


جهادگر فقید دکتر کاظمی آشتیانی؛

مدل و الگویی که قابل 
تکثیر است

رهبــر معظــم انقــاب اســامی 11 اردیبهشــت مــاه، در دیــدار بــا معلمــان بــا تاکیــد بــر 
ایجــاد هویــت ملــی در میــان دانش آمــوزان بــار دیگــر در سخنانشــان از دانشــمند و 
جهادگــر فقیــد دکتــر کاظمــی آشــتیانی یادکردنــد. شــخصیتی کــه در بُرهه هــای 
ــوص  ــه و به خص ــه جامع ــو ب ــه و الگ ــوان نمون ــری به عن ــب رهب ــف از جان مختل

ــت. ــده اس ــگان معرفی ش ــان و نخب جوان
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ایــن دیــدار بــا تاکیــد بــر ایجــاد هویــت ملی 
ــوز  ــه دانش آم ــم ک ــتی کاری کنی ــد: »بایس ــوزان فرمودن ــش آم ــان دان در می
ــد  ــل در ح ــا الاق ــوزی ی ــر از علم آم ــود. مهم ت ــی بش ــت مل ــا دارای هوی م
علم آمــوزی ایــن اســت کــه او احســاس هویــت بکنــد، یــک انســان بــا هویــت 
ســاخته بشــود، یــک هویــت ملــی، هویــت احســاس اعتمــاد بــه نفس ملــی پیدا 
بکنــد. از عمــق جــان کــودک مــا بــا افتخــارات کشــور آشــنا بشــود ایــن چیــزی 
اســت کــه امــروز وجــود نــدارد خیلــی از افتخــارات حــاال ایشــان اســم مرحــوم 
ــتان  ــه تان، مدارس ــای مدرس ــن بچه ه ــما بی ــد ش ــتیانی را آوردن ــی آش ــای کاظم آق
نظرخواهــی کنیــد ببینیــد چنــد درصــد کاظمــی آشــتیانی را بــا آن همــه خدمــات، با 
آن ارزش وجــودی کــه ایــن مــرد، ایــن جــوان، جــوان هــم بــود داشــت می شناســند 
چنــد درصــد، رونالــدو را چنــد درصــد می شناســند، مــا چــرا افتخــارات ملــی خودمــان 
را نمی شناســیم؟ ایــن خیلــی مهــم اســت یــک بخــش از ایــن چیزهایــی کــه میگوییــم 
هویــت ملــی همیــن اســت کــه افتخــارات ملــی را، گذشــته علمــی را، گذشــته سیاســی 

ــند.« ــی را بشناس ــته بین الملل را، گذش

چیزی که آدم دوست می دارد و آرزو دارد
البتــه ایــن اولیــن بــار نیســت کــه رهبــر معظــم انقــاب در سخنانشــان به 
ــا او  ــه ب ــن دانشــمند و جهادگــر فقیــد اشــاره می فرماینــد و از عاق ای

ــد. ــخن می گوین س
ــه  ــه مرحــوم ســعید کاظمــی اینقــدر عاق ــت اینکــه مــن ب »عل
ــز،  ــوان عزی ــرای آن ج ــم ب ــم و در ذهن ــم در دل ــتم واالن ه داش
ــن اســت. حرکــت او، نحــوه کار او،  ــم، همی ــگاه قائل ارزش و جای
مدیریــت او، پیگیــری او، یــک مجموعــه کاملــی بــود از آن چیزی 
کــه آدم دوســت مــی دارد و آرزو دارد.«)بیانــات در بازدیــد از 

ــان ۲۵/۴/۱۳۸۶( ــکده روی پژوهش
امــا چــرا شــخصیتی چــون دکتــر کاظمــی آشــتیانی این چنیــن 
مــورد توجــه و تأییــد رهبــری قرارگرفتــه و در بُرهه هــای مختلــف 
به عنــوان نمونــه و الگــو بــه جامعــه و به خصــوص جوانــان و 
نخبــگان معرفــی می شــود؟ چــه نقــاط شــاخص و برجســته ای در 
روحیــه و عملکــرد ایشــان نهفتــه اســت کــه این گونــه موردتوجــه و 
عاقــه رهبــری بــوده اســت؟ وجــوه و ابعــاد الگوبخــِش دکتــر کاظمی 
ــرای حرکــِت امــروز  ــی ب ــی عینــی و عملیات ــوان ُمدل آشــتیانی به عن
بخش هــای مختلــف کشــور و به خصــوص جامعــه علمــی و نخبگانــی 

کــدام اســت؟

ــا آن همــه  ــد ببینیــد چنــد درصــد کاظمــی آشــتیانی را ب شــما بیــن بچه هــای مدرســه تان، مدارســتان نظرخواهــی کنی
خدمــات، بــا آن ارزش وجــودی کــه ایــن مــرد، ایــن جــوان، جــوان هــم بــود داشــت می شناســند چنــد درصــد، رونالــدو را 

ــیم؟ ــان را نمی شناس ــی خودم ــارات مل ــرا افتخ ــا چ ــند، م ــد می شناس ــد درص چن
سخنرانی رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار با معلمان 
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داستان طلوع فرزند انقالب
ــا  ــه دنی ــران ب ــیدی در ته ــن ۱۳۴۰ خورش ــم فروردی ــتیانی یک ــی آش ــعید کاظم ــر س دکت
آمــد. ســعید، هنــوز ســال های دبســتان را پشــت ســر نگذاشــته بــود کــه بــا شــور و عاقــه، 
مطالعــه کتاب هــای مختلــف را شــروع کــرد. ســاعت ها می نشســت و تــا کتابــی را بــه پایــان 

ــرد. ــا نمی ک ــاند ره نمی رس
او در دوره دبیرســتان نمایشــنامه »ابــوذر« را همــراه بــا دوســتانش اجــرا کرد. او بــه پیامبر )ص( 
ــم ســن و ســال هایش  ــه ه ــن شــخصیت ها را ب ــد و می کوشــید ای ــش عشــق می ورزی ویاران

بشناساند.
هجده ساله بود که معلم هنرستان شد و به دانش آموزانش که شانزده هفده ساله بودند درس می داد. 

