اَعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ یطانِ ال َّرجیم؛

« إِنَّ اللّهَ فَالِ ُق الْ َح ِّب َوال َّن َوى یُ ْخر ُِج الْ َح َّی ِم َن الْ َم ِّی ِت
َو ُم ْخر ُِج الْ َم ِّی ِت ِم َن الْ َح ِّی َذلِك ُُم اللّهُ َفأَ َّن تُ ْؤ َفكُونَ؛
﴿﴾95

« خــدا شــكافنده دانــه و هســته اســت زنــده را از مــرده و مــرده را از زنــده بیــرون مــىآورد چنیــن
ســتخداى شــا پــس چگونــه [از حــق] منحــرف مــ ى شــوید »﴿﴾95
انعام آیه ۹۵

کالم نور

«اقتصاد دانشبنیان» یعنی چه؟
رهبر معظم انقالب اسالمی در ا ّولین روز سال  ۱۴۰۱امسال را سال «تولید؛ دانشبنیان،
اشتغالآفرین» نامگذاری کردند.
بخشهایی از سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقالب خطاب به ملت ایران:
حــرف امــروز مــن این اســت کــه بــرای رشــد اقتصــاد کشــور و اصــاح امــور اقتصادی
کشــور ،بــه طــور قاطــع باید بــه ســمت اقتصــاد دانشبنیــان حرکــت بکنیــم؛ خالصهی
عــرض امــروز مــا ایــن اســت« .اقتصــاد دانشبنیــان» یعنــی چــه؟ یعنــی اینکــه
ـی فــراوان و کاملــی داشــته باشــد در هم ـهی
دانــش و ف ّنــاوری پیشــرفته نقشآفرینـ ِ
عرصههــای تولیــد« .هم ـهی عرصههــای تولیــد» کــه عــرض میکنیــم ،یعنــی ح ّتــی
انتخــاب آن کار تولیــدی؛ چــون لزومــی نــدارد کــه انســان همـهی کارهــای تولیــدی را
انجــام بدهــد .انتخــاب آن کار تولیــدی هــم [باید] برخاســتهی از نگاه دانشــی و بینشــی
و علمــی باشــد؛ ایــن معنــای اقتصــاد دانشبنیــان اســت کــه در هم ـهی عرصههــای
اقتصــاد دخالــت داشــته باشــد .اگر مــا ایــن سیاســت را دنبــال کردیــم و دانــش را پایه
و زمین ـهی اقتصــاد کشــور قــرار دادیــم و بنگاههــای اقتصــاد دانشبنیــان را افزایــش
دادیــم ــــ کــه بعــد عــرض میکنــم ــــ منافــع زیــادی بــرای کشــور و بــرای اقتصــاد
کشــور خواهــد داشــت :هزینههــا را کاهــش میدهــد؛ یعنــی اقتصــاد دانشبنیــان
موجــب کاهــش هزینههــای تولیــد میشــود؛ بهــرهوری را افزایــش میدهــد کــه امــروز
یکــی از مشــکالت مــا کاهــش بهــرهوری اســت؛ کیف ّیــت محصــول را افزایــش میدهــد،
بهبــود میبخشــد و محصــوالت را رقابتپذیــر میکنــد؛ یعنــی در بازارهــای جهانــی ،مــا
میتوانیــم از ایــن محصــوالت بــه عنــوان محصــوالت رقابتپذیــر اســتفاده کنیــم ،در
داخــل کشــور هــم همیــن جــور؛ یعنــی در داخل کشــور هــم ،ولــو مــا در مــورد واردات
هــم خیلــی تعرفــه نگذاریــم و واردات ســرازیر بشــود ،وقتــی محصــول داخلــی کیف ّیت
بهتــری داشــت ،قیمــت ارزانتــری داشــت ،مــردم طبعـ ًا بــه آن اقبــال میکننــد؛ یــک
چنیــن خصوص ّیاتــی در تولیــد دانشبنیــان وجــود دارد.
سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقالب اسالمی خطاب به ملت ایران
1400/01/01
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مهمترین صحنههای حضور جهاددانشگاهی در خودکفایی کشور؛

قطارملیمرتوآمادهمسافرگیریمیشود

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

وزیر کشور ادامه داد :امیدوارم در سالی که از جانب رهبر
معظم انقالب تحت عنوان تولید ،دانشبنیان و اشتغال آفرین
نامگذاری شده است ،یک کار فناورانه داخلی توسط جوانان
این مرزوبوم در حوزه مترو به سرانجام رسد.

آمادگی جهاددانشگاهی برای تولید
قطارهای پرسرعت بینشهری

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۱۵ ،فروردیــن مــاه :در بازدیدهــای جداگانــه وزیــر کشــور و مدیــر کارگــروه
پــروژه طراحــی و راهانــدازی قطــار ملــی متــرو از کارخانــه واگــن ســازی تهــران تاکیــد شــد :قطــار
متــرو ملــی کــه از مهمتریــن صحنههــای حضــور جهاددانشــگاهی در خودکفایــی کشــور بــه
شــمار مــیرود بــا انجــام آزمونهــای ســرعت آمــاده مســافرگیری میشــود.
در سـالی کـه از جانـب مقام معظـم رهبری با عنـوان تولیـد ،دانشبنیان و اشـتغال آفریـن نامگذاری
شـده اسـت ،سـردار احمد وحیدی وزیر کشـور با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشـگاهی،
دکتـر منوچهـر منطقـی معـاون حملونقل وزیـر صنعـت ،معدن و تجـارت ،دکتر سـیدمجتبی شـفیعی
سرپرسـت سـازمان حملونقـل و ترافیـک شـهرداری تهـران ،با حضـور در شـرکت واگن سـازی تهران
از پـروژه فناورانـه تولیـد قطـار ملـی بازدید کردند و تسـت سـرعت این قطار که سیسـتم رانـش آن به
دسـت مهندسـان و فنـاوران جهـادی طراحی و تولید شـده اسـت ،با حضـور آنان انجـام گرفت.

نقش ممتاز جهاددانشگاهی در
حوزههای تولید فناوریهای دانشبنیان

وزیـر کشـور در حاشـیه بازدیـد از ایـن قطـار بـا بیـان
ایـن کـه متـرو یکـی از حوزههـای مهـم کشـور بـه شـمار
مـیرود کـه خودکفایـی در تولیـد آن اهمیـت زیـادی دارد،
گفـت :در پـروژه تولیـد قطـار ملـی فعالیـت خوبـی توسـط
جهاددانشـگاهی ،شـرکت واگـن سـازی تهـران و همـکاری
بیـن بخشـی بـا سـایر تولیدکننـدگان داخلـی انجامگرفتـه
ا ست .
وی بـا بیـان ایـن کـه در ایـن بازدید شـاهد تولیـد هفت
واگـن یـک رام قطـار متـرو با  ۸۵بومیسـازی هسـتیم ادامه
داد :ایـن قطـار در حـال انجـام مراحـل نهایـی تسـتهای
حرکـت اسـت و آنگونـه کـه در ایـن بازدیـد اعلام شـد تـا
خردادمـاه جـاری پـس از کسـب تاییدیههـای الزم آمـاده
مسـافرگیری میشـود کـه میتوانـد بـا خودکفایـی در ایـن
بخـش ضمـن تامیـن نیازهـای متـرو تاثیراتـی در سـایر
بخشهـا نیـز داشـته باشـد.
سـردار وحیـدی در ایـن بازدیـد بـه نقـش ممتـاز

جهاددانشـگاهی در حوزههـای تولیـد فناوریهـای مورد نیاز
و دانشبنیـان اشـاره کـرد و بـا بیـان ایـن کـه ایـن نهـاد در
حوزههـای مختلفـی حضـور دارد و دسـتاوردهای آن بـه این
پـروژه خالصـه نمیشـود ،گفـت :امـا تولیـد قطار ملـی یکی
از مهمتریـن صحنههـای حضـور جهاددانشـگاهی بـه شـمار
مـیرود کـه میتوانـد نقـش بسـیاری در خودکفایـی کشـور
داشـته باشد.
وزیـر کشـور همچنیـن بـه موضـوع تجاریسـازی و عقد
قـرارداد پـروژه قطـار ملـی اشـاره کـرد و گفـت :یکـی از
خوبیهـای پـروژه تولیـد قطار ملی آن اسـت که آمده سـازی
آن در شـرکت واگـن سـازی تهـران در حـال انجـام اسـت،
شـرکتی که شـهرداری تهران یکـی از سـهم داران اصلی آن
بـوده و میتوانـد بهرهبـرداری الزم را از قطارهـای تولیـدی
داشـته باشد.
وی افـزود :در همیـن رابطـه یـک قـرارداد تامیـن  ۱۰۵
واگـن قطـار ملـی بـه امضـا رسـیده اسـت کـه منابـع آن در
حـال تامین اسـت و انشـااهلل از نظـر منابع مشـکلی نخواهیم
داشت .

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی نیز در
حاشـیه ایـن بازدیـد بـا بیـان ایـن کـه یکـی از فلسـفههای
اصلـی تشـکیل جهاددانشـگاهی تولیـد فناوریهـای مـورد
نیـاز کشـور از طریـق انجـام تحقیقـات کاربـردی و پیگیری
تجاریسـازی آن ها به شـما مـیرود گفـت :در همین رابطه
فعالیتهایمـان را در زمینـه هـای فنی مهندسـی ،پزشـکی،
کشـاورزی و علـوم انسـانی و اجتماعـی سـاماندهی کردیم و
سـعی کردیـم در هرکـدام از آن ها چندین فعالیت شـاخص
داشـته باشیم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان ایـن کـه اقدامـات در
زمینـه پزشـکی را با "درمـان نابـاروری با اتکا به سـلولهای
بنیادیـن" آغـاز کردیـم کـه ایـن موضـوع ،اقدامـی بینظیـر
در مقیـاس جهانـی بهحسـاب میآیـد ،گفت :دامنـه فعالیت
جهاددانشـگاهی در حـوزه پزشـکی را گسـترش دادهایـم؛ در
حـال حاضر ،به مسـایلی ماننـد ژندرمانی و ویـروس درمانی
توجـه کردهایـم .همچنیـن توجـه بـه درمـان بیماریهـای
صعبالعلاج کـه موضوعـی نـو در علـم پزشـکی بهحسـاب
میآیـد ،در دسـتور کار ایـن نهـاد قرارگرفتـه اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه در حـوزه فنـی مهندسـی نیـز بـا
توجـه بـه ایـن کـه یـک کشـور نفتخیز بـه شـمار میرویم
یکـی از زمینههـای فعالیـت را صنعـت نفـت قراردادیـم،
افـزود :در ایـن صنعـت فناوریهـای بسـیار خوبـی را تولیـد
کردیـم کـه از جملـه آن هـا میتـوان بـه دکلهـا و متههای
حفـاری اشـاره کرد.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه ایـن کـه از دیگـر
زمینههـای خـوب فعالیـت مـا ترکیبی از بـرق و مکانیک بود
عنـوان کـرد :بـا توجـه بـه ایـن کـه صنعـت ریلـی ،متـرو و
قطار شـهری و بینشـهری بهسـرعت در کشـورمان در حال 
توسـعه بـود تصمیـم گرفتیـم بـر روی پیشـرفتهترین بخش
ایـن صنعـت ( سیسـتم رانـش) کـه میدانسـتیم دیگـران
نمیتواننـد بـه آن ورود کننـد  ،فعالیتمـان را آغـاز کردیـم.
دکتر طیبی با بیان این که با همکاری معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری در حد پایلوت فعالیتمان را در
این بخش آغاز کردیم ،ادامه داد :در زمان تصویب برنامه
ششم با پیشنهاد جهاددانشگاهی در زمینه تولید قطار ملی
با  85درصد بومیسازی و ساخت آبشیرینکنها با ۷۰
درصد تولید داخلی موادی را در این برنامه به تصویب مجلس
شورای اسالمی رساندیم که خوشبختانه با حمایت معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت جهاددانشگاهی و
تامین منابع این پروژه تعریف شد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان ایـن کـه در ایـن پروژه
یـک رام قطـار هفـت واگنـه مترو سـاخته شـد ،گفـت :بدنه
قطـار توسـط واگـن سـازی تهـران ،سیسـتم رانـش توسـط
جهاددانشـگاهی و سـایر بخشهـا توسـط دیگر شـرکتهای
ایرانـی سـاخته شـد و حداکثـر طـی  18مـاه توانسـتیم آن
را بـه بهرهبـرداری برسـانیم کـه هماکنـون در حـال انجـام
تسـتها و اسـتانداردهای حرکـت آن هسـتیم کـه بـه دلیل
کمبـود امکانـات تسـتها کمـی طوالنـی تـر شـده اسـت و
امیدواریـم در خرادمـاه آمـاده مسـافر گیری شـود.
وی بـا بیـان این کـه خوشـبختانه امروز تولیـد قطار ملی
مـورد تاییـد وزیـر کشـور قـرار گرفـت ،ادامـه داد :کشـور ما
در شـرایطی قـرار دارد کـه در بعضـی زمینهها کـه اقتصادی
اسـت بایـد خودکفا شـود و جهاددانشـگاهی تعـداد زیادی از
فناوریهـا را انتخـاب کـرده اسـت و تعـداد بسـیاری از آنهـا
بـه نتیجـه رسـیده و تعـدادی نیـز در حـال نتیجـه گرفتـن
اسـت کـه امیـدوارم امسـال هـم سـه تا چهـار پـروژه بزرگ
دیگـر را شـروع کنیم.
دکتـر طیبـی بـا بیـان ایـن کـه یکـی از پروژههایـی کـه
عالقهمند هسـتیم آن هـا را انجام دهیم قطارهای پرسـرعت
بینشـهری اسـت تا فاصله بین شـهرها با سـرعت بیشـتری
طـی شـود ،گفـت :سـرعت عمومـی ایـن قطارهـا در جهـان
 ۳۰۰کیلومتـر در سـاعت اسـت و مـا ایـن توانایـی را داریـم
کـه حداکثـر ظرف مـدت  ۱۸مـاه بتوانیم یک رام قطار سـه
واگنـه را بـا سـرعت  ۳۰۰کیلومتر در سـاعت بسـازیم ،البته
ریلهـای کشـورمان تـوان  ۲۰۰کیلومتر سـرعت را دارند که
میتـوان پـروژه را بـا همین سـرعت آغـاز کرد.
وی با بیان این که مجموعه جهاددانشگاهی میخواهد
بگوید که توان انجام کارهای بزرگ در کشور وجود دارد و
این نهاد به سهم خود توانسته است فناوریهایی را تولید کند
که جز دانش روز دنیا به شمار میروند و موردنیاز کشورمان
هستند ،گفت :اگر حمایتها وجود داشته باشد حداکثر طی
دو برنامه پنجساله در کشور میتوانیم به همه اهداف و نیازها
دستیابیم که در این صورت جوانان این کشور همه صاحب
شغل آبرومند و متناسب با شأن و منزلت خواهند شد و

حتی آنهایی که مدرکهای غیر مرتبط دارند نیز با آموزش
مهارتی میتوانند شغل موردنظر را پیدا کنند ،اما به شرطی
که از ظرفیت داخلی استفاده شود و کار را نیز به کاردانها
سپرده شود.
وزیـر کشـور در ایـن بازدیـد ضمـن شـرکت در تسـت
سـرعت قطـار متـرو ملـی ،فراینـد داخلـی سـازی ،امنیـت،
کسـب اسـتاندارها و زمان مسـافر گیـری و اسـتفاده و تولید
انبـوه ایـن قطـار را جویا شـد.

قطار ملی مترو با انجام آزمونهای
سرعت آماده مسافرگیری میشود

پیـش از بازدیـد و در آخریـن روزهـای اسـفند مـاه دکتر
حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی و تعـدادی از
معاونـان و مدیـران ارشـد ایـن نهـاد بـا همراهـی مهنـدس
سـیدکاظم طاهـرزاده مدیـر کارگـروه پـروژه طراحـی و
راهانـدازی قطـار ملـی ،بـا حضـور در شـرکت واگـن سـازی
تهـران از آخریـن وضعیـت پـروژه تولیـد قطار ملـی بازدید و
آزمـون سـرعت ایـن قطـار بـا حضـور آنـان انجـام شـد.
دکتــر طیبــی در ایــن بازدیــد بــا بیــان ایــن کــه
بهعنــوان مهندســان و کارشناســان ایرانــی بــر ایــن باوریــم
کــه اقتصــاد مــا بایــد متکــی بــر تولیــد ملــی باشــد ،ادامــه
داد :تولیــد ملــی هــم بایــد متکــی بــر علــم و فنــاوری
پیشــرفته داخلــی باشــد تــا بتوانــد رقابتپذیــری خــود را از
جنبــه فنــاوری و روزآمــدی حفــظ کــرده و در کنــار تامیــن
نیازهــای داخــل کشــور بتوانیــم وارد بازارهــای جهانــی و
منطقــهای شــویم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســابقه تولیــد قطــار ملــی و
اقدامــات جهاددانشــگاهی در ایــن رابطــه گفــت :از انتهــای
دهــه  70بــا توجــه بــه تواناییهــا در حوزههــای بــرق
قــدرت و مکانیــک ،دو حــوزه تخصصــی حملونقــل ریلــی
و سیســتم رانــش و ســاخت دکلهــای حفــاری را کــه هــر
دو ترکیــب بــرق و مکانیــک و زیرشــاخههای آن هســتند را
در دســتور کار قراردادیــم.

رییــس جهاددانشــگاهی در ایــن زمینــه بــه مشــکالت
تحریــم بــرای انتقــال تکنولــوژی اشــاره کــرد و گفــت :در
زمینــه سیســتم رانــش بــا کمــک معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری پــروژهای تعریــف شــد کــه بــه دلیــل
گرانیهــا از حــد پایلــوت فراتــر نرفــت.
وی بــا بیــان ایــن کــه در ســال  1395بــه ایــن نتیجــه
رســیدیم کل ســاخت یــک رام قطــار متــرو را آغــاز کنیــم،
افــزود :در همیــن رابطــه بــا پیشــنهاد جهاددانشــگاهی در
برنامــه ششــم توســعه در دو مــاده  ۵۴و  ۳۶تولیــد قطــار
ملــی بــا  85درصــد تولیــد داخــل و آبشــیرینکنها بــا
 ۷۵درصــد داخلــی ســازی بــه تصویــب رســید.
دکتر طیبی ادامه داد :با استناد به همین مصوبه و
پیگیری ما ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارد
میدان شد و با همکاری و حمایت شهرداری تهران ،شرکت
مترو و واگن سازی تهران قرار شد یک رام کامل قطار ملی
بومی سازی شود و در نتیجه قرارداد تولید یک رام قطار ملی
مترو در شهریور  ۱۳۹۸به امضا رسید.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا بیــان ایــن کــه خیلیهــا
بــاور نداشــتند کــه ایــن پــروژه بــه ســرانجام میرســد،
گفــت :اســتعداد در تمــام افــراد و جوامــع وجــود دارد ،مهــم
بــاور و حمایــت درســت اســت کــه در ایــن پــروژه بــه نحــو
احســن انجــام شــد و همــه مســئوالن مربوطــه خــوب پایــه
پــروژه ایســتادند و اثبــات کردیــم کار شــدنی اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه امیــدوارم عقــد قــرارداد
ســاخت  ۱۱۳قطــاری کــه شــهرداری تهــران نیازمنــد آن
اســت و  ۱۰۵دســتگاهی کــه معاونــت علــم و فنــاوری و
همــه مــا بــه دنبــال آن هســتیم زودتــر بســته شــود تــا ایــن
تابــو بهطــور کامــل از بیــن رود و نشــان دهیــم میتــوان
یــک کار خــوب ایرانــی را بهطــور کامــل و بــا تکنولــوژی روز
و کیفیــت بــاال بــه ســرانجام برســانیم ،گفــت :همانگونــه
کــه در بحــث ســاخت دکلهــای حفــاری توانســتیم بــه
موفقیــت دســتیابیم امیدواریــم ایــن قطــار در آینــده
نزدیــک ،پــس از کســب اســتانداردهای الزم بــه ریــل
حرکــت افتــد و مســافرگیری کنــد.
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قطار ملی مترو در حال کسب
استانداردهای بینالمللی

مدیـر کارگـروه پروژه طراحـی و راهاندازی قطـار ملی نیز
در ایـن بازدیـد بـا بیـان این که بسـیاری بـر این بـاور بودند
کـه پـروژه قطـار ملـی بـه سـرانجام نمیرسـد ،گفـت :امـا
نهتنهـا قطـار ملـی حرکت کـرد ،بلکه بسـیار هم موفـق بود.
وی بـا بیـان ایـن کـه ایـن پـروژه بـرای اولیـن بـار در
کشـور انجـام شـد و بـه مرحلـه عملیاتـی رسـید ادامـه داد:
در حـال حاضـر آزمونهـای حرکتـی و اخـذ تاییدیـه فنـی
و اسـتانداردهای بینالمللـی ایـن قطـار وارد مرحلـه اجرایی
شـده است.
مهنـدس طاهـرزاده با بیـان اینکه امیدواریم تـا خردادماه
مجوزهـای الزم صـادر شـود تـا بتوانیـم مسـافرگیری قطـار
را انجـام دهیـم گفـت :از رییـس و تیـم جهاددانشـگاهی در
تولیـد قطـار ملـی متـرو کمـال تشـکر را دارم ،زیـرا هـر جا

در ایـن پـروژه بـا مشـکلی مواجـه شـدیم و حتـی خـارج از
مسـئولیت و حیطـه فعالیـت آنهـا بـود کمکحـال مـا بودند
و امیدواریـم ایـن نهـاد انقالبی را همـواره در راه پیشـرفت و
توسـعه کشـور ببینیم.

امیدوارم در آیندهای نزدیک قطار ملی
را در حال مسافرگیری ببینیم

مهنـدس کمالـی نـژاد معـاون تولیـد واگن سـازی تهران
نیـز بـا بیـان ایـن کـه ،کاری کـه در پـروژه قطار ملـی انجام
شـد بسـیار بـزرگ بـود گفـت :کسـی کـه کوچکتریـن
اطالعـات و دانـش فنـی در ایـن حـوزه داشـته باشـد بزرگی
کار را بهخوبـی درک میکنـد.
وی یکـی از آفتهـای پـروژه علمـی را گـره زدن کارهای
علمـی بـه کارهـای سیاسـی دانسـت و افـزود :برخـی انتظار
دارنـد یـک کار علمـی کـه بـرای اولیـن بـار در کشـورمان
انجـام میشـود در یک بـازه زمانـی کوچک بـه باالترین حد

تکنولـوژی خـود دسـت یابد و به نتیجه برسـد کـه این تفکر
بـرای پروژههـای اینچنینـی آفت اسـت.
معـاون تولیـد واگـن سـازی تهـران نیـز از تمـام فعـاالن
پـروژه قطـار ملـی قدردانـی کـرد و گفـت :امیـدوارم در
آینـدهای نزدیـک قطـار ملـی را بـر روی سـکو و در حـال
مسـافرگیری ببینیـم.

مراحل انجام آزمونهای سرعت قطار
متروی ملی

در ایـن بازدیـد مهنـدس حمیـد آب روشـن رییس واحد
علـم و صنعـت جهاددانشـگاهی بـه تشـریح فعالیتهـا در
ایـن پـروژه پرداخـت و مهنـدس محمـد فرضی مدیـر پروژه
طراحـی سیسـتم رانش نیز گفـت :در پروژه قطـار ملی تمام
تجهیـزات توسـط جهاددانشـگاهی علـم و صنعـت تحویل و
نصبشـده اسـت .
وی بـا بیـان ایـن کـه تاکنـون آزمایشهـای کارگاهـی
قطـار بـه پایان رسـیده اسـت ،گفت :پـروژه قطـار ملی بیش
از  ۹۰درصـد بـه سـرانجام رسـیده اسـت و در حـال حاضـر
توسـط شـرکت خارجـی آزمونهـای حرکـت و دینامیـک
قطـار در حـال انجـام اسـت کـه ایـن آزمونهـا بهصـورت
مرحلهبهمرحلـه انجـام میشـود و معمـوال سـه مـاه زمـان
میبـرد و حتـی در قطارهایـی که بارها سـاخته شـدهاند نیز
انجـام میشـود تـا به یـک ایمنی خیلـی خوب دسـت یابند.
مهنـدس فرضـی بـا بیـان ایـن کـه آزمـون سـرعت در
چندیـن مرحلـه انجام میشـود ،اظهـار کرد :آزمون سـرعت
تـا  ۸۰کیلومتـر در سـاعت کـه حداکثر سـرعت مجـاز قطار
متـرو اسـت انجـام میشـود کـه ابتـدا بهجـای مسـافر از
کیسـه شـن اسـتفاده شـده و امیـدوارم بـا اراده فعلـی کـه
وجـود دارد تـا خردادماه این قطار آماده مسـافرگیری شـود .
گفتنــی اســت ،نخســتین قطــار متــروی ملــی بهعنــوان
یکــی از ثمــرات اتــکا بــه دانــش و توانمنــدی جوانــان
ایرانــی بــا طراحــی و ســاخت  سیســتم رانــش آن توســط
محققــان جهاددانشــگاهی پنجشــنبه  ۱۹فروردیــن ۱۴۰۰
بــه بهرهبــرداری رســید.

محولشدنمسوولیتتشکیلشبکهملیتشخیص
زودرس و درمان رسطان پستان به جهاددانشگاهی

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۵ ،فروردیــن مــاه :رییــس
فراکســیون دیپلماســی ســامت مجلــس یازدهــم بــا
اشــاره بــه محــول شــدن مســوولیت تشــکیل شــبکه
ملــی تشــخیص زودرس و درمــان ســرطان پســتان بــه
جهاددانشــگاهی گفــت :پژوهشــکده ســرطان معتمــد
جهاددانشــگاهی در حــوزه پیشــگیری ،تشــخیص و
درمــان ســرطان پســتان در کشــور پیشــتاز محســوب
میشــود و امیدواریــم بــا توســعه ایــن شــبکه ملــی ،بــه
قطــب درمــان ســرطان پســتان در منطقــه خاورمیانــه
تبدیــل شــویم.
دکتــر زهــرا شــیخی مبارکــه رییــس فراکســیون

دیپلماســی ســامت مجلــس یازدهــم و عضــو هیــأت
علمــی پژوهشــکده ســرطان معتمــد ،بــا اشــاره بــه میــزان
شــیوع بیمــاری ســرطان پســتان در ایــران و جهــان
گفــت :نیمــی از جامعــه مــا را بانــوان تشــکیل میدهنــد
و معتقــدم ســامت ،نشــاط و آرامــش نیمــی دیگــر از
جامعــه نیــز (بــه دلیــل نقــش همســری و مــادری
زنــان) در گــرو ســامت بانــوان اســت .ســرطان پســتان
شــایعترین ســرطان بانــوان در دنیــا محســوب میشــود
و بنابرایــن خیلــی مهــم اســت کــه رویکــرد مــا نســبت
بــه ایــن بیمــاری ،بــه جــای رویکــرد درمانمحــور،
رویکــردی پیشــگیرانه باشــد.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی
تاکیــد کــرد :قطعــا بــا اتخــاذ رویکــرد پیشــگیرانه،
هزینههــا بســیار کمتــر خواهــد شــد ،هرچنــد کــه از
نظــر برخــی افــراد ،ایــن کار بســیار پرهزینــه اســت ،امــا
هزینههــای ایــن رویکــرد بــه هیــچ عنــوان قابــل قیــاس
بــا هزینههــای بخــش درمــان نیســت .بهتریــن اقــدام،
تمرکــز وقــت ،برنامهریزیهــا و هزینههــا در حــوزه
پیشــگیری از ســرطان پســتان اســت.
دکتــر شــیخی مبارکــه تصریــح کــرد :پژوهشــکده
ســرطان معتمــد (مرکــز تحقیقــات ســرطان پســتان)
در بحــث آمــوزش و پژوهــش ،همچنیــن در حــوزه
پیشــگیری ،تشــخیص و درمــان ســرطان پســتان در
کشــور پیشــتاز محســوب میشــود .ایــن پژوهشــکده
بــا ربــع قــرن فعالیــت در حــوزه پژوهــش و آمــوزش و
درمانهــای چندرشــتهای ()Multidisciplinary
فعالیتهــای چشــمگیری داشــته اســت .پژوهشــکده
معتمــد دارای کلینیکهــای تخصصــی از جملــه
کلینیــک لنــف ا ِدم اســت کــه واقعــا در دنیــا کــم نظیــر
اســت و بــا افتخــار عنــوان میکنیــم کــه ایــن کار را در
ایــران انجــام میدهیــم.
لنفولوژیســت و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده
ســرطان معتمــد افــزود :دپارتمانهــای مختلــف ایــن
پژوهشــکده در ایــن حــوزه کارهــای تخصصــی انجــام
میدهنــد ،امــا نیــاز اســت کــه ایــن امکانــات تنهــا
متمرکــز بــه شــهر تهــران نباشــد .بــه عنــوان فــردی کــه
در ایــن حــوزه کار تخصصــی انجــام داده و بــا بیمــاران
ســروکار داشــتهام ،شــاهد مشــکالت بیمــاران شهرســتانی
بــودهام .بعضــا در شهرســتانها شــاهد کارهایــی (در
حــوزه تشــخیص و درمــان) هســتیم کــه بــه شــکل دقیق
صــورت نمیگیــرد و ایــن موضــوع نشــان میدهــد ،کار
گروهــی (  )teamworkهنــوز در اســتانهای مختلــف
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بــه درســتی هدایــت نمیشــوند.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی
خاطرنشــان کــرد :هدایــت تیمــی و کار گروهــی مناســب
را بایــد مرکــزی برعهــده بگیــرد کــه در ایــن حــوزه کار
تخصصــی انجــام داده و تجربــه و دانــش کافــی در زمینــه
پیشــگیری و درمــان ســرطان داشــته باشــد .متخصصــان
مجــرب و کلینیکهــای تخصصــی در پژوهکشــده
ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی میتواننــد بــار اساســی
را در زمینــه پیشــگیری ،تشــخیص و ایــن بیمــاری از
دوش شــبکه بهداشــت و درمــان کشــور بــردارد.
رییــس فراکســیون دیپلماســی ســامت مجلــس
یازدهــم درخصــوص ســپردن مســئولیت تشــکیل شــبکه
ملــی تشــخیص زودرس و درمــان ســرطان پســتان
بــه جهاددانشــگاهی گفــت :جهاددانشــگاهی در بحــث
فنــاوری و جهــش تولیــد علــم پیشــتاز اســت و ایــن
انتظــار از ایــن نهــاد انقالبــی وجــود دارد کــه بــرای
انجــام کارهــای بــزرگ بــه نوعــی در خدمــت مقــدم
بــوده و کارهــای جهــادی انجــام دهــد .براســاس جلســات
متعــددی کــه در فراکســیون دیپلماســی ســامت برگــزار
شــد و از ســوی دیگــر بــه درخواســت پژوهشــگران و
متخصصــان ایــن حــوزه کــه در پژوهشــکده ســرطان
معتمــد مشــغول فعالیــت هســتند ،تصمیــم گرفتــه شــد

تــا هدایــت ایــن طــرح ملــی بــه جهاددانشــگاهی ســپرده
شــود.
وی تاکیــد کــرد :بــدون شــک جهاددانشــگاهی
در حــوزه پزشــکی اگــر نگوئیــم از وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی پیشــگامتر بــوده اســت ،امــا
عقــب هــم نبــوده و چــه بســا بســیار دقیقتــر و بهتــر
از مراکــز دانشــگاهی عمــل کــرده اســت .پژوهشــگاه
رویــان و بحــث ســلول درمانــی ،پژوهشــگاه ابــن ســینا
و بحــث درمــان نازایــی ،پژوهشــکده معتمــد و درمــان
ســرطان پســتان ،از جملــه مهمتریــن مراکــز وابســته بــه
جهاددانشــگاهی هســتند کــه بــا تعــداد نیــروی کمتــر
و امکانــات بســیار محدودتــر ،کارهــای بســیار بزرگــی
انجــام دادهانــد .مقــام معظــم رهبــری نــگاه و توجــه
ویــژهای بــه جهاددانشــگاهی داشــتهاند و جهادگــران
ایــن نهــاد نیــز همــواره تــاش کردهانــد تــا بتواننــد
مأموریتهــای محولــه را بــه درســتی انجــام دهنــد.
در جهاددانشــگاهی افــراد بزرگــی ماننــد مرحــوم دکتــر
ســعید کاظمــی آشــتیانی داشــتهایم کــه روح تقــوا،
شــهامت ،شــجاعت ،ایثــار و فــداکاری ایشــان هنــوز در
مجموعــه جهاددانشــگاهی متبلــور اســت.
چشــمانداز تبدیــل شــدن ایــران بــه قطــب درمــان
ســرطان پســتان در خاورمیانــه

دکتــر شــیخی مبارکــه افــزود :بــه صــورت آزمایشــی
(پایلــوت) ایــن کار در چنــد اســتان شــروع میشــود،
امــا هــدف اصلــی ایــن طــرح ،تشــکیل شــبکه تشــخیص
زودرس و درمــان ســرطان پســتان در کل کشــور اســت.
بــا توجــه بــه عوامــل خطــر ( )risk factorکــه منجــر
بــه ایجــاد ســرطان پســتان میشــود ،بایــد بانــوان
کشــور تحــت آموزشهــای الزم (بــرای تشــخیص و
درمــان زودهنــگام) قــرار بگیرنــد .در ایــن زمینــه بایــد
شــرایط مناطــق مختلــف کشــور را در نظــر گرفتــه و
کار غربالگــری را زودتــر آغــاز کنیــم .عوامــل خطــر در
اســتانهای مختلــف ممکــن اســت مشــابه هــم نباشــند؛ 
بنابرایــن نیازمنــد انجــام کارهــای علمــی دقیقتــر و
برنامهریــزی درســت در ایــن حــوزه براســاس شــرایط
اقلیمــی اســتانهای مختلــف هســتیم.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی
تاکیــد کــرد :از ســوی دیگــر وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی را نیــز مکلــف کردهایــم تــا براســاس
مصوبــه هیــأت وزیــران در مــرداد ســال  1400کار
غربالگــری را پیگیــری کنــد ،امــا بحــث تشــکیل شــبکه
ملــی تشــخیص زودرس و درمــان ســرطان پســتان بــه
پژوهشــکده ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی محــول
شــده اســت .هــدف مــا از تشــکیل ایــن شــبکه ملــی،
پیگیــری ابعــاد مختلــف شــامل پیشــگیری ،تشــخیص،
درمــان ،آمــوزش و پژوهــش اســت و بــه دنبــال ایــن
هســتیم کــه ارتبــاط مســتقیمی میــان متخصصــان
پژوهشــکده ســرطان معتمــد در تهــران بــا متخصصــان
در سراســر کشــور برقــرار شــود تــا بتواننــد اطالعــات و
آموزشهــای الزم در ایــن حــوزه را دریافــت کننــد.
رییــس فراکســیون دیپلماســی ســامت مجلــس
یازدهــم بــا اشــاره بــه فعالیتهــای پژوهشــکده
ســرطان معتمــد گفــت :ایــن پژوهشــکده بــه عنــوان
قطــب ســرطان پســتان کشــور تاکنــون عملکــرد مثبتــی
داشــته اســت ،امــا ظرفیــت بیشــتری وجــود دارد و انتظار
مــیرود فعالیتهــا در ســطح ملــی و بینالمللــی بــه
شــکل دقیقتــر ،علمیتــر و بهروزتــر پیگیــری شــود.
انتظــار داریــم کارهــا صرفــا محــدود بــه تهــران نباشــد و
در عیــن حــال( ،بــا تشــکیل ایــن شــبکه ملــی) انگیــزه
و روحیــه پیشــرفت در متخصصانــی کــه در ایــن حــوزه
مشــغول فعالیــت هســتند ،ایجــاد شــود .ایــن چشـمانداز
را مدنظــر داریــم تــا بــه قطــب درمــان ســرطان پســتان
در منطقــه خاورمیانــه تبدیــل شــده و در دنیــا حرفــی
بــرای گفتــن داشــته باشــیم کــه دســتیابی بــه ایــن
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مهــم در پرتــو توجــه بــه راهانــدازی ایــن شــبکه ملــی
محقــق میشــود و مجلــس شــورای اســامی بــا توجــه
و اعتمــاد ویــژه ،ایــن مأموریــت را بــه جهاددانشــگاهی
واگــذار کــرده اســت و امیدواریــم جهــاد در ایــن زمینــه
ســربلند باشــد.
گفتنــی اســت نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی
اســفند مــاه ســال گذشــته بــا اختصــاص  ۸۰میلیــارد
تومــان بــرای ایجــاد  12مرکــز اســتانی پیشــگیری،
غربالگــری و تشــخیص زودرس و درمــان ســرطان
پســتان در قالــب شــبکه ملــی تشــخیص زودرس و
درمــان ســرطان پســتان موافقــت کردنــد.
دکتــر رامیــن صرامــی فروشــانی ،رییــس پژوهشــکده
ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی هــم بــا تقدیــر از
اقــدام نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در تصویــب
پیشــنهاد تامیــن هزینــه طــرح مذکــور خاطرنشــان کــرد:
ســرطان پســتان ،شــایعترین ســرطان زنــان در ایــران و
جهــان شــناخته شــده کــه مهمتریــن عامــل مرگومیــر
بانــوان در اثــر ســرطان اســت .درمــان ســرطان پســتان
در صــورت تشــخیص در مراحــل اولیــه ،قطعــی اســت
و احتمــال بهبــود و بقــای بیمــار بــا تشــخیص زودرس
بســیار باالســت .تشــخیص دیــررس ایــن ســرطان منجــر
بــه عواقــب و هزینههــای بــاالی درمــان بــرای بیمــار،
خانــواده و نهایتــاً جامعــه میشــود.
وی خاطرنشــان کــرد :در ســالهای اخیــر
جهاددانشــگاهی بــا تأســیس پژوهشــکده ســرطان
معتمــد و تمرکــز بــر شــایعترین ســرطان بانــوان
کشــور ،ســعی کــرده اســت مدلــی جامــع و بومــی بــرای
تشــخیص و درمــان زودرس بانــوان مبتــا بــه ســرطان
پســتان را معرفــی کنــد.
در حــال حاضــر مرکــز تحقیقــات ســرطان پســتان
پژوهشــکده ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی بــا چنــد
دهــه تجربــه از طریــق انجــام طراحیهــای حرفــهای،
ایجــاد زیرســاختهای موفــق بــه ایجــاد یــک مجموعــه
و سیســتم جامــع در حــوزه پیشــگیری ،تشــخیص ،الزم
و بهکارگیــری متخصصــان بنــام کشــور و ارایــه خدمــات
درمانــی در زمینــه ســرطان پســتان شــده اســت
دکتــر صرامــی فروشــانی خاطرنشــان کــرد :ایــن
پژوهشــکده کــه در ســه حــوزه پژوهــش ،آمــوزش و

خدمــات تخصصــی درمانــی بهطــور حرف ـهای در زمینــه
ســرطان پســتان فعالیــت میکنــد ،آمــاده اســت تــا
تجربیــات و توانمندیهــای خــود را در ســطح کشــور
از طریــق شــبکه گســترده جهاددانشــگاهی بــه اشــتراک
گــذارده و ارایــه کنــد .در ایــن راســتا طــرح تأســیس
 11مرکــز اســتانی پیشــگیری ،غربالگــری ،تشــخیص
زودرس و درمــان ســرطان پســتان و تشــکیل شــبکه ملی
تشــخیص و درمــان ســرطان پســتان شــامل اســتانهای
اصفهــان ،گیــان ،خراســان شــمالی ،همــدان ،کهکیلویــه
و بویراحمــد ،خوزســتان ،گلســتان بــه پیشــنهاد و توســط
ایــن پژوهشــکده در دســت اجراســت.
رییــس پژوهشــکده ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی
بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی بهعنــوان مجموع ـهای
چابــک بــا شــبکهای گســترده بــه پهنــای کشــور
عزیزمــان ،حــل معضــات ملــی از طریــق توســعه
فنــاوری را در دســتور کار داشــته و آمــاده اجــرای
جهــادی مأموریتهــای ملــی اســت ،تاکیــد کــرد:
اعطــای مأموریــت ملــی تشــکیل شــبکه ملــی تشــخیص

زودرس و درمــان ســرطان پســتان ،نشــان از اعتمــاد
نماینــدگان ملــت بــه ایــن نهــاد مولــود انقــاب اســامی
دارد و ان شــاء اهلل جهادگــران ایــن پژوهشــکده بــا در
کــف نهــادن تمــام تــوان خــود در اجــرای ایــن پــروژه
عظیــم ملــی ،قــدردان اعتمــاد و حمایــت نماینــدگان
ملــت خواهنــد بــود.
وی در پایــان بــا تشــکر از حمایتهــای
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بهویــژه اعضــای
کمیســیونهای بهداشــت و درمــان ،آمــوزش و تحقیقــات
و برنامــه و بودجــه ،فراکســیون زنــان ،فراکســیون
دیپلماســی ســامت و بهویــژه دکتــر زهــرا شــیخی،
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای
اســامی ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا ایجــاد مراکــز
اســتانی پیشــگیری ،غربالگــری و تشــخیص زودرس و
درمــان ســرطان پســتان در اســتانهای مختلــف کشــور،
دســتاوردی عظیــم در زمینــه پیشــگیری و درمــان
شــایعترین ســرطان زنــان ،عائــد مــردم و نظــام ســامت
کشــور شــود.
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افتتاح
گزارشی از اخبار افتتاح و راهاندازی مراکز
و طرح های جدید جهاددانشگاهی
■ تکمیل اکوسیستم فناوری و نوآوری با افتتاح صندوق
پژوهش و فناوری در جهاددانشگاهی
■ اولین مرکز نوآوری متام خصوصی در پارک علم و فناوری الربز
راهاندازی میشود
■ راهاندازی مرکز خدمات تخصصی ،تحقیق و توسعه پسته
دامغان
■ راهاندازی بخش شیمیدرمانی در مرکز خدمات تخصصی
داخلی جهاددانشگاهی خراسان رضوی
■ اخذ مجوز راهاندازی داروخانه مجتمع درمانی
جهاددانشگاهی استان مرکزی
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به منظور ارایه انواع خدمات مالی و توسعه بازار انجام گرفت؛

تکمیل اکوسیستم فناوری و نوآوری با افتتاح
صندوق پژوهش و فناوری در جهاددانشگاهی
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت هـــای
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه هـــای پژوهشـــی و آموزشـــی،
فرهنگـــی و تجـــاری ســـازی افـــزود :جهاددانشـــگاهی
فنـــاوری هـــای زیـــادی را ســـالها تولیـــد کـــرده و تـــوان
تولیـــد فنـــاوری هـــای گســـترده را هـــم دارد .امـــا بـــرای
انجـــام تحقیقـــات کاربـــردی و تولیـــد محصـــول حرفـــهای
و تولیـــد انبـــوه نیـــاز مالـــی داریـــم ،زیـــرا تامیـــن منابـــع
تحقیقاتـــی آســـان تـــر اســـت ،امـــا در مراحـــل بعـــدی
نیازمنـــد منابـــع مالـــی بیشـــتر هســـتیم.
ریی ــس جهادانش ــگاهی اظه ــار ک ــرد :آخری ــن فن ــاوری
ای ــن مجموع ــه طراح ــی و تولی ــد سیس ــتم ران ــش مت ــرو
ب ــوده اس ــت.
وی بـــا اشـــاره بـــه عالقـــه منـــدی بـــرای ایجـــاد
اش ــتغال جوان ــان ادام ــه داد :یک ــی از اقدام ــات خ ــوب در
کش ــور ایج ــاد و راهان ــدازی صن ــدوق ن ــوآوری و ش ــکوفایی
اســـت.

رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی  ۲۵اس ــفند م ــاه :صن ــدوق
پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی بـــه منظـــور ارایـــه
انـــواع خدمـــات مالـــی و توســـعه بـــازار بـــه طـــرح هـــای
فناوران ــه و نوآوران ــه و نی ــز ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان
و تخصص ــی ب ــا حض ــور دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس
جهاددانشـــگاهی ،معاونـــان و مدیـــران ارشـــد ایـــن نهـــاد
و دکتـــر علـــی وحـــدت رییـــس هیـــات عامـــل صنـــدوق

نـــوآوری و شـــکوفایی افتتـــاح شـــد.
دکتـــر طیبـــی در ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد :یکـــی
از وظایـــف اصلـــی جهاددانشـــگاهی انجـــام تحقیقـــات
کاربـــردی و پیگیـــری کـــردن ایـــن تحقیقـــات تـــا تولیـــد
فنـــاوری در قالـــب محصـــول و خدمـــات اســـت و طبـــق
اساس ــنامه ب ــرای کارب ــردی ش ــدن آن موظ ــف ب ــه ادام ــه
کار تـــا تولیـــد صنعتـــی و نیمـــه صنعتـــی هســـتیم.

جهاددانشگاهی اکوسیستم الزم فناوری
و نوآوری را دارد

دکتـــر وحـــدت بـــا اشـــاره ضـــرورت وجـــود صنـــدوق
اظه ــار ک ــرد :نه ــاد منظم ــی مانن ــد جهاددانش ــگاهی دارای
تمـــام تشـــکیالت الزم فنـــاوری و نـــوآوری اســـت؛ یعنـــی
مراکـــز رشـــد ،پـــارک هـــا ،شـــتاب دهنـــده هـــا ،شـــرکت
هـــا و کمـــک کننـــده صادراتـــی را دارد .جهاددانشـــگاهی
دارای اکوسیســـتم الزم فنـــاوری و نـــوآوری مـــی باشـــد
ک ــه ای ــن اکوسیس ــتم ب ــه ی ــک نه ــاد مال ــی احتی ــاج دارد

دکتـــر بهـــروز بادکـــو معـــاون جهاددانشـــگاهی و
رییـــس ســـازمان تجاریســـازی فنـــاوری و اقتصـــاد
دانشبنیـــان جهاددانشـــگاهی در ایـــن مراســـم بـــا اشـــاره
بـــه فعالیـــت هـــای ایـــن ســـازمان بیـــان کـــرد :ایـــن
نهـــاد دارای  3پـــارک علـــم و فنـــاوری در البـــرز ،پـــارک
عل ــم و فن ــاوری در کرمانش ــاه و پ ــارک عل ــوم و فن ــاوری
هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی اســـت ایـــن پـــارک هـــا
در مجمـــوع دارای  168شـــرکت پارکـــی ،پذیـــرش 52
ش ــرکت پارک ــی ،خ ــروج  20پ ــارک و دریاف ــت  44مج ــوز
دانـــش بنیـــان اســـت.
وی اف ــزود :ش ــرکت توس ــعه ص ــادرات نی ــز ب ــا اولوی ــت
ص ــادرات ب ــه کش ــورهای منطق ــه در س ــوریه انج ــام ش ــده
و بـــه زودی در لبنـــان و عـــراق هـــم شـــکل خواهـــد
گرفـــت.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

ایجاد شرکت توسعه صادرات نیز با
اولویت صادرات به کشورهای منطقه

دکتــر کاوس حیــدری مســئول راه انــدازی و مدیرعامــل
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی بیــان کــرد:
ایجــاد و توســعه ابزارهــا و ســازوکارهای مناســب بــرای
مشــارکت و تامیــن مالــی طــرح هــای پژوهشــی کاربــردی،
نوآورانــه و فناورانــه بــه ویــژه در مراحــل تجــاری ســازی
و بهــره بــرداری از یافتــه هــای پژوهشــی یکــی از مهــم
تریــن اقــدام هــای ضــروری و موثــر در راســتای تقویــت و
تکمیــل چرخــه نــوآوری و گســترش اقتصــاد دانــش بنیــان
کشــور اســت.
وی افــزود :بــه طــور معمــول فرآینــد توســعه و تجــاری
ســازی فنــاوری ،نیازمنــد صــرف منابــع مالــی قابــل توجــه
اســت کــه البتــه پیچیدگــی هــا و چالــش هــای خاصــی
دارد .از ایــن رو ،مــی بایســت در نظــام تامیــن مالــی
فنــاوری و نــوآوری بــا روش مناســب و در زمــان مناســب
بــه آن توجــه ویــژه کــرد .همچنیــن تامیــن مالــی بنــگاه
هــای فنــاور و نــوآور در مراحــل مختلــف دوره عمــر بنــگاه
متفــاوت اســت و مــی بایســت ســازوکارها و نهادهــای
مناســبی بــرای آن در نظــر گرفــت.
دکتــر حیــدری بیــان کــرد :جهاددانشــگاهی بــر
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تـــا در کمتریـــن زمـــان نیـــاز آن هـــا را رفـــع کنـــد.
وی افـــزود :بـــرای کمـــک بـــه صنـــدوق پژوهـــش و
فنـــاوری جهاددانشـــگاهی در بخـــش اول تســـهیالتی بـــه
صن ــدوق داده م ــی ش ــود ،خ ــط اعتب ــاری ه ــم داده م ــی
شـــود و بخـــش ســـرمایهگذاری هـــم دارد.

ایجاد صندوق جهاددانشگاهی در
راستای تقویت و تکمیل چرخه نوآوری
و گسترش اقتصاد دانش بنیان

اســاس ماموریــت و اهــداف و همچنیــن ســوابق و تجــارب
ارزنــده و موثــر در حــوزه اجــرای برنامــه هــا و طــرح هــای
آموزشــی ،فرهنگــی ،پژوهشــی و فنــاوری ،تجــاری ســازی
و نــوآوری فناورانــه اقــدام بــه مشــارکت در تاســیس
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی جهاددانشــگاهی
کــرد.
وی افــزود :ایــن صنــدوق توســط جهاددانشــگاهی،
دانشــگاه علــم و فرهنــگ ،موسســه علمــی کاربــردی
و تعــدادی از شــرکت هــای دانــش بنیــان و تخصصــی
تاســیس شــده و مجــوز فعالیــت خویــش را از دبیرخانــه
کارگــروه در صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت
جمهــوری در بهمــن مــاه ســال جــاری دریافــت کــرده
اســت و طبــق برنامــه ریــزی انجــام شــده پــس از  مراســم
افتتــاح و تامیــن مقدمــات ،فعالیــت خویــش را آغــاز مــی
کنــد.
گفتنــی اســت ،موضــوع فعالیــت صنــدوق هــای پژوهش
و فنــاوری طبــق اساســنامه مصــوب هیــات وزیــران شــامل
ارایــه خدمــات مالــی و تســهیالتی بــه اشــخاص حقیقــی
و حقوقــی ،ارایــه خدمــات ضمانتنامــهای بــرای اجــرای
طرحهــای پژوهشــی ،فنــاوری ،نــوآوری و تجاریســازی
نتایــج پژوهشهــا ،جــذب و یــا هدایــت منابــع مالــی دولتی،
بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری و ســایر صندوقهــای
مجــاز در راســتای اجــرای طــرح هــای فناورانــه و نوآورانــه،
ســرمایهگذاری خطرپذیــر در طرحهــای پژوهشــی و
فنــاوری ،مشــارکت و ســرمایهگذاری در ایجــاد ،توســعه،
راهبــری و توانمندســازی شــرکتهای پژوهشــی و فنــاوری
و دانشبنیــان ،همــکاری بــا موسســات و نهادهــای داخلــی
و خارجــی و عضویــت در مجامــع تخصصــی مرتبــط ،اخــذ
و اعطــای کارگــزاری و عاملیــت منابــع مالــی اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی دولتــی و غیردولتــی در حــوزه پژوهــش
و فنــاوری ،ارایــه خدمــات ارزیابــی و امکانســنجی طــرح
هــای کســب وکار و نظــارت ،ارزشگــذاری پروژههــا
و طرحهــای پژوهشــی و فنــاوری ،ارایــه خدمــات
توانمندســازی بــه فنــاوران و نــوآوران ،ارایــه انــواع
تســهیالت مالــی و خدمــات توســعه بــازار نظیــر ضمانتنامه،
لیزینــگ ،فــروش اقســاطی ،خدمــات کارگــزاری و عاملیــت
مالــی در مدیریــت وجــوه اداره شــده ،ســرمایه گــذاری و
مشــارکت در حــوزه شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان و
همچنیــن مشــارکت در تدویــن سیاســتها ،اولویتهــا و
مقــررات مرتبــط بــا اهــداف صندوقهــا در کشــور و کمــک
بــه ســاماندهی و همافزایــی حمایتهــای موجــود در
کشــور اســت.

سال بیستو سوم│شماره186
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رییس پارک علم و فناوری الربز جهاددانشگاهی:

اولین مرکز نوآوری متام خصوصی در پارک علم و
فناوری الربز راهاندازی میشود

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز

جهاددانشـــگاهی ۲۲ ،فروردینمـــاه :مهنـــدس عباســـی
در حاشـــیه نشســـت روســـای پارکهـــای علـــم
و فنـــاوری کشـــور در محـــل وزارت علـــوم بـــا
تبریـــک (ســـال  ،)۱۴۰۱بـــه عنـــوان ســـال «تولیـــد،
دانشبنیـــان ،اشـــتغال آفرینـــی» گفـــت :پارکهـــای
علـــم و فنـــاوری نقـــش مهمـــی در زیســـت بـــوم
توســـعه هـــر اســـتانی دارنـــد و از ایـــن رو توســـعه
چتـــر حمایتـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز بـــه
همـــه شهرســـتانهای اســـتان ،یکـــی از برنامههـــای
اصلـــی ماســـت.

مهن ــدس مه ــدی عباس ــی بی ــان ک ــرد :اس ــتان الب ــرز
قطـــب علـــم و فنـــاوری کشـــور و دارای ظرفیتهـــای
خـــوب بـــرای توســـعه فنـــاوری و توســـعه شـــرکتهای
دانشبنیـــان اســـت و مـــا تـــاش میکنیـــم همـــه
شهرســـتانهای اســـتان از زیرســـاختهای فناورانـــه
پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز برخـــوردار شـــود تـــا
بتوانیـــم توســـعه فنـــاوری و بهتبـــع آن توســـعه
شـــرکتهای دانشبنیـــان و فنـــاور را در همـــه
شهرســـتانها بهویـــژه در کنـــار صنایـــع بـــزرگ و
بنگاههـــای اقتصـــادی داشـــته باشـــیم.
رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز از راهانـــدازی

اولیـــن مرکـــز نـــوآوری خصوصـــی اســـتان بـــه نـــام
ســـردار شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی خبـــر داد و
اعـــام کـــرد :اولیـــن مرکـــز نـــوآوری تمـــام خصوصـــی
در فضایـــی بـــه وســـعت  7500مترمربـــع در داخـــل
پـــارک علـــم و فنـــاوری و بـــا ســـرمایهای بالـــغ بـــر 53
میلیـــارد تومـــان راهانـــدازی میشـــود.
مهنـــدس عباســـی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه
ایـــن مرکـــز بســـتر توســـعه شـــتابدهندهها و
ســـرمایهگذاری خطرپذیـــر را فراهـــم مینمایـــد،
افـــزود :ایـــن مرکـــز میتوانـــد رونـــد توســـعه
اکوسیســـتم نـــوآوری و کارآفرینـــی اســـتان را تســـریع
کنـــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه پیـــام رهبـــر معظـــم
انقـــاب اســـامی بـــار دیگـــر حجـــت را بـــر مســـووالن
تمـــام کـــرد گفـــت :همـــه بایـــد بـــرای تحقـــق زیســـت
بـــوم نـــوآوری و کارآفرینـــی و اشـــتغال دانشبنیـــان
تـــاش کنیـــم .بایـــد همـــه تـــاش کنیـــم راههـــای
تحقـــق شـــعار امســـال را از نـــگاه بازیگـــران زیســـت
بـــوم فنـــاوری مســـئوالن و فعـــاالن عرصـــه فنـــاوری
شناســـایی و عملیاتـــی کنیـــم.
ریی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز جهاددانش ــگاهی
بـــه ســـفر اخیـــر رییـــس جمهـــور و هیـــات محتـــرم
دول ــت ب ــه اس ــتان الب ــرز اش ــاره و تصری ــح ک ــرد :یک ــی
از مشـــکالت توســـعه شـــرکتهای دانشبنیـــان
و فنـــاور در پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز ،بحـــث
فضـــای فیزیکـــی اســـت و خوشـــبختانه در ســـفر هیـــات
دولـــت بـــه اســـتان البـــرز بـــرای توســـعه فضـــای
فیزیکـــی پـــارک  50میلیـــارد تومـــان مصـــوب شـــد
کـــه میتوانـــد بخشـــی از مشـــکالت را بـــرای اســـتقرار
واحدهـــای فنـــاور مرتفـــع کنـــد.
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روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ســمنان ۲۳ ،فروردیــن مــاه :بــا همــکاری جهاددانشــگاهی
ســمنان و شــرکت کشــت و صنعــت دامغــان مرکــز خدمــات تخصصــی ،تحقیــق و توســعه
پســته دامغــان راهانــدازی میشــود.
در نشستی زمینههای مختلف همکاری علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی بین جهاددانشگاهی
استان و شرکت کشت و صنعت دامغان بررسی شد.
در این نشست که با حضور سرپرست و معاونان جهاددانشگاهی استان و رییس شرکت
کشت و صنعت دامغان برگزار شد ،زمینههای مختلف همکاری علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی
بین دو طرف بررسی شد.
سرپرست جهاددانشگاهی سمنان با اشاره به فعالیت پژوهشگاه گیاهان دارویی و مرکز ذخایر
ژنتیکی جهاددانشگاهی کشور گفت :از توانمندی و دانش فنی این پژوهشگاهها و مراکز در
زمینه اصالح روش کشت ،به نژاد و اصالح نژاد گونههای گیاهی پسته و  ...استفاده خواهیم کرد.
علـی منصفـی راد همچنیـن افـزود :جهاددانشـگاهی سـمنان آمادگـی دارد در خصـوص
راهانـدازی مرکـز خدمـات تخصصـی پسـته و همچنین مرکز تحقیق و توسـعه پسـته دامغان
همـکاری الزم را داشـته باشـد و در ایـن راسـتا خدمـات علمـی تحقیقاتـی و پژوهشـی و
همچنیـن آموزشـی ارایـه کند.
احمدی رییس شرکت کشت و صنعت دامغان نیز در این نشست گفت :در حوزههای
تولیدات گیاهان دارویی ،اصالح نژاد ،تولید نهال و گیاهان مقاوم با نوع اقلیم ،احصاء منابع
آبی ،سموم و همچنین اصالح خاک ،نیازمند کمک علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی از سوی
جهاددانشگاهی استان سمنان هستیم.

