوص
راهانـدازی مجتمـع شـیمیایی و دارویـی شـهید مـدرس که
فعالیـت آن متوقـف شـده بـود ،واگـذاری ایـن مجموعـه بـه
جهاددانشـگاهی بـا وجـود بـروز مشـکالت بسـیار و یـک
پروسـه طوالنـی ،در سـال  1399انجـام پذیرفـت و بالفاصله
راهانـدازی بخش "سـوربیتول" را در دسـتور کار قـرار دادیم
و حداکثـر تـا یـک و نیم مـاه آینده بـا حضور مقامات ارشـد
اسـتان اصفهان بخـش "سـوربیتول" را در مجموعـه دارویی
و شـیمیایی شـهید مـدرس اصفهان (واقع در تیـران و کروند
شهرسـتان نجفآبـاد) افتتـاح خواهیـم کـرد.

اسـتقرار سـرمایه بر روی زمیـن ،ایجاد این پشتیبانیهاسـت
و مـورد حمایـت مـا در اسـتان نیـز خواهـد بـود.
دکتـر مرتضـوی حجـم کاری جهاددانشـگاهی بهگونهای
اسـت کـه امـکان سـرمایهگذاری در طرحهـای آن وجـود
دارد ،تصریـح کـرد :یکـی از ماموریتهـای مـا در اسـتان
حمایـت از ورود بـه سـرمایهگذاریهای جدید از جنسـی که
بـا اتمسـفر فعلـی اصفهـان ،قرابتهـای ویژه داشـته باشـد،
خواهـد بود.
اسـتاندار اصفهـان در خصـوص فعالیتهـای مجموعـه
دارویـی و شـیمیایی شـهید مـدرس جهاددانشـگاهی افزود:
ورود جـدی بـه ایـن بسـتر بهعنـوان محفلـی بـرای تولیـد
محصـوالت دارویـی در بخشهـای مختلـف چه شـیمیایی و
دارویـی ،کار بسـیار ویژهای اسـت کـه با توجه بـه بضاعتها
و نـوع جهتگیریهایـی کـه در اسـتان داریـم ،بسـیار
مناسـب اسـت و جـزء اولویتهای اسـتان اصفهان بـوده و به
نحـو مطلـوب از هیـچ حمایتـی دریـغ نخواهیـم کـرد.
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دیگــر
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

در بازدید منایندگان فراکسیون زنان مجلس از پژوهشکده رسطان معتمد جهاددانشگاهی مطرح شد؛

اعتامد بیامران به جهاددانشگاهی
برای درمان رسطان پستان

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۲۶ ،مهــر مــاه:
نماینــدگان فراکســیون زنــان مجلــس شــورای اســامی،
از پژوهشــکده ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی بازدیــد
کردنــد.
در ایــن بازدیــد دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس
جهاددانشــگاهی بــه همــراه دکتــر مهــدی باصولــی معــاون
هماهنگــی و امــور مجلــس ،دکتــر محمدرضــا پورعابــدی
معــاون پژوهــش و فنــاوری ،دکتــر غالمرضــا اســماعیلی
جاویــد مدیــرکل دفتــر تخصصــی علــوم پزشــکی ،دکتــر
رامیــن صرامــی فروشــانی سرپرســت پژوهشــکده ســرطان
معتمــد حضــور داشــتند.

آمادگی جهاددانشگاهی
برای کمک به غربالگری سرطان

در نشســتی کــه در ابتــدای ایــن بازدیــد برگــزار شــد
دکتــر حمیدرضــا طیبــی اظهــار کــرد :جهاددانشــگاهی
از ابتــدای تاســیس خــود ( )1359دو هــدف را دنبــال
میکنــد؛ دو هدفــی کــه نقــش اساســی در توســعه و
پیشــرفت و ســامت مــردم کشــورمان دارد .یکــی توســعه
فرهنگــی و دیگــری توســعه علمــی و فناورانــه اســت.
وی افــزود :هــدف مــا ایــن اســت کــه اثبــات کنیــم در
کشــور تــوان انجــام کارهــای بــزرگ علمــی وجــود دارد و
میتوانیــم در مــرز علــم حرکــت کــرده و علــم خــود را

تبدیــل بــه فــن کنیــم و در قالــب خدمــات در پزشــکی بــه
بالیــن مــردم بیــاورم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی تصریـــح کـــرد :کار ایـــن
نهـــاد از زمینههایـــی شـــروع شـــد کـــه بیشـــترین
نگرانـــی جامعـــه نســـبت بـــه آن وجـــود داشـــت و در
حـــوزه پزشـــکی درمـــان نابـــاروری بـــه جـــد در دســـتور
کار قـــرارداد شـــد و اســـاس کار هـــم بـــر ایـــن گذاشـــته
ش ــد ک ــه گروهه ــای پژوهش ــی م ــا تحقیق ــات کارب ــردی
انج ــام دهن ــد ت ــا تولی ــد فن ــاوری در قال ــب آن محص ــول
و خدمـــات بـــه جامعـــه ارایـــه شـــود.
دکتـــر طیبـــی بـــا توصیـــه اینکـــه بایـــد در مـــرز
علـــم حرکـــت کنیـــم و بحثهایـــی کـــه امـــروز مطـــرح
شـــد ماننـــد ســـلول درمانـــی و ژندرمانـــی نشـــان از
توانمنـــدی کشـــور دارد ،گفـــت :همیـــن کارهـــا را در
زمینـــه فنـــی ،مهندســـی و کشـــاورزی هـــم انجـــام
دادهای ــم و فناوریه ــای خوب ــی ه ــم تولی ــد ش ــده اس ــت
و جهاددانشـــگاهی اثبـــات کـــرده اســـت مـــا در کشـــور
هیـــچ مشـــکلی در زمینـــه علـــم و کاربـــردی کـــردن آن
نداریـــم و نکتـــه مهـــم بـــاور و حمایـــت اســـت.
وی بــا بیــان اینکــه در دورههــای مختلــف ارتبــاط
خوبــی بــا مجلــس داشــتیم و مجلــس از حامیــان
جهاددانشــگاهی بــوده اســت ،ادامــه داد :هــر حمایتــی
کــه مجلــس از جهاددانشــگاهی کــرده در قالــب فنــاوری
ارزشافــزوده چنــد برابــری در کشــور ایجــاد کــرده اســت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بیـــان کـــرد :یکـــی از
مش ــکالت موج ــود در راه تولی ــد فن ــاوری اثب ــات فن ــاوری
ب ــرای مس ــووالن اس ــت ک ــه  3ت ــا  12س ــال زم ــان نی ــاز
دارد.
دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه اینکــه  50درصــد ســیکل
درمــان نابــاوری در جهاددانشــگاهی انجــام میشــود،
اظهــار کــرد :یکــی از کارهــای خوبــی کــه جهاددانشــگاهی
میتوانــد در حــوزه زنــان انجــام دهــد بحــث درمــان
نابــاروری اســت و در زمینــه غربالگــری ســرطان نیــز ایــن
نهــاد آمادگــی دارد مدیریــت آن را بــر عهــده بگیــرد.
وی تاکیــد کــرد :جهاددانشــگاهی از نهادهایــی اســت
کــه ســعی کــرده اســت روح انقالبــی خــود را تــا امــروز
حفــظ کنــد.

در ادامـه دکتـر صرامـی به ارایـه گزارشـی از فعالیتهای
ایـن پژوهشـکده پرداخـت و گفـت :دپارتمانهای پژوهشـی
ایـن پژوهشـکده شـامل پژوهشهـای بالینـی ،ژنتیـک
در سـرطان ،پروتئینهـای نوترکیـب ،کیفیـت زندگـی و
طـب فراگیـر ،فناوریهـای بینرشـتهای و توسـعه فنـاوری
درمانهـای پیشـرفته ( )ATMPمیشـود و توجـه مـا در
ایـن دپارتمانهـا بـه ایـن اسـت کـه هر کـدام از آنهـا روی
یـک فناوری متمرکز شـوند تا فنـاوری تولید شـده در بالین
بیمار اسـتفاده شـود.
سرپرسـت پژوهشـکده سـرطان معتمـد تصریـح کـرد:
هـر بیمـاری کـه سـرطان میگیـرد میگوینـد کـه نیـاز بـه
یـک شـیمیدرمانی (چـه احتیاطـی و چـه درمانـی) دارد
در حالیکـه در بسـیاری از مـوارد شـاید ایـن بیمـار نیـاز به
شـیمیدرمانی نداشـته باشـد ،امـا چـون پزشـک نمیدانـد
پـس شـیمیدرمانی را انجـام میدهـد ،در حالـی کـه
روشهـای ژنتیکـیای وجـود دارد کـه این روشهـا میتواند
بـا درصـد شـانس باالیـی نیـاز فـرد بـه شـیمیدرمانی را
مشـخص کنـد .مـا در ایـن مرکز تلاش میکنیم کـه از این
روش بتوانیـم بـرای بانـوان اسـتفاده کنیـم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ما کاربـردی بـه فرآیندهـا نگاه
میکنیـم ،افـزود :تولیـد کار سـادهای نیسـت .مـا در بحـث
طـب سـنتی و گیاهـی بـا اهـداف کاملا علمی عالقـه داریم
کار کنیـم و گروههـای مـا در ایـن زمینـه فعـال هسـتند و
چنـد دارو کـه اثـر تسـکینی دارد در حوزه سـرطان را تولید
کردهانـد و در حـال دریافـت مجـوز هسـتند.
سرپرسـت پژوهشکده سـرطان معتمد با اشـاره به اینکه
ایمنـی درمانـی سـلولی در بحـث بالینـی بحـث جدیـدی
اسـت ،افـزود :در درمـان بـا سـلول بنیـادی از یـک سـلول
اجـدادی اسـتفاده میشـود ،امـا در بحـث ایمنـی درمانـی
سـلولی ،سیسـتم ایمنـی قـادر میباشـد تـوده سـرطان را
منهـدم کند ،اما سـلول سـرطانی خودش را مخفـی میکند.
مـا در بحـث ایمنی درمانی سـلول ،سـلولهای ایمنی فرد را
میگیـرم و از بـدن خارجـش میکنیـم و مشـخصات سـلول
سـرطانی را بـه آن میدهیـم تـا آن را بشناسـد ،پـس از این
مرحلـه یکسـری تجهیـزات خوبـی را بـه سـلول میدهیـم و
آن را بـه بـدن فـرد بـاز میگردانیـم تـا پـس از بازگشـت به
درون بـدن فـرد بـه مبارزه با سـلول سـرطانی پرداخته و آن
را منهـدم کند.
دکتـر صرامـی بـا بیـان اینکـه بحـث جدیـدی کـه آغاز
کردیـم بحـث ژندرمانـی و ویـروس درمانـی اسـت ،اظهـار

فعالیت علمی جهاددانشگاهی قابل
قیاس با دانشگاهها نیست

در ادامـه دکتـر زهـرا شـیخی نماینـده مجلـس اظهـار
کـرد :پژوهشـکده سـرطان معتمـد تنهـا مرکـزی اسـت کـه
تیم پزشـکی دارد و توسـط تیـم برای بیمـاری تصمیمگیری
میشـود ،مشـابه چیـزی کـه در امریـکا وجـود دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مجموعـه جهاددانشـگاهی کـه
افـراد بـزرگ و بـه نامـی در آن فعالیـت میکننـد بـا حجـم
کار سـنگینی کـه انجـام میدهنـد حقوقشـان بسـیار پایین
اسـت ،ادامـه داد :در دنیـا برند و رنکینگ اصلـی علمی برای
مراکـز تحقیقاتـی و پژوهشـکدهها و پژوهشـگاه اسـت ،نـه
دانشـگاهها ،زیـرا کار علمی توسـط مراکـز تحقیقاتی صورت
میگیـرد و دانشـگاهها بیشـتر جنبـه آموزشـی دارنـد.
دکتـر شـیخی ادامـه داد :کار علمی ،پژوهشـی ،آموزشـی
و درمانـی کـه در مجموعههایـی ماننـد پژوهشـگاه رویـان،
ابنسـینا و سـرطان معتمـد انجـام میشـود و همگـی بـرای
جهاددانشـگاهی اسـت قابـل قیـاس با دانشـگاهها نیسـت.

حمایت از فعالیتهای جهاددانشگاهی

در ادامـه نیـز دکتـر فاطمـه محمدبیگـی نماینـده مـردم
قزویـن در مجلـس بـا تاکیـد بـر حمایـت از فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد :جهاددانشـگاهی بـا سـرعت
بیشـتری نسـبت بـه دانشـگاهها و مراکـز دیگـر حرکـت
میکنـد و بودجـهای هـم کـه بـه ایـن مجموعـه میدهیـم
در جـای خوبـی هزینه میشـود و دانشـمندان خوبی در این
مراکـز فعالیـت میکننـد.
ایـن نماینـده مجلـس افـزود :تبدیـل دانش بـه کلینیک
و بازخـورد آن در زندگـی مـردم توسـط جهاددانشـگاهی

سرطان پستان
از شایعترین بیماری در بانوان

دکتـر الفـت بخـش معـاون پژوهشـی و آموزشـی
پژوهشـکده سـرطان معتمـد نیـز بـا بیـان اینکـه سـرطان
پسـتان بـدون در نظـر گرفتـن جنسـیت از شـایعترین
بیماریهـا اسـت ،گفـت :هـر  13دقیقـه یـک مـرگ ناشـی
از سـرطان پسـتان در دنیـا داریـم .در ایـران نیـز از 100
هـزار نفـر  30نفـر درگیـر ایـن بیماری هسـتند .میـزان این
بیمـاری در کل دنیـا و ایـران رو بـه افزایـش اسـت.
وی در رابطـه بـا وضعیـت سـرطان پسـتان در ایـران
گفـت :در ایران سـالیانه بیـش از  ۹۰هزار نفر دچار سـرطان
میشـوند کـه تا سـال  ۲۰۳۰میلادی با  ۷۰درصـد افزایش
بـه  ۱۵۵هـزار نفـر خواهد رسـید.
معاون پژوهشـی و آموزشـی پژوهشـکده سـرطان معتمد
افـزود :آخریـن گـزارش ثبت سـرطان ایـران مربوط به سـال
 ۹۴اسـت کـه ایـن گـزارش نشـان میدهـد آمار اعالم شـده
 75درصـد بـر اسـاس گـزارش پاتولـوژی 12.25 ،درصـد بر
اسـاس تشـخیص بالینـی و  12.65درصـد براسـاس گواهـی
فـوت بوده اسـت.
دکتـر الفـت بخـش تاکید کـرد :در سـال  ۹۴شـایعترین
سـرطانها در کل جمعیت کشـور شـامل پسـتان ،پروستات،
پوسـت (غیرمالنومـا) ،معـده و کولورکتـال بـوده اسـت و
شـایعترین سـرطانها در جمعیـت مـردان کشـور شـامل
معـده ،پوسـت ،پروسـتات ،کولورکتـال و مثانه و شـایعترین
سـرطانها در جمعیـت زنـان کشـور شـامل پسـتان،
کولورکتـال ،پوسـت ،تیروئیـد و معـده میشـده اسـت.
وی در پایــان گفــت :ســن بــروز ســرطان پســتان در
ایــران بیــن  45تــا  50ســال اســت و در ســایر کشــورها
بــاالی  60ســال اســت.
گفتنــی اســت ،در پایــان شــیوا قاســمی ،زهــره ســادات
الجــوردی ،پرویــن صالحــی ،ســمیه محمــودی ،فاطمــه
قاســم پــور ،فاطمــه محمدبیگــی ،فاطمــه رحمانــی،
معصومــه پاشــایی ،زهــرا شــیخی و ســارا فالحــی اعضــای
فراکســیون زنــان مجلــس شــورای اســامی از ایــن
پژوهشــکده بازدیــد کردنــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

پژوهشکده سرطان معتمد؛
قطب درمان سرطان پستان کشور

کـرد :از دیگـر اقدامـات مـا تولیـد بومـی کیـت تشـخیص
ویـروس کرونـا ،راهانـدازی آزمایشـگاه تشـخیص مولکولـی
ویـروس کرونـا و مرکز نوآوری و شـتاب دهی (منش) اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه ما قطب درمان سـرطان پسـتان
کشـور هسـتیم و جهاددانشـگاهی و پژوهشـکده سـرطان
معتمـد گفـت :سـاالنه بیـش از  150هـزار بیمـار بـه ایـن
پژوهشـکده مراجعـه میکننـد.
سرپرسـت پژوهشـکده سـرطان معتمـد بـا بیـان اینکـه
تعرفـه ارایـه خدمـات مـا به بیمـار دولتی اسـت و هیچ منبع
مالـی بـرای درمان نداریم ،گفـت :در تالش هسـتیم تا مانند
ایـن مرکـز را در اسـتانها برای داشـتن یک شـبکه بانوان و
سـرطان بانـوان ایجـاد کنیم و بهتریـن و بیشـترین خدمات
را بـه آنها ارایـه دهیم.

بـه وضـوح لمـس میشـود بـه همیـن دلیـل مـا هـم افتخار
میکنیـم و ایـن رونـد حمایـت را ادامـه میدهیـم.
وی افــزود :طــرح غربالگــری در کشــور ایــده بســیاری
خوبــی اســت کــه جهاددانشــگاهی میتوانــد دیتــا و طــرح
مســاله را بــه مــا بدهــد تــا در وزارت بهداشــت تبدیــل بــه
برنامــه کنیــم.
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لزوم توسعه دستاوردهای سازمان
جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دیگــر
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۲۳ ،دیماه :رییس
جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه امروز سازمان جهاددانشگاهی
خراسان رضوی از زیرساختهای بسیار خوبی برخوردار است ابراز
امیدواری کرد تا با اتکا به نیروی جوانی دکتر بیدخوری سرپرست
جدید این سازمان و استفاده از تجربه دکتر شمسیان رییس پیشین
و حمایت سایر جهادگران خراسان رضوی شاهد باشیم که این واحد
سازمانی خدمات ارزندهتری ارایه کند.
دکتر حمیدرضا طیبی رییس این نهاد در آیین تکریم و معارفه
رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی که در فرهنگسرای
شریعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد ،ضمن قدردانی
از خدمات دکتر سید علیاکبر شمسیان در دوران ریاست خود در این
سازمان ابراز امیدواری کرد با اتکا به نیروی جوانی دکتر حمیدرضا
بیدخوری سرپرست جدید و حمایت سایر جهادگران خراسان رضوی
شاهد باشیم که این واحد سازمانی خدمات ارزندهتری ارایه کند.
دکتر طیبی با بیان اینکه امیدوارم از این پس دوره جدیدی از
فعالیتهای دکتر شمسیان را در عرصههای ملی و بینالمللی داشته
باشیم ،ادامه داد :چراکه عالقه داریم از تجربه و توانمندیهایشان
بهعنوان مشاور جهاددانشگاهی در حوزه ملی استفاده شده و اقدامات
خوبی که در سالهای ریاست وی بر جهاددانشگاهی خراسان رضوی
انجام شده به سایر سازمانهای این نهاد در سطح کشور منتقل شود.
وی ادامه داد :همچنین باید به دکتر بیدخوری سرپرست جدید
جهاددانشگاهی خراسان رضوی در آغاز کار خود انرژی دهیم و
امیدواریم با حمایت جهادگران در فعالیتهای خود موفق عمل کند.
دکتر طیبی تصریح کرد :خوشبختانه امروز جهاددانشگاهی
خراسان رضوی از زیرساختهای بسیار خوبی برخوردار است ،اما باید
با نیروی جوانی دکتر بیدخوری و تجربه دکتر شمسیان و حمایت
سایر جهادگران خراسان رضوی شاهد باشیم که این واحد سازمانی
خدمات ارزندهتری ارایه کند.
وی گفت :در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی که چندی
پیش برگزار شد شاهد دستاوردهای بسیار زیادی از خراسان رضوی
بودیم و امیدواریم در ادامه اینگونه دستاوردها گسترش پیدا کند.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر
تمدن سازی و ضرورت ایجاد تمدن نوین اسالمی ،گفت :فرهنگ،
زیرساخت تمدن سازی است و معتقدیم با فرهنگ اصیل اسالمی
میتوانیم تمدن نوین اسالمی را محقق کنیم .این موضوع از چندی
پیش در جهاددانشگاهی بهخوبی آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد :منظور ما از تمدن نوین اسالمی جامعهای

است که در آن سعادت دنیوی و اخروی مردم تامین شده؛ عقل ،قانون،
اخالق ،عدالت و علم و ادب حاکم باشد؛ کار مقدس شمرده شده و از
تنبلی و رانتخواری بیزار باشد؛ دارای اقتدار اقتصادی ،نظامی و دفاعی
که متکی بر فکر و تولید خود بوده باشد و آن تولید متکی بر علم
و فناوری پیشرفته خود باشد که بتواند روزآمدی خود را حفظ کند.
دکتر طیبی با اشاره به اینکه پیش از انقالب این احساس در
میان دینباوران وجود داشت که کشور بهعمد به عقب رانده شده
و اصرار به حاکمیت فرهنگ غربی در جامعه وجود دارد ،بیان کرد:
انقالب اسالمی تحقق پیدا کرد و نهادی به نام جهاددانشگاهی توسط
امام خمینی(ره) شکل گرفت که هدف آن اثبات توان فرهنگسازی
و تمدن سازی ما بود و خوشبختانه امروز پس از  ۴۱سال اثبات شده
که ما در همه زمینهها توان انجام کارهای بزرگ را داشته و داریم.
وی با اشاره به نقش جهاددانشگاهی در نهادسازی و الگوسازی در
جمهوری اسالمی ،افزود :همه تالش ما این است که این الگوسازی
را بیشتر توسعه دهیم.
رییس جهاددانشگاهی با تکید بر لزوم جهشهای بیشتر در این
نهاد افزود :ما امروز اثبات کردهایم که مشکلی برای حرکت در مرز
علم و فناوری و فرهنگسازی نداریم ،اما در جهت تحقق تمدن
نوین اسالمی باید اقدامات شایستهتری که توان انجام آن را داریم،
انجام دهیم و امیدواریم این حرکت را با همکاری همه همکاران
جهاددانشگاهی به انجام رسانیم.

لزوم شتاب دهی به حرکت رو به جلوی
جهاددانشگاهی خراسان رضوی

سرپرست سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی نیز در این
مراسم با اشاره به تالش برای ارایه خدمات گستردهتر و عمیقتر
به کشور بهعنوان یکی از راهبردهای جهاددانشگاهی ،گفت :مصمم
هستیم حرکت رو به جلوی جهاددانشگاهی خراسان رضوی را
بهعنوان یکنهاد دانشبنیان انقالبی شتاب دهیم.
دکتر بیدخوری ضمن قدردانی از دو دهه فعالیت دکتر سید
علیاکبر شمسیان بهعنوان رییس جهاددانشگاهی خراسان رضوی،
اظهار کرد :جهاددانشگاهی خراسان رضوی در حالی قدم به پنجمین
دهه فعالیتهای خود میگذارد که چالشهای بسیاری را پشت سر
گذاشته و دستاوردهای ارزشمندی را کسب کرده است.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی خراسان رضوی از واحدهای
پیشرو این نهاد است ،ادامه داد :یکی از ویژگیهای جهاددانشگاهی
خراسان رضوی آمیختگی و ارتباط نزدیک با دانشگاههای مادر و

مراکز علمی و فناوری در مشهد است.
دکتر بیدخوری تصریح کرد :در سال  ۱۳۸۵در نشستی با حضور
دکتر حمیدرضا طیبی ،رییس جهاددانشگاهی ،یکی از بزرگان
جهاددانشگاهی ضمن بیان خصایص مثبت جهاددانشگاهی خراسان
رضوی نقیصهای نیز برای این نهاد برشمرد که پس از آن بهمنظور
رفع این نقیصه ادبیات برنامهریزی ما تغییر کرد .ایشان گفتند که
جهاددانشگاهی فعالیتهای ارزشمند بسیاری انجام داده ،اما تاکنون
فعالیتی نداشته که بهعنوان یک نگین بدرخشد و برتر از سایر
فعالیتها نمود پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد :پس از آن نظام برنامهنویسی در
جهاددانشگاهی احیا شد و در فاصله کمی سند چشمانداز جایگاه
جهاددانشگاهی در کشور ترسیم شد و مالک عمل قرار گرفت و در این
میان جهاددانشگاهی خراسان رضوی مشتاقانه به این حرکت پیوست.
سرپرست سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به
نفوذ ایده وجود نگین در فعالیتهای جهاددانشگاهی در ناخودآگاه
جهادگران خراسان رضوی ،بیان کرد :پس از چندین سال تالش
مشخص شد که سیمرغ جهاددانشگاهی حاصل پرواز هماهنگ همه
پرندگان است و این موضوع میتواند ویژگی ممتاز و نگین سازمان
جهاددانشگاهی خراسان رضوی شود.
دکتر بیدخوری با بیان اینکه همبستگی و همدلی میان جهادگران
خود را در کنار دستاوردهای جهاددانشگاهی نشان میدهد ،عنوان
کرد :این حرکت هماهنگ جدای از نقشآفرینی تکتک همکاران
به رهبری دکتر سید علیاکبر شمسیان ،رییس پیشین سازمان
جهاددانشگاهی خراسان رضوی ،شکل گرفت؛ چراکه در وجود ایشان
مناعت طبع ،فروتنی ،تبعیت از خرد جمعی همراه با اقتدار و صالبت
وجود دارد و امیدوارم جهاددانشگاهی خراسان رضوی همچنان از این
جهادگر متواضع و بلند اندیش بهرهمند باشد.
وی در خصوص رویکردهای جدید مدیریتی خود در
جهاددانشگاهی خراسان رضوی ،گفت :باید بگویم که برنامهای جز
رجوع به جهادگران خوشفکر و با تجربه ندارم و به این بهانه به
یکی از خصوصیات دیگر جهاددانشگاهی اشاره میکنم .مقام معظم
رهبری در بخش دوم بیانیه گام دوم انقالب واژههای خودسازی،
جامعه پردازی و تمدن سازی را به کار بردهاند که این روزها بهشدت
به آن نیازمندیم .هر چند فعالیتهای فناورانه محور فعالیتهای این
نهاد انقالبی است ،اما در همین فعالیتهای فناورانه نیازمندیم به
جامعه پردازی و تمدن سازی رجوع کنیم.
سرپرست سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی بیان کرد :ما
جهادگران مشهد هیچگاه ایستایی را نیاموختیم و به سکون رضایت
ندادیم باور داریم باید فرصتشناسی را بهعنوان یکی از ظرفیتهای
این نهاد انقالبی به رسمیت شناخت.
وی افزود :فرصتشناسی برای ارایه خدمات گستردهتر و عمیقتر
به کشور و مردم بهویژه برای افراد کم برخوردار یکی از راهبردهای
ما بوده و هست و به یاری خدا و عنایات امام رضا (ع) مصمم هستیم
حرکت رو به جلوی این نهاد دانشبنیان انقالبی را شتاب دهیم.

هرچه امروز دارم از مجموعه جهاددانشگاهی است

رییس پیشین سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی تاکید کرد:
هرچه امروز دارم از مجموعه جهاددانشگاهی است.
دکتر شمسیان نیز در این ضمن قدردانی از تمامی جهادگران
جهاددانشگاهی خراسان رضوی به سابقه حضور خود در
جهاددانشگاهی اشاره و اظهار کرد :فعالیت رسمی بنده در
جهاددانشگاهی در سال  ۱۳۶۸آغاز شد و از آن روز تا به امروز
در دو مقطع در مجموع به مدت  ۱۹سال ریاست جهاددانشگاهی
خراسان رضوی را بر عهده داشتم و هرچه امروز دارم از مجموعه
جهاددانشگاهی است.
دکتر شمسیان با اشاره به اقدامات خود در دوران مدیریت بر
سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی ،توسعه امور زیربنایی،
راهاندازی دهها شورای مشورتی ،جذب نخبگان ،ایجاد درآمدهای
پایدار ،توجه به معیشت کارکنان ،گسترش فرهنگ گفتوگو ،تعامل
با همه سازمانها و نهادها ،کسب دهها جایزه ملی و بینالمللی ،اول
بودن مراکز فرهنگی ،علمی و پزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی
در سطح کشور و تدوین اسناد باالدستی استان را از جمله اقدامات
برشمرد.
وی تداوم وحدت و همبستگی را رمز موفقیت این نهاد در آینده
عنوان کرد و خواهان توجه مسئوالن و سازمانها به توانمندیهای
جهاددانشگاهی خراسان رضوی شد.

در نشست کمیته آموزش ،تحقیقات و فناوری کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۱۴۰۱تاکید شد؛

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۲۸ ،دیمـــاه:
در نشســـت کمیتـــه آمـــوزش ،تحقیقـــات و فنـــاوری
کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه ســـال  ۱۴۰۱بـــر حمایـــت از
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی تـــا رســـیدن بـــه مرحلـــه
تولیـــد صنعتـــی ،تاکیـــد شـــد.
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی
بـــا حضـــور در کمیتـــه آمـــوزش ،تحقیقـــات و فنـــاوری
کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه ســـال  1401کشـــور
بـــا اشـــاره بـــه توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی در
حوزههـــای مختلـــف ،اظهـــار کـــرد :جهاددانشـــگاهی بـــر
اســاس ماموریتــی کــه بــر عهــده دارد و تــاش در زمینــه
تبدی ــل دان ــش ب ــه فن ــاوری ،فعالیته ــای متع ــددی را در
حوزههـــای مختلـــف در حـــال انجـــام دارد و بســـیاری
از فناوریهـــا و محصـــوالت جهاددانشـــگاهی نیـــز در
راســـتای حـــل مشـــکالت موجـــود کشـــور اســـت.
وی اف ــزود :در ح ــوزه اص ــاح ن ــژاد دامه ــای س ــبک و
س ــنگین کار ب ــا موفقی ــت در ح ــال انج ــام اس ــت و در ب ــه
نـــژادی گام ،کار انجـــام شـــده اســـت و ایـــن توانمنـــدی
وجـــود دارد کـــه در زمینـــه اصـــاح نـــژاد اســـب ،شـــتر
و دیگـــر دامهـــای ســـبک و ســـنگین نیـــز بـــا حمایـــت
مجلـــس شـــورای اســـامی کار بـــه انجـــام برســـد.
دکتـــر طیبـــی تصریـــح کـــرد :پـــرورش ماهـــی
در قفـــس دیگـــر پـــروژهای اســـت کـــه از ســـوی
جهاددانشـــگاهی در حـــال انجـــام اســـت .در برنامـــه
ششـــم توســـعه پیشبینیشـــده بـــود کـــه  200هـــزار
تـــن در ســـال تولیـــد ماهـــی از ســـوی جهاددانشـــگاهی
انجـــام شـــود و در حـــال حاضـــر دانـــش تولیـــد تـــور و
پ ــرورش بچ ــه ماه ــی را ب ــه دس ــت آوردهای ــم و ای ــن کار
نیـــز بایـــد بـــا حمایتهـــای مجلـــس شـــورای اســـامی
وارد مرحلـــه صنعتـــی شـــود .جهاددانشـــگاهی در بحـــث
امنیـــت غذایـــی کشـــور توانمندیهـــای خوبـــی در
اختیـــار دارد و الزم اســـت حمایـــت شـــود تـــا کار بـــه
ســـرانجام برســـد.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی ادام ــه داد :در برنام ــه شش ــم

توســـعه پیشبینیشـــده بـــود کـــه نـــاوگان ریلـــی
کش ــور ب ــه ه ــدف تولی ــد داخ ــل ت ــا  85درص ــد برس ــد
و در ایـــن زمینـــه نیـــز جهاددانشـــگاهی بـــا حمایـــت
معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری ی ــک رام
قط ــار مت ــرو را تولی ــد ک ــرد ک ــه ای ــن قط ــار  85درص ــد
س ــاخت داخ ــل اس ــت .اکن ــون بای ــد حمای ــت ش ــود ت ــا
ق ــرارداد تجهی ــز واگ ــن ب ــا جهاددانش ــگاهی منعق ــد ش ــود،
زی ــرا دان ــش س ــاخت در اختی ــار جهاددانش ــگاهی اس ــت؛
در حالـــی کـــه نگـــران هســـتیم مجـــدد شـــاهد خریـــد
خارجـــی در ایـــن بخـــش باشـــیم و مجلـــس شـــورای
اســـامی بایـــد جلـــوی ایـــن موضـــوع را بگیـــرد.
وی افـــزود :دانـــش کسبشـــده در بخـــش سیســـتم
رانـــش را میتوانیـــم بـــرای قطارهـــای بیـــن شـــهری
نی ــز ب ــه کار بگیری ــم و در ح ــال حاض ــر جهاددانش ــگاهی
آمادگـــی دارد یـــک رام قطـــار بـــا  3تـــا  5واگـــن بـــا
س ــرعت  350کیلومت ــر را ب ــرای مس ــیرهای بی ــن ش ــهری
بســـازد و ایـــن پـــروژه نیازمنـــد حمایـــت ویـــژه مجلـــس
اســـت.
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اپراتورهـــای
تلفـــن همـــراه فوقالعـــاده اســـتراتژیک هســـتند ،افـــزود:
در زمین ــه س ــاخت تجهی ــزات مخابرات ــی و تلف ــن هم ــراه
نی ــز فعالیته ــای خوب ــی انج ــام ش ــده اس ــت و در ح ــال
حاضـــر آنتنهـــای اکتـــاو  1را بـــا موفقیـــت ســـاختهایم
و ای ــن تجهی ــزات هماکن ــون در ح ــال اس ــتفاده هس ــتند.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه فعالیتهـــای
ای ــن نه ــاد در زمین ــه پزش ــکی ،گف ــت :در زمین ــه درم ــان
نابـــاروری در حـــال حاضـــر  10مرکـــز درمـــان نابـــاروری
از جملـــه رویـــان و ابنســـینا ذیـــل جهاددانشـــگاهی
در اســـتانهای مختلـــف کشـــور فعالیـــت میکننـــد
و بـــا وجـــود  100مرکـــز درمـــان نابـــاروری دولتـــی و
خصوصـــی در کشـــور ،حـــدود  50درصـــد بـــار درمانـــی
در ایـــن بخـــش را جهاددانشـــگاهی بـــه دوش میکشـــد.
آمادگـــی داریـــم در راســـتای قانـــون جوانـــی جمعیـــت و
در صـــورت حمایـــت مجلـــس شـــورای اســـامی در هـــر

اس ــتان کش ــور ی ــک مرک ــز درم ــان ناب ــاروری راهان ــدازی
کنیـــم.
وی ادامـــه داد :یکـــی از مهمتریـــن نیازهـــای کشـــور
در بخـــش پزشـــکی ،زخـــم پوشهـــا هســـتند کـــه
عمدتـــا وارد میشـــوند و بیمـــاران بســـیاری از جملـــه
بیمـــاران دیابتـــی ،زخمهـــای بســـتر ،زخمهـــای ناشـــی
از ســـوختگی و مـــوارد مشـــابه بـــه ایـــن زخـــم پوشهـــا
نی ــاز دارن ــد .در ای ــن زمین ــه س ــه تکنول ــوژی مرتب ــط را
ب ــه دس ــت آوردهای ــم و ای ــن کار نی ــز بای ــد وارد مرحل ــه
تولیـــد صنعتـــی شـــود.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی گف ــت :اص ــاح نظ ــام جام ــع
هدایـــت شـــغلی نیـــز فعالیـــت دیگـــری اســـت کـــه
جهاددانشـــگاهی میتوانـــد در ایـــن زمینـــه مأموریـــت
کالن بـــر عهـــده بگیـــرد .الزم اســـت اســـتعدادهای
دانشـــجویان شناســـایی شـــود و در زمینههایـــی کـــه
عالقهمنـــد هســـتند ،هدایـــت شـــوند و بـــا تعریـــف
دورههـــای تکمیلـــی ،ایـــن افـــراد بـــرای آینـــده شـــغلی
خـــود توانمنـــد شـــوند.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه جهاددانشـــگاهی راههـــای
پیشـــرفت کشـــور را بهصـــورت میانبـــر طـــی میکنـــد،
افـــزود :جهاددانشـــگاهی مجموعـــهای اســـت فرهنگـــی،
علم ــی و فناوران ــه ب ــا روحی ــه جه ــادی ک ــه ب ــر اس ــاس
رویکـــردی کـــه در زمینـــه تبدیـــل دانـــش بـــه فنـــاوری
دارد ،بـــر اســـاس قانـــون بهعنـــوان نهـــاد عمومـــی
غیردولت ــی تعیی ــن ش ــده اس ــت .ه ــر می ــزان بودجــهای
ک ــه در اختی ــار جهاددانش ــگاهی ق ــرار گرفت ــه اس ــت نی ــز
ســه تــا پنــج برابــر ارزشافــزوده ایجــاد شــده اســت و بــه
همی ــن دلی ــل انتظ ــار مــیرود مجل ــس ش ــورای اس ــامی
نیـــز بـــا حمایتهـــای خـــود از جهاددانشـــگاهی ،مســـیر
تحقـــق اهـــداف ایـــن نهـــاد انقالبـــی را هموارتـــر کنـــد.
دکتـــر حبیـــباهلل دهمـــرده عضـــو کمیســـیون
آمـــوزش ،تحقیقـــات و فنـــاوری نیـــز در ایـــن نشســـت
بـــا اشـــاره بـــه فعالیتهـــای موفـــق جهاددانشـــگاهی
در نقـــاط مختلـــف کشـــور ،گفـــت :جهاددانشـــگاهی و
فعالیتهـــای ایـــن نهـــاد بهانـــدازه کافـــی شـــناخته
ش ــده هس ــتند و ای ــن مجموع ــه در بس ــیاری م ــوارد ک ــه
کشـــور دچـــار مشـــکالتی بـــوده اســـت ،بهخوبـــی ورود
کـــرده و مســـاله را حـــل کـــرده اســـت.
همچنیـــن دکتـــر محمـــد وحیـــدی دیگـــر عضـــو
کمیس ــیون آم ــوزش ،تحقیق ــات و فن ــاوری نی ــز در ای ــن
نشســـت اظهـــار کـــرد :بـــا توجـــه بـــه نـــوع فعالیـــت
جهاددانشـــگاهی و همچنیـــن وســـعت ایـــن فعالیتهـــا،
الزم اســـت از ایـــن مجموعـــه هرچـــه بیشـــتر حمایـــت
شـــود و در بودجـــه ســـال  1401نیـــز ردیفهـــای
ایـــن نهـــاد مـــورد حمایـــت قـــرار گیرنـــد .نکتـــه دیگـــر
اینکـــه مشـــخص شـــود فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی
در بخشهـــای مختلـــف ،دقیقـــا تـــا چـــه زمانـــی کامـــا
صنعتـــی میشـــوند ،زیـــرا مجلـــس بـــرای حمایـــت از
پروژههـــای جهاددانشـــگاهی بایـــد بـــازه زمانـــی الزم تـــا
صنعت ــی ش ــدن ای ــن پروژهه ــا را نی ــز بدان ــد .کمیس ــیون
آمـــوزش ،تحقیقـــات و فنـــاوری نیـــز از جهاددانشـــگاهی
حمایـــت خواهـــد کـــرد.
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دیگــر
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان  3اسفند
ماه  ،در مراسم تکریم و معارفه سرپرست جهاددانشگاهی
استان سمنان که با حضور معاون هماهنگی و امور مجلس
جهاددانشگاهی ،معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان و
جمعی از مسووالن استانی و کشوری سه شنبه  3اسفند ماه
 1400برگزار شد ،ضمن تجلیل از خدمات حسن رهایی
رئیس پیشین جهاددانشگاهی استان ،علی منصفیراد به
عنوان سرپرست جدید جهاددانشگاهی استان معرفی شد.
جهاددانشگاهی نهادی کمهزینه اما پربهره
دکتر عیسی علیزاده ،معاون هماهنگی و امور مجلس
جهاددانشگاهی معتقد است :موفقترین واحدهای استانی
جهاددانشگاهی در کشور ،واحدهایی هستند که حمایت و
پشتیبانی مسووالن استانی را پشت سر خود داشتند.
دکتر علیزاده در این آیین اظهار کرد :ما در
جهاددانشگاهی کشور آمادگی الزم را برای حمایت از
جهاددانشگاهی استان سمنان داریم.
وی از داشتن هدفگذاری و افق و چشمانداز پیش
رو به عنوان یکی دیگر از ویژگیهای واحدهای موفق
جهاددانشگاهی در سراسر کشور نام برد و اضافه کرد:
جهاددانشگاهی در این دوره میکوشد با برنامهریزی جامع و
تدوین سیاست های فرابخشی به رشد و توسعه بیش از پیش
این نهاد انقالبی کمک کند.
این عضو ارشد جهاددانشگاهی با اشاره به وجود همدلی
باال در بین نیروهای جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد :ما در
بین نهادها و سازمانهای کشور از معدود نهادهایی هستیم
که به جای استفاده از واژه کارمند از واژه "عضو" برای
همکاران استفاده میکنیم چرا که همه ما خود را عضوی از
این خانواده بزرگ میدانیم.
وی تصریح کرد :هر نهادی که می خواهد موفق شود باید
همه اعضای آن ،فارغ از پست و شغل و جایگاه سازمانیشان
در آن نقشآفرینی کنند و اعضای جهاددانشگاهی در سراسر
کشور از چنین ویژگی برخوردارند.
معاون جهاددانشگاهی کشور با اذعان به اینکه فضای
حاکم بر جهاددانشگاهی فضای بازی است ادامه داد :توصیه
ما به همکاران در استانها این است که اجازه دهید نیروها
و اعضای جهاددانشگاهی "حرف" بزنند در مجموعه جهاد

باید فضای باز گفتوگو و بحث و انتقاد وجود داشته باشد.
علیزاده با اشاره به نگاه متفاوت مقام معظم رهبری به
جهاددانشگاهی افزود :ما همچنان که مقام معظم رهبری
نیز فرمودند ،نهاد مقدس جهاددانشگاهی را یک فرهنگ
میدانیم .ما نه تنها فعالیتهای آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی
بلکه حتی فعالیتهای پژوهشی و علمی جهاددانشگاهی را
نیز در راستای فعالیتهای فرهنگی ارزیابی میکنیم چرا که
اینگونه فعالیتها نیز منجر به اعتمادسازی و امیدآفرینی
در جامعه میشود.
وی با بیان اینکه همه فعالیتهای جهاددانشگاهی بر پایه
فرهنگ ایرانی اسالمی استوار است ادامه داد :این نهادمقدس
در این چند دهه منشا خدمات شایانی برای کشور و نظام
بوده است.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با
اشاره به پایان دوره خدمت رئیس پیشین جهاددانشگاهی
استان در مصدر ریاست این نهاد گفت :پایان مدیریت در
جهاددانشگاهی به معنای پایان مسوولیت نیست .مسوولیت
همه ما در جهاددانشگاهی همیشگی است.
وی با اذعان به اینکه جهاددانشگاهی نهادی کمهزینه اما
پربهره است اضافه کرد :شرایط امروز کشور به گونهالی است
که نهادهایی همچون جهاددانشگاهی میتوانند در آن منشا
اثرات زیادی باشند.
علیزاده با اشاره به برخورداری این نهاد انقالبی از بیش
از 2000عضو هیات علمی اظهار کرد :جهاددانشگاهی از
پشتوانه علمی و پزوهشی بسیار ارزندهای برخوردار است.
وی از وجود معتبرترین مرکز رصد و افکارسنجی کشور
در جهاددانشگاهی به عنوان یک سرمایه مهم نام برد و گفت:
امروزه نمیتوان بدون توجه به افکارسنجی و نظرسنجی
تصمیمگیری کرد لذا باید مبتنی بر افکارسنجی به حل
مسائل کشور و استان پرداخت.
وی خواستار اعتماد بیشتر به افکارسنجی های این
نهاد انقالبی شد و گفت :جهاددانشگاهی با تجربه  18ساله
افکارسنجی و نظرسنجی ،تنها نهادی است که یک روز قبل
از انتخاباتها ،نتایج انتخابات را اعالم و یا درصد مشارکت را
با کمترین انحراف ممکن اعالم میکند.
وی تصریح کرد :جهاددانشگاهی امروز با بهرهمندی از

نسل چهارم آموزشی از توانمندی بسیار باالیی برخوردار
است و انتظار میرود دستگاههای استانی از این ظرفیتها
بهرهمندی بیشتری بگیرند.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی از وجود
چندین پژوهشگاه و پژوهشکده مهم در جهاددانشگاهی به
عنوان یک ظرفیت کمنظیر نام برد و گفت :جهاددانشگاهی
همواره همسو با نظام و در راستای حمایت از دولتها گام
برداشته است چرا که جهاددانشگاهی خود را بازویی توانمند
برای مسووالن نظام و دولت میداند.
وی با اشاره به تاکیدات رهبری معظم انقالب در خصوص
لزوم جوانسازی جمعیت تصریح کرد :در حال حاضر بیش
از 20درصد زوجهای ایرانی نابارور هستند و کمک به
بارورسازی این زوجها تا حدودی میتواند مشکل جمعیت
را در کشور ما مرتفع کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه جهاددانشگاهی نتوانسته در
درمان ناباروری از تعرفه های دولتی بهرهمند شود گفت:
50درصد درمان ناباروری در کشور بر دوش جهاددانشگاهی
است لذا استفاده از تعرفه های دولتی و اعطای یارانه دولتی
به این بخش می تواند بخش مهمی از مشکالت کشور در
حوزه جمعیتی را حل کند.
علیزاده میزان موفقیت درمان ناباروری در جهاددانشگاهی
را  45تا 50درصد ارزیابی و تصریح کرد :به نظر میرسد که
اگر حمایت جدی از جهاددانشگاهی و حوزه درمان ناباروری
آن صورت گیرد در یک بازه  4تا  5ساله میتوان بخش
مهمی از معضل ناشی از پیری جمعیت را حل و زمینه
جوانسازی جمعیت را فراهم کرد.
وی خواستار اعطای تعرفه های دولتی به درمان ناباروری
در حوزه های مرتبط با جهاددانشگاهی شد و گفت :انجام
درمانها با تعرفه دولتی بستر را برای بهره گیری جمعیت
بیشتری از ظرفیت های باالی جهاددانشگاهی در این حوزه
فراهم میکند.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با بیان
اینکه اعضای جهاددانشگاهی با جان و دل در حوزه درمان
ناباروری کار میکنند افزود :جهاددانشگاهی در حوزه های
مختلف پژوهشگران دغدغهمند و متعهدی دارد.
وی با اشاره به اقدامات جهاددانشگاهی در استان گفت:
در استان سمنان قرار است هم در حوزه درمان سرطان و
خصوصا سرطانهای مرتبط با زنان و هم در حوزه درمان
ناباروری چه در بخش انسانی و چه در حوزه بهنژاد دامی
اقدامات شاخصی صورت گیرد و لذا همکاران ما نیازمند
حمایت از سوی مسووالن استانی هستند .ما نیز در
جهاددانشگاهی کشور آماده هرگونه همکاری و حمایت و
پشتیبانی در این بخشها هستیم.

منتظر گشودن مرزهای جدید علم و
شکوفایی در جهاد دانشگاهی هستیم

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با
اشاره به ظرفیتهای باالی جهاددانشگاهی گفت :این نهاد
انقالبی مروج اعتماد به نفس و مایه امیدواری برای جامعه
نخبگانی کشور است.
احمد ریواده در این آیین  به توجه ویژه رهبری معظم
انقالب به جهاددانشگاهی اشاره و اظهار کرد :جهاددانشگاهی
از جمله موسسات و سازمانهایی است که از بدو تشکیل
تاکنون همواره مورد حمایت رهبر کبیر انقالب و مقام معظم
رهبری بوده است.
وی با اذعان به اینکه جمهوری اسالمی ایران امروز در حوزه 
علم و دانش در منطقه ،پیشرو است افزود :برای کسب این
جایگاه سازمانها و دستگاههای متعددی تالش کردند اما نقش
جهاددانشگاهی و پژوهشگاهها و پژوهشکدههای آن در کسب
این جایگاه ممتاز ،و توسعه مرزهای دانش ،ویژه بوده است.
ریواده با بیان اینکه کشور ما امروز در بسیاری از بخشها

رویکرد جهاددانشگاهی
در حوزه فرهنگی توجه به کارهای
بر زمین مانده است

رئیس پیشین جهاددانشگاهی استان سمنان نیز گفت:
رویکرد این نهاد انقالبی به حوزههای فرهنگی توجه به
کارهای بر زمین مانده بوده است.
حسن رهایی از حمایتهای مقام معظم رهبری به عنوان
مهمترین سرمایه و پیشران جهاددانشگاهی در راستای
توسعه این نهاد نام برد و اظهار کرد :رهبری معظم انقالب
همواره نگرشی جوانمحور و پیشران به جهاددانشگاهی
داشته است.
وی افزود :تالش جهاددانشگاهی استان در این دوره بر
این بوده که طرحها و فعالیت های آن بر روی ریل و در مسیر
اسناد باالدستی باشد.
رئیس پیشین جهاددانشگاهی استان سمنان با بیان اینکه
جهاددانشگاهی چه در حوزه پژوهشی و چه در حوزه های
آموزشی و فرهنگی طرح ها و پروژههای شاخصی داشته
تصریح کرد :ایجاد گروه برنامهریزی کویر ،ساماندهی به

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

در مرزهای دانش حرکت میکند اضافه کرد :کسب رتبه 16
دنیا توسط جمهوری اسالمی مرهون تالشها و مجاهدتهای
دانشمندان و اساتید و خصوصا نهادهای پیشرویی همچون
جهاددانشگاهی است.
وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی نقش بی بدلیلی در
تقویت اراده ملی نخبگان دارد خاطرنشان کرد :سرعت فعلی
فعالیتهای انجام شده توسط جهاد دانشگاهی بسیار مناسب
و شایسته تحسین است و از همین رو ما منتظریم تا در
آینده نزدیک شاهد گشوده شدن مرزهای جدیدی از علم و
شکوفایی در جهاد دانشگاهی باشیم.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان
اینکه سابقه درخشان جهاد دانشگاهی سبب شده انتظارات
و توقعات از این نهاد انقالبی باال باشد ادامه داد :جهاد
دانشگاهی ثابت کرده که میتواند با امکانات حداقلی ،منشاء
اقدامات موثر و بزرگی باشد.
ریواده بر لزوم توجه بیشتر به روحیه جهادی و انقالبی در
جهاددانشگاهی تاکید و تصریح کرد :نهادی با روحیه جهادی
و انقالبی همچون جهاددانشگاهی ،میتواند با حرکت در
مرزهای دانش ،تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
معاون استاندار سمنان با اشاره به سفر مقام معظم رهبری
به سمنان گفت :بنابر سخن رهبر معظم انقالب ،مردم استان
سمنان ،دارای دو خصلت دینداری و دانش پژوهی هستند.
مردم دیندار این استان در همه عرصههای انقالب عمدتا
جزء سه استان نخست کشور بودند و این مهم چه در حوزه
مقاومت مردم ایران در دوران دفاع مقدس و چه در حوزه
پیشرفتهای علمی و دانشگاهی به روشنی پیداست.
وی به نسبت خوب دانشجو به جمعیت در استان سمنان
پرداخت و گفت :نسبت دانشجو به جمعیت در این استان در
یک دوره ای یک ششم و امروزه یک دهم است و این به آن
معنا است که از هر  10نفر در این استان پهناور یک نفر در
سنگر علم حضور دارد.
ریواده همچنین از این استان به عنوان استان پایلوت
وحدت و همدلی یاد کرد و گفت :مدیران استان باید حتما به
همدلی و وحدت در این استان توجه ویژه کنند.
معاون استاندار سمنان از مردمی بودن به مثابه یکی از
شاخصترین ویژگیهای دولت سیزدهم نام برد و اظهار کرد:
انتظار میرود که مدیران با تالش عالمانه به رشد و توسعه
استان و تحقق رشد اقتصادی 8.6درصدی هدفگذاری شده
کمک کنند.
وی همچنین با تجلیل از خدمات حسن رهایی رئیس
پیشین جهاددانشگاهی استان اظهارامیدواری کرد :علی
منصفیراد سرپرست جدید جهاددانشگاهی استان با روحیه
جهادی و انقالبی از ظرفیت های جهاددانشگاهی در راستای
رشد و توسعه همه جانبه استان بهره بگیرند.
علی منصفیراد سرپرست جدید جهاددانشگاهی استان

سمنان نیز در این مراسم با اشاره به بار سنگین مسوولیت در
دولت مردمی دکتر رییسی گفت :کار کردن در این دولت که
مسووالنی پای کار و متعهد و انقالبی دارد باعث افتخار است.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی استان در چند سال
اخیر پروژههای متنوع و وزینی اجرایی کرده افزود :تالش
ما نیز بر این است که کارهای گزین و گزیده را همچنان
ادامه دهیم.
سرپرست جدید جهاددانشگاهی استان با اشاره به
مطالبات رهبری معظم انقالب از جهاددانشگاهی خاطرنشان
کرد :رفع نیازهای اساسی و خنثیسازی تحریمها مهمترین
مطالبه رهبری معظم انقالب از جهاددانشگاهی است و ما در
جهاددانشگاهی استان نیز میکوشیم در همین راستا گام
برداریم.
وی با اشاره به اجرایی شدن طرحهای فناورانه در اکثر
استانها وعده داد :حداقل دو طرح فناورانه را متناسب با
توانمندیها و ظرفیتهای استان در جهاددانشگاهی استان
سمنان اجرایی و عملیاتی کند.
منصفیراد با اشاره به هدفگذاری استانداری سمنان برای
تحقق رشد 8.6درصدی گفت :جهاددانشگاهی استان سمنان
نیز تالش میکند نقش خود را در تحقق این میزان رشد
اقتصادی به بهترین نحو ایفا کند.
وی تصریح کرد :جهاددانشگاهی استان متناسب با
پتانسیلهای استان طرحها و پروژههایی را تعریف و اجرایی
خواهد کرد و انتظار میرود که مسووالن استانی با حمایت
از این نهاد انقالبی به رشد و توسعه بیش از پیش این نهاد
اقالبی کمک کنند.

پروژه رویان مهدیشهر ،پروژه گیاهان دارویی بسطام ،ایجاد
آزمایشگاه محصوالت معدنی و...از مهمترین پروژههای
جهاددانشگاهی در استان است.
رهایی از هدفگذاری پروژه رویان مهدیشهر در دو بخش
انسانی و بهنژاد دامی خبر داد و گفت :خوشبختانه این پروژه
شاخص جهاددانشگاهی در این چند سال به نتایج خوبی
رسیده است .خرید قریب 2000هکتار زمین ،احداث سه
ساختمان  ،محوطهسازی در این مجموعه و طراحی و اخذ
مجوزها از اقداماتی بوده که برای تکمیل این پروژه در استان
صورت گرفته است.
وی با اشاره به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری در
خصوص استفاده از ظرفیت های کویر خاطرنشان کرد:
جهاددانشگاهی استان در همین راستا پژوهشکده کویر
جهاددانشگاهی را پیگیری کرد و عالوه بر آن  ،ایجاد گروه
برنامهریزی کویر با هدف توسعه صنعت گردشگری در کویر
از دیگر اقدامات مهم جهاددانشگاهی استان بوده است.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان سمنان با بیان
اینکه مرکز تخصصی تولیدات گیاهان دارویی بسطام از دیگر
پروژه های جهاددانشگاهی استان است گفت :در ارتباط با
این پروژه نیز عالوه بر تامین زمین ،مجوز حفر چاه آب و
پذیره نویشی اولیه پروژه انجام شده است.
رهایی بر لزوم حمایت مسووالن استانی از جهاددانشگاهی
تاکید و خاطرنشان کرد :مهمترین راه کمک به
جهاددانشگاهی استان این است که به جوانان این نهاد
انقالبی اعتماد بیشتری شود و طرحهای بیشتری به این نهاد
انقالبی و چابک سپرده شود.
وی با بیان اینکه هر طرحی به جهاددانشگاهی سپرده شود
بهره وری چندبرابری خواهد داشت گفت :جهاددانشگاهی
استان در حوزه آموزشی نیز بیش از  2000دوره آموزشی
را برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی استان در دوران کرونا
با برگزاری دوره های تخصصی کمک شایانی به کنترل این
بیماری کرد افزود :تربیت بیش از 100کمک پرستار در این
شرایط کرونایی توانست به تامین نیروی انسانی کارآمد در
استان کمک کند .نیروها و کمک پرستارهایی که بیش از
90درصد آنها در همین دوره به کارگیری شدند.
رئیس پیشین جهاددانشگاهی استان از اجرای طرح
موفق مشاغل خانگی با همکاری اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان خبر داد و افزود :با اجرای این طرح اتفاقات
خوبی در حوزه بازاریابی و عرضه تولیدات مشاغل خانگی
رقم خورد.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان سمنان همچنین
خاطرنشان کرد :با پیگیریهایی که صورت گرفت اعتباری
افزون بر  22میلیارد تومان برای تکمیل و اجرای پروژه های
جهاددانشگاهی در استان سمنان جذب شد.
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روابــط عمومــی پژوهشــگاه ابنســینای
جهاددانشــگاهی ۱۱ ،آبــان ماه :رییــس جهاددانشــگاهی
در بازدیــد از پژوهشــگاه ابنســینای ایــن نهــاد تاکیــد
کــرد :فعالیــت پژوهشــی بایــد هــم ارزش علمــی و هــم
ارزش اقتصــادی داشــته باشــد و فنــاوری تولیــد شــود کــه
در دنیــا تولیــد میشــود و میدانیــم بــا انجــام آن قطعــاً
بــه نتیجــه میرســیم.
مراســم بازدیــد از پژوهشــگاه ابنســینا جهاددانشــگاهی
بــا حضــور دکتــر حمیدرضــا طیبی رییــس جهاددانشــگاهی،
دکتــر محمدرضــا پورعابــدی معــاون پژوهــش و فنــاوری
ایــن نهــاد و دکتــر اســماعیلی جاویــد مدیــرکل دفتــر
تخصصــی پزشــکی جهاددانشــگاهی و رییــس و معاونــان
پژوهشــگاه ابنســینا برگــزار و طــی نشســتی مشــترک
پروژههــای پژوهشــی و فنــاوری ایــن پژوهشــگاه مــورد
بررســی و ارزیابــی قــرار گرفــت.
در ایــن مراســم دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه اینکــه
پژوهشــگاه ابنســینای جهاددانشــگاهی مســیر و قدمهــای
خــود را در پیشــرفت ،بهدرســتی برداشــته و بهخوبــی طــی
کــرده اســت ،گفــت :فعالیــت پژوهشــی بایــد هــم ارزش
علمــی و هــم ارزش اقتصــادی داشــته باشــد و فنــاوری
تولیــد شــود کــه در دنیــا تولیــد میشــود و میدانیــم
بــا انجــام آن قطعــا بــه نتیجــه میرســیم؛ گرچــه ممکــن
اســت در زمــان طوالنیتــری نتیجــه داشــته باشــیم.
وی افــزود :عــاوه بــر ایــن بایــد حــوزه نــوآوری کــه
در مجموعــه وجــود دارد گســترش و تقویــت شــود کــه در
ســتاد جهاددانشــگاهی مــورد توجــه ویــژه اســت.
رییــس جهاددانشــگاهی در ادامــه بــر لــزوم
اطالعرســانی فعالیتهــای تحقیقاتــی انجامگرفتــه و در
دســت انجــام توســط پژوهشــگاه ابنســینا جهاددانشــگاهی

تاکیــد کــرد و آن را الزمــه انعــکاس مطلــوب دســتاوردهای
ایــن نهــاد دانســت.
وی در حــوزه آمــوزش نیــز بــر فراهــم بــودن امــکان
تربیــت افــراد متخصــص در ایــن پژوهشــگاه تاکیــد و اظهــار
کــرد :بــا توجــه بــه ارتباطــات خوبــی کــه جهاددانشــگاهی
بــا کشــور ســوریه برقــرار کــرده اســت ،امــکان بســط
فعالیتهــای آموزشــی و ارایــه ایــن خدمــت در کشــور
مذکــور وجــود دارد.
در ادامــه ،دکتــر پورعابــدی معــاون پژوهــش و فنــاوری
جهاددانشــگاهی نیــز بــر فراهــم بــودن فرصــت بــرای
پژوهشــگران جهــت انتخــاب موضوعــات پژوهشــی قــوی
تاکیــد کــرد و فعالیتهــای ترویجــی انجــام شــده در
فضــای مجــازی و تبلیغــات مرکــز درمــان در حــوزه درمــان
نابــاروری را از نقــاط قــوت فعالیــت پژوهشــگاه مطــرح
کردنــد.
وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر تجاریســازی و انجــام
پژوهــش قبــل و بعــد تجاریســازی اظهــار کــرد :تاســیس
شــرکت توســعه زیســتفناوری ملــت از فعالیتهــای
بســیار خــوب انجــام شــده در پژوهشــگاه ابنســینا
جهاددانشــگاهی اســت.
در ایــن مراســم دکتــر اســماعیلی جاویــد مدیــرکل
دفتــر تخصصــی پزشــکی جهاددانشــگاهی نیــز بــا تاکیــد
بــر اینکــه پژوهشــگاه ابنســینا بــر مرزهــای دانــش
فعالیــت میکنــد بــر لــزوم اطالعرســانی ،فعالیتهــا و بــر
ضــرورت پوشــش خبــری تولیــد دانــش و تولیــد فنــاوری
توســط اســاتید ،تاکیــد کــرد.
دکتــر محمدرضــا صادقــی رییــس پژوهشــگاه
ابنســینای جهاددانشــگاهی نیــز ضمــن تاکیــد بــر تمرکــز
محققــان پژوهشــگاه بــر انجــام طرحهــای فناورانــه و

کاربــردی ،بــه معرفــی طرحهــای شــاخص پژوهشــگاه
پرداخــت و در راســتای طرحهــای فناورانــه و رســاندن
محصــوالت بــه بــازار و تمرکــز بــر عرصــه تولیــد ،خدمــات
مرکــز رشــد و شــرکتهای تابعــه را یــادآور شــد.
گفتنــی اســت ،در ادامــه دکتــر رامیــن قهرمــانزاده
معــاون پژوهــش پژوهشــگاه ابنســینا بــه معرفــی حــوزه
پژوهــش و محــور فعالیتهــای گروههــای پژوهشــی
پرداخــت و طرحهــای پژوهشــی و برنامههــای فناورانــه
هــر یــک از گروههــا در ایــن پژوهشــگاه را اعــام کــرد.
طراحــی دانــش فنــی و تولیــد کیــت  Rapidبــرای
کرونــا ،تولیــد کنژوگــه هــای آنتیبــادی فلورســانس
پلــی کلونــال و تولیــد آنتیبــادی منوکلونــال برضــد
 ،19-Covidتولیــد فــراورده نوترکیــب ،Streptavidin
تولیــد کیــت اندازهگیــری ،Anti Sperm Antibody
تولیــد کیــت آنتــی مولریــن هورمــون ( )AMHو  ...کــه
تمامــا در همــکاری بــا شــرکتهای تولیــدی و مراکــزی
گوناگــون در حــال انجــام اســت از جملــه برنامههــای
فناورانــه گــروه ایمنوشــیمی پژوهشــگاه ابنســینا
جهاددانشــگاهی اعــام شــد.
همچنیــن ارزیابــی ایمنــی و اثربخشــی تزریــق داخــل
رحمــی ســلولهای بنیــادی آندومتــر آلــوژن مشــتق از
خــون قاعدگــی در درمــان زنــان دچــار شکســت مکــرر
النه-گزینــی و مصــوب ســتاد ســلولهای بنیــادی ســال
 1400و ...بررســی ایمونیزاســیون غیرفعــال بــا تولیــد
آنتیبــادی منوکلونــال علیــه آنتیبادیهــای نوترکیــب
 PlPD، PilQ-PilA DSL Regionســودوموناس
آئروژینــوزا در مــدل موشــی سپســیس ناشــی از زخــم
ســوختگی و  ...از جملــه برنامههــای فناورانــه گــروه
پژوهشــی هیبریدومــا و ایمونوبیولــوژی تولیدمثــل اعــام
شــد.
در گــروه مهندســی بافــت ،ارزیابــی ایمنــی و اثربخشــی
تزریــق ســلولهای بنیادیــن مشــتق شــده از خــون
قاعدگــی بــه داخــل بافــت تخمــدان بیمــاران مبتــا بــه
کاهــش شــدید ذخیــره تخمدانــی ،بانــک ســلولهای
بنیــادی خــون قاعدگــی بانــوان ،ارزیابــی اثربخشــی تزریــق
محیــط کشــت رویــی ســلولهای بنیــادی آلــوژن مشــتق
از خــون قاعدگــی در بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری کوویــد
–  19متوســط تــا شــدید :کار آزمایــی بالینــی فــاز  3و
 ...از جملــه برنامههــای فناورانــه گــروه پژوهشــی مذکــور
اعــام شــد.
دســتیابی بــه دانــش فنــی تولیــد الیــاف بــر پایــه
آلژینــات بــرای درمــان زخــم ،تولیــد آنزیمهــای پرمصــرف
کیتهــای تشــخیص طبــی ،طراحــی فرموالســیون بهینــه
از نانــو ذرات اکســید روی بــر بســتر پلیمــر کایتــوزان
جهــت دانــش زخــم پــوش پیشــرفته درمانــی و  ...از
جملــه برنامههــای فناورانــه گــروه پژوهشــی نانوتکنولــوژی
پژوهشــگاه اعــام شــد.