همه او را استاد جوان می خواندند. او و شاگردانش تقریباً هم سن و سال بودند!
کاظمــی آشــتیانی در ســال ۱۳۵۸ در رشــته فیزیوتراپی دانشــگاه علوم پزشــکی ایــران پذیرفته 
شــد. تعطیلــی دانشــگاه ها بــه علــت انقــاب فرهنگــی و حضــور وی در جبهه هــای نبــرد طــی 
آن ســال ها باعــث شــد پــس از ۱۱ ســال ســرانجام در ســال ۱۳۶۹ بــا اخــذ مدرک کارشناســی 

ارشــد رشــته فیزیوتراپــی از دانشــکده علــوم توان بخشــی فارغ التحصیل شــود.
ــوم  وی همچنیــن در ســال ۱۳۷۶ توانســت از دانشــگاه تربیــت مــدرس، دکتــری رشــته عل

ــد. ــت کن ــش جنین شناســی را دریاف ــا گرای تشــریح ب
در سال ۱۳۶۱ با همکاری دو تن از همکارانش جهاد گروه پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران 
تأسیس کرد. این گروه هسته اولیه جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران بود که در سال ۱۳۶۵ شکل 
گرفت و دکتر کاظمی تا سال ۱۳۷۰ عهده دار مسئولیت بخش طرح ها و تحقیقات آن بود. از سال 
۱۳۷۱ با تغییرات ساختار مدیریتی جهاددانشگاهی به سمت ریاست جهاددانشگاهی واحد علوم 

پزشکی ایران منصوب شد که این مسئولیت تا پایان دوره حیاتش بر عهده وی بود.
وی در طی این سال ها مراکز درمانی متعددی تأسیس و گروه های مختلف پژوهشی را راه اندازی 

کرد که در آن میان پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی یکی از مهم ترین این مراکز بود.
دکتــر کاظمــی همچنیــن بنیان گــذار پژوهشــکده رویــان بــود و توســعه دانــش ســلول های 
بنیــادی مدیــون تاش هــای مجاهدانــه وی در ســپهر علم و فناوری کشــور اســت. پژوهشــکده 
رویــان جهاددانشــگاهی خردادمــاه ۱۳۷۰ بــا مدیریــت دکتــر کاظمــی رســماً فعالیــت خــود را 
ــن مرکــز پیشــرفته  ــا بهره منــدی از خدمــات ای ــارور ب آغــاز کــرد و تاکنــون هــزاران زوج ناب

درمــان نابــاروری صاحــب فرزنــد شــده اند.
وی در طــول دوران حیــات ۴۴ ســاله اش بــه موفقیت هــای چشــمگیری همچــون گســترش 
روش هــای پیشــرفته درمــان نابــاروری، تولیــد و تکثیــر و انجمــاد ســلول های بنیــادی جنینــی 
و همانندســازی )کلونینیــگ( حیوانــات دســت یافت و گــروه تحقیقاتــی بــرای کلونینــگ اولین 
گوســفند همانندســازی شــده ایــران در ســال ۱۳۸۴ بــه دنبــال تاش هــای وی شــکل گرفــت.

تولــد اولیــن نــوزاد حاصــل از IVF در ایــران، تولــد دومیــن کــودک حاصــل از ICSI در ایــران، 
تولــد اولیــن نــوزاد حاصــل از میکرواینجکشــن اســپرماتوزوآی منجمــد شــده، تولید نخســتین 
ــمار  ــه ش ــی وی ب ــای علم ــی از فعالیت ه ــران بخش ــی در ای ــادی جنین ــلول های بنی رده س
ــام  ــران در ســال ۱۳۸۲ ن ــی در ای ــادی جنین ــن رده ســلول های بنی ــد اولی ــا تولی ــد. ب می آین

ایــران در میــان ده کشــور صاحــب ایــن فنــاوری قــرار گرفــت.
وی همچنیــن نخســتین بانــک خــون بنــد نــاف ایــران را به منظــور اســتفاده از بــن یاخته هــای 

خــون بنــد نــاف در ســلول درمانــی خانواده هــا تأســیس کــرد.
کاظمــی آشــتیانی در اعتــای نــام جمهــوری اســامی ایــران در عرصه هــای بین المللــی نیــز 
ــزاری  ــکار برگ ــی و ابت ــدد بین الملل ــای متع ــور در کنگره ه ــرفت ها، حض ــن پیش ــت ای ــا ثب ب

جشــنواره بین المللــی رویــان ســهمی از یــاد نرفتنــی دارد.
غروب چهاردهم دی ماه ۱۳۸۴ قلب این انسان واال از تپیدن ایستاد و عاوه بر خانواده و دوستانش، 

جامعه علمی کشور را نیز در سوگ و ماتم فقدانش نشاند.

مدل و الگویی که قابل تکثیر است
حــال کــه   بــا ســخنان رهبــر معظــم انقــاب بــار دیگــر نــام مرحــوم 
دکتــر کاظمــی آشــتیانی در رســانه ها موردتوجــه قرارگرفتــه اســت، 

بایــد بــه ایــن نکتــه تاکیــد کنیــم، پــس از درگذشــت ایــن دانشــمند 
ــگاهی و وزارت  ــکاری جهاددانش ــا هم ــد ب ــور هرچن ــر کش برت

ــای  ــام کاظمــی آشــتیانی وارد کتاب ه ــرورش ن آموزش وپ
درســی شــد و چندیــن کتــاب نیــز بــه روایــت زندگــی او 
پرداخــت، امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه روحیــه، 
تاش هــا و دســتاوردهای کاظمــی آشــتیانی در مســیر 
حرکــت علمــی کشــور و جبــران عقب ماندگی هــای 