■□■

راهاندازی بخش شیمیدرمانی در
مرکز خدمات تخصصی داخلی
جهاددانشگاهی خراسان رضوی

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی ۲۴ ،فروردیـــن مـــاه :دکتـــر
راحل ــه می ــری ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب اف ــزود :هم ــکاری متخصصی ــن مج ــرب و همچنی ــن
تعرفـــه مناســـب و در عیـــن حـــال بهکارگیـــری فضـــای مناســـب و تجهیـــزات بـــهروز،
از ویژگیهـــای مرکـــز خدمـــات تخصصـــی داخلـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی
نس ــبت ب ــه س ــایر مراک ــز دیگ ــر اس ــت.
بـــه گفتـــه مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی داخلـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان
رضـــوی ،در ســـال گذشـــته در حـــدود  8922بیمـــار در ایـــن مرکـــز ویزیـــت شـــدهاند.
وی اظهـــار کـــرد :در ایـــن مرکـــز بـــه بیمـــاران در زمینـــه بیماریهـــای تخصصـــی و

اخذ مجوز راهاندازی داروخانه
مجتمع درمانی جهاددانشگاهی
استان مرکزی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی ۲۹ ،فروردیـــن مـــاه :مدیـــر مجتمـــع
درمان ــی جهاددانش ــگاهی اس ــتان مرک ــزی از راهان ــدازی داروخان ــه ای ــن مجتم ــع درمان ــی
خبـــر داد.
محمد طالبی مدیر مجتمع درمانی جهاددانشگاهی استان مرکزی با اعالم این خبر ،اظهار
کرد :داروخانه دکتر شیخاالسالمی پس از کسب مجوز از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی استان مرکزی فعالیت خود را با پرسنلی مجرب و با تجربه آغاز کرده است.
وی تصریح کرد :این داروخانه با همکاری بخش خصوصی و در فضایی مناسب در طبقه
همکف مجتمع درمانی جهاددانشگاهی استان بهمنظور سهولت و دسترسی آسان مراجعان و
تامین نیازهای دارویی بیماران راهاندازی شده است.
طالبی ادامه داد :با راهاندازی این داروخانه ،روند تهیه دارو بیماریهای عمومی ،تخصصی،
ناباروری و ناتوانی جنسی تسریع شده و موجب افزایش رضایتمندی ارباب رجوع میشود.
مدیر مجتمع درمانی جهاددانشگاهی استان بیان کرد :امروز نقش و جایگاه خدمات ارایه
دارو بهعنوان زنجیره اصلی درمان بیماران بیبدیل است.
این مقام مسوول اضافه کرد :مجتمع درمانی جهاددانشگاهی دارای کلینیکهای تخصصی
زنان و نازایی ،کلینیک تخصصی مردان ،کلینیک مشاوره ناباروری ،بخش تخصصی ژنتیک و
مشاوره ژنتیک ،آزمایشگاه جنینشناسی ،آزمایشگاه تشخیص طبی ،اتاقهای عمل ،کلینیک
کنترل و مراقبت حین بارداری و  ...با حضور پزشکان متخصص و طرف قرارداد با بیمهها در
حال خدمترسانی است.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

فـــوق تخصصـــی داخلـــی ،عفونـــی ،کبـــد و گـــوارش ،ریـــه ،روماتولـــوژی و خونشناســـی
خدمـــات تخصصـــی ارایـــه میشـــود.
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آخرین یافتهها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران
جهاددانشگاهی
■ رومنایی از داروی دیابت «اورتی هرب» پژوهشگاه گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی
■ صعود  ۸۵پلهای جایگاه جهاددانشگاهی در رتبهبندی اسآیآر
■ امیدواری مردم به صعود ایران از مرحله گروهی جام جهانی
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تـــازہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رومنایی از داروی دیابت «اورتی هرب» پژوهشگاه
گیاهانداروییجهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی

جهاددانشـــگاهی ۲۴ ،اســـفند مـــاه :بـــا حضـــور رییـــس
جهاددانشـــگاهی و قائـــم مقـــام دبیـــر ســـتاد گیاهـــان
دارویـــی کشـــور از جدیدتریـــن داروی «کنتـــرل قنـــد
خـــون در دیابـــت نـــوع  »۲بـــا برنـــد اورتیهـــرب
رونمایـــی شـــد.
ب ــا برگ ــزاری مراس ــمی ب ــا حض ــور دکت ــر حمیدرض ــا
طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی و تع ــدادی از معاون ــان و
مدیـــران ارشـــد ایـــن نهـــاد و مهنـــدس ابراهیمـــی قائـــم
مق ــام دبی ــر س ــتاد گیاه ــان داروی ــی کش ــور در مجتم ــع
تحقیقات ــی ش ــهدای جهاددانش ــگاهی از محص ــول تج ــاری
بـــا برنـــد اورتیهـــرب بـــا اندیکاســـیون «کنتـــرل قنـــد
خـــون در دیابـــت نـــوع  »2رونمایـــی شـــد.
ب ــر طب ــق آخری ــن آم ــار ۴۶۰ ،میلی ــون نف ــر در دنی ــا
ب ــه دیاب ــت مبت ــا هس ــتند و در ای ــران  ۱۱درص ــد اف ــراد
بـــاالی  ۲۵ســـال ،معـــادل  ۵و نیـــم میلیـــون نفـــر بـــه
دیابـــت مبتـــا هســـتند .آمـــار بـــاالی ابتـــا بـــه دیابـــت
در کش ــور ،ل ــزوم توس ــعه دان ــش فن ــی در زمین ــه تولی ــد
ً
کامـــا توجیـــه
محصـــوالت درمانـــی در ایـــن حـــوزه را
میکنـــد.
در کار آزمایـــی بالینـــی دوســـوکور تصادفـــی شـــده
بـــا کنتـــرل دارونمـــا ،انجـــام شـــده توســـط محققـــان
پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی بـــر روی
دو گـــروه  46نفـــره از بیمـــاران مبتـــا بـــه قنـــد خـــون
مشـــخص شـــده اســـت کـــه مصـــرف پـــودر عصـــاره
الکلـــی بـــرگ گیـــاه گزنـــه بـــا دوز یـــک کپســـول 500
میلیگرمـــی هـــر  8ســـاعت ،پـــس از  3مـــاه ســـطوح

خونـــی گلوکـــز ناشـــتا ،گلوکـــز  2ســـاعت بعـــد از غـــذا
و هموگلوبیـــن گلیکوزیلـــه ( )HbA1cرا در بیمـــاران
دیابتـــی نـــوع دوم پیشـــرفته (نیازمنـــد درمـــان بـــا
انســـولین) بهطـــور معنـــیداری در مقایســـه بـــا دارونمـــا
بـــه ترتیـــب بـــه میـــزان  23.6% ،34.2%و 18.1%
کاهـــش داده اســـت.
بیمــاران تحــت بررســی در ایــن کار آزمایــی انســولین
مصــرف نمیکردنــد ،امــا از داروهــای رایــج پاییــن آورنــده
گلوکــز خــون (داروهــای ضــد دیابــت اســتاندارد) همزمــان
بــا کپســول عصــاره گزنــه اســتفاده میکردنــد؛ بنابرایــن،
درمــان گیاهــی دیابــت میتوانــد بهصــورت مکمــل بــه
رفــع کمبــود مــواد مغــذی بــدن ،کاهــش ســطح گلوکــز،
بهبــود مقاومــت بــه انســولین ،کاهــش التهابــات ناشــی از
دیابــت و ســایز عــوارض بیمــاری کمــک کنــد.
بــر مبنــای ایــن کار آزمایــی بالینــی انجــام شــده،
محصــول تجــاری بــا برنــد اورتیهــرب بــا اندیکاســیون
"کنتــرل قنــد خــون در دیابــت نــوع  "2توســط پژوهشــکده
گیاهــان دارویــی تولیــد و در دســترس عمــوم مــردم قــرار
میگیــرد.
در مراســم رونمایــی از ایــن دارو دکتــر محمدرضــا
پــور عابــدی معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی
اظهــار کــرد :یکــی از مزیتهــای مهــم جهاددانشــگاهی در
حــوزه پژوهــش و فنــاوری ،شــناخت چالشهایــی اســت
کــه جامعــه در ابعــاد مختلــف بــا آن درگیــر اســت .یکــی
از مباحثــی کــه جهاددانشــگاهی در ســالهای اخیــر بــه
آن توجــه خاصــی نمــوده اســت ،بحــث امنیــت غذایــی و
محصــوالت ارگانیــک اســت و بــا توجــه بــه ایــن کــه در

جهــان حرکــت از ســمت داروهــای شــیمیایی بــه ســمت
داروهــای گیاهــی اســت و جهاددانشــگاهی ســعی کــرده
بهصــورت سیســتمی بــه ایــن موضــوع بپــردازد.
وی در ادامــه افــزود :در زمینــه آفتکشهــا و مبــارزه
بیولوژیــک بــا آفتهــا طرحهــای متعــددی انجــام شــده
اســت .همچنیــن آنتــی بیوتیکهــای گیاهــی جایگزیــن
آنتــی بیوتیکهــای شــیمیایی شــدهاند.
دکتــر پورعابــدی اظهــار کــرد :اولیــن رســالت مــا بحــث
بومیســازی گیاهــان دارویــی و تبدیــل آنهــا بــه داروهــای
گیاهــی اســت و در جامعــه کنونــی کــه تناقضاتــی بیــن
طــب ســنتی و مــدرن وجــود دارد ،تــاش کردیــم در ایــن
پژوهشــکده بهصــورت علمــی بــه تولیــد داروهــای گیاهــی
بپردازیــم.
دکتــر رضــا غفــار زادگان رییــس پژوهشــکده
گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی ،در مراســم رونمایــی
از داروی گیاهــی کنتــرل قنــد خــون در دیابــت نــوع 2
(اورتیهــرب) ،بــه رویکــرد پژوهشــکده گیاهــان دارویــی
جهاددانشــگاهی در انجــام پژوهشهــای کاربــردی بــا
نــگاه بــه ترندهــای جهانــی در ایــن حــوزه اشــاره کــرد
و افــزود :پایــش پژوهشهــای انجــام شــده در حــوزه
گیاهــان دارویــی در ســطح جهــان در ســالهای اخیــر
نشــان میدهــد کــه بیشــترین توجــه محققــان ایــن حــوزه
(بیــش از  27درصــد) در زمینــه فارماکولــوژی ،سمشناســی
و فنــاوری دارویــی (فارماســیوتیکس) بــوده و پــس از آن
پژوهــش در زمینــه ســاخت انــواع داروهــا ( 24درصــد) و
ژنتیــک و بیولــوژی مولکولــی ( 17درصــد) در ردههــای دوم
و ســوم قــرار دارنــد.
وی افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه توزیــع موضوعــات
مــورد پژوهــش در حــوزه گیاهــان دارویــی در کشــور
ایــران و بهطــور خــاص در پژوهشــکده گیاهــان دارویــی
جهاددانشــگاهی نیــز بــا تقریــب خوبــی کامــا منطبــق بــا
آمارهــای جهانــی بــوده و پژوهشــکده در ســایر موضوعــات
از جملــه در زمینههــای علــوم کشــاورزی و بیولــوژی،
مهندســی شــیمی ،میکروبیولــوژی و ایمونولــوژی و ســایر
حوزههــای مرتبــط نیــز در حــال انجــام پژوهشهــای
فعــال اســت .داروهــای طبقهبنــدی نشــده ،طــب ســنتی،
ســرطان ،بررســی اثــرات ضدالتهابــی ترکیبــات طبیعــی بــر
روی مدلهــای حیوانــی و بررســی درون تنــی اثــرات ضــد
دیابــت مــواد موثــره گیاهــی (کــه داروی اورتیهــرب نیــز در
همیــن راســتا تحــت پژوهــش و تجاریســازی قرارگرفتــه)
از جملــه کلیدواژههــای پرتکــرار در پژوهشهــای انجــام
شــده در زمینــه گیاهــان دارویــی در ســالهای اخیــر در
ســطح جهــان بودهانــد کــه همگــی در پژوهشــکده گیاهــان
دارویــی در قالــب گروههــای پژوهشــی و مراکــز خدمــات
تخصصــی مــورد توجــه قــرار دارنــد.

مرکز اطالعات علمی  SIDبررسی کرد؛
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پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابط عمومی مرکز اطالعات علمی  ۳۱ ،SIDفروردین ماه :نتایج
پایگاه رتبهبندی مؤسسات و دانشگاههای  SIRدر سال
 ۲۰۲۲نشان میدهد که جایگاه جهاددانشگاهی در این
رتبهبندی نسبت به سال گذشته  ۸۵پله صعود کرده است
و زیرمجموعههای این نهاد نیز در شاخص نوآوری جایگاه
برجستهای دارند.
جهاددانشگاهی بهعنوان تنها موسسه غیرانتفاعی ایران
که در رتبهبندی اسآیآر  2022حضور دارد با رتبه جهانی
 610نسبت به سال قبل  85پله صعود کرده است .همچنین
جهاددانشگاهی در رتبه کشوری هم دو رتبه صعود داشته
و در رتبه سیزدهم کشور باالتر از دانشگاه صنعتی اصفهان
قرار گرفته است .بهترین عملکرد جهاددانشگاهی در این
رتبهبندی در بعد اجتماعی است؛ بعد اجتماعی شامل
آلتمتریکس ،پیوندهای دریافتی دامنه و اندازه وب است.
بر اساس این بررسی مراکزی مثل پژوهشکده فناوری
اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی ،پژوهشکده ابنسینا،
پژوهشکده علوم بهداشتی ،پژوهشکده توسعه صنایع
شیمیایی ایران ،پژوهشگاه رویان و دانشگاه علموفرهنگ
نیز از زیر مجموعههای جهاددانشگاهی هستند که در این

رتبهبندی حضور داشتند.
پژوهشگاه رویان و پژوهشکدههای آن نیز برای اولینبار
در این رتبهبندی حضور دارند .پژوهشگاه رویان که از سه
پژوهشکده به نامهای علوم تولیدمثل ،زیستشناسی و
فناوری سلولهای بنیادی و زیستفناوری تشکیل شده است
با دو پژوهشکده تولید مثل و پژوهشکده زیستشناسی و
فناوری سلولهای بنیادی در این رتبهبندی حضور دارند.
پژوهشگاه رویان در رتبه هشتم کشور و  555جهان قرار گرفته
است .بهترین عملکرد این پژوهشگاه در بعد نوآورانه است .بعد نوآوری
شامل پروانه ثبت اختراع ،تاثیر فناورانه و دانش نوآورانه است.
پژوهشکده زیستشناسی و فناوری سلولهای بنیادی
رویان در رتبه ششم کشور و  536جهان با بهترین عملکرد
در بعد نوآوری است که در این بعد در رتبه اول خاورمیانه
قرار گرفته است .ضمنا پژوهشکده زیستشناسی و فناوری
سلولهای بنیادی رویان بهترین عملکرد را در میان
سازمانهای جهاددانشگاهی داشته است.
پژوهشکده تولید مثل پژوهشگاه رویان نیز در رتبه 27
کشور و  653جهان قرار گرفته است .بهترین عملکرد این
پژوهشکده نیز در بعد نوآوری است که در این بعد در رتبه

رتبهبندی اسآیآر از سه شاخص تحقیقاتی ،نوآوری و
اجتماعی برای ارزیابی و رتبهبندی مؤسسات علمی -پژوهشی
استفاده میکند .با بررسی پایگاه رتبهبندی مؤسسات و
دانشگاههای  SIRمشخص شد که  185موسسه ،دانشگاه،
سازمان دولتی ،مراکز پزشکی و غیرانتفاعی از ایران در این
رتبهبندی حضور دارند که نسبت به سال  24 ،2021موسسه
به آن اضافه شده است .برترین موسسه ایران نیز همانند سال
 2021دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با صعود 70
پلهای نسبت به سال گذشته ،در رتبه  324جهان قرار گرفته
است .بهترین عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تهران در این
رتبهبندی در بعد تحقیقاتی است .بعد تحقیقات شامل تعداد
مدارک علمی که در مجالت خود موسسه منتشر نشده ،تعداد
مجالت منتشر شده توسط موسسه ،استخر استعداد علمی،
انتشارات با کیفیت باال ،هم تالیفی بینالمللی ،دسترسی آزاد
و شاخص سرآمدی است.
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز همانند
سال گذشته در رتبه دوم و سوم کشور قرار دارند .این دو
دانشگاه به ترتیب در رتبه  402و  497جهان قرار گرفتهاند
که نسبت به سال گذشته به ترتیب صعود  80و  64پلهای
داشتهاند .این دو دانشگاه نیز در بعد تحقیقات بهترین
عملکرد را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  ،1ده موسسه برتر ایران را نشان میدهد که
بر این اساس ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی شهید بهشتی ،دانشگاه تربیت مدرس ،پژوهشکده
زیستشناسی و فناوری سلولهای بنیادی رویان ،دانشگاه
علوم پزشکی تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،پژوهشگاه
رویان ،دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه صنعتی شریف
به ترتیب در رتبه چهارم تا دهم کشور قرارگرفتهاند.
شکل  ،1روند مؤسسات ایرانی را در رتبهبندی اسآیآر
نشان میدهد که بر این اساس ،رتبه جهانی مؤسسات ایرانی
نسبت به سالهای قبل بهبود داشته است .بررسی میانه
رتبه جهانی مؤسسات ایران نشان میدهد که این مؤسسات
نسبت به سال گذشته صد پله صعود داشتهاند .مؤسسات
دولتی در رتبهبندی اسآیآر  2022حضور بیشتری نسبت
به دورههای قبل داشتهاند.
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صعود  ۸۵پلهای جایگاه
جهاددانشگاهی در رتبهبندی اسآیآر

دوم خاورمیانه قرار گرفته است.
دانشگاه علموفرهنگ نیز بهعنوان یکی از دانشگاههای
زیرمجموعه جهاددانشگاهی ،همانند سالهای قبل با بهترین
عملکرد در بعد نوآوری در این رتبهبندی حضور دارد .رتبه
جهانی دانشگاه علموفرهنگ نسبت به سال  43 ،2021پله
صعود کرده و در جایگاه  653جهان قرار گرفته است که این
امر نشاندهنده بهبود کلی رتبه جهانی موسسات ایران در
سال  2022است؛ اما رتبه کشوری این دانشگاه نسبت به
سال قبل  11پله نزول داشته و در جایگاه  27ام کشور باالتر
از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل قرار دارد.

نتایج نظرسنجی ایسپا نشان داد؛
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امیدواری مردم به صعود ایران از
مرحله گروهی جام جهانی
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۲۹ ،فروردیـن مـاه :مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان ایـران
(ایسـپا) وابسـته بـه جهاددانشـگاهی نظرسـنجی را در خصـوص فوتبـال و مســــــــابقات
جـام جهانـی  ۲۰۲۲قطـر انجام داد .نتایج این نظرسـنجی نشـان میدهـد  ۶۶.۱درصد از کل
پاسـخگویان امیدوارنـد ایـران از گـروه خـود بـه مرحلـه بعـدی صعـود کند.
بـا توجـه بـه نزدیـک بـودن زمـان شـروع مسـابقات فوتبـال جـام جهانـی  ۲۰۲۲قطـر،
مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان ایران (ایسـپا) وابسـته به جهاددانشـگاهی ،نظرسـنجی را با
جامعـه آمـاری افـراد باالی  ۱۸سـال کل کشـور (شـهر و روسـتا) و تعـداد نمونـه  ۱۵۷۰نفر
بـه شـیوه مصاحبـه تلفنـی در فروردینمـاه  ۱۴۰۱در خصـوص نگـرش شـهروندان پیرامـون
ورزش فوتبـال و مسـابقات جـام جهانـی انجام داد ۵۰.۷ .درصد پاسـخگویان این نظرسـنجی
مـرد و  ۴۹.۳درصـد زن بودنـد ۲۷.۷ .درصـد پاسـخگویان در رده سـنی  ۱۸تـا  ۲۹سـال،
 ۴۷.۱درصـد در رده سـنی  ۳۰تـا  ۴۹سـال و  ۲۵.۲درصـد در رده سـنی  ۵۰سـال و باالتـر
قـرار داشـتند و  ۶۳.۲درصـد گـروه نمونـه فاقد تحصیلات دانشـگاهی و  ۳۶.۶درصـد دارای
تحصیلات دانشـگاهی بودند.
از شـرکتکنندگان در ایـن نظرسـنجی پرسـیده شـد "آیـا به پیگیـری مسـابقات فوتبال
عالقـه دارنـد؟"  ۳۷.۱درصـد از افـراد پاسـخگو بیـان کردنـد مسـابقات فوتبـال را دنبـال
میکننـد .در مقابـل  ۶۲.۶درصـد پیگیـر مسـابقات فوتبـال نیسـتند ۰.۴ .درصـد هـم به این
سـؤال پاسـخ ندادنـد .مـردان ( ۴۹.۶درصـد) بیشـتر از زنـان ( ۲۴.۳درصد) پیگیر مسـابقات
فوتبـال هسـتند .تفـاوت چنـدان معنـاداری در میـزان عالقهمنـدی بـه پیگیـری مسـابقات
فوتبـال بـر حسـب گروههای سـنی وجود نـدارد ۳۷.۴ .درصـد از افراد  ۱۸تا  ۲۹سـال۳۷.۸ ،
درصـد از افـراد  ۳۰تـا  ۴۹سـال و  ۳۵.۹درصـد از افـراد باالی  ۵۰سـال گفتند که مسـابقات
فوتبـال را پیگیـری میکننـد .میـزان عالقهمنـدی به مسـابقات فوتبـال در بین افراد سـاکن
در مراکـز اسـتانها  ۳۶.۳درصـد ،افـراد سـاکن در روسـتاها  ۳۶.۶درصـد و در سـایر شـهرها
 ۳۸.۶درصد اسـت.
مسـابقات جـام جهانـی  ۲۰۲۲قطر از  ۳۰آبان امسـال شـروع خواهد شـد .بیـش از نیمی
از پاسـخگویان ( ۵۴.۵درصـد) بیـان کردنـد کـه مسـابقات جـام جهانـی فوتبـال بـرای آنها
اهمیـت دارد .نتایـج نظرسـنجی نشـان میدهـد ۶۶.۱ ،درصـد از کل پاسـخگویان امیدوارنـد
ایـران از گـروه خـود بـه مرحلـه بعـدی صعود کنـد .این عـدد برای کسـانی کـه عالقهمند به
مسـابقات فوتبـال هسـتند و آن را دنبـال میکننـد ۷۴ ،درصد اسـت.
از کسـانی کـه پیگیـر مسـابقات فوتبال هسـتند پرسـیده شـد :عملکـرد آقای اسـکوچیچ
بهعنـوان سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال کشـورمان را چگونـه ارزیابـی میکنیـد؟  ۱۶.۹درصـد
عملکـرد وی را ضعیـف ارزیابـی کردنـد ۱۲ .درصـد معتقدنـد عملکـرد وی متوسـط بـوده و
 ۵۹.۶درصـد عملکـرد سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال را خـوب ارزیابـی نمودهانـد ۱۱.۵ .درصد
هـم گزینـه نمیدانـم را انتخـاب کردنـد یـا بـه ایـن سـؤال پاسـخ ندادنـد .همچنیـن ۴۹.۵
درصـد از افـرادی کـه پیگیـر فوتبـال هسـتند ،بـا تغییـر سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال (آقای
اسـکوچیچ) مخالـف و در مقابـل  ۳۹.۲درصـد بـا ایـن تغییر موافـق هسـتند ۱۱.۳ .درصد به
ایـن سـؤال پاسـخ ندادند.
در بخـش دیگـری از ایـن نظرسـنجی در خصـوص سـرمربی خارجـی یـا ایرانـی از
پاسـخگویان سـؤال شـد ۵۴.۱ .درصد از کل پاسـخگویان معتقدند بهتر اسـت سـرمربی تیم

ملـی فوتبـال ،ایرانـی باشـد .ایـن عدد بـرای افراد نمونـه که پیگیر مسـابقات فوتبال هسـتند
 ۴۶.۱درصـد اسـت .در مقابـل  ۳۴.۱درصـد از کل پاسـخگویان بیـان داشـتند بهتـر اسـت
سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال خارجی باشـد .این عدد در بین کسـانی کـه مسـابقات فوتبال را
دنبـال میکننـد ۴۸.۳ ،درصـد اسـت.
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دریافت گواهینامه استاندارد
مدیریتکیفیت
توسطجهاددانشگاهی
شهید بهشتی و پژوهشکده
علوم پایه کاربردی

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی شـهید بهشـتی ۲۷ ،فروردین ماه :جهاددانشـگاهی واحد شـهید
بهشـتی و پژوهشـکده علـوم پایـه کاربـردی موفق بـه دریافـت گواهینامـه اسـتاندارد ISO
 ۲۰۱۵ :۹۰۰۱شـد.
در مراسـمی بـا حضـور دکتـر لطفـی کیا مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی و نظـارت راهبردی
جهاددانشـگاهی ،دکتـر خدایـی رییـس جهاددانشـگاهی واحـد شـهید بهشـتی ،مهنـدس
مالبخشـی مدیـر برنامهریـزی و مجـری اسـتقرار اسـتاندارد و دکتر قریشـی نماینده رسـمی
شـرکت اعطـا کننـده گواهینامـه  9001:2015 ISOاین گواهینامه به واحد شـهید بهشـتی
و پژوهشـکده علـوم پایـه کاربـردی اعطا شـد.
دکتـر خدایـی نیـز ضمـن تشـکر از اداره برنامهریـزی و معاونتهای مختلف واحد شـهید
بهشـتی و پژوهشـکده علوم پایه کاربردی ،پیادهسـازی این اسـتاندارد در واحد شهید بهشتی
را حاصـل احسـاس نیـاز بـه ایجـاد تحـول در سـازمان و لـزوم انجـام نظاممنـد فرایندهـای
مجموعـه دانسـت و ضمـن ارایه مثالهایـی ،نتایج مثبت ایـن رویکرد سیسـتماتیک در واحد
و پژوهشـکده را بـه وضوح قابل مشـاهده دانسـت.
مهنـدس مالبخشـی گزارشـی از مراحـل و چالشهـای پیادهسـازی سیسـتم مدیریـت
کیفیـت در مجموعه جهاددانشـگاهی شـهید بهشـتی و پژوهشـکده علوم پایه کاربـردی ارایه
کـرد و گفـت :بـا تشـکیل تیمهـای کاری و پـس از برگـزاری جلسـات متعدد بـا معاونتهای
مختلـف سـازمان ،کلیـه مسـتندات ،فرایندهـا ،دسـتورالعملها و روشهای اجرایـی با رعایت
الزامـات اسـتاندارد تهیـه شـده اسـت که پـس از بررسـی و احراز صالحیت توسـط سـرممیز
بینالمللـی ،موفـق به دریافـت گواهینامه شـد.
در ادامـه دکتـر لطفـی کیـا اظهـار کـرد :یکـی از مـوارد کـه در برنامـه توسـعه هفتـم
جهاددانشـگاهی بسـیار مـورد توجـه اسـت ،بحـث نـگاه سیسـتماتیک بـه فرایندهـا اسـت.
ایـن نـگاه بـا توجـه بـه وسـعت دامنـه فعالیـت جهاددانشـگاهی در حوزههـای پژوهـش،
فرهنگـی و آمـوزش بسـیار حایـز اهمیـت اسـت .امیـد اسـت تلاش بسـیار خوبـی کـه در
واحـد شـهید بهشـتی ،بهعنـوان یکـی از پیشـگامان پیادهسـازی سیسـتم مدیریـت کیفیـت

آخرین دستاوردهای گیاهان دارویی

یک فنجان قهوه چه مدت انسان
را بیدار نگه میدارد؟

تأثیر سبک زندگی
بر چربی خون

بـا گذشـت زمان ،زندگی انسـانها دچار تغییرات گسـتردهای شـده اسـت .میـزان تحرک
انسـانها بـه طـرز قابلتوجهـی کاهـش یافتـه و حجم غـذای ناسـالم در رژیم غذایـی روزمره
افزایشیافتـه اسـت .چربـی خـون بـاال یکی از نشـانههای این سـبک زندگی جدید اسـت که
میتوانـد خطـرات زیادی به دنبال داشـته باشـد.
دکتــر ســعید کیانبخــت متخصــص فارماکولــوژی و عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده
گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی  ،بــا بیــان اینکــه ســبک زندگــی یعنــی رژیــم غذایــی و
فعالیــت بدنــی تاثیــر زیــادی بــر غلظــت چربیهــای خــون دارد ،اظهــار کــرد :رژیــم غذایــی
مدیترانـهای شــامل بیشــتر خــوردن غــات سبوســدار ،حبوبــات ،میــوه و ســبزیجات ،روغــن
زیتــون و ماهــی ،اعتــدال در مصــرف لبنیــات و کــم خــوردن گوشــت قرمــز و گوشــت
پرنــدگان ،روغــن ،قنــد و نمــک اســت.
وی افـزود :منابـع رایـج حـاوی کلسـترول شـامل تخممـرغ ،گوشـت و محصـوالت لبنـی
اسـت .ایـن مـواد غذایـی کلسـترول زیادی را بـه بدن اضافـه میکننـد .همین مسـئله بهنوبه
خـود در بـاال رفتـن کلسـترول نقـش داشـته باشـد و کـه نتیجه آن چربـی خون بـاال خواهد
بود.
ایـن عضـو هیـات علمی گفـت :رژیم غذایـی مدیترانهای ،امـگا ( 3روغن ماهـی) ،ورزش و
افزایـش فعالیـت بدنـی منظـم باعـث کاهش غلظـت چربیهای مضـر خون یعنی کلسـترل و
تـری گلیسـیرید و افزایش غلظت کلسـترل مفیـد خون ( )HDL-Cمیشـود و از این طریق
از تصلـب شـرائین و بیماریهـای قلبی-عروقـی ماننـد سـکته قلبـی و مغـزی و مرگومیـر

قهـــوه بهعنـــوان یـــک نوشـــیدنی در بســـیاری از نقـــاط دنیـــا مـــورد مصـــرف قـــرار
میگیـــرد .قهـــوه کـــه از دانههـــای قهـــوه تهیـــه میشـــود و انـــواع مختلـــف دارد،
حـــاوی مـــواد معدنـــی و سرشـــار از آنتیاکســـیدانها اســـت.
مهنـــدس اقبـــال جاســـمی کارشـــناس فارماکولـــوژی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی
جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد :کافئیـــن مـــاده موثـــره قهـــوه اســـت .کافئیـــن داروی
محـــرک اعصـــاب اســـت کـــه فشـــارخون و ضربـــان قلـــب را بـــاال و خـــواب را از بیـــن
میبـــرد ،تـــوان و انـــرژی بـــدن را افزایـــش و خلـــق را بهبـــود میدهـــد .کافئیـــن
بهس ــرعت عم ــل ک ــرده و بس ــیاری از اف ــراد اث ــرات آن را ط ــی چن ــد دقیق ــه احس ــاس
میکننـــد.
ای ــن کارش ــناس بی ــان ک ــرد :اث ــرات کافئی ــن ت ــا وقت ــی ب ــدن آن را بهط ــور کام ــل
متابولیـــزه کنـــد (بســـوزاند) ادامـــه مییابـــد .مـــدت دوام اثـــرات کافئیـــن بـــه چنـــد
عامـــل بســـتگی دارد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه نیمهعمـــر کافئیـــن در خـــون حـــدود  5ســـاعت اســـت،
یعنـــی کســـی کـــه  40 mgکافئیـــن مصـــرف میکنـــد 20 mg ،کافئیـــن پـــس از 5
ســـاعت در بـــدن او باقیمانـــده اســـت ،اظهـــار کـــرد :غلظـــت خونـــی کافئیـــن پـــس از
ح ــدود  15-45دقیق ــه از خ ــوردن آن ب ــه حداکث ــر میرس ــد ،س ــپس کب ــد کافئی ــن را
بهســـرعت متابولیـــزه میکنـــد.
جاس ــمی اف ــزود :بیش ــتر اف ــراد حداکث ــر اث ــرات کافئی ــن را ط ــی ای ــن م ــدت احس ــاس
میکننـــد کـــه شـــامل بیخوابـــی ،اضطـــراب ،اثـــر مـــدری و افزایـــش ناگهانـــی انـــرژی
بـــدن اســـت و هنگامیکـــه متابولیســـم (ســـوختن) کافئیـــن شـــروع میشـــود ،ایـــن
اثـــرات بهتدریـــج کاهـــش مییابـــد .همچنیـــن افـــرادی کـــه بهطـــور منظـــم کافئیـــن
مصـــرف میکننـــد نســـبت بـــه آن مقـــاوم میشـــوند و اثـــرات آن را چنـــدان احســـاس
نمیکننـــد ولیکـــن ،اثـــرات کافئیـــن در افـــرادی کـــه نســـبت بـــه آن بســـیار حســـاس
هســـتند ممکـــن اســـت تـــا ســـاعتها یـــا روز بعـــد ادامـــه یابـــد.
وی خاطرنش ــان ک ــرد :م ــدت دوام اث ــر کافئی ــن ح ــد مش ــخصی ن ــدارد و ب ــه چن ــد
عام ــل یعن ــی دوز (مق ــدار مص ــرف) کافئی ــن و عوام ــل ف ــردی مانن ــد س ــن ،وزن ب ــدن و
می ــزان حساس ــیت ب ــه کافئی ــن بس ــتگی دارد.
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در جهاددانشـگاهی صـورت گرفتـه اسـت الگویـی بـرای سـایر واحدهـا بـرای نیـل بـه ایـن
هدف باشـد.
دکتـر قریشـی نیـز ضمـن ابـراز خرسـندی از رونـد پیادهسـازی مناسـب و هدفمنـد
اسـتاندارد مدیریـت کیفیـت ایـزو  9001در جهاددانشـگاهی واحـد شـهید بهشـتی و بیـان
ایـن نکتـه کـه الزمه موفقیـت ادامـهدار این سیسـتم ،رهبـری متعهدانه و مشـارکت عمومی
افـراد در جهـت بهبود مسـتمر اسـت ،ابـراز امیدواری کـرد که نتایـج ملموس این اسـتاندارد
بهزودی در سـازمان مشـاهده شـود.
در انتهـای ایـن مراسـم نیـز گواهینامه اسـتاندارد مدیریـت کیفیـت 9001:2015 ISO
تحت اعتبار نهاد  IAFتوسـط نماینده شـرکت به رییس واحد شـهید بهشـتی و پژوهشـکده
علـوم پایـه کاربردی اعطا شـد.
گفتنـی اسـت 9001 ISO ،اسـتانداردی جامـع و عمومـی بـرای تمامـی شـرکتها،
سـازمانها و مراکـزی اسـت کـه بـه موضـوع مدیریـت کیفیـت سـازمانی توجـه دارد.

پیشـگیری میکنـد .تـرک سـیگار هم اثـرات مثبتـی بر غلظـت چربیهای خـون دارد.
کیانبخـت بـا اشـاره بـه اینکـه سـطح بـاالی  LDLبـرای بـدن مضـر اسـت .بـه همیـن
ترتیـب ،سـطح پاییـن  HDLهـم برای شـما مضر خواهـد بود .اگر پزشـکتان بگویـد که باید
وضعیـت کلسـترول خـود را بهبـود ببخشـید ،باید  LDLخـود را کاهـش داده و  HDLخود
را افزایـش دهید.
وی تاکیـد کـرد :داروهـا میتواننـد بـه ایـن امـر کمـک کننـد؛ امـا سـادهترین راه بـرای
بهبـود کلسـترول و تغییـر وضعیـت چربـی خـون بـاال ،تغییـر سـبک زندگـی اسـت.
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آجیـل و انـواع آن یـک انتخـاب سـالم بـرای حفـظ سلامت اسـت و بنـا بـه بسـیاری از
مطالعـات بالینـی جدیـد ،اضافـه کـردن روزانه  ۳۰گـرم آجیل به رژیـم غذایی خطـر ابتال به
بیماریهـای قلبـی را تـا  ۳۰درصـد کاهـش میدهـد.
دکتر حسـن فالح حسـینی عضو هیات علمی پژوهشـکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
در خصـوص فوایـد مغزهـا اظهار کـرد :مغزها ( )nutsمغز گـردو ،بادام ،پسـته ،فندق و غیره
دارای اسـیدهای چـرب غیراشـباع ،فیبر ،پروتئیـن ،ویتامین  ،Eاسـیدفولیک (فوالت) و چند
مـاده معدنـی ( )mineralsماننـد پتاسـیم ،روی و منیزیـم هسـتند و مواد موثـره ای مانند
ترکیبات فنلـی و  phytosterolsدارند.
وی بیـان کـرد :پژوهشهـای متعـددی نشـان داده کـه مغزهـا از مرگومیـر ناشـی از
بیماریهـای قلـب و عـروق پیشـگیری میکننـد و بـه عبـارت دیگـر ،مغزها اثـر محافظ قلب
و عـروق دارند.
فلاح حسـینی بـا اشـاره به اینکـه علت ایـن خاصیت مغزها نامشـخص اسـت ولی ممکن
اسـت ناشـی از کاهـش غلظـت چربیهـای خـون ،کاهـش وزن یـا اثـر ضدالتهـاب یـا عوامل
دیگـر باشـد ،افـزود :علاوه بـر ایـن ،اخیـرا ً " معلـوم شـده کـه خـوردن مغزهـا ممکن اسـت
احتمـال ابتلاء بهنوعـی بینظمـی ضربـان قلـب بـه نـام فیبریالسـیون دهلیـزی و نارسـایی
قلبـی را نیـز کاهـش دهد.
ایـن عضـو هیـات علمـی خاطرنشـان کـرد :اضافه کـردن بـادام به رژیـم غذایـی منجر به
کاهش سـطوح کلسـترول آل دی آل یا کلسـترول بد میشـود و از تشـکیل پالک در عروق
و خطـر ابتلا بـه حمله قلبـی تا حد بسـیار زیادی جلوگیـری میکند .مطالعات بالینی نشـان
میدهـد کـه مصـرف بـادام همچنیـن خطـر ابتلا بـه مقاومـت بـه انسـولین و دیابـت را نیز
کاهـش میدهـد و منجـر بـه بهبـود حساسـیت به انسـولین میشـود .علاوه بر ایـن ،مصرف
بـادام راهی بـرای کاهش وزن اسـت.
وی در پایـان بیـان کـرد :اضافـه کـردن مغـز پسـته به رژیـم غذایـی دارای مزایـای بالقوه
بـرای قلـب اسـت .در افـراد مبتلا بـه دیابـت ،مصرف پسـته باعـث کاهـش کلسـترول تام و
کلسـترول آل دی آل یعنـی دو فاکتـور خطـر ابتلا بـه بیماریهـای قلبـی میشـود.

■□■

گیاهان مفید برای خون دماغ
()Epistaxis

خـون دمـاغ ممکـن اسـت علتهـای سـادهٔ داشـته باشـد .اکثـر اوقـات خـود مـا و
اطرافیانمـون وقتـی بـه مـدت زیـادی در معـرض تابـش خورشـید قـرار میگیریـم دچـار
خـون دمـاغ میشـویم ،البتـه ناگفتـه نمانـد کـه علـت خـون دمـاغ شـدن میتواننـد نشـانه
بیماریهـای دیگـری نیـز باشـد.
خـون دمـاغ ممکـن اسـت علتهـای سـاده داشـته باشـد .اکثـر اوقـات خـود مـا و
اطرافیانمـان وقتـی بـه مـدت زیـادی در معـرض تابـش خورشـید قـرار میگیریـم دچـار

خـون دمـاغ میشـویم ،البتـه ناگفتـه نمانـد کـه علـت خـون دمـاغ شـدن میتواننـد نشـانه
بیماریهـای دیگـری نیز باشـد .دکتر نسـیم زریـن پنجه عضو هیـات علمی این پژوهشـکده
در ایـن خصـوص عنـوان کـرد :ایجاد خـراش در مخاط بینـی و ناخن زدن به قسـمت قدامی
تیغـه میانـی بینـی و محـل تجمـع مویرگهـا ممکـن اسـت باعـث خـون دماغ شـدن شـما
شـود .همچنیـن بیماریهـای عفونـی ماننـد تیفوئید ،سـرخک ،سـرطان خون و غیـره باعث
خـون دمـاغ شـدن میشـوند.
عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی تاکیـد کرد :اگـر مکرر
خـون دمـاغ میشـوید حتماً بـه پزشـک مراجعـه کنید.
ایـن عضـو هیـات علمـی اظهـار کـرد :گیاهـان اگیـر ترکـی و سـرو کوهـی بـا دارا بـودن
خـواص ضـد خونریـزی و تنـگ کننـده مجـاری عروق خونـی سـطحی در رفع حاالت سـاده
خـون دمـاغ اثـر درمانـی خوبـی دارند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مصـرف دمکـرده ریـزوم اگیـر ترکـی بـا نـام علمـی Acorus
 calmus Lدر رفـع خـون دمـاغ و همچنیـن خونریزیهـای رحمی موثر اسـت بیان کرد:
میتوانیـد روزی  3فنجـان از دمکـرده ایـن گیـاه میل کنیـد .همچنین از این گیاه در دسـت
نوشـتههای قدیـم مصـر بهعنـوان دارو نیز یاد شـده اسـت.
دکتـر نسـیم زریـن پنجه خاطرنشـان کـرد :همچنیـن میتوانید از جوشـانده سـرو کوهی
بـا نـام علمـی Cupressus Sempervirens L؛ کـه تنـگ کننـده مجـاری عـروق و
موثـر در خونریزیهاسـت بهصـورت یـک فنجـان قبـل از غـذا اسـتفاده کنید.
وی در پایـان افـزود :از میـوه سـرو کوهـی بـرای رفـع خون دماغ شـدنتان کمـک بگیرید
بدینصـورت کـه  30گـرم از میـوه سـرو کوهـی را در یـک لیتـر آب بجوشـانید و سـپس
اسـتفاده کنید.

■□■

خون خود را با گیاه سلمک
تصفیهکنید
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عض ــو هی ــات علم ــی مجتم ــع تحقیق ــات گیاه ــان داروی ــی جهاددانش ــگاهی خراس ــان
جنوب ــی گف ــت :رش ــگک خاصی ــت ت ــب ب ــر داش ــته و ب ــرای کوفتگ ــی و ض ــرب خوردگ ــی
اعضـــاء از آن اســـتفاده میشـــود و از ریشـــه گیـــاه بـــرای اســـهال خونـــی ،قطـــع
خونریـــزی و التیـــام زخـــم معـــده و بهصـــورت اســـتعمال خارجـــی بـــرای درمـــان
زخمهـــا و ســـوختگیها مصـــرف میشـــود.
دکتـــر طیبـــه شـــاهی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه رشـــگک را بـــا نامهـــای مســـیکه،
تـــوت روباهـــی ،علـــف خونـــی ،قیطـــره نیـــز میشناســـند ،گفـــت :یکـــی از قدیمیتریـــن
گیاهـــان دارویـــی ایـــران ،هنـــد و چیـــن بـــه شـــمار میآیـــد .ریشـــه ،بـــرگ و
سرشـــاخههای آن در طـــب گیاهـــی کاربـــرد دارد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه برگهـــای گیـــاه خاصیـــت تـــب برداشـــته و بـــرای
کوفتگـــی و ضـــرب خوردگـــی اعضـــاء از آن اســـتفاده میشـــود ،بیـــان کـــرد :پختهشـــده
ب ــرگ آن ب ــرای تقوی ــت مع ــده مفی ــد اس ــت .س ــاقه زیرزمین ــی و ریش ــه گی ــاه ظاه ــری
قهوهایرنـــگ دارد کـــه داخـــل آن زردرنـــگ اســـت.
عض ــو هی ــات علم ــی مجتم ــع تحقیق ــات گیاه ــان داروی ــی جهاددانش ــگاهی خراس ــان
جنوبـــی بـــا بیـــان اینکـــه ریشـــه آن از اواســـط بهـــار تـــا اواخـــر تابســـتان برداشـــت
میش ــود ،ادام ــه داد :از ریش ــه گی ــاه ب ــرای اس ــهال خون ــی ،قط ــع خونری ــزی و التی ــام
زخـــم معـــده و بهصـــورت اســـتعمال خارجـــی بـــرای درمـــان زخمهـــا و ســـوختگیها
مص ــرف میش ــود .ترش ــحات غیرمعم ــول ع ــادت ماهیان ــه در زن ــان را برط ــرف نم ــوده و
ب ــرای ع ــوارض بع ــد از زایم ــان مص ــرف آن توصی ــه ش ــده اس ــت ،ب ــرای معالج ــه س ــل،
آبلهمرغـــان و دفـــع کرمهـــای انگلـــی از آن اســـتفاده میشـــود .مصـــرف آن بهصـــورت
کمپ ــرس گیاه ــی ب ــرای رف ــع ع ــوارض پوس ــتی مفی ــد اس ــت .ب ــرای تهی ــه دمک ــرده آن
از  20گـــرم گیـــاه خشـــک در نیـــم لیتـــر آب جـــوش اســـتفاده میشـــود کـــه در ســـه
وعـــده و هـــر وعـــده یـــک لیـــوان مصـــرف میشـــود.

مدیـر مرکـز خدمـات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی با اشـاره
بـه ایـن کـه مصرف دم اسـت بهسلامت اسـتخوانها کمـک میکنـد و باعث تثبیت کلسـیم
در اسـتخوانها میشـود ،گفـت :ماسـاژ دادن مـو با دمکرده دماسـب از موخوره و بروز شـوره
سـر جلوگیـری مینمایـد و بـرای جلوگیـری از چینوچـروک پوسـت و نیـز پیـری زودرس
بسـیار موثر است.
حسـین راغ آرا مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی اسـتان
اظهـار کـرد :دم اسـب بـا نام محلـی دم لوکـی ،از جملـه گیاهان بـی گل و نهانـزادان آوندی
اسـت کـه برگهـای آن کوچـک و رشـد نیافتـه و سـاقه آن ظاهـری بیبـرگ دارد.
وی ادامـه داد :مصـرف دم اسـب بـه سلامت اسـتخوانها کمـک میکند و باعـث تثبیت
کلسـیم در اسـتخوانها میشـود.
مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا
اشـاره بـه ایـن کـه گیـاه دم اسـب بـرای تقویـت تاندونهـا موثـر بـوده و در نتیجـه باعـث
کاهـش آسـیبهای ورزشـی میشـود ،گفـت :بـرای جبـران پارگـی کیگامنتها و کشـیدگی
عضلات مفیـد بـوده و از پوکـی اسـتخوان در خانمهـا جلوگیـری میکنـد .بـه دلیـل وجـود
اسـید پکتیـک و اسـید گالیـک از خونریـزی جلوگیـری کـرده و بـه ایـن سـبب بـرای قطع
خونریـزی بینـی ،وجـود خـون در ادرار و نیـز خونریـزی شـدید ماهیانـه در زنـان کاربـرد
دارد.
راغ آرا افـزود :جهـت درمـان خونریزیهـای داخـل ماننـد خونریزیهـای ریـوی،
احشـایی و رحمـی از دمکـرده گیـاه بـه میـزان  3فنجـان در روز اسـتفاده میشـود .دمکرده
گیـاه از  15تـا  20گـرم در یـک لیتـر آب حاصـل میآیـد .دم اسـب اسـید معـده را کاهـش
میدهـد و معرق اسـت .طبیعت آن سـرد و خشـک اسـت و بـرای تنگی نفـس و ناراحتیهای
تنفسـی ،ورم کبـد ،التهـاب رماتیسـمی ،آرتـروز و ترمیـم و التیـام زردپیهـا و رباطها بسـیار
مفید اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه برای رفـع ناراحتیهای پروسـتات ،عفونـت مجـاری ادراری ،دفع
سـنگ کلیـه و نیـز درمـان کیسـت از آن اسـتفاده میشـود ،بیان کـرد :برای رفع سـرفههای
سـخت ،برونشـیت ،گرفتگـی صـدا ،سـرماخوردگی و آنفلوانـزا مصرف دمکرده دم اسـب مفید
اسـت .دم اسـب بـرای درمـان زخمهـای سـطحی بدن ،مشـکالت پوسـتی ،درماتیـت ،بهبود
جـای زخـم و اگزمـا موثـر بـوده و مورد اسـتفاده قـرار میگیـرد ،ماسـاژ دادن مو بـا دمکرده
دم اسـب از موخـوره و بـروز شـوره سـر جلوگیـری مینمایـد .اسـتفاده از آن باعـث تقویـت
ناخنهـای شکسـته میشـود .مصـرف دم اسـب بـرای جلوگیـری از چینوچـروک پوسـت و
نیـز پیـری زودرس بسـیار موثر اسـت .دم اسـب میتوانـد بـرای ترمیم چینوچـروک اطراف
چشـم و نیـز اطـراف لبهـا کـه در اثـر گـذر زمان ایجـاد میشـود ،موثـر و مفید واقع شـود.
ماسـاژ دادن بـدن بـا دمکـرده دم اسـب باعـث کاهـش تودههـای چربـی شـده و بـه الغـری
شـکم و ران کمـک میکنـد.
مهنـدس راغ آرا در مـورد نـکات احتیاطـی مصـرف این گیـاه گفت :مصـرف آن برای زنان
بـاردار و نیـز اطفـال خردسـال مجـاز نیسـت .مصـرف زیـاد آن باعـث ناراحتیهـای معـده و
اختلال در دسـتگاه گـوارش میشـود ،دم اسـب را نبایـد بیـش از چهـار هفته مصـرف نمود
زیـرا باعـث التهـاب دسـتگاه گوارش میشـود.
همچنیـن مصـرف آن در بیمـاران قلبـی و کلیـوی بـه دلیل وجود مـواد سـیلیکاتی مجاز
نیسـت .اسـتفاده موضعـی نیـز نباید بیش از شـش هفته باشـد.
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عضــو هیــات علمــی مجتمــع تحقیقــات گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی خراســان
جنوبــی گفــت :ســلمک اورشــلیمی خاصیــت ملیــن داشــته و تصفیهکننــده خــون اســت
ســوءهاضمه را برطــرف میکنــد و بــرای درمــان زخــم روده مفیــد اســت.
دکتــر طیبــه شــاهی بــا اشــاره بــه اینکــه ســلمک اورشــلیمی را بــا نامهــای درمنــه
ترکــی ،درنــده ترکــی نیــز میشناســند ،گفــت :ایــن گیــاه ،گیاهــی از خانــواده اســفناج
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ترکیــب گیــاه مقــداری ســاپونین و تانــن وجــود دارد،
بیــان کــرد :برگهــا و دانــه گیــاه مبــادالت ســلولی را تحریــک نمــوده و بــرای دفــع
کرمهــای انگلــی مفیــد اســت .ایــن گیــاه خاصیــت ملیــن داشــته و تصفیهکننــده خــون
اســت ســوءهاضمه را برطــرف میکنــد و بــرای درمــان زخــم روده مفیــد اســت.
عضــو هیــات علمــی مجتمــع تحقیقــات گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی خراســان
جنوبــی ادامــه داد در مصــرف خارجــی از آن بهعنــوان عفونــی کننــده اطــراف اندامهــای
تناســلی کــودکان اســتفاده میشــود .گلهــا و غنچههــای آن بــرای رفــع ناراحتیهــای
معــده و ضعــف کــودکان مفیــد بــوده و خاصیــت چاقکنندگــی دارد.

رفع چین و چروک پوست
با گیاه دماسب
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سفت شدن لثهها و ترمیم زخم
لثه با سامق
28

تـــازہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

عضـو گروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی
گفـت :مالیـدن پـودر سـماق به لثـه و دندانها باعـث کاهش درد دندان ،سـفت شـدن لثهها
و ترمیـم زخم لثه میشـود.
دکتـر سـاره حسـینی گفـت :سـماق درختچهای از خانواده پسـته اسـت که ارتفـاع آن در
شـرایط مناسـب بـه  3متـر میرسـد و پوسـت روی میـوه تـرش بـوده و نقش اصلـی در بروز
خـواص آن را بـازی میکند.
دکتـر حسـینی بـا بیـان ایـن که مصـرف سـماق حالت قـی و آشـفتگی معـده را برطرف
میکنـد ،گفـت :مخلـوط نیـم کـوب شـده آن بـا زیره سـیاه بـرای افـرادی که معـده ضعیف
دارنـد مفیـد اسـت .مصـرف آن بـا آب سـرد بعـد از غـذا حالـت آشـفتگی معـده را برطـرف
میکنـد .مخلـوط آن بـا سـرکه رقیـق بـرای قطـع خـونروی از رحـم و کاهـش ترشـح
غیرمعمـول ادرار نافـع اسـت .مصـرف سـماق بـرای قطـع ترشـحات سـفید زنانـه تجویـز
میشـود .مالیـدن پـودر سـماق بـه لثـه و دندانهـا باعـث کاهـش درد دندان ،سـفت شـدن
لثههـا و ترمیـم زخـم لثـه میشـود.
عضـو گـروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان
جنوبـی افـزود :ضمـاد جوشـانده آن مخلـوط بـا خرفـه بـر روی پیشـانی و بینـی خونریزی
بینـی را قطـع کـرده و خـارش پلکهـا را برطـرف میکنـد .جوشـانده بـرگ و میـوه سـماق
از ریـزش مـو جلوگیـری کـرده و روند سـفید شـدن مـو را کاهـش میدهد .سـماق خاصیت
آنتیاکسـیدانی باالیـی دارد و بـه ایـن جهـت خاصیت ضد سـرطانی آن نیز قابلتوجه اسـت.
مسـاق اثـرات ضد قـارچ ،ضـد میکـروب و آنتیاکسـیدانی خوبـی دارد.
وی ادامـه داد :سـماق سرشـار از ویتامیـن  cاسـت که خاصیـت آنتیاکسـیدانی باالیی به
آن میبخشـد .ترکیبـات آنتیاکسـیدان سـماق صدمـات ناشـی از رادیکالهـای آزاد در بـدن
را خنثـی میکننـد و بـه ایـن جهـت در پیشـگیری و درمـان بسـیاری از بیماریهـا از جمله
بیماریهـای قلبـی عروقـی ،سـکته مغـزی و دیابـت نقـش موثری دارد .سـماق و عصـاره آن
دارای خاصیـت ضدالتهابـی اسـت؛ بنابرایـن در کاهـش تـب ،تسـکین ورم مفاصـل ،کاهـش
التهـاب پوسـت و رفـع مشـکالت تنفسـی ماننـد برونشـیت ،سـرماخوردگی و آنفلوانزا بسـیار
مفیـد و موثـر اسـت .ضمـاد حاصـل از برگهای سـماق بـرای کاهش خـارش پوسـت کاربرد
دارد .جویـدن برگهـای سـماق بـرای درمـان گلـودرد ،التهـاب لثـه و لب مفید اسـت.
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درمان درد پهلو و قفسه سینه با
زول خراسانی

عضـو گروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی
گفـت :از ریشـه زول خراسـانی بـرای درمـان درد پهلـو و بهویـژه درد ناحیه دندههای قفسـه
سـینه اسـتفاده میشـود و برای خرد کردن سـنگ کلیه توصیه شـده اسـت.

دکتـر سـاره حسـینی بـا اشـاره بـه اینکه زول خراسـانی را بـا نامهـای قرصعنـه ،بوقناق،
شـجره ابراهیـم نیـز میشناسـند ،گفـت :گیاهـی از خانـواده چتریـان ،چندسـاله بـا ظاهری
تیـغدار اسـت .برگهـای نزدیـک به یقه حاشـیهای تیـغدار داشـته و گلها به شـکل چتر در
انتهـای سـاقه ظاهـری کپه ماننـد دارند.
دکتـر حسـینی بـا بیـان اینکـه ریشـه گیـاه باعـث تقویـت جنسـی شـده و به هضـم غذا
کمـک میکنـد ،گفـت :از ریشـه آن بـرای درمـان درد پهلـو و بهویـژه درد ناحیـه دندههـای
قفسـه سـینه اسـتفاده میشـود .اگر ریشـه گیاه را جوشـانده و با شـکر شـیرین نمایند برای
درمـان ورمهـا ،دملهـا و زخمهـای داخلـی مفیـد اسـت .نفـخ معـده را کاهـش میدهـد و
دلپیچـه را برطـرف میکنـد .بـرای خـرد کـردن سـنگ کلیه توصیه شـده اسـت.
عضـو گـروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان
جنوبـی افـزود :کوبیـده ریشـه آن بـا بـرگ کاسـنی بـرای ورمهـا و جراحتهـای سـاق پـا
بسـیار مفیـد اسـت .از بـرگ و ریشـه آن بـرای کنتـرل قنـد خـون اسـتفاده میشـود .عـرق
زول خراسـانی از نظـر طبیعـت معتـدل اسـت و در برخی منابـع طبیعت آن را مایل به سـرد
نوشـتهاند .عـرق زول خراسـانی یـا بوقنـاق بـر فعالیتهـای آنزیمی کبـد موثر بـوده و کبد را
از سـموم پاکسـازی میکنـد .همچنیـن بـر غـدد فوق کلیـه اثر مفیـد و موثری داشـته و در
همـکاری بـا کبـد کمک موثـری برای افزایش انسـولین و فعال کـردن لوزالمعـده دارد که در
نتیجـه منجـر بـه کاهـش قنـد خون میشـود.
وی ادامـه داد :بـرای درمـان کولیـت و تولیـد صفرا و انتقـال آن به ناحیه اثنی عشـر روده
مفیـد اسـت .جوشهـای صـورت را از بیـن میبـرد ،عـروق پوسـتی را بـاز کـرده و از ایـنرو
پوسـت را روشـن میکنـد .مصـرف عـرق بوقناق هـر  5تـا  6سـاعت در بیمـاران دیابتی قند
خـون را در حـد قابلقبولـی کاهـش میدهـد .زول در کاهـش اوره خـون موثر اسـت و اثرات
آدم را کاهـش میدهـد .مصـرف جـو دو سـر بـه همـراه عـرق بوقنـاق در کاهـش قنـد خون
بسـیار مفید و موثر اسـت.
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سپیده فیلگوش و کاهش درد
مفاصل

مدیـــر مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی
گفـــت :جوشـــانده ســـپیده فیلگـــوش بـــرای کاهـــش درد مفاصـــل توصیـــه میشـــود.
بـــرای ناراحتیهـــای کلیـــوی نیـــز از دمنـــوش آن اســـتفاده میکننـــد.
مهنـــدس محســـن پویـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـپیده فیلگـــوش را بـــا نـــام
تاتـــوران نیـــز میشناســـند ،گفـــت :گیاهـــی چندســـاله کـــه بـــه خانـــواده شـــب بـــو
تعلـــق دارد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـپیده فیلگـــوش ماننـــد همـــه گیاهـــان خانـــواده
ش ــب ب ــو دارای اس ــانس س ــولفوره اس ــت ،بی ــان ک ــرد :ویتامی ــن  Cموج ــود در آن باع ــث
ش ــده اس ــت ت ــا ب ــرای رف ــع نارس ــاییهای ناش ــی از کمب ــود ای ــن ویتامی ــن و بیم ــاری
اس ــکوربوت موث ــر و مفی ــد باش ــد .جوش ــانده گی ــاه ب ــرای کاه ــش درد مفاص ــل توصی ــه
میشـــود .بـــرای ناراحتیهـــای کلیـــوی نیـــز از دمنـــوش آن اســـتفاده میکننـــد.
مدی ــر مجتم ــع تحقیق ــات گیاه ــان داروی ــی جهاددانش ــگاهی خراس ــان جنوب ــی ادام ــه
داد :زنبـــورداران در فصـــل بهـــار و زمـــان گلدهـــی از آن بهـــره میگیرنـــد .در ایـــام
گذش ــته ریش ــه گی ــاه را ک ــه بس ــیار ضخی ــم اس ــت ب ــه قطع ــات کوچ ــک تقس ــیم ک ــرده
و در کیســـههای کتانـــی قـــرار داده و در جریـــان آب بـــه مـــدت چنـــد روز مســـتقر
میکردنـــد و بعـــد از شـــیرین شـــدن از پـــودر آن در تغذیـــه دام بهـــره میگرفتنـــد.
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درمان سستی لثه
با دیوخار

مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی داخلـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی

گفـــت :یکـــی از دالیـــل احســـاس خوا بآلودگـــی در فصـــل بهـــار ایـــن اســـت

کـــه در ایـــن فصـــل ،سوختوســـاز بـــدن بیشـــتر و مصـــرف اکســـیژن زیـــاد
میشـــود و ذخیـــره اکســـیژن مغـــز کاهـــش مییابـــد.

دکتـــر راحلـــه میـــری بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب افـــزود :افزایـــش طـــول روز و

تنظیـــم نبـــودن ســـاعت بیولوژیـــک بـــدن در فصـــل بهـــار موجـــب خوا بآلودگـــی
در ایـــن فصـــل میشـــود .در فصـــل بهـــار ســـاعت بیولوژیـــک یـــا محیطزیســـت
بـــدن افـــراد کـــه بـــا ســـاعتهای طوالنـــی شـــب تنظیـــم شـــده ،نمیتوانـــد

بـــا طوالنـــی شـــدن روز هماهنـــگ شـــود و انـــرژی آن بهســـرعت تحلیـــل
مـــیرود ،بنابرایـــن برخـــی افـــراد بـــه اختـــال خـــواب از نـــوع پرخوابـــی مبتـــا

میشـــو ند .

وی تصریـــح کـــرد :بـــدن انســـا نها متناســـب بـــا محر کهـــای خارجـــی

ماننـــد نـــور و دمـــا ســـطح هورمـــون را تغییـــر میدهـــد .بیحالـــی فصـــل بهـــار
نوعـــی عکسالعمـــل رایـــج بـــدن انســـان نســـبت بـــه تغییـــرات فصـــل بهـــار

مدیـــر گـــروه پژوهشـــی تولیـــد و فـــرآوری مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی
جهاددانش ــگاهی خراس ــان جنوب ــی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه مص ــرف دی ــو خ ــار ب ــرای رف ــع
ورمه ــای داخل ــی ،درد کب ــد ،یرق ــان و ش ــکم روش مفی ــد اس ــت ،گف ــت :ب ــرای درم ــان
لثههـــای سســـت شـــده و ورم حلـــق از آن اســـتفاده میشـــود.
دکتـــر مهـــدی ابراهیمـــی گفـــت :دیـــو خـــار کـــه بـــا نامهـــای آســـه ،پیـــل زهـــره،
فیـــل زهـــرج ،حضـــص مکـــی نیـــز شـــناخته میشـــود ،گیاهـــی اســـت خانـــواده
ســـیبزمینی تعلـــق دارد و از بـــرگ ،گل و میـــوه آن در طـــب گیاهـــی اســـتفاده
میشـــود.
عض ــو هی ــات علم ــی مجتم ــع تحقیق ــات گیاه ــان داروی ــی جهاددانش ــگاهی خراس ــان
جنوبـــی افـــزود :مصـــرف آن بـــرای رفـــع ورمهـــای داخلـــی ،درد کبـــد ،یرقـــان و شـــکم
روش مفی ــد اس ــت.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه بـــرای بواســـیر ،زخـــم مجـــاری ادراری ،التهـــاب و احســـاس
عطـــش از آن اســـتفاده دارویـــی بـــه عمـــل میآیـــد ،افـــزود :بـــرای درمـــان لثههـــای
سســـت شـــده و ورم حلـــق از آن اســـتفاده میشـــود.
دکتـــر ابراهیمـــی ضمـــن بیـــان ایـــن کـــه ،در برخـــی کشـــورها بهعنـــوان مقـــوی
ق ــوای جنس ــی کارب ــرد دارد ،عن ــوان ک ــرد :دی ــو خ ــار در ط ــب گیاه ــی ای ــران بهعن ــوان
آنتیاکســـیدان ،مـــدر ،مســـهل ،خـــوابآور ،خلـــطآور ،ضـــد تشـــنج و ضـــد سیاهســـرفه
مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیـــرد.
گفتنـــی اســـت ،مصـــرف آن بـــرای زنـــان بـــاردار و کـــودکان زیـــر  5ســـال مناســـب
نیس ــت .مق ــدار مص ــرف روزان ــه  2ت ــا  4گ ــرم بهص ــورت دمک ــرده در نص ــف لی ــوان آب
ج ــوش در  24س ــاعت اس ــت.

ماننـــد افزایـــش مد تزمـــان تابـــش نـــور خورشـــید و طوالنـــی شـــدن روز،
اســـت .بـــدن بـــرای تطبیـــق بـــا شـــرایط جدیـــد نیازمنـــد زمـــان اســـت.

مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی داخلـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی

از دســـت دادن اشـــتها ،خســـتگی مـــداوم ،دشـــواری در توجـــه و تمرکـــز،

خوا بآلودگـــی ،واکنشهـــای آهســـته در پاســـخ بـــه محر کهـــا ،ســـطح

انـــرژی پاییـــن ،ســـرگیجه و ســـر درد ،افســـردگیهای کوتا همـــدت ،افزایـــش
تحریکپذیـــری و بیقـــراری و اضطـــراب را از عالئـــم خســـتگی در فصـــل بهـــار

عنـــوان کـــرد.

دکتـــر میـــری ،زنـــان ،افـــراد مســـن ،کســـانی کـــه قـــوای بدنـــی ضعیفـــی

دارنـــد ،کســـانی کـــه فشـــارخون ناپایـــداری دارنـــد و افـــرادی کـــه در زمســـتان
فعالیـــت بدنـــی بســـیار کمـــی داشـــتهاند را از جملـــه کســـانی داســـت کـــه در
معـــرض خوا بآلودگـــی فصلـــی قـــرار دارنـــد.

وی نوش ــیدن آب زی ــاد ،وزرش ک ــردن ،در مع ــرض نورخورش ــید ق ــرار گرفت ــن،

خـــوردن مـــواد غذایـــی همچـــون ســـبزیجات ،آجیـــل ،ماهـــی و اســـفناج ،گرفتـــن

دوش آب ســـرد ،نخـــوردن نمـــک زیـــاد ،نخـــوردن مـــواد غذایـــی بســـیار شـــیرین
را از مـــواردی دانســـت کـــه میتوانـــد از خوا بآلودگـــی در فصـــل بهـــار

جلوگیـــری کنـــد.
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اخبار برگزاری دوره ها ،کارگاه ها ،نشستها و
هامیشهایجهاددانشگاهی
■ جهاددانشگاهی در اولویت تامین تجهیزات صنعت نفت
قرار گرفت
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جهاددانشگاهیدراولویتتامینتجهیزات
صنعت نفت قرار گرفت

بــا ورود جهاددانشــگاهی بــه ایــن حــوزه امیدواریــم اولیــن
دکل دریایــی در کشــور ســاخته شــود و وزارت نفــت
همهجانبــه حمایــت میکنــد تــا ایــن کار آغــاز شــود.
وی همچنیــن از مســئوالن جهاددانشــگاهی خواســت تــا
پیشــنهادات جدیــد دانــش بنیــان خــود را در زمینههــای
موردنیــاز صنعــت نفــت بــه ایــن وزارتخانــه اعــام کننــد.

آمادگی جهاددانشگاهی برای ساخت
دکلهای دریایی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۲7 ،فروردیـــن مـــاه:

در ســـالی کـــه از جانـــب رهبـــر معظـــم انقـــاب تحـــت
عنـــوان «تولیـــد ،دانشبنیـــان و اشـــتغال آفریـــن»
نامگـــذاری شـــده اســـت ،نشســـت مشـــترک مهنـــدس
جـــواد اوجـــی وزیـــر نفـــت و دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی
رییـــس جهاددانشـــگاهی و معاونـــان و مدیـــران ارشـــد
ایـــن دو مجموعـــه باهـــدف بررســـی آخریـــن وضعیـــت
قراردادهـــای طرفیـــن و بهرهگیـــری از ظرفیتهـــای
جهاددانشـــگاهی در پروژههـــای دانشبنیـــان صنعـــت
نفتـــدر دفتـــر وزیـــر نفـــت برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای ایـــن نشســـت مشـــترک آخریـــن وضعیـــت
قراردادهـــای همـــکاری جهاددانشـــگاهی و شـــرکتهای
زیرمجموعـــه وزارت نفـــت در زمینـــه تولیـــد و تامیـــن
 59رول کالف لولـــه مغـــزی ســـیار ،بازوهـــای بارگیـــری،
متههـــای  ،PDCپکیـــج تصفیـــه پســـاب صنعتـــی
واحـــد بهرهبـــرداری قشـــم و تخلیـــه محیـــط پذیـــر
مطابـــق اســـتانداردها (شـــرکت فـــات قـــاره) ،ســـاخت و
بازســـازی تعـــدادی از دکلهـــای حفـــاری (شـــرکت ملـــی
حفـــاری) ،بحـــث نمکزدایـــی یـــا فـــراورش نفـــت خـــام
ب ــا ش ــرکت مهندس ــی و توس ــعه نف ــت و  ...م ــورد بررس ــی
قـــرار گرفـــت.
آمادگــی و تــوان ســاخت توربیــن و الکتروکمپروســورها
توســـط جهاددانشـــگاهی از جملـــه مـــوارد دیگـــری بـــود
کـــه در ایـــن جلســـه توســـط مدیـــران ارشـــد ایـــن دو
مجموعـــه بـــه آن تاکیـــد شـــد.

جهاددانشگاهی در اولویت تامین
تجهیزات صنعت نفت

در ادامــه وزیــر نفــت بــا توجــه بــه گزارشهــای ارایــه
شــده بــه توانمندیهــای جهاددانشــگاهی اشــاره کــرد
و گفــت :بــا توجــه بــه ظرفیتهــای ایــن نهــاد بایــد از
آن هــا اســتفاده کــرد و کســی حــق خریــد خارجــی و
تجهیزاتــی کــه در داخــل تــوان تامیــن آن اســت را نــدارد
و جهاددانشــگاهی در اولویــت تامیــن تجهیــزات داخلــی
اســت.
مهنــدس اوجــی بــا اشــاره بــه شــعار ســال و بیــان
ایــن کــه هــم مــا و هــم شــما بایــد در تحقــق شــعار ســال
بکوشــیم گفــت :همــه مدیــران وزارت نفــت اعتقــاد بــه بحث
خودکفایــی و ســاخت داخــل دارنــد و بــا توجــه بــه ظرفیتی
کــه جهاددانشــگاهی دارد و قراردادهــای خوبــی کــه بــا ایــن
وزارتخانــه منعقــد کــرده اســت ،آمــاده حمایــت و توســعه
همکاریهــا بــا ایــن نهــاد هســتیم.
وی ادامــه داد :بــا وجــود آشــنایی کامــل جهاددانشــگاهی
بــا مباحــث دانشبنیــان در حــوزه نفــت و گاز ،مــا پــایکار
هســتیم و آمادهایــم هرجایــی کــه ایــن نهــاد احســاس
میکنــد میتوانــد نیازهــای صنعــت نفــت را بهویــژه در
زمینههایــی کــه واردات انجــام میشــود ،بــرآورده کنــد از
آنهــا حمایــت کنیــم.
وزیــر نفــت در ایــن رابطــه بــه مشــکل کشــور در
زمینــه دکلهــای دریایــی اشــاره و درخواســت ورود
جهاددانشــگاهی بــرای تامیــن ایــن دکلهــا را داد و گفــت:

رییــس جهاددانشــگاهی نیــز در ایــن نشســت مشــترک
بــا اســتقبال از حمایــت وزیــر نفــت از توانمندیهــای
جهاددانشــگاهی گفــت :تــاش مــا ایــن اســت کــه در ایــن
نهــاد بــا انجــام کار خــوب ایــن حمایتهــا جبــران شــود.
دکتــر طیبــی ادامــه داد :در کشــور مــا هــر جــا موفــق
بودهایــم ،مدیــران ایــن ریســک معقــول را در حمایــت از
تولیــد داخــل انجــام دادهانــد و مــا نیــز در جهاددانشــگاهی
تــاش کردهایــم بــه ریســک آنهــا بــاکار خــوب پاســخ
دهیــم.
وی در ادامــه پیرامــون پیشــنهاد وزیــر نفــت در رابطــه
بــا ورود جهاددانشــگاهی در حــوزه طراحــی و ســاخت
دکلهــای دریایــی گفــت :در ایــن زمینــه آمادگــی الزم
در جهاددانشــگاهی وجــود دارد و آمــاده هســتیم و بــا
شــکلگیری یــک همــکاری منســجم بیــن وزارت نفــت و
جهاددانشــگاهی و اســتفاده از ظرفیتهــای موجــود در ایــن
حــوزه ورود کنیــم.
توانمندیهــای جهاددانشــگاهی در زمینههــای ازدیــاد
برداشــت و پمپهــای درونچاهــی نفــت ( )ESPمطالــب
دیگــری بــود کــه دکتــر طیبــی در ایــن نشســت بــه آنهــا
اشــاره کــرد و گفــت :در صــورت حمایــت در ایــن حوزههــا
حرفهــای زیــادی بــرای گفتــن وجــود دارد.
رییــس جهاددانشــگاهی همچنیــن در ایــن نشســت
مشــترک بــه مشــکل تامیــن منابــع مالــی و تحریمهــا
اشــاره کــرد و از آنهــا بهعنــوان موانعــی نــام بــرد کــه
پروژههــای تولیــد داخــل را طوالنیتــر میکنــد.
گفتنــی اســت ،طــی ســالیان گذشــته و همچنیــن در
جریــان بازدیــد وزیــر نفــت و معاونــان ایــن وزارتخانــه
از نمایشــگاه بــزرگ دســتاوردها و توانمندیهــای
جهاددانشــگاهی در دی مــاه 1400چندیــن تفاهمنامــه و
قــرارداد همــکاری بــه امضــای ایــن دو مجموعــه رســیده و
وزیــر نفــت ابــراز امیــدواری کــرد تــا بتوانیــم بــا ظرفیــت
جهاددانشــگاهی و نیــازی کــه صنعــت نفــت امــروز بــه
دانــش روز بهویــژه در حــوزه شــرکتهای دانشبنیــان
دارد ،بــه تحــول اساســی در صنعــت نفــت دســت پیــدا
کنیــم.

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 16 ،فروردیـــن مـــاه:

نشســـت مشـــترک دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی و دکتـــر ســـید جـــواد ســـاداتی نـــژاد
وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی بـــا حضـــور معاونـــان و مدیـــران
ارش ــد ای ــن دو مجموع ــه ،ب ــا ه ــدف معرف ــی توانمندیه ــا
و دســـتاوردهای فناورانـــه جهاددانشـــگاهی در حـــوزه
کش ــاورزی و دامپ ــروری در مح ــل وزارت جه ــاد کش ــاورزی
برگـــزار شـــد.

معرفی توانمندیهای جهاددانشگاهی در
حوزه کشاورزی

در ابتـــدای ایـــن نشســـت مشـــترک دکتـــر طیبـــی
ضمـــن تبریـــک ایـــام مـــاه مبـــارک رمضـــان و ســـال نـــو
دســـتاوردهای فناورانـــه جهاددانشـــگاهی در حوزههـــای
اص ــاح ن ــژاد دام س ــنگین ،زنجی ــره ارزش پ ــرورش ماه ــی
در قفـــس ،مـــرغ الیـــن ،بـــذور هیبریـــد ،آفتکشهـــای
گیاهـــی و داروهـــای دامپزشـــکی گیاهپایـــه و
پروبیوتیکهـــای پرمصـــرف در جیـــره غذایـــی طیـــور و
آبزیـــان را معرفـــی کـــرد.
در ادام ــه ای ــن نشس ــت مش ــترک در م ــورد ه ــر ح ــوزه
فعالیـــت ایـــن نهـــاد مباحـــث فنـــی ،درخواســـتهای
جهاددانشـــگاهی و نـــوع حمایتهـــای وزارت جهـــاد
کشـــاورزی مطـــرح و موردبررســـی قـــرار گرفـــت.

استقبال از ظرفیتهای فناورانه
جهاددانشگاهی در حوزه کشاورزی

در ادامــه دکتــر ســاداتی نــژاد نیــز بــا اســتقبال
از ظرفیتهــای فناورانــه جهاددانشــگاهی در حــوزه
کشــاورزی ،بــه اســتفاده مدیــران قســمتهای مختلــف
ایــن وزارتخانــه از ظرفیتهــای موجــود در جهاددانشــگاهی
در جهــت دســتیابی بــه بهــرهوری بیشــتر تاکیــد کــرد.
وزیـر جهـاد کشـاورزی در حـوزه تکثیـر دام سـنگین
نژادهـای ممتـاز گوشـتی و شـیری موافقـت خـود را بـا
پرداخـت یارانـه بـه دامـداران برای خریـد جنینهـای ممتاز
نژادهـای شـیری و گوشـتی از جهاددانشـگاهی اعلام کرد و
دسـتور داد تا سـازمان تـات وظیفه معرفی و ترویج اسـتفاده
از نژادهـای ممتـاز در کشـور را عهـدهدار شـود.
همچنیــن در مــورد تولیــد بــذور هیبریــد ســبزی و
صیفیجــات ،بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم کشــور بــه آنهــا
و وابســتگی بــه واردات آن ،پیشــنهاد شــد تــا شــرکتی
بــا مشــارکت وزارت جهــاد کشــاورزی و جهاددانشــگاهی
ایجــاد شــود و در شــرکت مذکــور ســهم وزارتخانــه تامیــن
زیرســاختهای موردنیــاز بــرای تولیــد بــذور هیبریــد و
ســهم جهاددانشــگاهی دانــش فنــی و دســتاوردهای فعلــی
در مــورد چهــار بــذر هیبریــد گوجهفرنگــی ،خیــار ،فلفــل
و کاهــو دیــده شــود و اعتبــار موردنیــاز توســط طرفیــن
تامیــن شــود.

بــا موافقــت وزیــر جهــاد کشــاورزی در رابطــه بــا زنجیــره
پــرورش ماهــی در قفــس و بــا توجــه بــه ســرمایهگذاری
فعلــی جهاددانشــگاهی در بوشــهر بــرای ایجــاد مرکــز تولیــد
 5میلیــون بچــه ماهــی ســی بــاس در ســال و وجــود دانــش
فنــی در ایــن نهــاد مقــرر شــد مبلــغ  270میلیــارد ریــال در
قالــب تســهیالت کمبهــره توســط وزارتخانــه تامیــن شــود.
بــرای تامیــن ماهیــان مولــد نیــز مقــرر شــد پــس از بــرآورد
دقیــق میــزان اعتبــار موردنیــاز بــرای واردات ماهــی مولــد
خالــص ایــن اعتبــار توســط وزارتخانــه و در قالــب یارانــه بــه
جهاددانشــگاهی پرداخــت شــود.
در ادامــه بــا تاکیــد دکتــر ســاداتی نــژاد بــر نیــاز
کشــور بــه آفتکشهــای گیاهپایــه و بــا توجــه بــه
ســرمایهگذاری جهاددانشــگاهی در ســاخت ســوله در
اســتان کهگیلویــه و بویــر احمــد و خریــد تجهیــزات الزم
بــرای خــط تولیــد آفتکشهــای گیاهــی و داروهــای
گیاهپایــه طیــور اعــام شــد کــه مبلــغ  100میلیــارد ریــال
تســهیالت کمبهــره بــرای تکمیــل و راهانــدازی ســریعتر
ایــن کارخانــه بــه جهاددانشــگاهی پرداخــت شــود.
همچنیــن بــا توجــه بــا لــزوم تعجیــل در صــدور
مجوزهــای بهرهبــرداری بــرای پروندههــای ارســالی
بــه ســازمان حفــظ نباتــات و دامپزشــکی ،وزیــر جهــاد
کشــاورزی تاکیــد کــرد :مدتزمــان صــدور مجوزهــای
ســازمان حفــظ نباتــات و ســازمان دامپزشــکی بایــد بــه
حداکثــر  6مــاه کاهــش یابــد.
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت مشــترک در خصــوص
گیاهــان دارویــی دکتــر ســید مجتبــی خیــام نکویــی
رییــس ســازمان تــات پیشــنهاد مشــارکت جهاددانشــگاهی
در پــروژه پاالیشــگاه گیاهــان دارویــی را داد و مســئوالن
مربوطــه در جهاددانشــگاهی نیــز بــر بررســی ایــن پیشــنهاد
تاکیــد کردنــد.
در زمینــه مــرغ الیــن نیــز مهنــدس حســین دماونــدی
نــژاد معــاون وزیــر در امــور تولیــدات دامــی ضمــن
اســتقبال از ورود جهاددانشــگاهی بــه ایــن موضــوع گفــت:
جهاددانشــگاهی در تیــم تحقیــق و توســعه مــرغ الیــن
آریــن قــرار گیــرد و در جلســات و تصمیمگیریهــا
حضورداشــته باشــد.
گفتنـــی اســـت ،در خصـــوص احیـــای نژادهـــای
بومـــی حیوانـــات مزرعـــهای ضمـــن تاییـــد وزیـــر جهـــاد
کشـــاورزی بـــر اهمیـــت موضـــوع ،مقـــرر شـــد در مـــورد
احیـــای گاوهـــای گلپایگانـــی ،سیســـتانی و ســـرابی
تفاهمنامـــه اجرایـــی بیـــن مرکـــز ملـــی ذخایـــر زیســـتی
جهاددانشـــگاهی و وزارت جهـــاد کشـــاورزی منعقـــد و
موضـــوع پیگیـــری شـــود.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

استفاده وزارت جهاد کشاورزی از توامنندیهای
علمیوفناورانهجهاددانشگاهی

www.acecr.ac.ir

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

در دومین هامیش روز ملی منابع انسانی در جهاددانشگاهی تاکید شد؛

مهمترینرسمایهجهاددانشگاهی
نیروی انسانی آن است

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۲۴ ،فروردیـــن مـــاه:

دومیـــن همایـــش روز ملـــی منابـــع انســـانی و تقدیـــر
از جهادگـــران شـــاخص در پیشـــبرد اهـــداف مدیریـــت
منابـــع انســـانی جهاددانشـــگاهی بـــا حضـــور دکتـــر
مهـــدی باصولـــی معـــاون پشـــتیبانی و مدیریـــت منابـــع
جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر عـــادل تقـــوی سرپرســـت اداره
کل تعالـــی ســـرمایه انســـانی و توســـعه رفـــاه ایـــن نهـــاد
و ســـخنرانی صاحبنظـــران و اســـاتید حـــوزه منابـــع
انســـانی توســـط اداره کل تعالـــی ســـرمایه انســـانی و
توســـعه رفـــاه معاونـــت پشـــتیبانی و مدیریـــت منابـــع
جهاددانشـــگاهی در پژوهشـــکده فرهنـــگ ،هنـــر و
معمـــاری ایـــن نهـــاد برگـــزار شـــد.
دکت ــر مه ــدی باصول ــی در ای ــن همای ــش اظه ــار ک ــرد:
بح ــث توج ــه ب ــه مناب ــع انس ــانی ب ــرای ی ــک روز و ی ــک
بره ــه نیس ــت؛ موضوع ــی اس ــت ک ــه بای ــد م ــورد توج ــه
تمـــام آحـــاد یـــک ســـازمان قـــرار بگیـــرد .اگـــر مدیـــر
ی ــک س ــازمان قص ــد دس ــت یافت ــن ب ــه اهداف ــش را دارد
قاعدت ــا بای ــد مناب ــع انس ــانی را ب ــه دی ــد س ــرمایه انس ــانی
ن ــگاه کن ــد.

وی افـــزود :منابـــع انســـانی محـــدود بـــه یـــک روز و
یـــک اداره و یـــک حـــوزه نیســـت؛ یعنـــی نمیتـــوان
گف ــت اداره مناب ــع انس ــانی ی ــا ح ــوزه پش ــتیبانی متول ــی
منابـــع انســـانی اســـت .همـــه ادارات و همـــه ســـطوح
مختل ــف در ی ــک س ــازمان متول ــی نگ ــه داش ــت جای ــگاه
منابـــع انســـانی هســـتند.
مع ــاون پش ــتیبانی و مدیری ــت مناب ــع جهاددانش ــگاهی
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اگـــر یـــک ســـازمان بخواهـــد بـــه
تعالـــی و اهـــداف خـــود برســـد قاعدتـــا بایـــد بـــه دانـــش
و مهـــارت نیـــروی انســـانی خـــود احتـــرام بگـــذارد و از
ایـــن دانـــش اســـتفاده کنـــد ،گفـــت :ضربـــه خـــوردن
ســـازمانها درســـت زمانـــی اســـت کـــه بـــه نیـــرو و
منابـــع انســـانی خـــود اعتمـــاد و یـــا توجـــه نکردنـــد؛
بنابرایـــن ســـازمانی مثـــل جهاددانشـــگاهی (کـــه
مهمتریـــن ســـرمایه آن منابـــع انســـانی آن اســـت) ماننـــد
ســـایر ســـازمانهای مشـــابه ســـرمایههای فیزیکـــی و
مناب ــع اینچنین ــی ن ــدارد ،نی ــروی انس ــانی دارد ک ــه ب ــه
آن افتخ ــار میکن ــد و ای ــن نیروه ــا مای ــه افتخ ــار کش ــور

هـــم هســـتند.
دکتـــر باصولـــی تصریـــح کـــرد :پیشـــینیان و بانیـــان
جهاددانشـــگاهی در تدویـــن آییننامـــه اســـتخدامی ایـــن
نه ــاد ی ــک مفه ــوم بس ــیار غن ــی را ب ــه کار بردن ــد و از واژه
عضـــو اســـتفاده کردنـــد .عضـــو تداعیکننـــده خانـــواده
اســـت و مـــا در جهاددانشـــگاهی کار نمیکنیـــم ،زندگـــی
میکنیـــم ،جهاددانشـــگاهی فرهنـــگ اســـت کـــه بـــه آن
اعتقـــاد داریـــم.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ضـــروری اســـت بحـــث
آمـــوزش ،توانمندســـازی ،رضایـــت ســـرمایه انســـانی و
نگهداشــت ســرمایه انســانی مــورد توجــه و مــد نظــر قــرار
گیـــرد ،اظهـــار کـــرد :اگـــر میخواهیـــم جهاددانشـــگاهی
روز بـــه روز بالندهتـــر شـــود قاعـــده بـــر ایـــن اســـت کـــه
توج ــه آن ب ــه مناب ــع انس ــانی بیش ــتر و بیش ــتر ش ــود ک ــه
ایـــن موضـــوع یـــک اداره و حـــوزه را شـــامل نمیشـــود.
وی در ادامــه بــه بیــان چنــد سیاســت برنامــه هفتــم
جهاددانشــگاهی پرداخــت و گفــت :نگهداشــت و ارتقــای
منابــع انســانی و ارتقــای مشــارکت جهادگــران در تصمیــم
ســازی و تصمیمگیــری ،تقویــت و تحکیــم فرهنــگ
جهــادی ،بهبــود نظــام جبــران خدمــت و پــاداش مبتنــی
بــر عملکــرد ،ارتقــای انگیــزه و افزایــش رضایتمنــدی
اعضــا ،ارتقــاء نظــام جــذب و نگهداشــت منابــع انســانی،
آمــوزش و توانمندســازی نیــروی انســانی و توســعه خدمــات
رفاهــی بــه اعضــا و خانوادههــا برنامههایــی اســت کــه
در سیاســتهای کالن برنامــه هفتــم مدنظــر قرارگرفتــه
و امیدواریــم بــا تعریــف برنامههــای مناســب ایــن
سیاســتها را اجرایــی کنیــم.

فعالیت اداره کل تعالی سرمایه انسانی و
توسعه رفاه جهاددانشگاهی

در بخ ــش دیگ ــری از ای ــن مراس ــم دکت ــر تق ــوی نی ــز
بـــا ارایـــه گزارشـــی از فعالیـــت اداره کل تعالـــی ســـرمایه
انس ــانی و توس ــعه رف ــاه جهاددانش ــگاهی گف ــت :برگ ــزاری
دوره تربیـــت ارزیـــاب ،تصویـــب دســـتورالعمل اجرایـــی
مـــاده واحـــده تبدیـــل وضعیـــت اعضـــای غیـــر هیـــات
علم ــی ،تبدی ــل وضعی ــت اعض ــای هی ــات علم ــی ،ط ــرح
فرهنـــگ ســـازمانی (پـــروژه طراحـــی مـــدل مطلـــوب

تقدیر از جهادگران شاخص در
پیشبرد اهداف مدیریت منابع انسانی
جهاددانشگاهی

نقش و اهمیت تفکر سیستمی در
مدیریت منابع انسانی

آموزش در مسیر خلق نتایج
کسبوکار

در ادامــه دکتــر افشــین دبیــری مدیــر آمــوزش و
توســعه منابــع انســانی گــروه مپنــا و عضــو هیــات مدیــره
انجمــن مدیریــت منابــع انســانی ایــران بــا موضــوع
آمــوزش در مســیر خلــق نتایــج کســبوکار بیــان کــرد:
آموزشــی کــه شــما فراهــم میآوریــد بایــد بــه شــکلی
شــفاف و پایــدار در اجــرای اســتراتژیهای کســبوکار
نقــش داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت نتایــج کســبوکار افــزود:
کس ـبوکار متخصصــان آمــوزش ســازمانی ،تامیــن کالس،
ابزارهــای آموزشــی و یــا حتــی خــود یادگیــری نیســت،
کســبوکار آنهــا مشــارکت در بهبــود نتایــج کســبوکار
اســت.
مدیــر آمــوزش و توســعه منابــع انســانی گــروه مپنــا
اظهــار کــرد :ایــن کــه یــک ســازمان تــا چــه انــدازه قصــد

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

اخ ــاق ،ارزش و فرهن ــگ س ــازمانی در جهاددانش ــگاهی)،
تبدی ــل وضعی ــت ایثارگ ــران ،ط ــرح مستندس ــازی تج ــارب
و دانـــش مدیـــران کلیـــدی جهاددانشـــگاهی و برگـــزاری
دوره مقدماتـــی منابـــع انســـانی بهصـــورت حضـــوری
و آنالیـــن بـــرای مدیـــران و کارشناســـان امـــور اداری و
مناب ــع انس ــانی جهاددانش ــگاهی بخش ــی از فعالی ــت ای ــن
اداره بـــوده اســـت.
وی در ادامـــه در رابطـــه بـــا اســـتقرار ســـامانه جامـــع
مناب ــع انس ــانی و اتوماس ــیون اداری اظه ــار ک ــرد :بازدی ــد
و آم ــوزش حض ــوری س ــامانه در  25واح ــد ،اس ــتقرار زی ــر
سیس ــتم ت ــردد و حض ــور و غی ــاب و زی ــر سیس ــتم اح ــکام
از دیگ ــر اقدام ــات اس ــت ک ــه در رابط ــه ب ــا س ــامانه جام ــع
مناب ــع انس ــانی و اتوماس ــیون اداری انج ــام ش ــده اس ــت.
سرپرس ــت اداره کل تعال ــی س ــرمایه انس ــانی و توس ــعه
رفـــاه جهاددانشـــگاهی بیـــان کـــرد :برگـــزاری و پیگیـــری
جلســـات ســـتاد کرونـــا و انجـــام اقدامـــات در جهـــت
مدیریـــت ســـامت اعضـــا ،برنامهریـــزی و اجـــرای
ط ــرح واکسیناس ــیون  1800نف ــر از پرس ــنل و مدرس ــین
واحده ــای س ــازمانی مس ــتقر در ته ــران ،تدوی ــن و اج ــرای
پـــروژه ارزیابـــی انتخـــاب ســـازمان بیمهگـــر درمـــان
تکمیل ــی ب ــا هم ــکاری پژوهش ــکده بهداش ــت ،راهان ــدازی
مراکـــز اقامتـــی و عقـــد قـــرارداد بـــا مراکـــز اقامتـــی در
اســـتانها ،عقـــد قـــرارداد بـــا آزمایشـــگاههای انجـــام
تس ــت کرون ــا و ارای ــه تس ــهیالت ب ــه اعض ــا نی ــز از جمل ــه
اقدام ــات دیگ ــری ب ــوده ک ــه در اداره خدم ــات رفاه ــی و
توس ــعه س ــامت س ــرمایه انس ــانی ص ــورت گرفت ــه اس ــت.

در ادامــه دکتــر محمدجــواد ثابــت عضــو هیــات علمــی
ســازمان مدیریــت صنعتــی بــه ســخنرانی بــا موضــوع نقــش
و اهمیــت تفکــر سیســتمی در مدیریــت منابــع انســانی
پرداخــت و گفــت :بــرای مدیریــت منابــع انســانی در
ســازمانها انجــام برنامهریــزی بــرای مدیریــت ،جــذب و
اســتخدام ،آمــوزش و توســعه ،جبــران خدمــت ،مدیریــت
عملکــرد و کارهــای اداری دارای اهمیــت اســت.
وی افـــزود :توجـــه بـــه مدیریـــت منابـــع انســـانی
کم ــک میکن ــد ک ــه م ــا آدمهای ــی داش ــته باش ــیم ک ــه
بماننـــد و دلبســـته باشـــند و بـــا بهـــرهوری در ســـازمان
کار کننـــد و بـــرای مثـــال تعهـــد و عملکـــرد مـــا بایـــد
روی سرچشـــمه و ریشـــههای ایـــن مســـاله کـــه افـــراد،
تیمهـــا و ســـازمانها هســـتند کار کنیـــم.

در ایــن همایــش از جهادگــران شــاخص
در پیشــبرد اهــداف مدیریــت منابــع انســانی
جهاددانشــگاهی تقدیــر شــد کــه اســامی آنهــا
بــه شــرح زیــر اســت:
◄ مرتضــی ســیاهکالی مــرادی کارشــناس امــور اداری
واحــد اســتان قزویــن
◄ مرتضــی رمــرودی خجســته مدیــر اداره امــور اداری
و عمومــی واحــد اســتان سیســتان و بلوچســتان
◄ اشــرف ســلیمانی مدیــر اداره امــور اداری و عمومــی
واحــد اســتان مرکــزی
◄ ســمیه ملکــی مدیــر اداره امــور اداری و عمومــی
واحــد عالمــه طباطبایــی
◄ فاطمــه لشــنی کارشــناس امــور اداری مرکــز
اطالعــات علمــی جهاددانشــگاهی
◄ غالمرضــا مقــدم قلندرآبــادی مدیــر اداره
برنامهریــزی و توســعه پژوهشــی واحــد اســتان خراســان
شــمالی
◄ مهســا بــه روش کارشــناس راهبــرد بهداشــت،
ایمنــی و ســامت ســرمایه انســانی اداره خدمــات رفاهــی
و توســعه ســامت ســرمایه انســانی
◄ محمدرضــا بابایــی گلســفید مدیــر اداره امــور اداری
و عمومــی موسســه آمــوزش عالــی علمــی کاربــردی
◄ معصومــه یعقوبــی مدیــر اداره نگهداشــت و جبــران
خدمــات ســرمایه انســانی دفتــر مرکــزی
◄ یوســف خزائــی مســئول قســمت خدمات پشــتیبانی
دفتــر مرکزی
◄ رضــا اردســتانی مســئول قســمت پذیرایــی و
تشــریفات دفتــر مرکــزی
گفتنــی اســت ،در ایــن همایــش دکتــر محمدمهــدی
مشــیدی معــاون توســعه بانکهــا و خدمــات تخصصــی
(مرکــز اطالعــات علمــی) بــه ارایــه تجربیــات موفــق
جهــادی ،دکتــر هاشــم واعظــی (سرپرســت پژوهشــکده
مطالعــات توســعه) بــه ســخنرانی بــا موضــوع معنــای کار
در ســرمایه انســانی جهاددانشــگاهی (مطالعــه مــوردی:
پژوهشــگاه رویــان) و دکتــر شــهپر حقیقــت (پژوهشــکده
معتمــد) وضعیــت اپیدمیولوژیــک انتشــار کوویــد 19-و
رفتارهــای بهداشــتی مرتبــط در واحدهــای جهاددانشــگاهی
را ارایــه کردنــد.
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دارد در یادگیــری ســرمایهگذاری کنــد و دیدگاهــش در
ایــن بــاره چیســت ،بــه ایــن بســتگی دارد کــه تــا چــه
حــدی در یادگیــری ابتــکار عمــل بــه خــرج میدهنــد
و انتظــارات مدیریــت را بــرای بهبــود عملکــرد بــرآورده
میســازد .از هــر اقــدام یادگیــری انتظــار مــیرود کــه
نتایــج کســبوکار را تعریــف کنــد.
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی در نشست هماندیشی ارتقاء تولید دانشبنیان در رشکتهای بزرگ:

تنها مشکل کشور اراده ،برنامه و راهکار برای
رسیدن به هدف است

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۲۵ ،فروردیـــن مـــاه:

نشســـت هماندیشـــی ارتقـــاء تولیـــد دانشبنیـــان
در شـــرکتهای بـــزرگ بـــا حضـــور دکتـــر ســـورنا
ســـتاری معـــاون علمـــی و فنـــاوری ریاســـت
جمهـــوری ،مهنـــدس حســـین فاطمـــی امیـــن وزیـــر
صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت و دکتـــر حمیدرضـــا
طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.

دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی
در ایـــن نشســـت هماندیشـــی کـــه بـــا حضـــور
مدیـــران و نماینـــدگان بیـــش از  ۳۰شـــرکت بـــزرگ
از صنایـــع مختلـــف در نمایشـــگاه بینالمللـــی
تهـــران برگـــزار شـــد گفـــت :از نظـــر توســـعه فنـــاوری
تنهـــا مشـــکل کشـــور اراده ،برنامـــه و راهـــکار بـــرای
رســـیدن بـــه هـــدف اســـت.

دکتـــر طیبـــی افـــزود :مـــا اســـتراتژی توســـعه
صنعتـــی و فنـــاوری نداریـــم .صنعـــت حملونقـــل
ریلـــی ،یکـــی از صنایـــع پیشـــرفته اســـت و بهشـــدت
در کشـــور حملونقـــل شـــهری و بینشـــهری مـــا
در حـــال توســـعه اســـت ،امـــا وارد کننـــده تجهیـــزات
ایـــن قبیـــل مســـائل هســـتیم.
وی ادامـــه داد :چـــرا نبایـــد در یـــک همچنیـــن
صنعتـــی صاحـــب دانـــش و فنـــاوری شـــویم .در
برنامـــه ششـــم توســـعه بایـــد در برنامـــه حملونقـــل،
 ۸۵درصـــد داخلـــی ســـازی کنیـــم .در یـــک حرکـــت
ً
کامـــا باورنکردنـــی یـــک رام قطـــار ملـــی متـــرو
ســـاخته شـــد و در حـــال انجـــام تســـتهای
اســـتاندارد اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی گفـــت :از نظـــر توســـعه
فنـــاوری تنهـــا مشـــکل مـــا اراده ،برنامـــه و راهـــکار
بـــرای رســـیدن بـــه هـــدف اســـت .بایـــد اراده کنیـــم
و اســـتراتژی توســـعه صنعتـــی توســـط وزارت صمـــت
تهی ــه ش ــود و در برنام ــه هفت ــم توس ــعه ی ــک برنام ــه
کالن پـــروژه محـــور شـــکل بگیـــرد .بـــه بحـــث حجـــم
اقتصـــادی در کشـــور توجـــه نمیشـــود و حجـــم
بـــازار را بـــرای شـــرکتها در نظـــر نمیگیریـــم.

باید رتبه پیچیدگی اقتصاد
را به زیر  ۵۰برسانیم

مهن ــدس فاطم ــی امی ــن نی ــز در ای ــن مراس ــم گف ــت:
در وزارت صم ــت ،در ح ــوزه تج ــارت خارج ــی تمرک ــز م ــا
ب ــر مس ــاله دانشبنی ــان اس ــت .م ــا بای ــد رتب ــه پیچیدگ ــی

در ادام ــه ای ــن مراس ــم دکت ــر س ــورنا س ــتاری مع ــاون
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری نیـــز گفـــت :یـــک
اکوسیســـتمی در داخـــل کشـــور ایجادشـــده کـــه از
دانشـــگاهها شـــروع میشـــود و بـــه بـــازار میرســـد.
فـــرق زیـــادی بیـــن صنعـــت و کارخانـــه اســـت .پایـــه
اصلـــی توســـعه صنعتـــی کشـــور ،صنعـــت مونتـــاژ بـــود.
وی ادامـــه داد :وقتـــی خودروســـازی تحریـــم میشـــود
بـــا چینیهـــا همـــکاری میکنـــد و در زمانـــی کـــه
تحریـــم نیســـت بـــا فرانســـویها فعالیـــت میکنـــد،
ایـــن صنعـــت نیســـت ،بلکـــه کارخانـــه اســـت .صنعـــت
جایـــی اســـت کـــه خودمـــان طراحـــی میکنیـــم و
میســـازیم و در ایـــن مـــوارد کارمـــان زمینمانـــده
اســـت.
دکتـــر ســـتاری افـــزود :در بخـــش کشـــاورزی
عقبماندگـــی زیـــادی داریـــم و مـــواد غذایـــی وارد
میکنیـــم .در ایـــن حـــوزه مشـــکالتی در موضـــوع
تکنولـــوژی داریـــم و در اینجـــا شـــرکتهای بـــزرگ
بایـــد پـــای کار بیاینـــد .یـــک کشـــور نفتخیـــز ،دولـــت
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اقتص ــاد ای ــران را ب ــه زی ــر  ۵۰برس ــانیم.
وی گفـــت :تحقیـــق و توســـعهای مهـــم اســـت کـــه
منجـــر بـــه افزایـــش تولیـــد و کیفیـــت ،باعـــث نـــوآوری
و کاهـــش قیمـــت شـــود.
مهنـــدس فاطمـــی امیـــن بـــا بیـــان اینکـــه در
ســـالهای گذشـــته در حـــوزه اقتصـــاد دانشبنیـــان،
زیســـت بـــوم ایـــن کار در کشـــور شـــکلگرفته اســـت،
مطـــرح کـــرد :بـــه نظـــر میآیـــد در ایـــن زیســـت بـــوم
جـــای شـــرکتهای بـــزرگ خالـــی اســـت و بایـــد طـــرف
تقاض ــا را تقوی ــت کنی ــم .نق ــش دانشبنی ــان ای ــن اس ــت
کـــه دانـــش نقـــش موثـــری در تولیـــد داشـــته باشـــد.
مهنـــدس فاطمـــی امیـــن مطـــرح کـــرد :در وزارت
صمـــت ،در حـــوزه تجـــارت خارجـــی تمرکـــز مـــا بـــر
مســـاله دانشبنیـــان اســـت .مـــا بایـــد رتبـــه پیچیدگـــی
اقتصـــاد ایـــران را بـــه زیـــر  ۵۰برســـانیم کـــه در حـــال
حاض ــر ای ــن آم ــار ب ــاالی  ۱۰۰اس ــت .م ــا کل ــی مقال ــه
داری ــم ،ام ــا بای ــد پرس ــید چ ــه تع ــداد از ای ــن مق ــاالت
مســـائل کشـــور را حـــل میکننـــد؟ زمانـــی ایـــن
مق ــاالت ارزش ــمند اس ــت ک ــه مش ــکالت کش ــور را ح ــل
کنـــد.

در بخش کشاورزی عقبماندگی
زیادی داریم

و حکومـــت چـــاق دارد و قوانیـــن متناقـــض زیـــاد اســـت.
معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییـــس جمهـــور بیـــان
ک ــرد :بخ ــش س ــنتی خصوص ــی م ــا از ن ــوآوری اس ــتقبال
نمیکنـــد و شـــرکتهای بـــزرگ مـــا کـــه بهنوعـــی بـــه
مناب ــع زیرزمین ــی مث ــل نف ــت وص ــل هس ــتند ،پشتش ــان
گ ــرم اس ــت و عالقــهای ب ــه ن ــوآوری ندارن ــد بلک ــه بای ــد
بداننـــد نـــوآوری باعـــث میشـــود تـــا ارزش افزودهشـــان
 ۱۰۰براب ــر بیش ــتر ش ــود.
دکتـــر ســـتاری در پایـــان ســـخنان خـــود مطـــرح
کـــرد :بایـــد همـــه مـــا کنـــار هـــم کار کنیـــم .در
اکوسیســـتم نفتـــی ،دانشـــگاه هـــم نفتـــی میشـــود و
دنب ــال ح ــل ک ــردن مش ــکالت م ــردم نیس ــت .دانش ــگاه
بایـــد درآمدهایـــش متنـــوع باشـــد کـــه ایـــن دانشـــگاه
میتوانـــد بـــا جامعـــه تعامـــل داشـــته باشـــد .بایـــد
خـــام فروشـــی را از بیـــن ببریـــم و از نـــوآوری اســـتقبال
کنیـــم .توســـعه شـــرکتهای دانشبنیـــان شـــامل
ســـرمایهگذاری بخـــش خصوصـــی در پژوهشهـــا
میشـــود .از پـــول دولـــت در پژوهـــش محصـــول بیـــرون
نمیآیـــد و آن چیـــزی کـــه مشـــکل جامعـــه را حـــل
میکنـــد ،محصـــول اســـت.

www.acecr.ac.ir

37

سالبیستوسوم│شماره186

38

برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

پیام رییس جهاددانشگاهی به پنجمین دوره هامیش ملی حقوق شهروندی؛

حقوق شهروندی ،موضوعی سهل و ممتنع است

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی ۲۳ ،اسـفند

مـاه :مراسـم اختتامیـه پنجمیـن دوره همایـش ملـی حقوق
شـهروندی بـه پیام رییـس جهاددانشـگاهی در ارومیه برگزار
شد .
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی بـه
پنجمیـن همایـش ملـی تبییـن حقـوق شـهروندی کـه از
سـوی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی و دانشـگاه علـم
و فرهنـگ جهاددانشـگاهی در ارومیـه برگـزار شـد ،پیامـی
صـادر کـرد.
متـن پیام بدین شـرح اسـت :از برگـزاری پنجمیـن دوره
همایـش ملـی حقـوق شـهروندی کـه در ادامـه تالشهـای
تبیینـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی در ایـن حـوزه و

بـا مشـارکت ارزشـمند مراکـز علمـی  -دانشـگاهی صـورت
گرفـت ،حقشناسـی میکنـم و امیـدوارم نتایـج علمـی و
نظـری آن ،علاوه بـر نمایهسـازیهای مرسـوم ،بـه شـکل
نوآورانـه بـه عرصـه عمـل نزدیک شـود.
روابط انسانی به دور از عهدشکنی ،ظلم ،خیانت و
تبعیض ،اساس حقوق شهروندی است؛ پایه و کلیدواژه
برنامههای اجتماعی نیز ،زندگی مسالمتآمیز و عادالنه
است .این ارتباطات ،حول محور سالمت ،کرامت انسانی،
آزادی اندیشه و بیان ،مشارکت در تعیین سرنوشت ،زندگی با
کیفیت ،حریم خصوصی اشخاص ،حق اعتراض و دادخواهی،
دسترسی به امکانات و اطالعات ،شاکله مجموعه حقوقی
را میسازد که نباید بر پایه دلخواه ،تدوین و تفسیر شود؛

مطمئن عدالت
آداب و عادات مردم ،فرهنگ و سنن ،منبع
ِ
تدوین حقوق بشر نیستند و در مقا ِم
استخراج مبانی برای
و
ِ
ِ
منبع مشترک ،تفاسی ِر مختلف از حقوق را در
عمل ،نبو ِد
ِ
پی خواهد داشت .اتفاقی که در دنیای معاصر مرسوم شده
و مث ً
ال دفاع صاحب حق در برابر غاصب و متجاوز ،تروریسم
تعبیر میشود؛ مصادیق در این باب ،بسیار است و اگر بگوییم
ُمر ّفه و ن َدار ،عدل را بهطوری که میخواهند معنا میکنند،
سخنی به گزاف نگفتهایم .موضو ِع مه ِم عدالت و حقوق باید بر
منبع وحی ،تفسیر شود؛ قرآن کریم بهعنوان
مبنای استناد به ِ
منبع وحی برای جامعه بشری مانده،
سندی که از جایگاه
ِ
حافظ حقوق بشر ،منافع انسانی و انسجام جامعه جهانی
بشری است؛ ما مفتخریم که قانون اساسی جمهوری اسالمی
منبع نورانی و توسطِ دین باوران،
ایران با اتصال به این
ِ
تدوین شده و ظرفیتهای ارزشمندی از مجموعه اصول
قانون اساسی و بندهای ذیل آن ،پشتوانه تبیین و چگونگی
عمل در موضوع حقوق شهروندی و انجا ِم وظایف در حیطه
تأدیه و استیفای حقوق افراد جامعه است.
حقوق شهروندی ،موضوعی سهل و ممتنع است؛ کافیست
برای درک پیچیدگیهای مباحث آن ،در بابِ ارتباطات و
تعامالت متنوع و متکثر گروههای مختلف جامعه از قبیل
کودکان ،زنان ،جوانان کارمندان ،کارآفرینان ،اساتید،
پژوهشگران ،کارگران ،بازاریان ،مدیران اجرایی و ...تأمل کنیم
حول نیازهای این افراد را از نظر بگذرانیم و البته به
و دوای ِر
ِ
همه ابعاد و مختصات محیطی از جمله وقوع بحرانها که در
این همایش نیز بهدرستی به نمونهای از آن ،یعنی همهگیری
ویروس کرونا اشاره شده ،توجه کنیم.
تشریع قوانین و آنچه
روح کلی در
ِ
با تمامی این اوصافِ ،
بهعنوان حقوق شهروندی باید مدنظر قرار بگیرد این است که
نباید حق کسی از بین برود و اگر حقی ضایع شد ،بی اعتنائی
بررسی دقیق امکانات
و سکوت جایز نیست؛ این امر ،مستلزم
ِ
و نیازهای مردم و تبیین و ترویج رفتا ِر کریمانه با آنهاست.
امید میرود با افزایش آگاهیها و سطح همکاری
و تعامالت مراکز علمی ،قوای سهگانه ،مردم و بهویژه

دکتر جمال رحیمیان معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
نیز  در مراسم اختتامیه پنجمین دوره همایش ملی حقوق
شهروندی اظهار کرد :از تالشهای جهاددانشگاهی آذربایجان
غربی برای برگزاری پنجمین دوره همایش ملی حقوق
شهروندی و همه افرادی که با ارایه مقاله و ایراد سخنرانی
و حضور در نشست ارزشمند علمی و حقوقی زمینه طرح
موضوع حقوق شهروندی را برای پنجمین بار فراهم کردند
قدردانی میکنم.
وی در ادامه عرصه قانون ،حقوق و حاکمیت قانون را
عرصه بسیار مهمی دانست و گفت :در جامعهای که قانون
و حقوق در آن حاکم باشد آن جامعه بیتردید در مسیر
سعادت و تکامل قرار گرفته و هر صاحب حقی به حقش
میرسد و هر ذیحقی ،صاحب حق میشود و بالعکس در
جامعهای که قانون ،حقوق ،حقوق شهروندی و حقوق بشر
در آن جامعه در اولویت نباشد بسیاری از ناهنجاریها و نا
عدالتیها را باید شاهد بود.
دکتر رحیمیان با بیان اینکه بیتردید از منظر داخلی
و در محدوده دولت_ کشور ،هیچ عقل سلیمی و انسان
منصف و اندیشه ورزی منکر سترگی و اهمیت موضوع قانون
و حاکمیت قانون و حقوق شهروندی نیست ،افزود :این اصل
آنقدر مهم است که میتوان گفت آن جامعهای که در آن
قانون حاکم است ،همهچیز دارد و برخالف آن ،جامعهای
که قانون در آن حاکم نباشد بیتردید در اوج محرومیت و
بیعدالتی قرار خواهد داشت.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی با اشاره به
این که حاکمیت قانون به معنی دقیق موضوع و سروری
قانون و حقوق ،تعیینکننده سعادت دنیوی و حتی از دید
معرفت دینی ،تعیینکننده سعادت اخروی انسان و جامعه
بشری است ،اظهار کرد :در بحث حقوق داخلی ،مباحث
قانون ،حاکمیت قانون ،مبنا قرار گرفتن قانون و در رأس
همه قوانین و در رأس سلسله مراتب قوانین ،قانون اساسی،
پایبندی به آن ،پایبندی به حقوق و تکالیفی که قانونگذار
مؤسس در قانون اساسی برای سعادت ملت در نظر گرفته از
برترین ویژگیهای یک جامعه است که در بعد داخلی بسیار

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جامعهای که قانون و حقوق در آن حاکم
باشد در مسیر سعادت و تکامل قرار
گرفته است
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سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای پدید آمده از متن
مردم ،شاهد استیفا و مراعات هرچه بیشتر و کیفیتر حقوق
شهروندی در جامعه اسالمیمان باشیم.

حایز اهمیت است.
وی در ادامــه حاکمیــت و ســروری حقــوق و قاعــده
قانونــی و حقوقــی را در بعــد جهانــی نیــز بســیار حایــز
اهمیــت دانســت و افــزود :موضوعــی کــه امــروز اغلــب
ســردمداران قــدرت از آن دم میزننــد و خــود را ســردمدار
عرصــه حقــوق و حاکمیــت قانــون میداننــد امــا در عمــل
نظارهگــر رویدادهــای متفاوتــی هســتیم ،شــاید در دنیــای
امــروز مظلومتــر از واژه عدالــت ،حقــوق بشــر ،حقــوق
شــهروندی و حاکمیــت قانــون وجــود نداشــته باشــد.
دکتر رحیمیان گفت :در دنیایی که عموما دوگانههایی
حاکم میشود انتخابات خوب و بد ،جنگ خوب و بد و
کودتای خوب و بد داریم ،اما حقیقتا مبنای این دوگانگیها
چیست؟ چرا از یک سند حقوق بشری و محتوای قانونی،
نظام سلطه برداشتهای میکند که در مسیر ،تعیینکننده
و تامین کننده منافع خود باشد؟ آیا به عدالت و به حاکمیت
قانون نزدیک است؟ آیا حقوق بشر و حاکمیت قانون و
قاعده حقوقی در دنیای امروز ما در اوج مظلومیت خود قرار
ندارد؟ چرا امروزه هژمونی و تسلط سیاسی نظام سلطه بر
همه عرصههای دنیا سیطره انداخت آیا چیزی جز تامین
منافع قدرتهای بزرگ و نظام سلطه تعیینکننده این
دوگانگیهاست؟! و این امر سبب شده ،قانون ،حقوق ،حقوق
بشر ،حقوق شهروندی و عدالت در ذیل شعاع و ذیل منافع
سیاسی قدرتهای بزرگ قرار بگیرد.
وی ادامه داد :چه از منظر داخلی چه از منظر خارجی
همچنان حقوقدانان ،قانون دانان و سربازان عدالت باید
تالش کرده ،استدالل و خردورزی کند تا بهروزی برسیم
که جامعه بشری به اصل حاکمیت قانون ،به اصل حاکمیت
حقوق بهعنوان تنها راه تامین سعادت دنیوی و اخروی بشر
نگاه کند.
همچنین مرتضی نبی زاده سرپرست معاونت فرهنگی
جهاددانشگاهی استان در این همایش ضمن خیرمقدم
به اعضای کمیته علمی و داوران همایش و پژوهشگران و
دانشجویان شرکتکننده گفت :پنجمین دوره این همایش
در راستای رسالت اجتماعی این نهاد و در راستای تولید آثار
علمی در زمینه تخصصی موردنیاز و مبتال به جامعه در 3
حوزه شعار سال اعالمی مقام معظم رهبری ،کرونا و مدیریت
سبز از سوی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه محور ویژه این همایش با عنایت به
فرمایش مقام معظم رهبری در مورد نامگذاری شعار سال
و تاکید بر حمایت از تولید و رفع موانع تولید تحت عنوان
حقوق شهروندی ،تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها تعیین

شد افزود :کرونا ،مسئله معیشت ،اشتغال و کسبوکار در
حقوق شهروندی ،کرونا ،مسئله قانون ،حکمرانی و عدالت
در حقوق شهرودی ،کرونا ،مسئله آموزش و فناوری در
حقوق شهروندی ،کرونا ،مسئله امنیت و افکار عمومی در
حقوق شهروندی ،حقوق شهروندی و مدیریت سبز از دیگر
محورهای این همایش در حوزه کرونا و مدیریت سبز است.
نبی زاده یادآور شد :کمیته اصلی و علمی و داوری
همایش از اساتید مجرب و علمی دانشگاههای تهران ،علم و
فرهنگ ،دانشگاههای سراسری ارومیه و آزاد و پیام نور ،علمی
کاربردی استان و  ...تشکیل شده است که در این دوره بیش
از  50نفر از اساتید و اعضای هیات علمی داوری این دوره از
همایش را بر عهده داشتند.
وی با اشاره به اعالم فراخوان این همایش از ابتدای سال
جاری گفت :با توجه به تخصصی بودن محورهای همایش
بیش از  90مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که بعد از
بررسیهای اولیه و نظرات کمیته علمی و داوران همایش 20
مقاله به مرحله داوری در بخش ارایه راه پیدا کردند.
دکتر رضا نیکخواه مدیر گروه حقوق دانشگاه ارومیه
و عضو کمیته علمی و داوران پنجمین همایش حقوق
شهروندی در این همایش ضمن قدردانی از جهاددانشگاهی
آذربایجان غربی که این دوره از همایش را به شکلی مطلوب
و علمی با مقاالتی پربار و بهروز برگزار کرد ،گفت :عمدتاً
مقاالت این دوره با معضل روز یعنی شیوع کرونا که بشریت
با آن مواجه شده و ابعاد مختلف حقوق شهروندی را دچار
مشکل کرده مرتبط بود و این موضوع از ابعاد مختلف در این
دوره از همایش حقوق شهروندی به شکل مطلوب در مقاالت
موردبررسی قرار گرفت.
وی با بیان این که در عصر ما موضوع دموکراسی و
حکمرانی مطلوب از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و هر
دولتی برای ایجاد مشروعیت ساختار و نیز اعمال حاکمیت
مشروع و کارآمد نیازمند مشارکت واقعی شهروندان در حوزه
شکلگیری و اعمال حاکمیت و حکمرانی است ،اظهار کرد:
امروزه دیگر مشارکت سیاسی مردم در موضوع انتخابات
خالصه نمیشود و انتخابات دموکراتیک و سالم صرفاً
نقطه شروع حکمرانی مطلوب و دموکراسی است و در واقع
انتخابات و مشارکت سیاسی صرفاً بعد شکلی حاکمیت قانون
و دموکراسی است.
دکتر نیکخواه ادامه داد :اما بعد مهم و دوم دموکراسی
و حاکمیت قانون بعد ماهوی آن است که عبارت است از
احترام و نیز حمایت کامل از همه حقوق و آزادیهای فردی
و عمومی شهروندان در جامعه است و تا زمانی که شعار
"همه حقوق برای همه شهروندان" بهصورت عینی و عملی
در یک حکومت و ساختارهای مختلفان تحقق پیدا ننماید
بههیچوجه دموکراسی واقعی شکل نخواهد گرفت در واقع
مشارکت واقعی و دموکراسی سیاسی مردم زمانی خواهد بود
که بین دولت و شهروند در حوزه احترام و حمایت از حقوق
شهروندی یک تعمد متقابل ایجاد گردد.
دکتر ارحام هاشمپور مدیرگروه حقوق دانشگاه آزاد
ارومیه و عضو کمیته علمی و داوران پنجمین همایش
حقوق شهروندی نیز در این همایش ضمن قدردانی از
جهاددانشگاهی استان به دلیل برگزاری همایش حقوق
شهروندی افزود :سطح مقاالت ارایه شده نسبت به دورههای
قبل مطلوب و در تراز باالیی قرار داشت.
وی اظهار کرد :دغدغههای مربوط به حقوق شهروندی
را میتوان از محتوای مقاالت استنباط کرد که امید است
همایشهای اینچنینی که در جهت تبیین حقوق شهروندان
و آشنایی آنها با حقوق خود است تداوم یابد.
در این همایش مقاالت منتخب پژوهشگران؛ اساتید و
دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور در قالب محورهای
همایش با حضور داوران همایش ارایه شد و از ارایهدهندگان
منتخب با اهدای لوح تجلیل به عمل آمد.
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در چهل و نهمین گردهامیی معاونان آموزشی مطرح شد:

خالقیتونوآوریهمزادجهاددانشگاهیدرمتامحوزهها

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 19 ،آبـــان :چه ــل
و نهمیـــن گردهمایـــی معاونـــان آموزشـــی ســـازمانهای
اســـتانی ،واحدهـــا ،پژوهشـــگاهها و پژوهشـــکدههای
جهاددانشـــگاهی بـــا حضـــور دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی
رییـــس جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی
مع ــاون آم ــوزش و کارآفرین ــی بهص ــورت حض ــوری و آنالی ــن
برگـــزار شـــد.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه جهاددانشـــگاهی
یـــک ســـازمان توســـعهای اســـت ،گفـــت :کار یـــک ســـازمان
توســـعهای خالقیـــت و نـــوآوری در ارائـــه فنـــاوری و نـــوآوری
جدیـــد در حـــوزه آمـــوزش ،پژوهـــش و فنـــاوری و حتـــی
ح ــوزه فرهنگ ــی اس ــت ،بنابرای ــن بح ــث خالق ــت و ن ــوآوری
در ح ــوزه آم ــوزش مه ــم اس ــت و بای ــد م ــورد توج ــه بس ــیار

جـــدی قـــرار بگیـــرد.
وی افـــزود :یـــک زمانـــی آموزشهـــای کوتاهمـــدت مـــا
ً
کامـــا احســـاس کردیـــم
جـــذاب بـــودن امـــا بـــا ورود رقبـــا
بایـــد بـــه حوزههـــای جدیتـــر و مهارتیتـــر ورود کنیـــم
یـــا در حـــوزه آمـــوزش ،نـــوآوری داشـــته باشـــیم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد :شـــرط بقـــای مـــا در
حـــوزه آمـــوزش بهویـــژه آمـــوزش عالـــی ایـــن اســـت کـــه
ب ــه س ــمت ایج ــاد دانش ــگاه کارآفری ــن بروی ــم ی ــا مؤسس ــات
دانش ــگاهی و آم ــوزش عال ــی خ ــود را ترغی ــب کنی ــم ت ــا ب ــه
آموزشهـــای نســـل  4نزدیـــک شـــوند.
دکتـــر طیبـــی تاکیـــد کـــرد :در مقایســـه بـــا دانشـــگاهها
بهتریـــن ابـــزار را مـــا در اختیـــار داریـــم ،زیـــرا دارای مراکـــز
پژوهش ــی و تحقیقات ــی بس ــیار خوب ــی هس ــتیم ک ــه نگاهش ــان

در حوزهه ــای مختل ــف پژوه ــش و فن ــاوری کام ـ ً
ـا کارب ــردی
اس ــت و ای ــن ن ــگاه نزدی ــک ب ــه ایج ــاد دانش ــگاههای نس ــل
 4اس ــت و بای ــد ب ــه ای ــن کار س ــرعت دهی ــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
اگـــر بچههـــا در مســـیر درســـت آمـــوزش قـــرار بگیرنـــد
استعدادهایشـــان زودتـــر شـــکوفا میشـــود ،تصریـــح کـــرد:
فرص ــت خوب ــی اس ــت ک ــه دانش ــجویان بهوی ــژه در دانش ــگاه
و مؤسســـات آمـــوزش عالـــی مـــا بـــه ایـــن پژوهشهـــا ورود
کننـــد .بنـــده بســـیار اصـــرار دارم کـــه بچههـــای پژوهشـــگر
م ــا در دانش ــگاهها تدری ــس داش ــته باش ــند و از ای ــن طری ــق
پـــای آنهـــا بـــه پروژههـــا بـــاز شـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه نبایـــد فکـــر کنیـــم تنهـــا
جوانانـــی کـــه در دانشـــگاههای ســـطح یـــک کشـــور درس
میخواننـــد خـــاق و نـــوآور هســـتند و میتواننـــد کارهـــای
بـــزرگ و فناورانـــه انجـــام دهنـــد ،گفـــت :بنابرایـــن بایـــد از
ایـــن فرصـــت اســـتفاده کـــرد و دانشـــجویان مـــا بهویـــژه
در دوره ارشـــد و دکتـــری بـــه ایـــن حـــوزه ورود کننـــد.
مـــا هـــم حمایـــت و تاکیـــد میکنیـــم کـــه ایـــن موضـــوع
بای ــد اتف ــاق بیافت ــد .بای ــد خروج ــی دانش ــگاه کارآفری ــن م ــا
فارغالتحصیالن ــی باش ــند ک ــه بتوانن ــد کار علم ــی و فناوران ــه
انجـــام دهنـــد و شـــرکتهای دانشبنیـــان تشـــکیل دهنـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی افـــزود :آموزشهـــای
کوتاهمـــدت مـــا آینـــده مشـــاغل و مشـــاغل آینـــده اســـت
کـــه بایـــد بهســـرعت بحـــث توســـعه تکنولـــوژی را در دنیـــا
پیگی ــری کنی ــم ،زی ــرا بس ــیاری از مواق ــع توس ــعه تکنول ــوژی
زودتـــر از آنکـــه آمـــوزش بتوانـــد آن را دنبـــال کنـــد وارد
کشـــورها میشـــود.
دکتــر طیبــی تصریــح کــرد :مــا بایــد تغییــرات تکنولــوژی
در دنیــا را دنبــال و متناســب بــا آن آموزشهــای مهارتــی را
برگــزار کنیــم ایــن کاری اســت کــه از مجموعههــای خــاق
ماننــد جهاددانشــگاهی امکانپذیــر اســت .بــه همیــن شــکل
در مــورد آمــوزش علمــی کاربــردی و عالــی هــم بایــد مســیر
تکنولــوژی بهســرعت دنبــال شــود و ســریعاً بــه کتابهــای
درســی مــا هــم بیایــد.

معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی ،گـــزارش اقدامـــات انجـــام
ش ــده و برنامهه ــای آین ــده دبیرخان ــه ام ــور اعض ــای هی ــات
علمـــی و کمیســـیونهای دائمـــی ،گـــزارش اقدامـــات انجـــام
شـــده و برنامههـــای آینـــده اداره کل راهبـــری و نظـــارت
راهبـــردی و  ...ارائـــه شـــد.