با حضور معاونان هامهنگی و پشتیبانی جهاددانشگاهی؛
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روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی۱۰ ،
بهمنماه:مراسم تکریم و معارفه سرپرست جهاددانشگاهی
آذربایجان غربی با حضور معاونان هماهنگی و امور مجلس و
پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی برگزار شد.
مراسم تکریم و معارفه سرپرست جهاددانشگاهی
آذربایجان غربی با حضور دکتر عیسی علیزاده سرپرست
معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی،
دکتر مهدی باصولی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع
جهاددانشگاهی و مسئوالن استانی در مجتمع پژوهش و
فناوری جهاددانشگاهی آذربایجان غربی برگزار شد.
دکتر علیزاده ،در این مراسم گفت :واحدهای
جهاددانشگاهی با استفاده ظرفیتهای استانی در جهت
توسعه نقشآفرینی کند.
سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس
جهاددانشگاهی ضمن قدردانی از تالشهای شبانهروزی
دکتر امین رستم زاده در کسوت ریاست پیشین
جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی و آرزوی موفقیت
برای دکتر حسین زاده ،ریاست جدید واحد ،الزمه موفقیت
یک واحد را همدلی و همکاری همه اعضای آن مجموعه
دانست و گفت :راز موفقیت جهاددانشگاهی همواره وجود
عنصر همدلی ،هماهنگی و انسجام بین اعضا است چرا که
موفقیتها بدون همراهی همه اعضا میسر نمیشود و این امر
در جهاددانشگاهی نمود و ظهور یافته است.
وی خاطرنشان کرد :مقام معظم رهبری همواره در دیدار
روسای واحدهای جهاددانشگاهی به  2بعد جهاد و دانشگاه
بسیار تاکید دارند و تمایز فعالیتهای جهاددانشگاهی را با
سایر نهادها در معنای این دو واژه میتوان خالصه کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی
اظهار کرد :جهاددانشگاهی توانسته در  42سال گذشته بنا
به فرموده رهبری ،رویش مبارک انقالب اسالمی باشد و با
توجه به اینکه بسیاری از ساختارهای فعلی جهاددانشگاهی
بهصورت دستوری در ساختار اولیه وجود نداشت اما
بهمرورزمان ،جهاددانشگاهی توانسته ساختارهای خوبی را
با توجه به نیازهای روز جامعه ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در حوزههای

کشاورزی ،معدن و گردشگری ،هممرزی با  3کشور دارای
ظرفیتهای بسیاری است ،گفت :جهاددانشگاهی باید از این
ظرفیتهای استانی استفاده کند و در جهت توسعه منطقه
نقشآفرینی کند.
دکتر علیزاده با تاکید بر اینکه واحدهای موفق با تعامل
با سایر نهاد و سازمانها از ظرفیت آنها استفاده میکنند
و در استان نیز تالش شد که این تعامل با استانداری و
سایر مجموعهها انجام شود ،اظهار کرد :جهاددانشگاهی نباید
جزیرهای عمل کرده و پتانسیلهای استان مغفول بماند بلکه
با تعامل بیشتر از پتانسیلهای موجود باید بهرهمند شد.
سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس
جهاددانشگاهی با بیان اینکه نمایشگاه اخیر دستاوردهای
جهاددانشگاهی در تهران بازخورد بسیار خوبی داشته و
نمایندگان مجلس ،وزا و معاونان ریاست جمهوری و مدیران
ردهباال از این دستاوردها بازدید کردند ،گفت :متاسفانه با
وجود دستاوردهای کسبشده هنوز بسیاری از فعالیتهای
جهاددانشگاهی شناختهنشده که باید بیش از گذشته این
فعالیتها و دستاوردها عرضه شود .الزمه عرضه دستاوردها
مستلزم آن است که آرامش در مجموعه حفظ شود.
وی ضمن آرزوی موفقیت برای ریاست جدید
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی برنامهریزی کوتاه مدت،
میانمدت و بلندمدت را اصلی مهم در مسیر رسیدن واحد
استانی به قلههای موفقیت پیش رو عنوان کرد و گفت:
واحدهای موفق جهاددانشگاهی همواره در بخشهای
مختلف دارای رشدی متوازن بودند و تنها درخشیدن یک
بخش سبب موفقیت واحد نمیشود.
دکتر علیزاده بر لزوم توجه به حوزه کارآفرینی و آموزش
در کنار پژوهش ،بر اهمیت نقش حوزه فرهنگی تاکید کرد
و افزود :استفاده صحیح از ظرفیتهای ایسنا ،ایکنا و ایسپا
میتواند نقش مهمی در معرفی ظرفیتها و استفاده کارآمد
از توان استان داشته باشد.
دکتر رضا حسین زاده سرپرست جهاددانشگاهی
آذربایجان غربی نیز در این مراسم شرایط فعلی و
موفقیتهای واحد آذربایجان غربی را مرهون تالشهای
مدیران قبلی و تکتک کارکنان دانست و ضمن قدردانی

از تالشهای دکتر رستم زاده گفت :دکتر رستم زاده در
شرایط سخت کرونایی که تمام کشور درگیر این پاندمی
بود ،توانست با همدلی و همفکری جهادگران جهاددانشگاهی
استان پرچم واحد را همچنان با تمام قدرت باال نگه دارد.
دکتر حسین زاده با بیان اینکه نیتها همواره در
جهاددانشگاهی مثبت بوده و هست و نگرشها جهادی است؛
لذا همه تالش میکنند اثرگذاری مثبتی در مجموعه داشته
باشند ،ادامه داد :جهاددانشگاهی توسط ،شهیدانی چون
تهرانیها نسل به نسل به این جایگاه رسیده است لذا نباید
هیچ کوتاهی در عمل به مسئولیتها صورت گیرد.
وی ادامه داد :مشکالت موجود با شرط همدلی و انسجام
ما را توانمندتر خواهد کرد و نباید به مشکالت با دید
بزرگنمایانه نگاه کرد بلکه باید برای مشکالت تدبیر الزم
را داشته باشیم.
سرپرست جهاددانشگاهی استان دغدغه مندی ،تعقل
و تدبیر و همدلی برای حل مشکالت را از ویژگیهای
جهادگران جهاددانشگاهی عنوان کرد و گفت :با وجود
درآمد پایین ،عالقه و تعهد قلبی به جهاددانشگاهی ،کارکنان
مجموعه را پای کار و ثابتقدم نگهداشته است.
وی با تاکید بر اینکه باید تالش شود بهعنوان مجموعهای
تاثیرگذار در ساختار استانی باشیم ،با اشاره به برنامههای
مدیریتی جدید در جهاددانشگاهی استان اظهار کرد :یافتن
نقاط قوت استانی ،همفکری با سایر سازمانها و نهادها و ایجاد
فناوریهایی علمی و پژوهشی مرتبط با پتانسیلهای استان
دغدغه فکری مجموعه جهاددانشگاهی در استان خواهد بود.
دکتر حسین زاده با بیان اینکه از طریق تخصصی کردن
فعالیتها میتوان اثرگذاری خوبی در استان ایجاد کنیم،
یادآور شد :آذربایجان غربی پتانسیلهای بسیار خوبی دارد
که بهعنوان مثال دریاچه ارومیه بهعنوان منبعی غنی یکی از
این ظرفیتهاست لذا ضروری است پتانسیلها را شناسایی
و در جهت رفع نیازهای اساسی استان و کشور از آنها بهره
جست.
وی هممرزی با کشورهای همسایه را ظرفیتی بیبدیل
برای انتقال دانش و مهارت ذکر و خاطرنشان کرد :میتوان
با استفاده از پتانسیل و ظرفیت همسایگی با کشورهای
خارجی ،کارهای علمی و فناورانه شاخص و آموزشهای
تخصصی و فوق تخصصی را به سایر کشورها نیز عرضه کنیم.
همچنین دکتر امین رستم زاده رییس پیشین
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی نیز در این مراسم با تاکید
بر اینکه الزمه موفقیت ،کار تیمی و جهادی در چرخه و مدل
مدیریتی است ،افزود :اگرچه موضوع تحریمها ،حادثه انفجار
در واحد و شیوع پاندمی کرونا مشکالتی را برای واحد ایجاد
کرد اما برحسب وظیفه و رسالتی که بر عهده داشتیم باکار
تیمی جهاددانشگاهی استان را در حوزهها و معاونتهای
مختلف پیش بردیم.
وی با تشریح فعالیتهای این نهاد طی دو سال گذشته
اظهار کرد :با توجه به برنامهریزی جهت رشد ساختارهای
پژوهشی در واحد آذربایجان غربی طی یک مدیریت جهادی
و با کمک پژوهشگران متعهد جهادی ،تعداد ساختارهای
پژوهشی واحد با مجوز اصولی و قطعی از دو مورد در سال
 ۹۷به  ۴مورد در سال  ۹۹افزایش داده شده است.
بر اساس این گزارش ،در پایان از تالشهای دکتر رستم
زاده با اهدای تندیس و لوح تقدیر و تشکر به عمل آمد.
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روابـــط عمومـــی ســـازمان دانشـــجویان
جهاددانشـــگاهی ۱۰ ،بهمنماه:آییـــن تکریـــم
مه ــدی عباس ــی ریی ــس س ــابق و معارف ــه دکت ــر
رضـــا فریـــد زاده سرپرســـت جدیـــد ســـازمان
دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی بـــا تاکیـــد بـــر
ادامـــه اقداماتـــی قبلـــی ایـــن ســـازمان همچـــون
تکمیـــل شبکهســـازی دانشـــجویی برگـــزار
شـــد.
آییـــن تکریـــم رییـــس ســـابق و سرپرســـت
جدیـــد ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی
بـــا حضـــور مهنـــدس علیرضـــا زجاجـــی
مشـــاور رییـــس و مدیـــرکل حـــوزه ریاســـت
جهاددانشـــگاهی و دکتـــر جمـــال رحیمیـــان
سرپرســـت معاونـــت فرهنگـــی ایـــن نهـــاد شـــنبه
 9بهمنمـــاه برگـــزار شـــد.
مهنـــدس زجاجـــی در ایـــن مراســـم گفـــت:
امیدواریـــم سرپرســـت جدیـــد ســـازمان
دانشـــجویان بـــا شـــناختی کـــه از پیـــش نســـبت
بـــه ایـــن مجموعهدارنـــد تکمیلکننـــده
کارهـــا و زحماتـــی باشـــند کـــه از زمـــان
تشـــکیل ســـازمان دانشـــجویان انجا مشـــده
اســـت.
وی تاکیـــد کـــرد :شبکهســـازی دانشـــجویی
کـــه در دوره ریاســـت قبلـــی ایجادشـــده اســـت
تکمیـــل و بـــه مرحلـــه کامـــل خـــودش برســـد و
واقعـــا بتوانیـــم خـــادم مـــردم باشـــیم.

مهنـــدس زجاجـــی ادامـــه داد :فکـــر میکنـــم
کـــه در دانشـــگا هها و در میـــان قشـــر دانشـــجو،
عالق ــه ب ــه خدم ــت ب ــه محرومی ــن زی ــاد اس ــت
و بایـــد بتوانیـــم ایـــن کارهـــا را کامـــل کنیـــم
و شـــبکه دانشـــجویی را بهگونـــهای طراحـــی و
تنظیـــم کنیـــم تـــا در ایامـــی همچـــون نـــوروز،
بتـــوان در قالـــب تیـــم و گـــروه در مناطـــق
محـــروم خدمـــت کـــرد.
دکتـــر رحیمیـــان نیـــز در ادامـــه تصریـــح
کـــرد :افـــرادی کـــه مســـئولیتی بـــه عهـــده
داشـــتهاند میداننـــد کـــه مســـئولیت در
نظـــام جمهـــوری اســـامی و بهویـــژه در
جهاددانشـــگاهی بـــار ســـنگینی اســـت کـــه
بـــر عهـــده یـــک فـــرد قـــرار میگیـــرد و ایـــن
بـــار ســـنگین ،واقعـــا گاهـــی اوقـــات زندگـــی
شـــخصی افـــراد را تحـــت تاثیرخـــودش قـــرار
مید هـــد .
سرپرس ــت معاون ــت فرهنگ ــی جهاددانش ــگاهی
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه مســـئولیت در حـــوزه
فرهنگـــی ســـختی مضاعفـــی دارد اذعـــان
داشـــت :کار بـــا دانشـــجو و نیروهـــای دانشـــجو
کاری اســـت کـــه بعضـــا از روح و جســـم آدم
انـــرژی میگیـــرد و ایـــن وظیفـــه کســـی اســـت
کـــه پذیرفـــت خدمتگـــزار نســـل جـــوان
دانش ــجو باش ــد .امیدواری ــم بتوانی ــم باه ــم ی ــک
فضـــای خوبـــی را فراهـــم کنیـــم و بیشازپیـــش

ســـازمان بدرخشـــد.
در ادامـــه مهـــدی عباســـی رییـــس ســـابق
ســـازمان دانشـــجویان گفـــت :بـــه نظـــر بنـــده،
جهاددانشـــگاهی جایـــی اســـت کـــه کار کـــردن
در آ نهـــم انگیـــزه دوچنـــدان میخواهـــد و
هـــم افتخـــار اســـت.
وی افـــزود :خـــود را بهعنـــوان یـــک
ســـرباز کوچـــک در جهـــاد میدانـــم و
فکـــر میکنـــم جهـــاد هـــم یـــک وظیفـــه
نســـبت بـــه نیروهایـــش دارد و آن تقویـــت
انگیز ههایشـــان اســـت و اجـــازه بدهنـــد کـــه
فعالیـــت کننـــد .اگـــر خطایـــی از آ نهـــا ســـر
بزنـــد ،بـــه آ نهـــا بازخـــورد بدهـــد ،اشـــتباهات
را اصـــاح کننـــد ،راهنمایـــی بدهنـــد و تذکـــر
بدهنـــد.
دکتـــر رضـــا فریـــد زاده سرپرســـت جدیـــد
ســـازمان دانشـــجویان نیـــز بـــا تاکیـــد بـــر
اینکـــه مـــن بـــرای متوقـــف کـــردن کاری
نیامـــد هام گفـــت :ســـعی میکنیـــم کارهایـــی
را کـــه ریاســـت قبلـــی ســـازمان آغـــاز کردنـــد،
ادامـــه بدهیـــم و ســـازوکارهای جدیدتـــری هـــم
اضاف ــه خواه ــد ش ــد و باه ــم ،دس ــت در دس ــت
هـــم تـــاش میکنیـــم کـــه جهاددانشـــگاهی
و ســـازمان دانشـــجویان ،یکقـــدم بـــه جلـــو
بـــردارد.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی:

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

معـاون آمـوزش و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی بـا حضور
در واحـد صنعتـی اصفهـان و در جمـع مدیـران معاونـت
آموزشـی ایـن واحد ،آموزشهـای مهارتی ،نویـن و تخصصی
را از جملـه ماموریـت اصلی جهاددانشـگاهی در نقشـه جامع
علمـی کشـور بر شـمرد.
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهان،
 6آبـان ماه :معـاون آمـوزش و کارآفرینی جهاددانشـگاهی
در جمـع مدیـران معاونـت آموزشـی واحد صنعتـی اصفهان
گفـت :یکـی از ویژگیهـای جهاددانشـگاهی چابکـی و
انعطافپذیـری آن اسـت کـه در آمـوزش متبلورتـر بـوده و
هـر جایی که جهاددانشـگاهی احسـاس کـرده میتواند وارد
بشـود بالفاصلـه وارد شـده و اتفـاق خوبـی رخ داده اسـت.
دکتـر محمدصـادق بیجنـدی افـزود :آنچـه بـه نظـر
میرسـد بعـد از سـه دهه فعالیـت در حوزه آمـوزش نیازمند
بازنگـری اسـت ،آن اسـت کـه آیـا االن بایـد مثـل  30سـال
قبـل حرکـت کنیم؟ آیا اکنـون نیز از جهاددانشـگاهی انتظار
آمـوزش  30سـال قبـل را دارنـد؟
وی تصریـح کـرد :در یکـی از دیدارهـای مدیـران
جهاددانشـگاهی بـا مقـام معظم رهبری ،ایشـان با شـفافیت
و صراحـت فرمودنـد جهاددانشـگاهی بایـد جایـگاه خـود را
در نقشـه جامـع علمـی مشـخص کنـدو از آن تاریـخ بـرای
جهاددانشـگاهی  7ماموریـت در نقشـه جامـع علمی کشـور
تعریـف شـده کـه  3ماموریـت آن در حـوزه آمـوزش و
کارآفرینـی اسـت.
وی تاکیـد کـرد :یکـی از آن ماموریتهـای اصلـی مـا،
ماموریـت آموزشهـای مهارتـی ،نویـن و تخصصی اسـت که
توسـط شـورای عالـی انقالب فرهنگی نیز ابالغ شـده اسـت.
دکتـر بیجنـدی تصریـح کـرد :مدرسـه ملـی مهـارت
بهصـورت دقیـق بـر همیـن اسـاس برنامهریـزی شـده
اسـت .مقدمـات آن در سـازمان تجاریسـازی طراحـی و در
نمایشـگاه کار ایران  4وبینـار و کارگاه تخصصی در این مورد

برگـزار شـد و هماکنـون نیـز  16وبینـار در ایـن خصـوص
برگـزار شـده و در ایـن خصوص بایـد زیرسـاختهای زیادی
طراحـی و برنامهریـزی شـود.
معـاون آمـوزش و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی افـزود:
تعبیـر مـن از وضعیـت آمـوزش دوران پسـا کرونـا آن
اسـت کـه مـا بـا یـک پدیـده کـه اسـم آن را "پدیـده فنـر"
نامگـذاری میکنـم ،مواجـه خواهیم بـود .معتقـدم بهمحض
اینکـه آموزشهـای حضـوری مجـوز رسـمی پیـدا کنـد ،با
یـک ذوقزدگـی خاصـی از سـوی مـردم بهمنظـور حضـور
در کالسهـای آموزشـی در یـک دوره کوتاهمـدت ،مواجـه
خواهیـم شـد؛ امـا چـون مخاطبـان تجربـه آموزشهـای
غیرحضـوری را نیـز داشـتهاند ،دوبـاره فنـر تـا نیمـه
جمـع میشـود و بـه آموزشهـای غیرحضـوری گرایـش
پیـدا خواهنـد کـرد و آموزشهـا بهصـورت حضـوری و
غیرحضـوری برگـزار خواهـد شـد و در ایـن خصـوص بایـد
آمادگـی خیلـی خوبی داشـته باشـیم و در این مسـیر با نوع
آوری و خالقیـت حرکـت کنیـم.
دکتـر بیجنـدی حـوزه بازاریابـی و برند سـازی را بسـیار
مهـم دانسـت و افـزود :بایـد در «برندینـگ» ویژگیهـای
جهاددانشـگاهی را مشـخص کنیـم و دقـت داشـته باشـیم
هویـت اصلـی جهاددانشـگاهی کـه هویـت فرهنگـی اسـت
حفـظ شـود .تحـت هـر شـرایط حـوزه هویتـی مـا "فرهنگ
جهـادی" ماسـت و بایـد ایـن ویژگـی را حفـظ کنیـم و
مدیـران مراکـز آموزشـی بایـد دقت کننـد ،هویـت فرهنگی
مراکـز آموزشـی جهاددانشـگاهی حفـظ شـود.
وی تاکیـد کـرد :در سـال  1392مقـام معظـم رهبـری
دغدغـه و نگرانـی را در خصـوص محتـوای کتابهـای زبـان
انگلیسـی مطـرح کردنـد و جهاددانشـگاهی نیـز بهعنـوان
یکنهـاد دانشبنیـان و توسـعهای و برآمـده از انقلاب،
احسـاس دغدغه کـرده و یکی از واحدهای جهاددانشـگاهی،
دلسـوزانه پـروژه مجموعـه کتابهـای  Eight8را طراحـی

کـرد کـه ایـن کتابهـا تاییدیـه موسسـه  Yorkبهعنـوان
بزرگتریـن مرکـز انتشـارات کتـاب زبـان انگلیسـی دنیـا
همچنیـن اسـتاندارد اتحادیـه اروپـا را نیـز دریافـت کـرده
اسـت .واحدهـای جهاددانشـگاهی باید تدریس ایـن کتابها
را در اولویـت و دسـتور کار خـود قـرار دهنـد.
گفتنـی اسـت؛ معـاون آمـوزش و کارآفرینـی
جهاددانشـگاهی در ایـن نشسـت بـه تشـریح طرحهـا و
سیاسـتهای کالن آموزشـی جهاددانشـگاهی ،پرداخـت.
همچنین رییس جهاددانشـگاهی واحـد صنعتی اصفهان،
در ایـن نشسـت ایجاد شـبکه اصولی پـروژه یابـی و بازاریابی
در مجموعـه معاونـت آموزشـی جهاددانشـگاهی را ضـروری
دانسـت و بـا اشـاره به اینکـه مقـاالت خیلی خوبـی در این
زمینه توسـط محققان و اسـاتید کشـور نگاشـته شـده است،
افـزود :تـوان جهاددانشـگاهی در حـوزه آموزش بیـش از این
اسـت و بایـد از خودشـیفتگی پرهیز کنیم که خودشـیفتگی
باعـث عقبافتادگـی خواهد شـد.
مرتضـی تیمـوری افـزود :برنـد جهاددانشـگاهی برنـد
جـذاب و معتبـری اسـت و در نظرسـنجیهای قبلـی اعتماد
مـردم بـه جهاددانشـگاهی باالتریـن عامـل اسـتقبال از
فعالیتهـای جهاددانشـگاهی اسـت و بایـد بـرای افزایـش و
حفـظ ایـن نقـاط قوتهـا برنامهریـزی کنیـم.
وی افـزود :سـهم مـا در بـازار آموزشـی به نسـبت برند و
مراکز آموزشـی ،سـهم اندکی اسـت.
گفتنـی اسـت؛ در ایـن نشسـت معـاون آموزشـی واحـد
صنعتـی اصفهـان و مدیران مراکز آموزشـی ایـن واحد ضمن
ارایـه گـزارش فعالیتهـا و برنامههـای در دسـت اقـدام بـه
بیـان دیدگاههـا ،درخواسـت و مشـکالت پرداختنـد.
گاومیـش از طریـق تکنیکهـای دریافـت تخمـک و لقاح
آزمایشـگاهی و انتقـال جنیـن از جملـه برنامههـای فناورانه
گـروه جنینشناسـی و آندرولـوژی معرفی شـد.
از جملـه طرحهـای پژوهشـی گـروه حقـوق و اخلاق
زیسـتی ،اخلاق ویرایـش ژن ،مطالعـه حقـوق تطبیقـی و
فقهی نسـب کـودکان متولـد از روشهـای کمک بـاروری با
مداخلـه ثالـث و  ...معرفـی شـد.
همچنین گروه پژوهشـی پزشـکی فرد محور در سلامت
بـاروری بـا تعـداد حـدود  14نفر عضـو هیأت علمـی بالینی
بـا  35طـرح پژوهشـی جاری معرفـی گردید.
از جملـه دیگـر بخشهایـی کـه در جلسـه معرفـی شـد،
مرکـز درمـان نابـاروری ابنسـینا جهاددانشـگاهی بـود که با
توجـه بـه وسـعت خدمـات قابـل ارایـه و بسـط فعالیتهای
مجموعـه بـه محدودیـت شـدید فضای مرکـز درمـان تاکید
شد .
در پایـان معـاون پژوهشـی ایـن پژوهشـگاه بـه  81طـرح
پژوهشـی در دسـت اجرا توسـط پژوهشگاه ابنسینا اشـاره کرد.
در ادامـه ایـن جلسـه ،شـرکت توسـعه زیسـتفناوری
ملـت پژوهشـگاه ابنسـینا بهصـورت مبسـوط معرفیشـده
و خدمـات و فعالیتهـای آن بـه اسـتحضار دکتـر طیبـی و
هیـأت همـراه رسـید و در خصـوص امـکان برخـورداری از
فضـای مناسـب جهـت ارایـه خدمـات بهینـه تاکیـد شـد.
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دیگــر
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معاون فرهنگی نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاهها بیان کرد:

همسویی نظامات ارزشی جهاددانشگاهی و نهاد
منایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاهها

وی ادامـــه داد :آنهـــا دنبـــال کننـــده برنامههـــای
هنـــری هســـتند و عمدتـــا بـــه موســـیقی گـــوش
میدهنـــد و فیلـــم را بـــه زباناصلـــی میبیننـــد .االن
دغدغـــه اصلـــی متولیـــان امـــور فرهنگـــی در دانشـــگاهها
مخاطـــب اســـت و نظرســـنجیهای مـــا در ابتـــدا نشـــان
میده ــد ک ــه دانش ــجویان ب ــه لح ــاظ اخالق ــی و معن ــوی
بـــد نشـــدهاند ،ولـــی مناســـک گریـــز شـــدهاند و مثـــا
نمـــاز نمیخواننـــد ،روزه نمیگیرنـــد و در مراســـمات
مذهبـــی شـــرکت نمیکننـــد .از ســـوی دیگـــر برخـــی
جنبشهـــا هماننـــد حمایـــت از بلـــوط زاگـــرس یـــا
حمای ــت از دریاچ ــه ارومی ــه در می ــان آن ــان ش ــکلگرفته
اســـت.
مع ــاون فرهنگ ــی جهاددانش ــگاهی در رابط ــه ب ــا نح ــوه
انج ــام نظرس ــنجیها در ای ــن نه ــاد تصری ــح ک ــرد :اکن ــون
نظرســـنجیهای مـــا ،نظرســـنجی ســـبز اســـت کـــه بـــا
تبلـــت و اســـتفاده از جیپـــیاس و بـــدون کاغـــذ انجـــام
میشـــود و جـــزو دقیقتریـــن نظرســـنجیها اســـت.

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 11 ،آبـــان
مـــاه :معـــاون فرهنگـــی نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم
رهبـــری در دانشـــگاهها اظهـــار کـــرد :ممکـــن اســـت در
روشهـــا و تاکتیکهـــا و برنامههـــای اجرایـــی دارای
اختالفاتـــی باشـــیم ،امـــا نظامـــات ارزشـــی بنیـــادی
بیـــن جهاددانشـــگاهی و نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم
رهبـــری در دانشـــگاهها همســـو اســـت.
حجتاالسالموالمســـلمین مهـــدی فاطمـــی پـــور
مع ــاون فرهنگ ــی نه ــاد نمایندگ ــی مق ــام معظ ــم رهب ــری
در دانشـــگاهها از ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور و
خبرگـــزاری ایکنـــا بازدیـــد کـــرد.
وی در ایـــن نشســـت کـــه دکتـــر عیســـی علیـــزاده
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی و محمدحســـین
حس ــنی ریی ــس س ــازمان قرآن ــی دانش ــگاهیان کش ــور در
آن حضـــور داشـــتند ،در جریـــان تولیـــد خبـــر در ایـــن
خبرگـــزاری قـــرار گرفـــت.

دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی در نشســـتی کـــه بـــا حجتاالســـام
فاطمـــی پـــور برگـــزار شـــد ،اظهـــار کـــرد:
زیرمجموعههـــای مختلـــف مـــا هماننـــد ایســـپا ،ایســـنا
و ایکنـــا در اســـتانهای مختلـــف دارای دفتـــر هســـتند.
م ــا ب ــا کاره ــای پژوهش ــی ب ــه ش ــکل س ــریعتری نب ــض
جامعـــه و خواســـتههای آن را درک میکنیـــم .واقعیـــت
ای ــن اس ــت ک ــه آنچ ــه م ــا در تحقیق ــات مختل ــف متوج ــه
شـــدهایم ،ایـــن اســـت کـــه نســـل دهـــه هشـــتادی کـــه
در دانشـــگاهها هســـتند ،تفـــاوت چشـــمگیری بـــا
دهـــه هفتادیهـــا و شـــصتیها دارنـــد ،لـــذا چـــه در
جهاددانش ــگاهی و چ ــه در نه ــاد نمایندگ ــی مق ــام معظ ــم
رهبـــری در دانشـــگاهها بایـــد توجـــه کنیـــم کـــه آنهـــا
عمدتـــا برخـــاف افـــراد دهههـــای قبـــل سیاســـتگریز
و خشـــونت گریـــز هســـتند و بـــه برنامههـــای
گفتوگومحـــور عالقـــه دارنـــد.

اعتماد مجموعه نظام به
جهاددانشگاهی

در ادامـــه ایـــن نشســـت ،دکتـــر حامـــد علیاکبـــرزاده
ریی ــس س ــازمان انتش ــارات جهاددانش ــگاهی اظه ــار ک ــرد:
دربـــاره فعالیتهـــای فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بایـــد
بگویـــم ســـال  ۱۳۸۳کـــه جهادگـــران دانشـــگاهی بـــا
مق ــام معظ ــم رهب ــری دی ــدار کردن ــد ،ایش ــان جملــهای
درب ــاره جهاددانش ــگاهی داش ــتند ک ــه ب ــرای م ــا همانن ــد
نقشـــه راه اســـت .ایشـــان فرمودنـــد جهاددانشـــگاهی
تنهـــا یـــک نهـــاد نیســـت ،بلکـــه یـــک فرهنـــگ و از
رویشه ــای اصل ــی انق ــاب و مای ــه امی ــد آین ــده علم ــی
کشـــور اســـت.
وی ادامـــه داد :تاریـــخ چهلســـاله جهاددانشـــگاهی
هـــم نشـــان میدهـــد اگـــر حمایتهـــای مقـــام معظـــم
رهبـــری نبـــود ،بـــه آن بالندگـــی نمیرســـید .اخیـــرا
مســـتند «غیررســـمی» پخـــش شـــد کـــه برشهـــای
اصلـــی ایـــن مســـتند ،مربـــوط بـــه دیـــدار روســـا و

ماموریت سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی در سال جاری

مه ــدی عباس ــی ریی ــس س ــابق س ــازمان دانش ــجویان
جهاددانشـــگاهی در ادامـــه ایـــن نشســـت بـــه ایـــراد
ســـخنرانی پرداخـــت و گفـــت :ایـــن ســـازمان ،تشـــکیالت
دانشـــجویی جهاددانشـــگاهی محســـوب میشـــود و مـــا
هـــم در همـــه اســـتانها و دانشـــگاههای مـــادر در
تهـــران دارای شـــعبه و حـــدود هشـــت هـــزار عضـــو در
سراســـر کشـــور هســـتیم .مـــا ماموریتهـــای حاکمیتـــی
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه دانشـــجویی را محقـــق و در
قالـــب کانونهـــا و باشـــگاههای دانشـــجویی اهـــداف
خـــود را پیگیـــری میکنیـــم.
وی ادامــه داد :ماموریــت اصلــی امســال مــا ،رشــد و
توانمندســازی دانشــجویان در گام دوم انقــاب اســت کــه
مخصوصــاا در دانشــگاهها بهخوبــی بــه آن پرداختــه نشــده
اســت ،چراکــه مقــام معظــم رهبــری ،مســئولیت اصلــی را
بــر عهــده جوانــان گذاشــتهاند ،لــذا بایــد توانمنــدی

اقدامات جدید ایسپا

مهـدی رفیعـی بهابـادی رییـس مرکـز افـکار سـنجی
دانشـجویان ایـران (ایسـپا) نیـز در این نشسـت اظهـار کرد:
از سـال  ۱۳۸۰کارهـای تخصصـی نظرسـنجی از فرهنـگ
شناسـی دیـن و
سیاسـی تـا آسـیبهای اجتماعـی ،جامعه
ِ
سـبک زندگـی و کیفیـت زندگـی مـردم مـورد مطالعـه مـا
بـوده و اخیـرا بـر حیطـه زندگـی جوانـان تمرکـز بیشـتری
داشـتهایم و قصـد داریم مطالعـه ویژه نوجوانـان را راهاندازی
کنیم .
وی ادامـــه داد :مطالعـــات ســـالمندان را نیـــز جدیـــدا
ش ــروع کردهای ــم .همچنی ــن گ ــروه خاص ــی ک ــه امس ــال
موردتوجـــه مـــا قرارگرفتهانـــد ،گروههـــای محـــروم
اجتماع ــی هس ــتند و کار اختصاص ــی امس ــال را در م ــورد
خوزســـتان انجـــام دادیـــم و بـــرای نهادهـــای مســـئول
ارســـال کردیـــم و بنـــا داریـــم در مـــورد سیســـتان و
بلوچســـتان هـــم کار تحقیقـــی انجـــام دهیـــم.

اشتراک اهداف
دو نهاد

حجتاالسالموالمســـلمین مهـــدی فاطمـــی پـــور،
مع ــاون فرهنگ ــی نه ــاد نمایندگ ــی مق ــام معظ ــم رهب ــری
در دانشـــگاهها ،ســـخنران پایانـــی ایـــن نشســـت بـــود
کـــه در ســـخنانی اظهـــار کـــرد :اهـــداف کالن ایـــن دو
مجموعـــه بســـیار نزدیـــک اســـت و بعضـــا ممکـــن اســـت
در روشهـــا و تاکتیکهـــا و برنامههـــای اجرایـــی دارای
اختالفات ــی باش ــیم ،ام ــا نظام ــات ارزش ــی بنی ــادی بی ــن
جهاددانش ــگاهی و نه ــاد نمایندگ ــی مق ــام معظ ــم رهب ــری
در دانشـــگاهها همســـو اســـت .لـــذا بســـیار خـــوب اســـت
کـــه از ظرفیتهـــای همدیگـــر اســـتفاده کنیـــم .معتقـــدم
ً
مثـــا در حـــوزه
میتوانیـــم بـــا برگـــزاری نشســـتهایی
کت ــاب کاره ــای مش ــترکی انج ــام دهی ــم ،چراک ــه م ــا در
مجموع ــه نه ــاد رهب ــری در دانش ــگاهها در زمین ــه کت ــاب
اقدامـــات زیـــادی انجـــام میدهیـــم و رســـالت نشـــر

لزوم راهاندازی نهضت قرآنی
در دانشگاهها

حجتاالســـام فاطمـــی پـــور اظهـــار کـــرد :در هـــر
دانش ــگاه ی ــک ش ــخص مس ــئول نه ــاد نمایندگ ــی مق ــام
معظ ــم رهب ــری اس ــت ک ــه ای ــن اف ــراد تقریب ــا در هم ــه
کـــه جلســـات دانشـــگاه حضـــور دارنـــد و در بســـیاری از
ایـــن نشســـتها ارایهدهنـــده هـــم هســـتند ،لـــذا ایســـپا
میتوان ــد ب ــا آنه ــا هم ــکاری کن ــد و ای ــن کم ــک خوب ــی
ه ــم خواه ــد ب ــود .امیدواری ــم تحقیقات ــی ک ــه ب ــه دس ــت
میآوریـــد را در راســـتای تصمیمســـازی بـــرای رؤســـای
نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری در دانشـــگاهها
ارس ــال کنی ــد.
وی گفـــت :امســـال اقدامـــات خوبـــی بـــرای حمایـــت
از رتبههـــای برتـــر کنکـــور را شـــروع و اعـــام کردیـــم
ه ــزار نف ــر اول ه ــر گ ــروه آموزش ــی را ب ــه س ــفر زیارت ــی
امـــام رضـــا (ع) میفرســـتیم و از زحمـــات آنهـــا تقدیـــر
میکنیـــم و در مشـــهد هـــم برنامههـــای انگیزشـــی و
امیدبخـــش بـــرای آنهـــا برگـــزار کردیـــم.
حجتاالســـام فاطمـــی پـــور در پایـــان اظهـــار کـــرد:
در موضـــوع اقامـــه نمـــاز و فعالیتهـــای قرآنـــی نهـــاد
نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری در دانشـــگاهها هـــم
الزم اســـت فعالیتهـــا بیشـــتر شـــده و ســـاماندهی
جدیتـــری داشـــته باشـــیم .بایـــد بتوانیـــم یـــک نهضـــت
قرآنـــی در دانشـــگاهها راه بیندازیـــم .ظرفیتهـــای
خوبـــی در مجموعـــه ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان
کش ــور و خبرگ ــزاری ایکن ــا موج ــود اس ــت و امیدواری ــم از
ظرفیتهـــای مشـــترک اســـتفاده شـــود.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

کارکنـــان جهاددانشـــگاهی بـــا رهبـــر انقـــاب بـــود ،لـــذا
فعالیتهـــای فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی مـــورد اعتمـــاد
مجموعـــه نظـــام اســـت.
دکتـــر علـــی اکبـــرزاده تصریـــح کـــرد :برنامـــه
مناظـــرات مـــورد حمایـــت مقـــام معظـــم رهبـــری بـــوده
و ایســـپا هـــم مـــورد حمای ــت نهاده ــای مختلـــف اســـت.
فعالیـــت مـــا در حـــوزه کتـــاب از ســـال  ۱۳۵۹شـــروع
شـــده و تنهـــا مجموعـــهای بودهایـــم کـــه در آن زمـــان
کار در حـــوزه کتـــاب و کتابخوانـــی انجـــام مـــیداده و
در حـــال حاضـــر بـــا بیـــش از ششـــصد عنـــوان کتـــاب،
بزرگتریـــن ناشـــر دانشـــگاهی هســـتیم .مـــا در چنـــد
ســـال اخیـــر قطببنـــدی انجـــام دادیـــم و واحدهـــای
ً
مثـــا
مـــا بهصـــورت تخصصـــی وارد فعالیـــت شـــدهاند و
شـــعبه مـــا در واحـــد جهاددانشـــگاهی مشـــهد در زمینـــه
کشـــاورزی و واحـــد عالمـــه طباطبایـــی در زمینـــه علـــوم
انســـانی مخصوصـــاً حقـــوق فعالیـــت میکننـــد.
وی افـــزود :چهـــار دوره مســـابقات پایاننامـــه
ســـهدقیقهای را برگـــزار و بهتازگـــی مســـابقه ارایـــه
کتـــاب ســـهدقیقهای را راهانـــدازی کردهایـــم.
مهمتریـــن ابـــزار تبلیغاتـــی مـــا تلویزیـــون اســـت کـــه
آنگونـــه کـــه بایـــد و شـــاید بـــا مـــا همـــکاری نمیکنـــد
وگرنـــه کارهـــای مـــا بـــه میـــزان بیشـــتری دیـــده
میشـــد؛ هرچنـــد کـــه خودمـــان هـــم میتوانیـــم
میـــزان تبلیغـــات را گســـترش دهیـــم.

دانشــجویان را بیشــتر کنیــم .بعــد از ایــن کــه مقــام معظــم
رهبــری ،بحــث کرســی آزاداندیشــی را مطــرح کردنــد،
جدیتریــن اقــدام مــا برگــزاری مســابقات ملــی مناظــره
دانشــجویان بــود کــه امســال دوره دهــم آن را برگــزار
میکنیــم و بیــش از هفتصــد تیــم چهــار نفــره از سراســر
کشــور بــرای آن ثبتنــام کردهانــد .قصــد داریــم ایــن
فعالیــت را نیــز گســترش دهیــم.

مع ــارف ه ــم فرهنگ ــی اس ــت و تن ــوع انتش ــاراتی زی ــادی
هـــم داریـــم و الحمـــداهلل فـــروش خوبـــی هـــم داریـــم.
وی ادامـــه داد :ایـــن نشـــر ظرفیـــت پخـــش و
کتابفروشـــی هـــم دارد و عمـــوم کتابفروشـــیهای
م ــا ه ــم نزدی ــک دانش ــگاه هس ــتند؛ بنابرای ــن م ــا انگی ــزه
هم ــکاری داری ــم و امیدواری ــم کاره ــای مش ــترکی را ب ــه
ســـرانجام برســـانیم .کاری را در نهـــاد نمایندگـــی مقـــام
معظـــم رهبـــری در دانشـــگاهها تحـــت عنـــوان «مراکـــز
نیک ــوکاری من ــا» ش ــروع کردی ــم .ای ــن مرک ــز در ح ــدود
 ۱۱۰دانشـــگاه ایجـــاد شـــد و االن حـــدود  ۴۰مـــورد از
آنهـــا فعـــال هســـتند و خدمـــات ارزنـــدهای نیـــز ارایـــه
دادهان ــد .امیدواری ــم در ای ــن زمین ــه ه ــم ارتب ــاط خوب ــی
بیـــن جهاددانشـــگاهی و نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم
رهبـــری در دانشـــگاهها برقـــرار شـــود.
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پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور ۱۲،آبـــان:
رایزنـــی فرهنگـــی ایـــران در آنـــکارا بـــا ارســـال تقدیرنامههایـــی از هنرمنـــدان ایرانـــی
شـــرکتکننده در نمایشـــگاه مجـــازی «ملکـــوت» قدردانـــی کـــرد.
ای ــن نمایش ــگاه چن ــدی پی ــش ب ــه مناس ــبت می ــاد پیامب ــر(ص) ب ــه هم ــت رایزن ــی
فرهنگ ــی ای ــران در آن ــکارا و ب ــا هم ــکاری س ــازمان قرآن ــی دانش ــگاهیان کش ــور در بس ــتر
فض ــای مج ــازی ب ــا موض ــوع تذهی ــب و نگارگ ــری برگ ــزار ش ــد.

ایـــن نمایشـــگاه بهصـــورت ســـهبعدی در صفحـــه توییتـــر رایزنـــی فرهنگـــی ایـــران
در آن ــکارا برگ ــزار و در آن بی ــش از  ۸۰اث ــر فاخ ــر و ارزش ــمند از هنرمن ــدان دانش ــجوی
دانشـــگاههای کشـــور بـــه نمایـــش گذاشـــته شـــد.
در تقدیرنامههـــای رایزنـــی فرهنگـــی ایـــران در آنـــکارا ،از  ۴۹هنرمنـــدی کـــه بـــا
همــکاری ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور ،آثــار خــود را بــرای شــرکت در نمایشــگاه
مجـــازی ســـهبعدی «ملکـــوت» در آنـــکارا ارایـــه دادهانـــد ،قدردانـــی شـــد.

تجلیل از جهاددانشگاهی در اختتامیه
رسارسی تولید محتوای دیجیتال

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی فـــارس،
 ۱۴آبـــان مـــاه :مراســـم اختتامیـــه ســـومین رویـــداد

تولیـــد محتـــوای دیجیتـــال بســـیج در اســـتان فـــارس
بـــا حضـــور نماینـــده ولیفقیـــه ،اســـتاندار و فرمانـــده

ســـپاه فـــارس و جمعـــی از مدیـــران دســـتگاههای
همـــکار ،برگـــزار و طـــی آن از برگزیـــدگان و
دســـتگاههای همـــکار در برپایـــی ایـــن رویـــداد،
قدردانـــی شـــد.
رییـــس ســـازمان فضـــای مجـــازی ســـپاه فجـــر
فـــارس در ایـــن مراســـم گفـــت :همزمـــان بـــا سراســـر
کشـــور ســـومین رویـــداد تولیـــد محتـــوای دیجیتـــال
بســـیج در اســـتان فـــارس طـــی روزهـــای  ۱۲تـــا ۱۴
آب ــان م ــاه در مح ــل کارخان ــه ن ــوآوری ش ــیراز برگ ــزار
شـــد.
محمـــد صحـــت بیـــان کـــرد :قریـــب ۲۰۰
شـــرکتکننده در ایـــن رویـــداد طـــی دو روز بهصـــورت
شـــبانهروزی بـــا یکدیگـــر بـــه رقابـــت پرداختنـــد کـــه
امـــروز از گروههـــای برگزیـــده تجلیـــل بـــه عمـــل
خواهـــد آمـــد .ضمـــن اینکـــه گروههـــای اول هـــر
رشـــته هـــم بـــه مرحلـــه کشـــوری ایـــن رویـــداد کـــه
در هفتـــه بســـیج برگـــزار خواهـــد شـــد ،راه خواهنـــد
یافـــت.
در انتهـــای ایـــن مراســـم از گروههـــای برگزیـــده
ســـومین رویـــداد تولیـــد محتـــوای دیجیتـــال بســـیج
و دســـتگاههای همـــکار  همچـــون جهاددانشـــگاهی
فـــارس ،قدردانـــی و تجلیـــل شـــد.

بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی ؛

حمایت از جهاددانشگاهی موجب
توسعه فناوری و ایجاد ارزش چند
برابری میشود

رییس جهاددانشگاهی نیز در این بازدید با تشریح
برخی از دستاوردهای جهاددانشگاهی بهویژه فعالیتها
و دستاوردهای این نهاد در مجتمع تحقیقاتی شهدای
جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز تصریح کرد:
جهاددانشگاهی ظرفیتها و توانمندیهای بسیاری دارد که
اگر بودجهها و حمایتهای الزم از آن صورت بگیرد میتواند
دستاوردهایی با ارزش افزوده چند برابری عاید کشور کند.
دکتر طیبی با تشریح برخی از دستاوردهای این نهاد در
توسعه فناوری در بخشهای فنی و مهندسی ،کشاورزی،
پزشکی ،گیاهان دارویی و پرورش انواع دامها با نژاد و ژن
جدید و  ...خاطرنشان کرد :برای تولید انبوه و گسترش این
دانشها به جامعه در سراسر کشور به حمایتهای جدید
نیاز داریم؛ آنچه همه مسئوالن و مدیران در جهاددانشگاهی
میبینند این است بودجهای که به این نهاد اختصاص مییابد
به ارزشافزوده چند برابری منجر میشود.
وی با تصریح این که مشکل تولید دانش و فناوری
در کشور نداریم ،اظهار کرد :جهاددانشگاهی در بحث
تجاریسازی و تولید انواع فناوریها از جمله واگنهای قطار،
دکلهای نفت ،فرستندههای رادیویی ،متههای حفاری و ...
توانمندی خود را به اثبات رسانده و اگر حمایتهای الزم
صورت بگیرد ،دستاوردها و فعالیتها چند برابر خواهند شد.
رییس جهاددانشگاهی در این بازدید به موضوع مهم
نبود آزمایشگاههای مرجع در کشور اشاره کرد و گفت:
آزمایشگاههای مرجع در کشورهای مختلف در کنار صنایع
شکل میگیرند و این امر با حمایتهای مجلس و دولت
میتواند توسط جهاددانشگاهی در بخشهای مختلف شکل
بگیرد و با شبیهسازیهای مناسب به توسعه صنعت بادانش
فنی تولیدی توسط جوانان کشورمان بیانجامد.

تاکید معاون علمی رییس جمهور بر
حمایت بیشتر از جهاددانشگاهی

در این مراسم دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
ریاست جمهوری نیز از طریق تماس تلفنی بر حمایت بیشتر
از جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز تاکید کرد و
گفت :این حمایتها را افزایش خواهیم داد.

جهاددانشگاهی الگوی تولید علم و
فناوری در کشور است

در این بازدید دکتر مهدی باصولی معاون هماهنگی و
امور مجلس این نهاد نیز در سخنانی بر حمایت نمایندگان
مجلس شورای اسالمی از فعالیتهای جهاددانشگاهی تاکید
کرد و گفت :جهاددانشگاهی الگوی تولید علم و فناوری در
کشور است و حمایتهای مجلس و دولت میتواند موجب
توسعه بیشازپیش علم و فناوری و توسعه شرکتهای
دانشبنیان در کشور شود.
در این بازدید با همراهی مهندس مهدی عباسی رییس
مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی ،پروژههای فناوری
پمپ درونچاهی نفت( )ESPو مرکز ماشینهای الکتریکی
واحد خواجه نصیر ،ابرخازن پژوهشکده توسعه صنایع
شیمیایی ،تور پروش ماهی ،پارچه فیلترهای کیسهای و
زخم پوش واحد امیرکبیر ،مرکز اصالح نژاد دامهای سنگین
پژوهشگاه ابنسینا ،مبدلها و منابع تغذیه صنعتی فشارقوی
الکتریکی واحد علم و صنعت ،بذرهای هیبریدی مرکز
ذخایر ژنتیک ایران ،آفتکشهای گیاهی ،داروهای گیاهی
جایگزین آنتیبیوتیک طیور ،خشخاش ایرانی پژوهشکده
گیاهان دارویی و ...مورد بازدید قرار گرفتند.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۱۹ ،مهر ماه :رییس
و اعضای کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس
شورای اسالمی با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس
جهاددانشگاهی در سفر به استان البرز با بازدید از مجتمع
تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی در جریان آخرین
دستاوردهای این نهاد قرار گرفتند.
دکتر علیرضا منادی سفیدان رییس کمیسیون آموزش و
تحقیقات و فناوری مجلس در حاشیه این بازدید اعالم کرد:
حمایت از پژوهش و فناوری و تجاریسازی خواسته نظام
بهویژه مقام معظم رهبری است و مجلس شورای اسالمی
همه توان خود را برای حمایت از پژوهش و فناوری و در صدر
آن پارکها و مراکز رشد علم و فناوری به کار خواهد بست.
وی با اشاره به این که در برنامه هفتم کشور نگاه حمایتی
بیشتری نسبت به حوزه پژوهش و فناوری خواهیم داشت ،گفت:
در سال جاری نیز تالش کردیم حمایت خوبی از حوزه پژوهش
و فناوری داشته باشیم و در همین راستا بودجه حوزه پژوهش و
فناوری کشور شامل (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
صندوق نوآوری و شکوفایی و  4200 )...میلیارد تومان نسبت به
رقم پایه همیشگی رشد و افزایش داشت.
رییس کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره
به اینکه بودجه جهاددانشگاهی از اول انقالب تاکنون دستاوردها و
فعالیتهای بسیار ارزشمندی داشته یادآور شد :همه تالش خود را به
کارخواهیمبستتابودجهجهاددانشگاهیبهویژهمجتمعتحقیقاتی
شهدای جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز را که در رتبه
آخر قرار دارد بهبود بخشیده و به سطح مطلوب و قابلقبول برسانیم.
وی بر ضرورت پیگیریهای مستمر برای این منظور تاکید
کرد و گفت :مجلس نگاه حمایتی به علم و فناوری و پژوهش
دارد و باید با پیگیریهای خوب و برگزاری بازدیدهای
متعدد ،دستاوردهای جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری
البرز به جامعه ،مسووالن و مدیران دولتی و نمایندگان مردم
در مجلس شورای اسالمی معرفی شود.
رییس کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس در
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به امیدآفرینی در کشور
از طریق توسعه علم و فناوری گفت :آنچه از دستاوردها و
فعالیتهای جهاددانشگاهی میبینیم موجب امید برای آینده
کشور است و ما تالش میکنیم با حمایتهای مجلس این
امید در کشور ارتقاء و افزایش یابد.

وی با اشاره به این که استان البرز رتبه سوم را در
زمینه شرکتهای دانشبنیان دارد گفت :باید تالش کنیم
عقبماندگی قبلی استان به دلیل تازه تاسیس بودن آن در
زمینه بودجه و امکانات جبران شود.
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دستاوردهایجهاددانشگاهی
موجب امید برای آینده کشور است

وی در ادامه با اشاره به این که در زمینه تولید فناوریهای
پزشکی اقدامات راهبردی درمان ناباروری انجام شد ،گفت:
در این زمینه پژوهشگاهها از جمله رویان و ابنسینا فعالیت
خوبی داشتند و  ۵۰درصد درمان ناباروری کشور توسط
جهاددانشگاهی صورت میگیرد.
دکتر طیبی افزود :در زمینه فناوریهای نوین سلولهای
بنیادی اولین مرکز تولید محصوالت ژنی را در پژوهشکده
رویان آغاز کردیم.
وی افزود :در حوزه گیاهان دارویی اولین پژوهشکده
گیاهان دارویی را ایجاد کردیم که تولید دارو از این گیاهان
بسیار بااهمیت است.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به این که در محصوالت مرتبط
با کرونا هم اولین کیت تشخیص کرونا را ساختیم ،به اهمیت
راهاندازی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی اشاره کرد و گفت :بسیاری
از ذخایر ژنتیکی کشور در حال از بین رفتن است و با تاکید مقام
معظم رهبری جهاددانشگاهی کار را بهصورت جدی در این زمینه
پیگیری کرده و قطب ذخیره زیستی کشور محسوب میشود.
دکتر طیبی بابیان اینکه در حوزه کشاورزی کسب
دانش فنی پرورش ماهی در قفس و اصالح نژاد دام سبک
و سنگین در کشور برای اولین بار توسط جهاددانشگاهی
انجامشده است افزود :با توجه به خشکی و منابع محدود نیاز
به دامهایی با بازدهی باالست که نتایج خوبی دارد .در حوزه
فنی و مهندسی ،سیستمهای فناورانه مختلفی برای حوزه
نفت ،گاز ،پتروشیمی و صنایع مختلف ساخته شد.
وی در این بازدید همچنین از اقدامات مناسب برای انتقال
تکنولوژی نام برد و گفت :سال گذشته سومین الکترو فیلتر بزرگ
دنیا را بهصورت صد در صد ایرانی ساختیم .بسیاری از فناوریها را
برای اولین بار در کشور داشتهایم که در مواردی زمانبر بوده است.
وی با اشاره به اهمیت اقتصاد دانشبنیان گفت :در کشور
مشکل توسعه فناوری نداریم؛ پیشنهاد داریم برنامه هفتم
توسعه کشور پروژه محور و با حداکثر تکیه بر توان داخل و
انتقال تکنولوژی تدوین شود.

مناینده ولیفقیه در استان بوشهر بیان کرد:
سال بیست و دوم│شماره185
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دو رکن اساسی جهاددانشگاهی
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روابط عمومی جهاددانشگاهی بوشهر ۲۱ ،آذر:نماینده
ولیفقیه در استان و امامجمعه بوشهر در نشست با معاونان
جهاددانشگاهی و رییس جهاددانشگاهی بوشهر بیان کرد :در
منظومه پیشرفت دانشهای فناورانه و مدیریت جهادی دو
رکن اساسی هستند که جهاددانشگاهی هر دو ویژگی را دارد.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه بوشهر در نشست
با معاونان جهاددانشگاهی و رییس جهاددانشگاهی بوشهر بیان
کرد :در منظومه پیشرفت دانشهای فناورانه و مدیریت جهادی
دو رکن اساسی هستند که جهاددانشگاهی هر دو ویژگی را دارد.
آیتاهلل غالمعلی صفایی بوشهری تصریح کرد :هر
کشوری دارای یک نگاه کارآمد به حوزه دانش و فناوری
باشد ،طرح و برنامههای خود را بر اساس دانش با حفظ ارزش
و شاخصهای فرهنگی و برای آن حمایتهای الزم را انجام
دهد آن کشور افقهای بلندی پیدا خواهد کرد.
وی یادآور شد :جهاددانشگاهی از بدو تأسیس تاکنون منشأ
خدمات بسیاری برای نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده است.
در ادامه علی احمدی زاده اظهار کرد :استان بوشهر
استراتژیک ترین استان کشور است که هر آنچه دیگران
ندارند بوشهر به تنهایی دارد و نقشه توسعه استان باید با
بهرهگیری سند آمایش سرزمین ترسیم شود.
وی اضافه کرد :صنایع نفت و گاز استان به تعهدات خود
به استان جامعه عمل بپوشانند.

جهاددانشگاهی بوشهر  ۳۰۰۰هزار شغل
ایجاد کرده است

رییس جهاددانشگاهی بوشهر در این نشست اظهار کرد:
نهاد انقالبی جهاددانشگاهی با  ۳۷سال تأخیر در استان
تأسیس شد که به این لحاظ باید نگاه ویژهتری در تمام
حوزهها از سوی مرکز انجام شود.
علی احمدی زاده با اشاره به قابلیتها استان بوشهر در اقتصاد
کرانه و پس کرانه ،تصریح کرد :این استان با رهنمودهای آیتاهلل

صفایی بوشهر اسناد مهم ملی از جمله سند اقتصاد دانشبنیان،
سند منطقه ویژه علم و فناوری و بسیاری از کارهایی که در حوزه
علم و فناوری را طراحی کرده است.
وی یادآور شد :سند و پایلوت بسیاری از اقدامات فرهنگی
استان بوشهر ،در دفتر مطالعات نماینده ولیفقیه در استان
اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اقدامات آموزشی جهاددانشگاهی بوشهر،
تصریح کرد :امروز با قاطعیت میتوانیم اعالم کنیم که
در طول چهار سال گذشته بالغبر  ۳۰۰۰شغل در استان
بوشهر با برگزاری دورههای آموزشی مختلف حوزه پزشکی و
دورههای تخصصی کوتاه مدت انجام و در طرح اشتغال حوزه
مشاغل خانگی بسیار موفق بوده است.

جهاددانشگاهی میتواند بسیاری از نیازهای
فناورانه صنعت نفت در استان را تأمین کند

معاون پشتیبانی و توسعه منابع جهاددانشگاهی در
این نشست اظهار کرد :جهاددانشگاهی در حوزه دفاعی
حرف بسیار برای گفتن دارد .در حوزههای پژوهشی ،فنی
و مهندسی ،پزشکی و کشاورزی این نهاد انقالبی باید با
ایجاد پژوهشگاهها ،پژوهشکدهها و مراکز خدمات تخصصی،
بومیسازی دانش و انتقال دانش فنی دارای تخصصهای
ویژهای است.
دکتر مهدی باصولی اضافه کرد :جهاددانشگاهی توانسته
به دانش فنی در بیشتر تجهیزات فنی دست پیدا کند و
محصوالت بسیاری در داخل کشور تولید شده است و
بسیاری از این دستاوردها قابل ارایه به وزارت خانه مربوط و
شرکتهای خصوصی هستند.
وی تصریح کرد :در حوزه پزشکی بیش  ۱۰درصد از
مراکز خدمات درمان ناباروری از طریق جهاددانشگاهی
صورت میگیرد یعنی  ۵۰درصد از سیکل درمان ناباروری در
این  ۱۰درصد انجام میشود و این نتیجه اعتماد مردم به دو

پژوهشگاه رویان و ابنسینا این نهاد است.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع جهاددانشگاهی عنوان
کرد :در حوزه سرطان جهاددانشگاهی خدمات بسیار خوبی
انجام داده است که در حوزه سلولهای بنیادی در درمان
بسیاری از بیماریها استفاده میشود همچنین در حوزه
زخم بهویژه زخمهای دیابتی جهاد عالوه بر خدمات عمومی
پزشکی خدمات تخصصی ارزندهای ارایه کرده است.
دکتر باصولی بیان کرد :در حوزه کشاورزی عالوه بر توسعه
گیاهان دارویی با توجه به وضعیت اقلیمی کشور در مباحثی مثل
اصالح نژاد دام کار کرده و دانش فنی بومیشده است .در حوزه
علوم انسانی هم جهاد با راهاندازی پژوهشگاه علوم انسانی سعی
کرده پروژههای کالنی در حوزه علوم انسانی انجام دهد.
وی ادامه داد :در حوزه پژوهش با توجه به اینکه
بوشهر قطب انرژی کشور است این آمادگی وجود دارد که
جهاددانشگاهی ارایه خدمات به صنعت نفت میباشد که
وزارت نفت با همراهی بهتری انجام دهد و حمایت از این
مقوله میتواند بسیار راهگشا برای کشور باشد .در حوزه دکل
حفاری ،متههای حفاری و نمکزدایی و سکوهای نفتی و
بازوی بارگیری و  ...جهاد امکان همکاری با وزارت نفت را دارد.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع جهاددانشگاهی گفت:
موضوع دیگر اینکه با توجه به اینکه بوشهر بهلحاظ
سرانه درمانی در شرایط مطلوبی نیست اگر حمایت صورت
گیرد یکسری خدمات تخصصی در حوزه پزشکی توسط
جهاددانشگاهی قابل ارایه است.
دکتر باصولی خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه در طول
چهار سال و اندی جهاددانشگاهی چند  ۱۰میلیارد اعتبار در
استان بوشهر برای تجهیز و راهاندازی گذاشته است ولی استان
کملطفی کرده و بهجز فضا هنوز موفق نشده به حد مطلوبی
برسد و با حمایت جنابعالی در جهت زیرساختهای مناسب ما
هم متعهد میشویم چند برابر آورده برای استان داشته باشیم که
این توسعه علمی استان را هم تحت تأثیر قرار میدهد.
وی تصریح کرد :با توجه به نقش و تاثیرگذاری جنابعالی
بهعنوان آخرین مساله باید عرض کنم یکی از مهمترین
مباحث در حال حاضر ارتباط با دانشگاه است .اگر دفتر
فرهنگی جهاددانشگاهی در دانشگاه ایجاد شود میتواند
فرهنگ بیشتری را به جامعه القا کند.