تاریخــی، مــدل و الگویــی قابــل تکثیــر اســت و 
نبایــد بــه اقدامــات موجود بســنده کــرد و از 
دیگــر ظرفیت هــای رســانه ای و فرهنگــی 
ــه  ــته ب ــراد برجس ــن اف ــی ای ــرای معرف ب

نســل جــوان غافــل شــد.
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گـــــــزارش ویــــــــــژه

 

گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی 
جهاددانشگاهی

ویژه

■ مراسم تکریم رییس پیشین و معارفه رییس جدید جهاددانشگاهی برگزار شد؛
تحول در جهاددانشگاهی با طراحی یک زیست بوم جدید نوآوری

■ رییس جهاددانشگاهی:
جهاددانشگاهی باید عهده دار اجرای پروژە های بزرگ ملی در 

کشور شود
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روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، 22 خــرداد: مراســم تکریــم دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییس 
ــد  ــس جدی ــادی ریی ــی فیروزآب ــر روح اهلل دهقان ــه دکت ــگاهی و معارف ــین جهاددانش پیش
ــی،  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش ــی دبی ــعیدرضا عامل ــر س ــور دکت ــا حض ــاد ب ــن نه ای
ــری در دانشــگاه ها،  ــاد رهب ــس نه ــی رســتمی ریی ــر مصطف حجت االسام والمســلمین دکت
دکتــر محمدمهــدی طهرانچــی رییــس دانشــگاه آزاد اســامی و جهادگــران جهاددانشــگاهی 

در دانشــگاه علــم و فرهنــگ برگــزار شــد.
دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی، در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه ســخنان رهبــر انقــاب 
در رابطــه بــا جهاددانشــگاهی گفــت: بــا مــرور ســخنان رهبــر انقــاب نــکات جالبــی را در 
منویــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص جهاددانشــگاهی دیــدم. اولیــن نکتــه ایــن اســت 
کــه نهــادی در کشــور وجــود دارد کــه صحبت هــای رهبــری در مــورد ایــن نهــاد بــه بیــش 

ــد. از ۷۰ صفحــه می رس
ــال ها  ــی س ــا ط ــرت آق ــخنان حض ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
ــزود:  ــرده اســت اف ــاد را مشــخص ک ــن نه ــت ای ــت جهاددانشــگاهی نقشــه راه فعالی فعالی
بیانــات رهبــری در مســیر رشــد و پیشــرفت ایــران اســامی را داریــم؛ بنابرایــن نقشــه راه 

ــًا مشــخص اســت. کام
دکتــر دهقانــی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک ســازه پایــدار حداقــل بــه چهارســتون نیــاز دارد 
و جالــب اســت کــه مقــام معظــم رهبــری، در کنــار روحانیــت، ســپاه و دولــت و نخبــگان، 
جهاددانشــگاهی را یکــی از ســتون های انقــاب و کشــور عنــوان می کننــد ادامــه داد: قطعــاً 

ظرفیــت ایــن نهــاد بســیار بیشــتر از چیــزی اســت کــه شــاهد آن هســتیم.
وی در ادامــه بــا تقدیــر از خدمــات جهادگــران پیشکســوت ادامــه داد: جــا دارد از الگــوی 
جهادگــران واقعــی ازجملــه مرحــوم دکتــر کاظمــی آشــتیانی یــاد کنــم، امیــدوارم همگــی 

مــا بتوانیــم جهادگــران واقعــی باشــیم.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه قبــول مســئولیت ریاســت جهاددانشــگاهی گفــت: 
بــار ایــن مســئولیت بــر دوش مــن گذاشته شــده اســت و تــاش می کنــم بــا تمــام تــوان و 
انــرژی تــا زمانــی کــه خداونــد ایــن فرصــت را در اختیــار مــن قــرار دهــد، مســئولیت خــود 
را به درســتی انجــام دهــم و روزی کــه ایــن مجموعــه را تــرک می کنــم، شــرمنده خداونــد 

و همــکاران جهادگــرم نباشــم.
ــا مــرور  دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی در بخــش دیگــری از ســخنانش در ایــن مراســم ب
کوتــاه تاریــخ توســعه آمریــکا گفــت: در دوران جنــگ ســرد تمــام تــوان آمریــکا در اختیــار 
ــرای دفــاع قــرار گرفــت. وضــع اقتصــادی آمریــکا در ایــن زمــان چنــدان  دکتریــن علــم ب
ــد از  ــود. بع ــور ب ــن کش ــی ای ــوم دفاع ــدید عل ــعه ش ــه آن، توس ــا نتیج ــود، ام ــوب نب خ
فروپاشــی شــوروی ایــن دکتریــن تغییــر کــرد و تبدیــل بــه دکتریــن علــم بــرای اقتصــاد و 

مراسم تکریم رییس پیشین و معارفه رییس جدید 

جهاددانشگاهی برگزار شد؛

تحول در 
جهاددانشگاهی با 

طراحی یک زیست بوم 
جدید نوآوری

گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین المللی جهاددانشگاهی

ویژه
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جامعــه شــد. درنتیجــه تغییــر ایــن دکتریــن، زیســت بوم ها 
و اکوسیســتم هایی بــه نــام پارک هــای علــم و فنــاوری 

شــکل گرفتنــد.
وی ادامــه داد: در همیــن دوران و قبــل از تحــوالت 
ــگ  ــد، جن ــروزی می رس ــه پی ــامی ب ــاب اس ــکا، انق امری
تحمیلــی آغــاز می شــود و در ایــن شــرایط، یک نهــاد 
شــکل  جهاددانشــگاهی  عنــوان  تحــت  زیســت بوم  و 
ــم  ــه ه ــیار ب ــوم بس ــن دو مفه ــد ای ــت کنی ــرد. دق می گی