جهاددانشگاهی بزرگترین شبکه
آموزشی کشور

دکتـــر بیجنـــدی معـــاون آمـــوزش و کارآفرینـــی
جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد :تالشهـــای معـــاون
جهاددانش ــگاهی از گذش ــته ت ــا ام ــروز جهاددانش ــگاهی را در
جایگاه ــی ق ــرار داده اس ــت ک ــه بتوان ــد در کش ــور بهعن ــوان
بزرگتریـــن شـــبکه آموزشـــی کشـــور حرفهـــای زیـــادی
بـــرای گفتـــن داشـــته باشـــد و در بســـیاری از فضاهـــا
بهعنـــوان یـــک برنـــد خوشنـــام از جهاددانشـــگاهی یـــاد
میکننـــد .
وی افـــزود :در حـــال حاضـــر  3مأموریـــت از بیـــن
ماموریتهـــای جهاددانشـــگاهی در حـــوزه معاونـــت آمـــوزش
و کارآفرینـــی اســـت و یکـــی از مباحثـــی کـــه بـــا تغییـــر
چ ــارت معاون ــت آم ــوزش و کارآفرین ــی ب ــه دنب ــاالن بودی ــم
تحقـــق ایـــن ســـه مأموریـــت بـــود.
دکت ــر بیجن ــدی ادام ــه داد :ای ــن س ــه مأموری ــت ش ــامل
«مشـــارکت در توســـعه آموزشهـــای تخصصـــی نویـــن و
مهارتهـــای پیشـــرفته در ســـطح ملـــی و بینالمللـــی
بـــا تاکیـــد بـــر نیازهـــای کشـــور و جهـــان اســـام در
حوزههـــای منتخـــب»« ،ســـاماندهی نظـــام هدایـــت شـــغلی
و توانمندســـازی دانشآموختـــگان» و «ارتقـــای فرهنـــگ
کارآفرینـــی و تقویـــت روحیـــه خودبـــاوری در جامعـــه
دانشـــگاهی کشـــور» میشـــود.
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وی در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر پیگیـــری بســـتههای
آموزشـــی بـــرای خانـــواده گفـــت :بـــا توجـــه بـــه اینکـــه
مجموع ــه جهاددانش ــگاهی را ابت ــدا ب ــه لح ــاظ فرهنگ ــی ب ــه
آن اعتم ــاد دارن ــد و بع ــد ب ــه لح ــاظ تخصص ــی و آموزش ــی،
از ای ــن ویژگ ــی جهاددانش ــگاهی بای ــد اس ــتفاده کنی ــم و ای ــن
نـــوع آموزشهـــا را توســـعه دهیـــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه اســـتفاده از
ظرفیـــت خیـــران در آموزشهـــای مهارتـــی خانوادههـــای
فاقـــد تـــوان مالـــی مناســـب گفـــت :بایـــد تـــاش
کنیـــم خیریـــن را بـــرای مشـــارکت در فرآینـــد آمـــوزش
خانوادههـــای کمبضاعـــت ترغیـــب کنیـــم و از دانشـــجویان
و خانوادههـــای آن حمایـــت کنیـــم.
دکتــر طیبــی بــا بیــان اینکــه بایــد بــه تقویــت
برنامهریــزی در ســتاد و تشــدید نظارتهــا توجــه کنیــم،
گفــت :هــر انــدازه برنامــه و آموزشهــا را خــوب اجــرا کنیــم
امــا نظــارت نداشــته باشــیم دچــار مشــکل میشــویم.
وی در پایـــان صحبتهـــای خـــود بـــه پیگیـــری مجدانـــه
طـــرح ســـازمان همکاریهـــای بینالمللـــی ایـــران (ایریـــکا)
تاکی ــد ک ــرد.

مع ــاون آم ــوزش و کارآفرین ــی جهاددانش ــگاهی ب ــه اه ــم
حوزههـــای فعالیـــت معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی اشـــاره
ک ــرد و گف ــت :یک ــی از حوزهه ــا ،آم ــوزش عال ــی اس ــت ک ــه
جهاددانشـــگاهی دارای  2دانشـــگاه 1 ،دانشـــکده ۶ ،موسســـه
آم ــوزش عال ــی و  ۴۱مرک ــز علم ــی و کارب ــردی اس ــت .ام ــور
هیـــات علمـــی ،آموزشهـــای کوتاهمـــدت تخصصـــی و
مهارتـــی بـــا  ۱۵۹مرکـــز ،مرکـــز آزمـــون ،کانـــون ارزیابـــی
و توســـعه شایســـتگی ،پـــروژه تولیـــد محتـــوای زبانهـــای
خارجـــی ( ،)Eightمرکـــز بـــازار کار و توســـعه اشـــتغال
کارآفرینـــی بـــا محوریـــت انتشـــار هفتهنامـــه بـــازار کار در
قالـــب جدیـــد ،انتشـــار مجـــدد ماهنامـــه بـــازار کار نویـــن از
دیگـــر حوزههـــای فعالیـــت ایـــن معاونـــت اســـت.
وی بـه برنامههـای در دسـت اقـدام و اجـرای حـوزه آمـوزش و
کارآفرینـی اشـاره کرد و افـزود :توجه بیشازپیش بـه آموزشهای
مهارتـی و تخصصـی جهـت تحقـق مأموریتهـای محولـه در
نقشـه جامع علمی کشـور ،توسـعه یادگیـری الکترونیکی ،توسـعه
سـامانهها و ایجـاد پنجـره واحد و توسـعه طرحهای ملـی از جمله
ایـن برنامهها اسـت.
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 ادامـــه ایـــن گردهمایـــی گزارشـــی از اهـــم اقدامـــات

در حاشـیه برگـزاری چهـل و نهمیـن گردهمایـی معاونـان
آموزشـی سـازمانهای اسـتانی ،واحدهـا ،پژوهشـگاهها و
پژوهشـکدههای جهاددانشـگاهی و همزمان با سـالروز تأسـیس
صنـدوق قرضالحسـنه دانشـجویان ایـران بهمنظـور بسـط
و گسـترش سـنت نیکـوی قرضالحسـنه و در راسـتای رفـع
احتیاجـات ضـروری دانشـجویان و فراگیـران در زمینههـای
«تأمیـن هزینـه تحصیلـی ،درمـان بیمـاری ،اشـتغال ،ازدواج،
حـوادث غیرمترقبـه و سـفرهای زیارتـی» تفاهمنامـهای در
چارچـوب ضوابـط و مقـررات جهاددانشـگاهی و بانـک مرکـزی
جمهـوری اسلامی ایـران بـه امضـای دکتـر محمدصـادق
بیجنـدی معـاون آمـوزش و کارآفرینی جهاددانشـگاهی و دکتر
محمـود علیگـو مدیرعامـل صندوق قرضالحسـنه دانشـجویان
ایران رسـید.
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 پایـــان تعـــدادی از فعـــاالن حـــوزه آمـــوزش مـــورد
تقدیـــر قـــرار گرفتنـــد.
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در سفر به اهواز انجام شد؛
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برگـزار

دیدار رییس جهاددانشگاهی
با مناینده مردم خوزستان در
مجلس خربگان رهربی

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

اســتاد اردشــیر قــوام زاده پــدر پیونــد ســلول هــای بنیــادی ایــران و مشــاور عالــی
رییــس پژوهشــکده ســرطان معتمــد طــی ســخنانی در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه
چشــم انــداز امیدبخــش درمــان بیمــاری هــای خــود ایمنــی بــا اســتفاده از ســلول
درمانــی تاکیــد کــرد :اســتفاده از ایــن روش گامــی مهــم در ســامت مــردم خواهــد
بــود.
دکتــر جمشــیدی رییــس  بیمارســتان شــریعتی ،دکتــر مریــم برخــوردار فــوق
تخصــص خــون و ســرطان بالغیــن و اســتادیار دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،دکتــر
اقاییــان رییــس مرکــز تحقیقــات ســلول درمانــی و پزشــکی بازســاختی پژوهشــگاه علوم
غــدد و متابولیســم و مائــده روزبهانــی دبیــر کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی پژوهشــکده
ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی از دیگــر شــرکت کننــدگان در ایــن نشســت بودنــد.
روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان ۲8 ،فروردیــن مــاه :در پــی
درگذشــت حجــت االســام و المســلمین سیدمحســن شــفیعی رییــس نهــاد نمایندگــی
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاههای اســتان خوزســتان ،دکتــر حمیدرضــا طیبــی
رییــس جهاددانشــگاهی در ســفر بــه اهــواز بــا آیــت اهلل ســیدعلی شــفیعی نماینــده
مــردم خوزســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری و عضــو هیــات امنــای موسســه آمــوزش
عالــی جهاددانشــگاهی خوزســتان دیــدار کــرد.
در ایــن دیــدار کــه دکتــر محمدرضــا پورعابــدی معــاون پژوهــش و فنــاوری
جهاددانشــگاهی و اعضــای شــورای هماهنگــی ســازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان نیــز
حضــور داشــتند ،دکتــر طیبــی بــا گرامیداشــت خدمــات مرحــوم شــفیعی بــرای پــدر
ایشــان آرزوی ســامتی و صبــر کــرد.
حضــور در بــارگاه علــی بــن مهزیــار اهــوازی و قرائــت فاتحــه بــر مــزار مرحــوم
حجتاالســام والمســلمین سیدمحســن شــفیعی ،از دیگــر برنامههــای ســفر رییــس
جهاددانشــگاهی بــه اهــواز بــود.

■□■
مناینده ولیفقیه در استان هرمزگان:

جهاددانشگاهی میتواند نقش
مهمی در تحقق شعار سال
ایفا کند

■□■

طی نشستی مشرتک کلید خورد؛

اجرای نخستین پروژہ مشرتک
سلول درمانی پژوهشکده
رسطان معتمد جهاددانشگاهی
و دانشگاه علوم پزشکی تهران

روابــط عمومــی پژوهشــکده ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی ۲۹ ،فروردیــن مــاه :پیــرو
بازدیــد رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران از پژوهشــکده ســرطان معتمــد
جهاددانشــگاهی و عالقــه منــدی طرفیــن بــه توســعه همــکاری هــای فناورانــه ،نشســتی
رســمی بــا حضــور دکتــر حســین قناعتــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و
دکتــر رامیــن صرامــی فروشــانی رییــس پژوهشــکده ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی
درجهــت راه انــدازی اولیــن پــروژه مشــترک ســلول درمانــی در خصــوص بیمــاری هــای
خــود ایمنــی و ســایر بیمــاری هــای قابــل درمــان بــا اســتفاده از ســلول هــای بنیــادی
برگــزار شــد کــه اجــرای آن گامــی بلنــد در جهــت ارایــه پیشــرفته تریــن روش هــای
نویــن فناورانــه در زمینــه درمــان ایــن بیمــاران محســوب مــی شــود.

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی هرمــزگان ۲۱ ،فروردیــن مــاه :حجتاالسالموالمســلمین
محمــد عبــادی زاده در نشســت بــا رییــس و کارکنــان جهاددانشــگاهی کــه در دفتــر
امامجمعــه بندرعبــاس برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه عالقهمنــدی خــود بــه برگــزاری
جلســات متعــدد بــا جامعــه دانشــگاهی و نخبگانــی ،اظهــار کــرد :جهاددانشــگاهی بــا
توجــه بــه رســالت خــود کــه دارای تنــوع ماموریتــی زیــادی هــم اســت ،میتوانــد
نقــش مهمــی را در تحقــق شــعار ســال ایفــا کنــد.
وی ،بــا اشــاره بــه شــعار ســال ،عنــوان کــرد :دانشبنیــان بــودن بــه همــراه
اشــتغالزایی دو فاکتــور اصلــی حــوزه تولیــد اســت ،یعنــی میتــوان گفــت کــه
اشــتغالزایی نــگاه کاربــردی بــه حــوزه تولیــد و دانــش اســت.

رییــس جهاددانشــگاهی هرمــزگان نیــز در ایــن نشســت گفــت :ایــن نهــاد تمامــی
ظرفیتهــای دانشبنیــان و اشــتغالزای خــود در حوزههــای آموزشــی و پژوهشــی را
در راســتای تحقــق شــعار ســال بــه کار خواهــد گرفــت.
محمــد دلپســند اظهــار کــرد :در راســتای عمــل بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری
در خصــوص شــعار ســال ،جهاددانشــگاهی تمامــی ظرفیتهــای دانشبنیــان و
اشــتغالزای خــود در حوزههــای آموزشــی و پژوهشــی را بــه کار خواهــد گرفــت.
وی ادام ــه داد :در همی ــن راس ــتا فعالیتهای ــی را در ح ــوزه تحقیق ــات آبزیپ ــروری
آغــاز کردیــم و پــس از اخــذ مجوزهــای الزم در دو زمینــه ارتقــای فرموالســیون تولیــد
خ ــوراک میگ ــو و ارتق ــای فن ــاوری بهرهب ــرداری از م ــزارع میگ ــو اق ــدام کردی ــم.
دلپســند عنــوان کــرد :همچنیــن بــا مجموعــه نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری
اســامی گفــت وگوهایــی در خصــوص ایجــاد مراکــز آمــوزش تخصصــی و عمومــی در
مناطــق و شــهرکهای مســکونی منطقــه یکــم نداجــا در بندرعبــاس و منطقــه دوم
نداجــا در جاســک انجــام دادیــم.
وی بیــان کــرد :بــا مجموعــه منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیجفــارس نیــز در راســتای
ایجــاد یــک مرکــز آمــوزش تخصصــی صنعــت همــکاری خوبــی آغــاز و قراردادهــای الزم
بســته شــده اســت .مقــرر شــده کــه بــا همــکاری ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
هرمــزگان و حمایــت صنایــع اســتان مقدمــات ایجــاد ایــن مرکــز تخصصــی را فراهــم
کنیــم کــه در صــورت اجــرا ،یــک نقطــه تحــول در هرمــزگان بــرای تربیــت نیــروی
انســانی متخصــص در حــوزه صنعــت صــورت میگیــرد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان تصریـــح کـــرد :بـــا منطقـــه آزاد قشـــم نیـــز
گفتوگوهـــای خوبـــی صـــورت گرفتـــه و مقدمـــات ایجـــاد دفتـــر همکاریهـــای
مشـــترک جهاددانشـــگاهی و منطقـــه آزاد فراهـــم شـــده اســـت .همچنیـــن بـــا اتـــاق
بازرگانـــی اســـتان ،دفتـــر صـــادرات و واردات ایـــن اتـــاق و انجمـــن صادرکننـــدگان
میگـــو همکاریهـــای خـــوب و تفاهمنامههـــای چندجانبـــهای در راســـتای توســـعه
علمـــی فعالیتهـــای آبزیپـــروری و شناســـایی بازارهـــای صادراتـــی شـــکلگرفته
اســـت.

مناینده مردم سمنان در مجلس:

حضور جهاددانشگاهی در
پروژہها و طرحهای علمی و
فناورانه کشور ،پشتوانه بسیار
خوبی است

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ســمنان ۲۸ ،فروردیــن مــاه :نماینــده مــردم ســمنان،
مهدیشــهر و ســرخه گفــت :ظرفیتهــا و توانمندیهــای جهاددانشــگاهی ســمنان
در حــوزه علــم و فنــاوری بــه پیشــرفت علمــی و توســعه اقتصــادی اســتان کمــک
خواهــد کــرد و اجــرای طرحهــای فناورانــه و دانشبنیــان بــا کمــک ایــن نهــاد شــتاب
بیشــتری میگیــرد.
عبـاس گلـرو نماینـده مـردم سـمنان ،مهدیشـهر و سـرخه در مجلـس در نشسـت بـا
سرپرسـت و معاونـان جهاددانشـگاهی سـمنان گفـت :جهاددانشـگاهی یکـی از مهمترین
مراکـز علمـی ،تحقیقاتی و پژوهشـی کشـور اسـت و حضـور این نهـاد علمـی در پروژهها
و طرحهـای علمـی و فناورانـه ،پشـتوانه بسـیار خوبـی خواهـد بود.
وی افــزود :از همیــن ظرفیــت و توانمنــدی کــه در مجموعــه جهاددانشــگاهی ســمنان
اســت ،در اجــرای طرحهــای فناورنــه و دانشبنیــان کــه از ســال گذشــته در حــوزه
انتخابیــه شــروع شــده اســت اســتفاده خواهیــم کــرد.
نماینــده مــردم ســمنان ،مهدیشــهر و ســرخه اضافــه کــرد :پــارک اقتصــاد دیجیتــال،
کارخانــه نــوآوری و مزرعــه نــوآوری ،همچنیــن مراکــز رشــد در شهرســتانهای
ســمنان ،ســرخه و مهدیشــهر از جملــه طرحهــای فناورانــه در حــال اجــرا در ســمنان
اســت و از تمــام ظرفیــت و توانمنــدی جهاددانشــگاهی بــرای شــتاب بخشــیدن بــه ایــن
طرحهــا اســتفاده خواهیــم کــرد.
گلــرو تصریــح کــرد :یکــی از بزرگتریــن طرحهــای فناورانــه در ســمنان راهانــدازی
مزرعــه ،یــا دهکــده و یــا پردیــس فنــاوری کشــاورزی اســت ،بــا وجــود اینکــه قطــب
دامپــروری مهدیشــهر و مرکــز اصــاح نــژاد دام توســط جهاددانشــگاهی ســمنان نیــز
در حــال پیگیــری و اجــرا اســت ،ایــن مزرعــه میتوانــد بــا عنــوان مزرعــه فنــاوری
کشــاورزی و دامپــروری راهانــدازی شــود و جهاددانشــگاهی ســمنان بهعنــوان ضلــع
ســوم در کنــار دانشــگاه ســمنان و ســازمان جهــاد کشــاورزی بــه ارایــه خدمــت بپــردازد.
نماینــده مــردم ســمنان ،مهدیشــهر و ســرخه ضمــن تقدیــر از تالشهــای
جهاددانشــگاهی ســمنان بــرای اجــرای طــرح ایجــاد قطــب دامپــروری کشــور در
مهدیشــهر ادامــه داد :امیدواریــم امســال و بــا کمــک جهاددانشــگاهی ســمنان بتوانیــم
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بهرهگیری از ظرفیتهای جهاددانشگاهی هرمزگان
در راستای تحقق شعار سال
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نماینـــده ولیفقیـــه در اســـتان هرمـــزگان ،توســـعه دانـــش در حوزههـــای
کارب ــردی و عملیات ــی را م ــورد تاکی ــد ق ــرارداد و اب ــراز ک ــرد :دان ــش بای ــد متناس ــب
بـــا نیـــاز جامعـــه رشـــد و حرکـــت کنـــد تـــا راهحلـــی بـــرای مســـائل و چالشهـــا
ارایـــه شـــود.
حجتاالسالموالمســلمین عبــادی زاده بــا اشــاره بــه لــزوم فراهــم کــردن
زیرســاختهای انجــام پروژههــای افــکار ســنجی در ســطح اســتان ،گفــت :دســتگاهها
بایــد ارزیابــی علمــی از میــزان تحقــق برنامههــا و اهــداف داشــته باشــند تــا مشــخص
شــود فعالیــت دســتگاهها بــر اســاس اولویتهــا و ظرفیتهــا انجــام میشــود یــا
خیــر.
حجتاالسالموالمســلمین عبــادی زاده ،مشــاغل خانگــی را دغدغــه خــود دانســت
و تشــریح کــرد :برنامهریــزی الزم بــرای بــه بالفعــل کــردن ظرفیتهــا توســط
جهاددانشــگاهی انجــام شــود.
نماینــده ولیفقیــه در اســتان هرمــزگان ،بــا اشــاره بــه لــزوم انتقــال خــرده
فرهنگهــا ،صنایعدســتی و مشــاغل خانگــی بــه نســل جدیــد ،ابــراز کــرد :انتقــال هنــر
و تجربیــات بــه نســلهای جدیــد بهصــورت علمــی بایــد مــد نظــر جهاددانشــگاهی
باشــد تــا ظرفیتهــای فرامــوش شــده اســتان در حــوزه صنایعدســتی و مشــاغل
خانگــی احیــاء شــود.
حجتاالسالموالمســلمین عبــادی زاده ،بــا اشــاره بــه مزیتهــای احــداث
گلخانههــای هیدروپونیــک ،خاطرنشــان کــرد :بایــد کار علمــی بــرای گســترش ایــن
گلخانههــا کــه قیمــت تمــام شــده احــداث را  40درصــد کاهــش میدهــد ،توســط
جهاددانشــگاهی انجــام شــود.
وی ،بــا اشــاره بــه لــزوم ایجــاد تورهــا و مــواد الزم بــرای ایجــاد ایــن نــوع گلخانههــا
کــه در حــال واردات از کشــورهای دیگــر اســت ،بیــان کــرد :بخــش زیــادی از ســمومی
کــه در گلخانههــای معمولــی اســتفاده میشــود ،در گلخانههــای هیدروپونیــک
اســتفاده نمیشــود کــه همیــن امــر عــاوه بــر افزایــش ســامتی محصــول ،هزینههــای
مصــرف ســموم را نیــز  80درصــد کاهــش خواهــد داد.
نماینـــده ولیفقیـــه در اســـتان هرمـــزگان ،افـــزود :مطالعـــات الزم توســـط
جهاددانش ــگاهی روی توس ــعه گلخانهه ــای هیدروپونی ــک و تهی ــه اق ــام م ــورد نی ــاز
بـــرای احـــداث ایـــن گلخانههـــا کـــه در حـــال واردات از کشـــورهای دیگـــر اســـت
انجـــام شـــود.
حجتاالسالموالمســلمین عبــادی زاده ،تشــریح کــرد :فرهنگســازی الزم
بــرای ایجــاد و ترویــج کرســیها تــاوت ،توســط خبرگزاریهــای زیرمجموعــه
جهاددانشــگاهی از جملــه ایکنــا ،دنبــال و پیگیــری شــود.

دلپســند یــادآور شــد :در حــوزه توســعه فعالیتهــای تحقیقاتــی انرژیهــای نویــن
بــرای شناســایی رویکردهــای جدیــد در تامیــن انــرژی در صنعــت آبزیپــروری هــم
کارهــای مطالعاتــی توســط جهاددانشــگاهی هرمــزگان انجــام شــده و در حــال تکمیــل
اســت .امیدواریــم بــا عمــل بــه برنامههــای ذکــر شــده در راســتای تحقــق شــعار ســال
و چش ـمانداز فعالیتهــای جهاددانشــگاهی در ســال  ،۱۴۰۱بتوانیــم ســال پــر بــاری را
بــرای خدمــت بــه مجموعــه تحقیقــات و صنعــت اســتان رقــم بزنیــم.
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بســیاری از طرحهــا و پروژههــای روی زمینمانــده را بــه ســرانجام برســانیم و از
حضــور جهاددانشــگاهی در ایــن بخــش بســیار حمایــت خواهیــم کــرد.
راهاندازی مرکز به نژاد دامی و اصالح نژاد جهاددانشگاهی
سرپرســت جهاددانشــگاهی ســمنان نیــز در ایــن جلســه گفــت :طرحهــای فناورانــه
جهاددانشــگاهی بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــا و پتانســیلهای ســمنان تهیــه و ارایــه
شــده اســت ،بــا توجــه بــه دســتور ریاســت جمهــوری در ســفر اخیــر ســال گذشــته بــه
اســتان ســمنان مبنــی بــر تبدیــل شــدن شهرســتان مهدیشــهر بــه قطــب دامپــروری
کشــور ،در ایــن حــوزه نیــز یــک طــرح فناورانــه تهیــه و ارایــه شــده اســت و امیدواریــم
بــا حمایتهــا و مســاعدتهایی کــه انجــام خواهــد شــد بتوانیــم اقدامــات خوبــی
انجــام دهیــم.
علــی منصفــی راد تاکیــد کــرد :در همیــن راســتا مطالعــات ایــن طــرح آغــاز شــده
اســت ،دبیرخانــه دائمــی آن در جهاددانشــگاهی ســمنان ایجادشــده اســت ،همچنیــن
مرکــز بــه نــژاد دامــی و اصــاح نــژاد جهاددانشــگاهی در راســتای عملیاتــی شــدن
قطــب دامپــروری کشــور در شهرســتان مهدیشــهر در حــال راهانــدازی اســت کــه فــاز
اول آن بــا تجهیــز آزمایشــگاه پایــه تــا اوایــل خــرداد مــاه بــه بهرهبــرداری میرســد.
وی ادامــه داد :بــا پیگیریهــا و رایزنیهــای متعــدد ،مجــوز راهانــدازی درمانــگاه
نابــاروری و کلینیــک درمــان زخــم دیابــت از ســوی کارگــروه پزشــکی جهاددانشــگاهی
کشــور بــرای اســتان ســمنان اخــذ شــده اســت و بایــد حمایــت و مســاعدت الزم بــرای
اختصــاص و تجهیــز فضــای مناســب انجــام شــود تــا بتوانیــم در ایــن حــوزه نیــز ارایــه
خدمــت داشــته باشــیم.
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اهمیــت بازاریابــی و فــروش محصــوالت نیــز اشــاره کــرد و افــزود :در دنیــای کسـبوکار،
اولیــن حــوزهای کــه بهصــورت جــدی و قبــل از هرگونــه اقدامــی بایــد مــورد توجــه
قــرار گیــرد برنامــه بازاریابــی و فــروش اســت و قبــل از تولیــد محصــول ضــرورت دارد
نیــاز بــازار را ســنجش و مشــتری آن محصــول یــا خدمــت را پیــدا کنیــم.
شــاهمرادی نــوآوری در محصــوالت را نیــز مهــم و ضــروری ارزیابــی کــرد و گفــت:
محصــوالت خوبــی در ایــن مرکــز عرضــه شــده اســت و بایــد تــاش کــرد همــواره در
ارایــه و تولیــد محصــوالت دســت بــه خالقیــت و نــوآوری زد.
وی یکــی از راههــای موثــر در فــروش محصــوالت را فــروش مجازی دانســت و تصریح
کــرد :بــا توجــه بــه محدودیتهایــی کــه فعــاالن حــوزه مشــاغل خانگــی بــرای عرضــه
محصــوالت خــود دارنــد ،فــروش مجــازی میتوانــد ایــن محدودیتهــا را برطــرف کنــد
و زمینــه فــروش بیشــتر را فراهــم کنــد.
شــاهمرادی همچنیــن در خصــوص ایجــاد ارتبــاط موثرتــر دپارتمــان کارخانــه در
خانــه کــه در مرکــز ســاماندهی مشــاغل خانگــی البــرز راهانــدازی شــده اســت بــا صنایــع
اســتان اعــام آمادگــی کــرد.
همچنیــن در ایــن بازدیــد احمدرضــا فیــروزی رییــس جهاددانشــگاهی البــرز ،بــا
بیــان ایــن کــه مرکــز ســاماندهی مشــاغل خانگــی بــا رویکــرد شــکلگیری زیســت
بــوم مشــاغل خانگــی و مشــارکت همــه دس ـتاندرکاران ایــن حــوزه اعــم از فعــاالن،
پیشــرانان و متقاضیــان ،دســتگاههای متولــی و نهادهــای مرتبــط ،راهانــدازی شــده
اســت ،گفــت :تــاش شــده تــا از همــه ظرفیتهــای موجــود در راســتای ارتقــای
مشــاغل اســتان بهــره گرفتــه شــود.
وی ادامــه داد :ایــن مرکــز بهعنــوان اولیــن الگــوی کشــوری محســوب میشــود کــه
بــا همــکاری جهاددانشــگاهی ،اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،شــهرداری کــرج و
پیشــرانان حــوزه مشــاغل خانگــی بــه ثمــر رســیده اســت.

بازدید معاون اقتصادی استاندار
هفت دوره آموزشی ویژہ
از مرکز ساماندهی مشاغل
کارکنان بهزیستی خراسان جنوبی
خانگی الربز
برگزار شد
■□■

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی البــرز 27 ،فروردیــن مــاه :معــاون هماهنگــی امــور
اقتصــادی اســتاندار البــرز از مرکــز ســاماندهی مشــاغل خانگــی بازدیــد کــرد.
جهانگیــر شــاهمرادی معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار البــرز بــا حضــور
در مرکــز ســاماندهی مشــاغل خانگــی اســتان ضمــن بازدیــد از بخشهــا و غرفههــای
مختلــف مشــاغل خانگــی در مرکــز ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی البــرز ،بــا
فعــاالن هــر یــک از بخشهــای ایــن مرکــز بــه گفتوگــو پرداخــت.
شــاهمرادی در ایــن بازدیــد ،بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت جدیــدی در حــوزه
مشــاغل خانگــی ایجــاد شــده اســت ،گفــت :کارهــای صــورت گرفتــه خیلــی ارزشــمند
اســت و بایــد تــاش کنیــم موانــع و مشــکالتی کــه بــر ســر راه فعــاالن ایــن حــوزه قــرار
دارد مرتفــع کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه اســتانداری البــرز بهصــورت جــدی حمایــت از مشــاغل
خانگــی را در برنامــه دارد ،بیــان کــرد :آمادگــی داریــم بــرای ارتقــا و گســترش ایــن
مشــاغل کمــک کنیــم.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار البــرز در حیــن بازدیــد از ایــن مرکــز بــه

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی ۳۱ ،فروردیــن مــاه :پیــرو انعقــاد قــرارداد
همــکاری جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی بــا اداره کل بهزیســتی اســتان  ۷دوره
آموزشــی بــرای  ۱۰۰نفــر از کارکنــان بهزیســتی بهصــورت مجــازی برگــزار شــد.
الهــام زنجیـــــــــــری مدیــر مرکــز آموزشهــای تخصصــی کوتاهمــدت شــماره
 3جهاددانشــگاهی اســتان ،دوره ادبیــات کــودکان و نوجوانــان ،اصــول تغذیــه کــودکان
و نوجوانــان ،بــازی و اســباببازی ،روانشناســی تحولــی کــودکان و نوجوانــان ،فنــون
نگهــداری و مراقبــت از کــودک ،مهارتهــای خــود مراقبتــی ویــژه کــودکان و نوجوانــان،
بیماریهــای شــایع کــودکان و نوجوانــان را عناویــن ایــن دورههــا اعــام کــرد.
وی هــدف از برگــزاری ایــن دورههــا را معرفــی شــیوههای عالقهمنــد کــردن
کــودکان و نوجوانــان بــه انــواع ادبیــات ،اهمیــت تغذیــه صحیــح و نقــش آن در رشــد
همــه جانبــه کــودکان و نوجوانــان ،بررســی رویکردهــا و دیــدگاه اســام و کاربــرد آن
در تربیــت کــودکان از تولــد تــا  18ســالگی ،آشــنایی بــا مراقبتهــای بهداشــتی دوران
شــیرخوارگی ،آشــنایی بــا مهارتهــای خــود مراقبتــی عنــوان کــرد.

مدیریت و برنامهریزی استان

■□■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی ۳۱ ،فروردیـــن ماه:سرپرســـت
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی بـــا رییـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامهریـــزی
اســـتان دیـــدار کـــرد.
حســـین ســـپهری در ایـــن نشســـت کـــه بـــا حضـــور رییـــس و معاونـــان
جهاددانش ــگاهی آذربایج ــان غرب ــی ص ــورت گرف ــت ،اظه ــار ک ــرد :جهاددانش ــگاهی در
حـــوزه پژوهـــش دارای توانمندیهـــای شـــاخصی اســـت کـــه میتـــوان از پتانســـیل
پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی بـــا انجـــام طرحهـــای فناورانـــه و محصـــول محـــور در
جهـــت رفـــع نیازهـــای اســـتان بهـــره گرفـــت و در ایـــن راســـتا همکاریهـــای
موث ــری ب ــا جهاددانش ــگاهی در حوزهه ــای مختل ــف پژوهش ــی ،آموزش ــی و فرهنگ ــی
میتـــوان انجـــام داد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر ضـــرورت بهرهگیـــری از ظرفیـــت گردشـــگری اســـتان اظهـــار
کـــرد :آذربایجـــان غربـــی علیرغـــم برخـــورداری از پتانســـیل گردشـــگری و جـــذب
توریســـم درمانـــی و ســـیاحتی ،متاســـفانه بهرهبـــرداری مناســـبی از ایـــن ظرفیـــت
صــورت نگرفتــه و نیــاز اســت بــا ورود جــدی نهادهــای علمــی و دانشــگاهی از جملــه
جهاددانشـــگاهی در ایـــن حـــوزه نیـــز شـــاهد اقدامـــات شـــاخص باشـــیم.
ســـپهری ادامـــه داد :آذربایجـــان غربـــی از تمـــام منابـــع خـــدادادی از جملـــه
معـــادن ،ظرفیتهـــای گردشـــگری ،کشـــاورزی و  ...برخـــوردار اســـت کـــه بایـــد بـــا
مدیریـــت جهـــادی و علمـــی از ایـــن پتانســـیلها در جهـــت رشـــد و توســـعه همـــه
جانبـــه اســـتان اســـتفاده کـــرد.
وی افـــزود :فرصـــت هممـــرزی اســـتان بـــا ســـه کشـــور خارجـــی نیـــز موقعیتـــی
را پیـــش روی مـــا قـــرار میدهـــد تـــا عـــاوه بـــر همکاریهـــای مشـــترک اقتصـــادی
بتـــوان بـــا رفـــع موانـــع ســـرمایهگذاری در راســـتای توســـعه اســـتان گام برداریـــم.
در ادام ــه ای ــن دی ــدار دکت ــر حس ــین زاده سرپرس ــت جهاددانش ــگاهی آذربایج ــان
غربـــی بـــا اشـــاره بـــه فعالیتهـــای شـــاخص ایـــن نهـــاد در ســـطح اســـتان اظهـــار
کـــرد :جهاددانشـــگاهی در حوزههـــای مختلـــف پژوهشـــی ،فرهنگـــی و آموزشـــی
خـــوش درخشـــیده و بـــا بهرهگیـــری از تـــوان و دانـــش اعضـــای هیـــات علمـــی در
خصـــوص ایجـــاد فناوریهـــای نویـــن و کاربـــردی بـــا لحـــاظ ظرفیتهـــای اســـتانی
میتوانـــد ورود جـــدی داشـــته باشـــد.
وی اظهـــار کـــرد :جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی در قالـــب گروههـــای
پژوهشـــی مســـاله محـــور خـــود ،بهخوبـــی در زمینـــه تولیـــد فناوریهـــای
دانشبنیـــان ورود پیـــدا کـــرده و بـــا حمایـــت مســـئوالن و دســـتگاههای اجرایـــی
ایـــن توانایـــی را دارد تـــا ایـــن فناوریهـــای دانشبنیـــان را بـــه مرحلـــه تولیـــد
نیمهصنعتـــی و صنعتـــی برســـاند کـــه کمـــک قابلتوجهـــی بـــه رشـــد و توســـعه
اســـتان و کشـــور در ابعـــاد مختلـــف میتوانـــد داشـــته باشـــد.

اعالم اسامی دانشجویان برگزیده
آخرین مسابقه کتابخوانی
هشت بهشت در سال ۱۴۰۰

روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران ۲۲ ،فروردیــن ماه:معاونــت فرهنگــی
ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران اســامی آخریــن برگزیــدگان از دومیــن دوره مســابقات
کتابخوانــی هشــت بهشــت بــا موضــوع کتــاب «حرکــت» را اعــام کــرد.
آخریــن مســابقه مجــازی کتابخوانــی از دومیــن دوره مســابقات «هشــت بهشــت»
در ســال  1400جمعــه  27اســفندماه از طریــق ســایت باشــگاه کتابخوانــی دانشــجویان
ایــران بــه نشــانی  BookRc.irبرگــزار شــد کــه  4برگزیــده داشــت.
اسامی برگزیدگان این مسابقه به شرح ذیل است:
◄ مرضیــه روزبهانــی دانشــجوی دکتــری عمومــی پزشــکی زیستشناســی گیاهــی
از دانشــگاه علــوم پزشــکی
◄ فائزه مقدم دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی
◄ فائزه بیاتلو دانشجوی کارشناسی اتاق عمل از دانشگاه شاهد
◄ ســعید عابــد زاده دانشــجوی کارشناســی ارشــد فقــه و مبانــی حقــوق اســامی
از دانشــگاه پیــام نــور
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روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) ۳۱ ،فروردین ماه :سکینه بدرلو معاون اجتماعی و
فرهنگی شهرداری منطقه  ۱۱از این واحد بازدید و با ظرفیتها و امکانات موجود آشنا شد.
سکینه بدرلو در این بازدید ضمن تاکید بر اهمیت همکاریهای سازنده و کاربردی و
با اعالم ظرفیتهای آن معاونت ،برای فعالیتهای مشترک در آینده ابراز امیدواری کرد.
در این بازدید همچنین دکتر زهرا نقی زاده رییس این واحد سازمانی بیان کرد :جهاددانشگاهی
واحد الزهرا(س) تنها واحد تک جنسیتی جهاددانشگاهی است که در راستای اهداف و سیاستهای
نظام اسالمی و دانشگاهی بهطور ویژه در حوزه بانوان جامعه فعالیت میکند.
دکتر نقی زاده گفت :ازجمله فعالیتهای شاخص این واحد ،گروه پژوهشی «مسائل
اجتماعی زنان» تنها مرکز علمی کاربردی ویژه بانوان در کشور ،مرکز آموزشهای تخصصی
مهارت محور و همچنین مرکز تخصصی خدمات روانشناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده
(دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و وزارت ورزش و جوانان) است که
با حضور اساتید و متخصصان مرتبط و اثربخش اقدام به مداخالت تخصصی روانشناختی و
اجتماعی و ارایه خدمات متعدد به دختران و بانوان کشور عزیزمان مینماید.
گفتنی است ،دو طرف برای برقراری تعامالت و همکاریهای در حوزههای آموزشی،
پژوهشی ،فرهنگی ،مشاورهای و اندیشه ورزی بهمنظور توانمندسازی و ارتقاء دانش و
مهارت بانوان فیمابین جهاددانشگاهی واحد الزهرا (س) و معاون اجتماعی و فرهنگی
شهرداری منطقه  ۱۱اعالم آمادگی کردند.

www.acecr.ac.ir

نشستهماندیشیجهاددانشگاهی
برگزاری نشست مشرتک
الزهراء (س) و معاونت فرهنگی
رسپرستجهاددانشگاهی
شهرداری منطقه ۱۱
آذربایجان غربی با رییس سازمان
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برگزاری کنفرانس علمی
«کاربرد فرآوردههای طبیعی در
بیامر یهاینورودژنراتیو»

برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

در پایــان ایــن مراســم نیــز ســه طــرح فناورانــه بــا حضــور اســتاندار البــرز رونمایــی
شــد.

■□■

روابــط عمومــی پژوهشــکده گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی ۲۳ ،فروردیــن مــاه« :کاربــرد
فرآوردههــای طبیعــی در بیماریهــای نورودژنراتیــو» توســط پژوهشــکده گیاهــان
دارویــی برگــزار شــد.
در ایــن وبینــار کــه بــا ســخنرانی دکتــر علــی رزمــی عضــو هیــات علمــی ایــن
پژوهشــکده برگــزار شــد ،فیزیوپاتولــوژی ســه بیمــاری پارکینســون ،آلزایمــر و مالتیپــل
اســکلروزیس و فرآوردههــای طبیعــی دارای اندیکاســیون درمانــی در ایــن بیماریهــا
مــورد بحــث قــرار گرفــت.
رزمــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــاری پارکینســون و آلزایمــر یــک اختــال
پیشرونــده سیســتم عصبــی و مغــزی اســت ،عنــوان کــرد :اگرچــه ایــن بیماریهــا
قابــل درمــان نیســت ،امــا داروهــا ممکــن اســت ایــن بیمــاری را بــه میــزان قابلتوجهــی
بهبــود بخشــند.
ایــن عضــو هیــات علمــی در ادامــه گیاهــان دارویــی و فرآوردههــای گیاهــی موثــر
بــر درمــان بیماریهــای پارکینســون ،آلزایمــر و مالتیپــل اســکلروزیس را برشــمرد.
وی در ایــن وبینــار مــواد مؤثــره گیاهــی چــون زعفــران ،جینکــو ،جینســینگ،
مریمگلــی ،بادرنجبویــه ،تنباکــو ،گلبرفــی و آنــی اکســیدان هــای مؤثــر در ایــن
بیماریهــا طبــق مقــاالت اخیــر مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.

یکصد و پنجاه و هشتمین
جلسه هیات امنای
جهاددانشگاهی برگزار شد

■□■

استاندار الربز:

قابلیتهای الربز در حوزه شتاب
دهندهها برای توسعه مورد
توجه قرار گیرد

روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری البــرز 17 ،اســفند :دکتــر مجتبــی عبداللهــی در
بازدیــد از پــارک علــم و فنــاوری البــرز گفــت :دولــت مردمــی ســیزدهم تــاش ویــژهای
بــرای گســترش و پیشــرفت کشــور در حــوزه فنــاوری دارد.
وی ادامــه داد :هــدف از بازدیــد امــروز نیــز از پــارک علــم و فنــاوری اعــام آمادگــی
بــرای حمایــت از طرحهــا و بســترهای جدیــد بــرای گســترش ایــن بخــش اســت.
عبداللهــی بیــان کــرد :بــر ایــن اســاس هماهنگــی و همــکاری الزم بــرای صــدور
مجوزهــا ،پرداخــت وام شــروع بــه کار جوانــان انجــام میگیــرد.
وی تاکیــد کــرد :بــا ارادهای کــه در دولــت ســیزدهم و بــا همتــی کــه در جوانــان
حــوزه فنــاوری اســت بــه طــور یقیــن بــا شــتاب بیشــتری در پیشــرفت فنــاوری پیــش
خواهیــم رفــت.

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۲۱ ،اســـفند مـــاه :یکصـــدو پنجـــاه و هشـــتمین
جلســـه هیـــات امنـــای جهاددانشـــگاهی  18اســـفند  1400تشـــکیل شـــد.
در ابتـــدای جلســـه دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و
هیـــات امنـــاء گزارشـــی از مهمتریـــن فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی ارایـــه
دادنـــد و در ادامـــه مـــوارد زیـــر بحـــث و بررســـی و مـــورد تصویـــب قـــرار
گرفـــت.
در ایـــن جلســـه صور تهـــای مالـــی و عملکـــرد مالـــی جهاددانشـــگاهی
در ســـال  1399و بودجـــه تفصیلـــی ســـال  ،1400برگـــزاری کنگـــره بیـــن
المللـــی علـــوم تولیـــد مثـــل کشـــورهای وانـــا توســـط پژوهشـــگاه رویـــان،
دســـتورالعمل نحـــوه تشـــکیل کمیســـیو نهای دائمـــی پار کهـــای علـــم و
فنـــاوری جهاددانشـــگاهی ،تبدیـــل حکـــم سرپرســـتی دکتـــر شـــاهزاده فاضلـــی
بـــه ریاســـت دانشـــکده علـــوم پایـــه و فنـــاوری نویـــن پزشـــکی ،تبدیـــل حکـــم
سرپرســـتی دکتـــر صرامـــی بـــه ریاســـت پژوهشـــکده معتمـــد و معرفـــی
دکتـــر باصولـــی بهعنـــوان نماینـــده هیـــأت امنـــا در کمیســـیون معامـــات
جهاددانشـــگاهی تصویـــب شـــد.

با حضور رییس جهاددانشگاهی؛

■□■

تولید دانشبنیان فراهم شود.
نماینــده ولیفقیــه و امامجمعــه کرمانشــاه در ادامــه ماموریــت خطیــر
جهاددانشــگاهی و پــارک علــم و فنــاوری اســتان در حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان تاکیــد کــرد و افــزود :فراهــم آوردن زمینــه تســهیل بــرای فعالیــت جوانــان
بخصــوص افــراد صاحــب ایــده و فکــر نــو میتوانــد راه گشــا بســیاری از مشــکالت در
اســتان باشــد.
در ادامــه ایــن دیــدار بهــرام بادکــو رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه ضمن
ارایــه گزارشــی از فعالیــت ایــن نهــاد انقالبــی تصریــح کــرد :نامگــذاری ســال  1401بــا
عنــوان تولیــد دانشبنیــان و اشــتغال آفریــن توســط رهبــر معظــم انقــاب ســال پــر
مســئولیتی را بــرای جهادگــران رقـمزده اســت و مــا همچــون برهههــای مختلــف دیگــر
انقــاب آمــاده انجــام مأموریتهــای خطیــر خــود در بخشهــای مختلــف هســتیم.
بادکو افزود :مجموعه جهاددانشگاهی در سطح کالن در حوزه دانشبنیان خدمات
چشمگیری داشته است و هماکنون طرحهای کالن فناوری را راهبری میکند.
وی ادامه داد :برج بزرگ فناوری استان آماده ارایه خدمات به جوانان فناور و شرکتهای
دانشبنیان است.
رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه در پایان با اشاره به این که امیدواریم همه با
همدلی و همراهی زمینه اشتغال و توسعه فعالیت جوانان فناور و شرکتهای دانشبنیان
را فراهم آوریم ،افزود :ظرفیتهای خوبی برای افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان در
استان وجود دارد.

■□■

توسط معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی برگزار شد؛

نشست علمی آینده مشاغل و
مشاغل آینده

مناینده ولیفقیه در استان کرمانشاه تاکید کرد:

همه باید در جهت تحقق شعار
سال تالش کنیم

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه ۱۴ ،فروردین ماه :در دیدار رییس و معاونین
سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه با آیتاهلل علما نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه
کرمانشاه بر بهکارگیری همه امکانات برای تحقق شعار تولید ،دانشبنیان و اشتغال آفرین
تاکید کرد.
آیت اله مصطفی علما در این دیدار ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و سال جدید،
تصریح کرد :نباید شعار سال فقط در سر برگ ادارات و تابلوها نقش ببندد بلکه باید همه
مردم و مسئوالن برای تحقق آن تالش کنند.
امامجمعه کرمانشاه در ادامه با اشاره به این که ظرفیتهای خوبی در استان وجود دارد
که باید مورد توجه قرار گیرد ،افزود :باید با بسیج همه امکانات زمینه اشتغال جوانان و

فناوری و مشاغل فناورانه میتواند بسیاری از مشکالت
شهری را حل کند

ســـی و پنجمیـــن نشســـت علمـــی آینـــده مشـــاغل و مشـــاغل آینـــده بـــا عنـــوان

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان ۲۲ ،اسفند ماه :اولین جلسه هیات امنای موسسه
آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی جهاددانشگاهی استان با حضور دکتر حمیدرضا
طیبی رییس جهاددانشگاهی ،دکتر میثم یاری نماینده وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
آیت اهلل شعبانی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان ،دکتر محمدرضا
پورعابدی معاون پژوهشی جهاددانشگاهی ،دکتر محمد صادق بیجندی معاون آموزش و
کارآفرینی جهاددانشگاهی ،مسلم مخفی مدیر کل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری
استانداری همدان ،دکتر علی کالنترنیا رییس جهاددانشگاهی واحد همدان ،دکتر سید
مهدی سجادی فر معاون پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ ،دکتر حسین امینی مشهدی
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی و دکتر فرزانه غفاری اسالم عضو هیات علمی موسسه
آموزش عالی جهاددانشگاهی همدان برگزار شد.
در این جلسه با ارایه دکتر فرزانه غفاری اسالم ،وضعیت موسسه به لحاظ تاریخچه
فعالیت ،کد رشتهها و تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و موارد پیشرو مورد
بررسی قرار گرفت و نهایتاً آیین نامه داخلی جلسات هیات امنا ،آرم و نشان موسسه و
همچنین انتخاب سرپرست موسسه تصویب شد.

47

www.acecr.ac.ir

اولین جلسه هیات امنای
موسسه آموزش عالی
جهاددانشگاهیهمدان
برگزار شد
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

"ش ــهرهای آین ــده ،بس ــتری ب ــرای ظه ــور مش ــاغل آین ــده" ب ــا س ــخنرانی س ــیروس
دشـــتی عضـــو هیاتعلمـــی جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.
ســـیروس دشـــتی عضـــو هیاتعلمـــی و مدیـــرکل اشـــتغال و کارآفرینـــی
جهاددانشـــگاهی در ایـــن نشســـت ،ابتـــدا بـــه تبییـــن تحـــوالت شـــهری ،تحـــوالت
فنـــاوری و همچنیـــن موجهـــا و ابـــر روندهـــای فنـــاوری پرداخـــت و گفـــت :عصـــر
کشـــاورزی ،عصـــر صنعتـــی ،عصـــر الکترونیـــک و عصـــر دانایـــی موجهـــای تحولـــی
شـــهر و شهرنشـــینی هســـتند.
وی در ادام ــه ب ــه اب ــر رونده ــا ی ــا کالنرونده ــای فن ــاوری اش ــاره ک ــرد و گف ــت:
گس ــترش ش ــتابان شهرنش ــینی و ظه ــور ش ــهرهای تخصص ــی ،جه ــان ش ــهرها ،ن ــرم
شـــدن فنـــاوری ،اقتصـــاد نـــرم ،کســـبوکارهای نـــرم ،گســـترش فنـــاوری رباتیـــک،
اختصاص ــی ش ــدن آم ــوزش ،تبدیلش ــدن اقتص ــاد خ ــاق ب ــه موت ــور رش ــد اقتص ــاد
جهانـــی و  ...بهعنـــوان ابـــر روندهایـــی بـــرای پیشبینـــی آینـــده هســـتند.
دشـــتی بـــا اشـــاره بـــه ســـیر تحـــوالت شـــهری از شـــهرهای باســـتانی،
قرونوســـطایی تـــا شـــهرهای صنعتـــی ،فـــرا صنعتـــی و نیـــز شـــهرهای آینـــده
تصریـــح کـــرد :در ســـال  2008بـــرای اولیـــن بـــار در تاریـــخ ،جمعیـــت شـــهری بـــر
جمعی ــت روس ــتایی پیش ــی گرف ــت و ت ــا س ــال  2030تقریب ــا  60درص ــد جمعی ــت
دنی ــا در ش ــهرها س ــاکن خواهن ــد ب ــود و ای ــن رق ــم ت ــا س ــال  2050ب ــه  70درص ــد
خواهـــد رســـید.
وی بـــه ویژگیهـــای شـــهرهای آینـــده و بهتبـــع آن مشـــاغل آینـــده اشـــاره کـــرد
و گفـــت :شـــهرهای آینـــده بـــا چالشهـــا و بحرانهـــای زیـــادی ازجملـــه افزایـــش
جمعی ــت ،بح ــران آب ،ان ــواع آلودگیه ــا و  ...مواج ــه خواهن ــد ش ــد و مش ــاغل آین ــده
نی ــز متاث ــر از رش ــد و تح ــول فناوریه ــا در ای ــن ش ــهرها توس ــعه خواه ــد یاف ــت.
عضـــو هیـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی ،تامیـــن پایـــدار غـــذا ،آب و انـــرژی را
چالـــش بنیادیـــن شـــهرها عنـــوان کـــرده و اظهـــار داشـــت :در آینـــده شـــهرها از
حالـــت مصرفـــی بـــه شـــهرهای تولیـــد و مصـــرف ســـوق مییابنـــد؛ بهطـــور مثـــال
فناوریهـــا موجـــب توســـعه کشـــاورزی عمومـــی در شـــهرها میشـــوند و ایـــن
بخـــش خـــود بســـتر جدیـــدی بـــرای مشـــاغل در شـــهرها خواهـــد شـــد.
وی بـــه طـــرح ســـؤالی مبنـــی بـــر ایـــن کـــه آیـــا فناوریهـــا نجاتبخـــش
مشـــکالت شـــهری خواهنـــد بـــود افـــزود :یکـــی از پاســـخها ایـــن اســـت کـــه مـــا
ب ــا ش ــهرهای هوش ــمند مواج ــه خواهی ــم ش ــد ک ــه در نتیج ــه آن اقتص ــاد هوش ــمند،
حملونقـــل هوشـــمند ،زندگـــی ،دولـــت و محیطزیســـت هوشـــمند شـــکل
میگیـــرد کـــه در دل خـــود مشـــاغل بســـیاری را موجـــب خواهـــد شـــد.
مدیـــرکل اشـــتغال و کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی بـــه تغییـــرات دنیـــای کار در
آینـــده اشـــاره و اظهـــار داشـــت :مشـــاغل مرتبـــط بـــا شـــهر هوشـــمند ،شـــامل
متخصصـــان داده ،توســـعهدهنده نرمافـــزار ،برنامهنویـــس خانههـــای هوشـــمند،
متخصـــص پهپـــاد ،متخصـــص واقعیـــت افـــزوده ،متخصـــص هـــوش مصنوعـــی،
متخصصـــان بهـــرهوری انـــرژی ،صنعـــت آمـــوزش ،مشـــاغل فناوریهـــای نـــرم و  ...از
مشـــاغل غالـــب در شـــهرهای آینـــده و شـــهرهای هوشـــمند خواهنـــد بـــود.
وی بـــر ضـــرورت ایجـــاد شـــهرهای هوشـــمند توســـط مدیـــران شـــهری اشـــاره
و تاکیـــد کـــرد :در حـــال حاضـــر بســـیاری از کشـــورها در حـــال ایجـــاد و توســـعه
ش ــهرهای هوش ــمند هس ــتند؛ ش ــهرهایی ک ــه مش ــاغل مختل ــف و متع ــددی را رق ــم
میزننـــد.

انرژیهای تجدید پذیر بخش عمده اقتصاد
و مشاغل جدید را رقم میزند

س ــی و شش ــمین نشس ــت علم ــی آین ــده مش ــاغل و مش ــاغل آین ــده ب ــا موض ــوع
"انرژیهـــای تجدیـــد پذیـــر و چشـــمانداز کســـبوکارهای مرتبـــط در آینـــده"
ب ــا س ــخنرانی پروفس ــور محم ــود جورابی ــان توس ــط معاون ــت آم ــوزش و کارآفرین ــی
جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.
پروفســـور جورابیـــان عضـــو هیـــات علمـــی بـــرق دانشـــگاه شـــهید چمـــران بـــا
اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه انرژیه ــای تجدی ــد پذی ــر بخ ــش عم ــده اقتص ــاد و مش ــاغل
جدیـــد را رقـــم میزنـــد ،خاطرنشـــان کـــرد :بـــا توجـــه بـــه هدفگـــذاری بـــرای
مح ــدود ک ــردن گرمای ــش جهان ــی ب ــه ی ــک و نی ــم درج ــه س ــانتیگراد در س ــال
 2030می ــادی تع ــداد  38میلی ــون ش ــغل و در س ــال  2050می ــادی تع ــداد 43
میلیـــون شـــغل مرتبـــط بـــا انرژیهـــای تجدیـــد پذیـــر ایجـــاد خواهـــد شـــد کـــه
از ایـــن تعـــداد  30میلیـــون شـــغل در بخـــش ســـلولهای خورشـــیدی ،نزدیـــک
بـــه  14میلیـــون در بخـــش زیســـتتوده و پنـــج و نیـــم میلیـــون در بخـــش
انرژیهـــای بـــادی و نزدیـــک بـــه چهـــار میلیـــون در بخـــش انرژیهـــای بـــادی
خواهـــد بـــود.
وی بـــا تصریـــح ایـــن کـــه هنـــوز توانایـــی تولیـــد پانلهـــای خورشـــیدی مـــورد
نیـــاز در کشـــورمان ایـــران بـــه وجـــود نیامـــده اســـت گفـــت :هزینههـــای تمـــام

شـــده بـــرای ایجـــاد انرژیهـــای تجدیـــد پذیـــر زیـــاد اســـت و ایـــن مســـاله مســـلما
ســـرمایهگذاری در بخـــش انرژیهـــای تجدیـــد پذیـــر را دچـــار چالـــش میکنـــد؛
چراک ــه هزین ــه تولی ــد ان ــرژی از طری ــق انرژیه ــای فس ــیلی در کش ــور ک ــم اس ــت و
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه دنیـــا بهســـوی تولیـــد و اســـتفاده از انرژیهـــای تجدیـــد
پذیـــر و محـــدود کـــردن اســـتفاده از انرژیهـــای فســـیلی حرکـــت میکنـــد.
عضـــو هیـــات علمـــی بـــرق دانشـــگاه شـــهید چمـــران اهـــواز بـــا اشـــاره بـــه
ظرفیتهـــای بســـیار خـــوب کشـــورمان بـــرای تولیـــد انرژیهـــای تجدیـــد پذیـــر
اعـــم از خورشـــیدی ،بـــادی و  ...گفـــت :بـــا وجـــود ایـــن ظرفیتهـــا ،هـــم در
تدویـــن و توســـعه رشـــتههای دانشـــگاهی ،مهارتـــی و کاربـــردی و هـــم در
دانـــش فنـــی و تولیـــد فناوریهـــای مـــورد نیـــاز بـــا ضعفهـــای زیـــادی مواجـــه
هســـتیم و بایـــد بـــرای ایـــن موضـــوع سیاســـتگذاری و برنامهریـــزی کنیـــم
چراکـــه ایـــن حـــوزه میتوانـــد زمینهســـاز تربیـــت و توســـعه نیـــروی انســـانی و
توســـعه اشـــتغال و کارآفرینـــی در بخـــش مهمـــی از اقتصـــاد مهـــم و آینـــده دار
دنیـــا باشـــد.
پروفســـور جورابیـــان در ادامـــه افـــزود :پانلهـــای خورشـــیدی در تمـــام نقـــاط
ای ــران قابــل نص ــب اس ــت ،ام ــا در ح ــال حاض ــر مهمتری ــن بح ــث ،اقتص ــادی ب ــودن
تولیـــد انـــرژی خورشـــیدی اســـت؛ بـــه همیـــن دلیـــل مـــا بایـــد در تولیـــد ایـــن
پانلهـــا بـــه خودکفایـــی برســـیم .در ایـــن زمینـــه صنـــدوق توســـعه ملـــی ،وزارت
نیـــرو و نیـــز وزارت علـــوم  ...میتواننـــد بـــا ســـرمایهگذاریهای مناســـب بسترســـاز
توســـعه رشـــتهها و مهارتهـــا و اشـــتغال و درآمـــد در حـــوزه انرژیهـــای تجدیـــد
پذیـــر باشـــند.