بوشهر صاحب آزمایشگاه ژنتیک میشود

همچنین موافقتنامه راهاندازی آزمایشگاه تخصصی
ژنتیک استان بوشهر بین سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان و جهاددانشگاهی مبادله شد.
در آیینی با حضور معاونان جهاددانشگاهی موافقتنامه
راهاندازی آزمایشگاه تخصصی ژنتیک استان بوشهر بین سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان و جهاددانشگاهی مبادله شد.
بنابراین توافقنامه  ۲میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان از سوی
اعتبارات استانی و  ۲میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان نیز از سوی
جهاددانشگاهی برای اجرای این پروژه تخصیص داده شد.
بودجه جهاددانشگاهی تخصیصیافته و تجهیزات
خریداری شده بود که با تخصیص اعتبارات امروز توسط
استان مابقی تجهیزات خریداری و با همکاری دانشگاه علوم
پزشکی جهت اخذ مجوزهای الزم تا پایان سال آزمایشگاه
تخصصی ژنتیک استان بوشهر آماده بهرهبرداری خواهد شد.
آزمایشگاه ژنتیک طی سالهای اخیر بهعنوان یک نیاز
اساسی در تشخیص بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی نقش
مهمی را در کاهش تولدهای ناسالم داشته است و خدمات
کمنظیری به زوجهای جوان ارایه میکند.
بوشهر تنها استانی است که آزمایشگاه ژنتیک ندارد و
ساالنه بیش از  ۱۰۰زوج بوشهری برای استفاده از این خدمات
به شیراز یا دیگر استانها مراجعه میکنند .با تحقق این مطالبه
مردم یک کار تخصصی به حوزه پزشکی استان اضافه خواهد
شد و استان را از استانهای همجوار بینیاز خواهد کرد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی بیان کرد:
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روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری البـرز
جهاددانشـگاهی ۲۴ ،مهر ماه :دکتر هادی قوامـی معاون
امـور حقوقـی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایـی به همراه
مهنـدس زره تـن و مهنـدس خدابخشـی نماینـدگان
شهرسـتانهای پـاوه و الیگـودرز در مجلـس شـورای
اسلامی از دسـتاوردهای پـارک علـم و فنـاوری البـرز
و همچنیـن دسـتاوردهای پژوهشـکده گیاهـان دارویـی
مسـتقر در مجتمـع علمـی و تحقیقاتـی جهاددانشـگاهی
بازدیـد کردنـد و از نزدیـک بـا دسـتاوردهای حـوزه
دانشبنیـان ایـن مجموعـه آشـنا شـدند.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز و مجتمــع
تحقیقاتــی شــهدای جهاددانشــگاهی در ابتــدای
ایــن بازدیــد بــا تشــریح برخــی از دســتاوردها و
توانمندیهــای ایــن پــارک گفــت :پــارک علــم و
فنــاوری البــرز از نظــر شــاخصهای ارزیابــی یکــی
از اســتانهای موفــق کشــور اســت و در ســال 1399
بیــش از  ۹۰۰میلیــارد تومــان فــروش داشــته و
صــادرات آن نیــز حــدود هفــت میلیــون یــورو بــوده
کــه حاکــی از موفقیــت شــرکتهای دانشبنیــان و
فنــاور پــارک اســت.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط اشــتغالزایی در ایــن
مجموعــه گفــت :در ایــن مرکــز بــرای بیــش از دو هــزار
نفــر اشــتغال ایجــاد شــده اســت .همچنیــن تــاش
مــا در ایــن پــارک و مجتمــع در راســتای همــکاری و
انجــام پروژههــای مشــترک بــا بخــش خصوصــی اســت.
مهنــدس مهــدی عباســی بــا اشــاره بــه راهانــدازی
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان تصریــح کــرد:
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان نیــز بــا اعتبــاری

بالغبــر  ۱۰۰میلیــارد تومــان بــرای ارایــه تســهیالت
الزم بــه فنــاوران و پژوهشــگران اســتان فعــال اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــارک علــم و فنــاوری
البــرز جهاددانشــگاهی در رتبــه آخــر تخصیــص بودجــه
قــرار دارد گفــت :از همــه نماینــدگان مجلــس بــرای
حضــور در ایــن مجموعــه تشــکر میکنیــم و انتظــار
داریــم بودجــه پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــر اســاس
شــاخصها و ارزیابیهــای تخصصــی در ســال 1401
بــه رقــم قابلقبــول ارتقــاء یابــد.
از دســتاوردهای دانشبنیــان پــارک علــم و فنــاوری
البــرز جهاددانشــگاهی حمایــت میکنیــم
معــاون امــور حقوقــی و مجلــس وزارت اقتصــاد
و دارایــی در بازدیــد از پــارک علــم و فنــاوری
البــرز جهاددانشــگاهی نیــز بــا اشــاره بــه ایــن کــه
نماینــدگان مجلــس نــگاه حمایتــی از حــوزه فنــاوری،
تجاریســازی و بهطورکلــی اقتصــاد دانشبنیــان
دارنــد ،گفــت :پــارک علــم و فنــاوری البــرز عــاوه
اســتان البــرز ،بــا توجــه بــه نزدیکــی بــه پایتخــت
میتوانــد بــه اقتصــاد دانشبنیــان ســایر اســتانها
از جملــه تهــران کمــک و در صــورت حمایــت الزم ایــن
پــارک البــرز میتوانــد اقتصــاد دانشبنیــان البــرز و
تهــران را متحــول کنــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره
بــه اهمیــت اســتفاده از گیاهــان دارویــی و انقالبــی کــه
میتــوان بــا جایگزینــی داروهــای شــیمیایی در دنیــای
دارو انجــام داد ،خاطرنشــان کــرد :تغییــر جهــت از
داروهــای شــیمیایی بــه داروهــای گیاهــی بــدون شــک
یکــی از مهمتریــن رســالتهای مجلــس اســت.
وی بــر لــزوم مدیریــت صحیــح منابــع مالــی تاکیــد

کــرد و گفــت :بــا تعییــن محــل مصــرف اعتبــارات
مشخصشــده ،میتــوان بســیاری از مشــکالت
شــرکتهای دانشبنیــان فعــال در ایــن حــوزه را
برطــرف کــرد و در ایــن زمینــه تــاش میکنیــم
مشــکل شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور پــارک علــم
و فنــاوری البــرز نیــز بــا حمایــت الزم برطــرف شــود.
معــاون وزیــر اقتصــاد و دارایــی بــا تاکیــد بــر
اهمیــت محافظــت از دانــش و علــم اســتفاده از
گیاهــان دارویــی بــر حمایــت از فعالیتهــای
پژوهشــکده گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی اشــاره
کــرد و افــزود :بســیاری از گیاهــان دارویــی و کاربــرد
و روش اســتفاده از آنهــا نســل بــه نســل بیــن مــردم
بومــی منتقلشــده اســت؛ امــا چالــش فعلــی مــا ایــن
اســت کــه ایــن دانــش در حــال از بیــن رفتــن اســت و
مــا میتوانیــم بــا تخصیــص اعتبــار بــرای آنهــا ایــن
اطالعــات و دانــش را ثبــت و ضبــط کنیــم .بایــد بــه
تجاریســازی ایــن گیاهــان دارویــی توجــه شــود و در
یــک برنامــه بلندمــدت بســیاری از داروهــای شــیمیایی
جــای خــود را بــه گیاهــان دارویــی بدهنــد؛ انتظــار
داریــم ایــن ماموریــت مهــم در جهاددانشــگاهی و
پــارک علــم و فنــاوری البــرز مــورد توجــه جــدی قــرار
بگیــرد.
معــاون پارلمانــی و امــور مجلــس وزارت اقتصــاد
و دارایــی در پایــان ایــن بازدیــد قــول داد ،از طریــق
مجلــس شــورای اســامی موضــوع افزایــش بودجــه
پــارک علــم و فنــاوری البــرز و پژوهشــکده گیاهــان
دارویــی را پیگیــری و دنبــال کنــد.
در این بازدید دکتر غفار زادگان رییس پژوهشکده گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی نیز دستاوردهای این پژوهشکده را تشریح کرد.
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حامیت الزم از پارک علم و فناوری الربز برای تحول
اقتصاد دانشبنیان الربز و تهران
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اخبار کوتاه

■■■
رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی
جهاددانشگاهی خبر داد:

راهاندازی رشتههای مراکز علمی
کاربردی جهاددانشگاهی متناسب
با پتانسیل منطقه

روابط عمومی جهاددانشـگاهی اردبیـل ۲۵ ،مهر ماه:
محمدعلـی گـودرزی با بیان این مطلب در حاشـیه بازدید
از مرکـز آمـوزش علمی کاربـردی جهاددانشـگاهی اردبیل
افـزود :این مرکز یکـی از مراکز مجهز جهاددانشـگاهی در
سـطح کشـور اسـت و امکانـات تحصیلـی و رفاهـی خوبی
بـرای دانشـجویان فراهم کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه راهانـدازی رشـتههای مراکـز
علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی بـا توجـه بـه پتانسـیل
منطقـه انجـام میگیـرد ،تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه
ظرفیتهـای اردبیـل در زمینـه گیاهـان دارویـی و تولیـد
فـرش ،مرکـز علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی در ایـن
اسـتان بـا اخذ کد رشـتههای باغبانـی (گیاهـان دارویی و
معطـر) و «صنایعدسـتی -فـرش دسـتباف» در این زمینه
خـوب عمـل کرده اسـت.
گـودرزی بـر برگـزاری رویدادهـای علمـی مرتبـط بـا
فـرش در اردبیـل تاکیـد و اظهـار کـرد :مرکـز آمـوزش
علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی اردبیـل بایـد تلاش
مضاعفـی در ایـن زمینه داشـته باشـد و الگـوی موفقی در
زمینـه تولیـد و عرضـه مناسـب فـرش ارایـه کنـد.
وی بـا اشـاره بـه حرکـت جهاددانشـگاهی در زمینـه
امـور مغفـول مانـده کشـور خاطرنشـان کـرد :بازدیـد از
فعالیتهـای جهاددانشـگاهی اردبیـل نشـان داد کـه ایـن
واحـد بـا تبعیـت از ایـن رویکـرد و بـا راهانـدازی مراکـز
نـوآوری و شـتابدهی ،درمـان نابـاروری و رشـد فنـاوری
گیاهـان دارویـی و همچنین خـط تولید نشاسـته حفاری،
فعالیتهـای خـود را برنامهریـزی کـرده و پیـش میبـرد.
رییـس موسسـه آمـوزش عالـی علمـی کاربـردی
جهاددانشـگاهی ،فعالیتهـای جهاددانشـگاهی اردبیـل

■■■
رییس جهاددانشگاهی گلستان بیان کرد:

استفاده از ظرفیت جهاددانشگاهی
گلستان در آموزش و اشتغالزایی
سمنهای جوانان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی گلسـتان۲۵ ،
مهـر مـاه :ابراهیـم شـهبازی در نشسـت بـا سـمنهای
مردمنهـاد جوانـان بـا اشـاره بـه ایـن کـه از ظرفیتهـای
مختلـف جهاددانشـگاهی در آمـوزش و اشـتغالزایی
سـمنهای جوانـان اسـتفاده میشـود ،اظهـار کـرد:
تشـکلهای مردمنهـاد جوانـان درخواسـت اسـتفاده از
ظرفیتهـای جهاددانشـگاهی در راسـتای ایجـاد اشـتغال
را از ایـن نهـاد داشـتند.
وی افـزود :در همیـن راسـتا مقرر شـد طـرح عملیاتی
و مسـاله محـور بـا همـکاری تشـکلهای اداره کل ورزش
و جوانـان گلسـتان و جهاددانشـگاهی ایجـاد شـود که در
آن از ظرفیـت آموزشـی ،فرهنگـی ،سـازمان دانشـجویان،
مرکـز افـکار سـنجی ،مرکـز نـوآوری و شـکوفایی ،طـرح
ملی توسـعه مشـاغل خانگی و دانشـگاه علمـی و کاربردی
ایـن نهـاد بهـره گرفته کـه در نهایت منتج به ایجاد شـغل
شود.
وی تصریـح کـرد :همچنیـن افـراد و تشـکلهای
مردمنهـاد دغدغهمنـد در حـوزه آسـیبهای اجتماعـی

صدور پروانه بهرهبرداری خاکشناسی توسط

آزمایشگاه خاک ،آب و تغذیه گیاه
جهاددانشگاهیزنجان

روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان ۲۶ ،مهر
ماه :پروانه بهرهبرداری خاکشناسی برای آزمایشگاه خاک،
آب ،تغذیه گیاه جهاددانشگاهی زنجان صادر شد.
بـر اسـاس اعلام سـازمان نظاممهندسـی کشـاورزی و
منابـع طبیعی اسـتان زنجان و به اسـتناد مـاده ( )۲قانون
افزایـش بهـرهوری بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی ،به
جهاددانشـگاهی زنجـان اجـازه داده میشـود نسـبت بـه
بهرهبـرداری از آزمایشـگاه خاکشناسـی تشـخیصی ،بـا
رعایـت ضوابـط و مقـررات مربوطـه اقـدام کند.
ایـن آزمایشـگاه میتوانـد خدماتـی از قبیـل
نمونهبـرداری ،آنالیـز و تفسـیر نتایـج خـاک ،آب،
کودشـیمیایی و بافـت گیـاه را انجام دهد .انجـام مطالعات
خاکشناسـی ،ارزیابی زیسـتمحیطی و مدیریت پسـماند
کشـاورزی از دیگـر خدمـات ایـن مرکـز اسـت.
ایـن مرکـز همچنیـن خدمـات مشـاورهای در زمینـه
حاصلخیـزی خـاک و تغذیه گیاه ،شـیمی خـاک و آبیاری
محصـوالت زراعـی ،باغـی ،سـبزیجات و صیفیجـات ارایه
میدهـد.
واحـد آزمایشـگاه خـاک ،آب ،تغذیـه گیـاه و GIS
جهاددانشـگاهی زنجـان سـابقه  ۴سـاله در حـوزه انجـام
آزمونهـای تخصصـی خـاک ،تفسـیر نتایـج آزمـون
خـاک و توصیـه کـودی ،ارایـه خدمـات مشـاورهای بـرای
گلخانـهداران و زارعـان اسـتان را دارد .همچنیـن ایـن
مرکـز مجری راهانـدازی پرورش قـارچ خوراکـی و دارویی
گانودرمـا بـوده و پژوهشهایـی در حـوزه کنتـرل شـوری
خـاک ،بیابانزدایـی ،تثبیـت سـرب ،روی و کادمیـوم در
خـاک و گیـاه بـا اسـتفاده از بیوچـار را دارد.

■■■
پژوهشگر دپارتمان ژنتیک پژوهشگاه رویان
تشریح کرد؛

فناوری کریسپر؛
ابزاری برای درمان طیف وسیعی
از بیماریها با مؤلفه ژنتیکی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۲۷ ،مهـر
ماه:فنـاوری کریسـپر بـه دلیـل دقـت بـاال و هزینههـای
نسـبتا پاییـن تولیـد ،میتوانـد همـه چیـز را در مـورد
ژنهـا ،از درمـان بیماریهایـی ماننـد رفـع اختلاالت
ژنتیکـی ،کمخونـی داسـی شـکل یـا هموفیلـی گرفتـه
تـا بهبـود کشـاورزی تغییـر دهـد؛ پـس میتوانـد دنیایی
متفاوتتـری را رقـم بزنـد.
سیسـتم نویـن  CRISPR-Cas9یـک فنـاوری
منحصربهفـرد اسـت کـه متخصصـان ژنتیـک و محققـان
پزشـکی را قـادر میکنـد تـا قسـمتهایی از ژنـوم را
ویرایـش کننـد؛ ایـن کار بـا حـذف ،افـزودن یـا تغییـر
بخشهایـی از توالـی دیانای صـورت میگیـرد .ایـن
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روابـط عمومـی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان
کشـور ۲۰ ،مهر ماه :محمد رشـیدی عضو هیات رییسـه
مجلـس شـورای اسلامی از سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان
کشـور بازدیـد بـه عمـل آورد و بـا محمدحسـین حسـنی
رییـس ایـن سـازمان دیـدار و گفتوگـو کـرد.
رشـیدی در ایـن دیـدار بـر حمایـت مجلـس شـورای
اسلامی از برنامههـای قرآنـی تاکیـد کـرد و گفـت :تالش
خواهیـم کـرد در برنامـه هفتـم توسـعه توجـه ویـژهای به
ایـن موضوع داشـته باشـیم.
محمدحسـین حسـنی نیـز بـا ارایـه گزارشـی از
برنامههـای سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان ،آمادگـی ایـن
مجموعـه را بـرای همـکاری بـا مجلـس شـورای اسلامی
در حمایـت از برنامههـای فرهنگـی و قرآنـی اعلام کـرد.

■■■
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بازدید عضو هیات رییسه مجلس از
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

را مایـه مباهـات و افتخـار دانسـت و افـزود :ایـن واحـد
برنامههـای تخصصـی خـود را بـا بهرهگیـری از افـراد
مجـرب و بومـی اجرایـی کـرده کـه جـای تحسـین دارد.
بهرهمنـدی سـه هـزار نفـر از خدمـات آموزشـی
جهاددانشـگاهی اردبیـل در سـال 1399
در ایـن بازدیـد رییس جهاددانشـگاهی اردبیـل با بیان
اینکـه تمـام فعالیتهـای پژوهشـی و آموزشـی این واحد
روی ظرفیتهـای اسـتان متمرکـز و ترسیمشـده اسـت،
تصریـح کـرد :فعالیتهـای آموزشـی زمانـی پاسـخگوی
جامعـه خواهـد بـود کـه از پشـتوانه پژوهشـی خوبـی
برخوردار باشـد.
مهـران اوچـی اردبیلـی بـا ارایـه گزارشـی از نحـوه
اجـرای طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی در اسـتان
توسـط جهاددانشـگاهی اردبیـل گفـت :بعـد از شناسـایی
 13مزیـت شـغلی ایـن طـرح در اسـتان و ارزیابـی در
زمینـه میـزان عالقهمنـدی ثبتکننـدگان بـرای تحصیل
دانشـگاهی در رشـته فعالیـت خـود ،اخـذ کد رشـتههای
باغبانـی (گیاهان دارویـی و معطر) و صنایعدسـتی (فرش
دسـتباف) در دسـتور کار قـرار گرفـت.
وی افـزود :ایـن رشـتهها با مسـاعدت موسسـه آموزش
عالـی جهاددانشـگاهی و دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی
اسـتان در مرکز آمـوزش علمی کاربردی جهاددانشـگاهی
اردبیـل راهانـدازی و شـروع بـه پذیرش دانشـجو کرد.
رییـس جهاددانشـگاهی اردبیـل بـا اشـاره بـه
فعالیـت مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی و پنـج مرکـز
آمـوزش تخصصـی کوتاهمـدت جهاددانشـگاهی در
اسـتان ،خاطرنشـان کـرد :در سـال گذشـته علیرغـم
محدودیتهـای ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا بیـش از
سـه هـزار نفـر از خدمـات آموزشـی ایـن مراکـز بهرهمند
شـدند.
گفتنـی اسـت رییـس موسسـه علمـی کاربـردی
جهاددانشـگاهی در ایـن بازدیـد از نزدیـک در
جریـان فعالیتهـای آموزشـی ،پژوهشـی و فرهنگـی
جهاددانشـگاهی اردبیـل قـرار گرفت و برای توسـعه مرکز
آمـوزش علمـی کاربـردی ایـن واحـد قـول مسـاعد داد.

میتواننـد در رشـتههای مرتبـط در دانشـگاههای علمـی
کاربـردی تحصیـل کننـد.
شـهبازی گفـت :در سـال  ۹۷طـرح جوانـان و
کسـبوکارهای نویـن و زود بـازده در مرکـز افکار سـنجی
جهاددانشـگاهی گلسـتان به کارفرمایی اداره کل ورزش و
جوانـان اسـتان ارایـه شـد.
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روش در حـال حاضـر سـادهترین ،پرکاربردتریـن و
دقیقتریـن روش دسـتکاری ژنتیکـی اسـت .این سیسـتم
دارای پتانسـیل زیـادی بهعنـوان ابـزاری بـرای درمـان
طیـف وسـیعی از بیماریهـای دارای مؤلفـه ژنتیکـی از
جملـه سـرطان ،هپاتیت  Bیا حتی کلسـترول باال اسـت؛
همچنیـن میتوان از این سیسـتم در درمـان بیماریهای
عفونـی ،دیابـت و اچآیوی بهـره بـرد.
دکتـر مهـدی توتونچی عضـو هیات علمی و پژوهشـگر
دپارتمـان ژنتیـک پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی
در آسـتانه  20اکتبـر ،روز جهانـی کریسـپر (World
 )CRISPR Dayضمـن تشـریح عملکـرد فنـاوری
کریسـپر گفـت :ویرایـش ژنوم کـه ویرایش ژن نیـز نامیده
میشـود ،نوعـی فناوری اسـت که بـه دانشـمندان توانایی
تغییـر دیانای ( )DNAموجـودات را میدهـد .ایـن
فنـاوری اجـازه میدهـد تـا مـواد ژنتیکـی در مکانهـای
خاصـی از ژنـوم اضافـه ،حـذف یـا تغییـر کننـد .چندیـن
روش بـرای ویرایـش ژنـوم توسـعهیافته اسـت و سیسـتم
اخیـر  CRISPR-Cas9نامیـده میشـود .ایـن
سیسـتم نوعـی تکنولـوژی جدیـد ویرایش ژنتیکی اسـت
کـه میتوانـد بـه پیشـرفت ژندرمانـی کمکهـای زیادی
کنـد .تاکنـون روشهـای زیادی بـرای ژندرمانـی کاندید
شـدهاند کـه از آن جمله میتوان به تکنیـک «انتقال ژن»
اشـاره کـرد؛ بـه ایـن صـورت کـه یـک ویـروس بیگزند،
نسـخه سـالمی از یـک ژن را بـه سـلول انتقـال میدهـد
تـا جـای یـک ژن معیـوب عامـل بیمـاری را بگیـرد؛ امـا
در روش کریسـپر ،دانشـمندان میتواننـد مسـتقیما ژن
معیـوب را اصلاح کننـد .آنهـا دیانای معیـوب را جـدا
کـرده و بهجـای آن یـک دیانای سـالم قـرار میدهنـد.
عضـو هیـات علمـی و پژوهشـگر دپارتمـان ژنتیـک
پژوهش�گاه روی�ان در تش�ریح عملکرد سیس�ت م �CRIS
 PR-Cas9افـزود :ایـن سیسـتم یـک فنـاوری
منحصربهفـرد اسـت کـه متخصصـان ژنتیـک و محققـان
پزشـکی را قـادر میکنـد تـا قسـمتهایی از ژنـوم را
ویرایـش کننـد و ایـن کار بـا حـذف ،افـزودن یـا تغییـر
بخشهایـی از توالـی دیانای صورت میگیـرد .این روش
در حـال حاضـر سـادهترین ،پرکاربردتریـن و دقیقتریـن
روش دسـتکاری ژنتیکـی اسـت و بنابرایـن ،باعـث سـر و
صـدا زیـادی در دنیـای علـم زیستشناسـی و پزشـکی
شـده اسـت.
دکت�ر توتونچ�ی خاطرنش�ان ک�رد :سیس�ت م �CRIS
 PR-Cas9از دو مولکـول کلیـدی  Cas9و gRNA
تشـکیل شـده اسـت کـه تغییـر مـورد نظـر را در توالـی
دیانای ایجـاد میکننـد .آنزیـم  Cas9بهعنـوان یـک
"قیچـی مولکولـی" عمـل میکنـد کـه میتواند دو رشـته
دیانای را در یـک مـکان خـاص در ژنـوم بـرش دهـد،
بهطـوری کـه تکههـای دیانای را میتـوان اضافـه یـا
حـذف کـرد gRNA .نیز یک قطعـه آرانای ( )RNAبه
نـام آرانای راهنمـا اسـت کـه شـامل یـک قطعـه کوچک
از توالـی آرانای از پیـش طراحیشـده (حـدود  20بـاز)
اسـت کـه در یـک داربسـت آرانای طوالنیتـر قـرار دارد.
قسـمت داربسـت بـه دیانای متصـل میشـود و توالـی
از پیـش طراحیشـده Cas9 ،را بـه قسـمت مـورد نظـر
در ژنـوم هدایـت میکنـد .ایـن امـر باعـث میشـود کـه
آنزیـم  Cas9در نقطـه مناسـب ژنـوم برش ایجـاد کند.
در ایـن مرحلـه سـلول تشـخیص میدهـد کـه دیانای
آسـیبدیده اسـت و سـعی میکنـد آن را ترمیـم کنـد.
دانشـمندان با اسـتفاده از ویژگی دسـتگاه تعمیر دیانای
تغییـرات مـورد نظـر خـود را بـا طراحیهـای مولکولـی
ویـژه اعمـال میکننـد.
تولیـد مدلهـای بیمـاری در موجـودات زنـده بـا
سیسـتم CRISPR-Cas9
عضـو هیـات علمی دپارتمـان ژنتیک پژوهشـگاه رویان

در تشـریح کاربردهـای سیسـتم CRISPR-Cas9
گفـت :مهندسـی ژنـوم یـک ابـزار قدرتمنـد بـرای طیـف
وسـیعی از کاربردهـا در تحقیقات زیسـت پزشـکی اسـت.
سیسـتم  CRISPR-Cas9زمینـه ویرایـش ژنـوم
را متحـول کـرده اسـت ،بنابرایـن ویرایـش ژنـوم کارآمـد
را از طریـق ایجـاد شکسـتگیهای دو رشـتهایِ هدفمنـد
تقریبـاً در هـر ارگانیسـم و نـوع سـلولی تسـهیل میکند.
همچنیـن ایـن سیسـتم بـرای اهـداف دیگـر ،از جملـه
تنظیـم بیـان ژن درونزا ،ویرایـش اپیژنـوم ،ویرایـش
آرانای تکرشـتهای و غربالگـری ژن بـا تـوان بـاال بـا
موفقیـت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.
دکتـــر توتونچـــی تاکیـــد کـــرد :بـــا اســـتفاده از
سیســـتم  CRISPR-Cas9تولیـــد مدلهـــای
بیمـــاری در موجـــودات زنـــده بـــرای مطالعههـــای
پیشبالینـــی امکانپذیـــر شـــده اســـت .ایـــن سیســـتم
بیشـــتر در ویرایـــش ژنـــوم ســـلولهای ســـوماتیک
(غیرزایشـــی) مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیـــرد ،امـــا
عالقـــه زیـــادی در مـــورد پتانســـیل ایـــن سیســـتم در
ویرای ــش س ــلولهای زایش ــی (تولیدمث ــل) وج ــود دارد.
از آنجـــا کـــه هرگونـــه تغییـــری کـــه در ســـلولهای
زایشـــی ایجـــاد میشـــود ،از نســـلی بـــه نســـل دیگـــر
منتقـــل میشـــود ،پیامدهـــای اخالقـــی مهمـــی را
بای ــد هم ــواره در نظ ــر گرف ــت .در ح ــال حاض ــر انج ــام
ویرایـــش ژنـــوم در ســـلولهای زایشـــی در اکثـــر
کشـــورها غیرقانونـــی اســـت .در مقابـــل ،اســـتفاده از
سیســـتم  CRISPR-Cas9و ســـایر فناوریهـــای
ویرایـــش ژنـــوم در ســـلولهای ســـوماتیک بحـــث
برانگیـــز نیســـت.
وی خاطرنشــ�ان کــ�رد :سیســ�ت م �CRIS
 PR-Cas9دارای پتانســـیل زیـــادی بهعنـــوان
ابـــزاری بـــرای درمـــان طیـــف وســـیعی از بیماریهـــای
دارای مؤلفـــه ژنتیکـــی از جملـــه ســـرطان ،هپاتیـــت B
یـــا حتـــی کلســـترول بـــاال اســـت؛ همچنیـــن میتـــوان
از ایـــن سیســـتم در درمـــان بیماریهـــای عفونـــی،
دیابـــت و اچآیوی بهـــره بـــرد.
عضـــو هیاتعلمـــی دپارتمـــان ژنتیـــک پژوهشـــگاه
رویــ�ان در خصــ�وص آینــ�ده سیســ�ت م �CRIS
 PR-Cas9گفـــت :ایـــن سیســـتم میتوانـــد بـــرای
آزمایـــش درمانهـــای جدیـــد و کشـــف عملکـــرد
آنهـــا در ســـطح مولکولـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار
گی ــرد .محقق ــان در ح ــال حاض ــر ب ــا ویرای ــش ژنه ــای
خ ــاص ب ــا اس ــتفاده از  CRISPR-Cas9در ش ــرایط
آزمایشـــگاهی ،بیمـــاری ســـرطان را بهطـــور موثرتـــری
مدلســـازی میکننـــد و زیســـتتودهای در مقیـــاس
بـــزرگ ارایـــه میدهنـــد کـــه بهموجـــب آن میتـــوان
مطالعههـــای عملکـــردی و دارویـــی را انجـــام داد.
دکتـــر توتونچـــی تصریـــح کـــرد :بهاحتمالزیـــاد
ســ�الها طــ�ول میکشــ�د تــ�ا سیســ�ت م �CRIS
 PR-Cas9بهطـــور معمـــول در انســـان مـــورد
اســـتفاده قـــرار گیـــرد .تحقیقـــات زیـــادی هماکنـــون
بـــر اســـتفاده از آن در مدلهـــای حیوانـــی یـــا
ســـلولهای جـــدا شـــده از انســـان متمرکـــز هســـتند،
ب ــا ای ــن ه ــدف ک ــه در نهای ــت از ای ــن فن ــاوری ب ــرای
درم ــان معم ــول بیماریه ــا در انس ــان اس ــتفاده ش ــود.
عضـــو هیاتعلمـــی دپارتمـــان ژنتیـــک پژوهشـــگاه
رویـــان در پایـــان تاکیـــد کـــرد :فنـــاوری کریســـپر بـــه
دلی ــل دق ــت ب ــاال و هزینهه ــای نس ــبتا پایی ــن تولی ــد،
میتوانـــد همـــه چیـــز را در مـــورد ژنهـــا ،از درمـــان
بیماریهایـــی ماننـــد رفـــع اختـــاالت ژنتیکـــی،
کمخونـــی داســـی شـــکل یـــا هموفیلـــی گرفتـــه تـــا
بهبـــود کشـــاورزی تغییـــر دهـــد؛ پـــس میتوانـــد
دنیایـــی متفاوتتـــری را رقـــم بزنـــد.

حمایت سازمان جهاددانشگاهی
تهران از استارتآپها
و کسبوکارهای نوپای دانشجویی
و دانشگاهی

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی
تهـران ۰۴ ،آبـان مـاه :مرتضـی پرهیـزکار دبیـر مرکـز
نـوآوری و شـتاب دهـی (منش) سـازمان جهاددانشـگاهی
تهـران بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی بـا هـدف تحقق
الگـوی اقتصـاد دانشبنیـان و حمایـت از ایجـاد و توسـعه
کسـبوکارهای دانشـجویی و دانشـگاهی ،مرکـز نـوآوری
و شـتاب دهـی را تاسـیس کـرده اسـت ،اعلام کـرد:
اسـتادان و اعضـای هیاتعلمـی دانشـگاه و همچنیـن
دانشـجویان و دانشآموختـگان و جوانـان نخبـه و صاحب
ایدههـای جدیـد میتواننـد در ایـن مرکز مسـتقر شـده و
از حمایتهـا و امکانـات آن در جهت رشـد و توسـعه ایده
خـود بهرهمنـد شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن حمایتهـا بـه کاهـش
ریسـک ،زمـان و هزینـه راهانـدازی اسـتارتآپها و
کسـبوکارهای نوپـا کمـک میکنـد ،اظهـار کـرد :ایجـاد
و تقویـت هسـتههای نـوآوری و کارآفرینـی و کمـک بـه
تجاریسـازی دسـتاوردهای پژوهشـی و فنـاوری در
دانشـگاه و جهاددانشـگاهی از اهداف اصلـی راهاندازی این
مرکـز در سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران اسـت.
دبیـر مرکـز نـوآوری و شـتابدهی (منـش) سـازمان
جهاددانشـگاهی تهـران بـا بیـان اینکـه اغلـب
اسـتارتآپها در بـدو تاسـیس بـه لحـاظ منابـع مالـی و
نیازهـای تخصصـی و فنـی بسـیار آسـیبپذیر هسـتند،
افـزود :از ایـنرو ارایـه خدمـات آموزشـی ،مشـاورهای
و منتورینـگ ،تامیـن منابـع مالـی از طریـق ارتبـاط بـا
سـرمایهگذاران و معرفـی ایدههـای خوب بـه صندوقهای
سـرمایه گـذاری از مهمتریـن خدمـات این مرکـز خواهند
بو د .
پرهیـزکار بـا بیـان اینکـه ایـن مرکـز در سـه حـوزه
تخصصی شـامل آموزش و توسـعه منابع انسـانی ،شـیمی
و مهندسـی شـیمی ،مهندسـی متالورژی و آلیاژهای ویژه
فلـزی فعالیـت خواهد کـرد ،افزود :فضـای اختصاص یافته
بـرای اسـتقرار ایـن مرکـز به مسـاحت  640متـر مربع در
مجتمـع آموزشـی سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران در
بلـوار کشـاورز در حـال آمادهسـازی اسـت .ایـن مرکـز
همچنیـن میتوانـد از سـایر امکانـات ایـن مجتمـع اعـم
از آمفیتئاتـر ،کالسهـا و اسـتودیوی تولیـد محتـوا برای
تحقـق ماموریتهـا و انجـام فعالیتهـا اسـتفاده کنـد.
دبیـر مرکـز نـوآوری و شـتاب دهـی (منـش) سـازمان
جهاددانشـگاهی تهـران از سـازمانها و اشـخاص حقیقـی
و حقوقـی کـه امکاناتـی نظیـر سـرمایه و تجهیـزات فنـی
در اختیـار دارنـد و یـا مایـل بـه ارایـه آمـوزش ،خدمـات
مشـاورهای و منتورینـگ هسـتند ،دعـوت بـه همـکاری
کر د .
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استفاده آژانس همکاریهای
بینالمللی ژاپن از ظرفیتهای
پژوهشکده گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی ۲۷ ،مهـر مـاه:در بازدیـد مدیـران

در بازدید از پژوهشکده سرطان معتمد
جهاددانشگاهی مطرح شد:

تاکید رییس دانشگاه علوم پزشکی
تهران توسعه همکاریها در حوزه
فناوری با جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی پژوهشـکده سـرطان معتمـد
جهاددانشـگاهی ۴ ،آبـان مـاه :دکتر حسـین قناعتی
کـه در راسـتای ارایـه گـزارش پـروژه مشـترک علمـی
تحقیقاتی با پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی
از ایـن مرکـز بازدیـد نمـود ،بـا ابـراز خرسـندی از
فعالیتهـای گسـترده ایـن مجموعـه ،بـر لـزوم حمایت از
ایـن فناوریهـا تاکیـد کـرد.
رییـس دانشـگاه مادر علوم پزشـکی کشـور ،بـر اجرای
طـرح عظیـم ایجـاد ناحیـه فنـاوری سلامت در جنـوب
شـهر تهـران خبـر داد و از فنـاوران جهاددانشـگاهی
بـرای مشـارکت در ایـن طـرح راهبـردی ملـی دعـوت به
همـکاری کـرد.
دکتـر صرامـی سرپرسـت پژوهشـکده سـرطان معتمد
نیـز در ایـن مراسـم بـا ارایـه برخـی از طرحهای شـاخص
پژوهشـی در پژوهشـکده ،حمایـت و اسـتمرار همـکاری

شهردار کرج مطرح کرد؛

آمادگی مدیریت شهری کرج
برای استفاده از ظرفیتهای
جهاددانشگاهیالبرز

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی البـرز4 ،
آبـان مـاه :مصطفـی سـعیدی سـیرایی بـا حضـور در
جهاددانشـگاهی البـرز ،بـا اشـاره بـه اهمیـت رسـانه در
پیشـبرد برنامههـای مدیریـت شـهری و خدمـت بـه
شـهروندان ،گفـت :یکـی از مهمتریـن برنامههایـی که در
ایـن دوره بـرای شـهرداری کـرج در نظر گرفتهایـم واقعی
کـردن بودجـه شـهر اسـت و در ایـن راه ،رسـانهای کـه
خـوب ،منصفانـه و صادقانـه بنویسـد میتوانـد بزرگتریـن
کمـک را بـه پیشـبرد ایـن هـدف داشـته باشـد.
شـهردار کـرج بـه آمادگی مدیریت شـهری کـرج برای
کمـک گرفتـن از مجموعـه جهاددانشـگاهی البـرز اشـاره
و اعلام کـرد :جهاددانشـگاهی بـا برخـورداری از مرکـز
افکارسـنجی میتوانـد بـا انجـام طرحهـای نظرسـنجی از
شـهروندان ما را نسـبت به خواسـتههای مـردم و نیازهای
شـهر مطلـع کنـد .نظرسـنجی و افکارسـنجی یکـی از
نیازهـای مهـم در برنامهریزیهـای آینـده اسـت.
سـعیدی سـیرایی افـزود :یکـی دیگـر از موضوعـات
مهمـی کـه در مدیریـت شـهری کـرج بایـد بـه آن
توجـه شـود بحـث مشـکالت اجتماعـی و فرهنگـی و
مسـایل خانـواده اسـت کـه متاسـفانه تحـت تاثیـر تهاجم
فرهنگـی قـرار گرفتـه اسـت و بـا توجـه بـه برخـورداری
جهاددانشـگاهی از گروههـای پژوهشـی در حـوزه مسـایل
اجتماعـی و خانـواده ،آمادگـی داریـم از ایـن ظرفیـت
جهاددانشـگاهی اسـتفاده کنیـم.
احمدرضـا فیـروزی رییـس جهاددانشـگاهی البـرز در
ایـن نشسـت به بخشهای جهاددانشـگاهی البـرز از جمله
گروههـای پژوهشـی و مراکـز خدمـات تخصصـی ،مرکـز
افـکار سـنجی ،دفتـر بانـک خونبنـد نـاف ،مرکـز علمی-
کاربـردی جهاددانشـگاهی ،مراکـز تخصصـی آموزشـی،
مراکـز فرهنگـی و حوزه تجاریسـازی و اشـتغال اشـاره و
گزارشـی از فعالیتهـای ایـن واحـد ارایـه کـرد.

■■■
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

جهاددانشگاهی از محورهای
برنامههای عملیاتی و فناورانه در
کشور است

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان
شـمالی 8 ،آبـان ماه:نماینـده مـردم بجنـورد ،راز و
جـرگالن ،مانـه و سـملقان ،گرمـه و جاجـرم در مجلـس
شـورای اسلامی ،جهاددانشـگاهی را از محورهـای اصلـی
برنامههـای عملیاتـی ،پژوهشـی و فناورانـه در کشـور
دانسـت.
سـید محمـد پاکمهـر ،در بازدیـد از جهاددانشـگاهی
خراسـان شـمالی و نشسـت با رییس و معاونان این واحد،
بـر ضـرورت پیگیـری بـرای اسـتفاده از پتانسـیلهای
فناورانـه و ایجـاد ایـن ظرفیتهـا در اسـتان تاکیـد کـرد.

■■■

ورود جهاددانشگاهی خراسان
شمالی به حوزههای فناورانه

رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی نیـز در
ایـن نشسـت از ورود ایـن مجموعـه بـه حـوزه موضوعـات
فناورانـه در اسـتان خبـر داد.
محسـن رحمانـی جهاددانشـگاهی را نهـادی انقالبی و
دارای ماموریـت در زمینههـای توسـعه علمـی و فرهنگـی
بـر اسـاس موضوعـات و مسـایل مورد نیـاز جامعـه عنوان
کـرد و افـزود :هدفگـذاری ایـن مجموعـه در زمینـه
فعالیتهـای دانشبنیـان و انجـام پروژههـای فناورانـه
در کشـور اسـت کـه بـا توجـه بـه ظرفیـت اسـتان در
زمینـه کشـاورزی و دامپـروری ،راهانـدازی مرکـز توسـعه
فناوریهـای نویـن اصلاح بـه نـژادی دام در خراسـان
شـمالی جـزو برنامههـای اصلـی و دارای اولویـت
جهاددانشـگاهی محسـوب میشـود.
وی بـر ضـرورت توجـه بیشـتر بـه حـوزه فنـاوری در
اسـتان تاکیـد کـرد و افـزود :بایـد اجـرای پروژههـای
فناورانـه مـورد نیـاز اسـتان از جملـه در زمینههـای
کشـاورزی ،دامپـروری ،صنعت و گردشـگری کـه بهعنوان
پیشـرانهای اقتصادی اسـتان محسـوب میشـوند احصاء
و بـر اسـاس اولویـت و نیـاز اسـتان و در زمانبنـدی
مناسـب و در قالـب انتقـال فنـاوری و یـا دسـتیابی بـه
فنـاوری هماننـد سـایر پروژههـای مـورد نیـاز اسـتان
اجرایـی و عملیاتی شـود تـا مردم از فناوریهـای موردنیاز
در زندگـی خـود بیـش از پیـش بهـره ببرنـد.
رحمانـی ادامـه داد :جهاددانشـگاهی از دانـش فنـی
کافـی بـرای تولیـد دارو با منشـأ گیاهی برخوردار اسـت و
بـا ورود سـرمایهگذار در این زمینه اشـتغالزایی مناسـبی
در زمینـه کشـت و فـرآوری گیاهـان دارویی رقـم خواهد
خـورد کـه ایـن امـر نیازمنـد هدفگـذاری مناسـب در
سیاسـتگذاری و اولویتبنـدی جهـت اجـرای پروژههـای
عملیاتـی فناورانه در اسـتان اسـت تـا ظرفیتهـای بالقوه
اسـتان را بالفعـل کند.
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آژانـس همکاریهـای بینالمللـی ژاپـن (جایـکا) بـر
اسـتفاده از ظرفیتهـای پژوهشـکده گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی در حـوزه گیاهـان دارویـی تاکیـد شـد.
دکتـر رضـا غفـارزادگان رییـس ایـن پژوهشـکده در
جلسـهای کـه بـا نماینـده جایـکا برگـزار کـرد ،گفـت:
پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی تنهـا مرکز
تحقیقاتی گیاهان دارویی کشـور اسـت کـه زنجیره ارزش
گیاهـان دارویـی را از تولیـد بـذر و نشـا تا تولیـد دارو دارا
ا ست .
دکتـر غفـارزادگان در ادامـه اظهـار کـرد :بـا توجـه به
ظرفیتهـای بینالمللـی سـازمان جایـکای ژاپـن ،ایـن
پتانسـیل وجـود دارد کـه همکاریهـای مناسـبی صورت
پذیرد.
دکتـر حسـین زینعلـی مجـری طـرح گیاهـان دارویی
وزارت جهـاد کشـاورزی نیـز در ایـن جلسـه خاطرنشـان
کـرد :جایـکا پـروژهای را بهعنـوان توانمندسـازی جوامـع
روسـتایی بـا اسـتفاده از گیاهـان دارویی آغاز کرده اسـت
کـه هـدف از ایـن پـروژه ،توانمندسـازی جامعه روسـتایی
در کشـت و کار گیاهـان دارویـی و همچنیـن جلوگیری از
تخریـب محیط زیسـت اسـت.
مهنـدس توگوشـینوهارا نماینـده جایـکا اظهـار کـرد:
جایـکا سـازمان دولتـی ژاپن اسـت کـه میخواهد توسـعه
پایـدار را نهادینـه کند.
وی افـزود :مـا در ایـن پـروژه در فاز مطالعاتی هسـتیم
و میخواهیـم از ظرفیـت سـازمانهایی کـه در ایـران در
مقولـه گیاهـان دارویـی فعالیـت میکننـد در پیشـبرد
اهـداف پـروژه اسـتفاده کنیم.
وی اظهـار کـرد :در بحـث زنجیـره ارزش گیاهـان
دارویـی ،پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی از
ظرفیتهـای قابلتوجهـی برخـوردار اسـت کـه ایـن امـر
میتوانـد سـازمان جایـکا را در پیشـبرد اهـداف خـود در
ایـران کمـک کنـد.
در پایـان دکتـر غفـارزادگان آمادگی پژوهشـکده را در
بخـش توانمندسـازی مناطـق مختلـف کشـور در حـوزه
گیاهـان دارویـی اعلام کـرد و از ایـن که این پژوهشـکده
میتوانـد پروژههـای متنوعـی را با سـازمان جایـکا تعریف
کنـد ،ابـراز خرسـندی کرد.

دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران را بهخصـوص از ایدههـای
نویـن پژوهشـگران جـوان ،در توسـعه طرحهـای فناورانـه
ملـی مهـم ارزیابـی کرد.

وی بـا بیـان اینکـه اگـر برنامـهای بـرای اسـتفاده از
پتانسـیلهای نوآورانـه و موضوعـات ابتـکاری نداشـته
باشـیم ،قطعـا در اسـتان عقـب میمانیـم ،گفـت :زندگـی
بـدون داشـتن پژوهـش و اسـتفاده از فعالیتهـای
دانشبنیـان ،نمیتوانـد بهدرسـتی پیـش بـرود.
نایـب رییـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس
شـورای اسلامی ،بیـان کـرد :مجلـس شـورای اسلامی
تمـام قـد از اتفاقـات نوآورانـه ،پژوهشـی و فعالیتهـای
دانشبنیـان حمایـت میکنـد.
وی ادامـه داد :در قانـون بودجـه ،ظرفیتهـای
بسـیار مناسـبی بـرای حمایـت از طرحهـای نوآورانـه و
دانشبنیـان دیده شـده کـه جهاددانشـگاهی از محورهای
اصلـی آنهـا قـرار داده شـده اسـت.
پاکمهـر افـزود :همه مـا باید نـگاه غلط خود را نسـبت
بـه فعالیتهـای دانشبنیـان و پژوهـش محـور تغییـر
دهیـم تـا با اسـتفاده از آنهـا ،نـه تنهـا عقبماندگیهای
خـود را جبـران کنیم بلکه بهسـوی توسـعه بیـش از پیش
نیـز پیـش برویم.
وی بـا اشـاره بـه دانـش جهاددانشـگاهی در حوزههای
پزشـکی بهویـژه ناباروری ،درمان سـرطان برسـت ،اصالح
نـژاد دام ،فـرآوری گیاهـان دارویـی و خدمـات ایـن نهـاد
در زمینههـای آموزشهـای تخصصـی بهویـژه آمـوزش
پزشـکی ،بـر ضـرورت فراهـم کـردن ایـن ظرفیتهـا و
خدمـات در اسـتان تاکیـد کرد.
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رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی تاکیـد کرد:
بایـد بـا برنامهریـزی و تسـهیل امـور ،بیـش از پیـش بـه
حـوزه بهکارگیـری فناوریهـای موردنیـاز مـردم وارد
شـویم تـا کمبودهـای اسـتان را جبـران کنیـم.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه پیگیریهـای انجـام شـده
بـرای راهانـدازی مرکز درمان سـرطان برسـت ،اظهار کرد:
جهاددانشـگاهی بـا همـکاری پژوهشـکده معتمـد کـه در
زمینـه درمـان سـرطان برسـت فعالیـت میکنـد بـرای
راهانـدازی ایـن مرکـز در اسـتان آمادگـی دارد کـه امیـد
اسـت بـا حمایتهـای مسـووالن اسـتان تحقـق یابـد.

■■■

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

وضعیت اشتغال دانشآموختگان
مراکز علمی کاربردی
جهاددانشگاهی در سراسر کشور
رصد میشود

روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی -
کاربردی جهاددانشگاهی ۱۱ ،آبان ماه:معاون پژوهشی
موسسه آموزش عالی علمی  -کاربردی جهاددانشگاهی
گفت :توانمندیهای شغلی دانشآموختگان در رشتهها و
دورههای مهارتی مقطع کاردانی و کارشناسی و مهندسی
مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی در سراسر کشور
موردبررسی و واکاوی مجدد قرار میگیرد.
محمدرضـا لـوری زاده معـاون پژوهشـی این موسسـه
گفـت :موسسـه آمـوزش عالـی علمـی  -کاربـردی
جهاددانشـگاهی سـومین پیمایـش و رصـد اشـتغال و
توانمندیهـای شـغلی دانشآموختـگان در راسـتای
ماموریـت و سیاسـتهای دانشـگاه جامـع و بهمنظـور
برنامهریـزی موثـر دورههـای مهارتـی و اشـتغالزا و در
صـورت لـزوم تغییـر و اصالح محتوای آموزشـی متناسـب
با نیازهای جامعه و دانشـجویان را _ در هشـتمین جلسـه
هیـات امنای موسسـه در سـال  _99با همـکاری معاونت
پژوهشـی دانشـگاه جامـع بـه اجـرا در آورد.
بـه گفتـه ایـن عضـو هیـات علمـی ایـن تحقیـق در
رشـتهها و دورههـای مهارتی مقطع کاردانی و کارشناسـی
و مهندسـی مراکـز علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی در
سراسـر کشـور موردبررسـی و واکاوی مجدد قرار میگیرد
تـا ضمـن ارتبـاط بـا دانشآموختـگان ،از اثربخـش بـودن
رشـتهها و دورههـای مـورد نظـر ،نتایـج آن بـه مسـووالن
امـر جهـت اسـتفاده در برنامهریزیهـای آتـی دانشـگاه
مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
محمدرضـا لـوری زاده گفـت :در ایـن تحقیـق ،ابتـدا
اطالعـات و شـماره تلفـن دانشـجویانی کـه در سـالهای
 92تـا  95در یکـی از مراکـز متبـوع موسسـه در سراسـر
کشـور دانشآموخته شـدند با همکاری معاونت پژوهشـی
دانشـگاه جامـع و از طریـق حـوزه فنـاوری اطالعـات آن
اخذ ،سـپس پرسشـنامه شـده ارسـال و در یک بازه زمانی
یکماهـه 2111 ،نفـر از آنهـا ضمـن تکمیل پرسشـنامه
و بیـان نقطـه نظـرات خـود بهصـورت پاسـخ بـاز در ایـن
طـرح شـرکت کردند.
معـاون پژوهشـی موسسـه آمـوزش عالـی علمـی -
کاربـردی جهاددانشـگاهی ادامـه داد :این طـرح هماکنون
در حـال تجزیهوتحلیلهـای آمـاری اسـت ،بهطـوری کـه
بـا پایـان بررسـیهای بهعملآمـده نتایـج آن در اختیـار
متولیـان امـر قـرار میگیـرد.
شـایانذکر اسـت ،پیمایـش اول دانشآموختـگان
موسسـه در سـال  82توسـط رییـس وقـت موسسـه
مهنـدس هدایتـی و پیمایـش دوم توسـط دکتـر گودرزی

در سـال  97معـاون پژوهشـی وقـت موسسـه بـه اجـرا
درآمـد و نتایـج ایـن دو پیمایـش در قالـب مقالـه در
همایشهـای سـاالنه دانشـگاه جامـع ارایـه و در مجموعه
مقـاالت دانشـگاه منتشـر شـد.

در ابتـدای ایـن جلسـه دکتـر حمیدرضـا طیبی رییس
جهاددانشـگاهی و هیـات امنـاء گزارشـی از مهمتریـن
فعالیتهـای جهاددانشـگاهی ارایـه دادنـد و در ادامـه 4
مـورد بحـث و بررسـی و تصویـب قـرار گرفـت.
در ادامـه این جلسـه اصالح و تصویب نهایـی آییننامه
پرداخـت مبتنـی بـر عملکـرد مراکـز درمانـی و پزشـکی
جهاددانشـگاهی ،تبدیـل حکـم سرپرسـتی مهنـدس
میرحسـینی به ریاسـت پژوهشـکده مواد نوین سـرامیکی،
انتخـاب دکتـر قرنفلـی بهعنـوان نماینـده هیـأت امناء در
شـورای علمـی مرکز اطالعـات جهاددانشـگاهی ( )SIDو
بحـث و بررسـی در خصوص همسانسـازی حقـوق اعضاء
هیـأت علمـی ،تصویب شـد.

روابط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی،
 ۲۸مهـر مـاه :دکتـر علیاصغـر غفـاری زاده رییـس
جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی در جشـن " ۸۰۰شـکوفه
امیـد رویـان" که با حضـور جمعی از کودکان متولد شـده
از طریـق خدمـات ارایـه شـده در مرکـز درمـان نابـاروری
جهاددانشـگاهی و خانوادههایشـان در اراک برگـزار شـد،
بـا تبریـک آغـاز هفتـه وحـدت ،اظهـار کـرد :پیـش از
شـیوع بیمـاری کرونـا تصمیم بـر برگزاری جشـنی بزرگ
بهمنظـور ایجـاد انگیـزه و امیـد در خانوادههـای درگیـر
نابـاروری بـود ولی با شـیوع این بیماری برگزاری جشـنی
محـدود با حضـور تعـدادی از خانوادههـای دارای فرزندان
دو یـا سـه قلـو برنامهریـزی و امـروز اجرا شـد.
وی تصریـح کـرد :مرکز امیـد رویان بهعنـوان مجموعه
متولـی درمـان نابـاروری ،مسـیر دشـواری را طـی کـرد و
اولیـن جرقه آن در سـال  ۱۳۸۹زده شـد ،در ابتـدا انتظار
نمیرفـت کـه بـا توجـه بـه وجـود نبـود مراکـز تخصصی
پشـتیبان همچـون داروخانـه ،متخصص و زیرسـاختهای
الزم ،ایـن مرکـز ایجـاد شـود ،امـا کار ظـرف سـه سـال
پیشـرفت کـرد و در کنـار ارایـه خدمـات روز دنیا ،مسـاله
اخلاق در اولویـت قـرار گرفـت و اطمینـان و اعتمـاد
خانوادههـا نیـز جلب شـد.
دکتر غفاری زاده با اشاره به این که خوشبختانه در
تمام این سالها نتایج مثبت کسب شده توسط این مرکز،
روند رو به رشدی داشته است ،گفت :خدمات این مرکز،
همسطح خدمات مراکز فعال در تهران و شهرهای بزرگ
کشور است و به دلیل همین خدمات ویژه حمایت از این
مرکز از سوی مسئوالن ضرورت دارد.
وی اضافه کرد :فرآیند درمان ناباروری بسیار پرهزینه
است و با توجه به تالش مرکز و هزینههای نیمهدولتی،
خدماتی در سطح و همتراز مراکز مهم کشور توسط این
مرکز ارایه و درمان به شکل ویژه دنبال میشود.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی بـا بیـان ایـن
کـه بزرگتریـن فرزنـدی کـه حاصـل درمانهـا و خدمات
ایـن مرکـز اسـت بـه سـنی حـدود هفـت سـال رسـیده
اسـت ،گفـت :ایـن افتخاری بـرای مرکـز درمـان ناباروری
جهاددانشـگاهی اسـت کـه در ایـن راسـتا رونـد مثبتی را
طـی کرده اسـت.

■■■

■■■
رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی بیان کرد:

ایجاد کلینیکهای تخصصی
مرتبط با درمان در دستور کار
جهاددانشگاهی

■■■

با  ۴مصوبه؛

یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه
هیات امناء جهاددانشگاهی برگزار
شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۰۳ ،آبـان
مـاه :یکصـد و پنجـاه و هفتمیـن جلسـه هیـات امنـاء
جهاددانشـگاهی بـا حضـور تمامـی اعضـاء  28مهرمـاه
تشـکیل شـد.

بازدید رییس سازمان بسیج
رسانه از سازمان قرآنی
دانشگاهیان کشور

روابـط عمومـی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان
کشـور ۳ ،آبـان ماه :عبـاس محمدیـان رییس سـازمان
بسـیج رسـانه بـا حضـور در سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان
کشـور از ایـن سـازمان و خبرگـزاری ایکنـا بازدیـد کـرد.
وی پـس از بازدیـد از تحریریـه فارسـی و بینالملـل
خبرگـزاری ایکنـا و آشـنایی بـا بخشهـای مختلـف
سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور بـه رسـم یادبـود
هدیـهای بـه جوانتریـن خبرنـگار ایکنـا اهـدا کـرد و طی
نشسـتی ،زمینههـای همـکاری مشـترک بیـن سـازمان
بسـیج رسـانه و سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور و
خبرگـزاری ایکنـا بررسـی شـد.
وی در ایـن نشسـت گفـت :خرسـندم کـه کار در
سـازمان بسـیج رسـانه را بـا بازدیـد از خبرگـزاری قرآن و
بـا نیـت بـه همراهی ،حمایـت و عمل به قرآن آغـاز کردم.
همچنیـن ،همانطـور که میدانیم سـازمان بسـیج رسـانه
در یـک دهـه فعالیـت خـود اسـاس کار را تشـکیل جبهه
رسـانه تـراز انقلاب اسلامی قرار داده اسـت.
محمدیـان ایکنـا را یکـی از بهروزتریـن خبرگزاریهای
کشـور عنـوان و اظهـار کرد :ایکنـا ظرفیت اقنـاع مخاطب
را دارد و تعـداد بـاالی زبانهـای خارجـی ایـن خبرگزاری
یکـی از عوامـل موفقیـت آن اسـت کـه موجـب رشـد
نخبگانـی در آن نیز شـده اسـت.
وی ادامه داد :جای تقدیر دارد که ایکنا با عملکرد
رسانهای خود به مرحله بلوغ مذهبی رسیده و پس از
سالها فعالیت اصل را فراموش نکرده است و همچنان
حول محور قرآن که نیاز همه جوامع است حرکت میکند.

■■■

درخشش انتشارات
جهاددانشگاهی در جایزه ملی
«کتاب سال جوانان»

روابـط عمومـی سـازمان انتشـارات
جهاددانشـگاهی ۱۷ ،آبـان :دو عنوان کتاب انتشـارات
سـازمان جهاددانشـگاهی تهران و جهاددانشگاهی صنعتی
اصفهـان برگزیـده دومیـن جایـزه ملـی «کتـاب سـال
جوانـان» شـد.
کتـاب شـیمی خـاک از انتشـارات سـازمان
جهاددانشـگاهی تهـران و کتـاب مبانـی الکتروشـیمی در
خوردگـی از انتشـارات جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان

■■■

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کرمـان۱۸ ،
آبـان :مدیـر مرکـز آمـوزش و پژوهشهـای توسـعه و
آیندهنگری سـازمان مدیریـت و برنامهریزی از آزمایشـگاه
تخصصـی فـرآوری مـواد معدنـی جهاددانشـگاهی کرمان
بازدیـد کرد.
دکتـر مهدی بازمانـده گفت :تجهیز این آزمایشـگاه در
دفتـر مرکزی جهاددانشـگاهی کرمان در راسـتای توسـعه
فناوریهـای نویـن و انجـام طرحهـای تحقیقاتی در جهت
افزایـش بهـرهوری در صنایـع معدنـی اسـتان در سـال
جـاری انجام شـده اسـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی کرمـــان ،توســـعه دانـــش
فنـــی فـــرآوری مـــواد معدنـــی را از اهـــداف تجهیـــز
ایـــن آزمایشـــگاه برشـــمرد و افـــزود :در حـــال حاضـــر
سنگش ــکن فک ــی (خردای ــش اولی ــه) ،آس ــیا گلولــهای
(ن ــرم کن ــی) س ــلول فلوتاس ــیون دن ــور (پرعیارس ــازی)،
اســـپیرال ،تجهیـــزات آبگیـــری ،خشـــککنی ،توزیـــن
و خصوصیـــت ســـنجی پالـــپ بـــرای ایـــن آزمایشـــگاه
خریـــداری شـــده اســـت و امیدواریـــم بتوانیـــم در
آینـــده نزدیـــک ضمـــن توســـعه آزمایشـــگاه ،اقدامـــات
موثـــری را در زمینـــه افزایـــش بهـــرهوری صنایـــع
معدنـــی اســـتان بهویـــژه منابـــع کمعیـــار معدنـــی بـــا
اس ــتفاده از دان ــش تخصص ــی و بوم ــی ف ــرآوری انج ــام
دهیـــم.
وی بـــه احـــداث کارخانـــه نیمهصنعتـــی فـــراوری
آهـــن از منابـــع کمعیـــار آهـــن اشـــاره و تصریـــح
کـــرد :در ایـــن زمینـــه آزمایشهـــای اولیـــه انجـــام و
م ــدار ف ــرآوری ای ــن کارخان ــه نی ــز ارای ــه ش ــده اس ــت
کـــه اجـــرای ایـــن طـــرح بهعنـــوان اولیـــن کارخانـــه
دانشبنیـــان فـــرآوری آهـــن در اســـتان خواهـــد بـــود.
دکتـــر بهنـــام ســـعیدی مدیـــر آمـــوزش و
پژوهشهـــای توســـعه و آیندهنگـــری ســـازمان
مدیریـــت و برنامهریـــزی بـــا بیـــان اینکـــه حلقـــه
مفق ــودهای بی ــن صنع ــت و دانش ــگاه در اس ــتان کرم ــان
وج ــود دارد ،گف ــت :ب ــا اقدام ــات مؤث ــر جهاددانش ــگاهی
شـــاهد از بیـــن رفتـــن ایـــن حلقـــه گمشـــده خواهیـــم
بـــود.
وی همچنیـــن حرکـــت جهاددانشـــگاهی در زمینـــه
صنع ــت و مع ــدن را بس ــیار ارزن ــده و مه ــم ذک ــر ک ــرد و
اف ــزود :ب ــا توج ــه ب ــه تخص ــص و مهارت ــی ک ــه در ای ــن
راســـتا در مدیریـــت و کادر پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی
کرمـــان اســـت قطعـــاً ایـــن نهـــاد علمـــی و اجرایـــی
میتوانـــد در صنایـــع و معـــادن اســـتان کرمـــان بســـیار
مفیـــد وارد شـــود و پیگیریهـــا و اقدامـــات انجـــام
شـــده نیـــز گـــواه ایـــن مطلـــب اســـت.