ــتند. ــک هس نزدی
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا اشــاره بــه اینــک 
زیســت بوم جهاددانشــگاهی حداقــل ۱۰ ســال قبــل از 
شــکل گیری پارک هــای علــم و فنــاوری در کشــور مــا 
ایجــاد شــد گفــت: آن هــم مجموعــه ای کــه براســاس 
ــارک« شــکل  ــوم »پ ــه براســاس مفه ــاد« و ن ــوم »جه مفه

ــت. گرف
ــه  ــعر ک ــن ش ــدن ای ــا خوان ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
»ســال ها دل طلــب جــام جــم از مــا می کــرد/ آنچــه 
خــود داشــت ز بیگانــه تمنــا می کــرد« ادامــه داد: مــا 
در  را  مثــل جهاددانشــگاهی  نهــادی  کــه  سال هاســت 
اختیــار داریــم. نهــادی کــه هــم مرکــز رشــد اســت و هــم 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــی ب ــتاب ده ــز ش ــک مرک ی
در  اینکــه  بیــان  بــا  فیروزآبــادی  دهقانــی  دکتــر 
ــد هــم  ــم جدی ــازی عوض شــده و مفاهی ــر ب ســال های اخی
بــه وجــود آمــده اســت تأکیــد کــرد: جهاددانشــگاهی پــل 
ــازی  ــران ب ــن دیگ ــه در زمی ــت ک ــری نیس ــت، بازیگ نیس
کنــد؛ بلکــه زمین بــازی خــود را بــا اتــکا بــه تــوان و 

ــود دارد. ــادی خ ــای جه ــت نیروه ظرفی

ــی  ــم قدیم ــک پارادای ــد در ی ــه نبای ــان اینک ــا بی وی ب
ــر مفهــوم خــاص  ــوآوری و تکیه ب ــا ن ــد ب ــم، بلکــه بای بمانی
ــه  ــم ادام ــی کنی ــد طراح ــت بوم جدی ــک زیس ــاد، ی جه
ــگاهی را  ــول جهاددانش ــرح تح ــد ط ــل خداون ــه فض داد: ب
ــت بومی  ــی زیس ــال طراح ــه دنب ــم. ب ــتور کارداری در دس
ــازی  ــک زمین ب ــا در ی ــه پوی ــک مجموع ــه ی ــتیم ک هس
ــاوری،  ــم و فن ــرات آن در عل ــه اث ــیم ک ــته باش ــراخ داش ف
جامعــه، اقتصــاد و معیشــت مــردم دیــده شــود. ایــن اتفــاق 
ــگان  ــرای نخب ــی ب ــه زیســت بوم زندگ ــر اینک ــد مگ نمی افت

ــیم. ــته باش کشــور داش

پیشرفت به مساله اول کشور
 تبدیل شود

دکتــر حمیدرضــا طیبــی نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره 
بــه این کــه آنچــه را کــه تاکنــون در جهاددانشــگاهی انجــام 
ــود، اظهــار  داده ام خدمــت بنــده به عنــوان یــک جهادگــر ب

کــرد: فرهنــگ جهــادی نیــز همیــن اســت.
ــر  ــز رهب ــال ۱۳۸۳ نی ــه در س ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــد  ــد و فرمودن ــت کردن ــار رضای ــاد اظه ــن نه ــاب از ای انق
ــخ  ــت پاس ــه از او می رف ــاری ک ــه انتظ ــگاهی ب جهاددانش
داد، گفــت: تــا اواســط دهــه ۸۰ به بســیاری از آنچــه مدنظر 
رهبــری بــود ماننــد فعالیــت پژوهشــگاه رویان و ســلول های 
بنیــادی )کــه خــود حرکــت در مــرز علــم اســت( و ســاخت 
ــت  ــزرگ صنع ــای ب ــی، پروژه ه ــواع فرســتنده های رادیوی ان
ــخ  ــده، پاس ــرل آالین ــاخت کنت ــش س ــب دان ــت و کس نف
داده شــد کــه همگــی نشــان از اســتعداد و تــوان نیروهــای 

ــگاهی دارد. جهاددانش

ــود  ــای خ ــه فعالیت ه ــا در ادام ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ســعی کرده ایــم کارهــا را بزرگ تــر کــرده و توســعه دهیــم 
ادامــه داد: امــا مشــکلی کــه بــا آن مواجــه بودیــم و هســتیم 
ــم  ــاد گرفته ای ــگاهی ی ــا در جهاددانش ــه م ــت ک ــن اس ای
ــق  ــود، تحقی ــل ش ــور ح ــکل کش ــا مش ــم ت ــق کنی تحقی
ــرای آن  ــه ب ــده و مقال ــزی ساخته ش ــه تجهی ــم ک نمی کنی
نوشــته و تمــام شــود. درنتیجــه زمانــی کــه کار بزرگــی را 
انجــام می دهیــد و کشــور نیــز نیازهــای فناورانــه متعــددی 
ــرای  ــال آن ب ــه دنب ــوید، ب ــر می ش ــی کار بزرگ ت دارد مدع

ــی بیشــتر داریــد. ــع مال ــه مناب انجــام ایــن کارهــا نیــاز ب
ــن  ــرد: در ای ــان ک ــگاهی بی ــین جهاددانش ــس پیش ریی
نهــاد بــه ایــن نتیجــه رســیده بودیــم کــه کارهــای بــزرگ 
را بایــد در قالــب قراردادهــای بــزرگ انجــام داده و پژوهــش 
را در داخــل همــان مجموعــه درخواســت کننده انجــام 
دهیــم کــه راضــی کــردن مســئوالن ۳ تــا ۱۰ ســال طــول 
ــاف  ــود و ات ــادی ب ــان زی ــا زم ــرای م ــن ب ــید و ای می کش

ــد. ــت می ش وق
ــه  ــال ۱۳۹۳ ک ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر طیب دکت
ــوع را  ــن موض ــیدیم ای ــری رس ــم رهب ــام معظ ــت مق خدم
ــود  ــش خ ــما نق ــه ش ــد ک ــان گفتن ــم و ایش ــرح کردی مط
ــد و از  ــخص کنی ــی مش ــع علم ــش جام ــرای نق را در اج
ــن مأموریــت را بگیــرد  ــی انقــاب فرهنگــی ای شــورای عال
و بــا دولــت مذاکــره کنیــد، ادامــه داد: در همیــن راســتا ۷ 
مأموریــت بــه مــا واگــذار شــد، امــا دولــت چنــدان بــه ایــن 