روند توسعه مشاغل آینده مبتنی بر مهارتها و رشتههای
فناوری اطالعات است

ســـخنران ســـی و هفتمیـــن نشســـت آینـــده مشـــاغل و مشـــاغل آینـــده
جهاددانشـــگاهی گفـــت :رونـــد توســـعه مشـــاغل آینـــده مبتنـــی بـــر مهارتهـــا
و رشـــتههای فنـــاوری اطالعـــات اســـت و دیگـــری هیـــچ کســـبوکاری و شـــغلی
نمیتوان ــد ب ــدون توج ــه ب ــه فن ــاوری اطالع ــات توس ــعه پی ــدا کن ــد ،بهعبارتدیگ ــر
مـــوج دیجیتـــال موجـــب شـــده شـــغلی بـــدون نیـــاز بـــه سیســـتمهای آنالیـــن
امـــکان تـــداوم نـــدارد.
ســـی و هفتمیـــن نشســـت آینـــده مشـــاغل و مشـــاغل آینـــده جهاددانشـــگاهی
بـــا عنـــوان آینـــده مشـــاغل  ITو  ITدر مشـــاغل آینـــده و بـــا ســـخنرانی مهنـــدس
فرشـــاد اســـماعیلیان مدیرعامـــل شـــرکت دانشبنیانهاســـت ایـــران و نایبرییـــس
کمیســـیون نظـــام صنفـــی توســـط معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی
برگـــزار شـــد.
مهنـــدس فرشـــاد اســـماعیلیان مدیرعامـــل شـــرکت دانشبنیـــان هاســـت ایـــران و
نایبرییـــس کمیســـیون نظـــام صنفـــی در ســـی و هفتمیـــن نشســـت علمـــی آینـــده
مش ــاغل و مش ــاغل آین ــده ب ــه بررس ــی آین ــده مش ــاغل و مش ــاغل آین ــده پرداخ ــت
و گفـــت :درگذشـــته جنـــس مشـــاغل کارکنـــان فیزیکـــی و ابـــزاری بـــود بهگونـــهای
کـــه ابـــزار کار و وســـایل در محـــل کار بـــود و در شـــرکت باقـــی میمانـــد امـــا
بهم ــرور خ ــود انس ــان ب ــه اب ــزار کار ب ــدل گش ــت و مش ــاغل س ــنتی منق ــرض ش ــد
و مش ــاغل جدی ــد مبتن ــی ب ــر مه ــارت و فن ــاوری ن ــو جایگزی ــن ش ــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اهمیـــت مهارتهـــای رو بـــه رشـــد آینـــده فنـــاوری اطالعـــات
خاطرنشـــان کـــرد :تحلیـــل کالن داده بـــا ابـــزاری مثـــل  ،sporkابزارهـــای بـــر
پایـــه رایانـــش ابـــری ،ابزارهـــای کار بـــاکالن داده ،ابزارهـــای  CRMو  Cloudاز
مهارتهـــای رو بـــه رشـــد آینـــده فنـــاوری اطالعـــات اســـت.
مهنـــدس اســـماعیلیان بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بســـترها و زیرســـاختهای خوبـــی
ب ــرای توس ــعه فن ــاوری اطالع ــات در کش ــور فراهمش ــده اس ــت تصری ــح ک ــرد :نظ ــام
آموزشـــی اعـــم از رســـمی و غیررســـمی در تدویـــن دورههـــای آموزشـــی و ایجـــاد
رشـــتههای دانشـــگاهی مبتنـــی بـــر فنـــاوری اطالعـــات و مشـــاغل جدیـــد در ایـــن
حـــوزه ،کـــمکار و کمتوجـــه بودهانـــد بنابرایـــن بـــا متقاضیـــان و عالقهمنـــدان
مشـــاغل و رشـــتههای فنـــاوری اطالعـــات میتواننـــد از فضـــای مجـــازی بـــرای
توســـعه مهارتهـــا ،آموزشهـــا و یافتـــن مشـــاغل آی تـــی محـــور اســـتفاده کننـــد؛
امـــروز فیلمهـــای آموزشـــی مجـــود در اینترنـــت میتوانـــد جایگزیـــن خوبـــی بـــرای
بســـیاری از آموزشهـــا باشـــد.
وی بــه مشــاغل رو بــه رشــد آینــده اشــاره کــرد و گفــت :مشــاغلی مثــل network
administrator، big data engineer، network architects، son
 engineer، vr engineer، developerو  ...میتوانـــد از مشـــاغل جـــذاب
فن ــاوری اطالع ــات ب ــرای متقاضی ــان کار در ای ــن ح ــوزه باش ــد.
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گفتار
مهمترینگفتههایمسووالنجهاددانشگاهیوسایر
مسووالن درباره این نهاد
■ مترکز جهاددانشگاهی در سال  ۱۴۰۱برای تولید فناوریهای مورد نیاز
جامعه با دو ویژگی دانشبنیانی و اشتغال آفرینی
■ آمادگی کامل جهاددانشگاهی برای گرفنت مسئولیتهای بزرگ در
برنام ههای توسعهای دولت
■ وابستگی امنیت ملی یک کشور در زمینه غذا ،سالمت و اقتصاد به
ذخایر ژنتیکی و زیستی
■ الزمه فعالیت دانشبنیان ،تولید دانش جدید و رقابت در بازار است
■ «جهاد تبیین» در رأس برنامههای فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ
در ۱۴۰۱
■ و ...
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گفتـار

گفتار

مهمترین گفتههای مسووالن جهاددانشگاهی و سایر مسووالن درباره این نهاد
رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد:
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مترکزجهاددانشگاهیدرسال ۱۴۰۱برایتولید
فناوریهایمورد نیازجامعه با دوویژگی دانشبنیانیو
اشتغالآفرینی
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۹ ،فروردین مـاه :رییس
جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتفاده
از تـوان ملـی بایـد متناسـب بـا تاکیـدات رهبر
معظـم انقلاب بـرای تحقـق اقتـدار اقتصـادی
دانشبنیـان باشـد گفـت :برنامهریـزی مـا در
سـال  ۱۴۰۱به تولید انبـوه رسـاندن فناوریهایی
خواهـد بود کـه با موفقیت کامل کسـب شـدهاند
و همچنیـن تولیـد فناوریهـای مـورد نیـاز روز
جامعـه و فناوریهـای نویـن آینده بـا دو ویژگی
"دانشبنیانـی " و "اشـتغال آفرینـی " اسـت.
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی
در گفتوگویی به تشریح شرایط تحقق شعارها
سال  1401که از جانب رهبر معظم انقالب به
عنوان «سال تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین»
نامگذاری شده است پرداخت و برنامههای این
نهاد را در جهت تحقق این شعار بیان کرد.
◄ مقـام معظـم رهبـری سـال  ۱۴۰۱را تولیـد،
دانشبنیـان و اشـتغال آفریـن نامگـذاری کردهانـد،
سـال گذشـته را نیـز تولیـد ،پشـتیبانیها و مانـع
زداییهـا نامگـذاری کـرده بودنـد ،شـرایط تحقـق
این شـعارها چیسـت و برنامه جهاددانشـگاهی را در
زمینـه تحقـق شـعار سـال  ۱۴۰۱بیـان کند؟
◄ ابتـدا الزم اسـت توضیـح داده شـود که بـرای تحقق
تولیـد نیـاز بـه فنـاوری ،نیـروی انسـانی کارآمـد ،سـرمایه،
ثبـات در سیاسـتگذاریها و قوانیـن ،امنیـت و ثبـات داخلی
و ارتباطـات بینالمللـی و بیـن کشـورهای غیـر متخاصـم
بـا جمهـوری اسلامی را داریـم .اگـر ایـن شـرایط حـادث
نباشـد بـه علـت دیربـازده بـودن تولیـد مولـد ،سـرمایه بـه
سـراغ سـوداگری در خریـد زمیـن ،ارز و سـکه ،سـاخت
سـاختمانهای لوکـس و امثالهـم میرود که زمان بازگشـت
سـرمایه در آنهـا کوتـاه اسـت .ایـن در شـرایطی بـوده کـه
سـرمایهداران لطـف کننـد و سـرمایه خـود را به کشـورهای
امـارات ،ترکیـه ،گرجسـتان و سـایر کشـورها نبرنـد.

در مـورد دانشبنیـان بـودن هـم گاهـی خلـط مبحـث
صـورت میگیـرد و تصور میشـود که منظـور از دانشبنیان
فقـط فناوریهـای نوظهـور و نویـن و فوقالعـاده پیشـرفته
هسـتند .در صورتـی کـه منظـور از دانشبنیان بـودن اتکای
کل تولیـد بـر تـوان علمـی و فناورانـه داخلـی اسـت کـه به
روز بـوده تـا تولیدات ملـی بتوانند در کیفیـت و قیمت تمام
شـده در سـطح ملـی و بینالمللـی رقابتپذیـری خـود را
حفـظ کنند.
در مـورد اشـتغال آفریـن بـودن هم منظـور صنایع بزرگ
و متوسـط اسـت کـه میتواننـد تعـداد بسـیار زیـادی از
شـرکتهای کوچـک را در زنجیـره تامین خود جـای دهند.
مرحلـه بعـد اشـتغال خانگـی اسـت کـه تحقق این شـکل از
اشـتغال هم بسـتگی به بهبود خوب یا نسـبی اشـتغال مولد
در جامعـه و افزایـش درآمد متوسـط جامعـه دارد.
به عنوان مثال افراد زمانی اقدام به خرید صنایع دستی
حاصل از اشتغال خانگی میکنند که درآمد مازادی پس از
کسر هزینههای اصلی اداره خانواده را داشته باشند ،لذا در

برنامهریزی اشتغال این همبستگی باید حفظ شود.
بـه نظـر میرسـد تمرکـز بیـش از حـد روی اشـتغال
خانگـی بـدون توسـعه اشـتغال حاصـل از تولیـدات صنعتی
مولـد قـدری غیرمنطقـی اسـت ،امـا در مـورد برنامـه
جهاددانشـگاهی در زمینـه تحقـق شـعار سـال بایـد عـرض
کنـم کـه ما بـا ادبیـات رهبـری در مـورد تولیـد دانشبنیان
ً
کاملا آشـنا هسـتیم و بـر همیـن اسـاس
و اشـتغال آفریـن
برنامهریـزی مـا بـرای تولیـد فناوریهـای مـورد نیـاز روز
جامعـه و همچنیـن فناوریهـای نویـن آینـده در برگیرنـده
دو ویژگـی دانشبنیانـی و اشـتغال آفرینـی اسـت.
تلاش مـا در سـال  ۱۴۰۱تمرکـز روی تامیـن منابـع و
بـه تولیـد انبـوه رسـاندن فناوریهایی اسـت که بـا موفقیت
کامـل کسـب شـدهاند .همچنیـن بـه پایـان رسـاندن سـایر
فناوریهـا و تولیـد توسـعه خدمـات پزشـکی پیشـرفته
جهاددانشـگاهی در سـایر اسـتانها و شـروع چنـد فعالیـت
مهـم فناورانـه از دیگـر اقدامـات ایـن نهـاد در جهـت تحقق
شـعار سـال اسـت کـه در مـورد جزئیـات آن در آینـده
توضیحـات کاملتـری داده میشـود.

◄ میتوانید در این زمینه مثالی بزنید؟
◄ بخـــش نهادههـــا و یـــا خـــوراک دام ،طیـــور
و آبزیـــان کـــه در آنهـــا وابســـتگی شـــدید بـــه واردات
داریـــم و مشـــکالت تولیدکننـــدگان را در مـــورد تامیـــن
و گرانـــی آن مرتـــب از رســـانههای خبـــری میبینیـــم
و میشـــنویم ،یکـــی از ایـــن مثالهـــا اســـت کـــه
بخـــش اعظـــم آن از طریـــق توســـعه علمـــی و فناورانـــه
در داخـــل کشـــور قابـــل حـــل اســـت .اصـــاح نـــژاد دام،
طیـــور و آبزیـــان ،نهادههـــای جایگزیـــن ،اســـتفاده از
روشه ــای فناوران ــه نوی ــن جه ــت ب ــاال ب ــردن به ــره وری
در روش تولیـــد نهادههـــا ،کشـــت گلخانـــهای و دههـــا
روش دیگ ــر ک ــه حت ــی اگ ــر نخواهی ــم اب ــداع و ن ــوآوری
داش ــته باش ــیم س ــایر کش ــورهای پیش ــرفته ای ــن مس ــیر
را رفتهانـــد و بیهیـــچ تردیـــدی مـــا هـــم میتوانیـــم
ایـــن روشهـــا را انجـــام دهیـــم.
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◄ رهبـــر معظـــم انقـــاب در دیـــدار بـــا
تولیدکننـــدگان و فعـــاالن اقتصـــادی در تاریـــخ
ده ــم بهم ــن م ــاه گذش ــته از وضعی ــت اقتص ــادی
دهـــه  ۹۰ابـــراز ناخرســـندی و گلهمنـــدی کردنـــد
و فرمودنـــد عامـــل مشـــکالت تحریـــم نیســـت.
تصمیمگیریهـــای غلـــط یـــا کـــم کاری باعـــث
برخـــی از مشـــکالت اســـت .نظـــر شـــما در ایـــن
زمینـــه چیســـت؟ تصمیمگیریهـــای غلـــط
چـــه بودهانـــد؟
◄ مشـــکالت دهـــه  ۹۰را از منظـــر خـــودم بیـــان
میکنـــم؛ امـــا قبـــل از اینکـــه بـــه مشـــکل ایـــن دهـــه
بپـــردازم ،تحلیـــل کوتاهـــی ارایـــه میکنـــم کـــه بـــر
مبنـــای آن بـــه علـــل برخـــی از موفقیتهـــا و عـــدم
موفقیـــت در حـــوزه اقتصـــادی میپـــردازم .جامعـــه
سیاس ــی و مس ــئولین سیاس ــی م ــا ب ــه دو بخ ــش راس ــت
و چـــپ گذشـــته و اصولگـــرا و اصـــاح طلـــب فعلـــی و
یـــا نزدیـــک بـــه اینهـــا تقســـیمبندی شـــدهاند.
بـــه علـــت نداشـــتن احـــزاب قـــوی شـــناخته شـــده کـــه
مجبـــور بـــه برنامهریـــزی جامـــع و مدیریـــت دراز مـــدت
و پاس ــخگویی ب ــه تصمیم ــات خ ــود ب ــه وی ــژه در ح ــوزه
اقتصـــادی و علـــل حـــل نشـــدن مشـــکالت بـــه جامعـــه
باش ــند ،مس ــئوالن ارش ــد ای ــن دو جن ــاح سیاس ــی کش ــور
تاکنـــون دیـــدگاه روشـــنی در مـــورد علـــل مشـــکالت
اقتصـــادی و بـــه ویـــژه اهمیـــت اقتصـــاد دانشبنیـــان

و چگونگـــی دســـت یافتـــن بـــه آن را ارایـــه نکردهانـــد.
برخ ــی از مدی ــران آنه ــا نی ــز از ای ــن وضعی ــت مس ــتثنی
نیس ــتند .خ ــوب ح ــرف زدن را هم ــه بلدی ــم ،ول ــی مه ــم
بل ــد ب ــودن و ب ــه انج ــام و ب ــه نتیج ــه درس ــت رس ــاندن
حرفهـــای خـــوب اســـت .راه حـــل مشـــکالت اقتصـــادی
مـــا تحقـــق اقتصـــاد دانشبنیـــان اســـت؛ بـــه عبـــارت
دیگـــر مشـــکالت خـــود را تنهـــا از طریـــق راه کارهـــای
علمـــی و فناورانـــه میتوانیـــم حـــل کنیـــم.

◄ برگردیـم به عـدم رضایت رهبـر معظم انقالب
از وضعیـت اقتصادی دهه  ۹۰و نارضایتیایشـان.
◄ رج ــوع ب ــه توس ــعه علم ــی و فناوران ــه ای ــن گون ــه
نیســـت کـــه ســـریع بتوانـــد مشـــکالت را حـــل کنـــد.
اراده بـــا برنامهریـــزی دراز مـــدت و ثبـــات در مدیریـــت
و اج ــرا نی ــاز دارد .ضم ــن ای ــن ک ــه ب ــه ص ــورت پیوس ــته
نیـــز ارتقـــاء روشهـــای علمـــی و فناورانـــه بایـــد در
دانشـــگاهها و مراکـــز تحقیقاتـــی صـــورت پذیـــرد؛ امـــا
مشـــکل جـــدی در کشـــور مـــا کـــه امـــکان برنامهریـــزی
دراز مـــدت را نمیدهـــد ایـــن اســـت کـــه جناحهـــای
سیاس ــی همدیگ ــر را قب ــول ندارن ــد .در هی ــچ موضوع ــی
حت ــی مصال ــح مل ــی مملک ــت ه ــم اتف ــاق نظ ــر ندارن ــد و
ایـــن برنامهریـــزی دراز مـــدت را امکانپذیـــر نمیســـازد
و لـــذا برنامهریـــزی در کشـــور مـــا نـــه حتـــی  ۸ســـاله،
بلکـــه  ۴ســـاله اســـت ،آن هـــم برنامهریـــزی نیســـت،
بلکـــه اجـــرای تعـــدادی پـــروژه اســـت کـــه عمومـــا بـــا
فنـــاوری و تجهیـــزات خارجـــی انجـــام میشـــود .نکتـــه
نگرانکننـــده دیگـــر در گردشهـــای سیاســـی کشـــور
انداختـــن کلیـــه مشـــکالت بـــه عهـــده دولـــت قبـــل و
کنـــار گذاشـــتن تمـــام تصمیمـــات و برنامهریزیهـــای
قبلـــی و شـــروع همـــه چیـــز از صفـــر اســـت ،در چنیـــن
شـــرایطی چـــرا بایـــد توقـــع پیشـــرفت و شـــکوفایی
اقتصـــادی داشـــته باشـــیم.
اگـر در حقانیـت انقلاب اسلامی ایـران شـک نداریـم،
پـس دارای دشـمن در شـرق و غـرب هسـتیم ،راه موفقیـت
در حالـت تحریـم و غیـر تحریـم بایـد تلاش برای رسـیدن
بـه اقتـدار اقتصـادی و اقتـدار دفاعـی دانشبنیان باشـد .راه
رفـع تحریمهـا نیـز رفـع وابسـتگی بـه ویـژه در حوزههـای
پیشـران اقتصـاد و تحقـق اقتصـاد ،متکـی بـر تولیـد ملـی
پیشـرفته و بـا کیفیـت اسـت .بـه نظر مـن گله رهبـری هم
مربـوط بـه عـدم اتـکاء بـر تـوان داخل و دلبسـتگی بـه رفع
تحریمهـا و حضـور شـرکتهای بـزرگ خارجـی در ایـران
و حـل مشـکالت بـه وسـیله آنهـا اسـت .متأسـفانه نـه در
ایـن دهـه و نـه در دهههـای قبـل برنامـه منسـجم و دراز
مدتـی بـرای رفع وابسـتگی و توسـعه تولیـد ملی بـا اتکاء بر
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نهایـــت هـــم اگـــر هـــم علیرغـــم اســـتفاده از همـــه
روشهـــای علمـــی و فناورانـــه ظرفیـــت مـــورد نیـــاز در
داخ ــل قاب ــل تامی ــن نباش ــد ،بای ــد واردات انج ــام ش ــود،
ول ــی ب ــرای تامی ــن ارز واردات م ــورد نی ــاز بای ــد ص ــادرات
محص ــوالت فناوران ــه خ ــود را چ ــه در زمین ــه دام ،طی ــور
و آبزیـــان و ســـایر زمینههـــای صنعتـــی و غیرصنعتـــی
داشـــته باشـــیم کـــه آنهـــم کامـــا امکانپذیـــر اســـت.

پـروژه فناورانه بازخواسـت بابـت منابع مالـی دریافتی و عدم
حـل وابسـتگیهای فناورانـه نمیشـوید ،لذا کار ما میشـود
فخـر فروختـن بـرای اینکه یـک محصـول فناورانـه را تولید
کردهایـم ،ولـی نیاز کشـور از طریـق واردات تامین میشـود.
سال بیست و سوم│شماره186
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فناوریهـای پیشـرفته بومـی وجـود نداشـته اسـت .این که
مـا در جهاددانشـگاهی و یـا سـایر شـرکتهای دانشبنیـان
یـا سـایر سـازمانها اعلان میکننـد کـه بـرای اولیـن بـار
موفـق بـه کسـب دانـش فنـی و سـاخت یـک محصـول و یا
ارایـه یـک خدمات در کشـور شـدند ،زمانی ارزشـمند اسـت
کـه ایـن محصـوالت تولید انبوه شـده هم نیاز ملـی را تامین
کننـد و هـم به صـادرات منجر شـوند ،اسـتفاده از توان ملی
بایـد متناسـب با تاکیـدات رهبر معظـم انقالب بـرای تحقق
اقتـدار اقتصـادی دانشبنیـان باشـد که االن اینگونه نیسـت.
◄ برخـی ایـن مطلـب را بیـان میکنند کـه چرا
جهاددانشـگاهی علیرغـم تولیـد موفـق فناوریهای
مختلف نتوانسـته اسـت ایـن فناوریها را متناسـب
بـا نیـاز ملی تولیـد انبوه کنـد و گاهی در ایـن زمینه
فعالیتهایـش بـا سـایر بخشها مقایسـه میشـود؟
◄ در مقـام مقایسـه و قضـاوت بایـد ایـن مطلـب را در
نظـر گیریـم کـه برخـی دسـتگاهها اکثـر فعالیتهایشـان به
جـای توسـعه فنـاوری ملـی در حـوزه پیمانـکاری و اجـرای
پروژههـا اسـت و به توان ملـی در تامین تجهیزات پیشـرفته
مـورد نیـاز پروژههـا توجـه کمـی دارنـد ،امـا وظیفـه اصلـی
جهاددانشـگاهی انجـام تحقیقـات کاربردی و تولیـد فناوری
پیشـرفت ملـی در قالـب تجهیزات و بـا ارایه خدمات اسـت.
مابقـی کار بـر عهـده برنامه ریزان کشـور اسـت که اسـتفاده
از تـوان ملـی را فرهنگسـازی کننـد ،تولیـد محصـوالت بـا
کیفیـت را تشـویق و حمایـت کننـد و مقـررات و قوانیـن را
بـه گونـهای تدویـن و اجـرا نمایند کـه تولید ملی بـا کیفیت
مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .خریـد خارجـی دارای چندیـن
حسـن اسـت ،چـون کشـور خارجی فروشـنده تحـت تحریم
نیسـت و میتوانـد تجهیـزات خریـداری شـده را سـر وقـت
تحویـل دهـد ،اگـر چـه عکـس آنهـم زیاد دیـده شـده ،ولی
صـدای آن را در نمیآورنـد .دوم ایـن کـه بـه خاطـر منافـع
شـخصی بیشـتر ،بـا بهانـه تحریـم از خارجیهـا بـا کیفیـت
پایینتـر خریـداری میکننـد و اگـر در هنـگام بهرهبـرداری
بـا مشـکل مواجـه شـود میگوینـد خارجـی بـود و آن را
پنهـان میکننـد در حالـی کـه کمتریـن مشـکل محصـول
داخلـی را در بـوق و کرنـا میکننـد و مطلـب مهمتـر از همه
پورسـانت هـای خریـد خارجی اسـت.
ایـن کـه هـم بخواهـی اخلاق اسلامی و جهـادی را
رعایـت کنیـد و هـم هزینـهای بـرای حمایـت از تولیـد
ملـیات هـر چقـدر هـم پیشـرفته باشـد ،انجـام ندهیـد،
خیلـی بـا هـم سـر سـازگاری در شـرایط فعلـی ندارنـد .لذا
بایـد ایـن سـؤال را مطـرح کـرد کـه چـرا علیرغـم شـنیدن
مکـرر تولیـد محصـوالت فناورانـه بـرای اولین بار در کشـور،

تولیـد ملـی مـا دچار مشـکل اسـت .البتـه بسـیار امیدواریم
در دولـت محتـرم سـیزدهم بـر اسـاس قولهـای داده شـده
هـم شـاهد اسـتفاده کامـل از توان ملـی و هم مبـارزه قاطع
بـا فسـاد باشـیم .در ایـن صـورت تنهـا مجمـوع فناوریهای
تولیـد شـده توسـط جهاددانشـگاهی نقش بسـیار برجسـته
در تحقـق اقتصـاد دانشبنیـان و رفـع وابسـتگیهای کشـور
خواهـد داشـت ،ضمـن ایـن کـه تـوان تولیـد فناوریهـای
بسـیار پیشـرفتهتر را هـم داریـم.
◄ کمبـود منابع مالـی ارزان قیمت و یـا با قیمت
مناسـب یکـی دیگـر از مشـکالت تولیدکننـدگان و
فنـاوران اسـت کـه مرتـب بیـان میشـود؟ در ایـن
زمینـه نظر شـما چیسـت؟
◄ اصـل موضـوع کـه درسـت اسـت .منابع مالی کشـور
مـا بـرای تولید بسـیار گران بوده که رقابت را بسـیار سـخت
میکنـد؛ امـا فکـر میکنـم اگـر بـا وضـع قوانیـن مالیاتـی
مناسـب و سـختگیرانه بـرای فعالیتهـای غیرمولـد و
مخـرب اقتصـاد کشـور ،منابع مالی به سـمت تولیـد هدایت
شـود و بـه عکـس سـختگیریهای مالیاتـی کمتـری را
بـرای تولیدکننـدگان در کنـار حمایت از کاربـرد محصوالت
بـا کیفیـت و قابـل رقابـت آن با محصـوالت خارجی داشـته
باشـیم ،یقینـأ نـرخ منابـع مالی مـا روز به روز بهتر میشـود
و محصـوالت ملـی سـهلتر و بـا قیمتهـای قابـل رقابتتـر
تولیـد میشـوند.
◄ در مـورد آخریـن وضعیـت  ۳۱پـروژه فناورانه
توضیـح دهیـد؟ چـه تعـداد از آنهـا منجر بـه عقد
قـرارداد بـرای تولیـد انبـوه و تامین نیازهای کشـور
شـدهاند؟
◄ تعـدادی از آنهـا بـه پایـان رسـیده ،تعـدادی
رو بـه پایـان هسـتند و تعـداد اندکـی هـم بـه علـت عـدم
همـکاری مناسـب سـازمانهای مرتبـط پیشـرفت آنهـا
خـوب نیسـت .مشـکل عمـدهای کـه در اجـرای طرحهـا بـا
آن مواجـه میشـویم تغییـرات پیوسـته و شـدید قیمتهـا
و برخـی از قطعـات و مـواد اولیـهای اسـت کـه بایـد خریـد
خارجـی شـوند ،بـه عنـوان مثـال مـا خـط تولیـد متههـای
حفـاری را در اهـواز راهانـدازی کردهایـم و علیرغـم ایـن کـه
شـرکت نفـت حتـی یکبـار پذیرفتـه و قیمتهـا را تعدیـل
کـرده اسـت ،ولـی افزایـش نـرخ شـدید قیمـت مـواد اولیـه
و خدمـات و ماشـین آالت بـه شـکلی اسـت کـه تعدیل دوم
ضـروری اسـت کـه فرآیند آن طوالنی اسـت .مشـکل مهمتر
ایـن اسـت که کسـی در کشـور منتظـر تولیـدات فناورانه از
شـما در جهـت رفـع وابسـتگیها نیسـت و بـه عنـوان یـک

◄ در همیـن ارتبـاط پـروژه طراحـی و سـاخت
یـک رام قطـار  ۷واگنـه ملـی به کجا رسـیده اسـت
و آیـا موفـق بـه عقـد قـرارداد بـرای تولیـد انبـوه
واگنهـا شـدید؟
◄ علیرغـم همـه مشـکالتی کـه در اجـرای پروژههـای
بـا فناوریهای پیشـرفته در کشـور در شـرایط تحریم وجود
دارد ،پیشـرفت ایـن پـروژه بسـیار خوب اسـت و قطـار مترو
ملـی در حـال برگـزاری کلیـه آزمونهای اسـتاندارد اسـت.
از نظـر مـا بـه لحـاظ فنـاوری کار پـروژه بـا موفقیـت کامل
بـه پایـان رسـیده اسـت و مشـکالت طبیعـی احتمالـی هـم
قابـل رفـع هسـتند ،از ابتدای سـال  ۱۴۰۰و رونمایـی اولیه
از پـروژه ،هیاتـی از طـرف معـاون اول دولت سـابق مامور به
بررسـی روش تامیـن منابـع شـد و اقدامات خوبـی نیز انجام
گرفـت .بـا تغییـرات دولت کار گـروه متوقف ،امـا آقای دکتر
مخبـر قـول دادنـد منابـع سـاخت  ۱۰۵واگـن را از طریـق
وزارت راه تامیـن میکننـد ،ولـی اتفـاق خاصـی تـا بـه حال
نیفتـاده اسـت و از ایـن بابـت نگرانیـم اگر کار سـاخت واگن
سـریعتر شـروع نشـود ،تجربه تاریخـی به ما میگوید سـراع
خریـد خارجـی رفتـه و تولیـد داخـل از هـم میپاشـد .البته
برخـی شـرکتها هـم محصـوالت خارجـی را بـه صـورت
دمونتـاژ یـا  SKDوارد و در داخـل پیـچ و مهـره میکنند و
اسـم آن را میگذارنـد تولیـد داخـل.
◄ توافـق در برجـام و همچنیـن قراردادهـای
همـکاری و توافقـات بلندمـدت اخیر چـه تأثیری بر
توسـعه فناوری و تحقـق اقتصاد دانشبنیـان خواهد
داشت؟
◄ راسـتش اگـر بـا همیـن فرمـان فعلـی در حمایـت
از تولیـد فناوریهـای پیشـرفته ملـی و تبدیـل آنهـا بـه
عقـد قـرارداد بـرای تامیـن نیازهـای کشـور بخواهیـم جلـو
برویـم خیلـی خیلـی نگـران هسـتیم .عـرض کـردم یکی از
روشهـای بسـیار نـخ نمـا ولـی هنـوز دارای کاربـرد بـرای
جلوگیـری از توسـعه تولیـد داخـل و یـا متوقـف کـردن آن
طوالنـی کـردن مسـیر انعقـاد قـرارداد بـرای تولیـد انبـوه و
یـا نیمـه انبـوه یـک فنـاوری جدیـد تولیـد داخل اسـت .در
مرحلـه کسـب دانـش فنـی و تولیـد فنـاوری چـون کلیـه
مراحـل در دسـت سـازمان تحقیقاتـی و یـا محقـق و فنـاور
اسـت کار خـوب پیـش مـیرود .ولـی همانطـور کـه گفتـم
وقتـی بـه پـای عقـد قـرارداد بـرای سـاخت میرسـیم انواع
موانـع ظاهـر میشـود کـه بیـان آنهـا از حوصلـه ایـن
مصاحبـه خـارج اسـت ،امـا نتیجـه طوالنـی شـدن مسـیر
عقـد قـرار داد و همراهـی نماینـدگان شـرکتهای خارجـی
بـا برخـی عوامـل حـوزه کارفرمایـی کار را به محکـوم کردن
سـاخت داخـل و عـدم تـوان آن برای تامیـن نیازها رسـانده
و در نهایـت خریـد خـارج شـکل میگیـرد .لـذا مصرانـه از
جنـاب آقـای دکتر رئیسـی رئیـس جمهـور محتـرم ،معاون
اول محتـرم و وزرای مرتبـط درخواسـت میکنیم در صورت
رفـع تحریمهـا اولیـن اولویـت حمایـت از تولیـد داخـل در
تامیـن نیازهـای کشـور بـوده و تنهـا در صورت اجبـار خرید
خارجـی در حداقـل ممکن صـورت گرفتـه و در این خریدها
سـازنده داخلـی توانمنـد طـرف خارجـی جهـت انتقـال
فنـاوری باشـد .بایـد دقـت کنیـم در تلـه فاینانـس خارجـی
و ارزان بـودن تولیـد خارجـی نسـبت بـه تولیـد داخلـی
نیفتیـم .ایـن ارزانیهـا کاذب بـوده و یا به خاطـر محصوالت
بیکیفیـت خارجـی اسـت و هـدف آنهـا نیـز نابـود کـردن
تولیـد داخلـی و سـپس فروختـن آنهـا بـا نرخهـای گـران
موردنظـر خارجیهـا خواهـد بـود.

در جلسه هیات دولت انجام گرفت؛

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی به نقـل از پایگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهـوری ۱۰ ،فروردین ماه:

آیـت اهلل دکتـر سـید ابراهیم رئیسـی در جلسـه هیات دولـت ،حمایت و تقویت شـرکتهای
دانشبنیـان را مـورد تاکید قـرار داد.
وی در ایـن رابطـه اظهـار کـرد :در رابطـه بـا فعالیتهـای دانشبنیـان و فناورانـه نباید به
اقدامـات شـکلی و بیکیفیـت بسـنده شـود و در این زمینه الزم اسـت معاونـت علمی و همه
وزراء بـا دسـتور کار مشـخص و بـا هماهنگـی بیـن همـه بخشهـای درون سـازمانی و برون
سـازمانی از جملـه جهاددانشـگاهی اقدامـات فاخـر و ارزشـمندی را آغاز کنند.
تاکیـد رییـس جمهـور مبنـی بـر برخـورد بهنـگام و قاطـع بـا تخلفـات در دسـتگاه های
اداری و اهمیـت تامیـن کاالهـای اساسـی از دیگـر مـوارد مطـرح شـده در این جلسـه هیات
دولـت بود.

■□■

به مناسبت روز ملی «ذخایر ژنتیکی و زیستی» اعالم شد؛

وابستگی امنیت ملی یک کشور
در زمینه غذا ،سالمت و اقتصاد
به ذخایر ژنتیکی و زیستی

روابـط عمومـی مرکـز ملی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران ۱۵ ،فروردیـن ماه:رییـس مرکز ملی
ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی گفـت :تمـدن بشـری از ابتـدا
آمیختـه بـه حفـظ و کاربـرد ذخایـر ژنتیکـی بـوده اسـت و تاریـخ آن بـه هـزاران سـال قبل

برمیگـردد ،یعنـی زمانـی کـه انسـان شـروع بـه اهلـی کـردن گنـدم و دام را در مناطقـی از
جهـان نمـود و از گیاهـان دارویـی برای درمـان بیماریها و از میکروارگانیسـمها بـرای تولید
لبنیـات و یـا مخمـر نـان اسـتفاده کرد.
دکتـر سـید مجیـد تولیـت رییـس مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران وابسـته
بـه جهاددانشـگاهی ضمـن تبریـک  15فروردینمـاه ،روز ملـی «ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی»
گفـت :در حـال حاضـر بسـیاری بر اهمیـت ذخایر ژنتیکـی و زیسـتی واقف بوده و متاسـفانه
یکـی از اصلیتریـن ثروتهـای کشـورهای در حـال توسـعه کـه به تاراج کشـورهای توسـعه
یافتـه مـیرود همیـن منابـع ژنتیکـی و زیسـتی اسـت و بـه جـرات میتـوان گفـت امنیـت
ملـی یـک کشـور در زمینـه غـذا ،سلامت و اقتصـاد به ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی آن کشـور
وابسـته اسـت .توجـه بـه ذخایـر ژنتیکـی نـه تنها اهمیـت دادن بـه تنـوع عظیم موجـود در
میـان گونههـای جانـوری ،گیاهـی و ریزسـازواره ها اسـت ،بلکـه الزامی برای حفـظ امنیت و
اسـتقالل هر کشـور اسـت.
دکتـر تولیـت افـزود :ذخایر ژنتیکـی دربرگیرنده کلیه افـراد یکگونه بهخصـوص آنهایی
کـه در معـرض تهدیـد و یا انقراض هسـتند اسـت .ذخایـر ژنتیکی همچنین شـامل جمعیت،
مجموعـه یـا نژادهایـی از یکگونـه اسـت کـه حـاوی ژنهـا و صفـات ویـژهای اسـت کـه در
یـک منطقـه جغرافیایـی سـازگار شـدهاند و بـه آن منطقه تعلـق دارنـد .نژادها و سـلولهای
جهشیافتـه یـا اصلاح گردیـده میکروارگانیسـمها ،گیاهان و جانـوران نیز شـامل این ذخایر
میگردنـد.
رییـس مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران ضمـن تشـریح کاربردهـای ذخایـر
ژنتیکـی و زیسـتی گفـت :ایـن ذخایـر عظیـم و بسـیار مهـم همـواره منبـع اصلی بشـر برای
افزایـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی و دامـی و داروهـا بـوده و بـدون اسـتفاده از آن ،بشـر
هرگـز قـادر بـه تغذیـه جامعـه انسـانی و حفـظ سلامت آن نبـوده اسـت .بـدون شـک بـا
افزایـش دانـش بشـر ،هـرروزه بـر اهمیـت ایـن منابـع افـزوده میگـردد .هـر روزه گونههای
جدیـد گیاهـی و میکروارگانیسـمی حـاوی ژنهـای مربوط به حـذف آالیندههـای محیطی و
یـا ژنهایـی بـا خاصیتهـای منحصربهفـرد دارویـی شناختهشـده و بـه گسـتره اطالعـات ما
از ذخایـر ژنتیکـی افـزوده میگـردد کـه هـر کدام بهطـور بالقـوه میتواننـد تاثیر شـگرف بر
روی زندگی بشـر داشـته باشـند.
وی همچنیـن اظهـار کـرد :نمونههای سـلولی مربوط بـه بیمارها یک منبع بـا ارزش برای
مطالعـه ژنهـا و یافتـن روشهـای درمـان بـوده اسـت .حفـظ و بهرهبـرداری از ایـن ذخایـر
ضامـن توسـعه پایـدار و آیندهای روشـن برای کشـور و جامعه بشـری اسـت.
افزایـش تولیـد کشـاورزی همـواره نیازمنـد اسـتفاده از منابـع ژنتیکـی بـوده کـه موجب
افزایـش تولیـد کشـاورزی و یـا مقاومـت آن بـه انـواع بیماریها یا آفـات میگـردد .این خود
سـبب افزایـش چشـمگیر تولیـدات کشـاورزی در طول چند دهه گذشـته شـده اسـت،
دکتـر تولیـت شناسـایی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی و حفاظـت از آنهـا بهعنـوان منبـع
و گنجینـه ارزشـمند و بیپایـان را یکـی از نیرومندتریـن ابـزار بـرای تولیـد ثـروت ،ایجـاد
اشـتغال ،توسـعه ملـی و مقابلـه با فقر ،گرسـنگی و بیماری در هر کشـور عنوان کـرد و افزود:
بسـیاری از فعالیتهـای تحقیقاتـی در زمینـه ژنتیـک ،بیوتکنولـوژی ،پزشـکی و کشـاورزی
وابسـته بـه منابـع ژنتیکـی و زیسـتی اسـت کـه از یکسـو موجـب حفـظ ذخایـر ملـی و از
سـوی دیگـر توسـعه علـوم و تکنولـوژی در زمینههای مختلـف و همچنین ارتقای سلامت و
امنیـت غذایـی جامعـه میشـود .عالوه برایـن بهرهبـرداری و اسـتفاده از این منابع ارزشـمند
در سـطح ملـی باعـث افزایـش تولیدات و همچنین کسـب درآمدهـای خارجـی از راه فروش
فرآوردههـای آن و اطالعـات بـا ارزش حاصـل از ایـن فراوردههـا میشـود.
رییـس مرکـز بـا بیـان اینکـه ابلاغ مقـام معظـم رهبـری (مدظلـه العالـی) در خصوص
راهانـدازی زیسـت بانـک در ایـران توسـط جهاددانشـگاهی در پانزدهـم فروردیـن  1386که
نشـان اشـراف معظـم لـه بـه اهمیـت موضـوع و لـزوم توجـه و عملکرد مناسـب و سـریع در
ایـن زمینـه را دارد؛ خاطرنشـان کـرد ایـن روز در تقویم کشـور بهعنـوان «روز ذخایر ژنتیکی
و زیسـتی» نامگـذاری شـده اسـت تـا بـا فرهنگسـازی و گرامیداشـت آن یادآوری شـود که

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رییـس جمهـور در جلسـه هیات دولـت تاکید کـرد :در رابطه بـا فعالیتهـای دانشبنیان
و فناورانـه نبایـد بـه اقدامـات شـکلی و بیکیفیـت بسـنده شـود و در ایـن زمینه الزم اسـت
بـا هماهنگـی بیـن همـه بخشهـا از جملـه جهاددانشـگاهی اقدامـات فاخـر و ارزشـمندی
آغاز شـود.

53

www.acecr.ac.ir

تاکید رییس جمهور بر انجام
اقدامات فاخر در رابطه
شبنیان
تهای دان 
با فعالی 
و فناورانه با همکاری
جهاددانشگاهی

سال بیست و سوم│شماره186

54

گفتـار

ایـن موهبـت ارزشـمند الهـی نیـاز بـه حفاظـت و بهرهبـرداری درسـت دارد تا بر اسـاس آن
امنیـت سلامت ،امنیـت غذایی و پیشـرفت کشـور ضمانـت یابد .اسـتفاده صحیح ،حراسـت
ایـن گنجینـه عظیـم ملـی نیازمند همیاری همه اقشـار کشـور اسـت.
وی همچنیـن افـزود :مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران بهعنـوان یـک بخش
خدمتگـزار در حـوزه ذخایـر ژنتیکـی افتخـار آن را دارد کـه طـی  14سـال گذشـته با همت
نیروهـای جـوان و متعهـد تلاش کـرده اسـت گامـی هـر چنـد کوچـک در این مسـیر مهم
بـردارد و خدمتـی بـرای توسـعه و آبادانـی کشـور عزیز ایران باشـد.
رییـس مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی در پایان
عنـوان کـرد :توفیـق خداونـد متعال را بـرای حفاظـت از این گنجینه ارزشـمند خواسـتاریم.

■□■
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی:

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

الزمه فعالیت دانشبنیان،
تولید دانش جدید و رقابت
در بازار است

تحقـق شـعار سـال بایـد بـر اقدامـات دانشبنیـان همانند گذشـته تاکیـد و با سـعی و تالش
بیشـتر کمیـت و کیفیـت را ارتقـاء دهیم کـه این رمز مانـدگاری در دنیای امـروز و در رقابت
جهانی اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی با اشـاره بـه این کـه اقدامات جهاددانشـگاهی
در راسـتای شـعار سـال بـوده و هسـت ،در رابطـه بـا اولویتهـای مهـم کاری ایـن نهـاد در
سـال  ۱۴۰۱اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه محـور فعالیتهـای جهاددانشـگاهی که بـا تمرکز بر
محصـوالت اسـتراتژیک اسـتان بـه ویـژه عناب ،زرشـک و زعفران اسـت ،تولیـد فرآوردههای
ایـن محصـوالت بـه صـورت ویژه ادامـه خواهد داشـت.
صادقـی افـزود :تعـداد قابـل توجهی فـرآورده فراسـودمند از ایـن محصـوالت در مجتمع
تحقیقـات گیاهـان دارویـی تولیـد شـده و برآنیـم در سـال  ۱۴۰۱بـا حمایـت و پشـتیبانی
دولـت ،سـازمانهای ذیربـط و دفتـر مرکـزی جهاددانشـگاهی خـط تولیـد ایـن فرآوردههـا
را راه انـدازی کنیـم تـا بتوانیـم ایـن محصـوالت فراسـودمند را که نقـش موثـری در ارتقای
سلامت دارد بـه جامعـه ارایـه دهیم.
وی بیان کرد :در حوزه اشـتغال آفرینی ،در سـالهای گذشـته دو طرح بسـیار ارزشـمند
در ایـن زمینـه انجـام شـد ،طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگـی بـا کارفرمایـی وزارت تعاون،
کار و رفـاه اجتماعـی که از این طریق پتانسـیل بسـیار ارزشـمندی در مشـاغل خانگی ایجاد
شـد و بخـش قابـل توجهی از افـراد وارد بازار کار شـدند.
رییس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی ادامه داد :موضوع دیگری که در جهاددانشـگاهی
بـدان پرداختـه شـد ،طـرح توسـعه اقتصادی و اشـتغالزایی روسـتاهای اسـتان بـا کارفرمایی
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی بوده که برای  250روسـتا سـند جداگانه و ویژهای توسـط
جهاددانشـگاهی در مقولـه توسـعه اقتصـادی و اشـتغال زایـی فراهم شـد و این امر در سـال
جدید نیـز ادامه دارد.
وی یـادآور شـد :در مقولـه ارایـه آموزشهـای تخصصـی کوتـاه مـدت در زمینههـای
مختلـف سـعی خواهیـم کـرد بر اسـاس نظرسـنجیهای مرکز افکارسـنجی جهاددانشـگاهی
نیاز روز را در سـال  ۱۴۰۱مشـخص و متناسـب با آن ،آموزشها را سـازماندهی و سـاماندهی
کنیم .
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی یـادآور شـد :بـه عنـوان یـک مجموعـه علمی
فرهنگـی در حـوزه فرهنـگ میدانیـم جامعـه نیاز به تزریق شـادی و نشـاط دارد بنابراین در
ایـن مقالـه سـعی خواهیـم کـرد اقدامات ویژهتـری انجـام دهیم.
صادقی یادآور شد :در بخش ارایه خدمات پزشکی به جامعه همان طور که در سال گذشته
آزمایشگاه تشخیص طبی را در قاینات افتتاح کردیم ،تالش خواهیم کرد خدمات وابسته به
این حوزه را گسترش دهیم و در حوزه آموزش عالی علمی کاربردی نیز رشتههای جدید
متناسب با نیاز روز به ویژه با موضوع محصوالت استراتژیک را توسعه دهیم.

■□■
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ۱۵ ،فروردیـن ماه:رییـس جهاددانشـگاهی
خراسـان جنوبـی اظهـار کـرد :بـرای ایـن کـه از تکنولـوژی دنیـا عقـب نباشـیم و صـادرات
کشـور را بتوانیـم رونـق دهیـم بایـد دانشبنیـان عمل کنیـم و ایـن نیازمند نـوآوری و تولید
دانـش جدیـد ،رقابـت در بازار اسـت.
جلال الدیـن صادقـی در خصـوص شـعار سـال و شـرایط تحقـق این شـعار گفـت :مقام
معظـم رهبـری بسـیار هوشـمندانه شـعار سـال را در سـالهای متوالـی تعییـن کردنـد بـه
گونـهای کـه هریـک بـه ماننـد حلقههـای یـک زنجیـر به هـم پیوسـته و وابسـته بـوده و در
نهایـت یـک مجموعـه اثربخـش را شـکل میدهنـد.
وی ادامـه داد :تمـام نـکات مرتبـط بـا شـعار سـال کـه امسـال بـا عنـوان «تولیـد،
دانشبنیان ،اشـتغال آفرین» بیان شـده ،در جهاددانشـگاهی در کالن کشـور همیشـه محقق
شـده و میشـود ،بـه عبارتـی جهاددانشـگاهی همـواره یک سـازمان پیشـرو در تحقق شـعار
سـال اسـت چراکـه هـم دانشبنیـان عمل میکنـد و هم اشـتغال آفرینـی و تولیـدی که در
جهاددانشـگاهی اتفـاق میافتـد مبتنـی بـر دانـش تولیـد شـده در ایـن نهاد اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی اظهـار کـرد :زمانـی میتوانیـم بـه یـک تولید
افتخـار کنیـم کـه قابـل دفـاع و دانشبنیـان باشـد ،در غیـر ایـن صـورت اتفـاق مبارکـی
پیرامـون ایـن تولیـد رقـم نخواهـد خـورد.
صادقـی گفـت :برای ایـن که از تکنولـوژی دنیا عقب نباشـیم و صادرات کشـور را بتوانیم
رونـق دهیـم بایـد دانشبنیـان عمـل کنیـم و ایـن نیازمنـد نـوآوری و تولیـد دانـش جدید،
رقابـت در بـازار و ایجـاد یـک رقابـت قابـل توجه در بـازار جهانی اسـت؛ قطعاً وقتـی که یک
اقـدام دانشبنیـان چـه در مقولـه تولیـد چـه در مقولـه اشـتغال اتفاق مـی افتـد آفرینش را
به همـراه خود مـیآورد.
وی ادامـه داد :اشـتغال آفرینـی قطعـا یـک نتیجـه اثربخـش از دانشبنیـان بـودن تولید،
خدمـات و هـر موضـوع دیگـری اسـت کـه به صـورت علمـی پیـش مـیرود ،بنابرایـن برای
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■□■
رییس جهاددانشگاهی کردستان:

اقتصاد دانشبنیان رشد و حرکت
توسعهای کشور را رسعت
میبخشد

■□■
رییس جهاددانشگاهی کرمان:

اشتغال پایدار با تولید
شبنیان محقق میشود
دان 

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی کرمـان ۱۶ ،فروردین ماه:رییس جهاددانشـگاهی کرمـان با بیان
اینکـه اشـتغال پایـدار بـا تولیـد دانشبنیـان محقـق میشـود ،گفـت :امیدواریـم بتوانیـم با
برنامهریزیهـای الزم بـه آنچـه مدنظـر مقـام معظـم رهبری اسـت ،دسـت یابیم.
دکتـر مهـدی بازمانـده ،در نشسـت بـا پرسـنل ایـن مجموعـه ضمـن تبریـک سـال نـو و
مـاه مبـارک رمضـان ،بـا بیـان اینکـه سـال جدید توسـط مقـام معظم رهبـری سـال تولید،
دانشبنیـان و اشـتغال آفریـن ،نامگـذاری شـده اسـت ،گفت :در سـالهای اخیر مقـام معظم
رهبـری تاکیـد زیـادی روی بحـث تولیـد داشـتهاند ،تولیـد میتوانـد بسـیاری از مشـکالت
اقتصـادی کشـور را حـل کنـد و امسـال بحث تولید با سـالهای گذشـته تفاوت داشـت و آن
اینکـه دانشبنیـان هم چاشـنی بحث تولیدشـده اسـت.

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی کردسـتان ۲۰ ،فروردیـن ماه:رییس جهاددانشـگاهی کردسـتان
گفـت :اقتصـاد دانشبنیـان حاصـل بهکارگیـری علـم و دانـش در جهـت افزایـش بهـرهوری
در همـه بخشهـای تولیـدی جامعـه اسـت کـه میتواند رشـد و حرکت توسـعهای کشـور را
سـرعت بخشد.
اکبـر اسـدی رییـس جهاددانشـگاهی کردسـتان اظهـار کـرد :با توجـه به نامگذاری سـال
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دکتـر بازمانـده ادامـه داد :تولیـدی کـه تاکیـد ،پایـه و اسـاس آن دانشبنیـان باشـد
بهمراتـب بهتـر از تولیدی اسـت که چاشـنی دانشبنیان نداشـته باشـد .وظیفه دانشـگاهیان
بهخصـوص جهاددانشـگاهی کـه کار و فلسـفه آن کارهـای دانشبنیـان اسـت ،در ایـن زمینه
بهخوبـی مشـهود اسـت.
وی ادامـه داد :در اولیـن جلسـه هیـات دولـت نیـز رییس جمهـور محترم تاکید داشـتند
تـا از خدمـات دانشبنیـان جهاددانشـگاهی بهطـور ویـژه اسـتفاده شـود بنابرایـن بایـد تمام
اقدامـات و برنامهریزیهایـی را کـه انجـام میدهیـم بهویـژه در حوزه پژوهشـی ،بـا این هدف
باشـد کـه کار دانشبنیـان را بـه تولید برسـانیم و اشـتغال آفرین باشـیم.
دکتـر بازمانـده گفـت :همـه کارهای تولیـدی ،اشـتغال آفرین هسـتند اما تولیـدی که بر
پایـه دانشبنیان باشـد پایداری و اشـتغال آن بیشـتر اسـت.
وی بـه اقدامـات انجام شـده در حوزه پژوهشـی ،آموزشـی ،فرهنگی و پشـتیبانی اشـاره و
تصریـح کـرد :همـه حوزههـا شـعار سـال را مدنظـر دارنـد و برنامـه و اهـداف خـود را در این
راسـتا پیگیـری میکنند.
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روابـط عمومـی دانشـگاه علـم و فرهنگ 19 ،اسـفند ماه:دکتر سـید علیاکبر هاشـمی راد
در خصـوص برنامههـای فرهنگـی دانشـگاه در سـال  ۱۴۰۱گفت« :جهاد تبییـن» اصلیترین
برنامـه معاونـت دانشـجویی  -فرهنگـی دانشـگاه علـم و فرهنـگ در  ۱۴۰۱خواهـد بـود کـه
فراخوانهـای آن بـهزودی منتشـر و کارگـروه تخصصـی آن تشـکیل میگردد.
معـاون دانشـجویی  -فرهنگـی دانشـگاه بـا اعلام ایـن خبـر افـزود :مقـام معظـم رهبری
«جهـاد تبییـن» را یـک فریضـه دانسـتهاند و ایـن موضـوع در ماههـای اخیر بارهـا در بیانات
مقـام معظـم رهبـری مـورد تاکیـد و اشـاره قـرار گرفتـه کـه حاکـی از اهمیت موضـوع بوده
و لـذا ایـن امـر در صـدر برنامههـای فرهنگـی دانشـگاه در سـال پیـش رو قرار گرفته اسـت.
وی تاکیـد کـرد :وظیفـه مـا در بزرگتریـن دانشـگاه غیرانتفاعـی و وابسـته بـه
جهاددانشـگاهی بهعنـوان بزرگتریـن نهـاد علمـی کشـور ،فراهم کردن بسـتر مناسـب برای
پیشـبرد برنامههـای فرهنگـی کشـور عزیزمـان اسـت و از اینرو هرسـاله با توجه بـه نیازهای
جامعـه ،رهنمودهـای مقـام معظم رهبـری و سیاسـتگذاری های شـورای فرهنگی دانشـگاه،
بـا مشـارکت دانشـجویان و اسـاتید فرهیخته و انقالبی دانشـگاه برنامههـای فرهنگی طراحی،
تدویـن و اجـرا میشـود.
دکتـر هاشـمی راد تاکیـد کـرد :تاریخنـگاری و ثبـت وقایـع تاریخـی و حقایـق انقلاب
اسلامی در مقابـل هجمههـای رسـانهای دشـمنان بـا اسـتفاده از ظرفیتهـای موجـود در
فضـای واقعـی و مجـازی موضوع اصلی جهاد تبیین اسـت که بسـیار اهمیـت و فوریت دارد و
قطعـا نیازمنـد همکاری و مشـارکت جدی دانشـجویان و اعضای هیات علمی دانشـگاه اسـت.
معـاون فرهنگـی دانشـجویی دانشـگاه علـم و فرهنـگ اظهـار کرد :بـا توجه به بخشـنامه
سـازمان امـور دانشـجویان وزارت علـوم ،تحقیقـات و فناوری ،سـتاد جهـاد تبییـن راهاندازی
شـده و از ایـنرو کارگـروه جهـاد تبییـن در دانشـگاه علم و فرهنـگ نیز با حضور اسـتادان و
صاحبنظـران و دانشـجویان تشـکیل خواهد شـد.
وی افـزود :از همیـن امـروز منتظـر تمامـی دانشـجویان عالقهمنـد و فعـاالن فرهنگـی
دانشـگاه علـم و فرهنـگ هسـتیم و از همـه آنان دعـوت میگردد تـا همانند همیشـه در این
مسـیر ،همـراه و پشـتیبان معاونـت دانشـجویی و فرهنگـی باشـند و بـا ایدههـای خالقانـه و
فعالیتهـای خـود نقـش ویـژهای را در ایـن خصـوص ایفـا کننـد.
دکتـر هاشـمی راد همچنیـن بـا تاکیـد بـر رویکـرد کارآفرینـی دانشـگاه علـم و فرهنـگ
افـزود :کشـف و پـرورش اسـتعدادهای دانشـجویی یکـی از اصلیتریـن راهبردهـای معاونـت
دانشـجویی فرهنگـی دانشـگاه علـم و فرهنـگ اسـت و در ایـن معاونـت همـواره در تلاش
بودهایـم تـا بـه نحـو شایسـتهای فرهنـگ جهـاد ،خودبـاوری و خودکفایـی ملـی را در میـان
دانشـجویان ترویـج کنیم.
وی تاکیـد کـرد :ایجـاد بسـتر مناسـب در جهـت هدایت دانشـجویان خلاق ،ایـده پرداز
و کارآفریـن و حمایـت آنهـا در راسـتای تاسـیس هسـتههای کارآفرینـی و اسـتارتاپهای
دانشبنیـان راهبـرد اصلـی ایـن معاونـت بوده اسـت.
دکتـر هاشـمی راد افـزود :مسـابقه دانشـجویی «سـکوی پرتـاپ» نیـز یکـی دیگـر از
برنامههـای مهـم معاونـت دانشـجویی فرهنگـی بـوده کـه ایـن مسـابقه از بهمنمـاه سـال
جـاری بـا اعلام فراخـوان آغاز شـده و امروز فینـال این مسـابقات با حضور شـرکتکنندگان
و داوران در دانشـگاه برگـزار شـد.
وی یـادآور شـد« :سـکوی پرتاب» مسـابقه دانشـجویی مجریگـری بوده که دانشـجویان
متقاضـی پـس از گذرانـدن کارگاه آموزشـی ،فیلم اجرای خود را به دبیرخانه مسـابقه ارسـال
میکردنـد و در نهایـت فینالیسـتها معرفـی شـده و جهـت اجـرای نهایی خود راهـی فینال
این مسـابقات شدند.
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 1401از سـوی مقـام معظـم رهبری بهعنـوان "تولیـد ،دانشبنیان ،اشـتغال آفرین" ضرورت
دارد همـه تلاش و کوشـشهای دسـتگاههای متولـی در جهت تحقق این شـعار قـرار گیرد؛
زیـرا حرکـت دانشبنیـان میتوانـد کشـور را در همه عرصهها با سـرعت بیشـتری در مسـیر
رشـد و توسـعه بیش از پیش قـرار دهد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اقتصـاد دانشبنیـان حاصـل بهکارگیـری علـم و دانـش با هدف
افزایـش راندمـان در همـه بخشهـای اقتصـادی کشـور اسـت ،عنـوان کـرد :در اقتصـاد
دانشبنیـان همـه کسـبوکارها و صنایـع از کاربـرد دانـش روز در پیشـبرد اهـداف خـود
بهـره میبرنـد.
رییـس جهاددانشـگاهی کردسـتان بـا بیـان اینکـه یکـی از پایههـای اقتصـاد مقاومتـی
موردنظـر ،مقـام معظـم رهبـری اقتصـاد دانشبنیـان اسـت ،گفـت :بـا توجـه بـه تحریمهای
ظالمانـه اسـتکبار جهانـی علیـه کشـور مـا ،حرکـت دانشبنیـان در همـه عرصههـا میتواند
موثرتریـن عامل رونق تولید و اشـتغال برای رشـد و توسـعه کشـور باشـد و ضمـن ایجاد رفاه
بـرای جامعـه تحریمهـای دشـمنان را خنثـی کند.
اسـدی ،سـاختار اجرایـی مناسـب و نیـروی انسـانی متعهـد و متخصـص را از ملزومـات
تحقـق شـعار سـال برشـمرد و افـزود :جهاددانشـگاهی بهعنـوان یکنهـاد انقالبی با سـاختار
منعطـف و مناسـب و بـا داشـتن نیروی انسـانی متعهـد و متخصـص بهترین شـرایط را برای
تحقـق منویـات مقـام معظـم رهبـری در تحقق شـعار سـال دارد.
رییـس جهاددانشـگاهی کردسـتان بـا اشـاره بـه اینکه یکـی از اهـداف جهاددانشـگاهی
کردسـتان تالش برای تشـکیل و رشـد شـرکتهای دانشبنیان اسـت ،یادآور شـد :مأموریت
جهاددانشـگاهی حمایـت از شـرکتهای دانشبنیـان اسـت و بر همین اسـاس باید شـرایطی
را فراهـم آوریـم تـا زمینـه مناسـب بـرای فعالیـت جوانـان بهویـژه افـراد صاحب ایـده ایجاد
شود.
وی در پایـان بیـان کـرد :در صـورت حمایـت و پشـتیبانی مـادی و معنـوی ،ایـن نهـاد
انقالبـی آمادگـی کامـل جهـت تحقـق منویات مقـام معظـم رهبری در اسـتان کردسـتان را
دارد.

■□■

متخصص بیامریهای عفونی مرکز خدمات تخصصی داخلی
جهاددانشگاهی خراسان رضوی:

بیامری رسخک همراه با
مشکالت تنفسی است

روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی ۲۲ ،فروردیــن ماه:متخصــص
بیماریهــای عفونــی مرکــز خدمــات تخصصــی داخلــی جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی
گفــت :بیمــاری ســرخک بســیار مســری و همــراه بــا مشــکالت تنفســی اســت و ضــروری
اســت کــه واکسیناســیون کــودکان زیــر پنــج ســال تکمیــل شــود تــا ایــن کــودکان بــه
ایــن بیمــاری مبتــا نشــوند.
دکتـر حمیـد قربانـی بـا بیـان ایـن مطلب افـزود :بـه دلیل شـدت سـرایت ایـن ویروس،
تمـام کودکانـی کـه تاکنـون واکسیناسـیون آنهـا تکمیل نشـده اسـت ،برای تزریق واکسـن
 MMRسـرخک ،سـرخجه و اوریـون خـود مراجعـه کننـد تـا به ایـن بیماری مبتال نشـوند.
وی تصریـح کـرد :باید واکسـن  MMRسـرخک ،سـرخجه و اوریون در یکسـالگی و ۱۸
ماهگی برای کودکان تزریق شـود و واکسـن قبل از مدرسـه یا همان واکسـنهای  ۶سـالگی

شـامل واکسـنهای سـهگانه و فلج اطفال و امام آر ( )MMRاسـت.
وی در خصـوص عالئـم سـرخک ،ادامـه داد :عالئم سـرخک حـدود  ۱۰تـا  ۱۴روز پس از
قـرار گرفتـن در معـرض ویـروس ظاهر میشـود ،عالئم و نشـانههای سـرخک معموال شـامل
تـب ،سـرفه خشـک ،آبریـزش بینـی و گلـودرد ،چشـمهای ملتهـب ،از دسـت دادن اشـتها و
لکههـای کوچـک خاکسـتری مایـل بـه سـفید در دهـان و قسـمت داخلی گونهها اسـت.
متخص ــص بیماریه ــای عفون ــی مرک ــز خدم ــات تخصص ــی داخل ــی جهاددانش ــگاهی
خراســـان رضـــوی بیـــان کـــرد :چنـــد روز بعـــد جوشهـــا و دانههایـــی قرمز-قهـــوهای
بهص ــورت بث ــورات لکــهدار روی پوس ــت ظاه ــر میش ــوند ک ــه در بعض ــی اف ــراد ممک ــن
اس ــت خ ــارش کم ــی نی ــز ایج ــاد کنن ــد .ای ــن اتف ــاق معم ــوال دو ت ــا چه ــار روز پ ــس از
عالئـــم اولیـــه رخ میدهـــد ،غالبـــا از ناحیـــه ســـر یـــا بـــاالی گـــردن شـــروع شـــده و
ســـپس در دیگـــر نقـــاط بـــدن نیـــز انتشـــار پیـــدا میکنـــد .ایـــن نقـــاط قرمز-قهـــوهای
روی پوســـت کـــه میتواننـــد مســـطح یـــا کمـــی برجســـته باشـــند ،ممکـــن اســـت بـــا
اتصـــال بـــه همدیگـــر ،لکههـــای بزرگتـــری ایجـــاد کننـــد کـــه بهطـــور معمـــول پـــس
از حـــدود یـــک هفتـــه محـــو میشـــوند.
ب ــه گفت ــه دکت ــر قربان ــی ،اس ــتفاده از ماس ــک نی ــز یک ــی از بهتری ــن روشه ــا ب ــرای
جلوگیـــری از ســـرایت بیماریهایـــی اســـت کـــه توســـط ویروسهـــای هوابـــرد منتقـــل
میشـــوند؛ بنابرایـــن در صـــورت احتمـــال ابتـــا بـــه ایـــن بیماریهـــای عفونـــی از
ماســـک اســـتفاده کنیـــد.
وی عنـــوان کـــرد :ابتـــا بـــه ســـرخک میتوانـــد بســـیار ناخوشـــایند باشـــد ،امـــا
معمـــوال طـــی  ۷تـــا  ۱۰روز و بـــدون ایجـــاد مشـــکل دیگـــری از بیـــن مـــیرود .پـــس
از یکبـــار ابتـــا ،بـــدن در برابـــر ایـــن ویـــروس مقاومـــت یـــا همـــان ایمنـــی ایجـــاد
میکنـــد و احتمـــال ابتـــای دوبـــاره بـــه آن بســـیار بعیـــد اســـت.
وی ادامـــه داد :بـــا ایـــن حـــال ابتـــا بـــه ایـــن بیمـــاری ممکـــن اســـت در برخـــی
اف ــراد باع ــث ب ــروز عوارض ــی ج ــدی مانن ــد ک ــوری ،عفون ــت کب ــد (هپاتی ــت) ،عفون ــت
ری ــه (پنومون ــی) ،عفون ــت غش ــاهای اط ــراف مغ ــز و نخ ــاع (مننژی ــت) و عفون ــت خ ــود
مغـــز (آنســـفالیت) شـــود .ایـــن عـــوارض خطرنـــاک میتواننـــد گاهـــی بســـیار جـــدی و
تهدیدکنن ــده زندگ ــی بیم ــار باش ــند .همچنی ــن ای ــن بیم ــاری ب ــرای ک ــودکان خردس ــال
و زنـــان بـــاردار نیـــز میتوانـــد خطرنـــاک بـــوده و عـــوارض برگشـــتناپذیری بـــه همـــراه
داش ــته باش ــد.