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی زنجـان۲۷ ،
آبـان:در بازدیـد معـاون رییسجمهـور در امـور زنـان
و خانـواده از مرکـز رشـد صنایـع خلاق فرهنگـی
جهاددانشـگاهی واحـد زنجـان پیشـنهاد راهانـدازی مرکز
رشـد صنایـع فرهنگـی خلاق ویـژه بانـوان مطـرح شـد.
دکتـر انسـیه خزعلـی معـاون رییسجمهـور در امـور
زنـان و خانـواده در حاشـیه سـفر رییـس جمهـور بـه
اسـتان زنجـان از مرکـز رشـد صنایـع خلاق فرهنگـی
جهاددانشـگاهی واحـد زنجـان بازدیـد کـرد و گفـت :بـه
دنبـال راهانـدازی و فعـال کـردن طـرح کسـبوکار پایدار
بانـوان و خانـواده هسـتیم.
معـاون رییسجمهـور در امـور زنـان و خانـواده گفـت:
معاونـت زنـان و خانـواده بیشـتر در حوزه سیاسـتگذاری
و ارایـه و بررسـی ایـده و برنامـه فعالیـت کـرده و میتواند
بهعنـوان حلقـه وصـل در ارتباط بـا دسـتگاههای مختلف
عمـل کند.
وی در حاشـیه بازدیـد از ایـن مرکـز گفـت:
جهاددانشـگاهی زنجـان بهخوبـی جنبههـای نرمافـزاری
و فنـاوری جدیـد را بـرای افـراد تحصیلکـرده پایهریـزی
کـرده اسـت.
دکتـر خزعلـی ،در رابطـه با عملکـرد جهاددانشـگاهی
اسـتان زنجـان در حـوزه اشـتغال زنـان ،اظهار کـرد :طی
بازدیـدی کـه از جهاددانشـگاهی زنجـان در جریـان سـفر
رییسجمهـور بـه اسـتان داشـتیم ،عملکرد بسـیار خوبی
را در حـوزه اشـتغال بهخصوص فناوریهای نوین داشـت.
وی بـا بیـان اینکه جهاددانشـگاهی زنجـان جنبههای
نرمافـزاری و فنـاوری جدیـد را بـرای افـراد تحصیلکـرده
پایهریـزی کـرده اسـت ،افـزود :اقدامـات الزم و کارهـای
نوینـی در شـرایط فعلـی انجـام شـده بـود ،زیرا بـازار کار
خوبـی میتواند داشـته باشـد و نیـاز روز مـردم را برآورده
کند .
ایـن مسـئول بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی زنجان
در آینـده برنامـه خوبی در حـوزه زنـان دارد ،تصریح کرد:
زنـان در جهاددانشـگاهی زنجـان عمدتـاً در بخشهـای
سـنتی فعالیـت میکردنـد که اگـر بتواننـد در بخش زنان
گسـترش دهنـد ،بسـیار خوب میشـود.
معـاون رییسجمهـور در امور زنان و خانـواده در رابطه
بـا ارایـه طـرح جهاددانشـگاهی زنجـان بـرای راهانـدازی
مرکـز رشـد صنایـع فرهنگـی خلاق ویـژه بانـوان ،گفت:
طرحهـای ارایـه شـده در جهاددانشـگاهی زنجان بررسـی
و پـس از آن بـه بخشهـای ذیربـط منتقـل میشـود.
پیشـنهاد راهاندازی مرکز رشـد صنایـع فرهنگی خالق
ویـژه بانوان
کامـران جعفـری رییـس جهاددانشـگاهی زنجـان نیـز
در ایـن بازدیـد بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی جـزو
رویشهـای انقلاب اسلامی اسـت گفـت :ارایـه طـرح
ایجـاد شـعبه مرکـز رشـد صنایـع فرهنگـی خلاق ویـژه
بانوان از سـوی جهاددانشـگاهی اسـتان زنجان در راستای
اهـداف انقلاب اسلامی اسـت.
وی ادامـه داد :در این شـرایط ،توجه به اشـتغال بانوان
بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و جهاددانشـگاهی اسـتان بـر
ایـن اسـاس اقـدام بـه ارایـه طـرح مرکـز رشـد صنایـع
فرهنگـی خلاق ویـژه بانـوان در ایـن واحـد کرده اسـت.
صنایـع فرهنگـی راهـی بهسـوی آینـده اسـت ،البتـه در
دنیـا صنایـع فرهنگـی در قالب رادیـو ،موزیـک ،فیلمهای
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بازدید مدیر مرکز پژوهش سازمان
مدیریت و برنامهریزی از آزمایشگاه
تخصصی فرآوری مواد معدنی
جهاددانشگاهیکرمان

روابـط عمومـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی ۱۹ ،آبـان :دکتـر غفـار زادگان رییس
پژوهشـکده گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی ،به مناسـبت
فرارسـیدن هفتـه جهانـی کارآفرینـی بـه بیـان اقدامـات
پژوهشـکده در حـوزه کارآفرینـی و مدیریـت کسـبوکار
پرداخت.
وی عنـوان کـرد :حـوزه گیاهـان دارویـی در مباحـث
پیشـبرد اهـداف ملـی ،منطقـهای و جهانـی بـرای تحقـق
سلامت و نشـاط جوامـع ،خودکفایـی دارویـی ،ایجـاد
اشـتغال و حضـور فعـال در بازارهای جهانـی از اهمیت به
سـزایی برخـوردار اسـت.
دکتـر غفـار زادگان افـزود :بر اسـاس پیشبینـی بانک
جهانـی ،گـردش مالـی تجـارت جهانـی متمرکـز و مبتنی
بـر گیاهـان دارویـی و داروهـای گیاهـی در سـال 2050
میلادی به حـدود  5000میلیـارد دالر خواهد رسـید که
متاسـفانه سـهم ایـران بـا وجـود داشـتن  11اقلیـم از 13
اقلیـم جهـان در ایـن حـوزه کمتـر از یک درصد اسـت.
رییـس پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی
اظهـار کـرد :ایـن پژوهشـکده بهعنـوان بزرگتریـن مرکز
تحقیقـات گیاهـان دارویـی کشـور در زمینـه کارآفرینـی
اقدامـات متنوعـی انجـام داده اسـت کـه یکـی از ایـن
اقدامـات تشـکیل کارگروه تخصصی تجاریسـازی اسـت.
ایـن کارگـروه بـا رویکـرد تولیـد ثـروت از پژوهشهـای
انجـام شـده در پژوهشـکده بـه تعریـف هدفمنـد شـبکه
برنامههـای گروههـای پژوهشـی نظـارت کـرده و
سمتوسـوی پژوهشهای بنیـادی ،توسـعهای و کاربردی
تعریـف شـده را در دو قالـب دانـش فنـی محـض و نمونه
آزمایشـگاهی در مسـیر تجاریسـازی هدایـت میکند که
بهعنـوان مثـال از داروی تـرک اعتیاد دتوکسـین بهعنوان
یـک نمونه آزمایشـگاهی کـه کارآزمایی بالینـی آن بهطور
کامـل توسـط این پژوهشـکده انجام شـده اسـت میتوان
نـام برد.
دکتـر غفـار زادگان افـزود :کارگـروه تخصصـی
تجاریسـازی ایـن پژوهشـکده علاوه بـر تجاریسـازی
طرحهـای داخلـی پژوهشـکده ،خدمـات تجاریسـازی
از جملـه ارزشگـذاری تخصصـی دانـش فنـی ،تدویـن
طرحهـای توجیهـی ( ،)FSطرحهـای کسـبوکار
( ،)BPاخـذ سـفارش توسـعه دانـش فنـی از صنعـت
و ارایـه مشـاوره کسـبوکار در زمینـه تجاریسـازی
گیاهـان دارویـی را بـرای صاحبـان ایـده و دانـش فنـی و
نیـز سـرمایهگذاران حـوزه گیاهـان دارویـی در خـارج از
پژوهشـکده نیـز ارایـه میکنـد.
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد :از دیگـر اقدامـات
پژوهشـکده در ایـن زمینـه ،تدویـن دوره آشـنایی بـا
کشـت ،فـرآوری و کسـبوکار گیاهـان دارویـی توسـط
واحـد آمـوزش پژوهشـکده اسـت .در ایـن دوره فراگیران
بـا آمـوزش سـرفصلهایی همچـون روشهـای کاشـت
و فـرآوری گیاهـان دارویـی ،آشـنایی بـا اصـول جامـع
گیاهدرمانـی ،مدیریـت و برنامهریـزی اسـتراتژیک،
کاربـرد مدلسـازی در تولیـد گیاهـان دارویـی ،مدیریـت
کسـبوکار و نحـوه تجاریسـازی گیاهـان دارویـی و
همچنیـن مدیریـت فـروش و بازاریابـی مؤثـر میتواننـد
مهـارت و تخصـص الزم جهـت راهانـدازی کسـبوکار در
حـوزه گیاهـان دارویـی و داروهـای گیاهـی را بـه دسـت
آورنـد.

پیشنهاد راهاندازی مرکز رشد
صنایع فرهنگی خالق ویژه بانوان
توسط جهاددانشگاهی زنجان

www.acecr.ac.ir

برگزیـده کتـاب سـال جوانـان شـد.
کتـاب «شـیمی خـاک» ،تالیـف گریسـون اسـپوزیتو
و ترجمـه ارژنـگ فتحـی گردلیدانـی از سـازمان
جهاددانشـگاهی تهـران بهعنـوان برگزیـده گـروه
زمینشناسـی و کتـاب «مبانـی الکتروشـیمی در
خوردگـی» ،تألیـف توشـیاکی اوتسـوکا و ترجمه سـوگند
عبـاس پـور از جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان بهعنوان
برگزیـده گـروه مهندسـی مـواد و معـدن انتخـاب شـد.

تشریحفعالیتهای
پژوهشکده گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی در حوزه
کارآفرینی و مدیریت کسبوکار

در بازدید معاون رییسجمهور در امور زنان و
خانواده مطرح شد؛

سـینمایی و کوتـاه ،صنعـت بـازی ،هنرهـای نمایشـی،
کتـاب ،معمـاری ،تبلیغـات ،روزنامـه و مجلـه ،هنرهـای
تجسـمی و تلویزیـون.
سال بیست و دوم│شماره185
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رییس پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات
جهاددانشگاهی:

چرا و چگونه «فناوری» را
ارزشگذاری کنیم؟
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روابـط عمومـی پژوهشـکده فنـاوری اطالعات
و ارتباطـات جهاددانشـگاهی 19 ،آبان:رییـس
پژوهشـکده فنـاوری اطالعات و ارتباطات جهاددانشـگاهی
بـه تشـریح چرایـی و چگونگـی ارزشگـذاری فنـاوری
پرداخـت.
دکتـر حبیـباهلل اصغـری رییـس پژوهشـکده فنـاوری
اطالعـات و ارتباطـات جهاددانشـگاهی در وبینـار مجـازی
کـه بـه مناسـبت هفته جهانـی کارآفرینی بـه همت پارک
علـم و فنـاوری جهاددانشـگاهی کرمانشـاه برگـزار شـد با
اشـاره بـه تفـاوت نـوآوری و اختـراع ،گفـت :در اختـراع
محصـول یـا چیـزی کـه وجـود نداشـته محقق میشـود،
امـا در نـوآوری لزومـاً بـه دنبـال خلـق محصـول جدیـد
نیسـتیم و حتـی مقـرون بهصرفـه کـردن تولید یـک کاال
یـا ایجـاد خالقیـت در تولیـد محصولـی کـه ً
قبلا وجـود
داشـته هـم میتوانـد نـوآوری محسـوب شـود.
وی افـزود :در حقیقـت اختـراع پـول را به ایـده تبدیل
میکنـد ،امـا در نـوآوری ایـن ایـده اسـت کـه بـه پـول
تبدیـل میشـود.
دکتـر اصغـری با اشـاره به چهـار مدل تبییـن نوآوری،
گفـت :الگـوی اول در ایـن زمینـه الگـوی "کارآفرینـی"
اسـت ،در ایـن الگو یـک کارآفرین در یک شـرکت ایدهای
را مطـرح کـرده و از سـوی آن شـرکت حمایـت شـده و
تمـام امکانـات الزم بـرای تحقـق ایـده در اختیـار او قـرار
میگیـرد.
وی بیـان کـرد :توسـعه نـوآوری در جهاددانشـگاهی
تقریبـاً برمبنـای همیـن مـدل پیگیـری میشـود.
دکتـر اصغـری از ادغام عمـودی بهعنـوان دومین مدل
تبییـن نـوآوری یـاد کـرد و افـزود :در ایـن مـدل این فرد
نیسـت کـه ایـده را محقـق میکنـد ،بلکـه واحـد تحقیق
و توسـعه (آرنـدی) آن شـرکت یا سـازمان ایـده را محقق
کـرده و تولیـد محصـول میکند.
رییـس پژوهشـکده فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات
جهاددانشـگاهی مـدل سـوم تبیین نوآوری را هـم "تعاون
تکنولوژیـک" عنـوان کـرد و افـزود :در ایـن مـدل چندین
شـرکت بـا هـم ایـده نوآورانـه را محقـق میکننـد کـه
مشـابه ایـن مـدل را در پـروژه تولیـد «واگنهـای متـرو»
کـه با همکاری مشـترک جهاددانشـگاهی ،مپنا و شـرکت
واگـن سـازی صـورت گرفـت مشـاهده کردیم.
دکتـر اصغـری افـزود :در مـدل چهـارم هم کـه «تنوع
نهادی» اسـت یـک ارتباط میان دولت ،دانشـگاه و صنعت
در تولیـد نـوآوری وجـود دارد ،در ایـن مـدل یـک دولـت
محلـی ماننـد اسـتانداری ،فضایـی بـرای توسـعه و تبیین
نـوآوری فراهـم میکند.
وی تصریـح کـرد :ایـن مـدل آخـر میتوانـد اشـکال
مختلفـی داشـته باشـد از جملـه اینکـه در کشـورهای
توسـعه نیافتـه دولت بر دانشـگاه و صنعت غلبـه دارد و در
ایـن کشـورها دانشـگاهها و صنعـت دولتـی هسـتند.
دکتـر اصغـری «اطالعـات»« ،سـختافزار»« ،مغـز
افـزار» و «سـازمان و مدیریت» را از جمله عناصر اساسـی
تکنولـوژی یـا فنـاوری عنوان کـرد و افـزود :بـرای اینکه

یـک تکنولـوژی را در اختیـار بگیریـم بایـد اطالعـات
شـامل تمـام مسـتندات ،فرآیندها و روشهـای اجرای آن
تکنولـوژی را در اختیـار داشـته باشـیم.
وی افـزود :همچنیـن بایـد سـختافزار آن تکنولـوژی
شـامل تمـام ابزارهـا و وسـایل و ماشـینآالت را هـم در
اختیـار داشـته باشـیم .مغـز افزار هـم تجـارب ،مهارتها،
دانـش و خالقیت را شـامل میشـود و سـازمان و مدیریت
هـم مهارتهـای مدیریتـی و سـاختار سـازمانی الزم برای
هماهنگـی عوامـل فوق را شـامل میشـود.

■■■
رییس سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی بیان کرد:

برگزاری کالسهای آبی و نارنجی
با هدف تقویت مهارتهای نرم و
سخت در دانشجویان

روابـط عمومـی سـازمان دانشـجویان
جهاددانشـگاهی ۲۳ ،آبان:رییس سـازمان دانشجویان
جهاددانشـگاهی با اشـاره بـه مأموریت این سـازمان مبنی
بر توانمندسـازی دانشـجویان در گام دوم انقالب اسلامی
گفـت :بـا توجه بـه ایـن مأموریـت ،سـازمان دانشـجویان
از سـال گذشـته برگـزاری کالسهـای آبـی و نارنجـی را
در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت و ایـن طرح امسـال
بهصـورت هماهنـگ در  ۴۱شـعبه سـازمان برگـزار
میشـود.
مه ــدی عباس ــی تصری ــح ک ــرد :آش ــنایی ب ــا ش ــرایط
بـــازار و مهارتهـــای مـــورد نیـــاز بـــرای حضـــور در
بـــازار کار ،تقویـــت مهارتهـــای نـــرم و ســـخت در
دانشـــجویان بـــا هـــدف افزایـــش خودبـــاوری و اعتمـــاد
بـــه نفـــس از اهـــداف برگـــزاری ایـــن دورههـــا اســـت.
وی یـــادآور شـــد :ســـال گذشـــته  5کالس آبـــی و
نارنجـــی توســـط دفتـــر مرکـــزی ســـازمان دانشـــجویان
بهصـــورت مجـــازی برگـــزار شـــد کـــه بـــا توجـــه بـــه
اســـتقبال دانشـــجویان و درخواســـت برگـــزاری مجـــدد
ایـــن کالسهـــا ،ایـــن طـــرح امســـال بهصـــورت
هماهن ــگ در  41ش ــعبه س ــازمان برگ ــزار خواه ــد ش ــد.
بـــه گفتـــه وی« ،مهارتهـــای گفتگـــو در بـــاب
معاشـــرت»« ،مهارتهـــای یادگیـــری»« ،حـــل
مســـاله»« ،خودآگاهـــی در مســـیر آزادی درونـــی» و
«مهارتهـــای زندگـــی ســـالم» تحـــت عنـــوان کالس
آبـــی کـــه کالس مهارتهـــای نـــرم اســـت در حـــال
برگـــزاری اســـت .مهارتهـــای نـــرم کـــه بـــا عنـــوان
«مهارتهـــای انســـانی» یـــا «مهارتهـــای بیـــن
فـــردی» نیـــز یـــاد میشـــود ،نحـــوه تعامـــل افـــراد را
در روابطشـــان بـــا دیگـــران مشـــخص میکنـــد و در
مســـیر پیشـــرفت شـــغلی و مهارتـــی ،باعـــث میشـــود
ک ــه نیروه ــای انس ــانی مانن ــد رب ــات ب ــه نظ ــر نرس ــند
و از ظرفیتهـــای وجـــودی و ابعـــاد مختلـــف انســـانی
خـــود نهایـــت اســـتفاده را ببرنـــد.
عباس ــی ب ــا بی ــان اینک ــه کالسه ــای نارنج ــی نی ــز
از جملـــه کالسهـــای مـــورد درخواســـت دانشـــجویان
ب ــوده اس ــت ک ــه در ح ــال حاض ــر در ش ــعب س ــازمان
دانش ــجویان در ح ــال برگ ــزاری اس ــت اف ــزود :در کالس
نارنجـــی مهارتهـــای ملمـــوس و فنـــی موردنیـــاز کـــه
ف ــرد ب ــرای پذی ــرش در ی ــک ش ــغل ب ــه آنه ــا احتی ــاج
دارد ،بـــه دانشـــجویان آمـــوزش داده میشـــود.
ایـــن دورههـــا بهصـــورت مجـــازی و رایـــگان بـــرای
دانشـــجویان عضـــو ســـازمان دانشـــجویان برگـــزار
میشـــود.

کسب مقام دوم مسابقات جهانی
اختراعات لهستان توسط
واحد فناور مرکز رشد
جهاددانشگاهیاردبیل

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل۲۳ ،
آبان :واحد فناور مسـتقر در مرکز رشـد جهاددانشـگاهی
اردبیـل مقـام دوم مسـابقات جهانـی اختراعـات ورشـوی
لهسـتان را کسـب کـرد.
مدیرعامـل شـرکت نـوآوران کیمیـای پرنـد سـبالن از
واحدهـای مسـتقر در مرکز رشـد جهاددانشـگاهی اردبیل
در ایـن خصـوص گفـت :مسـابقات جهانـی اختراعـات
ورشـوی لهسـتان از جمله جشـنوارههای معتبـر در بخش
اختراعـات و ابداعـات اسـت کـه سـاالنه بیـش از صدهـا
مختـرع از سراسـر جهـان آثـار خـود را در بخشهـای
مختلـف در معـرض نمایـش میگذارنـد.
سـولماز چرایـی اظهـار کـرد :در این دوره از مسـابقات
کـه به دلیل شـرایط جهانـی کرونا بهصـورت غیرحضوری
برگـزار شـد فنـاوران شـرکت نـوآوران کیمیـای پرنـد
سـبالن از ایـران توانسـتند در بخـش رباتیـک و سلامت
در رقابـت بـا صدهـا مختـرع ،مقـام دوم را کسـب کننـد.
وی افـزود :عنـوان اختـراع ارایه شـده به این جشـنواره
جهانـی «ربـات پرنـده چنـد منظـوره بـا قابلیـت اجـرای
عملیـات پرینت سـه بعـدی و ماشـینکاری در محل» بود
کـه توانسـت نظـر هیـات داوران را جلب و حائـز رتبه دوم
شود.
گفتنـی اسـت ،اعضـای تیـم شـرکت نـوآوران کیمیای
پرند سـبالن ،واحد مسـتقر در مرکز رشـد جهاددانشگاهی
اردبیـل را در ایـن مسـابقات سـولماز چرایـی ،احسـان
مرزبـان ،حمیـد مراد ،مرتضی چمنآرا ،سـیما ویسـینژاد،
رسـول مرزبـان و آرمـان آهنربـای تشـکیل داده بودند.

■■■
رییس پژوهشکده گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی تشریح کرد:

مهمترین اقدامات پژوهشکده
گیاهان دارویی برای کنترل بیماری
دیابت با استفاده از گیاهان دارویی

روابـط عمومـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی ۲۳ ،آبان :رییس پژوهشـکده گیاهان
دارویی جهاددانشـگاهی به مناسـبت فرارسیدن چهاردهم
نوامبـر ،روز جهانـی دیابـت ،بـه بیـان فعالیتهـای ایـن
پژوهشـکده در حـوزه درمـان بیمـاری دیابـت با اسـتفاده
از گیاهـان دارویـی پرداخت.
دکتـر رضـا غفـار زادگان رییـس ایـن پژوهشـکده در
خصـوص بیمـاری دیابـت عنـوان کـرد :دیابـت از جملـه
بیماریهـای مزمـن اسـت کـه به دلیـل کمبود یـا کاهش
عملکـرد انسـولین موجـب افزایـش میـزان قنـد خـون و
اختلاالت متابولیسـمی میشـود.
وی اظهـار کـرد :تغییـر فرهنـگ مصرف ،رژیـم غذایی
و تغییـر روش زندگـی باعـث افزایش شـیوع ایـن بیماری
شـده اسـت و رعایت رژیـم غذایی و درمانهـای جایگزین
علاوه بـر کاهـش هزینـه درمـان ،در بسـیاری از مـوارد
موجـب پیشـگیری و بهبـود دیابـت نـوع دوم میشـود.
دکتـر غفـار زادگان بـا اشـاره بـه اینکـه داروهـای
شـیمیایی نتوانسـته اسـت بهطـور کامـل ایـن بیمـاری را
بهبـود بخشـد ،اظهـار کـرد :تمایـل اسـتفاده از روشهای
جایگزیـن بهویـژه اسـتفاده از گیاهـان دارویـی رو بـه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

استفاده از ظرفیت جهاددانشگاهی
برای معرفی هنر فاخر دینی

روابط عمومی جهاددانشـگاهی فـارس ۲۴ ،آبان:
صابـر سـهرابی مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی فارس
در حاشـیه بازدید از نخسـتین نمایشـگاه فناوریهای نرم
و صنایـع فرهنگـی اسـتان که به میزبانی پـارک ملی علوم
و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی جهاددانشـگاهی
فـارس برپـا شـد ،بـه برپایـی ایـن نمایشـگاه اشـاره کـرد
و گفـت :مسـووالن جهاددانشـگاهی فارس اهتمـام خوبی
بـرای معرفی هنرمنـدان حوزه صنایعدسـتی و صنایع نرم
و فرهنگـی انجـام دادهانـد و هـدف آن هـم معرفـی و برند
سـازی کارهـای خالقـه هنری و صنایع نرم اسـتان اسـت.
وی بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه بـرای نخسـتین بار اسـت
کـه از پـارک علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگی
جهاددانشـگاهی فـارس بازدیـد کـرده اسـت ،گفـت :یـک
پدیـده جدیـد بهخصـوص در حـوزه طراحـی المانهـای
شـهری کـه مـورد نیـاز اسـت ،در اینجـا ایجـاد شـده و
بهخصـوص ایـن کار اسـتفاده خوبـی در شـورای المانـی
کـه جدیـدا ً راهاندازی شـده اسـت ،خواهد داشـت و ما هم
سـعی میکنیـم بتوانیـم از ایـن ظرفیـت اسـتفاده کنیـم.
مدیـرکل ارشـاد فـارس بـا بیـان اینکـه چنیـن کاری
باعث میشـود هنر دینی و اسلامی بسـیار بهتر و بیشـتر
بـه جامعـه معرفـی شـود ،گفـت :بازدیـدی کـه از ایـن
نمایشـگاه داشـتیم اکثـرا ً هنرهای سـنتی اصیـل ایرانی ـ

جهاددانشگاهی البرز متولی
کارگروههای  ۴گانه ارتباط
دانشگاهها با جامعه و صنعت شد

روابط عمومی جهاددانشـگاهی البـرز ۲5 ،آبان:
احمدرضـا فیروزی رییس جهاددانشـگاهی البـرز در اولین
نشسـت کارگـروه ارتبـاط دانشـگاه ،جامعـه و صنعـت بـا
موضـوع برگـزاری تورهای پژوهشـی برای بازدیـد از مراکز
دانشـگاهی ،تولیـدی ،معدنـی و پژوهشـی اسـتان کـه بـه
مناسـبت هفتـه پژوهـش و فنـاوری بـا حضـور نمایندگان
دانشـگاهها ،مؤسسـات پژوهشـی و دسـتگاههای اجرایـی
اسـتان بهصورت مجازی برگزار شـد ،با اشـاره بـه اقدامات
جهاددانشـگاهی البرز در راسـتای برقراری ارتباط دانشگاه
و صنعـت اظهـار کـرد :در مجموعـه جهاددانشـگاهی
تالشهـای متنوعـی از گذشـته تاکنون در راسـتای ایجاد
ایـن ارتبـاط صورت گرفته اسـت که از جملـه آن میتوان
بـه برگـزاری جشـنوارههای مختلـف اشـاره کرد.
وی بـا بیـان اینکـه  19دوره جشـنواره پایاننامههـای
دانشـجویی در سـالهای گذشـته توسـط جهاددانشگاهی
برگـزار شـده اسـت ،افـزود :اولیـن جشـنواره طرحهـا،
پایاننامههـا و رسـالههای دانشـجویی کاربـردی کارفرمـا
محـور «امیرکبیـر» برای نخسـتین بار در کشـور در سـال
 99بـا هـدف تقویـت ارتبـاط دانشـجویان بـا بـازار کار و
تجاریسـازی دانـش برگـزار شـد.
رییـس جهاددانشـگاهی البـرز گفـت :مسـئولیت
کارگروههـای چهارگانـه مربـوط بـه ارتبـاط دانشـگاهها با
جامعـه و صنعـت در سـتاد بزرگداشـت هفتـه پژوهـش و
فنـاوری اسـتان البـرز به جهاددانشـگاهی اسـتان سـپرده
شـده است.

■■■
در چهارمین جشنواره انتخاب
کتاب سال خراسان جنوبی؛

«عناب ،از کاشت تا فرآوری»
بهعنوان کتاب برگزیده معرفی شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان
جنوبـی ۲۹ ،آبان :در چهارمین جشـنواره انتخاب کتاب
سـال اسـتان خراسـان جنوبی ،کتاب "عناب ،از کاشـت تا
فـرآوری" نوشـته مهندس کمـال غوث ،مهندس محسـن
پویـان ،دکتـر مهـدی ابراهیمـی ،دکتـر سـاره حسـینی و
دکتـر طیبه شـاهی بهعنوان کتـاب برگزیده انتخاب شـد.
ایـن کتـاب شـامل  528صفحه و مشـتمل بر  10فصل
شـامل مقدمـه و کلیـات ،گیاهشناسـی ،آشـنایی بـا برخی
از مورفوتیـپ هـا ،ژنوتیـپ هـا و ارقـام مشـهور عنـاب،
فیزیولـوژی و ترکیبـات شـیمیایی موجـود در اندامهـای
مختلـف عنـاب ،دانـش بومـی در تولیـد عنـاب ،نیازهـای
محیطـی ،باغـداری و پـرورش ،برداشـت ،پس از برداشـت
و فـرآوری ،مـروری بر ترکیبـات شـیمیایی و کاربرد عناب
در طـب سـنتی و مقـررات و اسـتانداردهای فنـی بـرای

■■■

ارایه خدمات برای تولید
انواع گیاهان دارویی توسط
جهاددانشگاهیلرستان

روابط عمومی جهاددانشـگاهی لرسـتان ۲ ،آذر:
مرکـز خدمـات تخصصـی گیاهـان دارویـی ایـن واحـد
سـازمانی بـا کادری متخصـص و متعهـد آمادگـی دارد
در حـوزه تولیـد انـواع گیاهـان دارویـی بـه عالقهمنـدان
خدماتدهـی کنـد.
مشـاوره ،تولیـد ،بازاریابـی و فـروش ،تهیـه طرحهـای
توجیهـی و کشـاورزی قـراردادی کشـت انـواع گیاهـان
دارویـی از جملـه ایـن خدمـات اسـت.
گفتنـی اسـت ،عالقهمنـدان جهـت اطالعـات بیشـتر
میتواننـد بـه آدرس خرمآبـاد ،کـوی جهادگـران ،نبـش
خیابان صدرا ،معاونت پژوهشـی جهاددانشـگاهی لرسـتان
مراجعـه و یـا بـا شـماره تلفـن  066-33236628تمـاس
حاصـل کنند.

■■■
مدیر این مرکز اعالم کرد:

حمایت از  ۲۱۳واحد فناور در
مرکز رشد پارک علم و فناوری
جهاددانشگاهیکرمانشاه

روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری
جهاددانشـگاهی کرمانشـاه ۷ ،آذر :فرشـید محبـی
بـا اشـاره بـه اهمیـت کار مراکـز رشـد عمومی ،گفـت :در
ایـن مراکـز تمـام ایدههـا در حوزههـای مختلـف بهجـز
کشـاورزی و  ICTتحـت حمایـت قـرار میگیرنـد.
وی بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت  14ســـاله مرکـــز رشـــد
عمومـــی اســـتان کرمانشـــاه ،گفـــت :ایـــن مرکـــز از
س ــال  1386راهان ــدازی ش ــده و ط ــی ای ــن م ــدت 213
هس ــته و ش ــرکت را تح ــت حمای ــت ق ــرار دادهای ــم ک ــه
هماکن ــون از ای ــن تع ــداد  83هس ــته و ش ــرکت هن ــوز
تحـــت حمایتهـــای مرکـــز قـــرار داشـــته و مابقـــی
خـــارج شـــدهاند.
محبـــی بیـــان کـــرد :از مجمـــوع شـــرکتهای
خـــارج شـــده از مرکـــز حـــدود  75درصـــد آنهـــا بـــه
موفقیـــت رســـیده و فعالیـــت خـــود را ادامـــه و توســـعه
دادهانـــد.
مدیـــر مرکـــز رشـــد جامـــع پـــارک علـــم و فنـــاوری
جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه گفـــت :از مجمـــوع 83
هســـته و شـــرکت فنـــاور نیـــز  22واحـــد در مرحلـــه
هســـته فنـــاور 42 ،واحـــد در مرحلـــه رشـــدی و 19
واحـــد نیـــز در مرحلـــه پارکـــی قـــرار دارنـــد.
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افزایـش اسـت.
رییـس پژوهشـکده گیاهـان دارویـی بیـان کـرد :ایـن
پژوهشـکده بهعنـوان بزرگتریـن مرکز تحقیقـات گیاهان
دارویـی کشـور ،از سـالیان گذشـته بـا افزایـش تمایـل
مـردم نسـبت بـه اسـتفاده از گیاهـان دارویـی در درمـان
دیابـت سـعی داشـته اسـت تا بـا هدفگذاری مناسـب در
گروههـای پژوهشـی این پژوهشـکده بتوانـد در حوزههای
مختلـف گیاهـان دارویی ضد دیابت تحقیقات گسـتردهای
را بهمنظـور آگاهـی رسـاندن بـه عمـوم مردم انجـام دهد.
وی افـزود :حاصـل ایـن تحقیقـات ،اجـرای  28طـرح
پژوهشـی ،چـاپ بیـش از  50عنـوان مقالـه علمـی در
مجلات معتبـر داخلـی و بینالمللـی و ثبـت  4عنـوان
اختـراع در  10سـال گذشـته بـوده اسـت .در زمینه تولید
داروی گیاهـی ضـد دیابـت محققـان این پژوهشـکده یک
داروی ضـد دیابـت بـا نـام تجـاری لیورسـیل را بـه بـازار
عرضـه کردنـد .این دارو پاییـن آورنده قند خـون بهعنوان
درمـان کمکـی در دیابـت نـوع دو ،درمـان حمایتـی در
بیماریهـای التهابـی کبـد ،آسـیبهای کبـدی و کبـد
چرب اسـت.
دکتـر غفـار زادگان خاطرنشـان کـرد :بـا تلاش
پژوهشـگران این پژوهشـکده یک داروی ضـد دیابت دیگر
بـا نام تجاری اورتـی هرب ،مجوزهای الزم از سـازمان غذا
و دارو را دریافـت کـرده و آمـاده ورود بـه بـازار داروهـای
گیاهـی ضـد دیابت کشـور اسـت.
رییـس پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی
تصریـح کـرد :ایـن داروی گیاهـی ضـد دیابـت از عصـاره
بـرگ گیـاه گزنـه تشـکیل شـده و در بهبـود کنتـرل قند
خـون در بیمـاران مبتلا بـه دیابـت نـوع دو پیشـرفته
نیازمنـد بـه انسـولین ،اثـرات قابل توجهی داشـته اسـت.
وی در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد ایـن داروی ضـد
دیابـت در آینـدهای نزدیـک پـس از رونمایی در دسـترس
عمـوم قـرار گیرد.

اسلامی هسـتند و ایـن مسـاله هم جـزو برنامههـای گام
دوم انقلاب اسـت که بتوانیم در راسـتای تمدن سـازی از
تمـام ظرفیتهـای هنـری ایرانی ـ اسلامی بهـره بگیریم.
سـهرابی بـا اشـاره بـه ظرفیـت پـارک علـوم و
فناوریهـای نـرم و صنایع فرهنگـی جهاددانشـگاهی این
پـارک را ظرفیتـی بـرای معرفی هنر فاخر دینـی و انقالبی
در جامعـه برشـمرد.

تولیـد محصـول زیـاد ،بـا کیفیـت ،نگهـداری و فـروش
مناسـب عنـاب اسـت کـه کلیـه اطالعـات مـورد نیـاز در
خصـوص ایـن محصـول را در اختیـار خواننـدگان قـرار
میدهـد.
در متن لوح انتخاب این اثر آمده است:
بـا کمـال احتـرام و بـه پـاس انتخـاب کتاب ارزشـمند
عنـاب ،از کاشـت تـا فـرآوری بهعنـوان کتـاب برگزیـده
جشـنواره انتخـاب کتـاب سـال اسـتان خراسـان جنوبی،
ایـن لـوح اهداء میگردد .نصـرت و توفیق روز افزون شـما
را از خداونـد متعـال آرزومندیـم.

با بخشنامه معاون اول رییس جمهور انجام گرفت؛

سال بیست و دوم│شماره185

تعیین جهاددانشگاهی بهعنوان
متولی شناسایی رفع تعارض منافع
در دستگاههای اجرایی
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بـا بخشـنامه معـاون اول رییـس جمهـور بـه اعضـای
هیـات دولـت و تعییـن جهاددانشـگاهی بهعنـوان متولـی
شناسـایی موقعیتهـا و راهکارهای رفع تعـارض منافع در
دسـتگاههای اجرایـی مقـرر شـد تـا ایـن نهـاد موقعیتها
و راهکارهـای مـورد نظـر بـرای رفـع تعـارض منافـع در
دسـتگاههای اجرایـی را شناسـایی و گزارشهـای ماهانـه
رونـد اجـرای آن را بـه نماینـده ویـژه رییـس جمهـور در
پیشـگیری و مقابلـه بـا فسـاد و معـاون اول رییسجمهور
ارایـه کند.
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۱۱ ،آذر :دکتـر
محمـد مخبـر معـاون اول رییسجمهـور ،در بخشـنامه
شـماره  ۵۸۱۵۴/۱۰۰۲۸۹مـورخ  ۱۴۰۰/۹/۳بـه اعضـای
محتـرم هیات دولـت ،جهاددانشـگاهی را بهعنـوان متولی
شناسـایی موقعیتهـا و راهکارهـای رفـع تعـارض منافـع
در دسـتگاههای اجرایـی تعییـن و تاکیـد کـرد کلیـه
دسـتگاههای اجرایـی موظـف بـه همـکاری همهجانبـه و
تنگاتنـگ بـا نهاد یاد شـده بـرای شناسـایی موقعیتهای
تعارضآمیـز در سـازوکارهای مرتبـط بـا وظایـف و
اختیـارات دسـتگاه مربـوط هسـتند.
در بخشـنامه معـاون اول رییسجمهـور بـه اعضـای
محتـرم هیـات دولـت آمـده اسـت:
بـا سلام ،بـا توجـه بـه اینکـه در سـازوکارهای مربوط
بـه ارایـه خدمـات عمومـی ،امـکان بـروز موقعیتهـای
تعارضآمیـز میـان منافع شـخصی ارایهکننـدگان خدمت
و منافـع عمومـی وجـود دارد و عـدم پیشـگیری و کنترل
ایـن موقعیتهـا ،کارآمـدی و یکپارچگـی سـازمانهای
حاکمیتـی را تضعیـف نمـوده و بسـتر سـوء اسـتفاده از
نهادهـای عمومـی و شـکلگیری فسـاد در آن مجموعهها
را فراهـم مـیآورد ،ضـروری اسـت عالوه بـر تدابیر مندرج
در قوانیـن و مقـررات در خصـوص کنتـرل تعـارض منافع
و در اجـرای برنامههـای دولـت سـیزدهم در پیشـگیری و
مقابلـه با فسـاد ،مصادیـق موقعیتهای تعـارض منافع در
دسـتگاهها بهطـور سـازمانیافته ،شناسـایی و راهحلهای
عملـی برای اصلاح فرایندهـا و موقعیتهـای تعارضآمیز
و فسـادزا بـه کار گرفته شـود.
در ایـن راسـتا و بهمنظـور تمرکـز در بازنشـانی
موقعیتهـای تعـارض منافع در خدمات عمومی و حسـب
دسـتور رییس جمهـور محترم ،بـه “جهاددانشـگاهی” که
دارای توانمندی سـازمانی ،علمی و تجربی انباشـته در این
زمینـه میباشـد ،مأموریـت داده میشـود تـا موقعیتهـا
و راهکارهـای مـورد نظـر بـرای رفـع تعـارض منافـع در
دسـتگاههای اجرایـی را شناسـایی و گزارشهـای ماهانـه
رونـد اجـرای آن را بـه نماینـده ویـژه رییـس جمهـور در
پیشـگیری و مقابلـه بـا فسـاد و معـاون اول رییس جمهور
ارایـه نماید.
بـرای تحقـق فـوری ایـن هـدف و مأموریـت ،کلیـه
دسـتگاههای اجرایـی موظـف بـه همـکاری همهجانبـه و
تنگاتنـگ بـا نهـاد یادشـده بـرای شناسـایی موقعیتهای
تعارضآمیـز در سـازوکارهای مرتبـط بـا وظایـف و
اختیـارات دسـتگاه مربوط میباشـند و ارزیابـی کمی ارایه
شـده از سـوی جهاددانشـگاهی در مورد همکاری دستگاه
در شناسـایی موقعیتهـا ،مصادیـق و راهکارهـای تعارض
منافـع در دسـتگاه مربـوط ،در ارزیابـی عملکـرد سـاالنه
دسـتگاههای اجرایـی مدنظـر قـرار خواهـد گرفـت.
گفتنـی اسـت ،در  15بهمنمـاه سـال  1398نیـز در
تفاهمنامـهای سـهجانبه میـان جهاددانشـگاهی ،وزارت

تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی و مرکـز پژوهشهای مجلس
شـورای اسلامی ،تدویـن سـند جامـع «مقابله بـا تعارض
منافـع» بـر عهـده این نهـاد قـرار داده شـده بود.

■■■

فراخوان بیست و نهمین
جشنواره ملی کتاب سال
دانشجویی اعالم شد

فراخـوان بیسـت و نهمیـن جشـنواره ملی کتاب سـال
دانشـجویی از سـوی سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی
اعالم شـد.
روابــط عمومــی ســازمان انتشــارات
جهاددانشــگاهی ۱۳ ،آذر :دانشــجویان مؤلــف و
مترجــم فرصــت دارنــد تــا  28اســفند  ۱۴۰۰آثــار خــود
را بــه دبیرخانــه دائمــی جشــنواره ملــی کتــاب ســال
دانشــجویی ارســال کننــد.
شرایط شرکت در جشنواره
بر اساس این فراخوان دانشجویان تمامی رشتهها
و مقاطع تحصیلی دانشگاهی و طالب سطوح  ۲و ۳
میتوانند آثار خود را به تعداد نامحدود و بر اساس شرایط
ذیل در شش گروه اصلی شامل فنی و مهندسی ،علوم
پایه ،علوم انسانی ،کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم پزشکی
و دامپزشکی ،هنر و معماری و دو بخش ویژه و بینالملل
به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
بـر ایـن اسـاس همزمانـی دوره تحصیـل دانشـجو بـا
زمـان چـاپ و انتشـار اثـر ،دارا بـودن مشـخصات عمومی
کتـاب بـرای اثـر منتشـر شـده ،داشـتن اعلام وصـول از
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی ،انتشـار کتـاب از ابتدای
سـال  ۱۳۹۹تـا پایـان  ،۱۴۰۰ثبتنـام اینترنتـی ،ارسـال
متن
دو جلـد از کتـاب بـه دبیرخانه و ارسـال نسـخهای از ِ
زباناصلـی آثار ترجمه شـده ،از جمله شـرایط شـرکت در
جشـنواره ملـی کتاب سـال دانشـجویی اسـت.
همچنیـن دانشآموختگانـی کـه حداکثـر دو سـال
پـس از فارغالتحصیلـی ،کتـاب خـود را در بـازه زمانـی
فوقالذکـر ( )۱۴۰۰-۱۳۹۸بـه چـاپ رسـاندهاند نیـز
میتواننـد در جشـنواره شـرکت کننـد.
کتابهـای الکترونیـک ارسـال شـده بـه دبیرخانـه
جشـنواره نیـز بایـد دارای مجـوز وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی باشـند.
یـادآور میشـود آثـار دریافـت شـده بازگردانـده
نخواهنـد شـد و بـه آثـار برگزیـدهای کـه توسـط بیش از
یـک نفـر تألیـف یـا ترجمـه شـدهاند ،صرفـاً یـک جایـزه
تعلـق خواهـد گرفـت.
نحوه مشارکت ناشران
بـر اسـاس ایـن فراخـوان ،ناشـران نیـز میتواننـد آثار
دانشـجویی خـود را بـه همـراه فـرم ثبتنـام اینترنتی ،به
دبیرخانه جشـنواره کتاب سـال دانشـجویی ارسـال کنند.
در آیین اختتامیه جشـنواره از ناشـرانی کـه اهتمام جدی
در نشـر آثـار دانشـجویی داشـته و بـر اسـاس مالکهـای
دبیرخانـه ،بهتریـن شـکل مشـارکت را در جشـنواره
داشـتهاند ،تجلیـل خواهـد شـد.
بخش ویژه جشنواره
ایـن بخـش ،بـه موضوعات "اقتصـاد مقاومتـی و تولید
ملـی"" ،تاریـخ شـفاهی"" ،ادبیـات فولکلـور" و "علـوم
انسـانی اسلامی" اختصـاص دارد.
بخش بینالملل جشنواره

ایـن بخـش بـه دانشـجویان خارجـی کـه در موضـوع
ایـران کتـاب نوشـتهاند ،اختصاصیافتـه اسـت .موضـوع
ایـران زیـر موضوعاتی ماننـد ایرانشناسـی ،اندیشـمندان
ایرانـی ،معمـاری و هنـر ایرانـی و  ...را در برمـی گیـرد.
خاطرنشـان میکنـد ،ایـن جشـنواره هرسـال همزمان
بـا هفتـه کتاب جمهوری اسلامی ایـران و با هـدف ایجاد
نشـاط علمـی در فضـای دانشـگاهی کشـور ،شناسـایی و
حمایـت از دانشـجویان نوقلـم و صاحـب اندیشـه ،معرفی
و تجلیـل از ناشـران فعـال در زمینـه آثـار دانشـجویی و
تقویـت روحیـه تتبـع و پژوهـش دانشـجویان برگـزار
میشـود.
گفتنـی اسـت ،عالقهمنـدان بایـد پـس از ثبتنـام از
طریـق سـامانه اینترنتـی بـه آدرس  ،www.isba.irدو
نسـخه از اصـل اثـر را بـه همـراه فـرم ثبتنـام اینترنتـی
بـه آدرس پسـتی دبیرخانـه جشـنواره در تهـران ،خیابـان
انقلاب ،خیابـان فخـر رازی ،خیابـان شـهدای ژاندارمری،
پلاک  ،72صنـدوق پسـتی 13145-1163:سـازمان
انتشـارات جهاددانشـگاهی ارسـال نمـوده و بـرای کسـب
اطالعـات بیشـتر بـا شـماره تلفـن  66952727تمـاس
حاصـل کنند.

■■■
در نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با
مدیرعامل شرکت حفاری ایران تاکید شد؛

بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری
شرکت ملی حفاری ایران توسط
فناورانجهاددانشگاهی

در نشسـت مشـترک رییـس جهاددانشـگاهی بـا
مدیرعامـل شـرکت حفـاری ایـران موضـوع بازسـازی و
نوسـازی نـاوگان حفـاری شـرکت ملـی حفـاری ایـران
توسـط فنـاوران جهـادی مـورد تاکیـد قـرار گرفـت.
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی 16 ،آذر :نشسـت
مشـترک دکتـر حمیدرضا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی
بـا دکتـر حمیدرضا گلپایگانـی مدیرعامل شـرکت حفاری
ایـران و تیمهـای همـراه در دفتر مرکزی جهاددانشـگاهی
برگزار شـد.
در ایـن نشسـت دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه پیشـنهاد
دکتـر گلپایگانـی مبنـی بـر ورود جهاددانشـگاهی بـه
موضوع بازسـازی و نوسـازی نـاوگان حفاری شـرکت ملی
حفـاری ایـران و همچنین دیـدار و مذاکرات انجامشـده با
وزیـر نفـت و شـرکت ملـی نفـت و حمایـت آنهـا از ایـن
پیشـنهادها گفـت :بـا توجـه بـه تخصـص و سـوابق موفق
ایـن نهـاد در تولیـد فناوریهـای موردنیـاز صنعـت نفـت
ایـران و بهویـژه در سـاخت دکلهـای حفـاری آمادگـی
همـکاری مشـترک جهاددانشـگاهی و مجموعـه فجـر
شـیراز را در خصوص بازسـازی و نوسـازی ناوگان حفاری
داریم.
در ادامـه دکتـر گلپایگانـی ضمـن اسـتقبال از حضـور
نهادهـای فناورانـه از جملـه جهاددانشـگاهی در ارتقـاء
سـاخت داخـل بـه نیـاز مبرم ایـن شـرکت به بازسـازی و
نوسـازی نـاوگان حفاری بهمنظـور ارتقاء راندمـان کاری و
تسـهیل در افزایـش تولیـد نفـت اشـاره کرد.
گفتنـی اسـت ،جلوگیـری از خروج ارز از کشـور ،ایجاد
فرصتهـای شـغلی و ارتقـاء تـوان سـازندگی داخلـی در
خصـوص تجهیـزات پیچیده حفاری از دیگر دسـتاوردهای
مهـم ایـن قـرارداد خواهـد بـود .بـرای اجرایـی شـدن
تفاهمهـای صـورت گرفتـه نماینـدگان دو طـرف بـرای
تعییـن دقیـق ابعاد پـروژه و روش شـروع و اجرای سـریع
آن معرفـی شـدند.

دبیر کل خانه کارگر:

■■■
رییس سازمان قرآنی دانشگاهیان
کشور مطرح کرد:

آمادگی جهاددانشگاهی برای
مشارکت جدی در عرصه قرآنی
آذربایجان شرقی

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی
آذربایجـان شـرقی ۱۷ ،آذرماه:رییـس سـازمان قرآنی
دانشـگاهیان کشـور بـا تاکیـد بـر ظرفیتهـای متنـوع
جهاددانشـگاهی در حوزههـای مطالعاتـی ،ترویجـی،
آموزشـی و حتـی بینالمللی در عرصه قـرآن ،آمادگی این
نهـاد را بـرای مشـارکت بـا دسـتگاههای فرهنگی اسـتان
آذربایجـان شـرقی بـا محوریت سـازمان جهاددانشـگاهی
اسـتان اعلام کـرد.
محمدحسـین حسـنی رییـس سـازمان قرآنـی
دانشـگاهیان کشـور و مدیرعامـل ایکنـا ،در چهارمیـن
جلسـه شـورای سیاسـتگذاری خبرگـزاری ایکنـا شـعبه
آذربایجـان شـرقی کـه بـا حضـور امامجمعه تبریـز برگزار
شـد ،اظهـار کـرد :فعالیتهـای قرآنـی جهاددانشـگاهی از
سـال  ۱۳۶۲آغـاز شـده اسـت و فضـای دانشـگاهها بـرای
اولیـن بـار توسـط جهاددانشـگاهی قرآنـی شـد.
وی ادامـه داد :برگـزاری  ۲۴دوره مسـابقات ملـی
دانشـجویان از افتخـارات این نهاد اسـت و از سـال ۱۳۸۵
مسـابقات قرآنـی دانشـجویان مسـلمانان جهـان بـر عهده
جهاددانشـگاهی قـرار دارد کـه یکبـار در سـال ۱۳۸۹
افتخـار میزبانـی مسـابقات نصیـب اسـتان آذربایجـان
شـرقی شد.
حسـنی افـزود :اکنـون خبرگـزاری ایکنـا در  ۲۱زبـان
زنـده دنیـا تولیـد محتـوا میکنـد و تقریبـاً  ۸۰درصـد
از جمعیـت کشـورهای دنیـا از محتـوای معـارف قرآنـی
خبرگـزاری ایکنـا اسـتفاده میکننـد؛ یکـی از نـکات مهم
در خصـوص تولیـد خبر به سـایر دنیا این اسـت که تعداد
کمـی از اخبـار داخلی مـا ترجمه و درصد زیـادی از اخبار
تولیـد شـده متعلـق به هـر کشـور و منطقه خاصی اسـت
کـه توسـط خبرنـگار ایکنـا در آن منطقـه تولید میشـود.
وی بـا بیـان اینکـه بر اسـاس آمارهـای گـوگل آنالیز،
در بعضـی از کشـورها از جملـه جمهـوری آذربایجـان و
مخاطبـان فرانسـویزبان ،محبوبیـت ایکنـا از ایـران باالتر
اسـت ،افـزود :بعـد از فیلتـر شـدن «سـحر تـیوی» و
خبرگـزاری ایکنـا ،تنهـا کمتـر  ۱۰درصد ریـزش مخاطب
روبـهرو شـدیم و همچنان کاربران ،اخبـار ایکنا را پیگیری
میکننـد.
حسـنی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا تاکیـد
بـر ظرفیتهـای متنـوع جهاددانشـگاهی در حوزههـای

■■■
رییس جهاددانشگاهی لرستان:

آمادگی جهاددانشگاهی لرستان
برای تأمین نهاده مورد نیاز کشت
گیاهان دارویی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی لرسـتان۲۱ ،
آذر:رییـس جهاددانشـگاهی لرسـتان بـا اعلام آمادگـی
بـرای تأمیـن نهـاده مـورد نیاز کشـت گیاهـان دارویی در
اسـتان گفـت :هماکنـون در مرکـز تحقیقـات و فنـاوری
گیاهـان دارویـی ایـن واحـد  ۴۰نوع گیـاه کشـت و اهلی
سـازی شـده است.
دکتـر امیـن سلاح ورزیـان در رویـداد شـتاب
(اسـتارتاپی) بـا موضوع گیـاه دارویی مرزه خوزسـتانی که
بـه همـت مرکـز علمـی -کاربـردی ایـن واحـد در سـالن
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روابـط عمومی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی
تهـران ۱۷ ،آذر :علیرضـا محجـوب دبیـر کل خانـه
کارگـر بـا حضـور در مجموعـه درمانگاههـای تخصصـی
و فـوق تخصصـی جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران،
ضمـن بازدیـد از رونـد فعالیتهـای درمانی این سـازمان،
فعالیتهـای ایـن سـازمان را مثبت ،سـازنده و تحول سـاز
خواند.
علیرضـا محجـوب دبیـر کل خانـه کارگـر بـا حضـور
در مجموعـه درمانگاههـای تخصصـی و فـوق تخصصـی
جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران ،ضمـن بازدیـد از
رونـد فعالیتهـای درمانی ایـن سـازمان ،فعالیتهای این
سـازمان را مثبـت ،سـازنده و تحـول سـاز خوانـد.
وی بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی
تهـران حوزههـای جدیدی را کشـف کـرده و در آنها قدم
گذاشـته اسـت ،گفـت :مـن تـا کنـون نظیـر خدماتـی که
جهاددانشـگاهی در آنهـا وارد شـده اسـت را ندیده بودم.
بـرای نمونـه مراجعه پزشـک به منـزل بیمـار در مجموعه
درمـان در منـزل ایـن سـازمان یک تحـول جدیـد و البته
یـک آرزوی قدیمی اسـت.
محجـوب ادامـه داد :کار پزشـک سـنتی ایرانـی در
گذشـته سرکشـی کـردن بـه خانههـا بـود و مجموعـه
درمـان در منـزل جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهران با
خدمـات خـود بـه پزشـکی سـنتی و بومـی مـا بازگشـته
اسـت که نشـان میدهد جهاددانشـگاهی ظرفیـت بزرگی
در دسـت دارد.
وی خدمـات این سـازمان در حوزه زخمهـای مزمن را
نقطـه تحول دانسـت و گفـت :این خدمات کمنظیر اسـت
و مـن بـا بازدیـد از کلینیکهـای درمانی جهاددانشـگاهی
علـوم پزشـکی تهـران با ایـن مجموعه احسـاس نزدیکی و
قرابـت زیـادی کـردم و تصور کـردم که در داخـل خانواده
خـود پـروژه یـا برنامـهای را دنبـال میکنـم .امیـدوارم
بتوانیـم بـا کار مشـترک از ایـن خدمـات ،حداکثـر بهره و
اسـتفاده را داشـته باشیم.
در جریـان ایـن بازدیـد ،دکتر مسـعود حبیبـی رییس
سـازمان جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران گزارشـی
از اقدامـات و فعالیتهـای مجموعههـای درمانـی
جهاددانشـگاهی را ارایـه کـرد.
دکتـر حبیبـی گفـت :سـرطان پسـتان شـایعترین
سـرطان زنـان اسـت بهطـوری مطالعـات نشـان میدهـد
یکهشـتم زنـان در طـول زندگـی مبتلا به ایـن بیماری
میشـوند .موضـوع مهـم و بـا اهمیـت در ایـن بیمـاری
تشـخیص زودرس ایـن بیمـاری اسـت .بهطوریکـه
میتـوان بـا آگاهـی بخشـی و غربالگـری از پیشـرفت این
بیمـاری جلوگیـری کـرد و مرکـز بیماریهـای پسـتان
جهاددانشـگاهی یکـی از جامعتریـن مراکـزی میباشـد
کـه در زمینه پیشـگیری ،تشـخیص و درمان ایـن بیماری
فعالیـت میکنـد و از شـاخصترین فعالیتهـای درمانـی
جهاددانشـگاهی در کشـور اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران
بـا خامـوش عنـوان کـردن مرگومیرهـای ناشـی از
زخمهـای نوروپاتیـک در بیمـاران دیابتی ،گفت :سـازمان
جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران در سـالهایی کـه
بـه مقولـه زخـم ورود پیـدا کـرده توانسـته در سـه حـوزه
پژوهـش ،درمـان بیمـاران و همچنیـن آمـوزش درمـان
بیمـاران مبتلا بـه زخـم به گـروه پزشـکی فعالیـت کند.
دکتـر حبیبـی افـزود :کلینیـک دندانپزشـکی

www.acecr.ac.ir

جهاددانشگاهی علوم پزشکی
تهران حوزههای جدیدی را کشف
کرده است

جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران قدیمیتریـن
کلینیـک ایـن مجموعـه اسـت کـه از آغـاز زمـان فعالیت
خـود توانسـته بیـن مـردم بـه خوشنامی شـناخته شـود.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه خدمـات مرکـز دم (درمـان
در منـزل) منـزل گفـت :درمـان در منـزل بهعنـوان اولین
مجموعـه ارایه دهنده خدمات پزشـکی در منزل بسـیاری
از خدمـات درمانـی در قالـب یـک بیمارسـتان سـیار بـه
بیمـاران ارایـه میدهـد ،با وجـود آنکه بیش از  ۲۰سـال
فعالیـت دارد ،ایـده آن همچنـان جدید اسـت و در دوران
پاندمـی کرونـا نیـاز بـه چنین خدماتی محسـوستر شـد.
رییـس سـازمان همچنیـن بـا معرفـی مجموعههـای
درمانـی آسـم و آلـرژی ،واریـس ،پوسـت و مـو و ژنتیـک
پزشـکی خدمـات جهاددانشـگاهی در ایـن حوزههـا را
تخصصـی و بـهروز دانسـت.

مطالعاتـی ،ترویجـی ،آموزشـی و حتـی بینالمللـی در
عرصـه قـرآن آمادگـی ایـن نهـاد را بـرای مشـارکت بـا
دسـتگاههای فرهنگـی اسـتان آذربایجـان شـرقی بـا
محوریـت سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان اعلام کـرد.
جهاددانشـگاهی در بومیسـازی سـند توسـعه قرآنـی
آذربایجـان شـرقی نقـش ایفـا کند
حجتاالسالموالمسـلمین سـید محمدعلـی آل هاشـم
نماینـده ولیفقیـه در اسـتان و امامجمعـه تبریـز اظهـار
کـرد :یکـی از مشـکالت در ارتباط بـا فعالیتهـای قرآنی،
وجـود مـوازی کاری در سـطح بـاال اسـت بهطوریکـه
وزارت ارشـاد ،سـازمان اوقـاف ،سـازمان تبلیغات اسلامی
و شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی هرکدام نهاد و سـازمان
مخصوصـی بـرای فعالیتهـای قرآنـی دارنـد کـه بودجـه
و اعتبـار خـاص خـود را نیـز دارد ،امـا هیچکـدام از ایـن
بودجـه و اعتبـارات بـه دلیـل مـوازی کاری موجـود،
بهدرسـتی مصـرف نمیشـود.
وی بـا بیـان اینکـه امـروز بـه برکـت انقالب اسلامی
و امـام خمینـی (ره) فرهنـگ قرآنـی در کشـور تغییـر
کـرده اسـت ،گفـت :قبـل از انقلاب ،قـرآن را بیشـتر
در گورسـتانها و یـا در مراسـم عقـد خطبـه عروسـی
میخواندنـد امـا اکنـون فرهنـگ قرآنـی در کشـور حاکم
شـده و تعـداد زیـادی حافظـان و قاریـان قرآنـی هسـتند
کـه نهتنهـا بـرای اسـتان و کشـور بلکـه در سـطح جهانی
افتخارآفرینـی میکننـد.
وی تاکیـد کرد :نهـادی انقالبی مانند جهاددانشـگاهی
بـا توجـه بـه ظرفیتهایـی کـه دارد ،میتوانـد در
حوزههـای مختلـف آموزشـی ،پژوهشـی و برخـورداری از
ظرفیـت مجموعههایـی مثـل خبرگـزاری ایکنـا کـه یـک
سـازمان قرآنـی اسـت ،ایـن سـند توسـعه را در سـطح
اسـتان بومیسـازی کنـد.
دکتـر جعفر محسـنی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی
آذربایجـان شـرقی نیـز در ایـن جلسـه ،اظهـار کـرد:
فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در بحـث فرهنگـی عالوه بر
خبرگـزاری ایسـنا کـه یـک خبرگـزاری عمومـی اسـت و
مرکـز افکار سـنجی ایسـپا ،شـامل خبرگـزاری بینالمللی
ایکنـا نیـز میشـود کـه جـزو خبرگزاریهای برتر کشـور
محسـوب میشـود.
در پایـان ایـن جلسـه احـکام عضویـت حجتاالسلام
سـید شـهابالدین حسـینی ،حجتاالسلام حسـن
شـعبانی ،حجتاالسلام یوسـف خیـری ،مسـلم اورنگـی،
رحیـم وظیفهشـعاع ،میکائیـل جمالپـور و مجیـد باوردی
بهعنـوان اعضـای جدیـد شـورای سیاسـتگذاری
خبرگـزاری ایکنـا ـ شـعبه آذربایجـان شـرقی توسـط
نماینـده ولیفقیـه در آذربایجـان شـرقی اعطـا شـد.
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جلسـات برگـزار شـد بـا بیـان اینکـه لرسـتان بـه دلیـل
شـرایط آب و هوایـی مطلـوب و خـاک مناسـب ،یکـی از
نقـاط ارزشـمند ،در راسـتای پـرورش گیاهـان دارویـی
اسـت ،اظهـار کـرد :ایـن گیاهـان بهطـور طبیعـی در
مناطـق مختلـف اسـتان رویـش دارنـد امـا روی کشـت و
فـرآوری آنهـا زیـاد کار نشـده بـود.
دکتر سلاح ورزیان با یادآوری اینکه جهاددانشـگاهی
لرسـتان از سـال  ۸۶کار خود را روی کشـت و اهلی سازی
گیاهـان دارویـی آغـاز کـرده اسـت ،ادامـه داد :در همیـن
راسـتا مجتمـع تحقیقات و فنـاوری گیاهـان دارویی را در
بـام لرسـتان احـداث کـرده و روی کشـت و اهلـی سـازی
قریـب به چهـل نوع گیاه کار شـده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی لرسـتان بـا بیـان اینکـه در
همیـن رابطه بـه نتایج و دسـتاوردهای خوبی رسـیدهایم،
افـزود :هماکنـون بخـش عمـدهای از نیاز اسـتان بـه قلمه
و نشـاء گیاهـان دارویـی توسـط جهاددانشـگاهی تأمین و
تولیـد میشـود.
وی بــه آغــاز طــرح کشــاورزی قــراردادی بــرای کشــت
گیاهــان دارویــی در بیــن کشــاورزان اســتان اشــاره کــرد
و گفــت :جهاددانشــگاهی لرســتان آمادگــی کامــل دارد
تــا بــذر ،قلمــه و نشــا اســتاندارد گیاهــان دارویــی مــورد
نیــاز اســتان را تأمیــن و تولیــد کنــد.
دکتــر ســاح ورزیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه رویــداد
شــتاب گیــاه دارویــی مــرزه خوزســتانی گفــت :ایــن گیــاه
یکــی از گیاهــان دارویــی اندمیــک و ارزشــمند لرســتان
محســوب میشــود کــه در صنایــع بهداشــتی و دارویــی
کاربــرد دارد و هماکنــون بهصــورت ویــژه در بــام
لرســتان کشــت و قلمــه آن بــه اســتانهای همجــوار
ارســال میشــود.
رییـس جهاددانشـگاهی لرسـتان بـا بیـان اینکـه در
دانشـگاه جامـع علمی-کاربـردی بایـد علم و کاربـرد کنار
هـم قـرار بگیرند ،تصریـح کـرد :در این رویداد اسـتارتاپی
ایدههایـی که پذیرفته شـوند در راسـتای کاربردی شـدن،
موردحمایـت ویـژه قـرار خواهنـد گرفت.
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فراخوان «دومین کنفرانس
بینالمللی پژوهشهای نشر»
منتشر شد

فراخـــوان مقـــاالت «دومیـــن کنفرانـــس بینالمللـــی
پژوهشهـــای نشـــر» از ســـوی ســـازمان انتشـــارات
جهاددانشـــگاهی منتشـــر شـــد.
روابـــط عمومـــی ســـازمان انتشـــارات
جهاددانشـــگاهی ۲۳ ،آذر :دبیرخانـــه کنفرانـــس
بینالمللـــی پژوهشهـــای نشـــر در فراخـــوان دومیـــن
دوره ایـــن رویـــداد علمـــی پژوهشـــی آورده اســـت:
ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی بـــا همـــکاری
دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ از پژوهشـــگران در تمامـــی
حوزههـــای مرتبـــط بـــا مطالعـــات و پژوهشهـــای
نشـــر بـــرای ثبـــت و ارایـــه مقـــاالت خـــود در دومیـــن
کنفرانـــس بینالمللـــی پژوهشهـــای نشـــر دعـــوت
بـــه عمـــل مـــیآورد .آثـــار پژوهشـــی مرتبـــط بـــا
«ادبیـــات معاصـــر ایـــران؛ ابعـــاد فرهنگـــی» کـــه
بهعنـــوان محـــور ویـــژه ایـــن کنفرانـــس مشـــخص
شـــده اســـت ،بهطـــور خـــاص مـــورد توجـــه قـــرار دارد.
پذیـــرش و ارایـــه مقـــاالت در ایـــن کنفرانـــس بـــه
زبـــان فارســـی یـــا انگلیســـی خواهـــد بـــود و چکیـــده
مقـــاالت در محـــدوده  200تـــا  250واژه قابـــل
دریافـــت اســـت .مهلـــت ارســـال چکیـــده مقـــاالت تـــا

 15فروردی ــن  1401اع ــام ش ــده اس ــت .پژوهش ــگران
میتواننـــد چکیـــده مقـــاالت خـــود را بـــه همـــراه
عن ــوان مقال ــه ،مش ــخصات نویس ــنده ،اطالع ــات تم ــاس
و بیوگرافـــی کوتـــاه (حـــدود  50کلمـــه) نویســـنده از
طری ــق س ــامانه آنالی ــن کنفران ــس ب ــه نش ــانی http://
 pubconf.isba.irارســـال کننـــد.
بـــر اســـاس ایـــن فراخـــوان ،شـــرکت در دومیـــن
کنفرانـــس بینالمللـــی پژوهشهـــای نشـــر و ارایـــه
مقالـــه در ایـــن کنفرانـــس علمـــی پژوهشـــی بـــدون
هزینـــه ثبتنـــام اســـت .پذیـــرش مقـــاالت در ایـــن
کنفرانـــس نیـــز بـــر اســـاس نتیجـــه داوری خواهـــد
بـــود .چکیـــده مقـــاالت پذیرششـــده در مجموعـــهای
منتشـــر خواهـــد شـــد و صاحبـــان آثـــار برگزیـــده نیـــز
در قالـــب پنلهـــای علمـــی ایـــن کنفرانـــس ســـخنرانی
خواهنـــد کـــرد.
کنفرانـــس بینالمللـــی پژوهشهـــای نشـــر از کلیـــه
مقـــاالت مرتبـــط بـــا نشـــر در موضوعـــات و حوزههـــای
پژوهشـــی مختلـــف اســـتقبال میکنـــد .محورهـــای
مطالعاتـــی پیشـــنهادی بـــرای مقـــاالت ارســـالی ،در دو
بخ ــش اصل ــی و وی ــژه عن ــوان ش ــده اس ــت.
بخـــش اصلـــی بـــا عنـــوان «پژوهشهـــای نشـــر»
شـــامل محورهایـــی نظیـــر فرصتهـــا و چالشهـــای
نشـــر دانشـــگاهی ،اقتصـــاد و بازاریابـــی نشـــر،
سیاســـتگذاری نشـــر ،مخاطبشناســـی ،نیازســـنجی
و تولیـــد محتـــوا ،مالکیـــت فکـــری ،حقـــوق معنـــوی و
اخ ــاق حرفــهای در نش ــر ،فناوریه ــای ن ــرم و س ــخت
در چ ــاپ و نش ــر ،نش ــر الکترونی ــک و تولی ــد محت ــوای
دیجیتـــال ،ترویـــج فرهنـــگ کتـــاب و کتابخوانـــی،
کتابـــداری ،علـــم اطالعـــات و دانششناســـی اســـت.
بخـــش ویـــژه ایـــن کنفرانـــس نیـــز بـــا عنـــوان
«ادبی ــات معاص ــر ای ــران؛ ابع ــاد فرهنگ ــی» اس ــت ک ــه
محورهـــای فرهنگعامـــه و ادبیـــات فولکلـــور ،نظریـــه
و روش پژوهـــش در ادبیـــات معاصـــر ،جریانشناســـی
شـــعر معاصـــر ،جریانشناســـی نثـــر معاصـــر ،ادبیـــات
پای ــداری و مقاوم ــت ،ابع ــاد فرهنگ ــی ادبی ــات ک ــودک
و نوجـــوان ،نقـــد ادبـــی و روایتشناســـی ،ترجمـــه و
ادبیـــات معاصـــر و ترویـــج زبـــان و ادب فارســـی را در
برمیگیـــرد.
گفتنـــی اســـت ،عالقهمنـــدان بـــرای کســـب
اطالعـــات بیشـــتر دربـــاره ایـــن کنفرانـــس میتواننـــد
بـــه پایـــگاه اینترنتـــی ایـــن رویـــداد بـــه نشـــانی
 http://pubconf.isba.irمراجعـــه یـــا بـــا شـــماره
تلفنهـــای  66491338و  66491338تمـــاس حاصـــل
کننـــد.