ــت. ــه نداش ــا توج مأموریت ه
ــت  ــن اس ــده ای ــی بن ــاد قلب ــه اعتق ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــاز ب ــود نی ــی خ ــت گذاری عال ــرای سیاس ــور ب ــه کش ک
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رهبــر  و  )ره(  امــام  افــزود:  دارد  فراجناحــی  یک نهــاد 
انقــاب به درســتی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی را 
ــت کان نقشــه جامــع علمــی  ــن کار و ۳ مأموری ــور ای مأم
فرهنگــی، نقشــه مهندســی فرهنگــی و تحــول آموزشــی را 
ــا  ــز نوشــته شــد؛ ام ــر ۳ نی ــه ه ــد ک ــذار کردن ــه آن واگ ب
ــی را در اجــرای کار  ــا شــورای عال ــای م متأســفانه دولت ه

ــد. نپذیرفتن
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــس جهاددانشــگاهی ب مشــاور ریی
ــه  ــت را در برنام ــس ۲ مأموری ــک مجل ــا کم ــاد ب ــن نه ای
ششــم توســعه بــر عهــده گرفــت، بیــان کــرد: فعالیت هــای 
جهاددانشــگاهی نشــان داد کــه مشــکلی در زمینــه توســعه 

ــه و تجــاری کــردن آن وجــود نــدارد. علمــی و فناوران
دکتــر طیبــی بــا تاکیــد بــر این کــه فعالیت هــای 
جهاددانشــگاهی نشــان داد کــه مشــکلی در زمینــه توســعه 
علمــی و فناورانــه و تجــاری کــردن آن وجود نــدارد، تصریح 
کــرد: دارای اســتعدادهای زیــادی در کشــور هســتیم و فکــر 
ــه  ــد ب ــرفت« بای ــکات، »پیش ــل مش ــرای ح ــم ب می کنی

ــل شــود. مســاله اول کشــور تبدی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس پیشــین جهاددانشــگاهی ب ریی
جهاددانشــگاهی،  در  بــزرگ  کارهــای  انجــام  ظرفیــت 
ســایر نهادهــا و شــرکت های دانش بنیــان وجــود دارد و 
ــعه  ــه توس ــکلی در زمین ــچ مش ــور هی ــه در کش به هیچ وج

ــه و تجــاری کــردن آن نداریــم ادامــه داد:  علمــی و فناوران
ــا  ــد در کشــور ایجــاد شــود ت ــه بای ــم اراده ای اســت ک مه
کشــور بتوانــد آن الگــوی کــه دنیــا و مــردم کشــور منتظــر 

ــد. ــه کن ــتند را ارائ آن هس
وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی ایــران ادعایــی را 
در دنیــا مطــرح کــرده اســت و مدعی شــده اســت کــه مدل 
ــه می کنــد و به طورقطــع  ــرای اداره جامعــه ارائ ــری را ب برت
ــم  ــاد کنی ــدل را ایج ــن م ــم ای ــه می توانی ــم ک ــاور داری ب
افــزود: کشــور در شــرایط بســیار ســختی قــرار دارد. 
اســتعدادهای زیــادی در کشــور داریــم، امــا علیرغــم وجــود 
ایــن اســتعدادها، شــاهد خــروج و مهاجــرت اســتعدادها هم 
ــرای حــل مشــکات،  هســتیم. در ایــن زمینــه معتقدیــم ب
پیشــرفت بایــد بــه مســئله اول کشــور تبدیــل شــود. مــردم 
منتظــر ایــن موضــوع هســتند، جامعــه ای کــه ســعادت دنیــا 
و آخــرت مــردم را تأمیــن کــرده و بــه الگویــی بــرای ســایر 

ــود. ــل می ش ــورها تبدی کش
دکتــر طیبــی بــا بیــان اینکــه انقابــی بــودن مــا در ایــن 
مقطــع زمانــی ایــن اســت کــه تمــام تــاش خــود را بــرای 
ــایر  ــم و س ــام دهی ــور انج ــو در کش ــن الگ ــازی ای پیاده س
مســائل کشــور بایــد ذیــل مســاله پیشــرفت کشــور تعریــف 
شــوند ادامــه داد: بــاور قلبــی مــن ایــن اســت کــه حداکثــر 
بــا ۲ برنامــه توســعه می توانیــم بــه اهــداف موردنظــر 

جمهــوری اســامی، امــام راحــل )ره( و مقــام معظــم 
ــم. ــدا کنی ــری دســت پی رهب

ــه اینکــه جهاددانشــگاهی نقــش خــود  ــا اشــاره ب وی ب
را در گام اول انقــاب اســامی ایفــا کــرده اســت و در گام 
ــادی  ــی فیروزآب ــر دهقان ــی دکت ــت اصل ــه مأموری دوم ک
اســت، بایــد دســتاوردهای جهاددانشــگاهی در ســطح 
کان در همــه حوزه هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد 
ــه نیازهــای  ــا توجــه ب ــا ب ــه داد: شــاید بیشــتر مثال ه ادام
کشــور، حــوزه پژوهــش و فنــاوری بــود، امــا دســتاوردهای 
مــا در حــوزه فرهنگــی هــم واقعــاً بی نظیــر هســتند؛ 
ســازمان  ایکنــا،  خبرگــزاری  ایســنا،  خبرگزاری هــای 
انتشــارات و مجموعه هایــی کــه در حــوزه فرهنگــی فعالیــت 
می کننــد. ایــن دســتاوردها بایــد در جهــت تأمیــن نیازهــای 
ــتاوردها،  ــن دس ــرد و از ای ــرار بگی ــتفاده ق ــورد اس ــی م مل
ــاد  ــی ایج ــی و بین الملل ــطح مل ــزرگ در س ــد ب ــد برن چن