■□■
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استفاده مسئوالن از
دستاوردهای جهاددانشگاهی در
سال ۱۴۰۱

رییـس جهاددانشـگاهی بـه مناسـبت آغـاز سـال  ۱۴۰۱بـا صـدور پیامـی ضمـن تبریک
سـال نـو تأکیـد کـرد :جهاددانشـگاهی بـا توجـه بـه دسـتاوردهایی کـه تا بـه حال داشـته و

ارتباط خوب جهاددانشگاهی با دولت و مجلس

وی بـا بیـان اینکـه در ایـن سـال سـعی کردیم ارتبـاط خوبی بـا دولت محتـرم جمهوری
اسلامی ایـران داشـته باشـیم و در دیـداری بـا ریاسـت محتـرم جمهـور توانمندیهـای
جهاددانشـگاهی رابـه شـکل مطلوبـی خدمتایشـان ارایـه دادم افـزود :آقـای دکتـر رییسـی
درخواسـت کردنـد کـه جهاددانشـگاهی بایـد نقـش بسـیار بسـیار گسـتردهتر و مهمتری در
حـل مشـکالت کشـور و بویژه توسـعه فناوریهای موردنیاز کشـور داشـته باشـد کـه در این
زمینـه قـرار بر این شـد در یک جلسـه هیـأت دولت حاضرشـویم ،دسـتاوردها را ارایه کنیم و
ریاسـت محتـرم جمهـور دسـتورات الزم را بـرای اسـتفاده از آنهـا صـادر فرمایند.
دکتـر طیبـی با بیان اینکه همچنین سـعی بسـیار خوبـی کردیم که ارتباط بـا نمایندگان
محتـرم مجلـس داشـته باشـیم ادامـه داد :از همـکاران هم در دفتـر مرکزی جهاددانشـگاهی
و هـم در همـه واحدهـا تشـکر و قدردانـی میکنـم ،حاصـل ایـن تالشهـا ایـن بـود کـه
در مجلـس بودجـه خوبـی بـه فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در سـال  ۱۴۰۱اختصـاص داده
شـد ،بویـژه در زمینـه توسـعه فعالیتهـا در درمـان ناباروری کـه نقش مهمی در جوانسـازی

استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای جهاددانشگاهی در رابطه
با جهاد تبیین

وی بـا بیـان ایـن کـه در حـوزه فرهنگـی نیـز بنـای ما بر این اسـت کـه تعـداد فعالیتها
را محـدود بـه چنـد فعالیـت کنیـم و همانهـا را گسـتردهتر و عمیقتـر برگـزار کنیـم تـا
تأثیرگـذاری بسـیار بیشـتری داشـته باشـند ادامـه داد :در حـوزه آموزشـی هم تلاش اصلی
ارتقـاء در جهـت کیفیـت فعالیتهـای آموزشـی اسـت و تمرکـزی هـم خواهیـم داشـت بـر
مشـاغل آینـدهای کـه بـه لحـاظ توسـعه سـریع فناوریهـا در کشـور بایـد ایجـاد شـود و یا
ایجـاد میشـود و مـا بایـد مهارتآموزیهـای الزم را درایـن ارتبـاط ً
قبلا در کشـور انجـام
د هیم .
دکتـر طیبـی بـا بیـان این که یکـی از مباحثـی کـه در سـال  ۱۴۰۱باید بـه آن پرداخته
شـود کار روی تأکیـد مقـام معظـم رهبـری در بحـث جهـاد تبییـن اسـت ادامـه داد :بیـان
وضعیـت کشـور در قبـل از انقلاب و اقدامـات بسـیار ارزنـدهای کـه در خدمـت توسـعه و
پیشـرفت کشـور در بعـد از انقلاب انجـام شـده ،تمرکـز ما بـر فعالیتهـای جهاددانشـگاهی
اسـت کـه فعالیتهـای شـاخص و الگـو در همـه زمینههـا بـوده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی افـزود :بـا توجه به امکانات بسـیار خوبـی که جهاددانشـگاهی در
حـوزه رسـانهای در اختیـار دارد بایـد از این ظرفیت به شـکل بسـیار مطلـوب در بحث جهاد
تبیین اسـتفاده کنیم.

جهاددانشگاهی میتواند نقش بسیار مهم درتحقق اقتصاد دانشبنیان
داشته باشد

وی بـا بیـان ایـن کـه جهاددانشـگاهی بـا توجه به دسـتاوردهایی کـه تا به حال داشـته و
توانمنـدی در دسـتیابی بـه دسـتاوردهای بسـیار ارزنـده در سـال پیش رو و سـالهای آینده
میتوانـد نقـش بسـیار بسـیار مهـم درتحقـق اقتصـاد دانشبنیـان در کشـور داشـته باشـد
تأکیـد کـرد :درخواسـت مـا از مسـئوالن ایـن اسـت کـه به شـکل مطلـوب از دسـتاوردهای
فناورانـه فعلـی اسـتفاده کننـد ،ایـن دسـتاوردها بـا موفقیـت در رقابـت بـا بهتریـن تولیـد
شـرکتها و کشـورهای خارجـی وارد بـازار ایـران شـدند و میتواننـد تولیـد انبـوه آنهـا هم
مشـکالت اقتصـادی کشـور را حـل کنـد و هـم زمینـه را برای صـادرات فراهـم آورد.
دکتـر طیبـی بـا بیـان ایـن کـه دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی در رقابـت بـا بهترینهای
خارجـی وارد بـازار ایـران شـدند ،عنـوان کـرد :بنابراین شـرایط بـرای حضور مـا در بازارهای
کشـورهای خارجـی فراهـم اسـت .در سـال گذشـته اقدامات بسـیار خوبـی انجام شـد که در
یکی از کشـورهای هدف جمهوری اسلامی ایران یعنی کشـور سـوریه ،حضور فعالی داشـته
باشـیم ،در ماموریتـی کـه بـه همـراه تعـدادی از همکارانـم بـه کشـور سـوریه داشـتم با پنج
نفـر از وزرای ایـن کشـور صحبـت شـد و در تمامی این جلسـات عالقه بسـیار گسـتردهای به
اسـتفاده از دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی از سـوی طرف سـوری اعالم شـد.
همچنیـن شـرایط بـرای فعالیت در سـایر کشـورها بـه ویژه در آسـیای میانه فراهم اسـت
کهامیدواریـم در سـال  ۱۴۰۱و ان شـااهلل رفـع تحریمهـا شـرایط بـرای ارایه ایـن خدمات در
کشـور فراهم شود.
رییس جهاددانشگاهی با بیان این که همواره عنوان کردیم که ما خواستار رفع تحریمها
هستیم ،اما رفع تحریمها نباید به این معنا باشد که درهای کشور بیبرنامه به روی محصوالت
آماده خارجی باز شود افزود :بلکه اگر هم نیاز به واردات داریم این واردت باید در مقابل انتقال
فناوری باشد و واردات هم در حوزههایی که ما قب ً
ال فناوریهایی را با موفقیت انجام دادیم،
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برگزاری منایشگاه بزرگ توامنندیها و دستاوردهای جهاددانشگاهی

وی نقطـه شـاخص فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در سـال گذشـته را برگزاری نمایشـگاه
بـزرگ توانمندیهـا و دسـتاوردهای ایـن نهـاد در دی مـاه گذشـته ذکر کرد و گفـت :در این
نمایشـگاه توانمندیهـا و دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی به شـکل بسـیار مطلوبـی به نمایش
گذاشـته شـد و همـه کسـانی کـه از نمایشـگاه بازدیـد کردند ،شـامل رییس مجلس شـورای
اسلامی ،پنـج نفـر از وزرا ،چهـار نفـر از معاونیـن ریاسـت جمهـوری ۴۱ ،نفـر از نماینـدگان
مجلـس و تعـداد بسـیاری از مدیـران و کارشناسـان ،همـه بـر این نقطـه متفق القـول بودند
کـه دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی در نقطـه اوج خـودش در همـه حوزههـا قـرار دارد و این
نهـاد یقینـاً تأثیـر بسیاربسـیار ارزنـدهای در توسـعه و پیشـرفت کشـور داشـته و در آینـده
خواهد داشـت.
رییـس جهاددانشـگاهی عنـوان کـرد :برگـزاری نمایشـگاه همچنیـن کمک بسـیار خوبی
بـه تثبیـت جایـگاه جهاددانشـگاهی بـه عنـوان یـک نهـاد توسـعهای در جمهـوری اسلامی
ایـران کـرد و یقینـاً تأثیـر بسـیار زیادتری بـر توسـعه فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در آینده
خواهد داشـت.

توسعه فعالیتهای رفاهی جهاددانشگاهی در شهرهای مختلف

وی در ادامـه بـه فعالیتهـای رفاهـی ایـن نهاد اشـاره کرد و گفت :در چندسـال گذشـته
اقداماتـی بـرای اینکـه چنـد مرکـز رفاهـی جدید را در سـه نقطـه کشـور ایجاد کنیـم انجام
دادیـم کـه خوشـبختانه در سـال  ۱۴۰۰کار سـاخت آنهـا بـه اتمـام رسـید؛ در جزیـره
زیبـای قشـم ،در اسـتان گلسـتان و شـهر گـرگان و در شـهر سـرعین در اسـتان اردبیل این
مهمانسـراها سـاخته شـد و از ابتـدای سـال جـاری در اختیار همـکاران عزیز جهت اسـتفاده
قـرار گرفته اسـت.
همچنیـن کار بسـیار خوبـی را بـرای ایجـاد یـک مهمانسـرای بـزرگ در شـمال کشـور و
در شـهر چابکسـر شـروع کردیـم کـه انشـااهلل ظرف دو سـال آینـده مـورد بهرهبـرداری قرار
میگیـرد.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیان اینکه برای سـال  ۱۴۰۱هم مثل همه سـالهای گذشـته
تلاش میکنیـم در حـوزه پژوهـش و فنـاوری ،فناوریهـای خوبـی کـه آنهـا را بـا موفقیت
بـه اتمـام رسـاندیم بـه قراردادهـای بزرگ منجـر کنیـم ادامه داد :تلاش داریـم فعالیتهای
نیمـه تمـام را بـه اتمام برسـانیم و چنـد فعالیت محدود بزرگ را هم در کشـور شـروع کنیم.
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توانمنـدی در دسـتیابی بـه دسـتاوردهای بسـیار ارزنـده در سـال پیش رو و سـالهای آینده
میتوانـد نقـش بسـیار بسـیار مهـم درتحقـق اقتصـاد دانشبنیـان در کشـور داشـته باشـد و
درخواسـت مـا از مسـئولین اسـتفاده مطلـوب از این دستاوردهاسـت.
روابط عمومی جهاددانشـگاهی ۲۹ ،اسـفند ماه :دکتـر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشـگاهی
در پیـام تبریکـی بـه مناسـبت فرارسـیدن بهار طبعیت ،شـروع سـال  ۱۴۰۱هجری شمسـی
را بـه خانـواده بـزرگ جهاددانشـگاهی تبریک گفت و سلامت ،شـادکامی و موفقیـت در این
سـال را برای همه آنها خواسـتار شـد.
وی در ایـن پیـام با اشـاره به درگذشـتگان جهـادی و آرزوی رحمت و مغفـرت الهی برای
آنهـا گفـت :متأسـفانه در حادثـه تلـخ واژگونی اتوبـوس یکی از همـکاران جـوان خبرگزاری
ایسـنا بـه نـام خانـم کریمـی فـوت کردنـد ،برایایشـان هم رحمـت و مغفـرت الهـی و برای
خانـواده محترمشـان صبـر بر ایـن مصیبت را از بـارگاه خداوند خواسـتاریم.
دکتـر طیبـی در ابتـدای پیـام خـود خسـته نباشـیدی نیز بـه همه همـکاران بازنشسـته
گفـت و بـرای آنهـا نیـز آرزوی سلامتی و موفقیـت در کنـار خانـواده کرد.
انجام فعالیتهای موفق در چهار زمینه فعالیتی جهاددانشگاهی
رییـس جهاددانشـگاهی در ادامـه بـا بیان اینکـه این نهاد بـه عنوان مولود مبـارک انقالب
اسلامی ایـران همچـون سـالهای گذشـته تمـام تالشـش ایـن بـوده کـه در چهـار زمینـه
فعالیتـی جهاددانشـگاهی؛ یعنـی توسـعه فعالیتهـای فرهنگـی بـا هـدف تربیـت انسـان
توسـعه یافتـه در تـراز انقالب اسلامی ایـران ،توسـعه فعالیتهای علمـی و فناورانـه با هدف
تحقـق اقتصـاد دانشبنیـان و توسـعه فعالیتهـای آموزشـی و فعالیتهـای اشـتغال آفرینی،
فعالیتهـای شـاخصی داشـته باشـد افـزود :در سـال  ۱۴۰۰علـی رغـم مشـکالتی کـه در
کشـور وجـود داشـت مثـل کرونـا ،تحریـم و رکـود اقتصـادی ،امـا در چهـار زمینـه فعالیتی
جهاددانشـگاهی فعالیتهـای بسـیاری موفقـی را داشـتیم.
وی بـا ذکـر مثالـی در رابطـه بـا ایـن موفقیـت بـه طراحـی و سـاخت یـک رام قطـار
هفـت واگنـه متـروی ملـی کـه در آن جهاددانشـگاهی نقـش اصلـی را در طراحی و سـاخت
پیچیدهتریـن قسـمت ایـن قطـار بـر عهـده داشـت اشـاره کـرد و گفـت :در دنیا عرف اسـت
و میگوینـد هـر کـس بتوانـد سیسـتم رانـش را بسـازد بـه آن قطـار سـاز میگویند .مـا این
پـروژه را در سـال  ۱۴۰۰بـا موفقیـت انجـام دادیـم و هـم اکنـون در مراحـل نهایـی انجـام
تسـتهای اسـتانداردش اسـت کـه ایـن فعالیتهـا سـرآغازی بر یـک فصلی نوین در توسـعه
فعالیتهـا در صنعـت حمـل و نقـل ریلـی کشـور اسـت.
دکتـر طیبـی ادامـه داد :همچنیـن تکمیـل سـاختمان بـرج فنـاوری کرمانشـاه کـه بنابر
گفتـه مسـئولین وزارت علـوم و معاونـت علمـی و فنـاوری رییسجمهور زیباترین سـاختمان
پارکهـای علـم و فنـاوری در سراسـر کشـور اسـت بـا موفقیت بـه اتمام رسـید.

دارد و همچنیـن در درمـان سـرطان پسـتان کـه متأسـفانه یکـی از سـرطانهای شـایع در
بیـن خانمهـای کشـور ماسـت .همچنیـن بودجههـای خوبی بـه سـایر فعالیتهـای فناورانه،
فعالیتهـای فرهنگـی و فعالیتهـای آموزشـی جهاددانشـگاهی اختصـاص داده شـد.

فقط در زمینه تامین قطعات و مواد اولیه باشد که ما بتوانیم تولیدات فناوری خودمان را
تسریع کنیم و کیفیت آنها را به طور مرتب ارتقا بخشیم.
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وی در مـورد تغییـرات انجـام شـده در شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی نیـز گفـت :به هر
حـال تصمیـم نظـام بـر ایـن بود کـه تعـداد اعضای شـورا کاهـش پیـدا کنند که شـامل ۱۲
وزارتخانـه و سـازمان ،منجملـه جهاددانشـگاهی بـود؛ امـا بـا ایـن کـه چهـار نفـر از اعضـای
هیـأت امنـای جهاددانشـگاهی هـم شـامل ایـن تغییـرات شـدند و وزیـر محتـرم بهداشـت،
رییـس محتـرم نهـاد نمایندگـی رهبـری در دانشـگاهها ،سـازمان برنامـه و بودجـه و معـاون
محتـرم رییـس جمهـور و رییـس جهاددانشـگاهی ،ولـی خوشـبختانه دبیـر محتـرم شـورای
عالـی انقلاب فرهنگـی و وزیـر علـوم همچنـان عضو شـورای عالی انقلاب فرهنگی هسـتند
و مـا از ایـن فرصـت اسـتفاده میکنیـم و جهاددانشـگاهی از طریـق عضویـت در شـوراهای
راهبـردی کـه زمینـه آن از هـم اکنـون فراهـم شـده سـعی میکنـد در سیاسـتگذاریها
عالـی توسـعه علمـی و فناورانـه کشـور و همچنیـن سیاسـتگذاری توسـعه فرهنگـی کشـور،
نقـش فعـال خـود را ایفـا کند.
دکتـر طیبـی در پایـان سـخنانش تقـارن عید امسـال بـا ماه مبارک شـعبان و شـروع ماه
مبـارک رمضـان را بـه فـال نیک گرفـت و گفت :بـرای همه خانـواده محترم جهاددانشـگاهی
آرزوی سلامتی و موفقیـت در سـال جدیـد خواسـتاریم و از خداونـد متعـال درخواسـت
میکنیـم کـه توفیـق خدمتگـزاری بیشـتر رو بـه مـا در خدمـت بـه پیشـرفت و توسـعه
جمهـوری اسلامی ایـران عطـا بفرماید.

پیام تسلیت رییس
جهاددانشگاهی به وزیر علوم و
عضو هیات امنای این نهاد
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پیام تسلیت رییس
جهاددانشگاهی در پی درگذشت
آیتالله علوی گرگانی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۱۴ ،فروردیـن ماه:رییس جهاددانشـگاهی طـی پیامی به
وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و عضو هیات امنای جهاددانشـگاهی ،درگذشـت بـرادرزاده
دکتـر زلفـی گل را تسـلیت گفت.
در متن پیام تسلیت دکتر حمیدرضا طیبی آمده است:
«إن ّ
ّالل و إن ّا إلیه راجعون»
برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل
وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امنای جهاددانشگاهی
خبـر تأثرانگیـز درگذشـت اخـوی زاده عزیزتـان مرحـوم مغفور رضـا زلفـی گل را دریافت
کردم.
بـه ایـن وسـیله ضمـن ابـراز همـدردی بـا داغدیـدگان محتـرم و عـرض تسـلیت بـه
جنابعالـی ،از خداونـد سـبحان برای آن خادم سـاحت علم و دانشـگاه طلـب رحمت و مغفرت
و بـرای بازمانـدگان محتـرم و همـکاران آن فقید در دانشـگاه صنعتی قم صبر و اجر مسـألت
مینمایـم.

■□■

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۲۵ ،اسـفند ماه:رییـس جهاددانشـگاهی در پیامـی
درگذشـت مرجـع عالـی قـدر حضـرت آیـت اهلل العظمـی آقـای حـاج سـیدمحمدعلی علوی
گرگانـی (قـدس سـره) را تسـلیت گفـت.
در پیام تسلیت دکتر حمیدرضا طیبی آمده است:
اناهلل و اناالیه راجعون
رحلـت مرجـع عالـی قـدر حضـرت آیـت اهلل العظمـی آقـای حـاج سـیدمحمدعلی علوی
گرگانـی (قـدس سـره) را بـه پیشـگاه اقـدس امام زمـان (عج) ،رهبـر معظم انقالب اسلامی،
حضـرات علمـای اَعلام ،حوزههای علمیه ،آقـازادگان محتـرم و خانواده ارجمند ،شـاگردان و
مقلـدان ایشـان تسـلیت عـرض میکنـم و از خداوند سـبحان ،بـرای آن فقید سـعید رحمت
واسـعه الهـی و عل ّو مرتبـت مسـألت مینمایم.
بـی شـک ،ثمرات سـالها مجاهـدت آن فقیـه بزرگـوار در راه اعتالی کلمـه توحید ،دفاع
از حریـم والیـت و تربیـت شـاگردان متقـی و فاضل ،باقیـات صالحات و گنجینهای ارزشـمند
بـرای پیـروان قرآن کریـم و عترت طاهرین اسـت.

تسلیت رییس جهاددانشگاهی
در پی درگذشت حجت االسالم
شفیعی

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی ۲۸ ،اسـفند ماه:رییس جهاددانشـگاهی درگذشـت حجت
االسلام والمسـلمین حـاج سـید محسـن شـفیعی ،مسـئول نهـاد نمایندگـی ولیفقیـه در
دانشـگاههای خوزسـتان را تسـلیت گفـت.
در متن پیام تسلیت دکتر حمیدرضا طیبی آمده است:
"محضر مبارک حضرت آیت اهلل سیدعلی شفیعی
سالم علیکم
بـا تأسـف و تأثر بسـیار رحلت جانگـداز عالم وارسـته و خدمتگزار دین و دانشـگاه مرحوم
مغفـور حضرت حجت االسلام والمسـلمین حاج سـید محسـن شـفیعی را که عمـری در راه
اعتلای کالم اهلل تلاش و مجاهـدت داشـت دریافت نمـودم .به روح بلنـد و ملکوتی این عزیز
سلام و درود میفرسـتم و بـرای اعتلای درجـات آن فقید سـعید دعـا مینمایـم .خداوند او
را بـا اجـداد طاهرین محشـور و در فـردوس برین مقام مقـرر فرماید.
بـدون شـک خدمـات ارزنـده آن مرحوم بـه مـردم ،حوزهها و دانشـگاه مأجور حـق تعالی
خواهـد بـود .ایـن مصیبـت جانـکاه را به محضـر حضرتعالی تسـلیت عرض نمـوده و برای آن
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پیام تسلیت رییس
جهاددانشگاهی در پی درگذشت
آیت الله حاج سید مجتبی
رودباری (ره)

رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی ۶ ،فروردی ــن ماه:دکت ــر طیب ــی درگذش ــت مرح ــوم
ـرم ایش ــان ،ارادتمن ــدان و
آی ــت اهلل ح ــاج س ــید مجتب ــی رودب ــاری (ره) را ب ــه بی ــت مک ـ ّ
ش ــاگردان و عم ــوم م ــردم بزرگ ــوار گی ــان تس ــلیت گف ــت.
در متن پیام تسلیت دکتر حمیدرضا طیبی آمده است:
إن ّ
ّالل و إن ّا إلیه راجعون
بـــدون شـــک ضایعـــه ارتحـــال عالـــم ربّانـــی و فقیـــ ِد ســـعی ِد مـــردم دار و ســـاده
زیس ــت ،مرح ــوم آی ــت اهلل ح ــاج س ــید مجتب ــی رودب ــاری (ره) نقصان ــی ب ــزرگ ب ــرای
بهـــره منـــدان از شـــعاع نورانـــی معنویـــت و اخـــاق ایشـــان در اســـتان گیـــان والیـــت
مـــدار و بـــه ویـــژه مـــردم عزیـــز شـــهر رشـــت اســـت.
مکـــرم ایشـــان ،ارادتمنـــدان و
اینجانـــب ،فقـــدان آن عالـــ ِم عامـــل را بـــه بیـــت
ّ
شـــاگردان و عمـــوم مـــردم بزرگـــوار گیـــان تســـلیت عـــرض میکنـــم و از خداونـــد
متعـــال بـــرای آن مرحـــوم ،علـــ ّو مرتبـــت و حشـــر بـــا اجـــداد طاهرینـــش (ع) را
مســـألت مینمایـــم.

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۱۱ ،فروردیـــن مـــاه  :بیانیـــه جهاددانشـــگاهی بـــه
شـــرح زیـــر اســـت:
بسماهلل الرحمن الرحیم
روز مب ــارک و مل ــی  12فروردی ــن ب ــار دیگ ــر ب ــه اس ــتقبال ا ّم ــت ب ــزرگ و ب ــا ایم ــان
ای ــران اس ــامی آم ــده اس ــت؛ تاریخ ــی زن ــده و پرافتخ ــار در به ــار و آغ ــاز ه ــر س ــال ک ــه
ش ــکوفایی ،بالندگ ــی ،پیش ــرفت و عدال ــت را ب ــه مردم ــی نوی ــد میده ــد ک ــه در مس ــیر
انتخـــاب و حرکـــت خـــود موانـــع بزرگـــی را از پیـــش رو برداشـــتند و همچنـــان بـــرای
"جمهـــوری اســـامی ایـــران" شـــان فـــداکاری و جهـــاد میکننـــد.
اگرچـــه دشـــمنان ،ایـــن اندوختههـــا و ســـاختها و تولیدهـــا و ســـرمایهها و
هنرهـــا و کاالهـــا و فتـــح میادیـــن و ایســـتادن بـــر ســـکوهای افتخـــار را تحریـــم و
بایکـــوت نماینـــد.
اینـــک  12فروردیـــن دیگـــری در آغـــاز قـــرن پانزدهـــم هجـــری شمســـی در حالـــی
فرارســـیده کـــه انقـــاب اســـامی مـــردم ایـــران ،پیروزیشـــان در جنـــگ تحمیلـــی
هشـــت ســـاله ،مبـــارزه بـــا اجانـــب ســـلطهگر و ایثـــار در راه حفـــظ اســـتقالل و قطـــع
وابســـتگی همچـــون ســـتاره بـــر تـــارک ســـپهر ســـده  14خورشـــیدی درخشـــید.
روز جمه ــوری اس ــامی ای ــران ،عی ــد ب ــزرگ ایرانی ــان مس ــلمان ،آغ ــاز رس ــمی نظام ــی
مردمســـاالر و خدابـــاور و ســـالروز و گرامـــی داشـــت آن ،نمـــادی از موعـــد همافزایـــی
ع ــزم و اراده و حرک ــت و ت ــاش ب ــر مبن ــای نقش ــه راه ترس ــیم ش ــده ب ــرای س ــال جدی ــد
در راه دس ــتیابی ب ــه اه ــداف پیش ــرفت م ــادی و معن ــوی کش ــور اس ــت.
همـــگان ،دســـت در دســـت هـــم بـــرای تعالـــی "جمهـــوری اســـامی ایـــران"
تـــاش کنیـــم و ســـال  1401را کـــه از ســـوی رهبـــر معظـــم انقـــاب بهعنـــوان
ســـال تولیـــد؛ دانشبنیـــان؛ اشـــتغال آفریـــن تعییـــن و آحـــاد ملـــت و مســـئوالن
بـــه پویایـــی و تـــاش بـــرای افزایـــش کیفـــی و کمـــی محصـــوالت دانشبنیـــان
و ظرفیتســـازی و بهکارگیـــری حداکثـــری از ســـرمایههای انســـانی بهویـــژه
جوانـــان بـــا اســـتعداد و بـــا انگیـــزه فراخوانـــده شـــدهاند در حالـــی بـــه پایـــان
رســـانیم کـــه نتایـــج عملـــی و ملمـــوس در ایـــن عرصـــه سرنوشتســـاز بـــرای
اقتصـــاد ملـــی حاصـــل شـــده باشـــد.
در ایـــن میـــان ،فعالیتهـــای تبیینـــی مشـــروط بـــر آنکـــه ایـــن رونـــد را تســـریع
بخش ــیده و در قال ــب هم ــکاری تنگاتن ــگ ب ــا جامع ــه فن ــاوران و کارآفرین ــان و در مس ــیر
رف ــع نیازه ــای آنه ــا ش ــکل بگی ــرد ،قطعــاً اثرگ ــذار و مطل ــوب خواه ــد ب ــود.
اعضـــای جهاددانشـــگاهی بـــا درک نقـــش خـــود و بـــا اتـــکا بـــه پیشـــینه اقدامـــات
دانشبنیانشـــان بـــرای رفـــع نیازهـــای راهبـــردی صنایـــع ،دارو و درمانهـــای پیشـــرفته،
کشـــاورزی نویـــن ،حفـــظ هوشـــمند محیطزیســـت و پاالیـــش آلودگیهـــا و تجربـــه
دهه ــا عرص ــه مه ــم دیگ ــر ب ــرای س ــازندگی کش ــور ،فرص ــت امس ــال را مغتن ــم ش ــمرده
و توســـعه بیـــش از پیـــش فعالیتهـــا حـــول محـــور تولیـــد دانشبنیـــان را بهعنـــوان
اصلیتریـــن عرصـــه خدمترســـانی در ســـال جدیـــد ،در دســـتور کار خـــود قـــرار
میدهنـــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

مرحـوم سـعادت و رحمـت و بازمانـدگان بـه ویژه حضرت مسـتطاب عالی سلامتی و صبر از
درگاه الهـی مسـئلت مینمایم".
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بیانیه جهاددانشگاهی به
مناسبت فرارسیدن روز جمهوری
اسالمی ایران

سال بیست و سوم│شماره186
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پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تفاهم
گزارشی از امضای تفاهمنامهها و رومنایی از
دستاوردهای جهاددانشگاهی در منایشگاه بزرگ 1400
■ توسعه همکاری در زمینه انرژیهای تجدید پذیر و
بهرهوری برق
■ تقویت همکاری مشرتک علمی و پژوهشی
جهاددانشگاهی با وزارت کار
■ اخبار کوتاه
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آخرین اخبار تفاهمنامهها ،قراردادها و گسرتش همکاریهای جهاددانشگاهی
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تفاهم

امضای تفاهمنامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان ساتبا؛

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

توسعه همکاری در زمینه انرژیهای تجدید
پذیر و بهرهوری برق

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۳۱ ،فروردیـن مـاه:

جهاددانشـگاهی و سـازمان انرژیهـای تجدیـد پذیـر و
بهـرهوری انـرژی بـرق بـا هـدف اسـتفاده از ظرفیتهـای
علمـی ،فنـی و اجرایـی دو طـرف بـرای توسـعه
همکاریهـای آموزشـی-تحقیقاتی و فنـاوری بهمنظـور
برطـرف کـردن نیازهـای متقابـل بـا توجـه بـه اسـناد
باالدسـتی ،تفاهـم نامـه همـکاری امضـا کردنـد.
تفاهمنامـه همـکاری جهاددانشـگاهی و سـازمان
انرژیهـای تجدیـد پذیـر و بهـرهوری انـرژی بـرق بیـن
دکتـر محمـود کمانـی معـاون وزیـر و رییـس سـازمان
انرژیهـای تجدیـد پذیـر و بهـرهوری انـرژی برق (سـاتبا)
و دکتـر حمیدرضـا طیبی رییـس جهاددانشـگاهی ،منعقد
شد .
دو طـرف بـا در نظـر داشـتن اهـداف مشـترک ،در
راسـتای توسـعه همکاریهـای علمـی و فناورانـه دوجانبه
و بهمنظـور ارتبـاط سـازمان یافتـه و بهرهمنـدی از
دسـتاوردهای علمـی ،فـنآوری و امکانات بالقـوه و بالفعل
یکدیگـر در جهـت توسـعه فنـاوری و کاربـرد انرژیهـای
تجدیـد پذیـر و بهـرهوری انـرژی بـرق در کشـور ،قصـد
دارنـد تـا از طریق انعقـاد تفاهمنامـه زمینـه همکاریهای
مشـترک را فراهـم کننـد.
هـدف ایـن تفاهمنامـه اسـتفاده از ظرفیتهـای علمی،
فنـی و اجرایـی دو طـرف بـرای توسـعه همکاریهـای

آموزشـی-تحقیقاتی و فنـاوری بهمنظـور برطـرف کـردن
نیازهـای متقابـل بـا توجـه بـه اسـناد باالدسـتی اسـت.
بهرهگیـری از ظرفیتهـای علمـی ،اجرایـی و امکانـات
دو طـرف جهـت توسـعه پژوهـش و فناوریهـای کاربردی
مرتبـط بـا انرژیهـای تجدیـد پذیـر و بهـرهوری انـرژی
بـرق ،طراحـی ،سـاخت و تأمیـن تجهیـزات مـورد نیـاز
(دارای اولویـت) نیروگاههـای تجدیـد پذیـر ،بهکارگیـری
شـیوههای علمـی و تحقیقاتـی بهمنظـور توسـعه کاربـرد
انرژیهـای تجدیـد پذیـر و بهبـود مصـرف انـرژی برق در
کشـور ،افزایـش توانمنـدی سـرمایههای انسـانی کشـور
از طریـق همکاریهـای علمـی و آموزشـی دو طـرف و
برگـزاری دورههـا و کارگاههـای آموزشـی بهمنظـور ترویج
و تعمیـق علمـی انرژیهـای تجدیـد پذیـر و بهینهسـازی
مصـرف انـرژی بـرق و تعریـف و اجـرای فعالیتهـای
آموزشـی و پژوهشـی مشـترک مبتنـی بـر ظرفیـت و
امکانـات مسـتقر در جهـاد و نیـز سـایتهای سـاتبا از
محورهـای ایـن همـکاری اسـت.

جهاددانشگاهی
در زمینه ساخت انواع اینورترها و
کانورترها صاحب تکنولوژی است

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در

ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه توانمندیهای ایـن نهـاد اظهار
کـرد :در جهاددانشـگاهی توانمندیهـای بسـیار خوبی در
حوزههـای الکترونیـک قـدرت ،ماشـینهای الکتریکـی و
حـوزه مکانیـک وجـود دارد.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه در حـوزه الکترونیـک قدرت
روی سـاخت انـواع اینورترهـا و کانورترهـا صاحب حرف و
تکنولـوژی هسـتیم ،اظهـار کـرد :پروژههای بسـیار بزرگی
را بـرای صنایـع کشـور انجـام دادهایـم .آخریـن کاری که
در حـال انجـام هسـتیم سـاخت سیسـتم رانـش قطارهای
متـرو اسـت که بـاز ترکیبـی از کنتـرل الکترونیـک قدرت
و ماشـینهای الکتریکـی و مکانیـک اسـت کـه بـه لحـاظ
تکنولـوژی کاری بسـیار پیشـرفته و به لحـاظ ایمنی بحث
مهمی اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی افـزود :از گذشـته بـا توجـه
بـه ایـن کـه جهاددانشـگاهی علـم و صنعـت در حـوزه
الکترونیـک قـدرت و جهاددانشـگاهی خواجـه نصیـر در
زمینـه ماشـینهای الکتریـک کارهـای ارزنـدهای را انجام
داده اسـت فکـر میکردیـم در بحـث انرژیهـای تجدیـد
پذیـر ،نیروگاههـای خورشـیدی و نیروگاههـای بـادی
زمینههـای همـکاری خوبـی بیـن ایـن نهـاد بـا سـاتبا
وجـود دارد.
دکتـر طیبـی بـا ابـراز خرسـندی از ایـن کـه ایـن
فعالیتهـا بتوانـد در قالـب یـک تفاهـم نامـه توسـعه
پیـدا کنـد و کارهـا بسـیار کاربـردی و جـدی اجـرا شـود،
بیـان کـرد :از ایـن که قـرار اسـت  4هزارمـگاوات نیروگاه
خورشـیدی راه انـدازی شـود بسـیار خوشـحال هسـتیم و
امیدواریـم بتوانیـم در بحـث اینورترهـای مـورد نیـاز در
ایـن پـروژه سـهم جـدی داشـته باشـیم و قـول میدهیـم
کـه ایـن کار را بـه بهترین شـکل انجام داده و این ریسـک
معقـول شـما را بـا کار خـوب پاسـخ دهیـم.
وی ادامـه داد :در زمینههـای دیگـر ماننـد بحـث
پسـماندها هـم بـا توجـه بـه ایـن کـه خـود سـاتبا هـم
عالقـه منـد اسـت مـا نیـز عالقـه مند بودیـم و ایـن حوزه
از موضوعاتـی بـود که از سـال  1380به دنبـال آن بودیم؛
یعنـی یکـی از زمینههـای کاری جهاددانشـگاهی کنتـرل
آالیندههـا در زمینـه سـاخت الکتروفیلترهـا ،بـگ فیلترهـا
و برجهـای خنـک کننـده اسـت و تـا کنـون تجهیـزات
بیـش از  40کارخانـه را انجـام دادهایـم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان ایـن کـه در سـال
 1380بـا توجـه بـه اشـباعی کـه در صنعـت سـیمان بـه
وجـود آمـد ،تصمیـم گرفتیـم بـه دنبـال زمینـه جدیـد
کاری باشـیم و آن بحـث امحـاء زباله بود که در شـهرهای
بـزرگ به ویژه شـهرهای شـمالی مسـاله سـاز بـود ،گفت:
در بحـث امحـاء زبالـه و سـوزاندن زباله یکـی از بحثهای

در ادامــه ایــن مراســم دکتــر کمانــی بــا یــادآوری
تجربــه و خاطــرات خــوب کار کــردن بــا جهاددانشــگاهی،
اظهــار کــرد :ایــن مجموعــه دســتاوردهای بزرگــی در
عرصــه فنــاوری و برطــرف کــردن نیازهــای صنعتــی
داشــته اســت کــه در چنــد نمونــه از آن بنــده خــودم
درگیــر بــودم از جملــه بحــث ســاخت فرســتندههای
رادیویــی کــه کشــور را بــی نیــاز کــرد و میشــود گفــت
هــم شــروع کننــده و هــم تمــام کننــده صفــر تــا صــد
ایــن کار جهاددانشــگاهی خواجــه نصیــر بــود.
وی افــزود :جهاددانشــگاهی علــم و صنعــت نیــز در
حــوزه الکترونیــک قــدرت کــه بنــده بــه یــاد دارم کــه
در مجموعــه فرســتندههای رادیویــی و تأمیــن المــپ
در واقــع گرفتــار بودیــم کــه جهاددانشــگاهی آمــد و
بــا تکنولوژیهــای جدیــد ایــن کار را انجــام دادنــد.
خاطــرات بســیار خــوب مــا را امیــدوار میکنــد
کــه بتوانیــم در ایــن عرصــه هــم کار خوبــی بــا ایــن
مجموعــه انجــام دهیــم.
رییــس ســازمان انرژیهــای تجدیــد پذیــر و
بهــرهوری انــرژی بــرق (ســاتبا) ادامــه داد :نیــاز کشــور
در حــوزه انــرژی و احــداث نیــروگاه مختلــف نســبت بــه

ســنوات گذشــته بیشــتر شــده و بخشــی از ایــن هــم
بــرای حــوزه تجدیدپذیــر در نظــر گرفتــه شــده بــه
همیــن دلیــل نســبت رشــد حــوزه تجدیدپذیــر بســیار
خواهــد بــود.
وی تصریــح کــرد :برنامــه  10هــزار مگاواتــی کــه
دولــت یازدهــم اعــام کــرده بــود خوشــبختانه بــه نقطــه
شــروع اجــرا رســیده و مجــوز  4هزارمــگاوات خورشــیدی
را از شــورای اقتصــادی گرفتیــم و فراخــوان آن منتشــر
شــده و پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه طــی دو ســه
مــاه دیگــر نیــاز بســیار زیــادی در حــوزه تجهیــزات وارد
میشــود کــه بایــد بتوانیــم کــه صنعــت داخــل کشــور
بــه آن پاســخ دهــد.
دکتــر کمانــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در حــوزه پنــل
و ســلول هــم کارهایــی در حــال انجــام اســت ،تصریــح
کــرد :امــا در زمینــه اینورتــر بســیار نگــران هســتیم،
زیــرا همــه ایــن نیــاز و توســعه آن نبایــد از طریــق
خریــد خارجــی انجــام شــود کــه ایــن موضــوع یــک
کار جهــادی نیــاز دارد همــان گونــه کــه شــما تــا االن
کارهــای جهــادی زیــادی انجــام دادهایــد و همــت شــود
ایــن نیــاز بــه تأمیــن شــود.
رییـــس ســـازمان انرژیهـــای تجدیـــد پذیـــر و
ً
کامـــا
بهـــرهوری انـــرژی بـــرق افـــزود :از نظـــر مـــا کار
جـــدی اســـت ،زیـــرا در ایـــن بخـــش نگرانـــی تولیـــد
کنن ــده بح ــث ب ــازار اس ــت ک ــه از نظ ــر م ــا ای ــن ب ــازار
 ۱۰۰درصـــد فراهـــم اســـت چـــون هـــم در بودجـــه
آمـــده و هـــم مجوزهـــای آن صـــادر شـــده و هـــم
پهنههـــا و تفاهـــم نامـــه بـــا اســـتاندارها و شـــرکتهای
ســـرمایهگذار همـــه شناســـایی شـــدهاند .همـــه چیـــز
آم ــاده عق ــد ق ــرار اس ــت و زمان ــی ک ــه ق ــرارداد بس ــته
شـــد مجموعـــه شـــرکتهای ســـرمایهگذار بـــه
مـــوازات ایـــن کـــه مجوزهـــای احـــداث را میگیرنـــد
اقـــدام بـــه خریدهـــای مـــورد نیـــاز خـــود کـــرده و
ســـفارشها آغـــاز میشـــود .امیدواریـــم کار جـــدی
انجـــام شـــود و بتوانیـــم از همـــان ابتـــدا ســـفارشهای
خوبـــی بگیریـــد و داخلـــی ســـازی و تجـــاری ســـازی
شـــود.
وی ادامـــه داد :عـــاوه بـــر ایـــن چهـــار هـــزار
مـــگاوات ،ســـه هـــزار مـــگاوات بـــادی اســـت و ایـــن
آمادگـــی وجـــود دارد کـــه بـــا یکدیگـــر همـــکاری
کنیـــم زیـــرا ظرفیـــت در زمینـــه بـــادی زیـــاد نیســـت
و تنهـــا دو شـــرکت در ایـــن زمینـــه کار کـــردن کـــه

ه ــم بای ــد تقوی ــت بش ــه ام ــا ای ــن س ــه ه ــزار م ــگاوات
ب ــادی را در ح ــال گرفت ــن مج ــوز هس ــتیم و ای ــن ه ــم
مثـــل خورشـــید نهایـــی میشـــود کـــه از آن  ۱۰هـــزار
مـــگاوات ســـه هـــزار مـــگاوات دیگـــر کامـــل عملیاتـــی
شـــده بـــه مرحلـــه عملیاتـــی شـــدن رســـیده اســـت.
دکتـــر کمانـــی اظهـــار کـــرد :عـــاوه بـــر اینهـــا
مـــا بحثـــی را در نیروگاههـــا بـــرای حمایـــت از اقشـــار
تحـــت پوشـــش نهادهـــای داریـــم کـــه  ۵۵۰هـــزار
واحـــد در طـــول  4ســـال اســـت و ســـال اول 110
هـــزار مـــگاوات اســـت کـــه بهصـــورت  5کیلـــووات
پشـــت بامـــی هســـتند و بـــرای جاهایـــی کـــه ممکـــن
اســـت مســـاحت کافـــی نباشـــد بهصـــورت تجمیعـــی
اســـت و ایـــن هـــم نیـــاز زیـــادی در بخـــش اینورتـــر
هـــای کوچـــک دارد و بـــا توجـــه بـــا وجـــود  3ســـازنده
کوچ ــک در ای ــن ح ــوزه ای ــن نگران ــی وج ــود دارد ک ــه
بـــا وضعیـــت موجـــود پاســـخگوی نیازهـــا نباشـــند و
تأمینکنندههـــا ســـراغ اینورترهـــای بیکیفیـــت
برونـــد.
رییـــس ســـازمان انرژیهـــای تجدیـــد پذیـــر و
به ــرهوری ان ــرژی ب ــرق گف ــت :در ح ــوزه محیطزیس ــت
ســـوز نیـــز بـــرای مـــا بـــرای امســـال ایـــن اســـت کـــه
روی ش ــهرهای ش ــمالی و ب ــزرگ مش ــکل زبال ــه را ح ــل
کنیـــم کـــه حـــدود  ۳۰تـــا  ۴۰نیـــروگاه زبالهســـوزی
میشـــود بـــا ظرفیـــت  100مـــگاوات نیـــروگاه
زبالهســـوز میشـــود کـــه جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه
بـــه اینکـــه بـــه ایـــن موضـــوع عالقـــه منـــد اســـت
میتوانـــد ورود کنـــد و ســـاخت یـــک نمونـــه انجـــام
شـــود تـــا بـــه ســـراغ مراحـــل بعـــد برویـــم.
وی در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در حـــوزه
نیروگاههـــای حرارتـــی هـــم مـــا آمـــاده همـــکاری بـــا
جهاددانشـــگاهی هســـتیم ،اظهـــار کـــرد :امیدواریـــم
شـــروع ایـــن راه بـــرای کشـــور مبـــارک باشـــد و
بتوانیـــم بـــا توانایـــی و توانمنـــدی بـــاالی مجموعـــه
جهاددانش ــگاهی ای ــن کار ب ــزرگ را ب ــه نتیج ــه برس ــانیم
و تولیـــد انـــرژی کشـــور در حـــوزه تجدیـــد پذیـــر بـــر
مبنـــای دانـــش و فنـــاوری بومـــی شـــکل بگیـــرد.
همچنیـــن در ایـــن نشســـت مهنـــدس حمیـــد آب
روشـــن رییـــس جهاددانشـــگاهی علـــم و صنعـــت بـــه
ارائـــه گزارشـــی از فعالیتهـــا و توانمندیهـــای ایـــن
واحـــد پرداخـــت.
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بسـیار مهـم تمیزسـازی گاز اسـت؛ زیـرا در زبالـه انـواع
فلـزات سـنگین هـم وجـود دارد و سـوزانده شـده و گازها
متسـاعد میشـود؛ اگـر تمیزسـازی آن بـه خوبـی آنجـام
نشـود مشـکل ایجـاد میکنـد کـه جهاددانشـگاهی در
شـبیه سـازی گازهـا بـرای کارخانجـات سـیمان ،مـس و
فـوالد و آلومینیـوم خـوب کار کـرد.
دکتـر طیبـی افـزود :بنابرایـن بـا توجـه بـه عالقـه این
نهـاد و بـا بازدیـدی کـه از مجموعههـای خـارج از کشـور
انجـام دادیـم و متوجـه شـدیم روش کار در دنیـا چگونـه
اسـت ،پیشـنهاد مـا ایـن بـود تـا بـرای ایـن کـه از ایـن
فرصـت اسـتنفاده کنیـم اگـر بحـث خرید خارجـی زباله و
زبالـه سـوزی مطـرح اسـت تعـداد محـدودی از کار انجام
شـود و در مقابـل انتقـال فنـاوری صورت گیـرد ،حتی اگر
آنهـا هـم اسـتقبال نکننـد چـون مجموعـه مـا علمـی و
فنـاور اسـت در کنـار یـک پروژه که اجرا شـود بـه خودی
خـود بخشـی از فناوریهـا انتقـال پیـدا میکنـد.
وی بـا ابـراز تأسـف از ایـن کـه کشـور نتواسـته اسـت
تصمیـم خوبـی را در زمینـه پسـماند و بـه ویـژه زبالـه
سـوزها اتخـاذ کنـد ،اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه ایـن کـه
جهاددانشـگاهی هنـوز در ابتـدای ایـن کار اسـت و
اسـتانهای شـمالی و شـهرهای بـزرگ کشـور نیـاز بـه
امحـاء درسـت زبالـه و اسـتفاده از روشهـای درسـت آن
دارنـد در ایـن زمینـه آمادگـی همـکاری بـا ایـن سـازمان
هسـتیم کـه خوشـبخاته در تفاهـم نامـه آمـده اسـت.
رییــس جهاددانشــگاهی ادامــه داد :هــر زمــان فنــاور
داخلــی و تولیــد کننــده داخلــی موفــق بــوده اســت در
ســمت کارفرمایــی نیــز مدیرانــی بودهانــد کــه ایــن
ریســک معقــول را کردهانــد و ایــن فرصــت را دادهانــد.
البتــه طــرف مقابــل خــود را هــم درســت و آگاهانــه
انتخــاب کردهانــد ،امــا حمایــت آنهــا هــم بــوده کــه
باعــث شــده مــا بتوانیــم بــه حوزههــا ورود کنیــم و
بــدون اســتثناء در تمــام کارهایــی کــه انجــام دادهایــم و
مدیــران ایــن ریســک معقــول را کردهانــد ریســک آنهــا
را بــا کار خــوب پاســخ دادهایــم و فکــر هــم میکنیــم
در کشــور بــه لحــاظ نیــروی انســانی متخصــص مشــکلی
نداریــم و در بحــث تأمیــن قطعــات و تجهیــزات هــم
مشــکلی وجــود نــدارد.
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جهاددانشگاهی با وزارت کار
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جهاددانشگاهی ایجاد شده حرکت نوینی را در زمینه ارتقا
فرهنگ کار در کشور آغاز کنیم.

پیشگامی جهاددانشگاهی در حوزه
اشتغال و کارآفرینی در کشور

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۱۸ ،اسفندماه :تفاهمنامه
همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی
در راستای توسعه و ارتقاء فرهنگ کار (کارآفرینی،
مهارتآموزی ،تعاون و  )...با رویکرد اسالمی  -ایرانی و تحقق
بیانیه گام دوم انقالب و سیاستهای باالدستی توسعه کشور
به امضا رسید.
در راستای توسعه و ارتقاء فرهنگ کار (کارآفرینی،
مهارتآموزی ،تعاون و  )...با رویکرد اسالمی  -ایرانی و
تحقق بیانیه گام دوم انقالب و سیاستهای باالدستی
توسعه کشور ،تفاهمنامه همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و جهاددانشگاهی به امضای دکتر محمد چکشیان
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری
جهاددانشگاهی رسید.
از اهداف این تفاهمنامه که در حاشیه برگزاری نمایشگاه
دستاوردهای ششماهه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
نام «وزارت مردم» به امضا رسید ،میتوان به ارتقای فرهنگ
کار (کارآفرینی ،مهارتآموزی ،تعاون و  )...با رویکرد اسالمی
 ایرانی و تبیین ،ترویج و جاریسازی بیانیه گام دوم انقالبدر سطح وزارت مردم و جامعه هدف اشاره کرد.
موضــوع ایــن تفاهمنامــه شــامل تقویــت همــکاری
مشــترک در حوزههــای فرهنگــی – اجتماعــی جامعــه
هــدف ،همــکاری علمــی و پژوهشــی در خصــوص فرهنــگ
کار و ارتقــاء آن (کارآفرینــی ،مهارتآمــوزی ،تعــاون و )...
بــا رویکــرد اســامی – ایرانــی در عمــوم جامعــه و بیانیــه
گام دوم انقــاب جامعــه هــدف اســت.

ارتقا فرهنگ کار کشور با همکاری
وزارت مردم و جهاددانشگاهی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در این مراسم گفت :امیدواریم با همکاری
جهاددانشگاهی که یادگارهای انقالب اسالمی به شمار
میرود و با نگاه جهادی و انقالبی شکلگرفته است و
توانسته در حوزههای مختلف علمی ،پژوهشی ،اقتصادی،
فناوری خدمات ارزشمندی در کشور به اجرا رساند بتوانیم
حرکتهایی خوبی را در زمینه فرهنگ کار انجام دهیم.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگی کار گفت :یکی از
موضوعاتی که در وزارت مردم در دستور کار قرار داریم
بحث فرهنگ کار است و در همین رابطه دبیرخانه ملی ستاد
فرهنگ کار در وزارتخانه شکلگرفته و این تفاهمنامه از اولین
جلسات در این رابطه است.
دکتر چکشیان با بیان این که اولین دولت گام دوم
انقالب هستیم و امیدواریم با نگاههای خالقانه در مسیر
ارتقای فرهنگ کار و کارآفرینی قدم برداریم ،افزود :یکی
از اصلیترین موانع تولید و پیشرفت کشور در بحث فرهنگی
است و مقام معظم رهبری دو ماه پیش در جمع نخبگان
مطرح فرمودند که از مهمترین موانع تولید مقوله فرهنگی
است و برای این که بتوانیم به سمت پیشرفت ایرانی اسالمی
حرکت کنیم و به رشد اقتصادی و ارتقاء بهرهوری دستیابیم
یکی از الزامات و اولویتها اساسی ارتقای فرهنگ کار است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ادامه داد :امیدوارم بتوانیم در گام دوم انقالب و
همافزایی که با امضای این تفاهمنامه بین وزارت مردم و

دکتر پورعابدی نیز در این مراسم بابیان این که کار در
تمام شئون زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم جای دارد و
بخش عظیمی از هویت هر فرد را تشکیل میدهد ،گفت:
در کشورمان به مقوله کار بیشتر در حوزه اقتصادی توجه
میشود ،اما ابعاد فرهنگی کار بسیار حائز اهمیت است.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با اشاره به
مفهوم فرهنگ کار ،وجدان کار ،رضایت از کار ادامه داد :ابعاد
فرهنگی در حوزه کار تأثیر بسیار زیادی دارد و شاید بیش
از مسائل اقتصادی مهم باشد و حتی مفهوم توسعهیافتگی
و یا توسعهنیافتگی کشورها را نیز میتوانیم در این حوزه
بررسی کنیم.
وی با بیان این که متاسفانه در مواردی در کشورمان
فرهنگ کار و بهرهوری پایین است ،افزود :اما وقتی برخی
سازمانهای موفق را بررسی میکنیم میبینیم که بحث
مهم در پیشرفت آنها و فرهنگ کار بوده است .همچنین در
زمینه مذهبی نیز به اهمیت کار و کسب روزی حالل تاکید
بسیاری شده که نشان میدهد باید در زمینه فرهنگی ،کار
بیشتری را انجام دهیم.
دکتر پورعابدی در ادامه با اشاره به اقدامات جهاددانشگاهی
در حوزه اشتغال و کارآفرینی گفت :از اوایل سال  1379با
توجه به افزایش کمی که در آموزش عالی کشور مشاهده
شد این نهاد مشکل اشتغال دانشآموختگان را در آینده
پیشبینی و برای حل این مشکل سازمان همیاری اشتغال را
تأسیس کرد و در ادامه اولین دوره تربیت مربی کارآفرینی با
همکاری وزارت کار توسط جهاددانشگاهی برگزار شد.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی راهاندازی اولین
کاریابی الکترونیکی به نام جابایران را اقدام دیگری در این
زمینه دانست و گفت :فعالیتهای جهاددانشگاهی با تأسیس
روزنامه بازارکار در آن سال بهمنظور معرفی فرصتهای
شغلی برای دانشآموختگان توسعه یافت که در دورهای تیراژ
این نشریه به  ۱۵۰هزار نسخه رسید که هماکنون فعالیت آن
بهصورت الکترونیکی ادامه دارد.
وی همچنین به موضوع مشاغل آینده و آینده مشاغل
اشاره کرد و با بیان این که بسیاری از مشاغل که هماکنون
وجود دارد ممکن است در آینده شاهد آنها نباشیم ،گفت:
برای رصد این مشاغل مدرسه مهارت را در جهاددانشگاهی
راهاندازی کردیم و از دیگر اقدامات جهاددانشگاهی فعالیت در
زمینه مشاغل خانگی برای دانشآموختگان است که همکاری
خوبی را با وزارت مردم داریم و امضای این تفاهمنامه نیز
میتواند زمینه توسعه همکاریهای این نهاد انقالبی با وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را ارتقاء بخشد.