■■■

کسب رتبه برتر جشنواره
جهادگران علم و فناوری بسیج
توسط جهاددانشگاهی ایالم

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی ایلام ۲3 ،آذر:
در آییـن اختتامیـه جشـنواره جهادگـران علـم و فنـاوری
بسـیج از حسـین اکبری بـه نمایندگی از جهاددانشـگاهی
ایلام تجلیل شـد.
این مراسـم به همت سـازمان بسـیج علمی ،پژوهشـی
و فناوری اسـتان ایالم برگزار شـد و همـکار جهادگر واحد
ایلام در راسـتای فعالیتهای سـال  1400بهعنـوان رتبه
برتـر در بخـش مرکـز رشـد و فنـاوری بـا اهـدا لوحـی از
سـوی فرمانـده سـپاه امیرالمؤمنین (ع) مـورد تجلیل قرار
گرفت.

پس از مطالبه رهبر معظم انقالب؛

دبیرخانه «جهاد روایت و
تبیین» در سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی تشکیل میشود

روابط عمومی سـازمان دانشجویان جهاددانشگاهی،
 ۲۴آذر:در پـی تاکیـد رهبـر معظـم انقلاب بـر لـزوم
روایـت حقیقتهـای وقایـع انقلاب اسلامی و جلوگیری
از تحریـف آنهـا ،مرکـز فرهنگـی ـ دانشـجویی امـام،
والیتفقیـه و انقلاب اسلامی سـازمان دانشـجویان
جهاددانشـگاهی ،اقـدام بـه تأسـیس دبیرخانـه «جهـاد،
روایـت و تبییـن» نمـوده اسـت.
در پـی بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا
پرسـتاران و خانـواده شـهدای سلامت در روز  21آذر
 1400و تاکیـد ایشـان بـر «جهـاد روایـت و تبییـن» بـا
محوریـت روایـت حقایـق جامعـه ،کشـور ،انقلاب و دفاع
مقـدس ،مرکـز فرهنگـی ـ دانشـجویی امـام ،والیتفقیـه
و انقلاب اسلامی سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی،
بـه پشـتوانه سـالها فعالیـت علمـی و فرهنگـی در زمینه
آشـنایی نسـل جـوان و دانشـگاهی بـا زندگـی ،آثـار و
اندیشـههای حضـرت امـام (ره) و مجاهدتهـای ایشـان
و تبییـن زمینههـای شـکلگیری انقلاب اسلامی بـه
رهبـری حضـرت امـام (ره) بـر آن شـد ،دبیرخانـه «جهاد
روایـت و تبییـن» را راهانـدازی کنـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،اولیـن برنامـه ایـن دبیرخانه،
اجـرای طـرح علمـی ـ فرهنگـی «روایـت انقالب» اسـت.
در ایـن طـرح ،با بهرهگیـری از ابزارهـای فرهنگی و هنری
بـرای تبییـن اهـداف ،آرمانهـا و دسـتاوردهای انقلاب
اسلامی و توسـعه زمینههـای مشـارکت دانشـگاهیان،
بهویـژه دانشـجویان در ایـن زمینه ،مجموعـه فعالیتهایی
بـا هـدف روایـت حقیقـی ،تاثیرگـذار و مانـدگار انقلاب
اسلامی اجـرا خواهد شـد.
از آنجـا کـه دبیرخانـه «جهـاد روایـت و تبییـن»
دبیرخانـهای دانشـجویی اسـت ،طـرح ملـی «روایـت
انقلاب» نیـز بـا مشـارکت علمـی و اجرایـی دانشـجویان
عالقهمنـد و فعـال از سراسـر کشـور اجـرا خواهـد شـد.
بـر پایـه ایـن گـزارش ،برنامههـای بیشـتری از جملـه
«طـرح ملـی تربیت مـروج جوان اندیشـه امـام و رهبری»
در دسـتور کار دبیرخانـه «جهـاد روایـت و تبییـن» قـرار
دارد.

■■■

استاندار زنجان:

اکوسیستم حرکتی اقتصاد
دانشبنیان را در استان زنجان
تقویت میکنیم

اسـتاندار زنجـان بـا بیـان اینکـه بایـد ثـروت بخـش
خصوصـی را وارد حـوزه پژوهـش کنیم گفت :اکوسیسـتم
حرکتـی اقتصـاد دانشبنیـان را در اسـتان زنجـان تقویت
خواهیـم کرد.
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی زنجـان۲۰ ،
آذر :محسـن افشـارچی اسـتاندار زنجـان در بازدیـد از
غرفـه جهاددانشـگاهی زنجـان در نمایشـگاه فـن بـازار،
جهاددانشـگاهی را یکـی از بهترینهـای نمایشـگاه عنوان
کـرد و گفـت :ملاک و شـاخص نمایشـگاه پژوهـش،
فنـاوری و فـن بازار این اسـت کـه چقـدر از اقدامات انجام
شـده بـه ثـروت تبدیل میشـود ،افـرادی که انـرژی ،توان
و ایـده دارنـد و بـا مشـکالت میتواننـد بجنگنـد ،جوانـان
هستند .

رشد خوب جهاددانشگاهی
بدون اتکا به بودجه دولت
دیگـر نماینده مـردم زنجان و طارم در مجلس شـورای
اسلامی نیـز کـه بازدیـدی از غرفـه جهاددانشـگاهی
داشـت ،در ایـن رابطـه اظهـار کـرد :بـا توجه به پتانسـیل
و امکاناتـی کـه دیگـر دانشـگاهها از بودجـه دولتـی دارد،
جهاددانشـگاهی بـدون تکیـه بـه ایـن اعتبـارات ،حرکـت
رو بـه رشـد و بهتـری نسـبت بـه سـایر مراکـز علمـی و
آموزشـی دارد.
مصطفـی طاهـری بـا اشـاره بـه حمایـت و بحثهـای
اعتبـاری از طرحهـای پژوهشـی ،ادامـه داد :بـر اسـاس
بررسـیها ،بودجـه در نظـر گرفتـه شـده بـرای پژوهـش
تخصیـص نیافتـه و ادارات نیـز یـک درصـد اعتبـارات
خـود را بـه ایـن مهم اختصـاص نـداده و فقط بـرای چند
دسـتگاه ایـن مهـم محقق شـده و میتـوان گفـت که ۸۰
درصـد اعتبـارات در ایـن زمینـه تخصیـص نیافتـه اسـت.

■■■
رییس سازمان صمت استان کرمان عنوان کرد:

واگذاری احیای  ۱۰معدن غیرفعال
استان به جهاددانشگاهی کرمان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کرمـان۱۴ ،
آذر:رییـس سـازمان صمـت اسـتان کرمـان در نشسـت
بـا رییـس جهاددانشـگاهی کرمـان بـا اشـاره بـه تخصص
و توانمنـدی جهاددانشـگاهی کرمـان در زمینـه کارهـای

بخش بینالملل جشنواره
ایـن بخـش به دانشـجویان غیـر ایرانـی اختصاصیافته
کـه پایاننامههـای خـود را بـا موضـوع ایـران تدویـن
کرد هانـد.
گفتنـی اسـت ،دریافـت اطالعـات بیشـتر و تمامـی
مراحـل ثبتنـام اعـم از تکمیـل فـرم و بارگـذاری
پایاننامههـا از طریـق پایـگاه اطالعرسـانی دبیرخانـه
جشـنواره بـه آدرس  www.isba.irامکانپذیـر اسـت.
عالقهمنـدان میتواننـد در صـورت نیـاز بـا شـماره
تلفـن  02166952727تمـاس حاصـل کننـد.

■■■

■■■

فراخوان بیستمین جشنواره ملی
پایاننامه سال منتشر شد

معاون سازمان برنامهوبودجه آذربایجان غربی:

روابـط عمومـی سـازمان انتشـارات
جهاددانشـگاهی ۱۴ ،آذر :بر اسـاس فراخوان بیستمین
جشـنواره ملـی پایاننامـه سـال ،شـرکتکنندگان
میتواننـد آثـار خـود را در سـه بخـش اصلـی ،ویـژه و
بینالملـل بـه دبیرخانـه جشـنواره ارسـال کننـد.
دانشـجویان و طالبـی کـه در بـازه زمانـی 1/7/1398
تـا  31/6/1400از پایاننامـه خـود در مقاطـع تحصیلات
تکمیلـی دفـاع کردهانـد ،میتواننـد بـا مراجعـه بـه پایگاه
اینترنتـی سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی بـه نشـانی
 isba.irدر جشـنواره شـرکت کننـد .آخریـن مهلـت
ثبتنـام بیسـتمین جشـنواره ملـی پایاننامـه سـال
 28/12/1400اعلام شـده اسـت.
بـر اسـاس اعلام کمیتـه علمـی بیسـتمین جشـنواره
ملـی پایاننامـه سـال ،بخـش اصلی این جشـنواره شـامل
حوزههایـی در شـش گـروه علـوم پایه ،کشـاورزی و منابع
طبیعـی ،هنـر و معماری ،فنی و مهندسـی ،علوم پزشـکی
و علوم انسـانی اسـت.
بـر ایـن اسـاس ،در هریـک از گروهها دانشـجویانی که
صرفـاً در موضوعـات زیـر از پایاننامـه خـود دفـاع کـرده
باشـند ،میتواننـد در ایـن جشـنواره شـرکت کنند.
گـروه علـوم پزشـکی :نابـاروری و بیولـوژی تولیـد

بخش ویژه بیستمین جشنواره ملی
پایاننامه سال
در بخـش ویـژه ایـن جشـنواره ،پایاننامههـای
نـگارش شـده در زمینههـای علـوم انسـانی اسلامی،
سیاسـتگذاری علـم و فنـاوری ،اقتصاد مقاومتـی و تولید
ملـی و تاریـخ شـفاهی پذیـرش میشـوند.

پژوهشهای فناورانه و کاربردی
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
حمایت میشوند

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان
غربـی ۱۵ ،آذر:معـاون هماهنگـی بودجـه سـازمان
برنامهوبودجـه آذربایجـان غربـی بـه همـراه مدیـران
گروههـا و هیـات همـراه از آخریـن دسـتاوردهای فناورانه
پژوهشـی و روند پیشـرفت طـرح تولید ماده ضد سـرطان
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی و شـرکتهای فنـاور
و گروههـای تخصصـی معاونـت پژوهشـی واحـد بازدیـد
کردنـد.
ایـن بازدیـد کـه پیـرو مصوبـات جلسـات قبلـی
بـرای حمایـت مالـی و اعتبـاری از خدمـات تخصصـی
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی انجـام گرفـت به بحث
و بررسـی در خصـوص مشـکالت زیرسـاختی و تجهیـزات
تخصصـی و کمبودهـای شـرکتهای فناورانـه و گروههای
پژوهشـی پرداختـه شـد.
در ایـن جلسـه مهنـدس علـی نـژاد معـاون هماهنگی
و بودجـه سـازمان برنامهوبودجـه آذربایجـان غربـی بـا
تقدیـر از جنـس پژوهـش و مطالعات گروههای پژوهشـی
جهاددانشـگاهی کـه منجـر بـه یک فنـاوری برای کشـور
میشـود ،تاکیـد کـرد :شـرکتهای فنـاوری مرتبـط بـا

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جهاددانشگاهی پیشگام انقالب
در حرکت و رشد
نماینـده مـردم زنجـان و طـارم در مجلـس شـورای
اسلامی نیـز ضمـن بازدیـد از غرفـه جهاددانشـگاهی
اسـتان ،اظهار کرد :جهاددانشـگاهی چهل سـال اسـت که
پـا بـه پـا نـه ،بلکـه پیشـگام انقلاب در جامعـه حرکـت
کـرده اسـت ،هـر اتفاقی در کشـور افتاده ،نـگاه و مدیریت
جهـادی حاکـم بـوده اسـت .اگـر جهاددانشـگاهی همانند
دسـتگاهها بـا روال معمـول کار میکـرد ،قطعـاً هیـچ
پیشـرفتی نداشـت.
حجتاالسلام مهدی باقری ادامه داد :جهاددانشـگاهی
هماننـد اقدامـات خـود در عرصههـای دیگـر در عرصـه
پژوهـش نیـز توانسـت اقدامـات خوبـی را نمایـش داده
و ثابـت کنـد کـه در شـرایط سـخت و تحریمـی کشـور،
میتوانـد تولیـدات مبتنـی بـر علـم بـرای حـل مشـکل
کشـور ،داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه تجاریسـازی و کمبـود منابـع
مالی گالیه عمده پژوهشـگران حاضر در نمایشـگاه اسـت،
ادامـه داد :برگـزاری نمایشـگاه و حضـور قدرتمند پژوهش
حوزههـای مختلـف نقطـه قـوت این نمایشـگاه اسـت.
این مسـئول خاطرنشـان کـرد :تجاریسـازی و کمبود
منابـع مالی گالیه عمده پژوهشـگران حاضر در نمایشـگاه
اسـت ،ادامـه داد :برگـزاری نمایشـگاه و حضـور قدرتمنـد
پژوهـش حوزههـای مختلـف نقطـه قـوت ایـن نمایشـگاه
ا ست
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افشـارچی ادامـه داد :پژوهـش دولتی بخشـی از دنیای
پژوهـش بـوده ولـی همـه آن نیسـت ،اکنـون بـا توجـه
بـه وضعیـت مالـی در خصـوص افزایـش بودجـه پژوهش
صحبـت کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه باید ثروت بخـش خصوصی را وارد
حـوزه پژوهش کنیـم ،افزود :اکوسیسـتم حرکتـی اقتصاد
دانشبنیـان را در اسـتان زنجـان تقویـت خواهیم کرد.

معدنـی ،گفـت :بر همین اسـاس طـرح احیـای  ۱۰معدن
غیرفعـال اسـتان بـه ایـن نهـاد علمـی و اجرایـی واگـذار
میشـود.
در نشسـت مشـترک رییـس جهاددانشـگاهی کرمان با
مسـووالن صمـت اسـتان که بـا حضـور رییـس و معاونان
دو مجموعـه برگزار شـد ،رییس سـازمان صمـت کرمان با
اشـاره بـه غیرفعـال بـودن معـادن در زمینه برداشـتی که
بـه شـکل فنی دارنـد ،گفت :در این راسـتا عمومـاً از ۵۰۰
معدنـی کـه در اسـتان بـرای آنهـا پروانـه بهرهبـرداری
صـادر شـده اسـت نزدیک بـه  ۱۵۰تـا  ۱۶۰معـدن دچار
چالـش هسـتند و همینطـور کـه گفتـه شـد ،بـرای
افزایـش بهـرهوری و احیـای آنهـا در این زمینـه در قالب
تفاهمنامـه بـا جهاددانشـگاهی ،دنبـال میشـود.
مهدی حسـینی نـژاد بـه تفاهمنامه با جهاددانشـگاهی
کرمـان در زمینـه احیای معـادن غیرفعال ،اشـاره و اظهار
کـرد :بایـد بتوانیـم از ظرفیـت جهاددانشـگاهی اسـتفاده
کنیـم و ایـن نهـاد علمـی و اجرایـی ضمـن عارضهیابـی،
بتوانـد پیشـنهاداتی در خصـوص رفـع مشـکالت ،فعـال
کـردن و افزایـش بهـرهوری آنهـا ارایـه دهد.
دکتـر مهـدی بازمانده رییـس جهاددانشـگاهی کرمان،
در این نشسـت با اشـاره به دانش فنـی ،تخصص و مهارت
جهاددانشـگاهی در زمینـه معادن ،گفت :قطعـاً با توجه به
ظرفیـت موجود در جهاددانشـگاهی میتوانیم در راسـتای
احیـای معادن غیرفعال اسـتان بسـیار مؤثر واقع شـویم.
وی همچنیـن بـه تجهیـزات آزمایشـگاهی
جهاددانشـگاهی کرمـان واقـع در دفتـر مرکزی ایـن نهاد
اشـاره و تصریـح کـرد :خوشـبختانه توانسـتیم بـا تجهیـز
ایـن آزمایشـگاه گام موثـری را بـرای افزایـش بهـرهوری و
بهـره جسـتن از دانـش بومـی برداریـم.
بازمانده بومیسـازی را یکی از مسـائل مهـم در معادن
اسـتان ،ذکـر و تصریـح کـرد :جهاددانشـگاهی کرمـان
آمادگـی کامـل را دارد تـا بتوانـد بـا جلوگیـری از خـام
فروشـی در معادن اسـتان ،بـازوی توانمندی بـرای فعاالن
ایـن حرفه محسـوب شـود.

مثـل ،طـب بازسـاختی و سـلول درمانی ،ارتقای سلامت،
اپیدمیولوژی ،سـرطان
گـروه فنـی و مهندسـی :صنایـع نفـت ،گاز و
پتروشـیمی ،حملونقـل ریلـی ،صنایـع معدنـی و فلـزی،
مهندسـی صنایع ،مهندسـی کامپیوتر و فنـاوری اطالعات،
مهندسـی بـرق
گـروه علـوم پایـه :زیستشناسـی ،زمینشناسـی،
شیمی
گـروه علـوم انسـانی :ارتباطـات ،علـوم اجتماعـی،
زبـان و ادبیـات فارسـی ،حقـوق ،اقتصـاد ،دیـن ،فلسـفه،
مدیریـت ،روانشناسـی و علـوم تربیتـی ،علـوم سیاسـی،
تا ر یخ
گـروه هنـر و معمـاری :طراحـی مـد و لبـاس،
معمـاری ایرانـی و اسلامی ،هنـر ایرانـی و اسلامی
گروه کشـاورزی :گیاهـان دارویـی ،صنایـع غذایی،
با غبا نی
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چرخـه مطالعـات جهاددانشـگاهی بایـد در مرکـز رشـد
مسـتقر شـوند تا بتـوان بهصـورت واقعی از فنـاوری ثروت
آفرینـی بـرای کشـور و اسـتان اسـتفاده کرد.
معـاون هماهنگـی و بودجـه سـازمان برنامهوبودجـه
آذربایجـان غربـی بـا اشـاره بـه رایزنیهـا و پیگیریهـای
مجموعه جهاددانشـگاهی استان از سـازمان برنامهوبودجه
و بهتبـع آن سـازمان برنامهوبودجـه از کارگروههـا و تهران
فرصتـی بـرای حمایـت اعتبـاری از واحـد ایجـاد شـده
اسـت تـا از ایـن مجـوز در راسـتای حمایـت از ایـن نهـاد
بهرهبـرداری نماییـم.
در ایـن دیدار دکتر رسـتمزاده رییس جهاددانشـگاهی
آذربایجـان غربـی ضمـن تشـکر از حمایـت اعتبـاری و
معنـوی سـازمان برنامهوبودجه اسـتان طی سـال گذشـته
و جـاری با اشـاره بـه سـاختارهای ایجاد شـده در معاونت
پژوهشـی از دیمـاه سـال  1397واحـد دارای یـک گـروه
قطعـی و  2گـروه و مرکـز موافقـت اصولـی بـود کـه ایـن
رقـم در پایـان سـال  1399بـه چهـار گروه اصولـی و یک
گـروه قطعـی افزایـش پیداکـرده اسـت که گـروه مدیریت
کسـبوکار در مراحـل پایانـی تبدیـل بـه موافقـت قطعی
اسـت کـه شـاهد افزایـش گروههـای قطعـی بـا شـبکه
برنامـه مشـخص بـرای توسـعه اسـتان در بحـث مدیریت
سـبز خواهیـم بود.
در خاتمه بعد از بحث و بررسـی مدیران و کارشناسـان
هـر دو طـرف مقـرر شـد لیسـتی از حوزههـای مـورد نیاز
بـرای توسـعه امـورات جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی
تهیـه و اعتبـار آن برآورد شـود تـا سـازمان برنامهوبودجه
آذربایجـان غربـی نسـبت به تأمیـن و حمایـت از این نهاد
انقالبـی اقـدام الزم را بـه عمل آورد.

■■■

بررسی مدارک علمی مرتبط با
مجلس توسط SID

بـه مناسـبت روز مجلـس ،مـدارک علمـی مرتبـط بـا
مجلس در  ۵سـال گذشـته توسـط مرکز اطالعـات علمی
جهاددانشـگاهی ( )SIDبازیابـی شـد.
روابـط عمومـی مرکـز اطالعـات علمـی
جهاددانشـگاهی ۱۳ ،آذر :بـه مناسـبت روز
مجلـس ،مـدارک علمـی مرتبـط بـا کلیـدواژه پارلمـان
( )parliamentدر  ۵سـال گذشـته بازیابـی شـد .بـر
ایـن اسـاس ،اولیـن مـدرک علمی بـا موضـوع پارلمان در
سـال  ۱۸۶۳منتشـر شده و بیشـترین تعداد مدرک علمی
نیـز بـا تعـداد  ۱۶۵۹مربـوط به سـال  ۲۰۱۸اسـت .تعداد
مـدارک علمـی در سـال  ۲۰۲۱نیـز برابر با  ۱۵۵۵اسـت.
جـدول  ،۱مؤسسـاتی را نشـان میدهـد که بیشـترین
تعـداد مـدارک علمـی مرتبـط با مجلـس را در سـالهای
 ۲۰۱۵تـا  ۲۰۲۰منتشـر کردهانـد .بـر ایـن اسـاس،
University of Oxford، London School
 of Economics and Political Scienceو
 Universiteit van Amsterdamبـه ترتیـب بـا
انتشـار  ۸۴ ،۹۳و  ۷۳مـدرک علمـی ،در جایـگاه اول تـا
سـوم قـرار دارند.
جـدول  ۲منابعـی را نشـان میدهـد کـه بیشـترین
تعـداد مـدارک علمـی مرتبـط با مجلـس را در سـالهای
 ۲۰۱۵تـا  ۲۰۲۰منتشـر کردهانـد .بـر ایـن اسـاس،
Parliamentary Affairs، Journal Of
 Legislative Studiesو Parliamentary
 Historyبـه ترتیـب بـا انتشـار  ۱۱۰ ،۱۱۱و  ۸۵مدرک
علمـی ،در جایـگاه اول تـا سـوم قـرار دارنـد.
جـدول  ،۳مـدارک علمی پر اسـتناد مرتبـط با مجلس

در سـالهای  ۲۰۱۵تـا  ۲۰۲۰را نشـان میدهـد .بـر ایـن
اسـاس ،موضوعـات مربـوط بـه ایـن ده مـدرک علمـی
بیشـتر مربـوط بـه مقـررات و علـوم اجتماعی هسـتند که
از ایـن میـان عنـوان مقالههـای "European union
regulations on algorithmic decision
 "making and a "right to explanationبـا
 ۴۰۸اسـتنادCoalitions in parliamentary" ،
 "governmentبا  ۲۲۷استناد و "Health safety
 "issues of synthetic food colorantsبـا
 ۱۹۵اسـتناد ،در جایـگاه اول تـا سـوم قـرار دارنـد.

■■■
با حضور سرپرست معاونت فرهنگی
جهاددانشگاهی انجام گرفت؛

اهدای بیش از چهار هزار کتاب به
کتابخانههای سوسنگرد از سوی
جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۲۵ ،آذر :در
سـفر دکتر جمـال رحیمیان سرپرسـت معاونـت فرهنگی
جهاددانشـگاهی بـه اسـتان خوزسـتان و بـا حضـور دکتر
قاسـم سـاعدی نماینـده مـردم دشـت آزادگان در مجلس
شـورای اسلامی ،دکتـر حامـد علیاکبـرزاده رییـس
سـازمان انتشـارات و دکتـر سـید علیرضـا علـوی رییـس
سـازمان جهاددانشـگاهی خوزستان مراسـم اهدای  ۴هزار
و  ۳۰۰جلـد کتـاب به ارزش  ۳۰۰میلیون تومان از سـوی
سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی بـه کتابخانههـای
عمومـی سوسـنگرد برگـزار شـد.
تجلیـل از نویسـندگان برجسـته ،افتتـاح و بازدیـد از
نمایشـگاه آثـار هنـری جوانـان منطقـه و حضـور بـر مزار
شـهدا و یادمانهـای دفـاع مقـدس از دیگـر برنامههـای
سـفر سرپرسـت معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـه
سوسـنگرد بـود.
دکتـر رحیمیـان در ادامـه ایـن سـفر بـا
حجتاالسالموالمسـلمین سـید محسـن شـفیعی رئیـس
دفاتـر اسـتانی نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در
دانشـگاههای خوزسـتان دیـدار و گفتوگـو کـرد.

■■■
رییس جهاددانشگاهی اصفهان خبر داد:

مشارکت جهاددانشگاهی اصفهان
در پروژه مشترک ایران و آلمان

تیمـی متشـکل از پژوهشـگران جهاددانشـگاهی واحد
اصفهـان در پـروژه مشـترکی بـا عنـوان "ادراک میـان
فرهنگی از مناظر شـهری و روسـتایی و میـراث فرهنگی"
کـه با حمایت موسسـه دآآد آلمان برگزار شـد ،مشـارکت
کرد.
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اصفهـان۲۷ ،
آذر :دکتـر مهـدی ژیـان پـور رییـس جهاددانشـگاهی
اصفهـان ،از مشـارکت پژوهشـگران ایـن واحـد در پـروژه
مشـترک ایـران و آلمـان در حـوزه منظـر فرهنگـی خبـر
داد.
ژیـان پـور در ایـن خصـوص اظهـار کـرد :بـا توجـه به
چشـمانداز ایـن واحـد ،مبنـی بـر توسـعه فعالیتهـای
علمـی و پژوهشـی خـود در سـطوح بینالمللـی ،تیمـی
متشـکل از پژوهشـگران جهاددانشـگاهی واحـد اصفهـان
در فراخـوان سـومین سـال از پـروژه مشـترک ایـران و
آلمـان بـا عنـوان "ادراک میـان فرهنگی از مناظر شـهری

و روسـتایی و میـراث فرهنگـی" کـه بـا حمایـت موسسـه
دآآد -موسسـه تبـادل فعالیتهـای علمـی در آلمـان -و
موسسـه آمـوزش عالـی دانشپژوهـان ،بـه میزبانـی
دانشـگاه صنعتـی دورتمونـد در آذرمـاه  1399اجـرا شـد
مشـارکت کردنـد.
وی ادامـه داد :در ایـن گردهمایـی هفـتروزه دو تن از
اعضـای هیـات علمـی پژوهشـی گـروه مطالعـات کالبدی
شـهر جهاددانشـگاهی واحـد اصفهـان -دکتـر پرسـتو
داروئـی و دکتـر مینـا کشـانی همدانـی طرح پیشـنهادی
بـا عنـوان "نقـش قنـات در خلـق و بقـای منظـر فرهنگی
سـکونتگاههای مناطـق کویـری اسـتان اصفهـان (مطالعه
مـوردی :قنـات مـون اردسـتان)" را ارایـه کردنـد .ایـن
طـرح در مرحلـه اول بهعنـوان یکـی از  10طـرح برتـر
مشـارکتکنندگان ایرانـی در تیرمـاه  1400برگزیده شـد
و سـپس مراحـل انجام این پـروژه بینالمللی آغـاز گردید
کـه تـا آذرمـاه  1400ادامه داشـت.
رییـس جهاددانشـگاهی اصفهـان افـزود :این پـروژه با
بررسـی اسـناد تاریخـی و کتابخانـهای ،مصاحبـه ،تولیـد
نقشـه و اسـتفاده از عکسهـای هوایـی ،پس از شناسـایی
و تحلیـل مهمتریـن ویژگیهـای قنـات بهعنـوان یکـی
از حیاتیتریـن عناصـر کالبـدی شـکلگرفته در مناطـق
بیابانـی و نیمـه بیابانـی ایـران و سـاز و کار آن ،به اهمیت
نقـش قنـات در ایجـاد و بقـای مناظـر فرهنگـی در
سـکونتگاههای مناطـق کویری اسـتان اصفهان با اسـتفاده
از روش ترکیبـی پرداختـه اسـت.
ژیـان پـور ادامـه داد :ایـن مطالعـه بـه بررسـی قنـات
"مـون" اردسـتان بهعنـوان تنهـا قنـات دوطبقـه جهـان
و یکـی از شـاهکارهای علـم مهندسـی در قدیـم کـه در
فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو نیـز بـه ثبـت رسـیده
اسـت ،پرداختـه و در نهایـت پـس از شناسـایی عوامـل
تهدیدکننـده در پایـداری قنـات ،توصیههـا و راهکارهـای
اجرایـی در زمینـه مدیریـت ایـن عنصر کلیـدی در منظر
فرهنگـی ارایـه شـده اسـت.
وی ادامـه داد :نتایـج حاصـل از ایـن پـروژه طـی 4
جلسـه بهصـورت ماهانـه بـا حضـور اسـتادان و مشـاوران
علمـی گـروه آلمانـی بهصـورت آنالین و به زبان انگلیسـی
ارایـه شـد .نتیجـه نهایی پـروژه در قالـب یک مقالـه و دو
سـخنرانی توسـط تیـم پژوهشـی جهـاد در دوره  7روزه
کـه در دانشـکده فضایی دانشـگاه دورتموند آلمـان برگزار
شـد ،تکمیـل و منتشـر شـد .نتایـج حاصـل از ایـن پروژه
در قالـب کتـاب ،توسـط موسسـه دآآد در دسـت انتشـار
میباشـد.
ایـن پـروژه نخسـتین پـروژه بینالمللـی معاونـت
پژوهشـی اسـت کـه موفـق بـه دریافـت حمایـت مالـی
( )Foundموسسـه دآآد ( )DAADآلمـان شـده و
کلیـه هزینههـای طـرح از جملـه هزینـه سـفر و اقامـت
تیـم پژوهـش در کشـور آلمـان ،از محـل حمایـت مذکور
تأمیـن گردیـده اسـت.
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استفاده از ظرفیت پژوهشی و
آزمایشگاهی جهاددانشگاهی در
حوزه صادرات محصوالت کشاورزی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان
غربـی  13دی مـاه ،اسـتاندار آذربایجـان غربـی طـی
بازدیـد سـه سـاعته از دسـتاوردهای پژوهشـی و فناورانـه
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی بازدیـد و در خاتمه طی
نشسـتی با حضور مدیران کل اسـتان ،مسـایل و مشکالت

شهردار بندرعباس:

نقش مؤثر جهاددانشگاهی
در حوزههای مختلف
خدماترسانی به شهروندان

شـهردار بندرعبـاس گفـت :جهاددانشـگاهی بـا
فعالیتهـای علمـی و پژوهشـی کـه انجـام میدهـد
میتوانـد بـه توسـعه مدیریـت شـهری کمـک کنـد.
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی هرمـزگان،
 ۲۷آذر :مهـدی نوبانـی شـهردار بندرعبـاس در نشسـت
بـا اعضـای هیـات رییسـه جهاددانشـگاهی هرمـزگان و
خبرنـگاران خبرگـزاری ایسـنا ،اظهـار کـرد :رسـانهها
میتواننـد در ارتقـا فرهنـگ شـهروندی و اطالعرسـانی به
مجموعـه شـهرداری کمـک کننـد و تقویت ایـن فرهنگ،
باعث مشـارکت بیشـتر شـهروندان در آبادانی و پیشـرفت
شـهر میشـود.
وی افـزود :شـهرداری از همـکاری و کمـک رسـانهها
اسـتقبال میکنـد ،زیـرا میتـوان بسـیاری از مشـکالت را
بـا کمـک رسـانهها رفـع کنیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نبایـد انتظـارات از شـهرداری
بندرعبـاس فراتـر از مأموریـت و توانش باشـد ،اظهار کرد:
آمادهایـم تـا بـا اسـتفاده از ظرفیتهـای جهاددانشـگاهی
و نـگاه علمـی و اسـتفاده از اسـاتید و کارشناسـان خبـره
برنامهریـزی مناسـبی بـرای توسـعه متـوازن شـهر
بندرعبـاس انجـام دهیـم.
در ادامـه محمـد دلپسـند نیـز با ابـراز خوشـنودی از
هرگونـه تغییـر کارشناسـی شـده در سـاختار اجرایـی و
مدیریتـی دسـتگاههای اجرایـی از جمله شـهرداری ،بیان
کـرد :تغییـرات مدیریتـی میتوانـد موجـب تزریـق انرژی
و ایدههـای جدیـد بـه بدنه اجرایـی دسـتگاهها ،در فرایند
توسـعه و ارتقـاء خدمـات شـود تا شـهروندان تغییـرات و

در بازدید نماینده مردم بروجرد و اشترینان در
مجلس اعالم شد:

تقویت و توسعه مرکز درمان
ناباروری جهاددانشگاهی لرستان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی لرسـتان۳۰ ،
آذر:دکتـر فاطمـه مقصـودی نماینـده مـردم بروجـرد و
اشـترینان در بازدید از جهاددانشـگاهی لرسـتان بر تقویت
و توسـعه مرکـز درمـان نابـاروری اسـتان تاکیـد کـرد.
دکتـر فاطمـه مقصـودی نماینـده مـردم بروجـرد و
اشـترینان از جهاددانشـگاهی لرسـتان بازدیـد کـرد.
در جریـان ایـن بازدیـد دکتـر امیـن سلاح ورزیـان
رییـس جهاددانشـگاهی لرسـتان اظهـار کـرد :بـر اسـاس
پتانسـیلهایی کـه وجـود دارد کارهای خوبی انجام شـده
و جهاددانشـگاهی توانسـته بخشـی از مشـکالت استان را
حـل کند.
وی جهاددانشـگاهی را نهـادی جهادی عنـوان کرد که
همـواره در کنـار دانشـگاه اسـت و در ادامـه بـا تاکیـد بـر
اینکـه علمـی میتوانـد به کشـور خدمت کند کـه تبدیل
بـه ثـروت شـود و بتوانـد مشـکلی از جامعـه را برطـرف
سـازد ،گفـت :جهاددانشـگاهی لرسـتان بـه بحثهـای
پژوهشـی ،آموزشـی ،فرهنگـی و کشـاورزی ورود جـدی
پیـدا کـرده و نمونـه بـارز آن گیاهـان دارویی اسـت.
در ادامـه دکتـر فاطمـه مقصـودی نماینـده مـردم
بروجـرد و اشـترینان نیـز بیـان کـرد :جهاددانشـگاهی
لرسـتان با تمـام تالشهـا و ظرفیتهایی کـه دارد مظلوم
واقـع شـده و آنگونـه کـه شایسـته بـوده معرفـی نشـده
ا ست .
وی بـا بیـان اینکـه درمـان نابـاروری ،کشـت گیاهان
دارویـی ،ایجـاد زمینههـای اشـتغال و حرفهآمـوزی تنهـا
بخشـی از خدمـات جهاددانشـگاهی اسـت ،تصریـح کـرد:
معرفـی بهتـر و بیشازپیـش خدمـات جهاددانشـگاهی
میتوانـد زمینـه خدماترسـانی بیشـتر بـه مـردم را در
همـه زمینههـا ایجـاد کنـد.
نماینـده مردم بروجرد و اشـترینان در مجلس شـورای
اسلامی بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان بروجـرد نیـز از
بسـیاری از خدمـات جهاددانشـگاهی بیبهـره اسـت و بـا
تالشهـای انجـام شـده زمینـه ایجـاد ایـن خدمـات در
شهرسـتان فراهـم میشـود ،خاطرنشـان کـرد :امیدواریـم
بـا همـکاری بیـن بخشـی زمینـه ایجـاد مرکـز درمـان
نابـاروری را در شهرسـتان بروجرد ایجـاد کنیم تا از صرف
هزینههـای اضافـی بـرای شـهروندان در موضـوع درمـان
جلوگیـری کنیم.
مقصـودی با اشـاره بـه اینکـه  ۳.۵میلیـون زوج نابارور
در کشـور وجـود دارد ،تصریـح کـرد :وجـود مرکـز درمان
نابـاروری جهاددانشـگاهی لرسـتان نقطه قوتی در اسـتان
بـرای خدماتدهـی بـه زوجیـن نابارور اسـت که بـا تعرفه
دولتـی خدماتدهـی را انجـام میدهـد.
وی اضافـه کـرد :جهاددانشـگاهی میتوانـد بـا انجـام
کارهای پژوهشـی و تحقیقاتی در راسـتای شناسایی نقاط
ضعـف و قـوت در اسـتان کمـک شـایانی به سیاسـتهای
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و برنامـه هـای جهاددانشـگاهی بـرای توسـعه ،بررسـی و
بصـورت حضـوری و تلفنـی دسـتورات الزم صـادر و طـی
مصوباتـی بـه حـوزه معاونـت هماهنگـی و امـور اقتصادی
اسـتانداری جهـت پیگیـری دسـتورات الزم صـادر شـد.
ایـن بازدیـد   بـا دعـوت اسـتانداری از مدیـران
کل دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان جهـت بازدیـد از
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی و رسـیدگی بـه
مشـکالت مراکـز و گـروه هـای مختلـف پژوهشـی و مرکز
رشـد واحـد   صـورت گرفـت.
در ایـن بازدیـد بیـش از سـه سـاعته  مدیـران کل
دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان از جملـه ،رییـس سـازمان
مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان ،رییـس دانشـگاه علـوم
پزشـکی آذربایجـان غربـی ،رییـس صنـدوق توسـعه امید
اسـتان ،رییـس سـازمان صنعت ،معـدن و تجارت اسـتان،
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان ،مدیـرکل
توسـعه سـرمایه گـذاری اسـتانداری و مدیرعامل شـرکت
آب و فاضلاب اسـتان ،رییـس سـازمان جهادکشـاورزی
اسـتان ،معاونـان کل برخـی از دسـتگاه هـای اجرایـی
اسـتان ،اسـتاندار آذربایجـان غربی را همراهـی می کردند.
دکتـر معتمدیـان اسـتاندار آذربایجـان غربـی پـس از
بازدیـد از بخـش هـای مختلف مجتمع پژوهـش و فناوری
و گـروه هـا و مراکز پژوهشـی جهاددانشـگاهی آذربایجان
غربـی و شـرکت هـای فنـاور در نشسـت تخصصـی بـا
رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی و مدیـران
دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان و معاونـان و مدیـران گروه
هـای پژوهشـی واحـد اظهـار کـرد :جهاددانشـگاهی یـک
نهـاد علمـی انقالبـی بـا سـبقه فرهنگـی و جهـادی بـوده
و بایـد در توسـعه اسـتان نقـش آفریـن باشـد و هویـت
اصیـل و اولیـه خـود و پژوهشـگران را حفـظ نمایـد و
ظرفیـت پژوهشـی و مطالعاتـی تخصصـی آزمایشـگاهی
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی فرصـت مناسـبی برای
بهـره منـدی بـوده کـه  مـی تـوان از ایـن ظرفیـت در
راسـتای توسـعه اسـتان و آزمایش محصـوالت تولیدی به
ویـژه در حـوزه صادرات اسـتفاده کرد کـه در این صورت،
اقلام صادراتـی بـه اسـتان هـای مختلـف بـرای آزمایش
ارسـال نمـی شـود و در وقـت ،هزینه صرفه جویی شـده و
درآمدهـا نیـز افزایـش مـی یابد.
وی بـا تاکیـد بـر تدویـن نقشـه راه در اسـتفاده از
آزمایشـگاه هـای جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی اظهار
کـرد :بایـد در این خصوص نیازسـنجی الزم صورت گرفته
و بـر اسـاس آن ،اولویـت بندی شـود و طی جلسـاتی بعد
از تصویـب موضـوع اعتبـاری بـرای تجهیز تخصصـی و راه
انـدازی آزمایشـگاه تخصصـی مرجع بـه این نهـاد مصوب
گردد.
معتمدیـان بـر ضـرورت جذب سـرمایه گـذار در جهت
پیشـبرد پـروژه ها و برنامه هـای منجر به رونـق اقتصادی
اسـتان تاکیـد کـرد و گفـت :جـذب سـرمایه گـذار بـرای
تجهیـز آزمایشـگاه هـای مختلـف جهاددانشـگاهی  مـی
توانـد برخـی مشـکالت ایـن حـوزه را مرتفـع کند.
اسـتاندار آذربایجـان غربـی  بر ضرورت توسـعه کشـت
گلخانـه ای تاکیـد کـرد و گفـت :کشـت گلخانـه ای بـا
بکارگیـری از متـد روز در کشـور انجـام مـی شـود کـه
ضروری اسـت متناسـب با شـرایط اسـتانی این نوع کشت
توسـعه یابـد و طـرح گلخانه مـدرن این نهاد با مشـارکت
هلدینـگ های سـرمایه گـذاری مـی تواند اجرایـی گردد.
اسـتاندار آذربایجـان غربـی   بـا تاکیـد براینکـه
زیرسـاختهای توسـعه کشـت گلخانه ای در اسـتان فراهم
شـود ،اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه راندمـان تولیـد بـاال در
واحدهـای گلخانـه ای و مدیریت مصـرف آب برنامه ریزی
بـرای احـداث گلخانـه هـای بـزرگ در اسـتان عملیاتـی
شـود کـه ایـن نهـاد بـا توجه بـه تجـارب تخصصـی یکی
از نهادهـای ارزشـمند در ایـن موضـوع اسـت و باید مورد

حمایـت قـرار گیـرد.
وی بـا اسـتقبال از پیشـنهاد عضویـت اعضـای هیـات
علمـی ایـن نهـاد تاکیـد کرد :دسـتگاه هـای مدنظـر این
بـا توجـه به تجـارب علمـی و عملـی چندین سـاله از این
ظرفیـت در کمیتـه هـای علمـی بهـره منـد گردند.
اسـتاندار آذربایجـان غربـی بـا تاکیـد بر لـزوم حمایت
ایـن نهـاد انقالبـی بـا توجه بـه درخواسـت این نهـاد ،وام
هـای کـم بهـره بانکـی بـرای تسـریع در رونـد امـور ایـن
نهـاد اقـدام الزم را انجـام دهنـد.
وی همچنیـن بـا انتقـاد از خـام فروشـی محصـوالت
تولیـدی بـه ویـژه در حـوزه گیاهـان دارویـی گفـت :در
صـدد هسـتیم بـا همراهـی وزارت جهـاد کشـاورزی و
همچنیـن همراهـی نهادهایـی نظیر سـتاد اجرایـی فرمان
حضـرت امـام (ره) چرخه تولید این محصول را در اسـتان
ایجـاد کنیم تـا ارزش افـزوده این حوزه به شـدت افزایش
یابـد و پیشـنهادات گـروه کشـاورزی جهاددانشـگاهی در
زمینـه احـداث کارخانـه عصـاره و تخصصـی فـرآورده هـا
و خالـص سـازی و عصـاره گیـری  بـا مشـارکت هلدینگ
هـای سـرمایه گـذاری در اولویـت می باشـد.
اسـتاندار آذربایجـان غربـی بعـد از اسـتماع مـوارد و
چالـش هـای پیش روی توسـعه ایـن نهاد ضمـن تصویب
برخـی مصوبـات برای حل معضالت این نهاد و توسـعه آن
دسـتورات الزم بصـورت حضـوری بـه مدیـران کل حاضر
در جلسـه و بصـورت تلفنـی بـه مسـئوالن صـادر نمود.
در ابتـدای این نشسـت دکتـر امین رسـتم زاده رئیس
سـابق جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی بـه تشـریح
فعالیتهـای ایـن نهـاد پرداخـت.

ایدههـای خالقانـه در فضـای شـهری را شـاهد باشـند.
وی ضمـن اعلام آمادگـی جهـت همـکاری
جهاددانشـگاهی هرمـزگان با دسـتگاههای اجرایی اسـتان
در حوزههـای مختلـف ،گفـت :جهاددانشـگاهی هرمزگان
بـا توجـه بـه پشـتوانه علمـی ،پژوهشـی ،فرهنگـی و
آموزشـی اسـتانی و ملـی خود میتواند در مسـیر توسـعه
اسـتان در حوزههـای مختلـف نقشآفریـن باشـد.

سال بیست و دوم│شماره185

دولـت کند.
نماینـده مردم بروجرد و اشـترینان در مجلس شـورای
اسلامی بـا بیـان اینکه در شهرسـتان بروجـرد نیز معضل
نابـاروری وجـود دارد ،خاطرنشـان کـرد :ضـرورت دارد
مرکـز درمـان ناباروری جهاددانشـگاهی لرسـتان را نیز در
بروجـرد راهانـدازی کنیـم و بـرای این موضـوع باید فضای
مناسـبی را در شهرسـتان ایجاد شـود.
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نماینده مردم تهران در مجلس در بازدید از مرکز
ایسپای جهاددانشگاهی:

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

نتایج نظرسنجیهای ایسپا
میتواند به جریان شفاف اطالعات
در کشور کمک کند

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 29 ،آذر:سـمیه
رفیعـی نماینـده مـردم تهران در مجلس شـورای اسلامی
و رییـس فراکسـیون محیطزیسـت از مرکـز افکار سـنجی
دانشـجویان ایـران (ایسـپا) جهاددانشـگاهی بازدیـد کـرد
و از نزدیـک در جریـان آخریـن نتایـج نظرسـنجی و
پیمایشهـای ایسـپا قـرار گرفـت.
دکتـر سـمیه رفیعـی نماینـده مـردم تهـران ،ری،
شـمیرانات و اسالمشـهر و رییس فراکسـیون محیطزیست
مجلس شـورای اسلامی با حضـور در مرکز افکار سـنجی
دانشـجویان ایـران (ایسـپا) ،در جریـان رونـد فعالیتهای
ایـن مرکـز قـرار گرفت.
مهـدی رفیعی ،رییس مرکز افکار سـنجی دانشـجویان
ایـران (ایسـپا) در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه  20سـال
فعالیـت تخصصی ایسـپا در حوزه نظرسـنجی ،اظهار کرد:
مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان ایـران (ایسـپا) از سـال
 1380کار خـود را آغـاز کـرد و بهصـورت تخصصـی در
زمینههـای مختلـف در حـال انجـام نظرسـنجی اسـت.
وی افـزود :معمـوالً ایسـپا را بـا عنـوان نظرسـنجیها
بررسـی رفتـار انتخاباتـی میشناسـند ،زیرا ایسـپا پیش از
هـر انتخابـات 10 ،تا  15نظرسـنجی منظـم انجام میدهد
و نتایـج را نیـز منتشـر میکنـد ،ولـی فعالیتهـای ایسـپا
محـدود بـه نظرسـنجیهای انتخابـات نیسـت و در
حوزههـای مختلـف کارهـای خوبـی انجـام شـده اسـت.
رییـس مرکـز افکار سـنجی دانشـجویان ایران (ایسـپا)
تصریـح کـرد :فرآینـد نظرسـنجی در ایسـپا بهصـورت
تلفنـی و حضـوری و بـا روش تصادفـی انجـام میشـود و
بـا وجـود  30شـعبه فعال در کشـور ،ایسـپا این امـکان را
دارد کـه پروژههای نظرسـنجی و پیمایشهـای ملی را در
کوتاهتریـن زمـان ممکـن و بـا دقت بـاال به انجام برسـاند.
وی ادامـه داد :در حـوزه سـنجش نگرشهـای مـردم
نیـز نظرسـنجیهای مسـتمری در حـال انجـام اسـت
کـه بخشـی از آنهـا کارفرمایـی و بخشـی نیـز بر اسـاس
مسـئولیت اجتماعـی ایسـپا بهصـورت خویشفرمایـی
انجـام میشـود و بخشـی از نتایـج نیـز منتشـر میشـوند.
نکتـه مهـم اینکه ایسـپا کاغذ را از فرآیند نظرسـنجیهای
خـود حـذف کـرده و با طراحی نرمافزار نظرسـنجی سـبز،
بـا اسـتفاده از تبلـت کار نظرسـنجی را انجـام میدهد که
ایـن نرمافـزار امـکان نظـارت بر فرآینـد نظرسـنجی را نیز
افزایـش داده اسـت.
دکتـر سـمیه رفیعـی نماینـده مـردم تهـران ،ری،
شـمیرانات و اسالمشـهر نیـز در ایـن بازدیـد بـا اشـاره
بـه اهمیـت نظرسـنجی و جمـعآوری داده و نقـش آن در
مدیریـت مسـائل کشـور ،گفـت :فعالیتـی کـه در ایسـپا
انجـام میشـود ،کار ارزشـمندی اسـت و امـروز بـرای
بررسـی دقیـق مسـائل کشـور نیازمند رصد افـکار عمومی

و جمـعآوری داده هسـتیم.
وی افـزود :بهعنوانمثـال در مواردی مانند آسـیبهای
اجتماعـی ،کـودکان کار ،زبالـه گردها و مسـائل مربوط به
جوانـان و نوجوانـان ،الزم اسـت نظرسـنجیهای متعددی
انجـام شـود تـا تصمیمگیریهـا و قانونگذاریهـا بـر
اسـاس اطالعات باشـد.
رفیعـی بـا تاکیـد بـر اینکـه شـخص رییـس جمهـور
بـه داده و اطالعـات در مسـائل مختلـف اهمیـت میدهد،
گفـت :الزم اسـت در مـوارد متعـددی پیمایشهایـی از
سـوی ایسـپا انجـام شـود کـه برخـی از آن فعالیتهـا نیز
میتوانـد بـا همـکاری مرکـز پژوهشهـای مجلـس انجام
شـود .همچنیـن انتشـار نتایج نظرسـنجیها نیـز میتواند
بـه جریـان شـفاف اطالعـات کمـک کند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،در ایـن بازدیـد دکتـر مهدی
باصولـی معـاون پشـتیبانی و مدیریت منابـع ،دکتر جمال
رحیمیـان سرپرسـت معاونـت فرهنگـی و محمدامیـن
صالحـی نـژاد مدیرکل امـور مجلـس جهاددانشـگاهی نیز
حضور داشـتند.

■■■

رونمایی از طرح «مکتب شهید
بهشتی» در سازمان قرآنی
دانشگاهیان کشور

روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور،
مراسم رونمایی از طرح «مکتب شهید بهشتی» با عنوان
«مهندسی نظام تربیتی مدیران حکمرانی قرآنی» ،ششم
دیماه از سوی بنیاد قرآن در سالن شهید تقوی سازمان
قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.
حجتاالسلام والمسـلمین حسـینزاده رییـس بنیـاد
قـرآن در ایـن مراسـم اظهـار کـرد :تصمیـم داریـم در
کنـار کار قرآنـی ،روی خطبههـا ،نامههـا و کلمـات قصـار
نهجالبالغـه هـم تمرکـز کنیم تـا در جامعه اسلامی پیاده
شـود .از سـوی دیگر به شـورای عالی انقالب فرهنگی هم
نامـه نوشـتهایم و امیدواریم مسـئوالن آنجا نسـبت به این
طـرح توجه الزم را داشـته باشـند.
وی گفـت :در جلسـات هماندیشـی کـه در روزهـای
پنجشـنبه بـه مناسـبت ارتقـا و رشـد ایـن طرح داشـتیم
مطالـب زیـادی بیـان شـده اسـت ،امـا امیدواریـم کـه
همچنـان ایـن طـرح ارتقـا پیـدا کنـد .بهترین آیـه درباره
مدیریـت قرآنـی ،آیـات  ۲۵تـا  ۳۰سـوره طـه اسـت کـه
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سـینهام را گشـاده گـردان و کارم را براى من آسـان سـاز
و از زبانـم گره بگشـاى [تا] سـخنم را بفهمنـد و براى من
دسـتیارى از کسـانم قـرار ده ،هارون بـرادرم را» این آیات
نشـانه تمامنمـای حکمرانـی و مدیریـت قرآنـی اسـت.
حسـینزاده افـزود :امیرالمومنیـن(ع) میفرمایـد ابـزار
ریاسـت ،قـدرت و حکومـت بـر مبنـای سـعه صدر اسـت
و اگـر انسـان ایـن سـعه صـدر را داشـته باشـد بقیـه
ویژگیهـا هـم در مدیـران بـه وجـود میآیـد .همچنیـن
ایشـان میفرمایـد بنیـان سیاسـت عدالـت اسـت .دربـاره
اهمیـت مدیریـت شـهید بهشـتی و دالیل ایـن نامگذاری
بایـد گفـت شـهید بهشـتی دارای مکتـب قرآنی اسـت که
میتـوان آن را مکتـب اعتـدال ،اطاعـت از امـام و رهبری،
مکتـب راسـتی و درسـتی ،انقلاب ،عقیده ،فریاد و سـتیز
بـا ظلـم و بیعدالتـی و نظـام مدیریت دینـی ،وحدت امام
و امـت ،وحـدت مبـارزه بـا فسـاد و سـعه صـدر نیـز نـام
گذاشـت .همچنین مکتب شـهید بهشـتی مکتب گفتمان

آزاداندیشـی هـم بود .
رییـس بنیـاد قـرآن تأکیـد کـرد :همچنیـن مکتـب
شـهید بهشـتی ،مکتـب مناظـره و مباحثات سیاسـی بود،
بنابرایـن مدیریـت مـا بایـد بـر مبنـای مدیریـت قرآنـی
شـهید بهشـتی باشـد تا بـه وضعیـت مطلـوب و در نهایت
بـه وضعیـت موعود دسـت پیـدا کنیم .در چهـل و یکمین
سـال تأسـیس بنیـاد قـرآن هسـتیم و سـعی کردهایـم بـا
رویکـرد پژوهشمحـور ،مدیـران قرآنـی تربیـت کنیـم؛
چراکـه اگـر مدیـران خـوب تربیـت کنیـم جامعـه نیـز به
آن سـمت خواهـد رفـت؛ بنابرایـن گفتمانسـازی مـا باید
در راسـتای جامعهسـازی و در نهایت تمدنسـازی باشـد.
مـا چشـمانداز مفصلـی بـرای کار قرآنـی تهیـه کردهایـم،
چراکـه در گام دوم انقلاب نیز توسـط مقام معظم رهبری
بـر ایـن موضوع تاکید شـده اسـت .رهبـر انقلاب راه را به
مـا نشـان دادهانـد اما بسـیاری از ما هنوز آنهـا را کاربردی
نکردهایـم.
حسـینزاده ادامـه داد :از سـوی دیگـر یکی از مسـائلی
کـه همواره مسـئوالن بـر آن تاکیـد دارند مبارزه با فسـاد
اسـت ،امـا بهتریـن راه مبـارزه بـا فسـاد تربیـت مدیـران
قرآنـی بـرای حکمرانـی اسـت .لـذا بایـد از همـه کسـانی
کـه تالش داشـتند تشـکر کنیـم و امیدواریم ایـن طرح به
خوبـی در جامعـه پیاده شـود.
وی افـزود :تاکنـون طرحـی جامـع و کامـل دربـاره
مدیریـت قرآنـی مشـاهده نکردهایـم ،امـا اگـر چنیـن
طرحـی هـم پیـدا شـود بـا جـان و دل آن را میپذیریـم
آمـوزش
و تمایـل بـه همافزایـی داریـم .البتـه مشـکل مـا
ِ
انـدک نیسـت بلکـه مسـائل اخالقـی و معنـوی در میـان
مدیـران کـم اسـت .بـر این اسـاس یکـی از شـاخصههای
ایـن طـرح ،تربیتمحـوری آن اسـت .نکته دیگـر اینکه ما
در سـیر مطالعاتـی بـه افـراد خـط و جهـت میدهیـم تـا
خـود آنهـا مطالعات بیشـتری داشـته و سـپس خودشـان
توجـه داشـته باشـند کـه در مسـائل اخالقـی رو بـه جلـو
با شند .
رییـس بنیـاد قـرآن در پایان سـخنان خود بیـان کرد:
مـا تصمیـم داریـم در کنـار کار قرآنـی ،روی خطبههـا،
نامههـا و کلمـات قصـار نهجالبالغـه هـم تمرکـز کنیـم تا
در جامعه اسلامی پیاده شـود .از سـوی دیگر به شـورای
عالـی انقلاب فرهنگـی هـم نامـه نوشـتهایم و امیدواریـم
مسـئوالن آنجا نسـبت بـه این طـرح توجه الزم را داشـته
با شند .
علیرضـا افشـار ،عضـو شـورای راهبـردی بنیـاد قـرآن
نیـز در ایـن نشسـت اظهـار کـرد :این طـرح بسـیار خوب
اسـت .مـا از چنیـن طرحهایـی انتظـار محتـوای مناسـب
داریـم تـا نقشـی تعیین کننـده در آموزش مدیران کشـور
داشـته باشـد .عنوان شـهید بهشـتی به این دلیل انتخاب
شـده اسـت که ایشـان الگوی پیاده شـده ایـن آموزهها به
شـمار مـیرود و شـخصتهای حقوقی نسـبت بـه اهمیت
مدیریـت ایشـان در بخـش قضایی معترف هسـتند.
وی افـزود :اسـتفاده از فضای مجازی در سـازوکار اجرا
از جملـه مسـائلی اسـت کـه بایـد مـورد توجه قـرار گیرد.
بنـده پیشـنهاد میکنم حتماً یک سـیر مطالعاتـی در این
زمینـه مـورد توجـه قرار گیرد .چه بسـا مدیرانـی که مایل
باشـند مطالعـات خـود در زمینـه مدیریت قرآنـی را عمق
ببخشند .
علیـزاده ،عضو شـورای راهبردی بنیاد قرآن ،سـخنران
دیگـر این نشسـت بـود که اظهار کـرد :این طـرح جامع و
مانـع نیسـت و اگـر روی این موضوع بیشـتر کار کرده و به
کلیگوییهـا خاتمـه دهیـم ،بهتـر میتـوان علمـا و فضال 
را توجیـه کـرد .از سـوی دیگـر روش تدریـس نیـز بایـد
در ایـن طـرح گنجانـده شـود .موضـوع قانونی کـردن این
طـرح نیـز اهمیـت دارد .اگـر قرار باشـد در محـدوده یک
شـهر اجرا شـود ،آثـار زیادی در پـی ندارد اما اگـر بتوانیم

برندگان اولین مسابقه کتابخوانی
چهار فصل قرآنی معرفی شدند

روابـط عمومـی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان
کشـور  15دی مـاه ،قرعـه کشـی اولیـن مسـابقه
کتابخوانـی چهـار فصـل قرآنـی ویژه دانشـجویان سراسـر
کشـور برگـزار و برنـدگان آن مشـخص شـدند.
ایـن سـازمان در آبان و آذر سـال جاری و به مناسـبت
هفتـه کتاب و کتابخوانی؛ مسـابقه کتابخوانـی چهار فصل

توسط جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر انجام شد؛

عقد قرارداد  ۱۷میلیارد ریالی با
شرکت سنگآهن گهر زمین

روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر،
 ۱۲بهمنماه:توسط جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
جهت بومیسازی فیلترهای صنعتی ویژه سیستمهای
آبگیری تحت خأل ،قرارداد  ۱۷میلیارد ریالی با شرکت
سنگآهن گهر زمین امضا شد.
دکتـر مهـدی ورسـه ای از عقد قـرارداد تدویـن دانش
فنـی ،بومیسـازی و تولیـد فیلترهـای صنعتـی ویـژه
سیسـتمهای آبگیـری تحت خلأ خطوط تولید کنسـانتره
آهـن بـا شـرکت سـنگآهن گهـر زمیـن خبـر داد.
رییـس جهاددانشـگاهی صنعتـی امیرکبیـر بـا اعلام
ایـن خبـر افـزود :بـر اسـاس توانمندیهـای کسـب شـده
در گـروه پژوهشـی مهندسـی نسـاجی واحـد و ایجـاد
زیرسـاختهای الزم بـرای کارهـای دانشبنیـان در چنـد
سـال گذشـته کـه بـا حمایتهـای دکتـر طیبـی رییـس
جهاددانشـگاهی و معاونـت پژوهـش و فنـاوری ،در واحـد
صنعتـی امیرکبیـر ایجـاد شـده بـود ،رایزنیهایـی را برای
رفـع مشـکالت صنایع در حوزه منسـوجات فنی و صنعتی
صـورت گرفـت کـه همزمـان بـا نمایشـگاه توانمنـدی و
دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی  1400و بازدیـد مدیـران
شـرکت سـنگآهن گهـر زمیـن از تـوان مجموعـه
جهاددانشـگاهی بهویـژه واحـد صنعتـی امیرکبیـر ،موفـق
بـه نهایی شـدن قـرارداد  17میلیـارد ریالـی بهمنظور رفع
نیـاز شـرکت مذکور شـدیم.
ورسـه ای در ادامـه افـزود :بسـیاری از عملیـات مـورد
اسـتفاده بـرای صنعـت فـرآوری مـواد معدنـی بهصـورت
مرطـوب انجـام شـده و در تمـام ایـن عملیـات ،محصـول
بایـد قبـل از انجام فرآوری نهایی ،آبگیری شـود .دو مزیت

عضو ستاد کرونای جهاددانشگاهی:

اطالعات میدانی حکایت
از وقوع یک بحران جدی
همهگیری کرونا دارد

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۱۳ ،بهمنماه:دکتر
رامین صرامی فروشانی تاکید کرد :اطالعات میدانی
مستخرج از نتایج تستهای مراجعان به مرکز تشخیص
مولکولی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی نه تنها مؤید
شروع پیک ششم در تهران ،بلکه حکایت از احتمال بروز و
شیوع بسیار سریع ،گسترده و وسیع ویروس کرونا با شدتی
بیش از پیک پنجم را در سطح جامعه دارد که میتواند
منجر به ایجاد بحرانی جدی در سطح جامعه گردد.
دکتـر رامیـن صرامـی فروشـانی عضـو سـتاد کرونـای
جهاددانشـگاهی و متخصـص ویروسشناسـی تاکیـد
کـرد :اطالعـات میدانـی مسـتخرج از نتایـج تسـتهای
مراجعـان بـه مرکز تشـخیص مولکولی پژوهشـکده معتمد
جهاددانشـگاهی نـه تنهـا مؤیـد شـروع پیـک ششـم در
تهـران ،بلکـه حکایـت از احتمـال بـروز و شـیوع بسـیار
سـریع ،گسـترده و وسـیع ویروس کرونا با شـدتی بیش از
پیـک پنجـم را در سـطح جامعـه دارد کـه میتواند منجر
بـه ایجـاد بحرانـی جـدی در سـطح جامعـه گـردد.
دکتـر رامیـن صرامـی فروشـانی اظهـار داشـت :اگـر
چـه دادههـای تجربـی و مشـاهدات ،بـر عـوارض بالینـی
کمتـر سـویههای فعلـی ایـن ویـروس داللـت دارنـد ،ولی
کمتوجهـی بـه آن میتوانـد موجـب مخاطـرات جدی هم
بـرای سلامت شـهروندان و هـم سـازمان اداری و اجرایی
کشـور گردد.
سـازنده اولیـن کیـت تشـخیص مولکولـی کوویـد ۱۹
تاکیـد کـرد :بهعنـوان یکنظـر شـخصی اعتقـاد دارم
مهمتـر از تعییـن درصـد فراوانی سـویههایی خـاص چون
اُمیکـرون در کشـور و صـرف هزینـه گـزاف در ایـن بـاب
بهتـر اسـت توجـه متولیـان نظـام سلامت بـه غربالگـری
هوشـمند و کنتـرل ناقلیـن معطـوف گـردد.
رییـس پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی و
عضـو اتـاق فکـر ویروسشناسـی سـازمان نظام پزشـکی،
بـا توجـه بـه سـرایت بسـیار بـاالی ویروسهـای کرونـای
در حـال گـردش در جامعـه ،بـر بازنگـری مسـووالن در
سیاسـت بازگشـایی مـدارس و اماکن عمومـی و همچنین
توجـه مـردم در اجـرای بیـش از پیـش پروتکلهـای
بهداشـتی تاکیـد کرد.
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آن را در شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی تصویـب کنیـم
تـا در دانشـگاهها تدریـس شـود بازدهی بسـیار بیشـتری
خواهد داشـت.
حسـین شـریعتمدار ،عضـو شـورای راهبـردی بنیـاد
قـرآن نیـز اظهار کـرد :الزم اسـت از همه کسـانی که این
طـرح را پیشـنهاد دادند تشـکر کنم و طبیعتـاً تا این طرح
بـه سـرانجام برسـد مسـیری طوالنـی را طـی خواهد کرد
 .ایـن موضـوع میتوانـد در آموزشهـای ضمـن خدمـت
کارکنـان دولـت لحـاظ و برای همه مدیران سـطح کشـور
بـا ارائـه مـدرک ارائه شـود تـا از آن بهـره ببرند.
حجتاالسلام یوسـفیوند عضـو شـورای راهبـردی
بنیـاد قـرآن سـخنران دیگـر ایـن نشسـت بـود کـه
گفـت :وقتـی میخواهیـم مدیـر تربیـت کنیـم بایـد بـه
شـکلگیری شـخصیت وی هـم توجـه داشـته باشـیم.
توجـه بـه این نکته بـود که حضـرت امام(ره) فرمـود امید
مـن بـه شـما دبستانیهاسـت .این سـخن بسـیار شـفاف
اسـت لذا بایـد تربیت را از دبسـتان آغاز کنیـم .خود بنده
قرائـت قـرآن را از دوم دبسـتان آغاز کـردم .مدیران را هم
االن بایـد بـرای آینـده پرورش دهیـم ،چراکـه اغلب مدیر
یـک اداره حتـی از یـک روایـت بیاطلاع اسـت و نحـوه
تکریـم اربـاب رجـوع را هـم نمیدانـد.
وی ادامـه داد :امـروزه در بسـیاری از سـازمانها
مشـاهده میکنیـم کـه یـک مدیـرکل نحـوه برخـورد بـا
زیردسـت خـود را نمیدانـد لـذا باید از مرحله دبسـتان به
فکـر تربیـت مدیـر باشـیم.
سـیدمحمد میرسـاداتی عضـو شـورای راهبـردی بنیاد
قـرآن نیـز بـر موضوعاتـی هماننـد مطـرح شـدن طـرح
در شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی و بومیسـازی آن در
دسـتگاههای اجرایـی تأکیـد کـرد.
محمـدزاده عضـو سـابق شـورای راهبردی بنیـاد قرآن
نیـز اظهـار کـرد :مـا بـرای تربیـت مدیـران قرآنـی بایـد
برنامـه راهبـردی بلندمـدت میانمـدت و کوتاهمـدت
داشـته باشـیم .برنامـه بلندمـدت بایـد از دبسـتان و حتی
پیـش دبسـتان آغـاز شـود .از سـوی دیگـر اگـر مدیـر
قرآنـی وجـود داشـته باشـد امـا شـهروندی نباشـد که آن
آموزههـا را در جامعـه پیـاده کنـد ،بنابرایـن تعلیمـات مـا
فایـدهای نـدارد .ممکـن اسـت آموزههـای قرآنـی را در
نظـام مدیریتـی اجرایـی کنیـم امـا جامعـه پایبنـد به این
آموزههـا نباشـد ،لـذا باید به صـورت روشـمند عمل کنیم
چراکـه در علـم ،روشهایـی برای این موضـوع وجود دارد.
همچنینخانـم رمضـانرودی ،عضـو شـورای راهبـردی
بنیـان قـرآن گفت :انسـان موجـودی تربیت یافته اسـت و
مدیـری که چهل سـال دارد شـخصیت وی شـکل گرفته،
بنابرایـن تربیـت قرآنـی وی بسـیار سـخت اسـت؛ چراکـه
این مسـئلهای مدیریت شـده و حسـاب شده اسـت و باید
از دوران کودکـی پیگیری شـود .پیشـنهادم این اسـت که
ایـن طـرح از وزارت آمـوزش و پـرورش آغاز شـود ،چراکه
در آنجـا میتوانیـم مدیرانـی را بـرای سـی یـا چهل سـال
بعـد تربیـت کنیم.