ــد. ــده و بدرخش ش
ــا بیــان اینکــه بایــد  رییــس پیشــین جهاددانشــگاهی ب
مأموریت هــای کان بــه جهاددانشــگاهی در حوزه هــای 
مختلــف واگــذار شــود و ایــن نهــاد نیــز از همــه ظرفیــت 
ــی  ــر دهقان ــم دکت ــت: امیدواری ــد گف ــتفاده کن ــور اس کش
فیروزآبــادی بــا نیــروی جوانــی و از طریــق برقــراری ارتبــاط 

ــا دولــت بتوانــد ایــن مهــم را انجــام دهــد. خــوب ب
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دکتــر طیبــی در پایــان گفــت: همــه مــا نیــز در 
جهاددانشــگاهی آمادگــی همــکاری بــا ایشــان و کمــک بــه 

ــتیم. ــور هس ــائل کش ــل مس ح

نقش محوری جهاددانشگاهی
 در توسعه علمی و فناورانه

دکتــر  حجت االسام والمســلمین  مراســم  ایــن  در 
انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر  عاملــی  سیدســعیدرضا 

ــگاهی  ــرد: جهاددانش ــان ک ــخنانی بی ــز در س ــی نی فرهنگ
ــال ۵۹  ــه در س ــت ک ــی اس ــای انقاب ــن نهاده ــزء اولی ج
ــود را در  ــگاه خ ــی جای ــه کوتاه ــد و در فاصل ــدازی ش راه ان
ســطح دانشــگاه ها پیــدا کــرد و مســیر تحــول فرهنگــی را 
در دوران پــس از انقــاب اســامی انقابــی یافــت و ادامــه 

داد.
وی افــزود: اساســنامه جهاددانشــگاهی در ســال ۶۵ بــه 
تصویــب شــورای عالــی انقــاب فرهنگی رســید و بر حســب 
اهدافــی کــه در اساســنامه ترســیم شــد وظیفــه توســعه علم 
ــده جهاددانشــگاهی گذاشــته  ــر عه ــوآوری ب ــاوری و ن و فن
شــد. همچنیــن، واســط بــودن بیــن دانشــگاه و صنعــت از 

وظایــف مهــم جهاددانشــگاهی بــود.
ــا بیــان اینکــه جایــگاه علــم و فنــاوری  دکتــر عاملــی ب
ــت  ــه صنع ــال ب ــت: انتق ــت گف ــت اندازی اس ــال پوس در ح
دیجیتــال، بســتر هــوش مصنوعــی و الگوریتــم را رقــم زد؛ 
ــذاری  ــم نام گ ــر الگوریت ــروز را عص ــر ام ــه عص به طوری ک
ــوم  ــه ژن ــی نقش ــته طراح ــال های گذش ــی س ــد. ط کردن
ــوم  ــروز ژن ــا ام ــت ام ــی داش ــیار گزاف ــه بس ــان هزین انس
بنابرایــن،  می شــود؛  طراحــی  دالر   ۱۰۰ بــا  انســان 
ظرفیت هــای هــوش مصنوعــی شــرایط جدیــدی را در 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــی ب ــطح جهان س
ــوری  ــش مح ــگاهی نق ــه جهاددانش ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــذاری را در ای ــش اثرگ ــته و نق ــاوری داش ــوزه فن در ح
ــده ای در  ــه ش ــای نهادین ــرده و ظرفیت ه ــا ک ــال ها ایف س
ــی دارد ادامــه داد: ســرمایه انســانی و اجتماعــی  ســطح مل
ــن  ــه مهم تری ــکل گرفته ک ــاد ش ــن نه ــل ای ــی در داخ مهم

ســرمایه ها اســت.
ــام )ره(  ــاد ام ــه اعتم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر عامل دکت
ــگاهی  ــرای جهاددانش ــی ب ــرمایه بزرگ ــاب س ــر انق و رهب
ــی  ــرفت را به خوب ــعه و پیش ــیر توس ــد مس ــا بتوان ــت ت اس
ــح کــرد: دکتــر طیبــی در ایــن ســال ها  ادامــه دهــد تصری
بــا نهادســازی های مختلــف تاریــخ مانــدگاری بــرای جهــاد 
ــهم  ــه س ــی ک ــد از عزیزان ــه کار بای ــرد. در ادام ــاد ک ایج
ــاوری را در جهاددانشــگاهی  ــم و فن تأســیس و اســتقرار عل
داشــتند نیــز قدردانــی شــود. الزم می دانــم از دکتــر 
طیبــی تشــکر کنــم کــه همــواره دغدغــه کشــور را داشــتند 
و گزارشــات ایشــان همــواره مــورد تحســین ســتاد علمــی 

ــود. جامــع کشــور ب
ــادی  ــی زی ــروز کار فرهنگ ــه ام ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــنا و  ــط ایس ــگ فق ــود و فرهن ــگاهی ش ــد در جهاددانش بای
ــروکار دارد  ــان س ــا انس ــگ ب ــت: فرهن ــت، گف ــا نیس ایکن
ــد  ــروز بای ــرد. ام ــل ک ــه آن تحمی ــزی ب ــوان چی ــه نمی ت ک
انتخــاب مطلــوب در معــرض چشــمان انســان ها باشــد. مــا 
ــه  ــوب در جامع ــامی مطل ــی اس ــات فرهنگ ــد اقدام نیازمن

ــد. ــگاهی برمی آی ــن کار از جهاددانش ــه ای ــتیم ک هس
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
ــرض  ــدم ع ــادی خیرمق ــر فیروزآب ــت دکت ــن، خدم همچنی
می کنــم. ایشــان تجربــه خوبــی در کارهــای علمــی، 
صنعتــی دارنــد و در حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان نیــز 