اخبار کوتاه

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان ۲۴ ،فروردیـــن
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جهاددانشگاهی سیستان و
بلوچستان و اداره کل زندان های
استان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی سیســـتان و

بلوچس ــتان ۲۲فروردی ــن  ، ۱۴۰۱در جلس ــه ای تفاه ــم نام ــه
همـــکاری مشـــترک بیـــن جهاددانشـــگاهی سیســـتان و
بلوچســـتان و اداره کل زندانهـــا و اقدامـــات تامینـــی
و تربیتـــی اســـتان بـــه امضـــاء رســـید.
در ایـــن نشســـت عبـــاس صفـــدری رییـــس
جهاددانشـــگاهی سیســـتان و بلوچســـتان بـــا اعـــام
آمادگـــی جهاددانشـــگاهی سیســـتان و بلوچســـتان
مبنـــی بـــر ارایـــه خدمـــات در زمینـــه هـــای مختلـــف
آموزش ــی ،پژوهش ــی ،اف ــکار س ــنجی،فرهنگی و اط ــاع
رســـانی بـــه اداره کل زنـــدان هـــای اســـتان گفـــت:
توانمنـــدی هـــای جهاددانشـــگاهی در حـــوزه هـــای
مختلـــف علمـــی و پژهشـــی و آموزشـــی ایـــن فرصـــت
را ب ــرای س ــایر دس ــتگاه ه ــا فراه ــم آورده ت ــا بتوانن ــد
از ای ــن ظرفی ــت در جه ــت پیش ــبرد اه ــداف س ــازمانی
خـــود اســـتفاده کننـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی سیســـتان و بلوچســـتان
بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه جهاددانشـــگاهی یـــک نهـــاد
برخواس ــته از مت ــن انق ــاب اس ــت اظه ــار ک ــرد :ب ــدون
ش ــک ،ب ــا توج ــه ب ــه تمرک ــزی ک ــه جه ــاد دانش ــگاهی
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دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه
ادیان و مذاهب

روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ ۰۸اســـفند

 : ۱۴۰۰رییـــس دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ از انعقـــاد
تفاهمنامـــه همکارىهـــای آموزشـــى  ،پژوهشـــی و
بینالملـــل بیـــن دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ وابســـته
ب ــه جهاددانش ــگاهی و دانش ــگاه ادی ــان و مذاه ــب خب ــر
داد.
ب ــه منظ ــور گس ــترش هم ــکاری در ام ــور آموزش ــی،
پژوهشـــی و توســـعه   ارتباطـــات بینالمللـــی،
تفاهمنامـــه همـــکارى بیـــن دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ
و دانشـــگاه ادیـــان و مذاهـــب امضـــاء شـــد.
فراهـــم کـــردن زمینـــه بهرهبـــرداری از
ظرفیتهـــای دانشـــجویی و هیـــات علمـــی طرفیـــن
در زمینـــه مســـائل آموزشـــی و پژوهشـــی ،اعطـــای
بـــورس تحصیلـــی و فرصتهـــای مطالعاتـــی بـــه
صـــورت متقابـــل ،همـــکاری در فراینـــد عضویـــت در
ســـازمانها و نهادهـــای بیـــن المللـــی و مشـــارکت
در نشـــر اندیشـــههای اســـامی از مفـــاد اصلـــی ایـــن
تفاهـــم نامـــه اســـت.
ایـــن تفاهـــم نامـــه روز پنجشـــنبه  5اســـفندماه بـــه
امض ــای دکت ــر س ــید س ــعید هاش ــمی ریی ــس دانش ــگاه
علـــم و فرهنـــگ و ســـید ابوالحســـن نـــواب رییـــس
دانشـــگاه ادیـــان و مذاهـــب رســـید.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

مـــاه :ق ــرارداد آموزش ــی بی ــن س ــازمان جهاددانش ــگاهی
علـــوم پزشـــکی تهـــران و واحـــد همـــدان بـــه امضـــای
دو ط ــرف رس ــید.
علـــی کالنترنیـــا رییـــس جهاددانشـــگاهی همـــدان
ضم ــن اع ــام ای ــن خب ــر گف ــت :ای ــن ق ــرارداد آموزش ــی
جهـــت همـــکاری در اجـــرای دورههـــای آموزشـــی
پزشـــکی و دندانپزشـــکی بیـــن جهاددانشـــگاهی علـــوم
پزشـــکی تهـــران و جهاددانشـــگاهی همـــدان منعقـــد
شـــد.
کالنترنی ــا اف ــزود :ب ــا اخ ــذ مجوزه ــای الزم از مراج ــع
ذی صـــاح و ارایـــه ســـرفصلهای آموزشـــی از ســـوی
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران بـــه زودی
دورههـــای زیـــر مجموعـــه پزشـــکی و دندانپزشـــکی
در اســـتان همـــدان بـــه همـــت معاونـــت آموزشـــی
جهاددانشـــگاهی اســـتان برگـــزار میشـــود.
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سازمان جهاددانشگاهی علوم
پزشکی تهران با واحد همدان

اســـتان بـــر سیاســـتهای جهاددانشـــگاهی در کشـــور
و پتانســـیلهای بالقـــوه اســـتان دارد ،فعالیتهـــای
آموزشـــی و پژوهشـــی خـــود را همراســـتا بـــا گامهـــای
بلنـــد آمـــوزش کشـــور ،بـــه طـــور کمـــی و کیفـــی
افزایـــش داده اســـت.
صفـــدری اظهـــار کـــرد :حـــوزه آمـــوزش در
جهاددانش ــگاهی ،نگاه ــی کارب ــردی ب ــه مهارتآم ــوزی،
اشـــتغال و آمـــوزش توانمندیهـــای بهدســـتآمده از
کســـب فناوریهـــا دارد.
وی تصریـــح کـــرد :رویکـــرد جهاددانشـــگاهی در
دورههـــای آموزشـــی بلنـــد مـــدت و تمرکـــز بـــر
دورههـــای تحصیـــات تکمیلـــی بـــا هـــدف کاربـــردی
کـــردن دانـــش فنـــی اســـت.
صفـــدری همچنیـــن بـــا بیـــان ایـــن کـــه ظرفیـــت
و تـــوان علمـــی جهاددانشـــگاهی روز بـــه روز در حـــال
توســـعه و گســـترش اســـت افـــزود :معتقدیـــم کـــه
جه ــاد دانش ــگاهی ب ــا به ــره گی ــری از ت ــوان و ظرفی ــت
مجموعـــه جهاددانشـــگاهی کشـــور مـــی توانـــد در
توســـعه دانـــش بنیـــان اســـتان بیشـــتر نقـــش افرینـــی
کن ــد ریی ــس جهاددانش ــگاهی اس ــتان ادام ــه داد :ارای ــه
آموزشهـــای مهـــارت محـــور توســـط جهاددانشـــگاهی
کمـــک شـــایانی بـــه اشـــتغال زندانیـــان خواهـــد کـــرد.
وی گفـــت :آمادگـــی داریـــم تمامـــی آموزشهـــای
موردنیـــاز در حـــوزه هـــای اشـــتغال ،فرهنـــگ ،قرآنـــی،
تربیتـــی اداره کل زندانهـــای اســـتان را از ســـوی
جهاددانشـــگاهی سیســـتان و بلوچســـتان ارایـــه دهیـــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی سیســـتان و بلوچســـتان
ارایـــه آموزشهـــای نویـــن در میـــان اقشـــار مختلـــف
جامعـــه را الزمـــه کاهـــش بـــزه و آســـیب در جامعـــه
عنـــوان کـــردو افـــزود :زندانیـــان و خانوادههـــای آنـــان
ب ــه عن ــوان یک ــی از آس ــیب پذیرتری ــن اقش ــار جامع ــه
بایســـتی بســـیار مـــورد توجـــه قـــرار گیرنـــد کـــه در
ایـــن راســـتا جهاددانشـــگاهی اســـتان آمادگـــی خـــود
را جهـــت ارائـــه آمـــوزش نویـــن و کاربـــردی بـــه ایـــن
قشـــر از جامعـــه در اســـتان اعـــام مـــی کنـــد.
همچنی ــن در ای ــن نشس ــت محمدحس ــین خس ــروی
مدیـــرکل زنـــدان هـــا و اقدامـــات تامینـــی و تربیتـــی
سیســـتان و بلوچســـتان نیـــز ضمـــن ابـــراز خرســـندی
از همـــکاری مشـــترک بـــا جهـــاد دانشـــگاهی اســـتان،
بـــا بیـــان اینکـــه مجـــازات حبـــس ،اثـــر بخشـــی الزم
بـــرای بازاجتماعـــی مجـــرم را نـــدارد گفـــت :رســـیدگی
ب ــه بخ ــش اش ــتغال زندانی ــان ت ــوأم ب ــا آم ــوزش ه ــای
جانبـــی از مـــواردی اســـت کـــه نقـــش مســـتقیم در
ارتقـــا ســـطح فرهنـــگ مددجویـــان دارد.
خســـروی بیـــکاری و وقـــوع جـــرم در جامعـــه را
ماحصـــل عـــدم توجـــه بـــه مهـــارت آمـــوزی در میـــان
آحـــاد مختلـــف جامعـــه بخصـــوص جوانـــان دانســـت و
بی ــان ک ــرد :ب ــا توس ــعه گس ــترش آموزشه ــای نوی ــن
و کاربـــردی در میـــان زندانیـــان ،عـــاوه بـــر اینکـــه
زمنیـــه اشـــتغال آنـــان پـــس از آزادی تـــا حـــدودی
فراهـــم خواهـــد شـــد از طـــرف دیگـــر اوقـــات فراغـــت
آن ــان نی ــز ب ــه بهتری ــن ش ــیوه ممک ــن مدیری ــت و ب ــه

ایـــن ترتیـــب آســـیبهای زنـــدان نیـــز بـــه حداقـــل
ممکـــن خواهـــد رســـید.
مدیـــرکل زندانهـــای اســـتان ،خانوادههـــای
زندانیـــان را از اولویتهـــای مهـــم ســـازمان زندانهـــا
دانســـت و گفـــت :خانوادههـــای زندانیـــان هیـــچ
نقش ــی در وق ــوع ج ــرم ندارن ــد ک ــه در همی ــن راس ــتا
ســـازمان زندانهـــا بـــه آنـــان بـــه عنـــوان عضـــوی
مهـــم از جامعـــه هـــدف خـــود همـــواره توجـــه ویـــژه
دارد ک ــه امیدواری ــم ب ــا توس ــعه آموزشه ــای مختل ــف
باالخـــص در حـــوزه مشـــاغل خانگـــی در میـــان ایـــن
خانـــواده هـــا ،بتوانیـــم رســـالت خـــود را بـــه نحـــو
شایســـته بـــه ســـرمنزل برســـانیم.
وی بیـــان کـــرد :از ظرفیـــت جهاددانشـــگاهی بـــرای
توســـعه اشـــتغال زندانیـــان کـــه یکـــی از اولویتهـــای
اصلـــی در بحـــث توانمندســـازی آنـــان و رفـــع
دغدغههـــای معیشـــتی خانـــواده آنـــان اســـت اســـتفاده
خواهیـــم کـــرد.
مدیـــرکل زندانهـــای اســـتان بـــا بیـــان ایـــن کـــه
امیدواری ــم ب ــا هم ــکاری جهاددانش ــگاهی بتوانی ــم بح ــث
اشـــتغال را در همـــه زندانهـــای اســـتان نهادینـــه
کنی ــم ،ادام ــه داد :از س ــال گذش ــته سیاس ــتی را ش ــروع
کردهایـــم و ادامـــه نیـــز دارد کـــه بـــا توجـــه بـــه آن
توانســـتیم بـــا همـــکاری تمـــام ارگانهـــای انقالبـــی
و نهادهـــای ذیربـــط در بحـــث اشـــتغال آمـــوزش و
توانمن ــد ک ــردن زندانی ــان اقدام ــات خوب ــی را پیگی ــری
کنیـــم.
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دیگر
مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی
در حوزه مختلف
■ رومنایی از شامره جدید نرشیه رایحه با حضور رییس
جهاددانشگاهی
■ چشمگیر بودن موفقیتهای بانوان رشکتهای پارک علم و
فناوری الربز
■ آغاز مطالعات طرح ایجاد قطب دامپروری مهدیشهر
■ توسعه همکاریهای جهاددانشگاهی کرمانشاه و شهرداری استان
■ تولید محصوالت خوبی در رشکتهای تحت پوشش پارک علم و
فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه
■ نشست مشرتک رسپرست جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با
رییس دانشگاه صنعتی ارومیه
■ مدیران بوشهر در توسعه پژوهش و فناوری از ظرفیت
جهاددانشگاهی استفاده کنند
■ و ...
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دیگــر
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رومنایی از شامره جدید نرشیه رایحه
با حضور رییس جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور،

 ۲۳اســـفند مـــاه :مراســـم رونمایـــی از نشـــریه رایحـــه؛
ویژهنامـــه عالمـــه محمدرضـــا حکیمـــی بـــا حضـــور
ریاســـت جهاددانشـــگاهی و هیـــات مدیـــره خبرگـــزاری
بینالمللـــی قـــرآن (ایکنـــا) برگـــزار شـــد.
آخریـــن شـــماره نشـــریه رایحـــه کـــه بـــه بزرگداشـــت
مرحـــوم عالمـــه محمدرضـــا حکیمـــی اختصـــاص دارد،
همزمـــان بـــا برگـــزاری جلســـه هیاتمدیـــره ایـــن
خبرگـــزاری ،بـــا حضـــور اعضـــا؛ حمیدرضـــا طیبـــی
رییـــس جهاددانشـــگاهی ،محســـن اســـماعیلی عضـــو
مجل ــس خب ــرگان رهب ــری ،جم ــال رحیمی ــان و عیس ــی
علی ــزاده معاون ــان فرهنگ ــی و هماهنگ ــی و ام ــور مجل ــس
و ابوالقاســـم قاســـم رییســـی مدیـــرکل روابـــط عمومـــی
جهاددانشـــگاهی و محمدحســـین حســـنی رییـــس
س ــازمان قرآن ــی دانش ــگاهیان کش ــور و مدیرعام ــل ایکن ــا
رونمایـــی شـــد.
در ایـــن نشســـت پـــس از تـــاوت آیاتـــی از کالماهلل
مجیـــد ،محمدحســـین حســـنی رییـــس ســـازمان قرآنـــی
دانشـــگاهیان کشـــور ،بـــا تبریـــک اعیـــاد شـــعبانیه و روز
ج ــوان ،ضم ــن گزارش ــی کوت ــاه از محتوی ــات و مندرج ــات
ایـــن شـــماره از رایحـــه اظهـــار کـــرد :مـــا بنـــای تعریـــف

از کار خودمـــان را نداریـــم ،امـــا ایـــن شـــماره از رایحـــه
ب ــه دلی ــل اینک ــه ح ــاوی مطالب ــی اختصاص ــی اس ــت ک ــه
قبـــا منتشـــر نشـــده اســـت ،در نـــوع خـــود ارزشـــمند
و کمنظیـــر اســـت و امیدواریـــم کـــه مـــورد اســـتفاده
جامعـــه علمـــی و اهـــل فضـــل قـــرار بگیـــرد.
در ادامـــه ایـــن نشســـت کریـــم فیضـــی ،دبیـــر
ویژهنام ــه ،گ ــزارش کوتاه ــی از رون ــد کار ای ــن ش ــماره از
مجلـــه قرآنـــی رایحـــه ارایـــه داد و گفـــت :کاری کـــه بـــه
همـــت دوســـتان و همـــکاران خبرگـــزاری ایکنـــا صـــورت
گرف ــت ،در واق ــع ادای دین ــی کوچ ــک ب ــه مق ــام ش ــامخ
زندهیـــاد عالمـــه حکیمـــی اســـت کـــه در چنـــد بخـــش
س ــامان گرفت ــه اس ــت .در بخ ــش گفتوگ ــو ب ــا نزدی ــکان
عالم ــه از جمل ــه ب ــرادر ایش ــان اس ــتاد محم ــد حکیم ــی،
گفتوگـــو انجـــام شـــده اســـت کـــه از نویســـندگان
الحیـــات و از بـــزرگان روزگار ماســـت.
وی در ادامـــه توضیـــح داد :ســـعی کردیـــم بـــا توجـــه
بـــه اینکـــه رایحـــه نشـــریهای قرآنـــی اســـت ،فصـــل
چشـــمگیری را بـــه اندیشـــهها و آراء و آداب قرآنـــی
اس ــتاد فقی ــد اختص ــاص دهی ــم و در عی ــن ح ــال از تفک ــر
انتقـــادی هـــم غفلـــت نکردیـــم تـــا نـــگاه اشـــخاصی کـــه
احیانــاً ب ــه روش فک ــری اس ــتاد حکیم ــی نق ــد دارن ــد ،در

محتـــوا غایـــب نباشـــد و امیـــد کـــه مقبـــول درگاه الهـــی
قـــرار بگیـــرد و زمینهســـاز آشـــنایی نســـل جـــوان بـــا
تفکـــرات یـــک اســـتاد فقیـــد و ناشـــناخته بشـــود.
در ادامـــه محســـن اســـماعیلی عضـــو مجلـــس
خبـــرگان رهبـــری و عضـــو هیاتمدیـــره ســـازمان
قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور ،ضمـــن تشـــکر از دســـت
ان ــدرکاران مجل ــه قرآن ــی رایح ــه ،ب ــه تجلی ــل از مق ــام
علمـــی و عملـــی اســـتاد فقیـــد محمدرضـــا حکیمـــی
پرداخـــت و از او بهعنـــوان یـــک «عالـــم روشـــنفکر
مردمـــی» یـــاد کـــرد کـــه هـــر ســـه ضلـــع شـــخصیتی
او ،م ــورد تایی ــد تم ــام جامع ــه علم ــی کش ــور و حت ــی
روشـــنفکران بـــود.
اس ــتاد دانش ــگاه ته ــران تاکی ــد ک ــرد :ویژگ ــی اس ــتاد
حکیم ــی ای ــن ب ــود ک ــه در عی ــن داش ــتن مق ــام ح ــوزوی
و مذهبـــی ،جنبـــه روشـــنفکری واقعـــی هـــم داشـــت و
م ــورد قب ــول جامع ــه روش ــنفکران ب ــود و در عی ــن ح ــال
از م ــردم ،ب ــا م ــردم و در می ــان م ــردم ب ــود؛ چی ــزی ک ــه
در ع ــرف روش ــنفکری کاری کممانن ــد اس ــت ک ــه وقت ــی
بـــا عدالتخواهـــی ایشـــان ترکیـــب میشـــد ،چهـــرهای
منحصربهفـــرد از ایشـــان ارایـــه مـــیداد.
محســـن اســـماعیلی بـــا اســـتناد بـــر تاکیـــد
نهجالبالغـــه بـــه عدالتطلبـــی عالمـــان دینـــی ،یـــادآوری
کـــرد کـــه هیچیـــک از موافقـــان و حتـــی مخالفـــان ،در
صداق ــت و خل ــوص اس ــتاد محمدرض ــا حکیم ــی و آنچ ــه
او بـــا اخـــاص و ســـوز دل دربـــاره عدالـــت بهخصـــوص
عدالـــت اقتصـــادی میگفـــت ،تردیـــد ندارنـــد و ایـــن
موضـــوع مهمـــی اســـت .فقـــدان ایشـــان یـــک خســـارت
ب ــزرگ ب ــه جامع ــه علم ــی ح ــوزوی و دانش ــگاهی و م ــردم
م ــا ب ــود و حقیقتــاً جامع ــه م ــا ب ــا از دس ــت دادن ایش ــان
متضـــرر شـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه کتـــاب «الحیـــات» و تالشهـــای
آن اســـتاد فقیـــد در تفســـیر و اعـــام حیـــات طیبـــه،
ضمـــن تشـــکر از دســـتاندرکاران ویژهنامـــه مجلـــه
رایحـــه ،خواســـتار ترویـــج اندیشـــههای اســـتاد حکیمـــی
بـــا تمرکـــز بـــر مضامیـــن برجســـته الحیـــات شـــد.
در ادامـــه مراســـم ســـید حمیدرضـــا طیبـــی ،رییـــس
جهاددانشــگاهی در ســخنانی بــا اشــاره بــه جایــگاه علمــی
اس ــتاد محمدرض ــا حکیم ــی ،اظه ــار ک ــرد :ب ــا توج ــه ب ــه
ایـــن کـــه شـــرایط فعلـــی ،امـــکان مطالعـــه کتـــاب را از
برخ ــی اقش ــار م ــردم س ــلب ک ــرده اس ــت ،بس ــیار خ ــوب
و بهجاســـت کـــه اندیشـــههای مهـــم اســـتاد فقیـــد
عالم ــه حکیم ــی ب ــا تمرک ــز ب ــر روح مطال ــب و مقص ــود
ایشـــان بهصورتهـــای کامـــا کوتـــاه و بـــا روشهـــای
نویـــن در فضـــای مجـــازی منتشـــر شـــود تـــا افـــراد
بیشـــتری بـــرای مطالعـــه و آشـــنایی بـــا اندیشـــههای
ایشـــان ترغیـــب و تشـــویق شـــوند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در سفر به الربز:

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 18 ،فروردیـــن مـــاه:

معـــاون رییـــس جمهـــور در امـــور زنـــان و خانـــواده
در ســـفر بـــه اســـتان البـــرز از پـــارک علـــم و فنـــاوری
جهاددانشـــگاهی و مرکـــز ســـاماندهی و توســـعه مشـــاغل
خانگـــی البـــرز بازدیـــد کـــرد.
دکتـــر انســـیه خزعلـــی معـــاون رییـــس جمهـــور
در امـــور زنـــان و خانـــواده ،در حاشـــیه ســـفر رییـــس
جمهـــور بـــه اســـتان البـــرز از پـــارک علـــم و فنـــاوری
جهاددانشـــگاهی بازدیـــد و دســـتاوردهای بانـــوان در
شـــرکتهای فنـــاور و دانشبنیـــان ایـــن پـــارک را در
بخـــش تولیـــد و صـــادرات چشـــمگیر خوانـــد.
دکتـــر خزعلـــی در حاشـــیه بازدیـــد از واحدهـــا و
کارگاههـــای دانشبنیـــان تحـــت مدیریـــت بانـــوان

مســـتقر در پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز ،از اینکـــه
در ایـــن مرکـــز شـــرکتهای دانشبنیـــان توســـط
خانمهـــا یـــا بهصـــورت خانوادگـــی اداره میشـــود،
ابـــراز خرســـندی کـــرد.
وی ضرورت حمایت از این بانوان که در بستر نوآوریها
تالش وافری را به کار گرفتهاند مورد تاکید قرار داد.
دکتــر خزعلــی افــزود :در ایــن بازدیــد موفقیتهــای
بســیار خوبــی را شــاهد بودیــم؛ زیــرا ایــن دانشبنیانهــا
بــا مدیریــت بانــوان بخشــی از نیــاز بــازار را تامیــن کــرده
و حتــی در مــواردی صــادرات نیــز داشــتهاند ،لــذا
نهــاد ریاســت جمهــوری از ایــن زنــان کوشــا در بحــث
فناوریهــای نویــن حمایــت خواهــد کــرد.
وی تصریـــح کـــرد :مـــا پشـــتیبانیهای الزم را از ایـــن
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بانـــوان بـــر عهـــده خواهیـــم داشـــت تـــا زمینـــه بـــرای
توســـعه فعالیتهـــای نوآورانـــه در جامعـــه مهیـــا شـــود.
معـــاون رییـــس جمهـــور در امـــور زنـــان و خانـــواده
بـــا اشـــاره بـــه درخواســـت برخـــی دانشبنیانهـــا
بـــرای دریافـــت تســـهیالت و بعضـــا تمدیـــد مجـــوز
فعالیتهایشـــان اظهـــار کـــرد :رفـــع اینگونـــه مشـــکالت
را پیگیـــری و مـــورد بررســـی قـــرار خواهیـــم داد.
وی افـــزود :یـــک ســـری مشـــکالت مطـــرح شـــده
در جریـــان ایـــن بازدیـــد نیـــز مربـــوط بـــه ضامـــن و
وثیقههـــای بانکـــی اســـت کـــه ســـعی میکنیـــم ایـــن
مشـــکالت را بهویـــژه بـــرای خانمهـــای سرپرســـت
خانـــوار برطـــرف کنیـــم.
معـــاون امـــور زنـــان و خانـــواده ریاســـت جمهـــوری
همچنی ــن در ای ــن س ــفر یــکروزه از مرک ــز س ــاماندهی و
توســـعه مشـــاغل خانگـــی البـــرز نیـــز بازدیـــد کـــرد.
وی ضمـــن بازدیـــد از بخشهـــا و غرفههـــای مختلـــف
مش ــاغل خانگ ــی در مرک ــز س ــاماندهی و توس ــعه مش ــاغل
خانگ ــی الب ــرز ،ب ــا فع ــاالن ه ــر ی ــک از بخشه ــای ای ــن
مرکـــز بـــه گفتوگـــو پرداخـــت.
معـــاون امـــور زنـــان و خانـــواده رییـــس جمهـــور
در رونـــد ایـــن بازدیـــد بـــا مشـــاغل خانگـــی مختلـــف
مســـتقر در ایـــن مرکـــز از جملـــه صنعـــت ،کشـــاورزی،
صنایعدســـتی ،همچنیـــن مشـــاوره تخصصـــی مشـــاغل
خانگـــی و غیـــره آشـــنا شـــد.
در ایـــن بازدیـــد فعـــاالن حـــوزه مشـــاغل خانگـــی
در هـــر بخـــش بهصـــورت مجـــزا بـــا معـــاون رییـــس
جمهـــور بـــه گفتوگـــو پرداختنـــد ،توضیحاتـــی در
خصـــوص فعالیتهـــای خـــود ارایـــه دادنـــد و همچنیـــن
از مشـــکالت خـــود در حـــوزه مشـــاغل خانگـــی گفتنـــد.
عمـــده مشـــکالت فعـــاالن مشـــاغل خانگـــی در
خصـــوص تســـهیالت و دشـــواریهای دریافـــت وام بـــود،
در همی ــن راس ــتا از مع ــاون ریی ــس جمه ــور درخواس ــت
نـــگاه ویـــژه در ایـــن زمینـــه داشـــتند.
در مرکـــز ســـاماندهی و توســـعه مشـــاغل خانگـــی،
فعـــاالن ایـــن حـــوزه شناســـایی و بـــه قابلیتهـــای آنـــان
پرداختـــه میشـــود و همچنیـــن نیازهـــای آموزشـــی و
تخصصیشـــان ارزیابـــی میشـــود.
گفتنـــی اســـت ،رییـــس جمهـــور در قالـــب
نوزدهمیـــن ســـفر اســـتانی هیـــات دولـــت و در ســـال
"تولیـــد ،دانشبنیـــان ،اشـــتغال آفریـــن" بهمنظـــور
بررســـی اولویتهـــای توسعهبخشـــی و تصمیمگیـــری
بـــرای رفـــع مشـــکالت مـــردم از اســـتان البـــرز بازدیـــد
کـــرد.

رسپرست جهاددانشگاهی سمنان خرب داد:

سال بیست و سوم│شماره186

آغاز مطالعات طرح ایجاد قطب
دامپروری مهدیشهر
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دیگــر

طی نشستی تاکید شد؛

توسعههمکاریهای
جهاددانشگاهی کرمانشاه و
شهرداری استان

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ســـمنان ۲۰ ،فروردیـــن مـــاه :سرپرس ــت جهاددانش ــگاهی
ســـمنان از آغـــاز مطالعـــات طـــرح ایجـــاد قطـــب دامپـــروری شهرســـتان مهدیشـــهر
توســـط ایـــن نهـــاد بـــا همـــکاری ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان خبـــر داد.
عل ــی منصف ــی راد سرپرس ــت جهاددانش ــگاهی س ــمنان در جلس ــه هماهنگ ــی ایج ــاد
قط ــب دامپ ــروری مهدیش ــهر ک ــه ب ــا حض ــور مدی ــرکل دفت ــر س ــرمایهگذاری و اش ــتغال
اســـتانداری ســـمنان و برخـــی مســـوولین برگـــزار شـــد ،گفـــت :ایســـتگاه اصـــاح نـــژاد
قـــوچ سنگســـری در راســـتای تکمیـــل طـــرح قطـــب دامپـــروری کشـــور در شهرســـتان
مهدیشـــهر بـــا مدیریـــت جهاددانشـــگاهی ســـمنان ایجـــاد و مطالعـــات ایـــن طـــرح نیـــز
آغ ــاز ش ــده اس ــت.
وی افـــزود :یکـــی از طرحهـــای فناورانـــه جهاددانشـــگاهی ســـمنان در ســـال جـــاری
ایجـــاد مرکـــز اصـــاح نـــژاد دام سنگســـری در شهرســـتان مهدیشـــهر اســـت کـــه در
راس ــتای عملیات ــی ش ــدن قط ــب دامپ ــروری کش ــور در شهرس ــتان مهدیش ــهر در ح ــال
راهانـــدازی اســـت.
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی ســـمنان اضافـــه کـــرد :بـــا توجـــه بـــه دســـتور ریاســـت
محت ــرم جمه ــوری در س ــفر س ــال گذش ــته ب ــه اس ــتان س ــمنان مبن ــی ب ــر تبدیلش ــدن
شهرســـتان مهدیشـــهر بـــه قطـــب دامپـــروری کشـــور ،در ایـــن حـــوزه نیـــز دو طـــرح
فناورانـــه از ســـوی جهاددانشـــگاهی ســـمنان تهیـــه و ارایـــه شـــده اســـت و امیدواریـــم
بـــا حمایتهـــا و مســـاعدتهایی کـــه انجـــام خواهـــد شـــد بتوانیـــم اقدامـــات خوبـــی
انجـــام دهیـــم.
منصفـــی راد افـــزود :مطالعـــات ایـــن طـــرح در بخـــش ایجـــاد مجتمـــع قطـــب
دامپ ــروری مهدیش ــهر و همچنی ــن تجهی ــز ایس ــتگاه اص ــاح ن ــژاد دام س ــبک ب ــر اس ــاس
مصوب ــه س ــفر ریاس ــت محت ــرم جمه ــوری در اس ــتان س ــمنان مبن ــی ب ــر ایج ــاد قط ــب
دامپـــروری شهرســـتان مهدیشـــهر در جهاددانشـــگاهی اســـتان در حـــال انجـــام اســـت و
تـــاش میکنیـــم تـــا ســـه مـــاه آینـــده مطالعـــات ایـــن طـــرح انجـــام شـــود.
وی افـــزود :طرحهـــای فناورانـــه جهاددانشـــگاهی بـــا بهرهگیـــری از ظرفیتهـــا
و پتانســـیلهای اســـتان ســـمنان تهیـــه و ارایـــه شـــده اســـت ،علـــم و دانـــش ایـــن
طرحهـــای فناورانـــه در جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد و ایـــن نهـــاد علمـــی آمـــاده
همـــکاری در راســـتای عملیاتـــی شـــدن قطـــب دامپـــروری کشـــور در شهرســـتان
مهدیشـــهر هســـتند.
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان همچنیـــن از ســـاخت مرکـــز بـــه نـــژاد
دامـــی و اصـــاح نـــژاد جهاددانشـــگاهی ســـمنان در شهرســـتان مهدیشـــهر خبـــر داد و
گف ــت :ب ــا ت ــاش و پیگیریه ــای انج ــام ش ــده ،تجهی ــزات آزمایش ــگاه پای ــه ای ــن مرک ــز
نی ــز تامی ــن ش ــده اس ــت و ب ــا حمای ــت و مس ــاعدت و تامی ــن اعتب ــار الزم ،ف ــاز اول ای ــن
مرکـــز در بهـــار ســـال جـــاری بـــه بهرهبـــرداری خواهـــد رســـید.

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه ۲۱ ،فروردین ماه :در نشست رییس و معاونان
سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه با شهردار استان بر توسعه همکاریهای دوجانبه تاکید شد.
بهـرام بادکـو رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه در نشسـت دکتـر نـادر نوروزی
شـهردار کرمانشـاه بـا تشـریح فعالیتهـای ایـن سـازمان در حوزههـای آمـوزش ،فرهنگـی،
فنـاوری و پژوهشـی تصریـح کـرد :جهاددانشـگاهی بـه لحاظ توسـعه زیـر بنایـی در وضعیت
مناسـبی قـرار دارد و بـا الگوسـازی در حوزههـای مختلف توانسـته جزو سـاختارهای توسـعه
یافتـه در بیـن جهادهای دانشـگاهی سراسـر کشـور قـرار گیرد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه برخـی فعالیتهای شـاخص این سـازمان افـزود :فعالیت پارک
علـم و فنـاوری اسـتان کرمانشـاه و حمایـت از بیـش از  600صاحـب ایـده ،راهانـدازی مرکز
تخصصـی درمـان نابـاروری بـا نـرخ بـاروری اسـتاندارد ،حضـور تاثیـر گـذار اعضـای هیـات
علمـی و صاحبنظـران در گروهـای پژوهشـی ،فعالیـت آموزشـی بـا موسسـه آمـوزش عالی
غیرانتفاعـی و مرکـز علمـی کاربـردی و آموزشهـای کارکنـان دولـت و آزاد و خبرگـزاری
دانشـجویان ایـران و مرکز افکار سـنجی دانشـجویان ایسـپا بخشـی از تالشهـای جهادگران
جهاددانشـگاهی در اسـتان است.
بادکـو در ادامـه مطالعـه اجتماعـی مناطـق اسـکان غیررسـمی شـهر کرمانشـاه بـا هدف
ارایـه راهکارهـا و مدل بومی توانمندسـازی را یکی از اقدامات گروه پژوهشـی جامعهشناسـی
عنـوان کـرد و افـزود :در راسـتای کمـک بـه رفـع مسـائل کرمانشـاه و حل مشـکالت جامعه
آمادگـی کامـل بـرای همکاری بـا شـهرداری را داریم.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه در پایان بر اسـتفاده از ظرفیتهای مشـترک
و همافزایـی بیشـتر در راسـتای توسـعه همکاریهـای دوجانبـه تاکید کرد.
در ادامـه ایـن نشسـت دکتـر نـوروزی بـا اشـاره بـه اینکـه تولیـد دانـش خوبـی در
جهاددانشـگاهی انجـام گرفتـه کـه حتمـا در بخشهـای مختلـف از آن اسـتفاده خواهیـم
کـرد ،افـزود :بـا توجـه بـه نامگـذاری سـال بـا عنـوان تولیـد دانشبنیـان و اشـتغال آفریـن
آمادگـی حمایـت از شـرکتهای دانشبنیـان و اسـتفاده از ظرفیتهـای ایـن شـرکتها را
در شـهرداری داریـم.
وی تصریـح کـرد :فعالیـت شـرکتهای دانشبنیـان و واحدهـای فناور امیدبخش اسـت و
هـر حمایتـی در ایـن بخـش ممکن باشـد از این جوانـان انجـام خواهیم داد.
نوروزی افزود :در زیباسازی شهر و مدیریت هوشمند به فناوریهای نوینی نیاز داریم که از
ظرفیتهای خوب شرکتهای پارک علم و فناوری کرمانشاه استفاده خواهیم کرد.
شـهردار کرمانشـاه در ادامـه بهضـرورت اسـتفاده از مطالعـات پژوهشـی پژوهشـگران و
جامعه شناسـان جهاددانشـگاهی در خصوص مناطق حاشـیهای شـهر کرمانشـاه اشاره کرد و
ادامـه داد :حاشیهنشـینی از معضلات بـزرگ کالنشـهرها بخصوص کرمانشـاه اسـت که باید
بـا پشـتوانه مطالعـه و کار علمـی در جهـت حالن تلاش کنیم.
وی در پایـان بـر انعقـاد تفاهمنامههـای همـکاری مشـترک تاکیـد کرد و گفـت :همکاری
بین جهاددانشـگاهی کرمانشـاه و شـهرداری راهگشـای رفع بسـیاری از مسـایل و مشـکالت
جامعـه خواهد شـد.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد:

در راستای توسعه همکاریها؛

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 21 ،فروردیـن مـاه :اسـتاندار کرمانشـاه گفـت :اکنـون نیـز
محصـوالت خوبـی در شـرکتهای تحـت پوشـش پـارک علـم و فنـاوری جهاددانشـگاهی
اسـتان تولیـد میشـود کـه جـای افتخـار دارد و بایـد حمایـت کنیـم کـه ایـن قبیـل کارها
توسـعه یابد.
بهمـن امیری مقدم در نشسـت شـورای اداری اسـتان ،با اعلام این که سـامانه متقاضیان
کار و اشـتغال در اسـتان ایجـاد میشـود ،گفـت :افـراد جویـای کار در ایـن سـامانه ثبتنـام
خواهنـد کـرد و از ایـن پـس طرحهـای اشـتغالزا در هـر حـوزهای از کشـاورزی و صنعـت
گرفتـه تـا گردشـگری و  ...کـه در اسـتان اجـرا شـود 70 ،درصـد نیـروی کار مورد نیـاز این
طرحهـا بایـد از ثبتنـام شـوندگان در ایـن سـامانه تامین شـود.
وی همچنیـن بـر تسـریع در تدوین اطلس سـرمایهگذاری و سـند اشـتغال اسـتان تاکید
کـرد و گفـت :رفـع موانـع و تسـهیل در صـدور مجوزهـا هـم بایـد در اولویت دسـتگاهها قرار
گیـرد و موانـع فـرا روی سـرمایهگذاران برطرف شـود.
وی بـه نامگـذاری امسـال بهعنـوان سـال تولیـد دانشبنیـان و اشـتغال آفرین هم اشـاره
کـرد و گفـت :همـه ما مدیران باید در راسـتای تحقق شـعار سـال تالش کنیـم و در این بین
مسـئولیت دسـتگاههای مرتبـط بـا حوزه کاری شـرکتهای دانشبنیان سـنگینتر اسـت.
اسـتاندار کرمانشـاه بـا تاکیـد بر لزوم حمایت و بسترسـازی از سـوی پارک علـم و فناوری
اسـتان بـرای توسـعه فعالیـت شـرکتهای دانشبنیـان و واحدهـای فنـاور ،گفـت :بایـد از
ایـن شـرکتها حمایـت شـود تـا توانمنـد شـده و رشـد یافتـه و سـپس در مجموعههایـی
ماننـد شـهرکهای صنعتـی مسـتقر شـوند و تولیداتشـان را افزایش دهند .در این شـهرکها
واحدهـای راکـدی داریـم کـه ایـن شـرکتها میتواننـد در ایـن فضاها مسـتقر شـوند.
وی افـزود :اکنـون نیـز محصـوالت خوبـی در شـرکتهای تحـت پوشـش پـارک علـم و
فنـاوری جهاددانشـگاهی اسـتان تولیـد میشـود که جـای افتخـار دارد و بایـد حمایت کنیم
کـه این قبیـل کارهـا توسـعه یابد.
امیـری مقـدم بـا بیـان ایـن کـه در بخـش کشـاورزی عقبافتادگیهایـی داریم کـه باید
جبـران شـود ،بـر لـزوم توسـعه و تقویت شـهرکهای کشـاورزی در سـال جـاری تاکید کرد.
وی بـا بیـان ایـن کـه امسـال چیزی بـه نام خام فروشـی نباید در اسـتان داشـته باشـیم،
گفـت :بایـد فـرآوری در بخـش معـاون و برخـی محصـوالت تولیـدی را گسـترش دهیـم.
بهعنـوان نمونـه سـنگ اسـتان بهصـورت خـام از اسـتان خـارج و در دیگـر مناطـق روی آن
فـرآوری شـده و ارزش افـزوده باالیـی ایجاد میشـود کـه باید ایـن کار در خود اسـتان انجام
شـود و از ایـن پـس مجـوز معـادن بایـد همراه بـا فرآوری باشـد.
وی بـر تقویـت رابطـه بیـن صنعـت و دانشـگاه هـم تاکیـد کـرد و گفـت :بایـد از ظرفیت
علمـی دانشـگاهها بـرای کمـک بـه رفـع مشـکالت اسـتان در بخشهـای مختلـف اسـتفاده
شو د .

نشست مشرتک رسپرست
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
با رییس دانشگاه صنعتی ارومیه

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی ۲۲ ،فروردیـن مـاه :در راسـتای توسـعه
همکاریها نشسـت مشـترک سرپرسـت جهاددانشـگاهی آذربایجان غربی با رییس دانشـگاه
صنعتـی ارومیـه برگزار شـد.
دکتـر رضـا حسـین زاده سرپرسـت جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی در این نشسـت که
در سـالن جلسـات ریاسـت دانشـگاه صنعتـی برگزار شـد با اشـاره بـه ظرفیتهای مشـترک
جهـت توسـعه همکاریهـا اظهـار کـرد :جهاددانشـگاهی بـا بهرهگیـری از پژوهشـگران و
نیروهـای متعهـد جهـادی و فناوریهای نویـن آمادگی خـود را جهت پیشـبرد همکاریهای
مشـترک در زمینههـای فرهنگـی ،پژوهشـی ،آموزشـی اعالم مـیدارد.
وی بـا اشـاره بـه فعالیتهـای پژوهشـی جهاددانشـگاهی در اسـتان اظهـار کـرد:
جهاددانشـگاهی بـا بهرهمنـدی از سـه گروه تخصصی پژوهشـی در زمینههای شـیمی تجزیه،
متابولیـت هـای ثانویـه و مدیریـت کسـبوکار تاکنـون اقدامـات شـاخص موثری در توسـعه
علمـی اسـتان و رفـع بخشـی از نیازهـای جامعـه علمـی و مردم شـده اسـت و توانایـی انجام
کارهـای شـاخص پژوهشـی را دارد.
وی ادامـه داد :جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی در حوزه شـیمی تجزیـه دارای تخصص
و تجربـه وزینـی بـوده و در ایـن راسـتا با ایجـاد مرکـز خدمات تخصصـی آنالیز مـواد غذایی
و شـیمیایی انـواع مختلـف آزمایشهـای تخصصـی مـورد نیاز دسـتگاههای اجرایـی از جمله
سـازمان اسـتاندارد ،محیطزیسـت و گمرک و کشـاورزان اسـتان را انجام میدهد که در این
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تولید محصوالت خوبی در
رشکتهای تحت پوشش پارک
علم و فناوری جهاددانشگاهی
کرمانشاه

وی بـا بیـان ایـن کـه هـر دانشآموز و دانشـجو در اسـتان باید یک مهارت داشـته باشـد،
گفـت :ایـن امـر به اشـتغال آنان کمک زیـادی میکنـد و دانشـگاهها و آموزشوپـرورش باید
در ایـن زمینـه ورود کنند.
امیـری مقـدم در ادامـه بر سـکونت فرمانـداران و مدیران شهرسـتانی در شهرسـتان محل
خدمتشـان تاکید کرد.
وی بـا بیـان این که پـس از ماه مبارک رمضان بازدیدهای شهرسـتانی را خواهیم داشـت،
گفـت :فرمانـداران از هماکنون باید مسـایل و مشـکالت شهرسـتان را احصاء و اعلام کنند تا
در این سـفرها مورد بررسـی قرار گرفته و این سـفرها تاثیرگذار باشـد.
وی همچنیـن بـر تهیـه کلیـپ یا سـرودی مختـص هر شهرسـتان که معـرف ظرفیتها و
توانمندیهـای شهرسـتان باشـد ،تاکید کرد.
اسـتاندار کرمانشـاه به دیدارش در نوروز امسـال با تولیت آسـتان قدس رضوی هم اشـاره
کرد و گفت :در این دیدار در خصوص سـرمایهگذاری آسـتان در اسـتان مواردی مطرح شـد
کـه قول مسـاعد دادنـد و باید زمینههـای سـرمایهگذاری را معرفی کنیم.
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حـوزه نیـز میتوانـد با دانشـگاه صنعتـی همکاریهای موثری داشـته باشـد.
وی وجـود معـادن غنـی در اسـتان را یکـی از ظرفیتهـای مهـم توسـعه عنـوان کـرد
و افـزود :وجـود معـادن غنـی در اسـتان فرصـت کمنظیـری در توسـعه اقتصـادی منطقـه
اسـت کـه اقدامـات پژوهشـی علمـی شـاخص و موثری میتـوان در ایـن حوزه انجـام داد که
جهاددانشـگاهی در ایـن حـوزه نیز توانایـی ورود علمی با همکاری دانشـگاه صنعتـی را دارد.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی در بخـش دیگری از سـخنان خـود توجه به
حـوزه فرهنـگ در دانشـگاهها را یکـی از ضروریـات عنـوان کـرد و افـزود :ایجاد شورونشـاط
دانشـجویی ،مهـارت افزایـی و ایجـاد زمینـه مشـارکت دانشـجویان در برنامههـای فرهنگـی
بهعنـوان یکـی از اهـداف اصلـی جهاددانشـگاهی در حـوزه فرهنگـی در سـطح دانشـگاهها
دنبـال میشـود و در ایـن راسـتا جهاددانشـگاهی بـا بهرهگیـری از سـازمانها و مراکـز
فرهنگـی زیرمجموعـه فعالیتهـای شـاخص موثری در سـطح دانشـگاهها از جملـه برگزاری
مسـابقات ملـی مناظـره دانشـجویی ،مسـابقات ملـی پایاننامه سـهدقیقهای ،اردوهـای طرح
ملـی ایـران مـرز پرگهـر ،برگـزاری همایشهـا و اسـتارت آپهـای مسـاله محـور اجـرا کرده
اسـت و در ایـن زمینـه نیـز آمادگی خـود را جهت توسـعه فعالیتهـای فرهنگی دانشـجویی
در دانشـگاه صنعتـی اعلام میکنیـم.
در ایـن نشسـت دکتـر مختاریـان رییـس دانشـگاه صنعتـی ارومیـه نیـز بـا اسـتقبال از
توسـعه زمینههـای همـکاری مشـترک بـا جهاددانشـگاهی اسـتان گفـت :امیدواریـم بـا
تخصیـص فضـای مناسـب بـرای فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در فضـای دانشـگاه صنعتـی
شـاهد توسـعه هـر چـه بیشـتر همکاریهـای دو طـرف باشـیم.
وی ادامـه داد :آشـنایی بـا فعالیتهـای جهاددانشـگاهی ،زمینههـای همـکاری متقابـل
را شـفاف و روشـن میکنـد و در ایـن راسـتا گامهـای ارزشـمندی بـا طراحـی و اجـرای
برنامههـای مشـترک بـا جهاددانشـگاهی میتـوان برداشـت.

■□■
امام جمعه بوشهر:

مدیران بوشهر در توسعه
پژوهش و فناوری از ظرفیت
جهاددانشگاهی استفاده کنند

نیـاز نظـام جمهـوری اسلامی بـوده حضوری فعـال و کارآمد داشـته اسـت بـه همین جهت
اسـت کـه ایـن نهـاد ارزشـمند از بـدو تاسـیس تا کنـون منشـاء خدمات بسـیار ارزشـمندی
بوده اسـت.
نماینـده ،ولیفقیـه در اسـتان بوشـهر بیـان کـرد :جهاددانشـگاهی ظرفیتهـای فراتـر
هـم دارد کـه مسـووالن بایـد بـه آن توجـه کننـد میتـوان در نظریهپـردازی ،ارایـه اسـناد
مطالعاتـی ،طـرح پـروژه ،نظـارت و بازتولیـد و پژوهـش و فنـاوری از ایـن سـازمان ارزشـمند
اسـتفاده کاملتـری کـرد.
صفایـی بوشـهری بـا تاکیـد بـر اینکـه در عرصـه دانش فنـاوری باید تلاش کـرد ،افزود:
رشـد علمـی کشـور بعـد از انقلاب بسـیار بـاال بوده ،امـا بـا توجـه بـه عقبافتادگیهایی که
از گذشـته در کشـور بـوده اسـت بایـد بـا سـرعت و تلاش بیشـتر کار تـا به افقهایی دسـت
پیـدا کرد.
وی ادامـه داد :نیـاز اسـت علاوه بـر خودکفایـی و تـوان علمـی بـه مرجعیـت علمـی هم
دسـت پیـدا کنیـم؛ اگـر دانـش ،فنـاوری و محصـول در دسـت اسـتکبار باشـد اسـتقالل
کشـورهای دیگـر را دچـار بحـران خواهـد کـرد.
امـام جمعـه بوشـهر گفت :کشـوری میتوانـد به اسـتقالل کامل و تمـدن بالنـده و پایدار
برسـد کـه در حـوزه علـم ،دانش ،فناوری و فرهنگ انقالبی اسلامی پیشـرفت الزم را داشـته
باشـد .جهاددانشـگاهی در ایـن فرآینـد میتواند بسـیار نقشآفرین باشـد.
صفایـی بوشـهری یـادآور شـد :فرآینـد ایجـاد جهاددانشـگاهی در اسـتان بوشـهر بسـیار
سـخت بـود .ایـن نهاد انقالبی در اسـتان بوشـهر یک مولود مبـارک در تولید اسـناد بر مبنای
دانـش ،فرهنـگ دینی ،نـگاه جهـادی و توسـعه پژوهش و فناوری اسـت.
وی بیـان کـرد :جهاددانشـگاهی بهطـور ویـژه در دو حوزه انـرژی و آبزیان کارهای بسـیار
ارزشـمندی را انجـام داده اسـت .در ادامـه نیـاز اسـت از ظرفیـت دریـا در اسـتان بوشـهر که
بهخوبـی مـورد اسـتفاده قـرار نگرفته اسـت ،بهـره برد.
نماینـده ولیفقیه در اسـتان بوشـهر ادامـه داد :توجه بـه محصوالت دریاییهـا و داروهای
دریایـی مـورد غفلـت قـرار گرفته اسـت .از ایـنرو باید یک مجتمـع بزرگ دارویی در اسـتان
ایجاد شـود.
صفایـی بوشـهری گفـت :بـا مذاکرهای که با وزیر بهداشـت داشـتم و مورد موافقت ایشـان
نیـز قـرار گرفـت جهاددانشـگاهی اسـتان بوشـهر بـا همـکاری دانشـگاه علـوم پزشـکی طرح
ایجـاد شـهرک دانشبنیـان تولیـد دارو را بنویسـد؛ بـا ایجـاد شـهرک دارویی در این اسـتان
بـرای  ۲تـا  ۳هـزار نفر شـغل ایجاد میشـود و این اسـتان بهعنوان مرجع در جهان شـناخته
خواهد شـد.
وی تاکیـد کـرد :اسـتان بوشـهر در حـوزه صنعـت جنـگل و مراتـع ضعیـف اسـت در این
راسـتا جهاددانشـگاهی طـرح کالن بـا توجـه به توسـعه آالیندهها در بوشـهر را بنویسـد چرا
کـه توجـه بـه صنعـت جنـگل باعـث مدیریت محیطزیسـت میشـود.
پروژههای فناورانه با دو ویژگی دانشبنیان و اشتغال آفرین تعریف میشوند
رییـس جهاددانشـگاهی بوشـهر نیـز در ایـن نشسـت گفـت :پروژههـای فناورانـه در ایـن
نهـاد انقالبـی بـا دو ویژگـی دانشبنیـان و اشـتغال آفریـن تعریـف و اجرایـی خواهنـد شـد.
علـی احمـدی زاده اظهـار کـرد :مأموریتهـای ویـژهای بـرای مجموعـه جهاددانشـگاهی
در نقشـه جامـع علمـی کشـور تعریف شـده اسـت؛ ایـن نهـاد انقالبـی در تاریخ بیـش از ۴۰
سـاله خـود تلاش کـرده اسـت در مـرز علـم و فنـاوری و نقشآفرینی بـرای رفع نیاز کشـور
فعال باشـد.
وی اضافه کرد :جهاددانشـگاهی در سـطح کشـور اقدامات ارزشـمندی داشـته اسـت و در
اسـتان بوشـهر نیـز هـر جا نیاز بـوده ماموریتـی در حوزههـای مختلف با در نظـر گرفتن عدم
مـوازیکاری بـا دیگر نهادهای علمی-آموزشـی اسـتان ،تعریف و اجـرا کردهایم.

■□■
رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی:

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بوشـهر ۲۳ ،فروردین مـاه :نماینـده ،ولیفقیه در اسـتان و امام
جمعـه بوشـهر گفـت :مدیـران اسـتان بوشـهر از ظرفیت نهـاد ارزشـمند جهاددانشـگاهی در
توسـعه پژوهش و فنـاوری اسـتفاده کنند.
رییـس جهاددانشـگاهی بوشـهر بـه همـراه معاونـان این نهـاد انقالبـی با آیـتاهلل صفایی
بوشـهری نماینـده ،ولیفقیـه در اسـتان بوشـهر در مصلای بوشـهر دیـدار کردند.
آیـتاهلل غالمعلـی صفایـی بوشـهری در ایـن نشسـت اظهـار کـرد :جهاددانشـگاهی در
منظومـه پیشـرفت ایـران و تمدنآفرینـی نقـش بسـیار مهمـی دارد؛ چـرا کـه دانشبنیـان
اسـت ،جهـادی عمـل میکنـد و در مهمتریـن مرکـز علم و پیشـرفت یعنی دانشـگاه مسـتقر
ا ست .
وی اضافـه کـرد :جهاددانشـگاهی در تمـام ابعاد فرهنگـی علمی و فنـاوری و هر جایی که

حامی مراکز رشد واحدهای
فناور هستیم

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی ۲۳ ،فروردین مـاه :دکتر غفـاری زاده بـا تاکید
بـر ضـرورت حمایـت همهجانبـه از نظرات ،پیشـنهادها و ایدههای مسـووالن واحدهای رشـد
مرکـز محلات ،گفـت :حامـی مراکـز رشـد در سـطح شهرسـتان محلات ،اسـتان و کشـور
هستیم .
دکتـر علیاصغـر غفـاری زاده رییس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی و رییس مرکز رشـد

■□■
اعالم برگزیدگان مسابقه رسارسی
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان بیان کرد :عکاسی «سفره هفتسین» در
استان مرکزی
حامیت از طرحهای پژوهشی
جهاددانشگاهیکردستان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان ۲۳ ،فروردیـن مـاه :رییـس سـازمان مدیریـت و
برنامهریـزی اسـتان کردسـتان گفـت :پژوهشهـای جهاددانشـگاهی میتوانـد بـه رشـد و
توسـعه اسـتان کمـک شـایان کنـد و بـر همیـن اسـاس از ایـن طرحهـا حمایـت میکنیـم.
ارسلان ازهـاری رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی کردسـتان در دیـدار بـا رییس
جهاددانشـگاهی کردسـتان ضمـن اشـاره بـه اینکـه جهاددانشـگاهی یکنهـاد انقالبـی،

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی ۲۴ ،فروردیـن مـاه :مجتبـی غالمـی معـاون
فرهنگـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی ،گفـت :همزمـان بـا آغـاز سـال  1401و سـنت
دیرینـه سـفره هفتسـین ،جهـت شـور و نشـاط و مشـارکت دانشـجویان ،مسـابقه عکاسـی
سـفره هفتسـین بـه همـت سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی اسـتان برگـزار شـد.
وی تصریـح کـرد :پـس از رأیگیری توسـط دانشـجویان ،سـمانه حسـین پور از دانشـگاه
فرهنگیـان پردیـس شـهید مطهـری شهرسـتان خوی بـا  213رأی رتبـه اول ،محسـن آیینه
نگینـی از دانشـگاه فرهنگیـان پردیـس خواجه نصیرالدین طوسـی کرمان بـا  211رأی امتیاز
دوم و پریسـا شـفیعی از دانشـگاه لرسـتان با  206رأی رتبه سـوم را کسـب کردند.
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واحدهـای فنـاور محلات و معاونـان پژوهشـی و پشـتیبانی در نشسـت بـا مسـووالن مرکـز
رشـد واحدهـای فنـاور محلات و نیـم ور ضمـن تبریـک سـال جدیـد ،اظهـار کـرد :مراکـز
رشـد واحدهـای فنـاور در راسـتای فعالیـت کارآفرینانه واحدهـای کوچک و متوسـطی که با
تکیهبـر علـم و فنـاوری دارای ایدههـای قابـل تجاری شـدن هسـتند را جهت رشـد و ارتقای
آنـان حمایـت و آماده میسـازند.
وی بـه اهـداف مراکـز رشـد واحدهای فناور اشـاره کرد و افـزود :بسترسـازی جهت ایجاد
فرصتهـای شـغلی مناسـب جهت جـذب کارآفرینان ،کمک بـه رونق اقتصـادی و حمایت از
ایدههـای خلاق و تولیـد محصـوالت فناورانـه جهت عرضـه به بـازار از جمله اهـداف فعالیت
مراکـز رشـد واحدهـای فناور به شـمار میرود.
رییـس مرکـز رشـد واحدهـای فناور محلات در ادامـه بر ضـرورت حمایـت همهجانبه از
نظـرات ،پیشـنهادها و ایدههای مسـووالن واحدهای رشـد مرکـز محالت تاکید کـرد و گفت:
حامی مراکز رشـد در سـطح شهرسـتان محالت ،اسـتان و کشـور هسـتیم.
گفتنـی اسـت؛ در حـال حاضـر  8واحـد فنـاور فعـال در مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور
شهرسـتان محلات و نیـم ور فعالیـت دارنـد.

جهـادی و تخصصـی اسـت ،اظهـار کـرد :جهاددانشـگاهی یکـی از نهادهـای علمـی موفق در
کشـور اسـت کـه فعالیتهـای دانشبنیـان خوبـی را انجـام داده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه پژوهشهـای علمـی و کاربـردی میتوانـد حرکـت توسـعه اسـتان
را سـرعت بخشـد ،گفـت :پژوهشهـای جهاددانشـگاهی میتوانـد به رشـد و توسـعه اسـتان
کمـک شـایانی کنـد و بـر همیـن اسـاس از ایـن طرحهـا حمایـت میکنیـم.
ازهـاری ادامـه داد :حمایـت از نهادهـای انقالبـی همچـون جهاددانشـگاهی یـک
سـرمایهگذاری اسـت و بـر همیـن اسـاس بایـد حمایتهـای بیشـتری از ایـن نهـاد صـورت
گیـرد.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی کردسـتان در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه
شـرکتهای دانشبنیـان در رونـد رشـد و توسـعه نقـش بـه سـزایی دارنـد ،یـادآور شـد:
جهاددانشـگاهی بـا اتـکا به توانایـی و ظرفیتهایی که دارد میتواند در تشـکیل شـرکتهای
دانشبنیـان گامهـای موثـری بـردارد.
در ایـن جلسـه نیـز اکبـر اسـدی رییـس جهاددانشـگاهی کردسـتان بـا اشـاره بـه اینکه
جهاددانشـگاهی یکنهـاد انقالبـی علمـی دانشبنیان اسـت ،گفـت :جهاددانشـگاهی بهعنوان
یکنهـاد دانشبنیـان ،حلقـه واسـطه بیـن دانشـگاه و بخشهـای مختلـف جامعـه اسـت و
فعالیتهـای جهاددانشـگاهی ایجـاد بسـتری بـرای اشـتغال و کارآفرینـی دانشبنیان اسـت؛
کـه در ایـن راسـتا ارایـه مشـاورههای تخصصـی و آموزشهـای الزم در جهت اشـتغالی زایی
از اهـداف مهـم ایـن مجموعه اسـت.
وی گفت :جهاددانشـگاهی در حوزههای مختلفی از جمله پژوهشـی ،آموزشـی ،فرهنگی،
اشـتغال و کارآفرینی منشـاء فعالیتهای ارزشـمندی در سـطح کشـور و استان است.
اسـدی بـا تاکیـد بر این کـه جهاددانشـگاهی بـا کمترینها ،بهترینهـا را به وجـود آورده
زیـرا کـه ایـن مجموعـه هـم دارای تخصـص و هـم تعهد اسـت ،گفت :در اسـتان کردسـتان
دو مرکـز نـوآوری و شـکوفایی وجـود دارد کـه یکـی از ایـن مراکـز در سـنندج و دیگـری در
بیجار قـرار دارد.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکه حمایـت از جهاددانشـگاهی یک سـرمایهگذاری اسـت،
یـادآور شـد :جهاددانشـگاهی کردسـتان بـا توجـه بـه توانایـی و ظرفیتهایـی کـه دارد ،در
صـورت حمایـت میتوانـد منشـاء خدمـات علمی ارزشـمندی در اسـتان باشـد.
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غالمـی در پایـان بیـان کرد :در این مسـابقه دانشـجویانی از دانشـگاههای مختلف کشـور
از جملـه دانشـگاه لرسـتان ،دانشـگاه فرهنگیان کرمان ،دانشـگاه تهـران ،دانشـگاه فرهنگیان
خـوی ،دانشـگاه علـوم و فنـون دریایـی خرمشـهر ،دانشـگاه ارشـاد تهـران ،دانشـگاه کیـش،
پیـام نـور اراک ،پیـام نور تهـران ،جهاددانشـگاهی اراک ،دانشـگاه آزاد خمین ،علوم پزشـکی
اراک ،دانشـگاه آزاد اراک ،دانشـگاه شـهید بهشـتی تهـران ،دانشـگاه پردیـس شـهید باهنـر
اصفهـان ،علـوم پزشـکی همـدان ،دانشـگاه الزهـرا (س) ،دانشـگاه بیـن المللی امـام خمینی
(ره) ،دانشـگاه آیـت اهلل بروجـردی ،دانشـگاه امـام خمینـی (ره) سـلماس ،دانشـگاه کاشـان،
دانشـگاه سـمنان ،دانشـگاه یـزد شـرکت کردند.

■□■
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتامعی استان کردستان:
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همکاری با جهاددانشگاهی
باعث تحول و توسعه میشود

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان ۲۴ ،فروردیـن ماه:پیشـکاری بـا اشـاره بـه اینکـه
همـکاری بـا جهاددانشـگاهی باعـث تحـول و توسـعه میشـود گفـت :در سـال جـاری
همکاریهـای خوبـی بـا ایـن نهـاد انقالبـی خواهیـم داشـت و در نظـر داریـم اعضـای هیات
مدیـره و تعاونیهـا را بـرای توانمنـدس سـازی جهـت آمـوزش بـه جهاددانشـگاهی معرفـی
کنیم .
فـرزاد پیشـکاری ضمـن قدردانـی از اقدامـات جهاددانشـگاهی کردسـتان در برپایـی
نمایشـگاه دسـتاوردهای طـرح توسـعه مشـاغل خانگی ،اظهـار کرد :بـا توجه بـه دانشبنیان
بـودن جهاددانشـگاهی و رویکرد شـعار امسـال که از سـوی مقـام معظم رهبـری حول محور
دانشبنیـان نامگـذاری گردیـده اسـت انتظار میرود همـکاری و تعامل روزافـزون بین ادارات
کار و جهاددانشـگاهی در راسـتای خدمـت بـه جامعـه کارگـری و کارفرمایـی شـکل گیرد.
وی همچنیـن بـر ضـرورت ترویج فرهنـگ کار بخصوص کار شایسـته تاکید کـرد و افزود:
هـر نـوع آمـوزش کـه به ایجـاد مهـارت و تجربـه منجر شـود نوعی سـرمایهگذاری اسـت که
بـه روند توسـعه کمـک میکند.
مدیـرکل تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کردسـتان با بیـان اینکه جهاددانشـگاهی
در عرصههـای گوناگـون جامعـه تاثیرگـذار بـوده اسـت ،گفـت :امـروزه جامعـهای پویـا تلقی
میشـود کـه در آن آمـوزش بهصورت کاربردی در آن رواج پیدا کرده باشـد ،جهاددانشـگاهی
بـا توجـه بـه ظرفیـت و پتانسـیلهای کـه دارد میتواند خال های آموزشـی کشـور را پر کند.
پیشـکاری در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه همـکاری بـا جهاددانشـگاهی باعـث تحـول و
توسـعه میشـود ،یـادآور شـد :در سـال جـاری همکاریهـای خوبـی بـا ایـن نهـاد انقالبـی
خواهیـم داشـت و در نظـر داریـم اعضـای هیـات مدیـره و تعاونیهـا را بـرای توانمندسـازی
جهـت آمـوزش بـه جهاددانشـگاهی معرفـی بکنیـم.
در ایـن نشسـت اکبـر اسـدی رییس جهاددانشـگاهی کردسـتان هم با اشـاره بـه خدمات
گسـترده جهاددانشـگاهی در حـوزه تسـهیالت اشـتغالزایی ،مشـاورههای شـغلی ،آمـوزش
کسـبوکارها و ...گفـت :مجموعـه جهاددانشـگاهی مجموعـهای انقالبی و دانشبنیان اسـت و
میتوانـد در توسـعه کشـور و اسـتان نقشآفرینـی بیـش از پیش داشـته باشـد.
وی بـه همـکاری اداره تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی بـا جهاددانشـگاهی در طرح توسـعه

ملـی مشـاغل خانگـی اشـاره و اظهـار کـرد :این طـرح در دو مرحلـه و در سـال  ۹۷بهصورت
پایلـوت در  ۹اسـتان و بـا بیـش از  ۲۰هزار متقاضـی به مرحله اجرا درآمد کـه در مرحله اول
در اسـتان کردسـتان  ۲هـزار و  ۶۰۰نفـر تحـت پوشـش این طرح قـرار گرفتند.

■□■

خربنگار ایسنای آذربایجان غربی
در جشنواره رسانه نگاران انقالب
حائز رتبه شد

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی ۲۴ ،فروردین مـاه :در آیین اختتامیه جشـنواره
رسـانه نـگاران انقلاب ،سـونیا بدیع خبرنـگار خبرگزاری ایسـنا منطقـه آذربایجـان غربی در
بخـش گـزارش جشـنواره رتبه سـوم را از آن خـود کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی آذربایجانغربی در مراسـم اختتامیه سـومین جشنواره
رسـانه نـگاران انقلاب افـزود :در سـال گذشـته  ۴۲۵برنامه توسـط اداره فرهنگ و ارشـاد در
سراسـر اسـتان اجرا شـده اسـت که امسـال نیـز همزمان بـا هفته هنـر و ماه مبـارک رمضان
 ۱۰۵برنامـه اجرا خواهد شـد.
علیرضـا نـوروزی گفت ۱۱۶ :اثر به دبیرخانه جشـنواره رسـانه نگاران انقالب ارسـال شـده
بـود کـه  ۱۲اثر برتر برگزیده شـد.

■□■
رییس پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه تاکید کرد:

استفاده از ظرفیتهای کرمانشاه
برای برداشنت موانع از مسیر
شبنیان
رسمایهگذاران حوزه دان 

روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری جهاددانشـگاهی کرمانشـاه 25 ،فروردین ماه:رییـس پارک
علم و فناوری کرمانشـاه کلید اصلی توسـعه زیسـت بوم فناوری اسـتان را حضور و مشـارکت
بخـش خصوصـی عنـوان کـرد و افزود :بایـد از تمام ظرفیتهای اسـتان برای برداشـتن موانع
از سـر راه سـرمایهگذاران حوزه دانشبنیان اسـتفاده شـود.
دکتـر سـیامک آزادی در نشسـت سـتاد هماهنگی و عملیاتی توسـعه اقتصـاد دانشبنیان
اسـتان بـا بیـان اینکـه تولیـد دانشبنیـان شـرایط خـاص خـود را دارد ،گفـت :بـه تولیـدی
دانشبنیـان گفتـه میشـود کـه مبنـای آن دانـش و اسـتفاده از فناوریهـای برتـر و با ارزش

رییس جهاددانشگاهی فارس:

توسعه فرهنگ اسالمی با
تصمیمگیری مسووالن و توسط
مردم رخ دهد

■□■

بازدید رییس و معاون درمان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
از مرکز جامع زنان و درمان
ناباروری جهاددانشگاهی استان

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی همــدان 23 ،فروردینمــاه :رییــس و معــاون درمــان دانشــگاه

علــوم پزشــکی همــدان بــا همراهــی سرپرســت مرکــز آموزشــی درمانــی فاطمیــه از مرکــز
در دســت تاســیس جامــع زنــان و درمــان نابــاروری جهاددانشــگاهی اســتان بازدیــد کردنــد.