قرآنـی ویژه دانشـجویان سراسـر کشـور ،با موضـوع کتاب
«سـیری در سـیره نبـوی» نوشـته اسـتاد شـهید مرتضی
مطهـری را برگـزار کـرد؛ کـه مراسـم قرعهکشـی بیـن
افـرادی که به سـواالت پاسـخ صحیـح داده بودنـد ،برگزار
و نفـرات برگزیده مشـخص شـدند.
بـر اسـاس اعلام دبیرخانـه ایـن مسـابقه ،قرعهکشـی
میـان افـرادی صـورت گرفـت کـه بـه تمامـی سـواالت
پاسـخ صحیح اده باشـند ،کـه از این میـان  ۷نفر از طریق
قرعهکشـی بـه عنـوان برنـده معرفـی شـدند.
الزم به ذکر است ،در رویداد فرهنگی ـ هنری چهار
فصل قرآنی ،با توجه به رویدادهای مهم هر فصل از سال،
به موضوع خاصی اختصاص یافته است و تمامی برنامههای
اجرایی در این رویداد حول آن موضوع خواهد بود و
مخاطبان آن نیز تمامی دانشجویان عالقهمند به موضوع
هستند .بر همین اساس ،تمامی عالقهمندان به رویدادهای
فرهنگی و هنری میتوانند ضمن عضویت در شبکه فعاالن
قرآنی دانشجویی از طریق پایگاه اینترنتی www.isqa.
 irدر این طرح شرکت کنند.
گفتنـی اسـت ،در ایـن طـرح ،بخشهـای مختلفـی
از جملـه فراخـوان آثـار هنـری ،برگـزاری نشسـتهای
مختلـف قرآنـی ،مسـابقه کتابخوانـی ،جلسـات تدبـر در
قـرآن و آموزشهـای مختلـف در حـوزه مهارتهـای
فـردی بـرای دانشـجویان در نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا
ضمـن آشـنایی بـا موضـوع فصـل و ارتبـاط آن بـا قـرآن،
مجموعـهای از مهارتهـای فـردی نیـز در کنـار ایـن
مفاهیـم را آمـوزش ببیننـد.

اصلـی آبگیری یا جداسـازی مایـع جامد در فـرآوری مواد
معدنـی وجـود دارد کـه عبارتنـد از بهینهسـازی مصـرف
آب در فـرآوری مـواد معدنـی از طریـق بازیافـت آب و
خشـککردن مـواد معدنـی بـا ارزش بهمنظـور کار آسـان
و مقرونبهصرفـه بـا آن .لـذا یکـی از روشهـای عمـده
آبگیـری در کارخانههـای فـرآوری معدنـی ،اسـتفاده از
فیلترهـای خلأ اسـت و در حـال حاضـر منسـوج فیلتـر
نـواری مـورد مصـرف در صنایـع معدنـی در کشـور تولید
نمیشـود و بـه دلیـل تحریمهـا محدودیتهایـی را بـرای
توسـعه صنایـع معدنـی ایجـاد کرده اسـت.
وی گفـت :لـذا بومیسـازی تولیـد آن بـرای قطـع
وابسـتگی بـه خـارج و پاسـخگویی بـه نیازهـای کنونـی
صنایـع فـرآوری معدنـی ،از اهمیـت ویـژهای برخـوردار
اسـت کـه امیدواریـم بـا انجـام ایـن پـروژه فناورانـه و
کاربـردی کـه بـا حمایـت شـرکت سـنگآهن گهـر زمین
صـورت میگیـرد ،ایـن نیـاز صنایـع معدنـی کشـور و
منطقـه مرتفـع شـود.
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی هرمـزگان۱۳ ،
بهمنمـاه :وحید یامینپـور معاون جوانـان وزارت ورزش
و جوانـان در حاشـیه بازدیـد از مرکز نوآوری و شـکوفایی
(منـش) جهاددانشـگاهی هرمـزگان گفـت :مرکـز منـش
جهاددانشـگاهی هرمـزگان تبدیـل به کانونی برای شـتاب
دادن بـه ایدههایـی شـده کـه نیاز بـه حمایت ،مشـاوره و
راهنمایـی دارند.
وحیـد یامینپـور معـاون جوانـان وزارت ورزش و
جوانـان در حاشـیه بازدیـد از مرکـز نـوآوری و شـکوفایی
(منـش) جهاددانشـگاهی هرمـزگان ،اظهـار کـرد :مرکـز
منـش هرمـزگان مطابـق توقعم بـود و خوشـبختانه کارها
مطابـق انتظـار جلو رفتـه و این مرکز در اسـتان هرمزگان
تبدیـل بـه کانونـی برای شـتاب دادن بـه ایدههایی شـده
کـه نیـاز بـه حمایـت ،مشـاوره و راهنمایـی دارند.
وی افـزود :امیـدوارم کاری کـه در ایـن مرکـز در حال
رخ دادن اسـت بـه نتیجه مطلوبی که مـا از آن توقع داریم
برسـد و تجاریسـازی ایدههـا ،ایجـاد کسـبوکارهای
پایـدار و ورود بـه بـازار در ایـن مرکز اتفاق بیفتد .بخشـی
از کار نیـاز بـه حمایتهـای دولتـی دارد و بخشـی نیـز به
پشـتکار و انگیـزه جوانـان ایـن مرکـز بازمیگردد.
معـاون جوانـان وزارت ورزش و جوانـان تصریـح کـرد:
ایـن مرکـز یک اتفـاق خـوب و در واقع انتخـاب راهبردی
جمهوری اسلامی ایران اسـت کـه باید توسـعه پیدا کند؛
بهخصـوص در اسـتان هرمـزگان کـه ظرفیتهـای بسـیار
زیادی دارد.

■■■
معاون فرهنگی و اجتماعی
سازمان منطقه آزاد ارس:

جهاددانشگاهی جزو خوشنام ترین
نهادهاست

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی
آذربایجـان شـرقی ۱2 ،بهمنمـاه :دکتـر یوسـف
داداش زاده در نشسـت با رییس سـازمان جهاددانشـگاهی
آذربایجـان شـرقی ،بـر ضـرورت همـکاری مشـترک
بـا جهاددانشـگاهی تاکیـد کـرد و افـزود :بـا توجـه بـه
وجـود ظرفیتهـای مناسـب در منطقـه آزاد ارس و
جهاددانشـگاهی تمایـل داریـم تـا همکاریهـای خوبی را
انجـام دهیـم.
وی در رابطـه بـا مشـکالت موجـود در منطقـه آزاد
ارس اظهـار کـرد :در حـوزه گردشـگری اقدامـات خوبـی
انجام دادیم و الزم اسـت در راسـتای رفـع نیازها کارهایی
موثـری انجـام و منابـع تامین شـود.
معـاون فرهنگـی منطقـه آزاد ارس همچنیـن بـا
اشـاره بـه وجـود پژوهشـکده توسـعه و برنامهریـزی در
جهاددانشـگاهی گفـت :ظرفیتهـای این پژوهشـکده طی
مکاتباتـی اطالعرسـانی شـود تـا بتوانیـم از ظرفیـت ایـن
پژوهشـکده بـرای توسـعه منطقـه اسـتفاده کنیـم.
وی در پایـان آمادگـی منطقـه را بـرای همکاریهـای
مشـترک بـا جهاددانشـگاهی آذربایجـان شـرقی در
زمینههـای مختلـف اعلام کـرد.
دکتـر جعفر محسـنی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی
آذربایجـان شـرقی نیـز در ایـن نشسـت بـا بیـان اینکـه

در حوزههـای پژوهـش و فناوری ،تجاریسـازی اشـتغال،
فرهنگـی و آموزشـی ،جهاددانشـگاهی ظرفیتهـا و
توانمندیهـای خوبـی دارد ،گفـت :در بحـث اشـتغال و
کارآفرینـی اقـدام بـه راهانـدازی مشـاغل خانگـی و تولید
محصـول کردهایـم و توانسـتهایم در این عرصه پیشـینه را
خوبـی بـرای جهاددانشـگاهی رقـم بزنیم.

■■■

مهمترین موضوعات جستجو شده
توسط محققان در SID

براسـاس گـزارش مرکـز اطالعـات علمـی
جهاددانشـگاهی ،مهمتریـن عناویـن جسـتجو شـده در
 SIDتوسـط محققـان بررسـی شـد.
روابـط عمومـی مرکـز اطالعـات علمـی
جهاددانشـگاهی ( ۲۱ ،)SIDدیمـاه :محققـان بـرای
بازیابـی اطالعـات مـورد نیـاز ،عناویـن مـورد نظـر خـود
را در پایـگاه  SIDجسـتجو میکننـد .در ایـن گـزارش
کلیدواژههـای روانشناسـی ،کرونـا ،علوم انسـانی اسلامی،
افسـردگی و اضطـراب موضوعاتـی هسـتند کـه محققـان
بیشـترین دغدغـه را در مـورد آنهـا داشـتهاند.
کرونـا یکـی از دغدغههـا در دو سـال اخیـر اسـت و بـا
توجـه بـه شـیوع آن ،ایـن بیمـاری بـه یکـی از مهمتریـن
کلیدواژهها تبدیل شـده اسـت .با شـیوع کرونا ،افسـردگی
و اضطـراب نیـز شـیوع باالتری نسـبت بـه قبل داشـتهاند
و بـه همیـن دلیـل بـه یکـی از موضوعـات مـورد عالقـه
محققـان تبدیـل شـدهاند .از آنجـا کـه علوم انسـانی یکی
از علـوم بومی هر کشـور محسـوب میشـود و پایگاه مرکز
اطالعـات علمـی نیز بیشـتر بـر مجلات فارسـی متمرکز
اسـت ،علوم انسـانی اسلامی هم یکی از موضوعاتی اسـت
کـه بیشـتر در این پایگاه جسـتجو شـده اسـت.
مهمتریـن موضوعـات جسـتجو شـده توسـط محققان
در موضوعـات روانشناسـی و علوم تربیتـی در پایگاه SID
بـا تحلیـل جسـتجوهای انجـام شـده در پایـگاه مرکـز
اطالعات علمی مشـخص شـد کـه موضوعات روانشناسـی
و علـوم تربیتـی یکـی از مهمتریـن دغدغـه محققـان
بـوده کـه بـر ایـن اسـاس افسـردگی ،اضطـراب ،سلامت
روان ،هـوش هیجانـی و اعتمـاد بـه نفـس مهمتریـن
موضوعـات بررسـی شـده توسـط آنهاسـت .در علـوم
تربیتـی نیـز آموزشوپـرورش ابتدایـی ،آمـوزش مجـازی،
روش تدریـس ،یادگیـری و برنامـه درسـی علـوم تربیتـی
مهمتریـن موضوعاتـی هسـتند کـه بـا موضـوع علـوم
تربیتـی در مرکـز اطالعـات علمـی جسـتجو شـدهاند .بـا
شـیوع کرونـا و مجـازی شـدن آمـوزش ،آمـوزش مجازی
نیـز بـه یکـی از دغدغههای محققـان این حـوزه موضوعی
تبدیـل شـده اسـت.

■■■
در معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری انجام شد؛

برگزاری نشست رییس پژوهشکده
یارا با دبیر ستاد توسعه علوم و
فناوریهای سلولهای بنیادی

نشسـت رییـس و محققـان پژوهشـکده یـارا بـا دبیـر
سـتاد توسـعه علـوم و فناوریهـای سـلولهای بنیادی در
محـل معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری برگزار
شد .
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهران،

 ۲۲دیمـاه :نشسـتی بـا حضـور دکتـر مسـعود حبیبـی
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران،
دکتـر غالمرضا اسـماعیلی جاویـد مدیرکل دفتر پزشـکی
جهاددانشـگاهی ،دکتـر امیرعلـی حمیدیـه دبیـر سـتاد
توسـعه علـوم و فناوریهای سـلولهای بنیـادی و جمعی
از محققـان پژوهشـکده فناوریهـای زخـم و ترمیـم بافت
جهاددانشـگاهی در محـل معاونـت علمـی و فنـاوری
ریاسـت جمهـوری برگـزار شـد.
در ایـن نشسـت دکتـر حبیبی بـه معرفی پژوهشـکده
فناوریهـای زخـم و ترمیـم بافـت جهاددانشـگاهی (یارا)
پرداخت و گفت :این پژوهشـکده با همکاری پژوهشـگران
و اندیشـمندان ایـن حـوزه در بررسـی و ارایـه راهکارهای
نویـن در درمـان زخمهایـی کهترمیـم آنها دشـوار اسـت
فعالیـت دارد .فعالیتهـای ایـن پژوهشـکده بـا هـدف
تسـریع رونـد بهبـودی و برگشـت بیمـار بـه فعالیتهـای
خـود و در نهایـت کاهـش بـار تحمیلـی بیمـاری انجـام
میشـود.
وی افـزود :در حـوزه زخمهای مزمن ،یکـی از نیازهای
جامعـه محصـوالت پیشـرفته و نوین در درمـان زخمهای
مزمـن شـامل زخـم پوشهـا و پوسـتهای جایگزیـن
ا ست.
سـپس دکتـر جاویـد بـا معرفـی برخـی از پروژههـای
انجـام شـده در این پژوهشـکده به برگـزاری موفق کنگره
بینالمللـی زخـم و ترمیـم بافـت بـا حضـور پژوهشـگران
برتـر بینالمللـی اشـاره کرد.
در پایـان دکتـر حمیدیـه بـه گسـتره وسـیع زمینـه
فعالیـت شـرکتهای دانشبنیـان حـوزه سـلولهای
بنیـادی و پزشـکی حمایتهایـی کـه از شـرکتهای
دانشبنیـان صـورت میشـود اشـاره کـرد و گفـت :بـا
کمـک شـرکتهای دانشبنیـان ایـن پـروژه از طریـق
شـرکتهای دانشبنیـان مطـرح شـود .همچنیـن مقـرر
شـد بازدیـدی از ایـن پژوهشـکده بـرای بررسـی هـر چه
بیشـتر ظرفیتهـای آن انجـام شـود.

■■■

ایجاد "مرکز ملی فناوریهای
راهبردی ویروسی " توسط
پژوهشکده سرطان معتمد
جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی پژوهشـکده سـرطان معتمـد
جهاددانشـگاهی ۲۲ ،دیماه:دبیر سـتاد توسعه علوم و
فناوریهـای سـلولهای بنیـادی معاونت علمـی و فناوری
ریاسـت جمهـوری در بازدیـد از پژوهشـکده سـرطان
معتمـد جهاددانشـگاهی ،ایجـاد و راهانـدازی "مرکـز ملی
فناوریهـای راهبـردی ویروسـی " توسـط پژوهشـکده
سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی را در زمـره بزرگتریـن
پروژههـای آینـده در کشـور عنـوان کـرد.
دکتـر حمیدیـه بـا تقدیـر از تنـوع فعالیتهـای
ارزشـمند پژوهشـکده سـرطان معتمـد بهویـژه در حـوزه
ویـروس درمانـی و ژندرمانـی سـرطان ،تاکیـد کـرد :این
مجموعـه را بـه لحـاظ بهرهمنـدی کامـل از دانـش فنـی،
نیـروی انسـانی متخصـص و انگیـزه و اشـتیاق مسـوالن
آن ،بهتریـن بسـتر بـرای ایجـاد مرکـز ملـی فناوریهـای
راهبـردی ویروسـی ذیـل جهاددانشـگاهی و در جهـت
اولویتهـای راهبـردی کشـور میدانـم کـه بایـد هرچـه
سـریعتر بـرای راهانـدازی آن اقـدام شـود.
دبیـر سـتاد توسـعه علـوم و فناوریهـای سـلولهای
بنیـادی معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری در

حمایت از  ۹۰واحد فناور در حوزه
کشاورزی در استان کرمانشاه

روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری
جهاددانشـگاهی کرمانشـاه ۱۸ ،دیمـاه :مهنـدس
شـهاب خوشخـوی بـا اشـاره بـه راهانـدازی مرکـز
رشـد کشـاورزی پـارک علـم و فنـاوری جهاددانشـگاهی
کرمانشـاه از سـال  ،1391گفـت :ایـن مرکـز بـا هـدف
حمایـت تاثیرگـذار از مشـاغل تخصصـی و دانشبنیـان
و ایدههـای نوآورانـه بـا قابلیـت تجاریسـازی در حـوزه
کشـاورزی اسـتان راهانـدازی شـده اسـت.
وی افـــزود :ایـــن مرکـــز زیرمجموعـــه پـــارک علـــم
و فنـــاوری اســـتان کرمانشـــاه بـــوده و هماکنـــون دو
مرکـــز تخصصـــی زیرمجموعـــه آن در شهرســـتانهای
روانس ــر و س ــرپل ذه ــاب ه ــم راهان ــدازی ش ــده اس ــت.
مدیـــر مرکـــز رشـــد کشـــاورزی پـــارک علـــم و
فنـــاوری جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه از حمایـــت ایـــن
مرکـــز از  90واحـــد فنـــاور خبـــر داد و افـــزود :برخـــی
از ایـــن واحدهـــا هماکنـــون از مرکـــز رشـــد خـــارج
شـــد هاند.
وی افـــزود :در حـــال حاضـــر بیـــش از  50واحـــد
فنـــاور در حـــوزه کشـــاورزی و صنایـــع تبدیلـــی
در قالـــب هســـته فنـــاور و شـــرکتهای فنـــاور و
دانشبنیـــان تحـــت حمایـــت مرکـــز رشـــد کشـــاورزی
و مراکـــز رشـــد شهرســـتانی تحـــت حمایـــت پـــارک
علـــم و فنـــاوری کرمانشـــاه هســـتند.

روابط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی،
 ۲۰دیماه:پـروژه ملـی بررسـی وضعیـت شـاخصهای
توسـعه اجتماعـی در اسـتانهای کشـور کـه توسـط
جهاددانشـگاهی انجـام شـده اسـت باید مبنـای عمل قرار
گیر د .
پـروژه ملـی بررسـی وضعیـت شـاخصهای توسـعه
اجتماعی در اسـتانهای کشـور که توسط جهاددانشگاهی
اسـتان انجام شـد در جلسـه شورای اداری اسـتان مرکزی
بـه ریاسـت اسـتاندار و با حضـور جمعی از مدیران اسـتان
و رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی ارایه شـد.
دکتـر فـرزاد مخلـص االئمـه اسـتاندار مرکـزی در این
نشسـت با اشـاره به گـزارش جهاددانشـگاهی در خصوص
شـاخصهای توسـعه اجتماعـی و جایـگاه اسـتان مرکزی
در کشـور ،اظهـار کـرد :پـروژه در قالب کاری ارزشـمندی
انجـام شـده اسـت و در ایـن راسـتا دفتـر امـور اجتماعی
اسـتانداری مرکـزی مسـوول بررسـی ایـن پـروژه و
شـاخصها خواهـد شـد تـا وضعیـت نهچنـدان مطلـوب
ارتقـا یابد.
وی تصریـح کـرد :البتـه مجموع این شـاخصها نشـان
از عملکـرد دسـتگاههای اجرایـی کشـور و اسـتان دارد و
ایـن گـزارش بایـد مبنـای عمل قـرار گیرد.
مهـدی مبارکـی عضـو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی
اسـتان مرکـزی در ادامـه در خصـوص پروژه ملی بررسـی
وضعیـت شـاخصهای توسـعه اجتماعـی در اسـتانهای
کشـور کـه توسـط ایـن نهـاد انجـام شـده اسـت ،اظهـار
کـرد :اجـرای ایـن طـرح بـا نـگاه سیاسـت پژوهانـه انجام
گرفته اسـت.
وی اهـداف ایـن پـروژه را دسـتیابی به تعریـف ،ابعاد و
شـاخص توسـعه اجتماعـی در ایـران و شـناخت وضعیـت
شـاخصهای توسـعه اجتماعـی در اسـتانهای کشـور
دانسـت و گفـت :بـر اسـاس ایـن اهـداف سـؤاالت مدنظر
مطـرح و روش تحقیـق مطالعـه ترکیبـی اسـتفاده شـد.
عضـو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی
و مجـری طـرح در پایـان ،افـزود :در شـاخص توسـعه
اجتماعـی ،تهـران در صـدر جـدول اسـت و مطالعـات
نشـان میدهـد کـه توسـعه اجتماعی در کشـور بهشـدت
نامتـوازن صـورت گرفتـه اسـت.

■■■
ساالنه  ۲۵میلیون دالر ارز صرف واردات زخم
پوشها میشود؛

ترمیم زخمهای مزمن با تولید زخم
پوشهای بیولوژیک ایرانی

روابط عمومی جهاددانشـگاهی ۲۰ ،دیماه:معاون
پژوهشـی سـازمان جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهران
گفـت :سـاالنه حـدود  ۲۵میلیـون دالر ارز بـرای واردات
زخـم پوشهـا هزینـه میشـود .زخـم پوشهایـی کـه
اکنـون پژوهشـگران ایرانـی قـادر بـه تولیـد و سـاخت
بسـیاری از آنهـا هسـتند.
دکتـر محسـن فاتـح معـاون پژوهشـی سـازمان
جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران گفـت :زخمهـای
مزمـن عمدتـا یکـی از معضلات بهداشـتی محسـوب
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پروژه ملی بررسی
وضعیت شاخصهای توسعه
اجتماعی در استانهای کشور
مبنای عمل قرار گیرد
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نشسـتی کـه بـا حضـور اعضـاء هیـات علمـی و مدیـران
و مسـوالن پژوهشـکده سـرطان معتمـد برگـزار شـد،
بـر انجـام سـه فعالیـت اصلـی مرکـز ملـی فناوریهـای
راهبـردی ویروسـی تاکیـد ورزیـد و افـزود :تولیـد
صنعتـی ویروسهـای آنکوالیتیـک بـرای ویـروس درمانی
سـرطانهای صعبالعلاج ،تولیـد ناقلهـای ژنتیکـی
و ویروسـی بـرای ژندرمانـی و سـلول درمانـی و توسـعه
سیسـتمهای دفاعـی کشـور در مقابلـه بـا تهدیـدات
زیسـتی از مهمتریـن وظایـف و مسـئولیتهای مرکز ملی
فناوریهـای راهبردی ویروسـی به شـمار مـیرود که باید
بـا اهتمـام ویـژه در ایجـاد و راهانـدازی آن اقـدام کـرد.
دکتـر حمیدیـه در ادامـه بـا ابـراز خرسـندی از
فعالیتهـای شـکلگرفته در حـوزه سـلول درمانـی
سـرطان در پژوهشـکده سـرطان معتمـد ،بـر توسـعه
پروژههـای سـلول درمانـی سـرطان بهویژه ایمنـی درمانی
سـلولی بـا اسـتفاده از سـلولهای کشـنده طبیعی دسـت
ورزی شـده تاکیـد کـرد.
در جریـان این نشسـت دکتر غالمرضـا جاوید مدیرکل
دفتـر تخصصـی علـوم پزشـکی جهاددانشـگاهی ضمـن
تشـکر از اعتمـاد دبیـر سـتاد توسـعه علـوم و فناوریهای
سـلولهای بنیـادی معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت
جمهـوری بـه فعالیتهـای جهاددانشـگاهی و حمایـت
ایـن سـتاد از اقدامـات انجام شـده و طرحهـای آتی حوزه
پزشـکی جهاددانشـگاهی ،گفت :ایـن اعتمـاد و در اختیار
قـرار دادن موقعیتهـای ارزشـمند فعالیتهـای ملـی
میتوانـد بـرگ زرینـی بـرای جهاددانشـگاهی و کشـور
با شد .
دکتـر جاویـد فضـای جهاددانشـگاهی را بـا بهرهمندی
از حضـور پزشـکان و متخصصـان حوزههـای مختلـف،
فضـای مناسـبی بـرای انجـام فعالیتهـای تیمـی و بزرگ
ارزیابـی کرد.

استاندار مرکزی:

میشـود کـه کیفیت و کمیـت زندگی افـراد را تحت تاثیر
قـرار میدهـد و بـا توجه بـه فراوانـی شـیوع بیماریهایی
ماننـد دیابـت یـا بیماریهـای عروقـی میـزان فراوانی این
زخمهـا رو بـه تزایـد اسـت .از سـوی دیگر جمعیـت ایران
در حـال پیشـرویی به سـمت سـالمندی اسـت بـه همین
دلیـل اکنـون یکـی از فعالیتهایی کـه ما در پژوهشـکده
یـارا بـه روی آن تمرکـز کردهایـم ،ترمیم زخمهـای مزمن
و تولیـد زخـم پوشهـای مـدرن و بیولوژیـک اسـت.
وی افـزود :اکنون در این سـازمان اقـدام به فعالیتهای
کلینیکـی و بالینـی ،آموزشـی بـرای گروههـای تخصصی،
پرسـتاران و تولیـد فرآوردههـای رایـج بهمنظـور درمـان
زخمهـای مزمـن و تسـریع روندترمیـم انجـام دادهایم و با
همـکاری سـایر واحدهای سـازمان جهاددانشـگاهی نظیر
مشـهد ،یـزد و ابنسـینا ،تعـدادی زخـم پـوش طراحـی و
تولیـد کردهایم.
معـاون پژوهشـی سـازمان جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی تهـران تصریـح کـرد :برخـی از ایـن زخـم
پوشهـای بیولوژیـک از پـرده آمنیوتیـک (داخلیتریـن
الیـه مجـاور مایـع آمنیوتیـک و جنین) سـاخته شـدهاند.
جنـس برخـی دیگـر از زخـم پوشهـا از آلژینـات ،سـلولز
یـا فـوم اسـت که میتواننـد برای رونـد ترمیم زخـم مورد
اسـتفاده قـرار بگیرنـد.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه آیـا میتوانیـم بـا
تولیـد ایـن زخم پوشهـا در شـرایط تحریمها کـه اکنون
برخـی از بیمـاران خـاص و نـادر ماننـد بیمـاران پروانهای
در تامیـن زخـم پوشها دچار مشـکل هسـتند ،بخشـی از
نیـاز جامعـه را رفـع کنیـم؟ گفـت :زخم پوشهـای فومی
از جملـه زخـم پوشهایـی هسـتند کـه بـا ایجـاد یـک
سـری تغییـرات قابلیت اسـتفاده بـرای بیمـاران پروانهای
را دارنـد امـا بایـد ایـن زخـم پوشها توسـعه پیـدا کنند.
وی دربـاره مشـخصات ایـن زخـم پوشهـای فومـی
اظهـار کـرد :ایـن زخـم پوشهـا انعطافپذیـر هسـتند و
قابلیت اتسـاع با سـاختار سـلول باز و سـایز سـلول در حد
چنـد صـد میکـرون و جذب و نگهداشـت اگـزودا (حداقل
ده برابـر وزن خـود) را دارنـد.
وی بـه وجـه تمایـز این زخـم پوشها با پانسـمانهای
سـاده اشـاره کـرد و در ایـن خصوص افـزود :درمـان موثر
زخـم ،مسـتلزم انتخـاب پانسـمان مناسـب در کنار سـایر
درمانهاسـت .پانسـمانهایی سـنتی ماننـد گاز و پنبه که
اکنـون در کشـور خیلـی رایجنـد بسـیاری از ویژگیهـای
یـک پانسـمان ایـده آل را ندارند .آنهـا ذرات و باقیمانده
فیبـر و الیـاف خـود را در زخـم بهجـای میگذارنـد .ایـن
پانسـمانها بـه بسـتر زخـم چسـبیده و آن را خشـک و
دهیدراتـه میکننـد و نیـاز بـه تعویـض مکـرر و مراقبـت
پرسـتاری ماهرانـه دارند.
معـاون پژوهشـی سـازمان جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی تهـران بیـان کـرد :ایـن پانسـمانها نبایـد
مسـتقیما روی سـطح مرطـوب زخـم گذاشـته شـوند و
اسـتفاده از آنهـا محـدود بـه شـرایطی اسـت کـه زخـم
خشـک و تمیـز بـوده یـا فقـط بهعنـوان پانسـمان ثانویـه
اسـتفاده شـوند امـا پانسـمان فومـی علاوه بـر خـواص
منحصربهفـرد ،بیشـترین کاربـرد و کارایـی در زخمهـای
پوسـتی را دارنـد کـه میتوانـد نیـاز بسـیاری از بیمـاران
دارای انـواع زخـم را پوشـش دهـد.
فاتـح تاکیـد کـرد :سـاالنه حـدود  25میلیـون دالر
ارز بـرای واردات زخـم پوشهـا هزینـه میشـود .زخـم
پوشهایـی که عمدتا از کشـورهای اروپایـی و آمریکا وارد
میشـوند و اکنـون پژوهشـگران ایرانـی قـادر بـه تولیـد و
سـاخت بسـیاری از آنهـا هسـتند.
وی گفـت :طبیعتـا تولیـد داخلـی ایـن زخـم پوشهـا
ضمـن صرفهجویـی ارزی ،باعـث کاهـش هزینههـای
درمـان میشـود و دیگـر تابـع تغییـرات نـرخ ارز نیسـت.

ایـن زخـم پوشهـا قابـل رقابـت بـا نمونههـای مشـابه
خارجـی هسـتند و قیمـت آنهـا یکچهـارم تـا یکسـوم
کمتـر از نمونههـای وارداتـی اسـت.
سال بیست و دوم│شماره185

■■■
رییس جهاددانشگاهی لرستان:
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روابط عمومی جهاددانشگاهی لرستان۲۰ ،
دیماه :جهاددانشگاهی لرستان از اخذ مجوز برای
تولید نهال توسط این واحد خبر داد و در ادامه گفت:
هم توجه به ظرفیتهای خوبی که در مجموعه وجود دارد
برای تولید نهال استاندارد ،سالم و عاری از هرگونه آلودگی
ا اعالم امادگی میکنیم.
دکتر امین سالح ورزیان با اعالم این خبر اظهار کرد:
جهاددانشگاهی همواره سعی کرده فعالیتهای خود را
منطبق با پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه استان پیگیری
کند و در همین خصوص اقدام به تاسیس مراکز خدمات
تخصصی مرتبط با نیاز جامعه و ظرفیت موجود کرده است.
وی بیان کرد :در همین راستا و با توجه به شرایط
مساعد آبوهوایی استان برای تولید گیاهان دارویی ،مرکز
خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی از سال
 ۸۴فعالیت خود را شروع کرد و سپس مجتمع تحقیقات
و فناوری گیاهان دارویی توسط این مرکز تاسیس شد که
هماکنون نیز در این زمینه فعال است.

■■■

چهارصد و پنجاه و هفتمین
جلسه شورای علمی
جهاددانشگاهی برگزار شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۲۰ ،دیماه :جلسه
چهارصد و پنجاه و هفتمین شورای علمی جهاددانشگاهی
 18دیماه با حضور اکثریت اعضا و با دستور جلسه
«بررسی سیاستهای فرابخشی در برنامه توسعه هفتم
جهاددانشگاهی» تشکیل شد.
در ایـن جلسـه دکتر عیسـی علیزاده معـاون هماهنگی
و امـور مجلـس پیرامون فرآینـد تدوین سیاسـتهای این
معاونـت توضیحاتـی ارایه کرد و در ادامـه دکتر لطفی کیا
سیاسـتهای فرابخشـی را مطرح کرد.
پـس از ارایـه گـزارش ،اعضای حاضر در جلسـه نظرات
خـود در خصـوص برخـی از بندهـا را بیان کردنـد و ادامه
مباحـث به جلسـه بعد موکول شـد.
همچنیـن در ایـن پایـان دکتـر طیبـی رییـس
جهاددانشـگاهی گزارشـی از طرح تحول در شـورای عالی
انقلاب فرهنگـی ارایـه کـرد و اعضـاء نیـز نظـرات خـود
پیرامـون ایـن طـرح را بیـان کردنـد.

■■■
نماینده سمنان در مجلس مطرح کرد:

توانایی علمی و دانش
جهاددانشگاهی در حوزههای
مختلف به کار گرفته میشود

روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان۲۸ ،

دیماه:نماینده مردم سمنان ،مهدیشهر و سرخه با اشاره
به ظرفیتها و توانمندیهای جهاددانشگاهی سمنان
گفت :توانایی علمی و دانش جهاددانشگاهی در حوزههای
مختلف در جهت توسعه استان بکار گرفته میشود.
عبـاس گلـرو در نشسـتی بـا سرپرسـت ،معاونـان و
مدیـران جهاددانشـگاهی سـمنان بهمنظـور بررسـی روند
پیشـرفت احـداث مرکـز بـه نـژاد دامـی در شهرسـتان
مهدیشـهر گفـت :بـا توجـه بـه مصوبـه اخیر سـفر رییس
محتـرم جمهـور بـه اسـتان سـمنان و تبدیـل شـدن
شهرسـتان مهدیشـهر بـه قطـب دامپـروری و همچنیـن
راهانـدازی ایسـتگاه اصلاح نـژاد دام سنگسـری ایـن
موضـوع میتوانـد یکـی از مأموریتهـای ملـی ایـن مرکز
با شد .
وی افـزود :ایـن مرکـز بایـد بـه دنبـال انجـام
مأموریتهـای مهـم در سـطح ملی باشـد و خدمـات ارایه
شـده در ایـن مرکـز نیـز بایـد در سـطح باالیـی باشـد تـا
شـاهد توسـعه فعالیتهـای پژوهشـی و تحقیقاتـی در
اسـتان توسـعه باشـیم و ایـن امـر شـتاب گیـرد ،از همین
جهـت بایـد تلاش کنیم انشـاءاهلل تا پایان سـال فـاز اول
ایـن طـرح بـه بهرهبـرداری برسـد.
نماینـده مردم سـمنان ،مهدیشـهر و سـرخه همچنین
گفـت :بحـث درمـان نابـاروری و سـایر فعالیتهـای
تحقیقاتـی و پژوهشـی کـه مبنای انسـانی دارد میتواند از
جملـه مأموریتهـای دیگـر ایـن مرکز در اسـتان سـمنان
با شد .
گلـرو افـزود :جهاددانشـگاهی سـمنان در حـوزه علم و
فنـاوری و دانشبنیـان میتوانـد کارهـای بزرگـی انجـام
دهـد ،بهرهگیـری از ظرفیـت و توانایـی شـرکتهای
دانشبنیـان ،شـرکتهای فناورانـه و ...ایـن میتوانـد یکی
از مأموریتهـای ایـن مرکـز باشـد.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی سـمنان نیز در این نشست
از پیشـرفت نزدیـک بـه  99درصـدی سـاخت مرکـز بـه
نـژاد دامـی و اصلاح نـژاد جهاددانشـگاهی سـمنان
در شهرسـتان مهدیشـهر خبـر داد و گفـت :بـا تلاش و
پیگیریهـای انجـام شـده ،تجهیـزات آزمایشـگاه پایه این
پژوهشـکده نیـز تامین شـده اسـت و انشـاءاهلل بـا حمایت
و مسـاعدت و تامیـن اعتبـار الزم ،فـاز اول ایـن مرکـز تـا
پایـان سـال بـه بهرهبـرداری خواهـد رسـید.
علـی منصفی راد افزود :الزم اسـت یـک مأموریت ویژه
و خـاص بـرای ایـن مرکـز تعریـف شـود چراکـه پشـتوانه
علمـی و دانـش کافـی در مجموعه جهاددانشـگاهی وجود
دارد ،در بحـث مصوبـه سـفر رییـس جمهـور بـه اسـتان
سـمنان در خصوص تبدیل مهدیشـهر بـه قطب دامپروری
کـه از سـوی رییـس جمهـور مطـرح و ابلاغ شـد ،مرکـز
بـه نـژاد دامـی در مهدیشـهر احداث شـده اسـت و دارای
مصوبـه و ابلاغ کشـوری نیز اسـت.
وی بـا بیـان اینکه مبنـا و پایه تحقیـق و پژوهش ،کار
علمـی اسـت ،گفـت :ایـن ظرفیـت ،توانمندی و پتانسـیل
در مجموعـه جهاددانشـگاهی وجـود دارد ،در مصوبـه
تبدیـل مهدیشـهر بـه قطـب دامپـروری ،جهاددانشـگاهی
دانـش خوبـی در این زمینه دارد ،این دانش در پژوهشـگاه
رویـان ،پژوهشـکده ابنسـینا ،پژوهشـکده رویـان اصفهان
و ...وجـود دارد.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی سـمنان اضافـه کـرد:
فعالیـت در حوزههـای مختلـف ماننـد تاسـیس بانـک
نرمافـزاری اطالعـات ژنـی ،فعالیتهـای در حـوزه
اصلاح نـژاد ،کلینیـک تخصصـی دامپـروری ،در بحـث
معرفـی محصـوالت ،اتصـال بـه بـازار فـروش و بازاریابـی
و ...جهاددانشـگاهی آمادگـی دارد ایـن ماموریـت را بـر
عهـده بگیـرد ،همچنیـن در بحـث مطالعات ایـن طرح نیز
جهاددانشـگاهی آمادگـی دارد بـا هـر دسـتگاه مربوطهای

ماننـد جهـاد کشـاورزی ،دامپزشـکی و ...همـکاری و
همافزایـی داشـته باشـد.

■■■
در بازدید از پژوهشکده زخم و ترمیم بافت (یارا)؛

استقبال دبیر ستاد
سلولهای بنیادی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری
از همکاری با جهاددانشگاهی
علوم پزشکی تهران

روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی
تهران ۲ ،بهمنماه:دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و هیات همراه با حضور در پژوهشکده فناوریهای زخم و
ترمیم بافت یارا از این مجموعه بازدید کردند.
در ابتـدای ایـن بازدیـد دکتـر غالمرضـا اسـماعیلی
جاویـد ،مدیـرکل دفتـر پزشـکی جهاددانشـگاهی و دکتر
مسـعود حبیبـی رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی تهـران گزارشـی از فعالیتهـای سـازمان از زمان
تاسـیس آن ارایـه کردنـد.
دکتـر حبیبـی بـا اشـاره بـه فعالیتهـای اثرگـذار
پژوهشـکده یـارا در حوزهترمیـم زخـم گفـت :بـرای
نمونه ،از سراسـر کشـور حدودا  ۸۰۰پزشـک برای درمان
زخمهـای مزمـن در ایـن مجموعـه آمـوزش دیدهانـد کـه
اگـر از جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهـران حمایتهای
بیشـتری شـود این سـازمان در کل کشـور میتواند محل
اثر باشـد.
رویکرد معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و فلسفه جهاددانشگاهی
در ادامـه دکتـر محمدامیـر امیرخوانـی دبیـر شـورای
راهبـردی سـتاد توسـعه علـوم و فناوریهـای سـلولهای
بنیـادی ،جهاددانشـگاهی را از معـدود تشـکلهای
دانشـگاهی و دانشـجویی دانسـت که در صدد پاسـخگویی
بـه نیازهـای کشـور در حـوزه سلامت برآمـد.
وی افـزود :معاونـت علمـی فنـاوری ریاسـت جمهوری
در  ۱۰سـال اخیـر ایـن رویکـرد را در پیـش گرفته اسـت
کـه شـکاف بیـن دانشـگاه و جامعـه را پر کنـد؛ رویکردی
کـه بهنوعـی فلسـفه فعالیتهـای جهاددانشـگاهی از
گذشـته تـا کنـون بوده اسـت.
دکتـر امیرخوانـی ضمن ارایـه گزارشـی از فعالیتهای
سـتاد توسـعه علـوم و فناوریهـای سـلولهای بنیـادی
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری گفـت:
یکـی از اقدامـات سـتاد سـلولهای بنیـادی ایـن بـود
کـه زیرسـاختهایی در سـطح اسـتانها ایجـاد کـرد تـا
فرهنگ توسـعه سـلولهای بنیـادی ایجاد شـود .در حوزه
فرهنگسـازی بایـد اتفـاق بزرگـی بیفتـد کـه هیچکـس
محقتـر از جهاددانشـگاهی بـرای داعیـهدار بـودن و
پیشـگام بـودن در ایـن زمینـه نیسـت چـرا کـه زمانی که
هیچکـس وارد ایـن عرصه نشـده بـود جهاددانشـگاهی در
ایـن حـوزه فعالیـت داشـت.
وی بـا تاکیـد بـر پیشـگام شـدن جهاددانشـگاهی در
زمینـه فرهنگسـازی در حـوزه تجاریسـازی گفـت:
متاسـفانه بیشـتر از  ۷۰درصـد پایاننامههای دانشـجویان
رشـته مهندسـی بافـت ،زخـم پوش اسـت اما وقتـی چند
روز پانسـمان کـودکان مبتلا به بیمـاری پروانـهای تاخیر
داشـته باشـد همـه کشـور غصـهدار میشـوند.

اخذ موافقت اصولی پژوهشکده
زیستفناوری این سازمان از سوی
وزارت علوم

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان
رضوی ۲۷ ،دیماه :دکتر محمدعلی خلیلی فر اظهار
کرد :شورای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی در
جلسه شماره  949مورخ  28آذرماه سال جاری با
تاسیس پژوهشکده زیستفناوری صنعتی وابسته به
جهاددانشگاهی خراسان رضوی با سه گروه پژوهشی
موافقت اصولی دو ساله به عمل آورد.
وی تصریـح کـرد :پژوهشـکده زیسـتفناوری صنعتـی
جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی دارای سه گروه پژوهشی
زیسـتفناوری قارچهـای صنعتـی ،زیسـتفناوری گیاهان
زینتی و زیسـتفناوری میکروارگانیسـمها اسـت.
گفتنـی اسـت ،پژوهشـکده زیسـتفناوری صنعتـی
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی در تابسـتان 1392
بـا ماموریـت انجـام پژوهشهـای منسـجم و هدفمنـد
بهمنظـور توسـعه فنـاوری و تجاریسـازی محصـوالت
دانشبنیـان متناسـب بـا نیازهـای روز جامعـه تاسـیس
شد .
از جملـه اهـداف اساسـی ایـن پژوهشـکده میتـوان به

ورود مساله محور جهاددانشگاهی
بوشهر به کسب دانش فناوری

روابط عمومی جهاددانشگاهی استان بوشهر،
 ۲۹دیماه:معاون تملک داراییهای سرمایهای امور
استانهای سازمان برنامهوبودجه کشور گفت :سازمان
مدیریت و برنامهریزی استانها پروژههای پژوهشی را به
جهاددانشگاهی واگذار کنند چرا که این نهاد انقالبی مساله
محور کار میکند.
نوربخـش عسـکری در حاشـیه بازدیـد از مجتمـع
آبزیـان دریایـی جهاددانشـگاهی بوشـهر اظهـار کـرد:
جهاددانشـگاهی زمینـه خوبـی از نظر ذهنـی و عملکردی
در بیـن دسـتاندرکاران حـوزه برنامهریـزی و بودجه دارد
چـرا کـه ایـن نهـاد انقالبـی از نیروهـای خـوب و نخبـه
برخـوردار و بیشـتر پژوهشهایـش کاربردی و در راسـتای
رفـع مشـکل و مسـألههایی اسـت کـه مراکـز تحقیقاتـی
دیگـر بـه آن نمیپردازنـد.
وی اضافـه کـرد :سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی
اسـتانها را ترغیـب کردهایـم کـه پروژههـای پژوهشـی
را بـه جهاددانشـگاهی واگـذار کننـد چـرا کـه ایـن نهـاد
مسـاله محـور کار میکنـد و راهکارهـا و ارایـه مسـاله را
سـرلوحه کار خـود دارد.
معـاون تملـک داراییهای سـرمایهای امور اسـتانهای
سـازمان برنامهوبودجه کشـور خاطرنشـان کـرد :مطابق با
بازدیـدی کـه داشـتیم مسـاله نهادههـای دامـی بهعنـوان
یـک بحـث بااهمیـت مطـرح شـد همچنیـن در خصـوص
پـرورش ماهـی در قفـس کـه وابسـتگی بـه تامیـن بچـه
ماهـی دارد بـه نظـر میرسـد که جهاددانشـگاهی بوشـهر
بسـیار کمککننـده باشـد.
عسـکری تصریـح کرد :در حوزه اعتبـاری یک درصد به
پژوهـش اختصاص داده شـده اسـت دسـتگاههای اجرایی
موظـف هسـتند یک درصد سـهم پژوهشـی را احصا کرده
و پـس از طـی مراحـل قانونـی به امـر پژوهـش اختصاص
دهنـد .ایـن یک ظرفیـت قانونی اسـت و جهاددانشـگاهی
هـم میتوانـد از ایـن فرصـت اسـتفاده کند و تامیـن مالی
را انجـام دهد.
وی ادامـه داد :واگـذاری بـه بخـش خصوصـی بـه
لحـاظ جذابیـت و سـوددهی از دیگـر راهکارهایـی اسـت
کـه کمککننـده بـه گسـترش و عملیاتـی شـدن طـرح
آبزیپـروری جهاددانشـگاهی بوشـهر میکنـد.
معـاون تملـک داراییهای سـرمایهای امور اسـتانهای
سـازمان برنامهوبودجـه کشـور تاکیـد کـرد :یـک درصـد
سـهم پژوهشـی بـر اسـاس اولویتهـا و مسـایل اصلی هر
اسـتان تخصیـص پیدا میکنـد و قاعدتا وقتی یک اسـتان
اقتصـاد دریـا محـور دارد باید بـه این حـوزه بپردازد.
عسـکری یادآور شـد :مطالعـات آمایش همه اسـتانها
انجـام و اولویتهـا مشـخص شـده اسـت بنابرایـن
مسـئولین سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی میتواننـد
بهتریـن تصمیـم را بگیرنـد.
وی در بازدیـد از حوزههای پژوهشـی جهاددانشـگاهی
بوشـهر گفت :در این بازدید مشـخص بود جهاددانشـگاهی
بوشـهر بـا شناسـایی مشـکالت کشـور در حـوزه آبزیـان،
اقدامـات مهمـی در رفع وابسـتگی کشـور و حفـظ امنیت

انتخاب پارک علم و فناوری البرز
به عنوان مبادی و بستر معرفی
شرکتهای خالق در کشور

روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز 3
اسفند ماه :از سوی ستاد توسعه فناوریهای نرم و
هویتساز معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری پارک
علم و فناوری البرز بهعنوان مبادی و پایگاههای معرفی
شرکتهای خالق در کشور انتخاب شد.
  رئیـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز بـا اعلام ایـن
خبـر گفـت :اسـتان البـرز در حوزه فنـاوری نـرم و صنایع
خالق از اسـتان مسـتعد و با ظرفیت بسـیار باال محسـوب
میشـود و ازایـنرو پارک علـم و فناوری البـرز نیز یکی از
محورهـای فعالیـت خـود را توجه به فناوری نـرم و صنایع
خلاق قرار داده اسـت.
مهنـدس مهـدی عباسـی تصریح کرد :از سـوی سـتاد
توسـعه فناوریهـای نـرم و هویتسـاز معاونـت علـم و
فنـاوری ریاسـت جمهـوری پارک علـم و فنـاوری البرز از
مبـادی و پایگاههـای معرفی شـرکتهای خالق در کشـور
انتخاب شـد.
وی افزود :بر این اساس" ،در چارچوب سیاستها و
اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،ستاد
فناوریهای نرم و توسعه صنایع خالق و برنامه توسعه
زیستبوم شرکتهای خالق مبنی بر کمک به توسعه
اقتصاد خالق از طریق حمایت از شکلگیری و توسعه
طرح و کسبوکارهای مبتنی بر خالقیت ،نوآوری و فناوری
یکی از برنامههای اجرایی ،حمایت از ایجاد و توسعه
زیرساختهای توسعهدهنده صنایع خالق میباشد".
در ایـن زمینـه ،خانههـای خلاق و نـوآور بهعنـوان
یکـی از هسـتههای مهـم کمک به تسـهیل و تسـریع ایده
و طرحهـای خالقانـه ،نوآورانـه و تیمهـای آنهـا بـرای
ایجاد کسـبوکار و تجاریسـازی محصوالتشـان میباشـد
کـه برنامـه آن توسـط معاونـت علمـی و فناوری  ریاسـت
جمهـوری طرحریـزی و در مرحلـه اجرایـی قـرار گرفـت.
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز تصریح کـرد؛  دارا
بـودن یکـی از شـخصیت حقوقـی قابـل ثبـت در نظـام
حقوقـی کشـور ،خصوصـی بـودن ،نداشـتن محصـول
دانشبنیـان ،مرتبـط بودن شـرکت و محصول تولیدشـده
بـا حوزههـای برنامـه توسـعه زیسـتبوم شـرکتهای
خلاق ،نوآورانـه بودن در کشـور و  ...از شـرایط شـرکتها
و محصـوالت و خدمـات ارائهشـده در ایـن حـوزه اسـت.
در همیـن راسـتا ،پـارک علـم و فنـاوری البـرز بـا
هماهنگـی معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری
و سـتاد فناوریهـای نـرم و توسـعه صنایـع خلاق موفق
بـه اخـذ موافقتنامـه آن معاونـت و سـتاد در خصـوص
تبدیلشـدن بـه مبادی زیسـتبوم خلاق اسـتان گردید.
لـذا شـرکتهای خلاق اسـتان البـرز یـا شـرکتهایی که
در شـرف تبدیـل بـه خلاق رادارنـد میتواننـد از طریـق
مبـادی اسـتان اقـدام به خلاق شـدن نمایند .شـایانذکر
اسـت پـارک علـم و فنـاوری البـرز درصـدد شناسـایی
شـرکتهایی کـه بهصـورت بالقـوه پتانسـیل خلاق بودن
رادارنـد  ،میباشـد.
گفتنـی اسـت پـارک علـم و فنـاوری البـرز در زمینـه
توانمندسـازی شـرکتهای دانـش بنیان و فناور ،اسـتارت
آپ هـا و صنایـع نـرم و خلاق یکـی از پارکهای پیشـرو
در کشـور است.
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پیشنهادهای دکتر حمیدیه برای پژوهشکده یارا
در ادامـه نیـز دکتـر حمیدیه دبیر سـتاد توسـعه علوم
و فناوریهـای سـلولهای بنیـادی بـه خاطـر حضـور در
مجموعـه جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران و ایجـاد
تعامـل و ارتبـاط بـا ایـن مجموعـه ابـراز خرسـندی کرد.
او ضمـن قدردانـی از ایـن سـازمان بـرای فعالیـت در
حوزهترمیـم زخمهـای مزمـن گفـت :علاوه بـر افـرادی
مبتلا بـه زخمهـای مزمـن ،مـا بـا افـراد مظلـوم دیگری
مواجـه هسـتیم کـه دچـار سـوختگی میشـوند.
دکتـر حمیدیـه بـا طـرح ایـن پیشـنهاد کـه ای کاش
پژوهشـکده یـارا بـه حـوزه درمـان سـوختگی نیـز ورود
پیـدا کنـد افـزود :بیشـتر پزشـکان عالقـه دارنـد در حوزه
زیبایـی و لیـزر کار کننـد و متاسـفانه کمتـر کسـی بـه
سـمت خدمترسـانی بـه افـراد دچار سـوانح سـوختگی و
قربانیـان اسیدپاشـی مـیرود و مـا شـاهد آن هسـتیم که
متاسـفانه در کل کشـور تعـداد اندکـی تخت بیمارسـتانی
بـرای سـوختگی داریـم.
وی ادامـه داد :بـه خاطـر عـدم انصاف تیم پزشـکی در
درمـان بیمـاران ،جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهران در
حـوزه درمـان ورود پیـدا کـرد و در ایـن حـوزه نیـز غـرق
شـد ،خـوب اسـت کـه ایـن مجموعـه بـر حـوزه فنـاوری
بازسـازی پوسـت تمرکز بیشـتری داشـته باشـد.
وی سـاختن پوسـت را وظیفـه جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی تهـران دانسـت و گفـت :یکـی از بزرگتریـن
قسـمتهای آینـده علـم ریجنـت مدیسـینiPS ،
 )(Induced Pluripotent Stemاسـت کـه مـا
هنـوز در ایـران جایـی نداریـم کـه  iPSتولیـد کنـد.
حمیدیـه ایجـاد بانـک  iPSرا ایـن یـک وظیفـه ملی
خوانـد و گفـت :تصـور میکنـم جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی تهـران بهترین جایی اسـت که میتوانـد این کار
را بـر عهـده بگیـرد و ورود پژوهشـکده یـارا به ایـن حوزه
نیـز بـرای خـود مجموعـه آینـده دار خواهـد بود.
دبیـر سـتاد توسـعه علـوم و فناوریهـای سـلولهای
بنیـادی و هیـات همـراه او در پایـان از بخشهای مختلف
پژوهشـکده زخـم و ترمیـم بافـت جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی تهـران (یـارا) بازدیـد کردند.

تامیـن پروتئیـن غیـر حیوانـی مـورد نیـاز جامعـه ،تولید
فرآوردههـای بیولـوژی دانشبنیـان ،حفـظ و صیانـت از
ژرم پالسـم بومـی کشـور ،کسـب ثـروت از طریـق ارایـه
خدمـات تخصصـی و تاسـیس شـرکتهای دانشبنیـان و
همچنیـن مدیریـت بحـران آب اشـاره کـرد.

غذایی گام برداشـته اسـت.