داشــته اند. خوبــی  بســیار  فعالیت هــای 
نیازمنــد  امــروز  این کــه  ببــان  بــا  عاملــی  دکتــر 
ــد  یکپارچگــی در دانــش هســتیم یعنــی دانشــی کــه بتوان
تمــام اجــزای مرتبــط بــا هــم را در درون خــود جمــع کنــد، 
گفــت: یکپارچگــی در تولیــد و حــوزه اجرایــی کشــور نیــز 
از دیگــر نیازمندی هاســت. بایــد بتوانیــم تصویــر پیشــرفت 
کشــور را در رابطــه بــا همــه حوزه هــا ایجــاد کنیــم. 
ــن  ــی در ای ــه مهم ــی وظیف ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــه  ــن مســیر را ادام ــم ای ــم بتوانی ــه امیدواری ــه دارد ک زمین
ــاً  ــش حتم ــات خوی ــه خدم ــی در ادام ــر طیب ــم. دکت دهی
مســیر کار جهــاد را ادامــه می دهنــد تــا شــاهد یکپارچگــی 

ــود. ــم ب ــگاهی خواهی ــت جهاددانش در مدیری

جهاددانشگاهی در گام دوم انقاب 
باروحیه جوانی پیش رود

ــگاه آزاد  ــس دانش ــی ریی ــدی طهرانچ ــر محمدمه دکت
اســامی در ایــن مراســم اظهــار کــرد: خــود را متعلــق بــه 
ــاد  ــه ی ــزی ک ــم، آن چی ــگاهی می دان ــواده جهاددانش خان
ــگاهی  ــا ۱۳۷۲( در جهاددانش ــال ۱۳۶۲ ت ــه ام )از س گرفت

ــوده اســت. ب
ــاب  ــود انق ــوان مول ــگاهی به عن ــزود: جهاددانش وی اف
اســامی براســاس یــک نیــاز تأســیس شــد و آن گشــودن 
ــم و  ــته عل ــن هس ــا بی ــد ت ــود و آم ــگاه ب ــای دانش دره

ــد. ــرار کن ــتمر برق ــاط مس ــگاه ارتب دانش
اینکــه  بیــان  بــا  اســامی  آزاد  دانشــگاه  رییــس 
جهاددانشــگاهی ۴۰ ســال اســت تــاش می کنــد تــا 
ــگ و  ــم و فرهن ــته عل ــن هس ــتمر بی ــی مس ــد ارتباط بتوان
ــر منتظــری را  ــر دوره دکت ــت: اگ ــد گف ــرار کن ــه برق جامع
ــم، دوره  ــه بدانی ــا جامع ــاد ب ــی جه ــاط اجتماع ــوه ارتب جل

ــود. ــاوری ب ــا فن ــاط ب ــز دوران ارتب ــی نی ــر طیب دکت
دکتــر طهرانچــی بــا بیــان اینکــه چنانچــه هســته علــم 
ــم،  ــور بدانی ــی کش ــته علم ــگاه را هس ــگ در دانش و فرهن
اثــرات فنــاوری اقتصــادی و اجتماعــی درب هایــی هســتند 
ــود  ــاز ش ــه ب ــه روی جامع ــگاه ب ــوی دانش ــد از س ــه بای ک
افــزود: امــروز در گام دوم انقــاب قــرار داریــم و نهادهــای 
برآمــده از انقــاب اســامی نیــز بایــد خصلــت گام دومــی 

بیابنــد.
وی بــا بیــان اینکــه مقولــه علــم و پژوهــش در گام 
دوم انقــاب اســامی، مقولــه اول اســت ادامــه داد: در 
آغــاز  باروحیــه جوان گرایــی  را  بایــد حرکــت  گام دوم 
ــت  ــته نیس ــه گذش ــار ب ــر و افتخ ــروز دوران تفاخ ــرد. ام ک
ــوم  ــر مرح ــت. اگ ــد اس ــق جدی ــد و خل ــه دوران تولی بلک
ــامی در  ــاب اس ــاد گام اول انق ــتیانی را نم ــی آش کاظم
ــز  ــه در گام دوم نی ــن مجموع ــم، ای ــگاهی بدانی جهاددانش
بایــد باروحیــه جهــادی و جوانــی پیــش بــرود. دکتــر 
فیروزآبــادی جوانــی بااســتعداد و شایســته اســت کــه 
ــگاه ها  ــن دانش ــی را در بهتری ــطوح علم ــی س ــاور مل ــا ب ب

ــت. ــده اس ــور درآم ــت کش ــه خدم ــده و ب گذران
ایشــان  همچنیــن،  داد:  ادامــه  طهرانچــی  دکتــر 
درصحنــه فنــاوری اقتصــاد و مســائل اجتماعــی صاحــب دو 
جنبــه اســت. ایشــان دوره ای مســئولیت معاونــت فرهنگــی 
دانشــگاه صنعتــی شــریف را دارا بــود و دوره ای نیــز در 
حــوزه فنــاوری فعــال بوده انــد. امیدواریــم گام دوم انقــاب 
اقتصــادی،  برون دادهــای  درهم تنیدگــی  گام  اســامی، 
اجتماعــی، فناورانــه جهــاد بــا اتــکا بــه ســرمایه های 
ــد  ــگاهی بتوان ــم جهاددانش ــد. امیدواری ــه باش ــن مجموع ای
همچنــان در چلــه دوم انقــاب اســامی خیلــی درخشــان 

ــش رود. ــه پی ب
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جهاددانشگاهی امروز در قله های
 افتخار دانش کشور قرار دارد

حجت االسام والمســلمین  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
رســتمی رییــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 
دانشــگاه ها گفــت: جهاددانشــگاهی مولــود مبــارک انقــاب 
ــه  ــاز جامع ــاس نی ــاس احس ــتی و براس ــه به درس ــت ک اس