دکتـــر علـــی کالنترنیـــا رییـــس جهاددانشـــگاهی همـــدان در حاشـــیه ایـــن بازدیـــد

اظهـــار کـــرد :جهاددانشـــگاهی همـــدان مبتنـــی بـــر ظرفیتهـــای اســـتان و همچنیـــن

نیـــاز شـــهروندان اقـــدام بـــه راهانـــدازی مرکـــز جامـــع درمـــان نابـــاروری کـــرده اســـت.
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یکجانبـــه از ســـوی مســـئوالن.
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افـزوده بـاال در تولید محصول باشـد.
وی در تشـریح الزامـات دانشبنیـان شـدن شـرکتها هـم گفـت :اولیـن اصـل مهـم در
ایـن زمینـه خصوصـی بـودن ایـن شرکتهاسـت بهنحویکه حداقـل  50درصـد مالکیت این
شـرکتها بایـد در اختیـار بخـش خصوصی باشـد.
رییس پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه گفت :در حال حاضر  62شرکت
دانشبنیان در سطح استان فعال هستند و کرمانشاه از این نظر رتبه اول را در میان استانهای
غرب کشور شامل همدان ،لرستان ،کردستان و آذربایجان غربی و ایالم داراست.
آزادی گفـت 9 :درخواسـت جدیـد هـم از سـوی شـرکتها بـرای دانشبنیـان شـدن در
سـامانه مربوطـه ثبت شـده اسـت.
ایـن مسـئول بیـان کـرد :در مجمـوع  413واحـد فنـاور و دانشبنیـان در سـطح اسـتان
فعـال هسـتند کـه از این تعداد  295شـرکت تحـت حمایت پـارک علم و فناوری کرمانشـاه،
 71شـرکت تحـت حمایـت دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمانشـاه 32 ،شـرکت تحـت حمایـت
دانشـگاه رازی ،هشـت شـرکت تحـت حمایـت دانشـگاه صنعتـی و هفـت شـرکت نیـز تحت
حمایـت دانشـگاه آزاد اسلامی قـرار دارند.
رییـس پـارک علـم و فنـاوری جهاددانشـگاهی کرمانشـاه در ادامه به معرفی سـاختارهای
موثـر بـر زیسـت بـوم فناوری اسـتان پرداخـت و مهمتریـن ایـن سـاختارها را پارکهای علم
و فنـاوری عنـوان کـرد و افـزود :پارکهـای علـم و فنـاوری بهعنـوان نهادهـای اجتماعـی و
حلقـهای از زنجیـره توسـعه اقتصـادی مبتنی بـر فناوری هسـتند که نقش حمایتی داشـته و
بـه توسـعه علـم و فنـاوری در جامعـه و خلـق ثـروت بر پایـه دانش کمـک میکنند.

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی فـــارس ۲۷ ،فروردیـــن مـــاه :مظاهـــر بابایـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی فـــارس در نشســـت بـــا معیـــن ســـامانیان معـــاون فرهنگـــی نهـــاد
نماینـــده ولیفقیـــه در اســـتان ،گفـــت :کار فرهنگـــی یـــک کار زودبـــازده نیســـت و
اثرگـــذاری آن زمانبـــر اســـت.
وی افـــزود :اگـــر مقایســـهای میانســـال  ۱۳۶۰و  ۱۴۰۰انجـــام دهیـــم ،مشـــاهده
خواهی ــم ک ــرد ک ــه مباح ــث فرهنگ ــی ط ــی  ۴۰س ــال تغیی ــر ک ــرده اس ــت و بررس ــی
ایـــن چهـــار دهـــه بســـیاری از مســـایل و همچنیـــن نقـــاط ضعـــف را در عرصـــه
فعالیتهـــای فرهنگـــی روشـــن میکنـــد.
بابای ــی تغیی ــر وضعی ــت پوش ــش و عف ــاف و حج ــاب را از جمل ــه ای ــن تغیی ــرات ط ــی
 ۴۰ســـال گذشـــته برشـــمرد و گفـــت :طرحهـــای زیســـت عفیفانـــه شـــورای فرهنـــگ
عموم ــی ه ــم در همی ــن راس ــتا هس ــتند ت ــا بتوانی ــم پوش ــش مناس ــب فرهنگ ــی جامع ــه
ایران ــی ـ اس ــامی را حف ــظ کنی ــم.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی ف ــارس در ادام ــه س ــخنان خ ــود ب ــه تاکی ــدات رهب ــر معظ ــم
انقـــاب بـــر مســـاله فرهنـــگ در بیانیـــه گام دوم انقـــاب و همچنیـــن دغدغـــه آیـــتاهلل
دژکام نماینـــده ولیفقیـــه در اســـتان فـــارس نســـبت بـــه ایـــن مســـاله اشـــاره کـــرد و
اف ــزود :ام ــروز مش ــاهده میکنی ــم ک ــه مس ــووالن اس ــتان دغدغ ــه کار فرهنگ ــی دارن ــد
ت ــا مش ــکالت ای ــن عرص ــه ح ــل ش ــود و گ ــواه ای ــن مس ــئله ه ــم تدوی ــن ب ــرش اس ــتانی
نقش ــه مهندس ــی فرهنگ ــی اس ــت ک ــه ت ــاش زی ــادی ب ــرای آن انج ــام ش ــده اس ــت.
وی خواســـتار اســـتفاده مناســـب از کارهـــای پرورشـــی و تربیتـــی بـــرای توســـعه
فرهنـــگ اســـامی در جامعـــه شـــد و افـــزود :توســـعه فرهنـــگ اســـامی بایـــد بـــا
تصمیمگیـــری مســـئوالن فرهنگـــی و توســـط مـــردم رخ دهـــد نـــه صرفـــاً بـــا اقدامـــات

وی در ادامـــه اشـــاره کـــرد :ایـــن مرکـــز عـــاوه بـــر مرکـــز درمـــان نابـــاروری در

قســـمتهای مختلفـــی از جملـــه درمانـــگاه عمومـــی دارای مجـــوز صبـــح و عصـــر،

آزمایشـــگاه ژنتیـــک و آزمایشـــگاه تشـــخیص طبـــی خدمـــت رســـانی خواهـــد کـــرد.
سال بیست و سوم│شماره186

دکتـــر مجذوبـــی رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی همـــدان نیـــز در ایـــن بازدیـــد

ضم ــن بررس ــی ظرفی ــت فراه ــم آم ــدن تجهی ــزات و امکان ــات ای ــن مجموع ــه ب ــر ل ــزوم

ایجـــاد مرکـــز آزمایشـــگاهی پیشـــرفته ژنتیـــک در اســـتان همـــدان تاکیـــد کـــرد.
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وی همچنیـــن بررســـی پتانســـیل اتـــاق عمـــل ایـــن مرکـــز را در دســـتور کار قـــرار

داد و شـــرایط اســـتقرار تجهیـــزات و رونـــد درمـــان زوجهـــای نابـــارور را در بخشهـــای

آمادگی جهاددانشگاهی فارس
برای راهاندازی هرنستا نهای
وابسته به سازمانها

مختلـــف مجموعـــه بررســـی کـــرد.
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 4طرح نوآورانه و فناورانه
در مرکز نوآوری و شتابدهی
جهاددانشگاهی تهران مجوز
استقرار دریافت کردند

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران ۱۴ ،فروردیـــن مـــاه :مرتض ــی پرهی ــزکار
دبی ــر ش ــورا و مرک ــز ن ــوآوری و ش ــتاب ده ــی س ــازمان جهاددانش ــگاهی ته ــران گف ــت:
دومیـــن جلســـه شـــورای پذیـــرش و ســـرمایهگذاری در ســـالن کنفرانـــس معاونـــت
آموزشـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران بـــا حضـــور اعضـــای شـــورا و بـــا موضـــوع
بررســـی و تصمیمگیـــری در خصـــوص درخواســـت بـــرای پذیـــرش در مرکـــز و ارایـــه
طرحهـــای مربوطـــه برگـــزار شـــد.
وی ادامـــه داد :در ایـــن جلســـه مجریـــان  4طـــرح واجـــد شـــرایط بـــا عنوانهـــای
«ایجـــاد زیرســـاخت نرمافـــزاری خدمـــات روانســـنجی تحلیلـــی و مدیریـــت مشـــاوره
منابـــع انســـانی»« ،طراحـــی ،ســـاخت و تجاریســـازی افزودنـــی ضدیـــخ هیبریـــدی»،
«ســـاخت و تجـــاری ســـازی نرمافـــزار محاســـبه دقیـــق توصیـــه گـــودی زمینهـــای
کشـــاورزی در کشـــتهای مختلـــف» و «مرکـــز رویتپذیـــری و افزایـــش ضریـــب تأثیـــر
تحقیقـــات (رونیـــک)» توضیحاتـــی ارایـــه کردنـــد.
پرهیـــزکار یـــادآور شـــد :اعضـــای شـــورا پـــس از شـــنیدن توضیحـــات مجریـــان ،بـــا
اجـــرای ایـــن  4طـــرح در ایـــن مرکـــز موافقـــت کردنـــد.

ن م ــاه :رییــس جهاددانشــگاهی فــارس
رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی ف ــارس 27 ،فروردی ـ 
بـــا اشـــاره پیشـــنهاد آموزشوپـــرورش اســـتان مبنـــی بـــر راهانـــدازی هنرســـتانهای
وابســـته بـــه ســـازمانها ،بـــرای ایـــن منظـــور اعـــام آمادگـــی و اضافـــه کـــرد :جـــای
خالـــی ایـــن هنرســـتان بـــا توجـــه بـــه قابلیتهـــای پـــارک ملـــی علـــوم و فناوریهـــای
نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی شـــعبه اســـتان احســـاس میشـــود.
دکتـــر مظاهـــر بابایـــی در نشســـت بـــا مدیـــرکل آموزشوپـــرورش فـــارس ،ضمـــن
تشـــریح فعالیتهـــای مجموعـــه جهاددانشـــگاهی در زمینههـــای پژوهشـــی ،آموزشـــی
و فرهنگـــی ،بیـــان کـــرد ۳ :خبرگـــزاری ایســـنا ،ایکنـــا و ســـینا بهصـــورت تخصصـــی
در کشـــور مشـــغول بـــه فعالیـــت هســـتند کـــه خبرگـــزاری ایســـنا بهعنـــوان یـــک
خبرگـــزاری مرجـــع در رســـانه کشـــور عمـــل میکنـــد و تاکنـــون عملکـــرد مطلوبـــی
داشـــته اســـت.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی ف ــارس اظه ــار ک ــرد :س ــال گذش ــته در راس ــتای ش ــعار س ــال
مبنـــی بـــر “تولیـــد ،پشـــتیبانیها و مانـــع زداییهـــا” و تحقـــق یکـــی از برنامههـــای
جهاددانشـــگاهی اســـتان فـــارس ،عملیـــات اجرایـــی فـــاز اول پـــروژه فناورانـــه تولیـــد
اس ــانس ت ــام گل محم ــدی در شهرس ــتان داراب کلی ــد خ ــورد ک ــه امیدواری ــم در ص ــورت
تامی ــن بودج ــه ف ــاز نخس ــت آن ت ــا پای ــان امس ــال افتت ــاح ش ــود.
بابایـــی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود بـــا اشـــاره بـــه موفقیتهـــای
جهاددانشـــگاهی فـــارس در زمینههـــای مختلـــف ،اظهـــار کـــرد :بـــا توجـــه بـــه زمینـــه
جهاددانشـــگاهی در بخـــش "ســـامت"؛ آزمایشـــگاههای تشـــخیص طبـــی ،درمانـــگاه و
مرکـــز مشـــاوره ژنتیـــک بـــا پیگیریهـــای انجـــام شـــده راهانـــدازی شـــد .همچنیـــن
در راســـتای نیازمنـــدی و دغدغـــه کشـــور در زمینـــه نابـــاروری و ســـرطان نیـــز طـــی
ســـالهای اخیـــر ســـاختمان جهاددانشـــگاهی واقـــع در بلـــوار عدالـــت بـــه درمـــان
نابـــاروری و ســـرطان اختصـــاص دادهشـــده کـــه بیـــش از  ۸۰درصـــد کار پیـــش رفتـــه
اســـت.
وی همچنیـــن از افتتـــاح دو فـــاز مجموعـــه درمـــان نابـــاروری و ســـرطان در جنـــوب
کشـــور تـــا پایـــان ســـال  ۱۴۰۱در صـــورت تامیـــن بودجـــه خبـــر داد و بـــر ضـــرورت
همـــکاری و تعامـــات مجموعـــه جهاددانشـــگاهی بـــا آموزشوپـــرورش در حوزههـــای
آموزشـــی و ظرفیتهـــای آن تاکیـــد کـــرد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی فـــارس بیـــان کـــرد :جـــای هنرســـتان فناوریهـــای نـــرم و
صنایـــع فرهنگـــی در اســـتان خالـــی اســـت ،چـــرا کـــه ایـــن مهـــم میتوانـــد توســـعه
مشـــاغل را بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی فـــارس اظهـــار کـــرد :مجموعـــه جهاددانشـــگاهی بـــا
دارا بـــودن پتانســـیلهای بـــاال آمـــاده همـــکاری بـــا آموزشوپـــرورش طـــی یـــک
تفاهمنامـــه اســـت.

معاون استاندار گلستان مطرح کرد:
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان ۲۹ ،فروردیـــن ماه:رییـــس جهاددانشـــگاهی
هرمـــزگان گفـــت :جهاددانشـــگاهی همـــواره در کنـــار دولـــت قـــرار دارد و در
خبرگزاریهـــای ایـــن واحـــد ضمـــن اینکـــه بایـــد صـــدای مـــردم باشـــند ،خـــود را
متعهـــد بـــه انعـــکاس صحیـــح ،دقیـــق و منصفانـــه خدمـــات دولـــت در ســـطح اســـتان
میداننـــد.
محم ــد دلپس ــند در نشس ــت ب ــا مع ــاون سیاس ــی ،اجتماع ــی و امنیت ــی اس ــتانداری
هرمـــزگان ،بـــا اشـــاره بـــه ظرفیتهـــای جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان بهویـــژه در بخـــش
فرهنگـــی ،افـــزود :ظرفیتهـــای فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی در حـــوزه اطالعرســـانی در
قالـــب خبرگزاریهـــای ایســـنا و ایکنـــا ماننـــد گذشـــته بـــا رعایـــت انصـــاف و اصـــول
حرفـــهای خدمـــات و دســـتاوردهای دولـــت و کارگـــزاران خـــدوم اســـتان را منعکـــس
میکننـــد.
دلپس ــند ب ــا اش ــاره ب ــه مرک ــز اف ــکار س ــنجی دانش ــجویان ای ــران «ایس ــپا» ،گف ــت:
در ایـــن حـــوزه نیـــز آمادگـــی داریـــم نقـــش خـــود را بهعنـــوان مأمـــور رصـــد و پایـــش
منظـــم و مســـتمر افـــکار عمومـــی در اســـتان ایفـــا کنیـــم کـــه ایـــن امـــر میتوانـــد
بهعنـــوان یـــک بـــازوی مطالعاتـــی در کنـــار دســـتگاه حاکمیتـــی و دســـتگاه اجرایـــی
اســـتان قـــرار گیـــرد.
وی بـــه ســـایر بخشهـــای فرهنگـــی ماننـــد ســـازمان دانشـــجویان ،ســـازمان
انتشـــارات و مراکـــز گردشـــگری جهاددانشـــگاهی اســـتان اشـــاره کـــرد و افـــزود :دیگـــر
بخشهـــای فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی میتواننـــد در قالـــب مأموریتهـــای کـــه بـــر
عهـــد دارنـــد بـــرای اجـــرای سیاســـتهای نظـــام و دولـــت در دانشـــگاههای اســـتان وارد
عرصـــه شـــوند کـــه امیدواریـــم از ظرفیـــت هـــای فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی در اســـتان
بهدرســـتی اســـتفاده شـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه ظرفیتهـــای پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان بیـــان کـــرد:
در جهاددانشـــگاهی ظرفیـــت عظیمـــی بـــرای تحقیـــق و پژوهـــش در خصـــوص انتقـــال
ارزشهـــای بومـــی و محلـــی در قالـــب ســـبک زندگـــی دریـــا پایـــه وجـــود دارد کـــه
میتـــوان بـــرای تحقـــق آن از محققـــان و پژوهشـــگران زبـــده کـــه در حـــال حاضـــر در
جهاددانشـــگاهی اســـتان فعالیـــت میکننـــد بهـــره بـــرد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان اضافـــه کـــرد :میتـــوان از ظرفیـــت حـــوزه
پژوهشـــی ایـــن واحـــد در تحقیقـــات اجتماعـــی ،ترویـــج ارزشهـــای فرهنگـــی ،بومـــی و
محل ــی ،ارزشه ــای س ــبک زندگ ــی دری ــا پای ــه مبتن ــی ب ــر اص ــول و اعتق ــادات فرهن ــگ
غنـــی ایرانـــی اســـامی مـــردم منطقـــه اســـتفاده کـــرد.
وی تاکیـــد کـــرد :پژوهـــش در ایـــن حوزههـــا میتوانـــد دســـتمایه کار در
جهاددانشـــگاهی قـــرار گیـــرد و ضلـــع مکمـــل مثلـــث توســـعه صنعتـــی ،اقتصـــادی و
بهصـــورت کلـــی توســـعه فراگیـــر اســـتان مبتنـــی بـــر اقتصـــاد دریـــا پایـــه را تشـــکیل
دهـــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی گلسـتان ۲۹ ،فروردیـن مـاه :معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویژه
گنبـدکاووس بـا اشـاره به آمادگـی این شهرسـتان برای توسـعه همکاری با جهاددانشـگاهی،
گفـت :آمادهایـم کشـت گیاهـان دارویـی را در گنبـدکاووس بـا همـکاری ایـن نهـاد انقالبی
توسـعه دهیم.
معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه گنبـدکاووس بـا اشـاره بـه آمادگـی ایـن شهرسـتان
بـرای توسـعه همـکاری بـا جهاددانشـگاهی ،گفـت :آمادهایـم کشـت گیاهـان دارویـی را در
گنبـدکاووس بـا همـکاری ایـن نهـاد انقالبـی توسـعه دهیـم.
مهـدی دهرویـه در حاشـیه مراسـم توزیـع  313بسـته معیشـتی میـان نیازمنـدان کـه
توسـط دانشـگاه مذاهـب اسلامی شـعبه گنبـدکاووس و جهاددانشـگاهی گلسـتان صـورت
گرفـت بـا اشـاره بـه اینکه انتخـاب سـالروز میالد امـام حسـن(ع) برای ایـن کار یـک اقدام
هوشـمندانه اسـت ،اظهـار کـرد :صحنههـای جذاب و دیدنی وحدت و همدلی شـیعه و سـنی
در ایـن برنامههـا بیـش از گذشـته میتوانـد در تعمیـق وحـدت و همدلـی اثربخـش باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه همـکاری بیـن دو نهـاد و مجموعه انقالبـی همچون جهاددانشـگاهی
و دانشـگاه مذاهـب اسلامی میتوانـد ثمـرات بسـیار خوبـی در شهرسـتان گنبـدکاووس
داشـته باشـد ،افـزود :ایـن مـدل همـکاری میتوانـد بهعنوان یـک الگو بـرای سـایر نهادها و
مجموعههـا نیـز باشـد کـه در کنـار رسـالتهای اداری خود در مسـیر رسـالتهای اجتماعی
و نوعدوسـتی نیـز گام بردارنـد.
فرمانـدار گنبـدکاووس بـا تاکیـد بـر اینکـه دانشـگاه مذاهـب اسلامی شـمال کشـور در
شهرسـتان گنبـد کاووس مسـتقر شـده اسـت ،گفـت :همـه مسـئوالن و مدیـران اسـتانی و
بهویژه مدیران شـرق اسـتان گلسـتان باید تالش کنند تا برای رشـد و توسـعه این دانشـگاه
گامهـای موثری برداشـته شـود.
دهرویـه بـا ابـراز تاسـف از عدمحمایـت همهجانبـه از دانشـگاه مذاهـب اسلامی در
سـالهای گذشـته ،تاکیـد کـرد :این دانشـگاه میتوانـد محور دیپلماسـی وحـدت در منطقه
بـوده و خدمـات بسـیار شایسـته فرهنگـی ،اجتماعـی و حتی سیاسـی برای کشـور و توسـعه
منطقه داشـته باشـد.
وی با تقدیر از اقدامات شایسـته جهاددانشـگاهی در سـطح استان گلستان و گنبدکاووس،
اضافـه کـرد :مـا آمادهایـم همکاریهـای خـود را بـا جهاددانشـگاهی در حوزههـای مختلـف
فرهنگـی ،آموزشـی و پژوهشـی افزایـش دهیم و از ایـن نهاد انقالبـی حمایت کنیم.
معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه گنبـدکاووس بـا بیـان اینکـه در سـال دانشبنیـان
بایـد همـکاری خـود بـا جهاددانشـگاهی در ایـن عرصـه را پررنگتـر کنیـم ،گفـت :بـا توجه
بـه اقدامـات دانشبنیـان جهاددانشـگاهی در حـوزه گیاهـان دارویـی مـا نیـز حاضریـم در
گنبـدکاووس ضمـن توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی در فرآیند اسـتحصال ،عصـاره گیری و
تولیـد اسـانس و نهایتـا تولیـد دارو کمـک و حمایـت جـدی کنیـم.

جهاددانشگاهی خود را کنار
دولت و صدای مردم میداند

www.acecr.ac.ir

آمادگی توسعه کشت گیاهان
دارویی در گنبدکاووس ،با
همکاری جهاددانشگاهی و
دانشگاه مذاهب اسالمی
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رییس جهاددانشگاهی قم در جلسه شورای شهر قم عنوان کرد؛ آثار منتخب بخش عکس ششمین
ظرفیتهای جهاددانشگاهی در جشنواره فیلم و عکس فناوری و
خدمت توسعه شهر و استان قم
صنعتی فردا معرفی شد

دیگــر
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قـــم ۳۰ ،فروردیـــن ماه:رییـــس جهاددانشـــگاهی
قـــم بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه کشـــور بایـــد بـــه ســـمت دانـــش ورزی و خـــردورزی
در خدمـــات بـــرود ،گفـــت :جهاددانشـــگاهی در خدمـــت توســـعه کشـــور و نظـــام
اســـامی و شـــهر مقـــدس قـــم اســـت.
دکتـــر محمـــد حیـــدری رییـــس جهاددانشـــگاهی قـــم ،در اولیـــن نشســـت
ش ــورای ش ــهر ق ــم ک ــه ب ــا حض ــور ش ــهردار در س ــال جدی ــد برگ ــزار ش ــد ،عن ــوان
کـــرد :رهبـــر معظـــم انقـــاب همـــواره در جریـــان فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی
قـــرار میگیرنـــد و بـــه مســـئولین ارشـــد نظـــام ،اســـتفاده از ظرفیتهـــای آن را
توصیـــه میکننـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه جهاددانشـــگاهی شـــبکهای گســـترده اســـت کـــه نمونـــه
آن در کشـــور وجـــود نـــدارد ،ادامـــه داد :بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ایـــن نهـــاد کامـــا
انقالبـــی ،نهـــادی غیردولتـــی اســـت و وابســـتگی مالـــی و بودجـــهای نـــدارد
همشـــغل ایجـــاد میکنـــد و هـــم در بخشهـــای مختلفـــی ماننـــد اشـــتغال،
فرهنگـــی و آموزشـــی فعالیـــت میکنـــد کـــه بـــه موفقیتهـــای چشـــمگیری نیـــز
نائـــل شـــده اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تحقیقـــات جهاددانشـــگاهی مرجـــع بســـیاری
از پژوهشهـــا بـــرای ســـایر کشـــورها شـــده اســـت ،گفـــت :جهاددانشـــگاهی در
زمینههـــای علمـــی مختلفـــی ورود کـــرده اســـت و بیـــش از  ۱۰۰پژوهشـــکده و
پژوهشـــگاه در سراســـر کشـــور دارد کـــه میتوانـــد اگـــر خـــا و یـــا معضلـــی در
اســـتان وجـــود دارد بـــه رفـــع ســـریعتر آن کمـــک کنـــد.
دکتـــر حیـــدری ادامـــه داد :جهاددانشـــگاهی در زمینههـــای مختلـــف بـــا
اســـاتید آشـــنایی دارد همچنیـــن اگـــر تخصصـــی در قـــم نیـــز نباشـــد میتوانـــد از
اســـاتید اســـتانهای دیگـــر در جهاددانشـــگاهیهای دیگـــر اســـتفاده کنـــد و از
آنهـــا در جهـــت توســـعه اســـتان و شـــهر قـــم بهـــره بگیـــرد.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه جهاددانشـــگاهی در حـــوزه تحقیقاتـــی بیشـــتر در حـــوزه
پزش ــکی ورود ک ــرده اس ــت ،تصری ــح ک ــرد :یک ــی از علوم ــی ک ــه در آین ــده بس ــیار
تأثیـــر گـــذار اســـت موضـــوع ســـلولهای بنیـــادی اســـت کـــه جهاددانشـــگاهی نیـــز
در آن فع ــال ب ــوده اس ــت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی قـــم ادامـــه داد :در آینـــده ســـلولهای بنیـــادی
جایگزیـــن بســـیاری از درمانهـــای میشـــود؛ زیـــرا هزینـــه و خطـــرات را کاهـــش
میدهـــد کـــه در حـــال حاضـــر در ایـــن زمینـــه جـــز  ۱۰کشـــور دنیـــا و مـــورد
ارجـــاع ســـایر کشـــورها هســـتیم.

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هنـــر ۳۰ ،فروردیـــن مـــاه :هیـــات داوران بخـــش
عکـــس ششـــمین دوره جشـــنواره فیلـــم و عکـــس فنـــاوری و صنعتـــی «فـــردا» ،بعـــد از
بررســـی آثـــار دریافـــت شـــده ایـــن دوره ،منتخبـــان خـــود را معرفـــی کردنـــد.
امی ــد پ ــورآذر دبی ــر بخ ــش عک ــس ای ــن جش ــنواره گف ــت :در ای ــن دوره بی ــش از دو
ه ــزار و ص ــد فری ــم عک ــس ب ــه دفت ــر جش ــنواره ارس ــال ش ــده اس ــت ک ــه از ای ــن تع ــداد
در بخ ــش حرفــهای و آمات ــوری مجموع ــا  26مجموع ــه عک ــس و  46فری ــم ت ــک عک ــس
انتخـــاب و بـــه بخـــش رقابتـــی راهیافتهانـــد.
وی افـــزود :محمدمهـــدی رحیمیـــان ،فرهـــاد فخریـــان ،ســـروش کیایـــی داوری ایـــن
دوره از جشـــنواره را بـــر عهـــده داشـــتند.
پورآذر اسامی راهیافتگان به بخش مسابقه را بدین شرح اعالم کرد:
منتخبـــان تـــک عکـــس تبلیغاتـــی در بخـــش حرفـــهای :امیـــر شـــیرازیان ،پژمـــان
کریمـــی طرقبـــه ،حامـــد فضلاللهـــی ،حدیثـــه احمـــدی ،حمیـــد خرمـــی ،حمیدرضـــا
صح ــاف ،زه ــرا رجبی ــان ،س ــاقی خونس ــاری ،س ــعید ش ــفیعی ،س ــعیده توکلی ــان ،س ــید
احم ــد بهش ــتی ،صال ــح گوراب ــی ،علیرض ــا ایرجینی ــا ،علیرض ــا رفای ــی ،مجی ــد عام ــری،
محســـن عابـــدی ،محمـــد ســـمیعیفرد ،نویـــد الهـــی ،نیمـــا ابوالقاســـمی
منتخبـــان مجموعـــه عکـــس تبلیغاتـــی در بخـــش حرفـــهای :آرش جـــوادی ،امیـــن
آزادی ،حامـــد فضلاللهـــی ،حبیبـــه خاتمـــی ،حمیدرضـــا امیدبخـــش ،حمیدرضـــا
صحـــاف ،کانـــون ایـــران نویـــن ،محمدعلـــی پورشـــکوری ،مســـعود فریدرضانیـــا ،مهـــدی
رســـولزاده
منتخبـــان تـــک عکـــس صنعتـــی در بخـــش حرفـــهای :حمیـــد خرمـــی ،احمـــد
تاج ــی ،احم ــد صالح ــی ،پوی ــان ش ــاملی ،حمیدرض ــا امیدبخ ــش ،روحاهلل جوان ــی ،س ــعید
فاطمـــی ،فریـــد ذوالفقـــاری ،مجتبـــی محســـنی ،محمـــد ابراهیمـــی ،محمـــد وروانـــی
فراهانـــی ،مصطفـــی غـــام نـــژاد ،نیمـــا ابوالقاســـمی
منتخب ــان مجموع ــه عک ــس صنعت ــی در بخ ــش حرفــهای :بختی ــار رنجب ــری ،پوی ــان
شـــاملی ،حمیـــد خرمـــی ،ســـید احمـــد بهشـــتی ،ســـید جمـــال مرتضـــوی امیـــری،
س ــید متی ــن هاش ــمی ،علیرض ــا رفای ــی ،مجتب ــی محس ــنی ،محم ــد وروان ــی فراهان ــی،
محمدامیـــن صاحـــب پـــور ،مصطفـــی غـــام نـــژاد
منتخبـــان بخـــش تـــک عکـــس از فعالیتهـــای فناورانـــه و صنعتـــی در بخـــش
آماتـــوری :امیرحســـین کمالـــی ،فریـــد ذوالفقـــاری ،هـــادی دهقـــان پـــور
منتخب ــان بخ ــش مجموع ــه عک ــس گزارش ــی ی ــا مس ــتند روایتگ ــر موضوع ــی در کار
و حرف ــه تخصص ــی در بخ ــش آمات ــوری :احس ــان جزین ــی ،احم ــد بلباس ــی ،محمدمه ــدی
ورال ،ه ــادی دهق ــان پ ــور
گفتن ــی اس ــت ،آث ــار انتخ ــاب ش ــده ای ــن بخ ــش در ای ــام برگ ــزاری جش ــنواره ،ب ــرای
بازدی ــد عم ــوم ب ــه نمای ــش گذاش ــته میش ــود.

در سیونهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران؛
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در کمیته تحقیقات دانشجویی پژوهشکده رسطان معتمد مطرح شد؛

دعوت از دانشجویان عالقهمند
و مستعد رشتههای علوم
پزشکی برای ارایه ایده

بازدید معاون استاندار از برج
فناوری پارک علم و فناوری
جهاددانشگاهیکرمانشاه

عل ــی مهرت ــاش مع ــاون توس ــعه مدیری ــت و مناب ــع اس ــتانداری ب ــا همراه ــی جمع ــی
از مدیـــران از شـــرکتهای دانشبنیـــان و واحدهـــای فنـــاور مســـتقر در بـــرج فنـــاوری
پ ــارک عل ــم و فن ــاوری جهاددانش ــگاهی کرمانش ــاه بازدی ــد ک ــرد و از نزدی ــک در جری ــان
رونـــد تولیـــد و فعالیـــت ایـــن شـــرکتها قـــرار گرفـــت.
روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه ۲۰ ،فروردیـــن مـــاه :معـــاون
اس ــتاندار کرمانش ــاه در ای ــن بازدی ــد ب ــا اش ــاره ب ــه نامگ ــذاری س ــال ب ــا عن ــوان تولی ــد
دانشبنیـــان و اشـــتغال آفریـــن تســـریع در رشـــد و توســـعه شـــرکتهای دانشبنیـــان
را وظیف ــه هم ــه دانس ــت و تس ــریع ک ــرد :توج ــه و حمای ــت خ ــاص از واحده ــای فن ــاور
و شـــرکتهای دانشبنیـــان میتوانـــد راهگشـــا بســـیاری از مشـــکالت اســـتان باشـــد.
مهرت ــاش تاکی ــد ک ــرد :مجموع ــه س ــازمان جهاددانش ــگاهی کرمانش ــاه و پ ــارک عل ــم
و فن ــاوری اس ــتان ب ــا توج ــه ب ــه ظرفیته ــای بس ــیار خوب ــی ک ــه دارد نق ــش بس ــزایی
در عملیات ــی ک ــردن ش ــعار س ــال خواه ــد داش ــت.
وی در ادامـــه حضـــور جوانـــان نخبـــه و بـــا انگیـــزه و فعـــال در شـــرکتهای
دانشبنیـــان و واحدهـــای فنـــاور اســـتان را مایـــه غـــرور دانســـت و ادامـــه داد :قـــول
میدهیـــم حمایتهـــای خاصـــی بـــرای رونـــق فعالیتهـــای ایـــن شـــرکتها داشـــته
باشـــیم.
در ادام ــه ریی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری جهاددانش ــگاهی کرمانش ــاه از افتت ــاح ب ــرج
فن ــاوری بهعن ــوان یک ــی از اتفاق ــات وی ــژه در س ــال گذش ــته ی ــاد ک ــرد و اف ــزود :ای ــن
بـــرج کـــه یکـــی از بزرگتریـــن برجهـــای فنـــاوری در کشـــور اســـت بـــا مســـاحت
 20هـــزار مترمربـــع در  16طبقـــه احـــداث شـــده هماکنـــون پنـــج طبقـــه ایـــن بـــرج
بهرهبـــرداری شـــده و مابقـــی طبقـــات هـــم امســـال بـــه بهرهبـــرداری میرســـد کـــه
ظرفیـــت اســـتقرار  110واحـــد فنـــاور را دارد.
آزادی افـــزود :تدویـــن برنامـــه توســـعه اقتصـــاد دانشبنیـــان اســـتان یکـــی از
مهمتریـــن ماموریـــت ماســـت کـــه بـــا جدیـــت امســـال آن را دنبـــال خواهیـــم کـــرد.
رییـس پـارک علم و فنـاوری جهاددانشـگاهی کرمانشـاه گفـت :برنامهریزی برای توسـعه
اشـتغال دانشبنیـان از حوزههـای اولویـتدار پـارک در سـال جاری اسـت که در ایـن زمینه
ایجـاد  1000شـغل را بـرای امسـال هدفگـذاری کردهایم.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی ۲4 ،اســـفند مـــاه :برگزیـــدگان
و شایســـتگان تقدیـــر ســـیونهمین جایـــزه کتـــاب ســـال و بیســـتونهمین جایـــزه
جهان ــی کت ــاب س ــال جمه ــوری اس ــامی ای ــران در مراس ــمی ب ــا حض ــور رییسجمه ــور
معرفـــی شـــدند.
در ایـــن مراســـم ،دو کتـــاب انتشـــارات ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران بـــا عنـــوان
«بیماریه ــای دس ــتگاه گ ــوارش در اســبهای ای ــران»« ،مرج ــع دندانپزش ــکی نظام ــی»
بهعن ــوان کت ــاب شایس ــته تقدی ــر انتخ ــاب ش ــدند ک ــه اس ــامی آنه ــا ب ــه ش ــرح زی ــر
اس ــت؛
 .۱مرجع دندانپزشکی نظامی ،تألیف رضا فکر آزاد.
 .۲بیماریهای دستگاه گوارش در اسبهای ایران ،تألیف فریدون رضازاده
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انتشاراتجهاددانشگاهی
 ۲جایزه کسب کرد

روابـط عمومی پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی ۱۷ ،فروردین ماه:نخسـتین
جلسـه کمیتـه تحقیقات دانشـجویی پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی با حضور
پروفسـور اردشـیر قـوام زاده پـدر پیونـد سـلولهای بنیـادی ایران برگزار شـد.
پروفسـور قـوام زاده در ایـن جلسـه گفـت :فرصـت بزرگـی کـه در عرصـه سـلول درمانی
وجـود دارد ،عالقهمنـدی و حضـور دانشـجویان بهعنـوان سـرمایههای عظیـم کشـور در ایـن
زمینه اسـت.
مشـاور عالی رییس پژوهشـکده سـرطان معتمد ضمن تشـویق دانشـجویان به فعالیت در
عرصـه پژوهـش و تولیـد علـم بـه برنامههـای بلندمـدت کمیته تحقیقات در راسـتای سـلول
درمانـی و سـایر پروژههـا پرداخت.
مائـده روزبهانـی دانشـجوی پزشـکی و دبیـر کمیتـه هـم گفـت :هدف مـا از تشـکیل این
کمیتـه اسـتفاده از ظرفیتهـای بـاالی جهاددانشـگاهی در فراهم کردن بسـتر مناسـب برای
جـذب دانشـجویان نخبـه و اسـتفاده حداکثـری از ایدههـا و توانمندیهـای آنـان در عرصـه
سـلول درمانـی ،سـرطان و سـایر حوزههـا اسـت .در ایـن راسـتا پـس از غربالگـری و جـذب
دانشـجویان و بررسـی ایدههـا و توانمندیهـای آنهـا ،در صـورت قابلاجـرا بـودن ایدههـای
آنهـا در زمینـه اجرایـی کردن آنها سـرمایهگذاری شـده و طبـق موازین ،تمامـی امتیازات
مـادی و معنـوی دانشـجویان حفظ خواهد شـد.
وی بـا دعـوت از دانشـجویان عالقهمنـد و مسـتعد رشـتههای علـوم پزشـکی بـرای ارایـه
ایدههـای خـود بـه کمیتـه ابـراز امیـدواری کـرد کـه ایـن کمیتـه بتوانـد بسـتر الزم را برای
رشـد و هدایـت دانشـجویان فراهـم کـرده و موثرتریـن حمایتهـا را بهمنظـور پیشـبرد
پژوهشهـا در اختیـار آنهـا بگـذارد.

سال بیست و سوم│شماره186
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کتاب
آنچه باید دربارهی کتابهای چاپ اول
جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانید
■ انتشار  ۱۳عنوان کتاب جدید توسط جهاددانشگاهی صنعتی
اصفهان
■ کتاب «نانو داروها و دارورسانی هوشمند» ،برگزیده ششمین
جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسالمی شد
■ چاپ  ۸۹عنوان کتاب توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
استان مرکزی در سال ۱۴۰۰
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انتشار  ۱۳عنوان کتاب جدید توسط
جهاددانشگاهیصنعتیاصفهان

بهتازگـی  ۱۳عنوان کتاب جدید توسـط جهاددانشـگاهی
واحد صنعتی اصفهان منتشـر شـد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی صنعت ــی
اصفهـــان ،توســـط شـــعبه انتشـــارات جهاددانشـــگاهی
صنعتـــی اصفهـــان 13 ،عنـــوان کتـــاب جدیـــد وارد بـــازار
نشـــر شـــد.
"آمـــار پیشـــرفته و بیومتـــری کاربـــردی (اســـتنباط
آمـــاری ،طـــرح آزمایـــش و روشهـــای چنـــد متغیـــره
همـــراه بـــا کاربـــرد نرمافـــزار)" "،اشـــتغال غیررســـمی:
علـــل ،پیامدهـــا و راهکارهـــا"" ،بیماریهـــای ژنتیکـــی
در دامهـــای اهلـــی"" ،راهنمـــای آبـــکاری الکترولـــس
ویرایـــش دوم"" ،راهنمـــای جامـــع آکواریـــوم آب شـــور و
ش ــیرین"" ،طراح ــی قال ــب تزری ــق پالس ــتیک"" ،کارب ــرد
طیفســـنجی " ،"2D NMRدانشنامـــه تمرینـــات
عضالنـــی :بیـــش از  400تمریـــن بـــرای بـــاال بـــردن
حجـــم عضـــات"" ،مبانـــی پلیمـــر و ســـنتز پلیمرهـــا"،
"مقدمـــهای بـــر میکروبشناســـی"" ،آلودگـــی هـــوا:
ســـامت و اثـــرات محیـــط زیســـتی"" ،فرامینیفرهـــای
پالنکتـــون" و "مهندســـی ســـطح مـــواد مـــدرن"،
کتابهـــای منتشـــر شـــده توســـط شـــعبه انتشـــارات
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی اصفهـــان اســـت.
عالقهمنـــدان میتواننـــد بهمنظـــور کســـب
اطالعـــات بیشـــتر و تهیـــه کتـــاب مـــورد نظـــر بـــا
شـــماره  03133912711کتابفروشـــی جهاددانشـــگاهی
صنعتـــی اصفهـــان تمـــاس یـــا از طریـــق فروشـــگاه
اینترنتـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نشـــانی shop.isba.ir
نســـبت بـــه خریـــد ،اقـــدام کننـــد.

کتاب «نانو داروها و دارورسانی هوشمند» ،برگزیده
ششمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسالمی شد
کتـــاب «نانـــو داروهـــا و دارورســـانی هوشـــمند» از
تولی ــدات انتش ــارات جهاددانش ــگاهی اردبی ــل ،رتب ــه برت ــر
شش ــمین جش ــنواره فن ــاوری نان ــو دانش ــگاه آزاد اس ــامی
را کســـب کـــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اردبیــل،
مدیرمســئول انتشــارات جهاددانشــگاهی اردبیــل بــا اعــام
ایــن خبــر افــزود :ایــن کتــاب توســط دکتــر غالمرضــا
ابراهیــمزاده رجایــی ،عضــو هیــات علمــی گــروه شــیمی
دانشــگاه آزاد اســامی اردبیــل و ابوالفضــل زکاوت ،احســان
ندایــی و هاشــم رســتمیان ،بــه ترتیــب از دانشآموختــگان
فعــال رشــتههای شــیمی دارویــی ،میکروبیولــوژی و علــوم
آزمایشــگاهی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اردبیــل بــه
رشــته تألیــف درآمــده اســت.
مهـــران محمـــدی اظهـــار داشـــت :ایـــن کتـــاب در
پن ــج فص ــل و  128صفح ــه ش ــامل مطال ــب جدی ــد عل ــم
نانـــو در زمینـــه نانـــو داروهـــا و دارورســـانی هوشـــمند

اســـت تـــا علـــم نانـــو را در ســـاخت داروهـــا و رســـیدن
دارو بـــه محـــل هـــدف بهعنـــوان یـــک فنـــاوری جدیـــد
در دهههـــای اخیـــر در بیـــن محققیـــن و متخصصیـــن
مطـــرح نمایـــد.
وی بیـــان کـــرد :ششـــمین جشـــنواره فنـــاوری نانـــو
دانشـــگاه آزاد اســـامی بـــه میزبانـــی دانشـــگاه آزاد
اســـامی واحـــد کـــرج برگـــزار و  75محصـــول در حـــوزه
فنـــاوری نانـــو در آن رونمایـــی شـــده اســـت.
مدیرمســـئول جهاددانشـــگاهی اردبیـــل اظهـــار کـــرد:
بن ــا ب ــر اع ــام مس ــئوالن ای ــن جش ــنواره 936 ،اث ــر ب ــه
دبیرخانـــه ششـــمین جشـــنواره فنـــاوری نانـــو دانشـــگاه
آزاد اس ــامی ارس ــال ش ــده ب ــود ک ــه از ای ــن تع ــداد460 ،
مقالـــه 18 ،اختـــراع 21 ،ابتـــکار و نـــوآوری 22 ،تحقیـــق،
 292پایاننامـــه 26 ،ایـــده 18 ،طـــرح پژوهشـــی و
دانشبنیـــان 25 ،کتـــاب 6 ،مرکـــز تحقیقـــات44 ،
محصـــول و  4مـــورد مرتبـــط بـــوده اســـت.

چهارمحال و بختیاری

عنوان« :ترمیم شکستگی در
دامهای کوچک (رویکردی مبتنی بر
مطالعه بیماران)»
مترجمان :دکتر وحید گنجیانی و
عبدالحمید میمندی پاریزی
انتشارات :جهاددانشگاهی چهارمحال و
بختیاری
تعداد صفحه256 :
روش تهیه :مراجعه به سایت jchb.ir
چکیده :کتاب حاضر در ابتدا اصول اولیه
را در ارتوپدی دامپزشکی تشریح کرده و
سپس کاربرد بالینی آنها را در سیوچهار
بیمار بررسی کرده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی

عنوان« :شادی در
کسبوکار»
مولفان :دکتر محسن مطیعی و
راضیه بیرنک
انتشارات :سازمان
جهاددانشگاهی تهران
تعداد صفحه 3 :فصل
قیمت 50 :هزار تومان
چکیده :این کتاب پاسخی
شگفتانگیز به همه سئواالت
شادی در زندگی و شادی در
کسبوکار است .شاید بپرسید چرا
شادی در کسب و کار؟ از آنجایی
که کار جزء جداییناپذیر زندگی انسان است و برای دستیابی به
زندگی خوب ،مردم باید در سازمانهای خوب کار کنند و این امر
موجب میشود بیشتر زندگی خود را در محل کار خود سپری کنند
که موجب اهمیت مسأله شادی در کسب و کار است.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران

عنوان« :اصول فرآوری
و تولید نوشیدنیهای گازدار،
گیاهی و لبنی»
مولفان :دکتر سید امیرحسین گلی
و مهندس عاطفه شیروانی
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی
اصفهان
تعداد صفحه288 :
روش تهیه :مراجعه به سایت
shop.isba.ir
چکیده :کتاب حاضر دربرگیرنده
مطالبی مفید و جامع در زمینه چگونگی فراوری و تولید انواع نوشیدنیهای
پرمصرف در ایران و جهان است .در فصول ابتدایی نحوه تهیه و ویژگیهای
محصوالتی چون نوشابه ،آب بستهبندی ،چای ،قهوه ،ماءالشعیر ،آبمیوه و
نوشیدنیهای بر پایه لبنیات بیان شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان« :راهنمای شناسایی  ۵۰خانواده متداول
گیاهان دارویی در مناطق معتدل»
مولفان :دکتر مجید قربانی نهوجی  -دکتر پیرعلی همدانی
انتشارات :پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
تعداد صفحه ۱۷۰ :صفحه
قیمت 98 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با 02166561050
چکیده :در این کتاب که بهصورت یک راهنمای میدانی
تدوین و بهصورت مصور و رنگی چاپ شده است ،ابتدا به
واژهشناسی و آشنایی با اصطالحات رایج در حیطه گیاهشناسی
گیاهان دارویی پرداختهشده و در ادامه شرح کامل همراه با ارائه
تصاویر دقیق و رنگی از رایجترین خانوادههای گیاهان دارویی
ارائه شده است .در این بخش شناختهشدهترین جنسهای گیاهی هر خانواده معرفیشده است .در
بخش نهایی نیز به معرفی مهمترین اثرات فارماکولوژیک گیاهان دارویی ذکر شده پرداخته شده
است.
فرستنده :روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
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مدیـــر ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی از چـــاپ  ۸۹عنـــوان
کتـــاب بـــه همـــت ایـــن ســـازمان در ســـال جـــاری خبـــر داد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی؛ محســـن خدیمـــی
مدیـــر ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر،
گفـــت :چـــاپ و انتشـــار کتـــب و نشـــریات علمـــی ،برگـــزاری نمایشـــگاههای کتـــاب و
اطالعرســـانی ،ایجـــاد شـــبکه پخـــش و توزیـــع کتـــاب بهصـــورت متمرکـــز و  ...بخـــش
کوچکـــی از فعالیتهـــای ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی اســـت.
وی بیشــترین آمــار اســتقبال چــاپ کتــاب را در زمینــه علــوم انســانی عنــوان کــرد و
افــزود :در همیــن راســتا از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون  89عنــوان کتــاب شــامل کتــب
در حوزههــای مختلــف علــوم انســانی ،فنــی و مهندســی و  ...بــه چــاپ رســیده اســت.
بـــه گفتـــه ایـــن مقـــام مســـوول؛ عالقهمنـــدان میتواننـــد جهـــت تهیـــه مجموعـــه
کتابهـــای منتشـــر شـــده از ســـوی انتشـــارات جهاددانشـــگاهی اســـتان بـــا شـــماره
 09305205606تم ــاس حاص ــل نماین ــد و ی ــا ب ــه نش ــانی دانش ــگاه اراک دفت ــر س ــازمان
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چاپ  ۸۹عنوان کتاب توسط سازمان انتشارات
جهاددانشگاهی استان مرکزی در سال ۱۴۰۰
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عنوان« :بیماریهای مهم
درختان میوه در ایران»
مولفان :دکتر حسین کربالیی خیاوی -
دکتر رسول فخاری
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی
اصفهان
تعداد صفحه314 :
قیمت 250 :هزار تومان
روش تهیه :مراجعه به shop.isba.ir
چکیده :کتاب حاضر ،کوششی بهمنظور
آگاهی دادن دانشجویان کشاورزی ،باغداران
و همه عالقهمندان به حل مسائل مربوط به
بیماریهای درختان میوه و راههای مبارزه
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با آن است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری

عنوان« :هوشیاری و عقالنیت
یکپارچه زیستمحیطی»
مؤلف :دکتر جهانگرد محمدی
انتشارات :جهاددانشگاهی چهارمحال و
بختیاری
تعداد صفحه1002 :
روش تهیه :مراجعه به jchb.ir
چکیده :نوشتار حاضر در تالش است که
در پاسخی یکپارچه به طیف گستردهای از
پرسمانهای پیچیده و سرکش زندگی بر روی
کره خاکی و ازجمله بحرانهای زیستمحیطی
به دست دهند.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی

عنوان« :مدیریت کنترل آفات گردو
(در شرایط اقلیمی ایران)»
مولفان :دکتر زریر سعیدی  -مهندس علی
باقری
انتشارات :جهاددانشگاهی چهارمحال و
بختیاری
تعداد صفحه131 :
روش تهیه :مراجعه به jchb.ir
چکیده :هدف از نگارش این کتاب معرفی
آفات گردو و ارائه روشهای مختلف و سازگار
با محیطزیست در قالب برنامه مدیریت تلفیقی
( )IPMجهت کنترل آنها است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی

عنوان« :پیشرفتهای پالسمای
سرد در صنعت غذا (حفظ ،نگهداری و
ایمنی)»
مترجمان :دکتر علیرضا شهاب لواسانی  -سارا
صانعی
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه168 :
قیمت 70 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره 045-33749503
چکیده :مؤلف در این کتاب به اصول مهندسی
پالسمای سرد ،پیشرفت در غیرفعالسازی
میکروارگانیسمها و ویروسها در مواد غذایی و
سیستمهای مدلسازی با استفاده از پالسمای
سرد و غیرفعالسازی میکروبی طی فرایند پالسمای سرد فشار اتمسفری ،کاربرد
پالسمای سرد در کنترل زیست الیههای مواد غذایی و محیط فراوری مواد غذایی
پرداخته و هر قسمت را بهصورت مبسوطی تشریح کرده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان« :شهر و فراشهر»
مولفان :علیاکبر ساالری پور  -حمیدرضا
یوسفی  -امیرحسین نوربخش  -فرنگیس
علیزاده
انتشارات :جهاددانشگاهی کردستان
تعداد صفحه۳۵۸ :
قیمت ۸۰ :هزار تومان
روش تهیه:
تماس با شماره 087-33287517
چکیده :کتاب حاضر مجموعهای از
وبینارهای برگزار شده توسط انجمن علمی
شهرسازی دانشگاه گیالن در ارتباط با
موضوعات متنوع حوزه شهرسازی است .در این
اثر سعی شده که زمینه الزم برای تأمل در خصوص چالشها و مباحث مطرح در
حوزه شهرسازی کشور فراهم گردد .امید است تبادل اندیشه در حوزه شهرسازی
همچنان به یک ایده مشارکتی و هدفمند در دانشگاههای کشور تبدیل شود.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان« :خزش روستایی»
مؤلف :محمدمهدی ضیاء نوشین
انتشارات :سازمان جهاددانشگاهی تهران
تعداد صفحه332 :
قیمت 90 :هزار تومان
چکیده :در این کتاب به موضوعاتی همچون
تحوالت جامعه روستایی ،نیروها و محرکهای
مؤثر بر خزش روستایی ،پژوهش میدانی،
سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر همدان و
 ...پرداخته شده است.
فرستنده :روابط عمومی سازمان
جهاددانشگاهی تهران

عنوان« :پروبیوتیک و کاربرد آن
در صنایع آبزیپروری»
مؤلف :سید رضا مرتضوی بابا حیدری
انتشارات :جهاددانشگاهی چهارمحال و
بختیاری
تعداد صفحه102 :
روش تهیه :مراجعه به jchb.ir
چکیده :صنعت آبزیپروری همواره با
مشکالت متعددی روبرو بوده است که از آن
جمله میتوان به کنترل کیفیت آب و شیوع
بیماریها اشاره کرد .استفاده از آنتیبیوتیکها
در زمینه کنترل بیماریها مطرح گردیده است
که پس از سالها ،این داروها خود مشکالت
عدیدهای از جمله مقاوم شدن پاتوژنها و مسائل زیستمحیطی را به دنبال
داشتهاند.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان« :تغذیهدرمانی بیماریهای
شایع»
مولفان :روژینا خدا رحمی روزبهانی  -دکتر
محمد فضیلتی
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه352 :
قیمت 110 :هزار تومان
روش تهیه :مراجعه به shop.isba.ir
چکیده :در این کتاب نویسنده در تالش است تا
با تغییر سبک تغذیه بیمار ،او را درمان کند.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان
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عنوان« :تأمین مالی کارآفرینی»
مؤلف :دکتر محسن مطیعی
انتشارات :سازمان جهاددانشگاهی تهران
تعداد صفحه301 :
قیمت 80 :هزار تومان
چکیده :این مجموعه در  3بخش و 20
فصل به موضوعاتی چون نقش دولت و فلسفه
سیاستگذاری مالی ،نظریههای تأمین مالی،
تأمین مالی کارآفرینی ،روشهای رایج تأمین
مالی کسبوکارها ،تأمین مالی بانک محور،
تأمین مالی سهامی ،سرمایهگذاری خارجی،
انتقال فناوری ،بورس ،عقود اسالمی به مثابه
تأمین مالی ،سرمایهگذاری خطرپذیر ،تأمین
مالی شخصی ،تأمین مالی جمعی ،بریکوالژ ،فرشتگان کسب و کار ،بوت استراپ،
فن بازار ،پارک علم و فناوری و مراکز رشد و شتابدهنده میپردازد.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران

عنوان« :مدیریت استراتژیک
منابع انسانی با رویکرد تعالی محور»
مولفان :دکتر سمانه الجوردی – دکتر
فریبرز رحیم نیا
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه365 :
قیمت 15 :هزار تومان
روش تهیه :مراجعه به shop.isba.ir
چکیده :شاخص سازی عملکردی و
اختصاصی از عاملهای تعالی منابع انسانی،
از طریق رویکرد کیفی و گروهبندی الگوهای
ذهنی ،زمینه ارتقای مستمر بهرهوری منابع
انسانی و افزایش مزیت رقابتی در بخشهای
مهم اقتصادی کشور ،بهعنوان الیه سوم ساختار نظام مدیریت بهرهوری و تعالی
انسانی را تسهیل میکند.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
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عنوان« :مدلسازی سیستمهای
فتولتاییک با »MATLAB
مترجمان :قاسم شکری  -بهروز محسن نیا -
سعید پور جعفر  -کیوان عزیزیان
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه224 :
قیمت 50 :هزار تومان
چکیده :در این کتاب به ارائه مدلهای کامل
ریاضی به همراه کدهای برنامهنویسی با نرمافزار
پرکاربرد  MATLABپرداخته و اهمیت ویژه
انرژی خورشیدی و پنل های فتوولتائیک و
مدلسازی کامل سیستمهای فتوولتائیک شرح
داده و اجزای سیستم از منبع خورشیدی تا
کاربر نهایی از جمله منابع انرژی ،ذخیرهسازی و تجهیزات الکترون یک قدرت،
روشهای کنترل معمول به سیستم اعمال و مدلسازی تشریح شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان« :مدیریت ریزشبکه
هوشمند و کنترل خودروهای الکتریکی
تحت عدم قطعیتها در شبکه هوشمند»
مترجمان :قاسم شکری و بهروز محسننیا
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه184 :
قیمت 45 :هزار تومان
چکیده :این کتاب نگاه جامعی بر انواع منابع
انرژی تجدید پذیر در شبکههای هوشمند با
حضور خودروهای الکتریکی و همچنین عدم
قطعیتهای ناشی از منابع انرژی تجدید پذیر
و خودروهای الکتریکی داشته و این سیستمها
را به شکل روشنی فرمولبندی و نتایج حاصل
را ارائه کرده و مباحثی در خصوص گذر از شبکه سنتی به شبکه هوشمند و
همچنین ریزشبکه ها و خودروهای الکتریکی ،موضوعات مرتبط با مدیریت تولید
و تقاضا در ریزشبکه ها و برنامهریزی تولید انرژی و همچنین مباحث اصلی در
خصوص برنامهریزی شارژ خودروهای الکتریکی را مطرح کرده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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عنوان« :مسائل پیچیده در
مشاوره روانشناسی ورزشی»
مترجمان :سحر زارعی  -محمود محبی -
اکرم مالمحمدی
انتشارات :سازمان جهاددانشگاهی تهران
تعداد صفحه355 :
قیمت 90 :هزار تومان
چکیده :نویسنده در این کتاب کوشیده با
معرفی رویکرد آموزش موردی ،محیط دانشگاه
و موضوعاتی که این محیط برای روانشناسی
ورزشی مهیا میکند و درک نقش اشخاص مهم
و مؤثر در این محیط که آغاز میشود ،جزئیاتی
را درباره  21نمونه در چهار بخش مجزا شامل
عملکرد سازمانی ،عملکرد تیمی ،عملکرد فردی و آسیبدیدگی و توانبخشی
بررسی کند که هر کدام تا حدودی براساس نظریهای استوار هستند و نتایج
یادگیری مشخص ،تکالیف و راهنمایی غیر تجویزی درباره رسیدن به یکراه حل
را شامل میشوند.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران

عنوان« :کودک ،اندیشه و رسانه»
مؤلف :دکتر مظهر بابایی
انتشارات :جهاددانشگاهی کردستان
تعداد صفحه260 :
قیمت 80 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با 087-33287517
چکیده :در چند دهه اخیر ،فلسفه و آموزش
فلسفه ،بهعنوان روشی موفق برای پرورش قوه
تفکر دانشآموزان موردتوجه بوده است .لذا
در راستای تالش برای کاربردی کردن فلسفه
و آموزش عملی تفکر انتقادی ،برنامه «فلسفه
برای کودکان و نوجوانان» تازهترین و بزرگترین
گامی است که با هدف تقویت و باال بردن مهارت
استدالل ،داوری و قدرت تمیز برداشتهشده و در ساحات مختلف کاربست یافته
است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان« :درآمدی بر سالمت
اقتصادی»
مولفان :دکتر سیامک شکوهی فرد  -دکتر
فرزاد رحیمزاده
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه136 :
قیمت 50 :هزار تومان
چکیده :در این کتاب ضمن اشاره به مفهوم
و چرایی فساد به تدوین ادبیات ،اشکال ،سطوح
و نیز مهمترین شاخصهای اندازهگیری فساد،
بررسی وضعیت کشور در زمینه فساد به لحاظ
آماری پرداخت و چگونگی اندازهگیری شاخص
توسعه انسانی و رابطه فساد با این شاخص

تشریح شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان« :عدم قطعیت و قابلیت
اعتماد در سازهها»
مؤلف :دکتر فرهاد حسینلو
انتشارات :جهاددانشگاهی چهارمحال و
بختیاری
تعداد صفحه420 :
روش تهیه :مراجعه به jchb.ir
چکیده :اخیرا ً استفاده از روشهای تحلیل
ریسک و قابلیت اطمینان با توجه به قابلیت
باالی آنها در بهینه نمودن طرحهای مهندسی
و باال بردن توان مدیریتی پروژهها موردتوجه
قرارگرفته است .با توجه به ساختوساز
گستردهای که در کشور وجود دارد ،کاربردی
نمودن این روشها در طراحی سازههای مختلف میتواند بسیار مفید باشد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان« :فرآیندهای
فوتوکاتالیستی مبتنی بر رنگبری و
گوگردزدایی»
مؤلف :مجتبی غالمی
انتشارات :جهاددانشگاهی استان مرکزی
تعداد صفحه259 :
قیمت 50 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با یا مراجعه به سایت یا
آدرس
چکیده :کتاب فرآیندهای فوتوکاتالیستی
مبتنی بر رنگبری و گوگردزدایی مشتمل
به سه فصل است و دلیل نیاز به سوختهای
با گوگرد کم ،ترکیباتی گوگردی موجود در
سوخت ،سوختهای مایع گوگرددار ،بنزین ،سوخت جت ،سوخت دیزل ،بررسی
دستهبندی روشهای گوگردزدایی ،تغییر نقطهجوش اکلیله شدن ،گوگردزدایی
اکسیداسیونی ،سوخت مدل ،روش انجام آزمایش ،اندازهگیری غلظت دی
پتروتیوفن و  ...بررسیشده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

عنوان« :الکترومیوگرافی
مقدماتی در اسب»
مؤلف :دکتر یاسر نوظهور
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه 72 :صفحه
روش تهیه :تماس با 045-33749503
چکیده :این کتاب با هدف آشنایی با
الکترومیوگرافی ،یکی از تکنیکهایی کمک
کننده در تشخیص بیماریهای دامی است و
کسب آگاهی از تفسیر نوارهای مربوط به آن
تهیه و تدوین شده و در آن هدایت عصبی
تجهیزات الکترومیوگرافی ،روش الکترومیوگرافی
و تفسیر نوار الکترومیوگرافی بهصورت جداگانه

مورد بررسی قرار گرفته است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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