سال بیست و دوم│شماره185

طرح پژوهشی پژوهشکده توسعه
و برنامهریزی جهاددانشگاهی،
برگزیده کشوری شد
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روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان
شرقی ۲ ،بهمنماه :پژوهش انجام شده توسط دکتر
نجف قراچورلو رییس پژوهشکده توسعه و برنامهریزی
جهاددانشگاهی جزو پژوهشهای برتر کشوری انجام شده
در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی شد.
در آییـن اختتامیـه سـومین دوره معرفـی برترینهـای
پژوهـش فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـا
حضـور محمـود شـالویی دسـتیار ویـژه وزیـر فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی ،بهمـن نامـور مطلـق رییس فرهنگسـتان
هنـر و محمـد سـلگی رییـس پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنر و
ارتباطـات طـرح پژوهشـی ،دکتـر نجـف قراچورلـو رییس
پژوهشـکده توسـعه و برنامهریـزی جهاددانشـگاهی بـا
عنـوان «بررسـی عوامـل موثر بـر توسـعه اقتصـاد هنر در
اسـتان آذربایجان شـرقی» در سـطح کشـور برگزیده شد.
مجـری ایـن طـرح دکتـر نجـف قراچورلـو معـاون
پژوهشـی سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجـان شـرقی و
رییـس پژوهشـکده توسـعه و برنامهریزی جهاددانشـگاهی
و همـکاران طـرح نیـز مهنـدس فرامـرز نـوری ،دکتـر
جاویـد قهرمانـی و دکتـر سـعیده صمـدزاد از اعضـای این
پژوهشـکده هسـتند.
گفتنـی اسـت ،در چکیده طـرح «بررسـی عوامل موثر
بر توسـعه اقتصاد هنر در اسـتان آذربایجان شـرقی» آمده
اسـت :ایجـاد تعامـل پویـا در بخشهـای کلیـدی جامعـه
یکـی از مسـوولیتهای کلیـدی سیاسـتگذاران فرهنگی
بـرای توسـعه همهجانبـه اسـت و بنابرایـن رسـیدگی بـه
وضعیـت اقتصـادی فرهنـگ و هنـر و چگونگی به توسـعه
آن نیـز در زمـره وظایـف آنـان اسـت .همانطـور که ذکر
شـد توسـعه اقتصـادی هنـر عبـارت اسـت از رشـد همراه
بـا افزایـش ظرفیتهـای تولیـدی اعـم از ظرفیتهـای
فیزیکـی ،انسـانی و اجتماعـی .در توسـعه اقتصـادی هنر،
رشـد کمـی تولیـد کاالی هنـری حاصـل خواهد شـد ،اما
در کنـار آن ،نهادهـای اجتماعی نیز متحول خواهند شـد،
نگرشهـا تغییـر خواهد کـرد ،تـوان بهرهبـرداری از منابع
موجـود بهصـورت مسـتمر و پویـا افزایشیافتـه و هـر روز
نـوآوری جدیـدی انجام خواهد شـد.
بهعلاوه میتـوان گفـت ترکیـب تولید و سـهم نسـبی
نهادههـا نیـز در فرآینـد تولیـد تغییـر میکنـد .توسـعه
اقتصـادی هنـر امـری فراگیـر اسـت و نمیتوانـد تنهـا
در یـک بخـش از هنـر اتفـاق بیفتـد .در ایـران تلاش
بـرای همـراه شـدن بـا قطـار توسـعه هنـر جهـان در دهه
اخیـر آغـاز شـده ،امـا بهکنـدی پیش مـیرود که اسـتان
آذربایجـان شـرقی نیـز از ایـن امر مسـتثنی نیسـت .یکی
از اقدامـات صـورت گرفتـه ،ورود رشـته اقتصـاد هنـر بـه
دانشگاههاسـت .تعـداد کتابهـای منتشـر شـده در ایران
بـا موضـوع اقتصاد و کارآفرینی هنر انگشتشـمار اسـت و
وقتـی موضـوع را بـه هنر معاصر محـدود کنیـم ،این عدد
بسـیار کمتـر میشـود.

■■■

لزوم کاربرد فناوری
در پشت پرده نقرهای

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۴ ،بهمنماه :نشست
مشترک انجمن تهیهکنندگان و پخشکنندگان سینما با
پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی ،حول
موضوع شکلگیری همکاریهای مشترک با حضور علی
سرتیپی رییس انجمن تهیهکنندگان ،بیژن امکانیان بازیگر

و تهیهکننده ،حبیب اسماعیلی ،سعید خانی و محرم براتی،
دکتر ابراهیم نبیونی معاون فناوری پارک و برزین ضرغامی
مشاور پارک برگزار شد.
شـرکتکنندگان در نشسـتی با محوریت همکاریهای
مشـترک انجمـن تهیهکننـدگان بـا پـارک ملـی علـوم و
فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی جهاددانشـگاهی
معتقـد بودنـد امروزه نیازمنـد کاربرد و توسـعه فناوری در
صنعـت سـینما بهویـژه در پخـش هسـتیم.
از دیگـر موضوعـات مطـرح شـده در ایـن نشسـت
راهانـدازی جشـنوارههای سـینمایی بـا همـکاری مجموعه
پـارک اسـت همچنیـن از آنجایـی کـه دفاتـر پخـش در
سراسـر دنیـا از فناوریهـای نویـن اسـتفاده میکنند ،نیاز
اسـت در ایـن زمینـه علاوه بـر جوانگرایـی بهرهگیری از
فناوریهـا در ایـن زمینـه اسـت.

■■■

بازدید معاون استاندار از
جهاددانشگاهیلرستان

روابط عمومی جهاددانشگاهی لرستان۶ ،
بهمنماه :دکتر احمدرضا دالوند معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری لرستان از مجموعه و مراکز این واحد
بازدید کرد.
در ایـن بازدیـد دکتـر امیـن سلاح ورزیـان رییـس
جهاددانشـگاهی لرسـتان معضـل حـاد زوجیـن اسـتان
را نابـاروری عنـوان کـرد و افـزود :بـر ایـن اسـاس
جهاددانشـگاهی لرسـتان مرکـز درمـان نابـاروری را در
فروردیـن  ۱۳۹۸راهانـدازی کـرده اسـت.
وی اضافـه کـرد :تاکنـون  ۱۴۹۹پرونـده در ایـن
مرکـز تشـکیل و تمـام خدمـات مرکـز نابـاروری در
جهاددانشـگاهی لرسـتان انجـام میشـود.
رییس جهاددانشـگاهی لرسـتان گفـت :در حال حاضر
نمایندگـی بانـک خون بنـد نـاف در جهاددانشـگاهی این
واحـد سـازمانی فعالیـت دارد و میتوانـد بـه متقاضیـان
خدمـات ارایـه دهد.
در ادامـه ایـن بازدیـد دکتـر احمدرضـا دالونـد بـا
اشـاره بـه اینکـه ایـن نهـاد انقالبـی هنـوز در لرسـتان
معرفـی نشـده و ضـرورت دارد شـمهای از فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی بـه دسـتگاههای اجرایی و افـکار عمومی
اطالعرسـانی شـود ،بیـان کـرد :چنیـن اطالعرسـانی
عمومـی و فرهنگسـازی جدیتـر میتوانـد جایـگاه ایـن
نهـاد بهعنـوان مولـود انقلاب را در اسـتان ارتقـاء دهـد.

■■■

صدور مجوز فعالیت اندیشکده
بانوان جهاددانشگاهی واحد
الزهرا(س)

روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س)،
 ۱۰بهمن :همزمان با والدت بانوی دو عالم حضرت
فاطمهزهرا (س) ،مجوز فعالیت اندیشکده بانوان
جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) از سوی معاونت پژوهشی
جهاددانشگاهی صادر شد.
سیاسـتگذاری و تصمیمگیـری در سـطوح مختلف در
دنیـای امـروز نیـاز بـه تصمیمسـازیها ،ایـده پردازیهـا
و اندیشـهورزیهای سـریع دارد .آنچنانکـه بـا ماهیـت
تحـوالت سـریع جهانـی سـازگار باشـد .اندیشـکدهها
در جهـان بـا همیـن هـدف ،تلاش مینماینـد تـا مسـیر
بیـن اندیشـهورزی و تصمیمگیـری را کوتـاه نماینـد.

یکـی از مسـایلی کـه نیازمنـد چنیـن رسـیدگیای اسـت
مسـایل مربـوط بـه بانـوان اسـت .پررنـگ کـردن نقـش
بانـوان در پیشـرفت کشـور نیازمنـد تمرکـز بـر مسـایل
متفاوتـی از جملـه توانمندسـازی و سلامت اجتماعـی،
تحکیـم خانـواده ،تعالـی جایـگاه خانـواده ،فرزنـد آوری و
تمدن اسلامی اسـت کـه در قالـب کارگروههایـی در این
اندیشـکده بـه فعالیـت خواهنـد پرداخـت.
اندیشـکده بانـوان جهاددانشـگاهی واحـد الزهـرا(س)،
از کلیـه متولیـان و سیاسـتگذاران ،دغدغهمنـدان،
پژوهشـگران و صاحبنظـران حوزه زنـان جهت همفکری،
تبادلنظـر و اندیشـهورزی دعـوت بـه عمـل مـیآورد.

■■■

بستههای مهارت افزایی
و توانمندسازی دانشجویان
برای اشتغال

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه،
 ۱۰بهمنماه :هشتمین جلسه هیات امنا موسسه آموزش
عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه با حضور دکتر سید
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی کشور ،حسین
خوش اقبال معاون ساسی امنیتی استانداری کرمانشاه،
دکتر صادق بیجندی معاون آموزشی جهاددانشگاهی و
جمعی از مسئوالن در سالن شهید نوروز نژاد برگزار شد.
دکتـر خلیـل جلیلـی رییـس موسسـه آمـوزش عالـی
جهاددانشـگاهی کرمانشـاه در حاشـیه برگزاری این جلسه
در گفتوگویـی بـا بیـان اینکه هـدف و برنامـه راهبردی
این مؤسسـه ایجـاد هویـت و تثبیت جایـگاه بهعنوان یک
مؤسسـه پیشـرو در امر اشـتغال و کارآفرینی اسـت افزود:
همـواره ارتقـا کمیـت و کیفیـت آموزشـی و پژوهشـی
مؤسسـه جـز دغدغههـای اصلـی ماسـت و هرگـز اجـازه
نخواهیـم داد هیـچ مسـئلهای این خط قرمز مسـئولیتی و
رسـالت علمـی و آموزشـی مـا را خدشـهدار نماید.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه بـا افتخار اعلام میکنیم
کـه در آذرمـاه سـال جـاری مؤسسـه آمـوزش عالـی
جهاددانشـگاهی کرمانشـاه از هیـات نظـارت ،ارزیابـی و
تعییـن کیفیـت آمـوزش عالی اسـتان عملکـرد مطلوب را
اخـذ نمـود تصریـح کـرد :این موفقیـت نتیجـه تالشهای
شـبانهروزی همکاران مؤسسـه و اسـاتید دلسـوز آن است
رییـس موسسـه آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی
کرمانشـاه ادامـه داد :ایجاد بسـتر و سـاختارهای مناسـب
و باکیفیـت آمـوزش مجـازی و غیرحضـوری قطعـا در این
موفقیـت اثربخـش بـوده و در نظرسـنجی انجـام شـده
در خصـوص کیفیـت برگـزاری کالسهـای آموزشـی
و پژوهشـی در  513کالس آموزشـی ،کارگاههـا و نیـز
آزمونهـای میانتـرم و پایانتـرم از رضایتمنـدی بـاالی
 90درصـد برخـوردار بـوده اسـت.
جلیلـی در ادامـه بـا اشـاره بـه مصوبـات جلسـه هیات
امنـا ،خاطرنشـان کـرد :در بخـش تحصیلات تکمیلی دو
کار ویـژه مصوب شـد اول حمایـت مالـی از پایاننامههای
تحصیلات تکمیلـی کـه به یـک دسـتاورد ویژه بـه لحاظ
تولیـدات علمـی و یـا تجاریسـازی ایـده دسـت یابنـد.
دوم تسـهیل فراینـد تجاریسـازی ایدههـای دانشـجویان
و اساتید.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه مؤسسـه آمـوزش عالـی
جهاددانشـگاهی تنهـا مؤسسـه همجـوار بـا پـارک علـم و
فنـاوری در کشـور اسـت ،گفـت :در مؤسسـه ظرفیتهـا
و زیرسـاختهای مجتمـع تحقیقاتـی را بـرای اسـاتید و
دانشـجویان فراهمشـده اسـت تـا پایاننامههـای محصول
محـور افزایـش یابد.

مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
جهاددانشگاهی:

درمان  ۷۰نوع بیماری با استفاده از
سلولهای بنیادی

مدیرعامـل بانک خـون بند ناف رویان جهاددانشـگاهی
بـا بیـان اینکـه امـروز معتقدند پتانسـیل درمـان  ۷۰نوع
بیمـاری بـا اسـتفاده از سـلولهای بنیـادی وجـود دارد،
گفـت ۱۸۰ :هـزار نمونـه خون بند نـاف را ذخیـره کردیم
کـه ایـن ذخیرهسـازی بزرگتریـن ظرفیـت سـلولی در
خاورمیانه اسـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمان۱۸ ،
بهمنماه :دکتر مرتضی ضرابی مدیرعامل بانک خون
بندناف رویان جهاددانشگاهی در نشستی که در
جهاددانشگاهی کرمان برگزار شد با گرامیداشت یاد
و خاطره شهدا و بزرگداشت ایاماهلل دهه فجر به ارایه
گزارشی از اقدامات انجام شده در مجموعه رویان در
خصوص سلولهای بنیادی بهویژه سلولهای بنیادی خون
بند ناف ،پرداخت.
دکتـر ضرابـی بـا بیـان اینکـه شـرکت فنـاوری
بنیاختههـای رویـان در سـال  ۱۳۸۴بـا هـدف تامیـن
سـلولهای بنیـادی بـرای مصـارف درمانـی آغـاز بـه کار
کـرد ،افـزود :در آن مقطـع یکـی از منابـع سـلولهای
بنیـادی کـه مـورد توجه قـرار گرفـت بحث خـون موجود
در بنـد نـاف و جفـت بود بـه همین دلیـل بانکهای خون
بنـد نـاف در مجموعـه رویـان شـکل گرفـت.
وی افـزود :تـا امـروز و در طول  ۱۵سـال فعالیت۱۸۰ ،
هـزار نمونـه خـون بنـد نـاف را ذخیـره کردیـم کـه ایـن

■■■
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خوزستان:

تغذیه موثر و پیشگیری
و کنترل سرطان

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۱۸ ،بهمنماه :عضو
هیات علمی جهاددانشگاهی خوزستان گفت :پیروی از
یک سبک تغذیه سالم و همچنین داشتن فعالیت بدنی
میتواند عالوه بر پیشگیری از بیماری ،عوارض جانبی
طوالنیمدت پروتکلهای درمانی را در بیماران مبتال  به
سرطان کاهش دهد.
معصومـه تهرانـی عضـو هیـات علمـی گروه پژوهشـی
آمـوزش سلامت جهاددانشـگاهی خوزسـتان اظهـار کرد:
سـرطان تقسـیم غیرطبیعـی سـلولهای بـدن اسـت و
انـواع مختلفـی دارد .عامـل سـرطانزا میتوانـد یک عامل
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رییـس موسسـه آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی
کرمانشـاه تصریـح کـرد :از فرصـت بینظیـر همجـواری
بـا پـارک علـم و فنـاوری بـرای گسـترش ارتبـاط موثر با
سـاختارهای نوآورانـه و فناورانه اسـتفاده نمـوده تا بتوانیم
دسـتاوردهای تحقیقاتـی اسـاتید و دانشـجویان را بـه
تجاریسـازی نزدیـک کنیـم.
وی ادامـه داد :در بخـش حمایـت از طرحهـای
پژوهشـی و مسـئله محـور نیـز بـرای اسـاتید تالشـگر و
دانشـجویان نخبـه؛ اعتبارات ویـژهای را مصـوب نمودهایم
و طرحهـای پژوهشـی بهشـرط داشـتن سـازمان کارفرمـا
و بهرهبـردار ،مشـمول حمایتهـای اعتبـاری مؤسسـه در
قالـب مشـارکت با سـازمان کارفرمـا در اجـرای طرحهای
پژوهشـی خواهنـد بـود.
جلیلـی تاکیـد کـرد :همـه دسـتاوردهای علمـی و
پژوهشـی اسـاتید و دانشـجویان همچون تألیـف و ترجمه
کتـاب ،چـاپ مقـاالت ،ثبـت اختـراع ،تولیـد محصـول،
راهانـدازی یـک هسـته ،شـرکت و یـا سـاختار فناورانـه و
نظایـر آن در قالب شـیوهنامههای تشـویقی مـورد حمایت
ویـژه قـرار خواهنـد گرفـت.
رییـس موسسـه آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی
کرمانشـاه در پایـان بـا اشـاره به اینکـه متعهـد در اجرای
بسـتههای مهـارت افزایـی و توانمندسـازی دانشـجویان
برای اشـتغال و کسـبوکار آینده آنهـا در همه گروههای
آموزشـی مؤسسـه هسـتیم افزود :جزییات این بسـتهها و
فراینـد اجـرای آن در آینـده نزدیـک هم از طریق سـایت
مؤسسـه بـه آدرس  www.jdku.ac.irو هـم از طریق
رسـانهها اطالعرسـانی خواهـد شـد و عالقهمنـدان
بهصـورت حضـوری هـم میتواننـد بـه آدرس کرمانشـاه
بلوار شـهید بهشـتی ،سـه راه  22بهمن ،مؤسسـه آموزش
عالـی جهاددانشـگاهی کرمانشـاه مراجعـه کننـد.

ذخیرهسـازی بزرگتریـن ظرفیـت سـلولی در خاورمیانـه
اسـت و بـه میـزان زیـادی نیـاز کشـور را بـه واردات
سـلولهای بنیـادی خونسـاز از بیـن میبـرد.
مدیرعامـل بانـک خـون بندنـاف رویـان بـا بیـان
اینکـه امـروزه بانکهـای خـون بنـد نـاف در دنیـا تحـت
یـک شـبکه بـه یکدیگـر متصـل هسـتند ،افـزود :امـکان
مبادلـه سـلولهای بنیـادی خونسـاز وجـود دارد امـا
نزدیـک بـه  ۳۰هـزار دالر هزینـه دارد ،بـه همیـن دلیـل
ذخیرهسـازی خـون بند نـاف ،امکان بینیاز شـدن کشـور
را فراهـم میکنـد و حتـی ایـن امـکان را فراهـم میکنـد
تـا سـلولهای بنیـادی را در اختیـار کشـورهای دیگر قرار
د هیم .
وی بـا بیـان اینکـه نمونههـای ذخیـره شـده تاکنـون
بـرای بیمارهـای تاالسـمی ،سـرطانهای خـون ،کمخونی
مـادر زادی و نقـص سیسـتم ایمنـی اسـتفاده شـدهاند،
گفـت :تجربـه اسـتفاده از ایـن سـلولها در ایـران فراهـم
شـده اسـت و امـروز معتقدنـد پتانسـیل درمـان  ۷۰نـوع
بیمـاری بـا اسـتفاده از سـلولهای بنیـادی وجـود دارد.
دکترضرابـی بـه دو نـوع سـلول بنیـادی خونسـاز و
سـلول بنیـادی مزانشـیم اشـاره کـرد و گفـت :جمعآوری
هـر دو نـوع سـلول در مجموعـه رویـان انجـام میگیرد و
در بیماریهـای غیـر خونـی در حـال کارآزمایـی بالینـی
هسـتیم کـه  ۱۲۰بیمـار در ایـن طـرح قـرار گرفتهانـد.
مدیرعامـل بانک خون بندنـاف رویان جهاددانشـگاهی
افـزود :ایـران جـزو کشـورهای پیشـرو در زمینـه
ذخیرهسـازی سـلولهای بنیـادی اسـت و دانـش
سـلولهای بنیـادی در کشـور مـا کاملا بومـی اسـت ،به
همیـن دلیـل درخواسـتهایی بـرای راهانـدازی بانکهای
خـون بنـد نـاف در کشـورهای دیگـر وجـود دارد و
تفاهمنامههایـی نیـز منعقـد شـده اسـت.
دکترضرابـی بـه راهانـدازی اولین پاالیشـگاه محصوالت
زایمانـی بهعنـوان اقدامـی منحصـر بـه فـرد اشـاره کـرد
و گفـت :دفتـر بانـک خـون بنـد نـاف در اسـتان کرمـان
از دفاتـر پیشـگام اسـت کـه بـا حمایـت جهاددانشـگاهی
توسـعه یافـت و تاکنـون دههـا نمونـه از اسـتان کرمـان
جمـعآوری شـده اسـت.
مدیرعامـل بانک خون بندنـاف رویان جهاددانشـگاهی
در پایـان بیـان کـرد :بـه تمـام خانوادههایـی کـه در
آسـتانه تولـد فرزنـد هسـتند بهویـژه خانوادههایـی کـه
در خانـواده عامـل خطـری دارنـد توصیـه میشـود کـه از
فرصـت ذخیرهسـازی سـلولهای بنیـادی اسـتفاده کنند،
امـا اگـر افـراد ایـن فرصـت را نداشـتند و بـه سـلولهای
بنیـادی نیـاز پیـدا کردند بسـته به نـوع نیـاز میتوانند از
نمونههـای ذخیـره شـده اسـتفاده کننـد.

شـیمیایی ،ویروسـی و یـا فیزیکـی باشـد که باعـث القای
سـرطان میشـود.
وی افـزود :سـرطان یـک فرایند سـه مرحلهای شـامل
شـروع ،پیشـرفت و انتشـار اسـت کـه تغذیـه میتوانـد
فراینـد سـرطانزایی را در هـر مرحلـه از سـرطان تحـت
تاثیـر قـرار دهد.
این کارشـناس ارشـد علـوم تغذیه گفت :از میـان ابعاد
مختلـف سـبک زندگـی ،تغذیـه یکـی از قابـل تغییرترین
جنبههـای زندگـی افـراد اسـت کـه میتوانـد بر سلامت
فـرد و خطـر ابتلا بـه سـرطان تاثیـر بگـذارد .پیـروی از
یک سـبک تغذیه سـالم و همچنین داشـتن فعالیت بدنی
میتوانـد علاوه بـر پیشـگیری از بیماری ،عـوارض جانبی
طوالنیمـدت پروتکلهـای درمانـی را در بیمـاران مبتلا
بـه سـرطان کاهش دهـد و با کاهـش بیماریهـای مزمن
همـراه بـا سـرطان ماننـد چاقی ،فشـار خـون بـاال ،چربی
خـون و دیابت شـیرین ،سلامت کلـی و بقای بیمـاران را
ارتقا بخشـد.
وی افـزود :بیـان ژنهـا میتوانـد تحـت تاثیـر مـواد
مغـذی در طـول دوران بـارداری ،کودکـی و تمـام طـول
زندگـی قـرار گیـرد ،بـه گونهای کـه میتوان گفـت تغذیه
و رژیـم غذایـی تقریبـا  ۳۵درصد در بروز انواع سـرطانها
ماننـد سـرطانهای دسـتگاه گـوارش فوقانـی ،پسـتان،
پروسـتات ،روده بـزرگ ،کبـد ،پانکـراس و  ...نقـش دارد.
تهرانـی گفـت :رژیـم غذایـی هـم میتوانـد حـاوی
عوامـل مهارکننـده سـرطان و هـم عوامـل تقویتکننـده
بـروز سـرطان باشـد .چربیهـا بهویـژه چربیهای اشـباع،
گوشـت قرمـز و فرآوریشـده ،دودی شـده و مـواد غذایی
حـاوی نگهدارندههـای غذایـی مانند سوسـیس و کالباس
و انـواع کنسـروها ،برخـی روشهـای پخت گوشـت مانند
کبـاب کـردن در درجـه حرارتهـای بـاال و در تمـاس بـا
شـعله مسـتقیم آتـش و همچنیـن سـرخ کردنهـای زیاد
و دود دادن میتوانـد بـا تولیـد مواد سـرطانزا ،خطر بروز
سـرطان را افزایـش داده و علاوه بر آن احتمال بازگشـت
سـرطان در افـرادی کـه سـابقه ابتلا بـه ایـن بیمـاری را
دارنـد و نیـز احتمـال موفقیـت درمانهـای رایج سـرطان
را کاهـش دهد.
وی افـزود :آبپـز کـردن ،بخارپـز کـردن ،پختـن در
ماکروویـو و فـر از جمله روشهای مناسـب پخت گوشـت
بـه شـمار میرونـد.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی آموزش سلامت
جهاددانشـگاهی خوزسـتان گفـت :یـک رژیـم غذایـی
بـر پایـه مـواد غذایـی گیاهـی ماننـد مصـرف میوههـا و
سـبزیها ،غلات کامـل و تصفیهنشـده و یـا کـم تصفیـه
شـده ماننـد برنـج قهـوهای و یـا پاسـتاهای حـاوی فیبر و
یـا نانهـای حـاوی سـبوس بهجـای نانهـای تهیه شـده
از آرد سـفید و تصفیـه شـده ماننـد نانهـای باگـت و
سـوخاری و یـا انـواع کیکهـا و کلوچههـا و همچنیـن
تاکیـد بـر مصـرف حبوبـات و آجیـل ،همچنیـن مصـرف
لبنیـات کمچـرب و محدودیـت گوشـت قرمـز ،چربیهـا،
روغنهـا و شـیرینیها میتوانـد در برابـر ابتال به سـرطان
نقـش محافظتکننـده داشـته باشـد.
وی بیـان کـرد :ایـن نـوع رژیمهـای غذایـی معمـوال
بـه دلیـل محتـوای بـاالی ویتامینهـا و املاح ،خـواص
آنتیاکسـیدانی و اثـر ضدالتهابـی دارنـد و بـه دلیـل
محتـوای فیبـر بـاال ،از طریق کاهش وزنگیـری و افزایش
احسـاس سـیری و در نتیجـه کاهـش خطر چاقـی ،منجر
بـه کاهـش خطـر سـرطان میشـوند.
تهرانـــی افـــزود :رژیمهـــای غذایـــی بـــر پایـــه
گیاهـــی نـــه تنهـــا در پیشـــگیری از ســـرطان بلکـــه در
کنتـــرل و درمـــان ایـــن بیمـــاری نیـــز نقـــش دارنـــد.
زمان ــی ک ــه از محدودی ــت گوش ــت قرم ــز در رژیمه ــای
غذایـــی بـــر پایـــه گیاهـــی صحبـــت میشـــود ،منظـــور
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اجتنـــاب از خـــوردن گوشـــت قرمـــز بهطـــور کامـــل
نیس ــت؛ زی ــرا گوش ــت قرم ــز منب ــع م ــواد مغ ــذی ب ــا
ارزشـــی ماننـــد پروتئینهـــا ،آهـــن ،روی و ویتامیـــن
 B۱۲اســـت ،بلکـــه بـــر اســـاس مطالعـــات ،محدودیـــت
گوشـــت قرمـــز بـــه معنـــای عـــدم مصـــرف گوشـــت
قرم ــز بی ــش از س ــه وع ــده در هفت ــه مع ــادل  ۳۵۰ت ــا
 ۵۰۰گـــرم وزن پختـــه و یـــا معـــادل  ۷۰۰-۷۵۰گـــرم
وزن خـــام اســـت.
وی تصریـــح کـــرد :در میـــان انـــواع چربیهـــای
موجـــود در رژیـــم غذایـــی ،چربیهـــای اشـــباع و
چربیهـــای ترانـــس ،مضرتریـــن و اســـیدهای چـــرب
غیـــر اشـــباع امـــگا  ۳مفیدتریـــن چربیهـــا هســـتند.
افزایـــش مصـــرف چربیهـــای اشـــباع ماننـــد چربـــی
گوشـــت قرمـــز ،چربـــی لبنیـــات و یـــا انـــواع چربیهـــا
و روغنهـــای حیوانـــی و یـــا روغنهـــای گیاهـــی
هیدروژنـــه شـــده بـــا افزایـــش خطـــر ســـرطان بهویـــژه
ســـرطان پســـتان ارتبـــاط دارد.
ایـــن کارشـــناس ارشـــد علـــوم تغذیـــه افـــزود :از
طرفـــی ،اســـیدهای چـــرب امـــگا  ۳بـــه دلیـــل دارا
بـــودن اثـــرات ضدالتهابـــی ،کاهـــش تکثیـــر و افزایـــش
مـــرگ ســـلولهای ســـرطانی بـــا کاهـــش خطـــر
ســـرطان همـــراه هســـتند .ســـبزیجات بـــا بـــرگ ســـبز
ماننـــد خرفـــه (پرپیـــن) و کاهـــو ،دانـــه و روغـــن بـــذر
کتـــان ،روغـــن کانـــوال (کلـــزا) ،روغـــن هســـته انگـــور،
گـــردو و ماهـــی از منابـــع غذایـــی امـــگا  ۳محســـوب
میشـــوند.
وی گفـــت :ویتامیـــن  Dنیـــز از جملـــه
ویتامینهایـــی اســـت کـــه کمبـــود آن زمینهســـاز
بســـیاری از مشـــکالت و بیماریهـــا از جملـــه ســـرطان
اســـت .بـــر اســـاس مطالعـــات ،ســـطوح ســـرمی باالتـــر
از  ۲۵هیدروکســـی ویتامیـــن  Dبـــا کاهـــش خطـــر
انواعـــی از ســـرطانها بهویـــژه ســـرطان روده بـــزرگ،
ســـرطان پســـتان ،ســـرطان تخمـــدان و ســـرطان
پروســـتات ارتبـــاط دارد.
تهرانـــی افـــزود :برخـــی از بیمـــاران مبتـــا بـــه
ســـرطان اغلـــب بـــه مکملهـــای غذایـــی ماننـــد
مولتیویتامینهـــا و آنتیاکســـیدانها بـــرای
مدیریـــت عالئـــم و آثـــار نامطلـــوب درمـــان مرســـوم
ســـرطان رجـــوع میکننـــد .بـــا ایـــن حـــال ،ایـــن
مکملهـــا میتواننـــد آثـــار مثبـــت بهعنـــوان
مثـــال ،آثـــار ســـینرژیک و افزایـــش اثربخشـــی داروهـــا
یـــا منفـــی بهعنـــوان مثـــال ،تداخـــات متابولیکـــی
و دارویـــی ،کاهـــش مزایـــای درمانـــی درمانهـــای
مرســـوم ســـرطان داشـــته باشـــند.
وی بی ــان ک ــرد :بنابرای ــن بهتری ــن توصی ــه دریاف ــت
ویتامینهـــا ،مـــواد معدنـــی و آنتیاکســـیدانها از
طریـــق منابـــع غذایـــی بهجـــای دریافـــت آنهـــا از
طریـــق مکملهـــا اســـت.
عضـــو هیـــات علمـــی گـــروه پژوهشـــی آمـــوزش
ســـامت جهاددانشـــگاهی خوزســـتان افـــزود :بهطـــور
کلـــی بهمنظـــور پیشـــگیری از ابتـــا بـــه ســـرطان و
یـــا جلوگیـــری از بازگشـــت ســـرطان و نیـــز بهمنظـــور
افزایـــش شـــانس موفقیـــت درمـــان ســـرطان در
بیمـــاران ســـرطانی توصیههـــای تغذیـــهای مشـــترکی
ارای ــه میش ــود .از جمل ــه اینک ــه حداق ــل  ۱۵۰دقیق ــه
فعالی ــت فیزیک ــی ب ــا ش ــدت متوس ــط و ی ــا  ۷۵دقیق ــه
فعالیـــت شـــدید در حداکثـــر ایـــام هفتـــه داشـــته
باشـــید و وزن خـــود را تـــا حـــد امـــکان در محـــدوده
طبیعـــی نگهداریـــد.
وی گف ــت :م ــواد غذای ــی پرکال ــری و نوش ــیدنیهایی
کـــه باعـــث اضافـــه وزن میشـــوند را محـــدود کنیـــد و
از نوشـــیدنیهای شـــیرین اجتنـــاب کنیـــد.

تهران ــی اف ــزود :از م ــواد غذای ــی ب ــا منش ــأ گیاه ــی
ماننـــد میوههـــا و ســـبزیها و حبوبـــات و غـــات
بیشـــتر اســـتفاده کنیـــد و مصـــرف کربوهیدراتهـــای
تصفیـــه شـــده ماننـــد مـــواد تهیـــه شـــده از آردهـــای
ســـفید ماننـــد نـــان باگـــت ،نـــان ســـوخاری و انـــواع
کیـــک و کلوچههـــا و نوشـــیدنیهای شـــیرین و  ...را
محـــدود کنیـــد.
وی بیـــان کـــرد :مصـــرف گوشـــت قرمـــز و مصـــرف
نمـــک را محـــدود کنیـــد .از مصـــرف مـــواد غذایـــی
کپـــکزده نیـــز اجتنـــاب کنیـــد.
ای ــن کارش ــناس ارش ــد عل ــوم تغذی ــه گف ــت :س ــعی
کنیـــد نیازهـــای تغذیـــهای را تنهـــا از طریـــق رژیـــم
غذایـــی تامیـــن کنیـــد نـــه مکملهـــای تغذیـــهای و
ب ــرای ک ــودکان ،تغذی ــه ب ــا ش ــیر م ــادر را م ــورد توج ــه
قـــرار دهیـــد.

تش ــخیص مولکول ــی کووی ــد  19در کش ــور فع ــال اس ــت
از زم ــان آغ ــاز پاندم ــی تاکن ــون ب ــا تولی ــد میلیونه ــا
عـــدد از ایـــن کیـــت تشـــخیصی ضمـــن تامیـــن
بهموقـــع نیـــاز کشـــور بـــه ایـــن محصـــول راهبـــردی
و جلوگیـــری از خـــروج میلیونهـــا یـــورو ارز از کشـــور
بـــا شکســـتن قیمـــت از  160هـــزار تومـــان بـــه زیـــر
 20ه ــزار توم ــان ،دهه ــا ه ــزار میلی ــارد ری ــال از مح ــل
صرفهجویـــی ریالـــی عائـــد کشـــور کـــرده اســـت.
دکتـــر ســـتاری معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییـــس
جمهـــور هـــم بـــا تأییـــد و تقدیـــر از اقدامـــات صـــورت
گرفتـــه بـــر اهمیـــت بـــاالی حرکـــت ایـــن شـــرکت
دانشبنیـــان جهاددانشـــگاهی در تامیـــن بهموقـــع
نیـــاز راهبـــردی کشـــور بـــه کیتهـــای تشـــخیص
مولکولـــی ،رفـــع نیـــاز بـــه بیگانـــگان و صرفهجویـــی
کالن حاصـــل از کاهـــش قیمـــت کیتهـــای
تولیـــدی ایـــن شـــرکت دانشبنیـــان وابســـته بـــه
جهاددانشـــگاهی تاکیـــد کـــرد.

اهمیت باالی حرکت
جهاددانشگاهی در تامین بهموقع
نیاز راهبردی کشور در دوران کرونا
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روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد
جهاددانشگاهی ۱۹ ،بهمنماه:دکتر سورنا ستاری
معاون علمی و دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رییس
جمهور از کارخانه نوآوری بایوتکس پژوهشکده سرطان
معتمد جهاددانشگاهی بازدید کردند.
دکت ــر رامی ــن صرام ــی فروش ــانی در جری ــان بازدی ــد
دکت ــر س ــتاری مع ــاون علم ــی ریی ــس جمه ــور ،دکت ــر
رضایـــی معـــاون اقتصـــادی رییـــس جمهـــور ،دکتـــر
قانع ــی ریی ــس س ــتاد توس ــعه زیســتفناوری و هی ــات
همـــراه از کارخانـــه نـــوآوری بایوتکـــس بـــا یـــادآوری
دشـــواریهای نفسگیـــر نخســـتین روزهـــای پاندمـــی
کوویـــد  19و محدودیتهـــا و مضیقـــه شـــدید کشـــور
در دسترســـی بـــه کیتهـــای تشـــخیصی و حتـــی
اقـــام ســـاده پیشـــگیری از کرونـــا اظهـــار کـــرد :در
آغ ــاز پاندم ــی کرون ــا س ــازمان بهداش ــت جهان ــی تع ــداد
بســـیار معـــدودی کیـــت تشـــخیص کوویـــد  19را در
اختیـــار ایـــران قـــرار داده بـــود و شـــرایط بـــه گونـــهای
بـــود کـــه حتـــی در قبـــال پرداخـــت هزینههـــای
بســـیار گـــزاف هـــم حاضـــر بـــه تحویـــل کیتهـــای
تشـــخیصی و حتـــی ماســـک بـــه ایـــران نبودنـــد.
رییـــس پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد
جهاددانشـــگاهی بیـــان کـــرد :در آن مقطـــع بـــود کـــه
در حرکتـــی جهـــادی بـــا حمایـــت معاونـــت علمـــی و
فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری و ســـتاد اجرایـــی فرمـــان
حض ــرت ام ــام (ره) ،نخس ــتین کی ــت تش ــخیص کووی ــد
 19را در قالـــب یـــک شـــرکت دانشبنیـــان در کشـــور
تولیـــد کـــرده و بـــا کســـب مجوزهـــای الزم بهســـرعت
تولیـــد انبـــوه آن را آغـــاز کردیـــم.
وی خاطرنشـــان کـــرد :ایـــن موفقیـــت در شـــرایطی
حاصـــل شـــد کـــه هیـــچ تجربـــه قبلـــی در زمینـــه
تولیـــد کیتهـــای تشـــخیص ملکولـــی ویـــروس در
پژوهشـــکده معتمـــد جهاددانشـــگاهی کـــه در حـــوزه
ســـرطان فعـــال اســـت ،وجـــود نداشـــت و تولیـــد ایـــن
کیتهـــا بـــار دیگـــر نقـــش راهبـــردی و منحصـــر بـــه
فـــرد جهاددانشـــگاهی و شـــرکتهای دانشبنیـــان در
تامی ــن نیازه ــای کش ــور را ب ــه منص ــه ظه ــور رس ــاند.
رییـــس پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد
جهاددانشـــگاهی تصریـــح کـــرد :ایـــن پژوهشـــکده کـــه
در حـــال حاضـــر بهعنـــوان تولیدکننـــده اصلـــی کیـــت

اخذ مجوز تاسیس و راهاندازی
مرکز «آموزش و اختالالت
یادگیری» در جهاددانشگاهی
استان مرکزی

روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی،
 ۲۴بهمنماه :مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری
جهاددانشگاهی استان مرکزی از اخذ مجوز تاسیس
و راهاندازی مرکز آموزش و اختالالت یادگیری در
جهاددانشگاهی استان مرکزی خبر داد.
محمـــد طالبـــی مدیـــر مرکـــز فـــوق تخصصـــی
درمـــان نابـــاروری جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی
بـــا اعـــام ایـــن خبـــر ،اظهـــار کـــرد :مرکـــز آمـــوزش
و توانبخشـــی دانـــش آمـــوزان بـــا مشـــکالت ویـــژه
یادگی ــری خورش ــید مج ــوز فعالی ــت خ ــود را از س ــوی
ش ــورای نظ ــارت م ــدارس و مراک ــز غیردولت ــی اس ــتان
دریافـــت کـــرد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در مراکـــز اختـــاالت
یادگیـــری بـــه دانشآمـــوزان مقطـــع ابتدایـــی
خدمـــات ارایـــه میشـــود ،افـــزود :در ایـــن مراکـــز
دانشآموزانـــی کـــه دچـــار اختـــال یادگیـــری و
ذهنـــی هســـتند آمـــوزش داده میشـــوند.
طالب ــی اضاف ــه ک ــرد :دانشآموزان ــی در ای ــن مراک ــز
ثبتنـــام و آمـــوزش میشـــوند کـــه عقبماندگـــی
ذهنـــی ندارنـــد ،امـــا در یکـــی از زمینههـــای درســـی
و یادگیـــری نیـــاز بـــه بازآمـــوزی و توانبخشـــی دارنـــد،
چراک ــه عم ــده اخت ــال ای ــن دس ــته از دان ــش آم ــوزان
در گ ــوش دادن ،فک ــر ک ــردن ،س ــخن گفت ــن ،خوان ــدن،
نوشـــتن ،درک مطلـــب ،هجـــی کـــردن ،محاســـبه و
جمـــع و تفریـــق اعـــداد و مهارتهـــای آموختـــن
اســـت.
ایـــن مقـــام مســـوول بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مرکـــز
آمـــوزش و اختـــاالت یادگیـــری در ارتقـــای کیفیـــت
آمـــوزش ،کاهـــش نـــرخ تـــرک تحصیـــل و کاهـــش
افـــت تحصیلـــی دانشآمـــوزان تأثیـــر بســـزایی دارنـــد،
خاطرنش ــان ک ــر :ای ــن مرک ــز ب ــا ه ــدف ارای ــه خدم ــات
مشـــاورهای و توانبخشـــی بـــا مدیریـــت بهـــار رســـتمی
در مجتم ــع درمان ــی جهاددانش ــگاهی اس ــتان مش ــغول
فعالیـــت اســـت.

استاندار آذربایجان غربی:

■■■

بازدید رییس مرکز تربیت مربی و
پژوهشهای فنی و حرفهای کشور
از پارک علم و فناوری البرز

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری
البـــرز جهاددانشـــگاهی ۲۴ ،بهمنمـــاه :رییـــس،
معـــاون و کارشناســـان مرکـــز تربیـــت فنـــی ســـازمان
فنـــی و حرفـــهای مســـتقر در اســـتان البـــرز از پـــارک
عل ــم و فن ــاوری الب ــرز جهاددانش ــگاهی بازدی ــد کردن ــد.
در ایـــن بازدیـــد کـــه بـــا همراهـــی مهنـــدس
مه ــدی عباس ــی ریی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز
صـــورت گرفـــت؛ زمینههـــا و راهکارهـــای توســـعه
همکاریهـــا در زمینـــه کســـب مهـــارت مربیـــان
ســـازمان فنـــی و حرفـــهای در پـــارک علـــم و فنـــاوری
البـــرز جهاددانشـــگاهی ،مهارتآمـــوزی جوانـــان و
دانشآموختـــگان و تهیـــه و تدویـــن اســـتانداردها و
مهارتهـــا و  ...مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار گرفـــت.
در ابتـــدای این بازدیـــد مهندس مهدی عباســـی
مطابـــق بـــا اشـــاره بـــه فعالیتهـــا ،پتانســـیلها
و ظرفیتهـــای مجتمـــع تحقیقاتـــی شـــهدای
جهاددانشـــگاهی و پـــارک علم و فنـــاوری البرز گفت:
خوشـــحالیم که ریاست فعلی ســـازمان فنی و حرفهای
فردی دانشـــگر و مهارت محور هســـتند و بـــا ادبیات
دانشـــگاهها و پارکهـــای علـــم و فناوری آشـــنایی
کامل دارنـــد که میتوانـــد زمینهســـاز همکاریهای
خوبی بین پارکهـــای علم و فنـــاوری و مراکز فنی و
حرفهای کشـــور باشد.
رییس پـــارک علم و فنـــاوری البرز بر گســـترش
همکاری بـــا مدل برنـــده و برنـــده اشـــاره و تاکید
کـــرد :به دنبـــال افزایش اشـــتغال فنـــاوران و فروش
شـــرکتهای دانشبنیـــان و فنـــاور و همـــکاری و
همافزایـــی بیشـــتر شـــرکتها و مراکز رشـــد فعال
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اس ــتاندار آذربایج ــان غرب ــی از خبرگ ــزاری ایس ــنای
اســـتان بازدیـــد کـــرد و گفـــت :فعالیـــت خبرگـــزاری
ایســـنا در جهـــت تنویـــر افـــکار عمومـــی قابلتقدیـــر
اســـت.
رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی آذربایج ــان
غربـــی ۲۷ ،بهمنمـــاه :محمدصـــادق معتمدیـــان
اســـتاندار آذربایجـــان غربـــی از خبرگـــزاری ایســـنای
اســـتان بازدیـــد کـــرد.
وی در ایـــن بازدیـــد بـــا بیـــان اینکـــه فعالیـــت
خبرگـــزاری ایســـنا در جهـــت تنویـــر افـــکار عمومـــی
قابلتقدیـــر اســـت ،افـــزود :ایســـنا بهعنـــوان یـــک
خبرگ ــزاری ب ــا س ــابقه و وزی ــن ط ــی  22س ــال فعالی ــت
خـــود در تمامـــی دولتهـــا اســـتقالل خـــود را حفـــظ
کـــرده و بـــا انتشـــار اخبـــار درســـت و شـــفاف بـــه
رســـالت خـــود در آگاهـــی بخشـــی جامعـــه بهخوبـــی
عم ــل ک ــرده اس ــت ک ــه ای ــن ام ــر از نق ــاط ق ــوت ای ــن
خبرگـــزاری اســـت.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه آذربایجـــان غربـــی دارای
ظرفیتهـــا و ویژگیهـــای منحصربهفـــردی اســـت
و بایـــد همـــه بخشهـــا را براســـاس ظرفیتهـــای
موجـــود ســـازماندهی کنیـــم ،گفـــت :شـــرایط
اســـتان بـــا ســـایر اســـتانها متفـــاوت اســـت و بـــر
همیـــن اســـاس بایـــد ظرفیـــت ایســـنا در آذربایجـــان
غربـــی بـــا ســـایر اســـتانهای کشـــور متفـــاوت باشـــد
بهطوریکـــه مجموعـــهای پویـــا و چابـــک باشـــد تـــا
بـــه مأموریـــت خـــود بـــه نحـــو احســـن بپـــردازد.
اســـتاندار آذربایجـــان غربـــی ادامـــه داد :رســـالتی
ک ــه ایس ــنا در آذربایج ــان غرب ــی دارد حتم ــا ب ــا س ــایر
اســـتانها متفـــاوت اســـت و ویژگیهـــای هممـــرزی
بـــا  3کشـــور و تنـــوع اقـــوام و ادیـــان از مزیتهـــای
آذربایج ــان غرب ــی نس ــبت ب ــه س ــایر اس ــتانها اس ــت.
معتمدیـــان بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه توازنـــی بیـــن
نمایندگیهـــای ایســـنا در شـــهرهای مختلـــف اســـتان
وجـــود داشـــته باشـــد ،گفـــت :بایـــد نمایندگیهـــای
ایســـنا در کشـــورهای همســـایه و منطقـــه نیـــز ایجـــاد
شـــود و بهواســـطه منافـــع مشـــترکی کـــه بیـــن ایـــران
و کشـــورهای ترکیـــه ،عـــراق و آذربایجـــان وجـــود
دارد حتـــی بایـــد تحـــوالت کشـــورهای همســـایه را
بهعن ــوان اخب ــار م ــورد نی ــاز رص ــد و منعک ــس کنی ــم
و در ایـــن راســـتا امـــور بینالملـــل خبرگـــزاری ایســـنا
در کشـــورهای همســـایه مخصوصـــا ترکیـــه ایجـــاد
شـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از مطالبـــات و
رویکردهـــای ایســـنا بایـــد راهانـــدازی دفتـــر ایســـنا
در کشـــورهای همســـایه و ترکیـــه باشـــد ،ادامـــه داد:
بایـــد فعالیـــت خبـــری را در منطقـــه گســـترش داده و
اخبـــار مهـــم و مباحـــث اقتصـــادی ترکیـــه را کـــه در
اقتص ــاد اس ــتان م ــا میتوان ــد تاثیرگ ــذار باش ــد ،رص ــد
و منتشـــر شـــود.
اســـتاندار آذربایجـــان غربـــی گفـــت :هیـــچ جـــای
کشـــور چنیـــن ترکیـــب جمعیتـــی متنوعـــی وجـــود
نـــدارد و بایـــد ســـعی کنیـــم در جهـــت انسجامبخشـــی
اقـــوام ،مذاهـــب و ادیـــان در چهارچـــوب سیاســـتهای
نظـــام تـــاش کنیـــم.
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ایسنا با انتشار اخبار
درست و شفاف به رسالت خود
در آگاهی بخشی جامعه بهخوبی
عمل کرده است

وی اظهـــار کـــرد :نـــگاه فرصتـــی در حـــوزه اقـــوام
بایـــد تقویـــت یابـــد چراکـــه قطعـــا ایـــن تقویـــت،
آســـیبهایی کـــه زمینههـــای واگرایـــی را فراهـــم
میکنـــد بـــه حداقـــل میرســـاند.
اســـتاندار بـــا بیـــان اینکـــه تصویـــر زیبایـــی از
اســـتان را بایـــد معرفـــی کنیـــم و از ترســـیم نـــگاه
امنیت ــی اس ــتان در اذه ــان بای ــد پرهی ــز ش ــود ،گف ــت:
آذربایجـــان غربـــی بـــه جهـــت وجـــود چتـــر امنیتـــی
قـــوی یکـــی از اســـتانهای امـــن کشـــور اســـت و
امنیـــت کامـــل در ایـــن اســـتان برقـــرار اســـت.
معتمدیـــان بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از آســـیبهای
جـــدی آذربایجـــان غربـــی ایـــن اســـت کـــه مـــا
نتوانســـتهایم توانمندیهـــای اســـتان را بـــه کشـــور و
منطق ــه معرف ــی کنی ــم ،تصری ــح ک ــرد :بای ــد رس ــانهها
در ای ــن زمین ــه بیش ــتر ت ــاش کنن ــد و توانمندیه ــای
اســـتان در زمینههـــای مختلـــف از جملـــه معـــدن،
گردشـــگری و ســـایر ظرفیتهـــا را معرفـــی کـــرده و
گزارشهـــای مثبـــت و اثرگـــذار منتشـــر کننـــد و کار
اقناعســـازی و بیـــان برنامههـــای دولـــت بـــرای مـــردم
بایـــد در اولویـــت قـــرار گیـــرد.
وی گفـــت :رســـانهها نقـــش خـــود را در جبـــران
عقبماندگیهـــا در حوزههـــای مختلـــف از جملـــه
تغییـــر الگـــوی کشـــت و توســـعه کشـــت گلخانـــهای
را بـــا انتشـــار اخبـــار و گزارشهـــای ویـــژه در جهـــت
اقناعســـازی افـــکار عمومـــی و جـــذب ســـرمایهگذار
ایفـــا کننـــد.
معتمدیـــان تاکیـــد کـــرد :دســـتگاهها بایـــد ارتبـــاط
تنگاتنگـــی بـــا رســـانهها داشـــته باشـــند و روابـــط
عمومیهـــا را تقویـــت کننـــد تـــا عقبماندگیهـــای
موجـــود در اســـتان بـــا حضـــور اثربخـــش رســـانهها
جبـــران شـــود
اس ــتاندار آذربایج ــان غرب ــی ب ــا بی ــان اینک ــه تبیی ــن
برنامههـــا و سیاســـتهای درســـت در رشـــد و توســـعه
کشـــور بســـیار موثـــر اســـت و رســـانهها بـــا دســـتگاهها
ب ــرای تبیی ــن برنامهه ــا ارتب ــاط برق ــرار کنن ــد ،گف ــت:
بـــرای پایهگـــذاری اقتصـــادی و ریلگـــذاری در ایـــن
حـــوزه نیـــاز بـــه تبییـــن برنامههـــا داریـــم کـــه نقـــش
رســـانهها در ایـــن امـــر بســـیار تأثیـــر گـــذار اســـت.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بســـیاری از ظرفیتهـــای
اســـتان ناشـــناخته و مغفـــول مانـــده اســـت ،گفـــت:
اگـــر بخواهیـــم اقتصـــاد اســـتان شـــکوفا شـــود بایـــد
ظرفیتهـــای بالقـــوه را بـــه بالفعـــل برســـانیم کـــه
رس ــانهها نی ــز بای ــد در ای ــن زمین ــه ب ــا تولی ــد اخب ــار
پرمحتـــوا تـــاش کننـــد.
معتمدیـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بایـــد اثـــر
ظرفیتهـــا و مزیتهـــای موجـــود اســـتان در
معیش ــت م ــردم نم ــود پی ــدا کن ــد ،خاطرنش ــان ک ــرد:
آذربایج ــان غرب ــی دارای زیرس ــاختهای بس ــیار خوب ــی
اســـت امـــا بـــرای توســـعه اقتصـــادی اســـتان بایـــد
حلقهه ــای مفق ــوده در اس ــتان شناس ــایی ش ــود و ای ــن
حلقههـــا را بـــه هـــم متصـــل کنیـــم تـــا بـــا تکمیـــل
زیرســـاختها ،شـــاهد توســـعه اســـتان باشـــیم.
وی بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم تقویـــت ســـرمایهگذاری
در اســـتان گفـــت :درخواســـتهای متعـــددی از
شـــرکتهای بـــزرگ بـــرای ســـرمایهگذاری در اســـتان
صـــورت گرفتـــه کـــه متاســـفانه بـــه دلیـــل وجـــود
موانـــع ســـرمایهگذاری محقـــق نشـــده اســـت کـــه
بایـــد بـــا تغییـــر رویکردهـــا و رفـــع دســـتورالعملها
و موانـــع انقباضـــی ،زمینـــه ســـرمایهگذاری را بـــرای
بخـــش خصوصـــی در اســـتان فراهـــم کنیـــم.
همچنیـــن دکتـــر رضـــا حســـین زاده سرپرســـت
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی در ایـــن دیـــدار

ضمـــن قدردانـــی از حضـــور اســـتاندار در خبرگـــزاری
ایســـنا و جهاددانشـــگاهی اســـتان بـــا بیـــان اینکـــه در
ط ــول  43س ــال از ب ــه ثم ــر رس ــیدن انق ــاب اس ــامی،
مـــردم پایـــداری و اســـتقامتهای هـــای فراوانـــی را از
خـــود نشـــان دادنـــد ،افـــزود :ایـــران بـــا توانمندیهـــا
و افتخـــارات فراوانـــی کـــه تاکنـــون در حوزههـــای
مختلـــف کســـب کـــرده اســـت در منطقـــه و دنیـــا
حرف ــی ب ــرای گفت ــن دارد و جهاددانش ــگاهی بهعن ــوان
مولـــود مبـــارک انقـــاب در ایـــن راســـتا همـــواره در
تـــاش بـــوده و میتوانـــد مســـئولیتهای بـــزرگ
دیگـــری در جهـــت شـــکوفایی علمـــی و اقتصـــادی
کشـــور بـــر عهـــده بگیـــرد و قدمهـــای خوبـــی بـــردارد.
حســـین زاده بـــا بیـــان اینکـــه خبرگـــزاری ایســـنا
فعالیـــت خبـــری خـــود را از ســـال  78آغـــاز کـــرده
اســـت ،گفـــت :بـــا تاســـیس ایســـنا انحصـــار رســـانهای
کشـــور توســـط ایـــن خبرگـــزاری بـــا بدنـــهای
دانشـــجویی شکســـته شـــد و ســـایر خبرگزاریهـــا
پـــس از ایســـنا وارد عرصـــه رســـانهای شـــدند.
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی بـــا
بیـــان اینکـــه ایســـنا در رتبهبنـــدی وزارت ارشـــاد
همـــواره حائـــز رتبههـــای برتـــر بیـــن خبرگزاریهـــای
کش ــور اس ــت ،ادام ــه داد :خبرگ ــزاری ایس ــنا در اس ــتان
نی ــز ب ــا تولی ــد روزان ــه  10ت ــا  14خب ــر و س ــاالنه 4500
خبـــر در حوزههـــای اقتصـــادی ،سیاســـی ،اجتماعـــی،
فرهنگ ــی و ورزش ــی و  ...گام موث ــری در تولی ــد محت ــوا
و معرفـــی فرصتهـــای اســـتان برداشـــته اســـت.
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در ایـــن مجموعه با بخشهـــای مختلـــف مهارتی و
فنـــاوری بهویـــژه مراکز فنـــی و حرفهای هســـتیم.
در ادامـــه ایـــن نشســـت دکتـــر رضـــا باجولونـــد
رییـــس مرکـــز تربیـــت مربـــی و پژوهشهـــای فنـــی و
حرف ـهای کشــور بــا اشــاره بــه امکانــات خــوب مجتمــع
تحقیقاتـــی شـــهدای جهاددانشـــگاهی و پـــارک علـــم و
فنـــاوری البـــرز گفـــت :بـــا توجـــه بـــه نیـــاز روز بایـــد
تغییرات ــی در ارای ــه آموزشه ــا ایج ــاد کنی ــم .در ح ــال
حاضـــر بـــه تولیـــد محتـــوا ،استانداردســـازی و منابـــع
آموزش ــی نی ــاز داری ــم ک ــه بای ــد در ای ــن زمینهه ــا ب ــا
پارکهـــای علـــم و فنـــاوری و مراکـــز رشـــد و مراکـــز
نـــوآوری بیـــش از پیـــش همـــکاری کنیـــم.
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پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تجدید میثاق
جهادگرانجهاددانشگاهی
با آرمانهای انقالب اسالمی
و امام خمینی (ره)

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی۱۹ ،
بهمنمـــاه:در آســـتانه چهـــل و ســـومی ســـالگرد
پیـــروزی انقـــاب اســـامی ،رییـــس و جمعـــی از
جهادگـــران جهاددانشـــگاهی بـــا همـــراه مســـئوالن
وزارت علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری و نهـــاد نمایندگـــی
مقـــام معظـــم رهبـــری در دانشـــگاهها و جمعـــی از
دانشـــگاهیان ضمـــن حضـــور در مرقـــد بنیانگـــذار
انقـــاب اســـامی و تجدیـــد میثـــاق بـــا آرمانهـــای
انقـــاب اســـامی و امـــام خمینـــی (ره) بـــا مقـــام
معظـــم رهبـــری تجدیـــد بیعـــت کردنـــد.
همزمـــان بـــا هشـــتمین روز از ایـــاماهلل دهـــه
مبـــارک فجـــر در چهـــل و ســـومین ســـالگرد پیـــروزی
انقـــاب اســـامی ،دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی و جمعـــی از جهادگـــران بـــا همراهـــی
دکتـــر محمدعلـــی زلفـــی گل وزیـــر علـــوم ،تحقیقـــات
و فنـــاوری ،حجتاالسالموالمســـلمین مصطفـــی
رســـتمی رییـــس نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم
رهبـــری در دانشـــگاهها و جمعـــی از دانشـــگاهیان
ضمـــن حضـــور در مرقـــد بنیانگـــذار انقـــاب اســـامی
و تجدیـــد میثـــاق بـــا آرمانهـــای انقـــاب اســـامی و
ام ــام خمین ــی (ره) ب ــا مق ــام معظ ــم رهب ــری تجدی ــد
بیعـــت کردنـــد.
حاض ــران در ای ــن مراس ــم ب ــا نث ــار فاتح ــه ب ــه روح
بلنـــد و ملکوتـــی بنیانگـــذار کبیـــر انقـــاب اســـامی،
بـــه مقـــام شـــامخ ایشـــان ادای احتـــرام کـــرده و بـــا
رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی ،حضـــرت آیـــت الـــه
خامنـــهای (مدظلهالعالـــی) تجدیـــد بیعـــت کردنـــد.
قرائـــت بیانیـــه اعـــام مواضـــع دانشـــگاهیان کشـــور
در زمین ــه دس ــتاوردهای دانش ــگاهها و مراک ــز آم ــوزش
عالـــی در ســـالهای پـــس از پیـــروزی انقـــاب
اســـامی و آمادگـــی دانشـــگاهیان بـــرای صیانـــت از
جایـــگاه علمـــی کشـــور از دیگـــر برنامههـــای ایـــن
مراســـم بـــود.

■■■

شناسایی مؤلفههای اثرگذار بر
شادی و نشاط دانشجویان دانشگاه
صنعتی اصفهان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی

اصفهـــان ۱۹ ،بهمنمـــاه :توســـط گـــروه
نیازســـنجی و مطالعـــات فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی
صنعتـــی اصفهـــان ،مؤلفههـــای اثرگـــذار بـــر شـــادی
و نشـــاط دانشـــجویان دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان
شناســـایی شـــد.
در ایـــن مطالعـــه کـــه بـــه روش "دلفـــی" و بـــا
اســـتفاده از فضـــای مجـــازی و پســـت الکترونیـــک
انجـــام شـــد ،دیـــدگاه  70نفـــر از دانشـــجویان و
صاحبنظـــران حـــوزه فرهنگـــی و دانشـــجویی مـــورد
بررســـی قـــرار گرفـــت.
ارتقـــای اعتمـــاد اجتماعـــی ،برگـــزاری برنامههـــای
شـــاد بـــه مناســـبتهای مذهبـــی – ســـنتی ،ایجـــاد
فضـــا بـــرای برونریـــزی دانشـــجو ،اصـــاح تعامـــل
اســـتاد و دانشـــجو ،برگـــزاری برنامههـــای ارتبـــاط
صمیمـــی بـــا اســـاتید ،اصـــاح آلودگیهـــای صوتـــی
و بصـــری دانشـــگاه ،تاکیـــد بـــر مقولـــه شـــاگرد
پـــروری و مربـــی محـــوری ،افزایـــش ســـطح مشـــارکت
و ارتباطـــات ،مدیریـــت فضـــای مجـــازی و جلوگیـــری
از انتشـــار پیامهـــای مایـــوس کننـــده ،انتشـــار اخبـــار
امیدبخـــش بهخصـــوص در حـــوزه علـــم و فنـــاوری،
ازجمل ــه م ــوارد اس ــتخراج ش ــده در ای ــن ط ــرح اس ــت.

■■■

بازدید وزیر پیشین امور
خارجه کشورمان از سازمان
قرآنی دانشگاهیان
کشور

روابـــط عمومـــی ســـازمان قرآنـــی
دانشـــگاهیان کشـــور ۲۰ ،بهمنمـــاه :منوچهـــر
متکـــی وزیـــر پیشـــین امـــور خارجـــه کشـــورمان
صبـــح 19 ،بهمنمـــاه بـــا حضـــور در ســـازمان قرآنـــی
دانشـــگاهیان کشـــور از بخشهـــای مختلـــف ایـــن
ســـازمان بازدیـــد بـــه عمـــل آورد.
وی ضم ــن بازدی ــد در وبین ــار بینالملل ــی «گفتم ــان
انقـــاب اســـامی؛ نرمافـــزار مقاومـــت در جهـــان» کـــه
در آســـتانه چهلوســـومین ســـالروز پیـــروزی انقـــاب
اســـامی بـــه میزبانـــی ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان
کشـــور برگـــزار شـــد نیـــز بهصـــورت ویدئوکنفرانـــس
در اســـتودیو مبیـــن شـــرکت کـــرد.
بخشـــی از صحبتهـــای متکـــی در ایـــن وبینـــار
دربـــاره تأثیـــر پیامهـــای امـــام خمینـــی (ره) بـــر آغـــاز
و تقویـــت دیپلماســـی نـــرم بـــود.

■■■
در سازمان تجاریسازی فناوری و اقتصاد
دانشبنیان جهاددانشگاهی:

صندوق پژوهش
و فناوری جهاددانشگاهی
راهاندازی شد

روابـــط عمومـــی ســـازمان تجاریســـازی
فنـــاوری و اقتصـــاد دانشبنیـــان
جهاددانشـــگاهی ۲۰ ،بهمنمـــاه :صنـــدوق
پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی بهمنظـــور ارایـــه
انـــواع خدمـــات مالـــی و توســـعه بـــازار بـــه طرحهـــای
فناورانـــه و نوآورانـــه و نیـــز شـــرکتهای دانشبنیـــان
و تخصصـــی در محـــل ســـتفا تاســـیس شـــد.

ضـــرورت و اهمیـــت مباحـــث تامیـــن مالـــی منجـــر
بـــه شـــکلگیری صندوقهـــای پژوهـــش و فنـــاوری
در ایـــران بهعنـــوان یکـــی از نهادهـــای متناســـب بـــا
ایـــن کارکـــرد طبـــق برنامههـــای توســـعه و ســـایر
قوانیـــن کشـــور شـــده اســـت.
جهاددانشـــگاهی نیـــز بـــر اســـاس مأموریـــت و
اه ــداف و همچنی ــن س ــوابق و تج ــارب ارزن ــده و موث ــر
در حـــوزه اجـــرای برنامههـــا و طرحهـــای آموزشـــی،
فرهنگـــی ،پژوهشـــی و فنـــاوری ،تجاریســـازی
و نـــوآوری فناورانـــه اقـــدام بـــه مشـــارکت در
تاســـیس صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری غیردولتـــی
جهاددانشـــگاهی کـــرده اســـت.
ایـــن صنـــدوق توســـط جهاددانشـــگاهی ،دانشـــگاه
علـــم و فرهنـــگ ،موسســـه علمـــی کاربـــردی و
تعـــدادی از شـــرکتهای دانشبنیـــان و تخصصـــی
تاســـیس شـــده و مجـــوز فعالیـــت خویـــش را
از دبیرخانـــه کارگـــروه در صنـــدوق نـــوآوری و
شـــکوفایی ریاســـت جمهـــوری در بهمنمـــاه ســـال
جـــاری دریافـــت نمـــود.
ایجـــاد و توســـعه ابزارهـــا و ســـازوکارهای مناســـب
مشـــارکت و تامیـــن مالـــی طرحهـــای نوآورانـــه
و فناورانـــه بهویـــژه در مراحـــل تجاریســـازی و
بهرهبـــرداری یکـــی از مهمتریـــن اقدامهـــای
ضـــروری و موثـــر ایـــن صنـــدوق در راســـتای تقویـــت
و تکمیـــل چرخـــه نـــوآوری و گســـترش اقتصـــاد
دانشبنیـــان کشـــور اســـت.
گفتنـــی اســـت ،موضـــوع فعالیـــت صندوقهـــای
پژوه ــش و فن ــاوری طب ــق اساس ــنامه مص ــوب هی ــات
وزیـــران شـــامل ارایـــه خدمـــات مالـــی و تســـهیالتی
بـــه اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی ،ارایـــه خدمـــات
ضمانتنامـــهای بـــرای اجـــرای طر حهـــای
پژوهشـــی ،فنـــاوری ،نـــوآوری و تجار یســـازی
نتایـــج پژوهشهـــا ،جـــذب و یـــا هدایـــت منابـــع
مالـــی دولتـــی ،بانکهـــا و مؤسســـات اعتبـــاری و
ســـایر صندوقهـــای مجـــاز در راســـتای اجـــرای
طر حهـــای فناورانـــه و نوآورانـــه ،ســـرمایهگذاری
خطرپذیـــر در طر حهـــای پژوهشـــی و فنـــاوری،
مشـــارکت و ســـرمایهگذاری در ایجـــاد ،توســـعه،
راهبـــری و توانمندســـازی شـــرکتهای پژوهشـــی و
فنـــاوری و دانشبنیـــان ،همـــکاری بـــا موسســـات و
نهاده ــای داخل ــی و خارج ــی و عضوی ــت در مجام ــع
تخصصـــی مرتبـــط ،اخـــذ و اعطـــای کارگـــزاری
و عاملیـــت منابـــع مالـــی اشـــخاص حقیقـــی و
حقوقـــی دولتـــی و غیردولتـــی در حـــوزه پژوهـــش و
فنـــاوری ،ارایـــه خدمـــات ارزیابـــی و امکانســـنجی
طر حهـــای کســـبوکار و نظـــارت ،ارز شگـــذاری
پروژ ههـــا و طر حهـــای پژوهشـــی و فنـــاوری،
ارایـــه خدمـــات توانمندســـازی بـــه فنـــاوران و
نـــوآوران ،ارایـــه انـــواع تســـهیالت مالـــی و خدمـــات
توس ــعه ب ــازار نظی ــر ضمانتنام ــه ،لیزین ــگ ،ف ــروش
اقســـاطی ،خدمـــات کارگـــزاری و عاملیـــت مالـــی
در مدیریـــت وجـــوه اداره شـــده ،ســـرمایهگذاری
و مشـــارکت در حـــوزه شـــرکتهای فنـــاور و
دانشبنیـــان و همچنیـــن مشـــارکت در تدویـــن
سیاســـتها ،اولویتهـــا و مقـــررات مرتبـــط
بـــا اهـــداف صندوقهـــا در کشـــور و کمـــک بـــه
ســـاماندهی و همافزایـــی حمایتهـــای موجـــود در
کشـــور اســـت.
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کتــاب
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رومنایی از جدیدترین آثار انتشارات
جهاددانشگاهیاصفهان

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اصفهــان ۲8،دی مــاه:
آییــن رونمایــی از ســه کتابــی کــه بهتازگــی از ســوی
انتشــارات جهاددانشــگاهی اصفهــان بــه چــاپ رســیده
همــراه بــا خبرهایــی جدیــد از جانــب معــاون فرهنگــی و
تقدیــر از مترجمــان اثــر شایســته تقدیــر شــناخته شــده
در بیســت و ســومین جشــنواره بینالمللــی قصهگویــی
همــراه بــود.
محمدرضــا رهبــری سرپرســت معاونــت فرهنگــی
جهاددانشــگاهی اصفهــان ،در آییــن رونمایــی از تازههــای
نشــر جهاددانشــگاهی اصفهــان کــه در کتــاب فروشــی
اردیبهشــت جهاددانشــگاهی اصفهــان برگــزار شــد ،گفــت:
بســیاری از چهرههــای دانشــگاهی ،کتــاب فروشــی
جهاددانشــگاهی را بــا شــمایل متفــاوت بــه یــاد داشــته
و بــا آن خاطــره دارنــد؛ مجموع ـهای کــه مطابــق بــا نیــاز
مخاطــب پوسـتاندازی کــرده و ایــن آییــن نیــز کــه بــرای
برگــزاری آن دور هــم جمــع شــدهایم ،ســوای رونمایــی از
کتــاب ،رونمایــی از انتشــارات کهنســال امــا جــوان شــده
جهاددانشــگاهی اصفهــان هــم هســت.
وی ادامــه داد :انتشــارات جهاددانشــگاهی اصفهــان ،هــم
در ظاهــر و هــم در فرآیندهــای انتخــاب و انتشــار کتــاب
تغییــر کــرده و بــه ســمت دقــت و کیفیــت بیشــتر رفتــه
اســت .ایــن پیشــرفت ،نویددهنــده اطمینانــی بیــش از
پیــش بــه کتابهــای ایــن انتشــارات خواهــد بــود.

سرپرســت معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی اصفهــان،
بــا اشــاره بــه ســه اثــر تــازه ایــن انتشــارات ،گفــت:
کتابهــای جدیــد نشــر جهاددانشــگاهی ،خوشخوانتــر،
خوشدســتتر و روزآمــد شــده و ایــن ارتقــای کیفیــت،
نشــاندهنده زحمــات چندماهــه رییــس و مدیــر انتشــارات
جهاددانشــگاهی اصفهــان اســت.
محســن لعلــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه فرهنگیــان
و مترجــم کتابهــای «هــر احساســی را بــاور نکــن»،
«راهبردهــای درمــان شــناختی رفتــاری در درمــان
کــودکان و نوجوانــان مضطــرب و افســرده» و «فنــون
درمــان شــناختی رفتــاری در درمــان اختــاالت روانــی»
نیــز در ایــن آییــن ،بــا بیــان اینکــه بــی همراهــی
مســووالن جهاددانشــگاهی اصفهــان چــاپ ایــن کتابهــا
میســر نبــود گفــت :ترجمــه ایــن کتابهــا بــا هــدف
دسترســی دانشــجویان و عالقهمنــدان بــه منابــع علمــی
روز دنیــا در رشــته روانشناســی و مشــاوره انجــام شــده
اســت.
وی تصریــح کــرد :منابــع درســی دانشــجویان مــا ،حتــی
در دانشــگاههای معتبــر ،متعلــق بــه  ۲۰ســال گذشــته
اســت و ایــن باعــث دور شــدن جامعــه علمــی مــا از مباحث
علمــی روز در دنیــا میشــود .توجــه بــه همیــن مســئله
مــرا بــه ترجمــه کتابهــای «فنــون درمــان شــناختی
رفتــاری در درمــان اختــاالت روانــی» و «راهبردهــای

درمــان شــناختی رفتــاری در درمــان کــودکان و نوجوانــان
مضطــرب و افســرده» واداشــت.
ایــن مترجــم ،بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای علمــی
اصفهــان در تألیــف ،ترجمــه و نشــر کتــاب ،تصریــح کــرد:
بــا توجــه بــه پویایــی علــم روانشناســی ،در طــول فرآینـ ِد
ـی ترجمــه ،نشــر و توزیــع ،بســیاری از مباحــث
بعضــا طوالنـ ِ
و نظریــات دچــار تغییــر میشــوند کــه جــا دارد در ایــن
بــاره تجدیدنظــر شــود.
ســهیال ســبزواری ،مترجــم کتــاب «هــر احساســی را باور
نکــن» نیــز در ادامــه ،بــا اشــاره بــه موضــوع ایــن کتــاب
توضیــح داد« :هــر احساســی را بــاور نکــن» نوشــته رابــرت
لیهــی ،بــه انــواع هیجانــات میپــردازد و بــه مــا کمــک
میکنــد هیجانــات را بشناســیم و آنهــا را بپذیریــم.
وی افــزود :اغلــب اوقــات ،هیجانهــا در مــا پذیرفتــه
نمیشــوند ،یــا بــا شــرم و احساســات منفــی همــراه هســتند
و کتــاب «هــر حساســی را بــاور نکــن» میکوشــد بــا بیانــی
ســاده و روشــن ،ضمــن معرفــی هیجانهــا ،راهکارهــای
موثــری بــرای مقابلــه بــا آنهــا نیــز معرفــی کنــد تــا
مخاطــب بــه «واقعگرایــی احساســی» برســد و احساســات
مثبــت و منفــی خــود را بپذیــرد.
ســبزواری بــا تاکیــد بــر ضــرورت مدیریــت هیجــان در
جامعــه ،اظهــار کــرد :جــای خالــی ایــن مباحــث در منابــع
درســی و آموزشــی مــا بســیار احســاس میشــود ،چــرا کــه
احساســات و هیجانــات ،بــه بــاور و باورهــا بــه رفتــار مــا
تبدیــل میشــوند.
بخشــی از آییــن رونمایــی ،بــه تقدیــر از محســن لعلــی،
ناهیــد رمضانــی و ســمیه نجــار خدابخــش ،مترجمــان
کتــاب «دســتنامه قصــه درمانــی» اختصــاص داشــت؛
کتابــی کــه بــه نمایندگــی از انتشــارات جهاددانشــگاهی
اصفهــان در بیســت و ســومین جشــنواره بینالمللــی
قصهگویــی حضــور داشــت و از ســوی هیــات داوران ایــن
جشــنواره ،شایســته تقدیــر شــناخته شــد.
ســمیه نجــار خدابخــش ،یکــی از مترجمــان ایــن
کتــاب ،در بخشــی از ســخنان کوتــاه خــود ،قصهگویــی را
درمــان مکمــل دانســت و گفــت :ملمــوس کــردن مشــکالت
مراجعیــن و راهکارهــای ارایــه شــده ،کاهــش اضطــراب و
اســترس جلســه درمــان و کمــک بــه شــکلگیری رابطــه
درمانــی بهتــر میــان مراجــع و درمانگــر ،از جملــه دالیــل
موفقیــت روش قصــه درمانــی اســت.
وی ادامــه داد :ایــن درمــان ،مناســبترین روش بــرای
افــراد مقــاوم بــه درمــان و کــودکان و نوجوانانــی اســت کــه
بینشــی نســبت بــه درمــان ندارنــد.
نجــار خدابخــش بیــان کــرد :کتــاب «قصــه درمانــی»
 ۱۱بخــش دارد کــه شــامل تعریــف قصــه درمانــی و اهمیت
آن ،قصههــای مناســب درمــان و کاربــرد آنهــا میشــود و
میتوانــد راهنمــای بســیار خوبــی بــرای درمانگــران باشــد.
رونمایــی و امضــای لــوح یادبــود کتابهــای «هــر
احساســی را بــاور نکــن»« ،راهبردهــای درمــان شــناختی
رفتــاری در درمــان کــودکان و نوجوانــان مضطــرب و
افســرده» و «فنــون درمــان شــناختی رفتــاری در درمــان
اختــاالت روانــی» پایــان بخــش ایــن آییــن بــود.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۲۰ ،دیماه:آییـــن
رونمایـــی از اولیـــن کتـــاب صوتـــی ســـازمان انتشـــارات
جهاددانشـــگاهی بـــا عنـــوان «بهـــار خامـــوش» برگـــزار
و تفاهمنامـــه همـــکاری بیـــن ســـازمان انتشـــارات
جهاددانشـــگاهی و اپلیکیشـــن نـــوار امضـــا شـــد.
آییـــن رونمایـــی از اولیـــن کتـــاب صوتـــی ســـازمان
انتش ــارات جهاددانش ــگاهی ب ــا عن ــوان «به ــار خام ــوش»،
بـــا حضـــور دکتـــر جمـــال رحیمیـــان معـــاون فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی ،حمیدرضـــا شـــربتیان مدیرعامـــل
اپلیکیشـــن نـــوار و دکتـــر حامـــد علیاکبـــر زاده رییـــس
س ــازمان انتش ــارات برگ ــزار و تفاهمنام ــه هم ــکاری بی ــن
ایـــن ســـازمان و اپلیکیشـــن «نـــوار» امضـــا شـــد.
در ای ــن مراس ــم دکت ــر جم ــال رحیمی ــان سرپرس ــت
معاون ــت فرهنگ ــی جهاددانش ــگاهی ب ــا اش ــاره بهس ــرعت
ب ــاالی تغیی ــرات در عص ــر تکنول ــوژی عن ــوان ک ــرد :ام ــروز
عصـــر شـــتاب و ســـرعت در همـــه عرصههـــا اســـت و
دنیـــا در همـــه زمینههـــا بـــا ســـرعت غیرقابـــل انـــکاری
در حـــال پیشـــرفت اســـت کـــه ایـــن مســـئله زندگـــی
بشـــر امـــروز را بهشـــدت تحـــت تأثیـــر خـــود قـــرار داده
اســـت.
وی ادامـــه داد :بـــه برکـــت تکنولـــوژی و فناوریهـــای
جدیـــد تبـــادل اطالعاتـــی کـــه امـــروزه در یـــک دقیقـــه
صـــورت میگیـــرد ،معـــادل تبـــادل اطالعاتـــی اســـت
کـــه پیـــش از ایـــن در چنـــد ســـال اتفـــاق میافتـــاد
و ایـــن ســـرعت و تغییـــرات خواســـته یـــا ناخواســـته بـــه
بشـــر امـــروز تحمیـــل شـــده اســـت.
دکتـــر رحیمیـــان ضمـــن بیـــان اینکـــه خیلیهـــا
در زمـــان «مکلوهـــان» نظریـــه دهکـــده جهانـــی او را
بـــاور نمیکردنـــد ،گفـــت :امـــروز ایـــن دهکـــده جهانـــی
کام ــا ملم ــوس اس ــت و پیش ــرفت در عرص ــه تکنول ــوژی
و فن ــاوری هم ــه زندگ ــی بش ــر را تح ــت تاثی ــر ق ــرار داده
اســـت .طبیعتـــا عرصـــه فرهنـــگ هـــم از ایـــن قاعـــده
مســـتثنی نیســـت و تحـــت تاثیـــر همـــه ایـــن شـــتاب و
فنـــاوری اســـت.
سرپرســـت معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بـــا
اشـــاره بـــه ظهـــور اینترنـــت بهعنـــوان گل سرســـبد

فنـــاوری و تکنولـــوژی امـــروز عنـــوان کـــرد :هابرمـــاس
میگویـــد اینترنـــت اولیـــن انقـــاب در عرصـــه رســـانه
اســـت کـــه بیـــش و پیـــش از اینکـــه مقاصـــد فرهنگـــی
داشـــته باشـــد ،مقاصـــد مالـــی و اقتصـــادی دارد و بـــا
همیـــن رویکـــرد همـــه عرصههـــا ،بهویـــژه فرهنـــگ را
تحـــت تاثیـــر قـــرار داده اســـت.
دکتــر رحیمیــان بــا بیــان اینکــه کتــاب از مهمتریــن
و قدیمیتریــن مقولههــای فرهنــگ اســت ،اضافــه کــرد:
عرصــه نوشــتن و کتابــت ،عرصــه بســیار مهمــی در حــوزه
فرهنــگ اســت و بعــد از کتــاب ســایر اختراعــات بشــر در
حــوزه فرهنــگ و نشــر شــکل گرفــت .امــروز ظهــور انــواع و
اقســام پدیدههــا و ابزارهایــی را شــاهد هســتیم کــه عرصــه
را بــر کتــاب تنــگ کردهانــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه لــذت خوانــدن کتــاب
جایگزینــی نــدارد ،عنــوان کــرد :متاســفانه آمــار ســرانه
مطالعــه نشــان میدهــد کــه پدیدههــای مختلفــی جــای
کتــاب را گرفتهانــد و دیگــر خبــری از شــمارگان چنــد
هــزاری یــا چنــد دههــزاری کتــاب نیســت.
سرپرســت معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی در
ادامــه بــا اشــاره بــه ظهــور کتابهــای الکترونیــک و
صوتــی گفــت :امــروزه انتشــار کتــب الکترونــی و صوتــی
امــری بدیهــی شــده اســت و بــا اینکــه ایــن قالبهــا بــا
تاخیــر بــه کشــور مــا وارد شــد آمــار نشــان میدهــد کــه
نســل جدیــد و جــوان کشــور بــه کتابهــای الکترونیــک
و صوتــی اقبــال خوبــی نشــان دادهانــد و ایــن اقبــال
روزبــهروز بیشــتر میشــود؛ بنابرایــن مــا بایــد تــاش
کنیــم در عرصــه فرهنــگ عقــب نمانیــم.
دکتــر رحیمیــان بــا اشــاره بــه تولیــد اولیــن کتــاب
صوتــی در جهاددانشــگاهی گفــت :ایــن نــوع از فعالیــت بــا
کمــی تاخیــر شــروع شــده اســت و امیدواریــم بــا کمــک
همکارانمــان در ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی ایــن
عقبافتادگــی را جبــران کنیــم .البتــه بایــد آثــار ویــژه را
انتخــاب و در ایــن قالــب بــه مخاطــب ارایــه کنیــم؛ کــه
بــرای ایــن کار الزم اســت شــاخصهای ویــژهای بــرای
کتابهــای ایــن حــوزه تعریــف شــود.
در ادامــه دکتــر حامــد علیاکبــر زاده رییــس ســازمان
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رومنایی از نخستین کتاب صوتی
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

انتشــارات جهاددانشــگاهی دربــاره فعالیتهــای ســازمان
انتشــارات در فضــای مجــازی گفــت :اســتفاده مــا از
ظرفیتهــای فضــای مجــازی بــرای ترویــج فرهنــگ
کتــاب و کتابخوانــی از جملــه فعالیتهایــی اســت کــه
در دســت انجــام اســت و بایــد تکمیــل شــود.
وی افــزود :یــک بخــش آن تولیــد کتــاب صوتــی و
یــک بخــش دیگــر تولیــد کتــاب الکترونیــک اســت کــه
ایــن کتــب از طریــق اپلیکیشــنهای مختلــف تولیــد و ارایــه
میشــود .بازطراحــی ســایت انتشــارات جهاددانشــگاهی
کــه در دهــه فجــر رونمایــی میشــود ،راهانــدازی فروشــگاه
الکترونیکــی کتــاب جهاددانشــگاهی بــا عنــوان شــانزده ،از
جملــه اقداماتــی اســت کــه ســازمان انتشــارات در ایــن
زمینــه انجــام داده اســت.
رییــس ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی ادامــه داد:
قصــد داریــم تــا ســال آینــده درگاه واحــد بــرای کســانی
کــه میخواهنــد کتابهــای خودشــان را از طریــق
مجموعــه جهاددانشــگاهی در سراســر کشــور منتشــر
کننــد ،راهانــدازی کنیــم.
وی در پایــان ســخنان خــود از تهیهکننــدگان کتــاب
صوتــی "بهــار خامــوش" ،محمدمهــدی خلیلــی و مجیــد
کیانــی پــور و دســتاندرکاران تولیــد ایــن کتــاب تشــکر
و قدردانــی کــرد.
حمیدرضـــا شـــربتیان مدیـــر اپلیکیشـــن نـــوار هـــم
ضمـــن ابـــراز خوشـــحالی از همـــکاری بـــا مجموعـــه
جهاددانشـــگاهی عنـــوان کـــرد :بهطـــور کلـــی تولیـــد
اث ــر هن ــری کار س ــختی اس ــت و اگ ــر کت ــاب صوت ــی ه ــم
بخواه ــد درس ــت انج ــام ش ــود ،کار بس ــیار س ــختی اس ــت.
خیل ــی ج ــای خوش ــحالی دارد ک ــه کت ــاب صوت ــی «به ــار
خام ــوش» ب ــا ای ــن کیفی ــت ب ــاال تولی ــد ش ــده اس ــت .م ــا
در مجموع ــه ن ــوار ب ــا افتخ ــار در کن ــار س ــازمان انتش ــارات
جهاددانشـــگاهی در ادامـــه مســـیر خواهیـــم بـــود.
مدیـــر اپلیکیشـــن نـــوار در ادامـــه گفـــت :بـــر اســـاس
آمـــار بـــازار کتابهـــای چاپـــی در ایـــران رو بـــه افـــول
اس ــت؛ البت ــه در بازاره ــای ب ــزرگ دنی ــا ه ــم ش ــاهد ای ــن
اف ــول هس ــتیم ام ــا ن ــه ب ــه س ــرعتی ک ــه در ای ــران اس ــت
و ای ــن زن ــگ خط ــری مه ــم ب ــرای ب ــازار نش ــر و کت ــاب و
حـــوزه فرهنـــگ محســـوب میشـــود.
ش ــربتیان ب ــا بی ــان اینک ــه هف ــت س ــال از زندگــیام
را در کنـــار همـــکاران اپلیکیشـــن نـــوار بـــرای کتـــاب
صوتـــی گذاشـــتم ،اضافـــه کـــرد :اصـــا قائـــل بـــه ایـــن
نیســـتم کـــه کتـــاب صوتـــی جایگزیـــن کتـــاب چاپـــی
اســـت بلکـــه یـــک قالـــب محتوایـــی و راهحلـــی بـــرای
زندگـــی مـــدرن مـــا انســـانها اســـت کـــه در آن گرفتـــار
شـــدیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کتــاب صوتــی بههیــچ وجــه
جایگزیــن کتــاب چاپــی نیســت اضافــه کــرد :ایــن دو قالــب
در کنــار و مکمــل هــم هســتند و هرکــدام یــک بخــش از
زندگــی مــا را پوشــش میدهنــد.
مدیــر اپلیکشــن نــوار اظهــار کــرد :خیلــی خــوب اســت
کــه مجموعــه جهاددانشــگاهی و انتشــارات آنکــه یــک
مجموعــه عملگــرا و نتیجهگــرا اســت ،تــاش میکنــد وارد
حــوزه کتــاب صوتــی شــود و بــا یــک اثــر خــوب هــم ایــن
کار را شــروع کــرده اســت .امیــدوارم ایــن مســیر طــوری
ادامــه پیــدا کنــد کــه ســال آینــده جشــن تولیــد صدمیــن
کتــاب صوتــی انتشــارات جهاددانشــگاهی را برگــزار کنیــد و
حیــف اســت گنجینــه غنــی جهاددانشــگاهی در قالبهــای
دیگــر در دســترس نباشــد.
در پایــان ضمــن رونمایــی از نســخه صوتــی کتــاب «بهار
خامــوش» ،تفاهمنامــه همــکاری بیــن مدیــر اپلیکیشــن
نــوار و رییــس ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی امضــا
شــد.

سالبیستودوم│شماره185

تازههای نرش انتشارات
جهاددانشگاهی یزد رومنایی شد
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کتــاب
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی امــروز
همزمــان بــا میــاد باســعادت امــام حســن عســکری

(علیهالســام) هفــت کتــاب تــازه منتشــر شــده انتشــارات
ســازمان جهاددانشــگاهی یــزد طــی مراســمی رونمایــی

عنوان« :گردشگری شهری و تحوالت
شهری»
مترجمان :هاجر مزیدی ،عاطفه باباکردی
انتشارات :جهاددانشگاهی کردستان
تعداد صفحه 315 :صفحه
قیمت 90 :هزار تومان
روش تهیه:
تماس با شماره 087-33287517
چکیده :کتاب حاضر یکی از مجموعههای
کاربردی است که باهدف دستیابی به
برنامهریزی و مدیریت شهری ،تحلیل
جامعهشناختی و فرهنگی و موفقیت و
شکست این امر در زمینه رشد و توسعه
مراکز شهری در قالب (گردشگری شهری)
در کالنشهرها پرداخته است و به دنبال آن مطالعات موردی فراوانی را از شهرهایی
در سراسر جهان ارایه میدهد که تأثیر قابلتوجه گردشگری را بر تصویرسازی شهری
و توسعه اقتصادی که حذف شده را مورد بررسی قرار داده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

شــد.
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی یــزد ۲۳ ،آبــان:
هفــت کتــاب تــازه منتشــر شــده انتشــارات ســازمان طــی
مراســمی رونمایــی شــد.
ایــن مراســم بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی
امــروز همزمــان بــا میــاد باســعادت امــام حســن عســکری
(علیهالســام) بــه همــت معاونــت فرهنگــی و انتشــارات
ســازمان جهاددانشــگاهی یــزد و بــا حضــور مولفــان ایــن
کتــب بهصــورت ویدئوکنفرانســی برگــزار شــد.
در ایـــن نشســـت کـــه بـــا ســـخنرانی «محمدرضـــا
دهقان ــی فیروزآب ــادی» مع ــاون فرهنگ ــی جهاددانش ــگاهی
و «مهـــدی دهقـــان چالشـــتری» مدیـــر انتشـــارات ایـــن
س ــازمان آغ ــاز ش ــد ،نویس ــندگان هف ــت کت ــاب منتش ــر
شـــده توســـط ایـــن انتشـــارات در ســـال جـــاری ،بـــه
معرفـــی کتـــاب خـــود پرداختنـــد.
«ظاهـــر لبـــاس و تناســـب (علـــم و فنـــاوری)»
تألیـــف دکتـــر ســـید محمـــد طباطبایـــی و دکتـــر
وجیهـــه مظفـــری« ،رفتارهـــای غیرعقالیـــی در
تصمیمگیریهـــای مالـــی» تألیـــف دکتـــر زهـــرا
صادقـــی آرانـــی و ســـمانه دهقـــان منشـــادی« ،مبانـــی
مدیری ــت مال ــی» تألی ــف دکت ــر حس ــین رحیم ــی و اله ــه
طاه ــری« ،رل ــه و حفاظ ــت (رل ــه زیمن ــس)» چ ــاپ دوم
تألیـــف مهنـــدس مرتضـــی حســـینی« ،مباحـــث جـــاری
در حســـابداری» تألیـــف دکتـــر زهـــره عـــارف منـــش و
دکتـــر نازنیـــن بشـــیری منـــش« ،مبانـــی علـــم مـــواد»
تألیـــف ســـید حســـین میرحســـینی ،فرنـــاز آســـا و لیـــا
شـــریفی و «برنامهریـــزی اســـتراتژیک» جلـــد اول و دوم
تألیـــف دکتـــر ناصـــر صـــدرا ابرقوئـــی ،عناویـــن ایـــن
کتا بها ســـت .

عنوان« :پرسشهای نخبگان
دانشجو و پاسخهای ما»
مولف :دکتر محمد پاشایی
انتشارات :جهاددانشگاهی استان
مرکزی
تعداد صفحه129 :
قیمت 50 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با یا مراجعه به
سایت یا آدرس
چکیده :پرسش و پرسشگری در
آموزههای وحیانی و سخنان پیشوایان
معصوم (ع) جایگاه ویژهای دارد که
در قرآن کریم در آیات زیادی به
اهمیت این موضوع اشاره نموده و پیروان راستینش را و ترغیب و توصیه میکند تا
حقیقت برایشان روشن شود .این کتاب در  7فصل به این موضوع پرداخته است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

عنوان« :کارآفرینی هنری»
مترجمان :دکتر محسن مطیعی  -صبا
خانقایی
انتشارات :جهاددانشگاهی تهران
تعداد صفحه295 :
قیمت 75 :هزار تومان
چکیده :هنرمندان معاصر ممکن است
که حتی بهعنوان کارآفرین شناخته شده
و تحسین شوند .هر چند در شرایط امروز
بودن هنرمند بهوضوح خواستار یک
رویکرد ذهنی است .برخی تشابهات
جالب بین ساختار و درک هنرمند و
کارآفرینی وجود دارد که با دریافت
ایده از این شخصیتها مخالف است و
این شباهتها در فصلی از کتاب بررسی شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی تهران

عنوان« :گونههای شاخص گیاهان دارویی شمال غرب ایران»
مولفان :دکتر حسین کربالئی خیاوی  -دکتر یونس رستمی کیا  -دکتر علی صمدزاده
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه112 :
قیمت 50 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با 045-33749503
چکیده ، :این کتاب با رویکردی به حوزه کشاورزی و منابع طبیعی بهویژه باغداری و گیاهان دارویی تالیف شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

عنوان« :از واقعیتها تا
انتظارات در ازدواج»
مولف :دکتر اسداهلل ویسی
انتشارات :جهاددانشگاهی کردستان
تعداد صفحه234 :
قیمت 75 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با با شماره تماس
087-33287517
چکیده :در جامعه امروزی شما
را ترغیب میکنند که ازدواج را
به شکل یک جعبه ببینید .ابتدا
همسری برای خود انتخاب میکنید
و بعدا از جعبهای باال میروید تا
درون آن قرار بگیرید .وقتی فرصت
آن را پیدا کردید که در این جعبه مستقر شوید ،نگاه دقیقی به شریک
زندگی خود میاندازید اگر آنچه را که میبینید دوست داشته باشید ،با او
باقی میمانید اما اگر آن را نپسندید ،از جعبه بیرون میروید و دنبال شریک
زندگی دیگری میگردید .راهحل آخر و نهایی برای فیصله دادن به ازدواجهای
ناخوشایند هم همانطور که پنجاه درصد مردم به آن عمل میکنند ،طالق
گرفتن و همهچیز را از نو شروع کردن است .در این کتاب تالش بر این است
که راهحلهای بهتری ارایه شوند.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان
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عنوان« :اصول پرورش و
تولید سبزیها»
مولف :تالیف دکتر مریم حقیقی
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان
تعداد صفحه396 :
قیمت 125 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
 03133912711یا مراجعه به
www.16book.ir
چکیده :کتاب حاضر منبعی
بر گرفته از منابع خارجی و کلیه
کتابها و جزوات تدریس شده
در دانشگاههای برتر کشور برای
دانشجویان ،اساتید ،پژوهشگران ،اصالحگران و تولیدکنندگان عالقهمند به
آشنایی و پرورش سبزیجات است
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان« :آشکارسازی اجسام
مخفی شده با امواج میلیمتری و
مایکروویوی»
مترجم :سید عبدالرضا ترابی
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی
شریف
تعداد صفحه263 :
قیمت 100 :هزار تومان
روش تهیه :مراجعه به سایت
16book.ir
چکیده :در این کتاب که در هفت
فصل به چاپ رسیده است ،مباحث
مربوط به تئوری و اصول آشکارسازی،
سنسورهای فعال موج میلیمتری با
آشکارسازی مستقیم ،سنسورهای  FMCWبرای آشکارسازی اجسام مخفی
شده ،سنسورهای فعال مایکروویوی برای آشکارسازی اجسام با استفاده از
رزونانس طبیعی مختلط و سنسورهای موج میلیمتری غیرفعال ارایه شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی شریف
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عنوان«   :راهنمای کامل
شاهدانه»
مترجمان :دکتر قربان خدابین،
دکتر مژده سادات خیاطمقدم و دکتر
مهرنوش رافعی دارای دکترای کشاورزی
و دکتر محمدرضا شیری
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه696 :
قیمت 50 :هزار تومان
چکیده :کتاب «راهنمای کامل
شاهدانه» با جمعآوری اطالعات
بسیار قدیمی و جدید درصدد جبران
محدودیت اطالعات در مورد این گیاه
بوده و یک مرجع جامع است که
بهطور خالصه مالحظات گیاهشناسی ،تجاری ،شیمیایی ،اکولولوژیکی ،ژنتیکی،
تاریخی ،باغبانی ،حقوقی و پزشکی را برای پیشرفت و مدیریت معقول شاهدانه
حیاتی میداند و بیان میکند این گیاه با وجود ظرفیت آسیبرسانی بهعنوان
یک داروی مخدر ،پتانسیل فوقالعادهای برای ارایه محصوالت جدید به نفع
جامعه و ایجاد اشتغال گسترده و سودهای کالن دارد و بهعنوان منبع فیبری،
روغن خوراکی و ترکیبات دارویی در جهان بسیار مورد توجه و دارای اشتغال
گسترده و سودهای کالن ارزی با صادرات روغن و ساخت ترکیبات دارویی
است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان« :دیابت؛ رژیم غذایی و
گیاهان دارویی»
مولف :دکتر حسن فالح حسینی
انتشارات :پژوهشکده گیاهان
دارویی جهاددانشگاهی
تعداد صفحه150 :
قیمت 68 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با یا مراجعه به
سایت یا آدرس
چکیده :کتاب مذکور با چاپ رنگی
و معرفی  43نمونه گیاهانی که در طب
سنتی در درمان بیماری دیابت استفاده
میشوند و بیشترین اطالعات علمی
آزمایشگاهی و بالینی در مورد اثر ضد
دیابتی منتشر شده است .این کتاب حاوی شش فصل مرتبط با هم است.
فرستنده :روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

عنوان« :توان لحظهای برای
استارت توربین بادی»
مولفان :حسین سیفی داوری ،محسن
سیفی داوری و صغری محمد زاده
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه148 :
قیمت 50 :هزار تومان
چکیده :این کتاب به موضوعاتی
نظیر انتخاب ایرفویل و روشهای حل
جریان آشنایی با توربینهای بادی،
شبیهسازی ،طراحی و ساخت پرداخته
و در تالش است بیان کند ،از جمله
ویژگیهای توربین بادی محور عمودی،
کاربرد آنها در مناطق شهری و
روستایی به علت نیاز نداشتن به سیستم یاو ،کارکرد آن در سرعت بادهای کم
در مقایسه با توربین بادی محور افقی و حساس نبودن به جهت باد است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان« :رایانش تکاملی»
مولف :دکتر کامران زمانی
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی
اصفهان
تعداد صفحه170 :
قیمت 55 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با
 03133912711یا مراجعه به سایت
www.16book.ir
چکیده :کتاب حاضر تحت عنوان
رایانش تکاملی سعی بر آن دارد که
در ابتدا با بیان یک سری مطالب و
مفاهیم اساسی و سپس با معرفی
یکسری نظریههای تکاملی در ارتباط
با موجودات زنده دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اصوال افرادی که به نحوی
درگیر مسایل بهینهسازی میباشند را جهت یادگیری روشهای حل هوشمند
ملهم از طبیعت برای حل مسایل دشوار بهینهسازی یاری دهد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان« :رمزنگاری کاربردی در داتنت و خزانه کلید آژور»
مترجمان :دکتر حسین نجفی خسروشاهی و امیر پاک مهر
انتشارات :جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
تعداد صفحه311 :
روش تهیه :تماس با شماره  32320323یا  32320070یا مراجعه به سایت jchb.ir
چکیده :در این کتاب جهت کمک به توسعهدهندگان برنامههای کاربردی تحت داتنت ،اصول رمزنگاری جهت محافظت از
رمزهای عبور و دادههای حساس آموزش داده شده است؛ همچنین انواع روشهای درهمسازی جهت درهمسازی رمـز عبور و
چگونگی ذخیرهسازی آن در پایگاه داده بحث شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

عنوان« :مدیریت تحول سازمانی»
مولفان :دکتر لیال سعیدی  -دکتر صدیقه طوطیان
انتشارات :جهاددانشگاهی قم
تعداد صفحه239 :
قیمت 65 :هزار  تومان
روش تهیه :تماس با یا مراجعه به سایت یا آدرس
ِ
مدیریت تحول در سازمانها یکی از مشکلترین وظایف مدیران پیشرو است .از طرفی نظام اداری هر جامعهای بیانگر نگرش
چکیده:
دولت به نحوه اداره و مدیریت آن کشور است و نقش آن در ساختارهای مختلف یک کشور از جمله ساختارهای اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کالن جامعه بهقدری حائز اهمیت است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و
اثربخش ،دستیابی به اهداف مدنظر تحول سازمانی مانند تحول اداری و رهبری و  ...عملی نیست .کتاب حاضر با هدف تحول سازمانی
در بخشهای مختلف گرداوری شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

عنوان« :مبانی انتقال یادگیری»
مولفان :مریم حسنپور رودبارکی  -دکتر
مژگان عبدالهی  -دکتر فاطمه پرسته قمبوانی
 دکتر علیرضا عراقیهانتشارات :جهاددانشگاهی عالمه طباطبایی
تعداد صفحه272 :
روش تهیه :تماس با یا مراجعه به سایت
یا آدرس
چکیده :کتاب حاضر با هدف معرفی انتقال
آموختهها به محیط کار و در نتیجه اثربخشی
نظام آموزش کارکنان در سازمان به نگارش
درآمده و شامل بخشهای سهگانه " آموزش و
توسعه " " ،آموزش و یادگیری "و " انتقال یادگیری " است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی عالمه طباطبایی

عنوان« :تجهیزات
پزشکی؛ قوانین و مقررات
بازرگانی و تولید»
مولفان :حسن بسالن پور و
صالح زمانی زاده
انتشارات :جهاددانشگاهی علوم
پزشکی تهران
تعداد صفحه۳۱۷ :
قیمت 100 :هزار تومان
چکیده :کتاب فوق در ۱۷
فصل به استانداردها و مقررات
واردات ،صادرات و تولید تجهیزات
پزشکی میپردازد.
فرستنده :روابط عمومی
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عنوان« :مدیریت منابع
روسازی»
مترجمان :دکتر سجاد رضایی ،عمران
مرادی ،کریم سلیمی
انتشارات :جهاددانشگاهی کردستان
تعداد صفحه534 :
قیمت 110 :هزار تومان
چکیده :این کتاب بهمنظور
یکپارچهسازی فعالیتهایی است که
با استفاده از بهترین فناوریها و
فرآیندهای مدیریتی موجود ،بتواند
روسازی راحت و مقرونبهصرفهای را
فراهم سازد .این امر در هفت بخش
اصلی و  ۴۲فصل از تحول در مدیریت
روسازی تا الزامات زمانی تا تعیین نیازها و برنامهنویسی اولویتی بهسازی
و نگهداری و به دنبال آن ،طراحی ساختاری و تحلیل اقتصادی ،اجرای
سیستمهای مدیریت روسازی ،ویژگیهای اساسی سیستمهای کار و باالخره
نگاه به آینده ارایه میشود.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان« :پرستشگاههای ادیان
آسمانی در قرآن و حدیث»
مولف :فرزین حبیب زاده
انتشارات :جهاددانشگاهی عالمه
طباطبایی
تعداد صفحه394 :
روش تهیه :تماس با یا مراجعه به
سایت یا آدرس
چکیده :کتاب حاضر بر آن است که
با بهرهگیری از قرآن و روایات اهلبیت
عصمت و طهارت (ع) ،نظر مهمترین
و اصلیترین منبع و مرجع استنباط
احکام الهی (قرآن و حدیث) را در موضوع پرستشگاههای ادیان یادشده در قرآن
(یهودیت ،مسیحیت و اسالم) مورد بررسی ،تحلیل و مدا ّقه قرار دهد
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی عالمه طباطبایی
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عنوان« :دکترین
فعالیتهای تشکیالتی بانوان با
رویکرد اسالمی»
مولفان :فاطمه وفایی صدر و
مونس سیاح
انتشارات :جهاددانشگاهی قم
تعداد صفحه421 :
قیمت 74 :هزار تومان
چکیده :تکیه بر تشکیالت
انقالبی و مردمی برای پیشبرد
اهداف و آرمانهای انقالب
اسالمی ،راهبردی کلیدی است و
از آنجایی که سهم بانوان در ایفای
نقشهای فرهنگی ،اجتماعی و
تاریخسازی به علت دامنه و میزان تأثیر ،بسیار پررنگتر از مردان تلقی میشود.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

عنوان« :تئوری طراحی
بازی :یک فلسفه جدید برای درک
بازیها»
مترجمان :دکتر سید یاشار
بنیهاشم و دکتر سید علیرضا
بشیری موسوی
انتشارات :جهاددانشگاهی
اردبیل
تعداد صفحه۲۰۸ :
قیمت 50 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با
045-33749503
چکیده :این کتاب با رویکردی
به حوزه فنی و مهندسی بهویژه
علوم کامپیوتری و بازیهای مرتبط با آن توسط دکتر کیت بارگان در سال
 2013به رشته تألیف درآمده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان« :اصول تولید
و پرورش کاربردی قارچ
خوراکی»
مولفان :دکتر مریم حقیقت و
رضا ابوالقاسمی
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان
تعداد صفحه217 :
قیمت 65 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
 03133912711یا مراجعه به
سایت shop.isba.ir
چکیده :این کتاب اطالعات
جامعی از انواع قارچهای خوراکی
قابلکشت و عرضه به بازار ازجمله قارچ دکمهای ،قارچ صدفی و ...را ارائه
میکند.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان« :نظام اعتبارت
خرد در استان کردستان»
مولفان :خوشقدم خالدی،
عنایت عباسی و محمدفرید سپری
انتشارات :جهاددانشگاهی
کردستان
تعداد صفحه206 :
قیمت 50 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
087-33287517
چکیده :در این کتاب ،ابتدا
به معرفی استان کردستان و
پتانسیلهای اقلیمی ،جغرافیایی
و  ...برای ایجاد اشتغال با استفاده
از صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی پرداخته شده است؛ سپس به ارائه
کلیاتی درباره اعتبارات خرد و نحوه عملکرد آن در جهان و ایران پرداخته شده
است .در نهایت ،با توجه به نتایج یک تحقیق میدانی در مورد بررسی وضع
موجود نظام اعتبارات خرد در استان کردستان ،پیشنهادهایی جهت بهبود وضع
موجود این نظام در استان کردستان ارائه شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان« :روشهای تربیت اخالقی پیامبران اولوالعزم»
مولفان :دکتر علیرضا حیدری و دکتر غالمرضا متقی فر
انتشارات :جهاددانشگاهی استان مرکزی
تعداد صفحه154 :
قیمت 50 :هزار تومان
چکیده :کتاب روشهای تربیت اخالقی پیامبران اولوالعزم مشتمل بر  4فصل شامل مقدمه ،مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق،
روشهای عاطفی در تربیت اخالقی ،روشهای شناختی تربیتی اخالقی در مسلک انبیاء و روشهای مشترک تربیت اخالقی انبیاء در
عرصه کنش است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

عنوان« :معرفی اجمالی
مواد آنتروپی باال»
مترجمان :دکتر پدرام وردی
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان
تعداد صفحه221 :
قیمت 50 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
 03133912711یا مراجعه به
سایت shop.isba.ir
چکیده :کتاب حاضر در مورد
ابعاد مختلف آلیاژهای آنتروپی باال
از مباحث نظری گرفته تا نحوه
ساخت و کاربردهای آن موردبحث

و تحلیل قرارگرفته است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان« :درآمدی برهویت بصری در عصر پساکرونا»
مولفان :دکتر پرویز جمشیدی مهر و نصیبه عبدی پور
انتشارات :جهاددانشگاهی قم
تعداد صفحه200 :
قیمت 350 :هزار تومان
چکیده :هدف اصلی این کتاب بررسی یکی از ابعاد هویتیابی افراد تحت عنوان هویت بصری است که در عصر پساکرونا افزایش
بیسابقهای یافته است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی قم
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عنوان« :آینده خود را
بسازید»
مترجمان :سعید غالمی و
حامد داودی
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان
تعداد صفحه133 :
قیمت 40 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
 03133912711یا مراجعه به
shop.isba.ir
چکیده :در این کتاب کاربردی
که متعلق به یکی از برترین
مؤسسات آموزشی در دنیا است،
مهمترین نکات برای آمادهسازی شغلی نوجوانان مطرحشده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
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عنوان« :بازاریابی
خدمات»
مترجمان :سهیال مهماننوازان
و کیوان موسوی چشمه کبودی
انتشارات :جهاددانشگاهی
کردستان
تعداد صفحه505 :
قیمت 100 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
087-33287517
چکیده :این کتاب عالوه
بر اینکه شامل یک دیدگاه
استراتژیک است ،بهطور نوآورانهای
ویژگیهای خدمات را به نظم
درآورده و رویکردی علمی و عملی را برای بازاریابی خدمات ارزش محور ارائه
میدهد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان« :اصول طراحی
بایوفیلیک در معماری
(مجموعه مقاالت نیکاسای.
سالینگاروس)»
مترجمان :دکتر سیده الهام
علویزاده و دکتر بابک پردلمراغه
انتشارات :جهاددانشگاهی
اردبیل
تعداد صفحه152 :
قیمت 50 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
045-33749503
چکیده :در این کتاب بیان
شده است که طراحی محیطهای
فیزیکی محل سکونتمان را بیولوژی خود ما باید تعیین کند .با توجه به اینکه
ما بهعنوان انسان نیاز داریم با موجودات زنده دیگر در محیط پیرامون خود
در ارتباط باشیم به همین خاطر طراحان این وظیفه را دارند که با بهرهگیری
از عوامل تقویتکننده اثر بایوفیلیک ،توجه بیشتری به استفاده مؤثر از
استراتژیهای التیامبخش در کار خود داشته باشند.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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عنوان« :قراردادهای
مشارکت در صنعت نفت و گاز»
مؤلف :دکتر مهدی عباسی
وفائی
انتشارات :جهاددانشگاهی
عالمه طباطبایی
تعداد صفحه341 :
قیمت 85 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
02188911001-3
چکیده :در این کتاب ،ضمن
پرداختن به انواع قراردادهای
مشارکت در صنعت نفت و گاز ،با بررسی نمونه قراردادها و رویکردهای حقوقی
موجود و بهره بردن از تجربیات قراردادی نویسنده ،به مسئله فوق پاسخ داده
میشود .با توجه به ماهیت قراردادهای جوینتونچر ،میتوان از این کتاب ،برای
تنظیم قراردادهای مشارکت در سایر صنایع نیز بهره جست.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی عالمه طباطبایی

عنوان« :درآمدی بر
انسانشناسی فاجعه»
مؤلف :احمد نادری و مینو
سلیمی
انتشارات :سازمان
جهاددانشگاهی تهران
تعداد صفحه256 :
قیمت 70 :هزار تومان
چکیده :کتاب «درآمدی بر
انسانشناسی فاجعه» در  6فصل
با عنوانهای مفاهیم در مطالعات
انسانشناسی فاجعه ،طبقهبندی
فاجعه و سایر علوم ،رویکردهای عمده در مطالعات انسانشناسی فاجعه،
انسانشناسی فاجعه و گروههای انسانی ،فاجعه ،قدرت و توسعه و فصل ششم
فاجعه و مدیریت آن گردآوری شده است.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران

عنوان« :حل مسئله و
برنامهنویسی با زبان »C++
مولفان :علی کمندی ،علی
معینی و علی محمد پورپاک
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی شریف
تعداد صفحه363 :
قیمت 120 :هزار تومان
روش تهیه :مراجعه به سایت
16book.ir
چکیده :این کتاب با هدف
فراهم آوردن مجموعهای مدون
در زمینه تکنیکهای حل مسائل محاسباتی و برنامهسازی به نگارش در آمده
است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی شریف

عنوان« :رهیافتی
بر تدوین مدل بومی
توانمندسازی اجتماعمحور
محالت فقیرنشین شهری»
مولفان :ساجده واعظ زاده،
جلیل کریمی و وکیل احمدی
انتشارات :جهاددانشگاهی
کردستان
تعداد صفحه124 :
قیمت 40 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
087-33287517
چکیده :در این نوشتار ،فرایند عملی و گامبهگام تدوین یک مدل بومی
مبتنی بر وضعیت محالت با استفاده از تجربه پروژه تحقیقاتی توانمندسازی
محالت محروم شهر کرمانشاه تشریح شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان« :بهینهسازی
سیستمهای غیرخطی»
مولفان :دکتر محمدمهدی
فخرمهدوی ،دکتر رضا دریجانی و
دکتر محمد صامت
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان
تعداد صفحه240 :
قیمت 70 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
 03133912711یا مراجعه به
سایت shop.isba.ir
چکیده :در این کتاب مطالب
پایه سیستمهای غیرخطی برای پژوهشگران علوم کاربردی ،مهندسی و مدیریت
ارائه شده است .این کتاب میتواند منبع مناسبی برای درس تحقیق در عملیات
و برنامهریزی ریاضی باشد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان« :آشنایی با انواع
آلرژیها»
مولفان :دکتر وحید قبادی دانا
و دکتر عبدالرضا محمدی کوشکی
انتشارات :جهاددانشگاهی
علوم پزشکی تهران
تعداد صفحه135 :
قیمت 50 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با یا مراجعه
به سایت یا آدرس
چکیده :کتاب «آشنایی با انواع
آلرژیها» در مورد آلرژی است
و با ارائه توضیحات مفصل در
این زمینه ،به زبان بیمار و نه بهصورت فوق تخصصی ،سطح آگاهی بیماران و
خانوادههایشان را نسبت به انواع آلرژی و نحوه سازگاری با آن بهبود میبخشد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

عنوان« :رسانههای اجتماعی و بازاریابی سیاسی(رویکردها و تجربهها»
مترجمان :دکتر حسن فارسی
انتشارات :سازمان جهاددانشگاهی تهران
تعداد صفحه140 :
قیمت 40 :هزار تومان
چکیده :مترجم در این مجموعه کوشیده است موضوعاتی چون بازاریابی سیاسی و ارتباطات سیاسی :بازنگری روابط ،بازاریابی
سیاسی در عصر دادههای بزرگ ،یک دهه فعالیت بازاریابی سیاسی در رسانههای اجتماعی ،رسانههای اجتماعی و بازاریابی
سیاسی ،بازاریابی شبکههای اجتماعی در سیاست (با تأکید بر آفریقای جنوبی) ،نقش رسانههای اجتماعی در بازاریابی سیاسی:
انتخابات محلی  2014ترکیه و رسانههای اجتماعی ،بازاریابی سیاسی و انتخابات سال  2016ایاالت متحده آمریکا را بهطور
مختصر با نثری روان بازگو کند.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران
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عنوان« :زمینلغزشها و
تحلیل پایداری شیروانیها»
مؤلف :دکتر مهزاد
اسمعیلیفلک
انتشارات :جهاددانشگاهی
اردبیل
تعداد صفحه136 :
قیمت 50 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
045-33749503
چکیده :کتاب مذکور به تشریح
انواع مختلف زمین لغزشها ،نحوه
و شرایط وقوع بهصورت دقیق و تفصیلی پرداخته و در بخشی از آن ،تحلیل
پایداری در انواع شیروانیهای محدود ،نامحدود ،استوانهای با حضور و بدون
حضور آب ارائه گردیده است که میتواند بهعنوان یک راهنما جهت تحلیل
پایداری شیروانیها مورد استفاده قرار گیرد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان« :تفکر انتقادی»
مترجم :سمیه کیارسی و مظهر
بابایی
انتشارات :جهاددانشگاهی
کردستان
تعداد صفحه219 :
قیمت 80 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
087-33287517
چکیده :در این کتاب سعی
نویسندگان بر این بوده تا از
طریق پرداختن به ایدههای
انتزاعی و سوالهای فلسفی در قالب داستانهای کودکانه و گاها مصور ،تقویت
مهارتهای تفکر انتقادی را بهعنوان موضوع اصلی خود دنبال کنند.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان
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عنوان« :مقدمهای بر
شبکهسازی کامپیوتری»
مترجم :پویان دنیاران
انتشارات :جهاددانشگاهی
استان مرکزی
تعداد صفحه 11 :فصل
قیمت 30 :هزار تومان
چکیده :کتاب فوق کوچکترین
شبکههای ممکن را که در
تراشههای مدارهای مجتمع بکار
رفته شده تا بزرگترین شبکههای
تصور شده در منظومه شمسی
را پوشش میدهد و به بررسی اجمالی روی این فناوری برای دورههای درس
شبکه در دوره کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد میپردازد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

عنوان« :راهنمای ایمنی،
بهداشت و محیط زیست
فعالیتهای خدمات شهری»
مولفان :غالمرضا ساکتی،
سجاد رستمی ،حامد شریفی ،علی
حاجیان و محمدرضا عباسپور
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان
تعداد صفحه216 :
قیمت 65 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
 03133912711یا مراجعه به
سایت shop.isba.ir
چکیده :کتاب فوق در خصوص مواردی از جمله فعالیتهای رفت و روب
و نظافت معابر ،جمعآوری و انتقال انواع زبالهها به سایت پردازش ،انجام امور
فضای سبز و خدمات پارکها ،امور نگهداری و تعمیرات ،نگهداری سرویسهای
بهداشتی ،شستشوی المانهای شهری است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
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عنوان« :روشهای
طراحی مدارات مجتمع در
سیستمهای انتقال توان
بیسیم»
مؤلف :پویان دنیاران
انتشارات :جهاددانشگاهی
استان مرکزی
تعداد صفحه262 :
قیمت 30 :هزار تومان
چکیده :این کتاب روشهای
طراحی مدارات مجتمع آنالوگ و
مدیریت توان را برای سیستمهای
اننتقال توان بیسیم مختلف
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بررسی میکند.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

عنوان« :مقدمهای
بر لیزر و کاربردهای آن
در مهندسی ،علوم زمین و
پزشکی»
مولفان :دکتر علیرضا حاجیان
و دکتر مهدی حاجیان
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان
تعداد صفحه189 :
قیمت 60 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
 03133912711یا مراجعه به
سایت www.16book.ir
چکیده :در این کتاب مفاهیم فناوری لیزر از هر دو دیدگاه فیزیکی و
فناورانه بهصورت تلفیقی و در عین حال با بیانی ساده و عاری از هرگونه
فرمولهای پیچیده و نامفهوم ارائه شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان :کتاب الکترونیکی
«سیمای گردشگران ایران»
مولف :دکتر حامد بخشی
انتشارات :جهاددانشگاهی
خراسان رضوی
تعداد صفحه157 :
چکیده :کتاب حاضر که نتایج
حاصل از طرح ملی "ارزشها و
نگرشها و رفتار شناسی گردشگری
ایران" طی سالهای  ۱۳۹۵تا
 ۱۳۹۹است ،نشان میدهد که
گردشگران داخلی و خارجی ایران
در سفر گردشگری خود چه تجربه
و مصارفی دارند و در مورد تجربه گردشگری خود چه فکر میکنند .امید است با
تکرار منظم این پیمایش در بازههای زمانی مشخص ،بتوان توصیف زمانمندی از
تغییرات و تطورات رفتارها و نگرشهای گردشگران داخلی و خارجی ایران داشت.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

عنوان« :معماری
کسبوکار (رویکرد مشتری
مداری و مزیت رقابتی)»
مولفان :دکتر مجید محمد
شفیعی و دکتر عفت السادات
محبوبی و مهندس علیرضا کینیا
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان
تعداد صفحه443 :
قیمت 35 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
 03133912711یا مراجعه به
سایت www.16book.ir
چکیده :در این کتاب سعی بر آن بوده تا با ارائه الگوهایی از شرکتهای
موفق بینالمللی ،هر آنچه که در اداره یک کسب و کار به شکل موفقیتآمیز با
رویکرد معماری مورد نیاز است از زوایای مختلف مورد بحث قرار گیرد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان« :ژئوتکنیک
لرزهای مبانی و کاربرد»
مولفان :دکتر حمید علی الهی و
مهندس مریم رحیمی
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحه832 :
قیمت 210 :هزار تومان
روش تهیه :مراجعه به آدرس
16book.ir
چکیده :در تهیه این کتاب از
تجربیات چندین ساله تدریس،
تحقیق در سطوح مختلف دانشگاهی
و پروژههای عمرانی و همچنین بهرهگیری از تمامی مراجع معتبر و روز دنیا
استفاده شده و به موضوعات گستردهای از علم ژئوتکنیک لرزهای به همراه
مفاهیم و کاربردهای آنها پرداخته شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

عنوان« :فنآوریهای
زمین و محیط ،سنجش از دور
جیپیآر در باستانشناسی»
مترجمان :کمالالدین نیکنامی،
حیان جبارزاده و مهسا وهابی
انتشارات :سازمان
جهاددانشگاهی تهران
تعداد صفحه260 :
قیمت 75 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با یا مراجعه
به سایت یا آدرس
چکیده :این کتاب مشتمل
بر  10فصل با عنوانهای مقدمه،
درک جیپیآر از طریق شبیهسازی ،پردازش سیگنال اولیه جیپیآر ،ساخت
تصویر جیپیآر و پردازش تصویر ،تحلیل همپوشانی ،تصویربرداری توپوگرافی
روی سایت و تصویربرداری برداری ،تصویربرداری جیپیآر روی ساختمانها و
سازههای تاریخی ،شمال آمریکا :بررسی جیپیآر در گورستان تاریخی ،جیپیآر
چند کاناله و مکانهای تاریخی است.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران

عنوان« :نکونامه پارسی»
مولفان :دکتر وحید علی بیگی
سرهالی و دکتر زینب نوروزی
انتشارات :جهاددانشگاهی استان
مرکزی
تعداد صفحه250 :
قیمت 50 :هزار تومان
چکیده :این کتاب مشتمل
بر  10فصل شامل مقدمه ،سبک
خراسانی ،نثر مرسل و بینابین،
سبک آذربایجانی ،درآمدی بر سبک
خراسانی ،ویژگی های زبانی سبک
خراسانی ،ویژگی های فکری سبک
خراسانی و ویژگی های ادبی سبک خراسانی ،رودکی ،دقیقی ،توسی ،فردوسی،
منوچهری ،فرخی سیستانی و سنائی ،نثر موزون و مسجع ،سبک عراقی ،نثر فنی
و متکلف ،سبک هندی ،سبک دوره بازگشت ،ادبیات مشروطه و دوره معاصر
(نظم و نثر) است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

عنوان« :آشنایی با
بیوانفورماتیک کاربردی»
مترجمان :فرجاد رفیعی و
حمیدرضا وزیری
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان
تعداد صفحه312 :
روش تهیه :تماس با شماره
 03133912711یا مراجعه به
سایت shop.isba.ir
چکیده :در این کتاب خوانندگان
با اصول پایه بیوانفورماتیک و کاربرد
عملی آن و نیز استفاده از ابزارهای
محاسباتی بدون نیاز به آشنایی قبلی با برنامه نویسی یا علوم اطالعات ،آشنا می
شوند.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان« :بهرهوری عملکرد
شغلی (با رویکردی بر مدیریت
زمان و تعارض)»
مولفان :مهران محمدی و دکتر
حسین رحیمیکلور
انتشارات :جهاددانشگاهی
اردبیل
تعداد صفحه143 :
قیمت 40 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
045-33749503
چکیده :در این کتاب پژوهش
محور به چگونگی بهبود عملکرد
شغلی و همچنین رابطه آن با مدیریت زمان و مدیریت تعارض مدیران پرداخت
شده است تا میزان بهرهوری از عملکرد شغلی آنان ،مشخص گردد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان« :عدالت اقلیمی
(چشماندازی از بحرانهای
اقلیمی و تغییرات اجتماعی)»
مترجمان :علی محبی ،مرتضی
حسینی توسل و سید جعفر سید
اخالقی
انتشارات :سازمان جهاددانشگاهی
تهران
تعداد صفحه164 :
قیمت 45 :هزار تومان
چکیده :در این کتاب عنوان
شده است که گرم شدن جهان
دشوارترین چالش محیط زیستی
پیش روی انسان است .اگرچه تاکنون حدود  ./8درجه به دمای زمین اضافه شده
ولی اثرات مخرب زیادی بر روی زیست – کره گذاشته است.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران
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اقتصادی و مالی افراد میپردازد.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی یزد
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عنوان« :رفتارهای
غیرعقالیی در تصمیمگیریهای
مالی»
 مولفان :دکتر زهرا صادقی آرانی
و سمانه دهقان منشادی
انتشارات :سازمان
جهاددانشگاهی یزد
تعداد صفحه250 :
چکیده :کتاب حاضر در سه
فصل «روانشناسی پول»« ،مالی
رفتاری» و «اختالالت مالی و
مالی درمانی» به بررسی رفتارهای
غیرعقالیی در تصمیمگیریهای

عنوان« :جنین شناسی
پزشکی»
مترجم :مهدی مالمیر
انتشارات :جهاددانشگاهی استان
مرکزی
تعداد صفحه208 :
قیمت 50 :هزار تومان
چکیده :کتاب جنین شناسی
پزشکی مشتمل بر  8فصل شامل
مقدمه ،گامت زایی :تبدیل سلول
های زایا به گامت های نر و ماده،
بررسی هفته نخست نمو تخمک
گذاری تا الینه گزینی ،دیسک زایای
دو الیه ای ،دیسک زایای سه الیه ای ،هفته های سوم تا هشتم دوره رویانی ،لوله
گوارش و حفرات بدن ،ماه سوم تا تولد و نقایص زمان تولد و تشخیص قبل از
تولد است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

سالبیستودوم│شماره185
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عنوان« :کمک آموزشی
زبان انگلیسی پایه نهم»
مولفان :دکتر امید طباطبایی و
ماندانا گنجی
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان
تعداد صفحه114 :
قیمت 75 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با  
 03133912711یا مراجعه به
سایت shop.isba.ir
چکیده :در این کتاب کلمات
جدید درس زبان انگلیسی پایه نهم
همراه با تصویر ،تلفظ صحیح و کاربردهای آن آورده شده است .در پایان هر درس
آزمونهای استاندارد قرار داده شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان« :قانون مجازات
اسالمی»
مولف :ابراهیم مظاهری
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان
تعداد صفحه431 :
قیمت 65 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با
03133912711یا مراجعه به سایت
shop.isba.ir
چکیده :کتاب حاضر مطابق
با قانون مجازات اسالمی مصوب
 1392/02/01گردآوری شده
و برخی از مواد آن مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
 1399/02/23و قانون تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج
در قوانین و مقررات مختلف ،مصوب  1399/11/8اصالح و یا الحاق شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان« :ضروریات شیمی
دارویی فویه»
مترجمان :دکتر حسین اسبقیان و
دکتر محمد جوهری
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه128 :
قیمت 40 :هزار تومان
روش تهیه:
تماس با  045-33749503
چکیده :کتاب حاضر به بحثهای
شیمی دارویی در حوزه داروهای
ضدافسردگی و صرع ،اپیوئیدها و
محرکهای مغزی پرداخته است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان« :منطق
مارکوف(یک الیه رابط برای
هوش مصنوعی)»
مترجمان :دکتر سینا دامی و
بنفشه صالح
انتشارات :جهاددانشگاهی
اردبیل
تعداد صفحه208 :
قیمت 45 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره
045-33749503
چکیده :کتاب مذکور به دنبال
آن است که بگوید الگوریتمهای
یادگیری اساساً از احتمال شرطی ،بهینهسازی محدب و برنامهنویسی منطق
استقرایی استفاده میکنند .منطق مارکوف با موفقیت در مورد مشکالت استخراج
و ادغام اطالعات ،پردازش زبان طبیعی ،برنامهریزی رباتها ،تحلیل شبکههای
اجتماعی ،زیستشناسی رایانشی و سایر موارد به کار گرفته شده و اساس سیستم
منبع باز است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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