ــت. شــکل گرف
ــا بیـــان اینکـــه فرآینـــد تأســـیس دانشـــگاه ها  وی بـ
پیـــش از انقـــاب اســـامی از نظـــر طراحـــان، محیطـــی 
ـــای  ـــن نیازه ـــیر تأمی ـــی در مس ـــت کادر اجرای ـــرای تربی ب
ـــام  ـــی نظ ـــه جهان ـــرب و در مجموع ـــه غ ـــته ب ـــور وابس کش

ـــاب اســـامی  ـــا انق ـــه داد: ام ـــود ادام ـــرال دموکراســـی ب لیب
در ایـــن زمینـــه مطالبـــه دیگـــری داشـــت و مجموعـــه 
دانشـــگاهیان نیـــز همـــراه بـــا انقـــاب و ایـــن مطالبـــه 
ـــاب،  ـــروزی انق ـــدای پی ـــل در ابت ـــن دلی ـــه همی ـــد.  ب بودن
ـــام  ـــاب تأسیســـی انج ـــه انق ـــا ک ـــه هرکج ـــم ک ـــاهد بودی ش
مـــی داد، دانشـــگاهیان نیـــز در آنجـــا حضـــور داشـــتند؛ 
امـــا جایـــی بایـــد وجـــود داشـــته باشـــد تـــا نیازهـــای 
ـــه  ـــگاه ارائ ـــه دانش ـــط عالمان ـــه محی ـــی را ب ـــه انقاب جامع
داده و پاســـخ های عالمانـــه دانشـــگاه را نیـــز بـــه جامعـــه 
منتقـــل می کـــرد کـــه جهاددانشـــگاهی ایـــن مســـئولیت 
ـــل  ـــز عم ـــز افتخارآمی ـــئولیت نی ـــن مس ـــت و در ای را پذیرف

ـــرد. ک
در  امــروز  جهاددانشــگاهی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــرار دارد ادامــه داد: ایــن  قله هــای افتخــار دانــش کشــور ق
ــر  ــده دکت ــر عه ــنگینی ب ــئولیت س ــمند مس ــابقه ارزش س
فیروزآبــادی دارد کــه بــا همــکاری جهادگــران ایــن مســیر 

ــد. ــه ده را ادام
رییــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 
ــی  ــا و اهداف ــن م ــان بی ــروز همچن ــت: ام ــگاه ها گف دانش
کــه در نــگاه امامیــن انقــاب بــرای دانشــگاه ترســیم 
ــه نهادهــای  شــده، فاصلــه وجــود دارد. ایــن فاصلــه هــم ب
ــای واســط همچــون  ــه مجموعه ه ــم ب ــی و ه ــوزش عال آم
ــن  ــگاهی در ای ــت. جهاددانش ــوط اس ــگاهی مرب جهاددانش
ــی  ــرد و الهام بخش ــق، میان ب ــف دقی ــد تعاری ــوزه می توان ح
ــد.  ــته باش ــور داش ــی کش ــای علم ــایر مجموعه ه ــرای س ب
ــت  ــن حرک ــده و ای ــامل ش ــی ش ــت اله ــم عنای امیدواری

ــد. ــته باش ــه داش ــان ادام همچن

باید جایگاه جهاددانشگاهی را در شورای 
عالی انقاب فرهنگی به دست آوریم

در ادامه این مراسم دکتر علی منتظری از روسای اسبق 
جهاددانشگاهی نیز در سخنانی بیان کرد: همه مطالبی که 
به  که  انسانی  به  ما  که  است  این  دهنده  نشان  شد  گفته 
هدایت صحیح دست پیدا کرده است، نیازمندیم. نکته مهم 
این است که توسعه از سوی انسان های ساخته شده و پرورش 

یافته در فرهنگ جهادی شکل گرفته است.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه وظیفـه اصلـی مـا در دانشـگاه 
هدایـت فکـری و عملـی دانشـجویان اسـت، گفـت: رهبـر 
انقـاب فرمودنـد یکـی از کارهایی کـه جهاددانشـگاهی باید 
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دنبـال کنـد، هدایـت فکـری و عملـی دانشـگاهیان اسـت. 
البتـه برخـی نهادهـا می توانند چنیـن کاری کنند؛ اما سـهم 

جهاددانشـگاهی در ایـن زمینـه بسـیار مهـم اسـت.
رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی با اشاره 
باید نقش اصلی خود را در  امروز در دوران تحول  این که  به 
دانشگاه ایفا کنیم، تاکید کرد: اولین کاری که باید انجام دهیم 
این است که جایگاه خود را در شورای عالی انقاب فرهنگی به 
دست آوریم. از مسئوالن شورای عالی انقاب فرهنگی تقاضا 

داریم جایگاه جهاددانشگاهی را به ما بازگردانند.

پیشکسوتان جهاددانشگاهی، وجود خود 
را صرف جهاد کردند

در ادامــه، دکتــر محمدرضــا پورعابــدی معــاون پژوهــش 
و فنــاوری جهاددانشــگاهی در ســخنانی اظهــار کــرد: ایــن 
نهــاد در ابتــدای راه انــدازی در حــوزه انقابــی شــدن 
ــاع  ــپس در دوران دف ــی و س ــاب فرهنگ ــگاه ها و انق دانش
مقــدس و در بحــث ســازندگی، الگوســازی های موفقــی در 
حوزه هــای فرهنگــی و فنــاوری و کارآفرینــی داشــت کــه از 

ــود. ــوب می ش ــه محس ــن مجموع ــای ای ویژگی ه
ــی  ــر طیب ــه دکت ــی ک ــه زمان ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
گرفتنــد،  برعهــده  را  جهاددانشــگاهی  مســئولیت 
ــرای  ــه ب ــود ک ــا ب ــه ای از الگوه ــگاهی مجموع جهاددانش
افزایــش تــوان ملــی بــه ظهــور رســیده بودنــد، افــزود: امــا 
ــا  ــق ب ــی منطب ــادی خیل ــای جه ــا و فعالیت ه در آن نیازه
هــم نبودنــد در نتیجــه بایــد کارهایــی در داخــل و خــارج 

جهــاد انجــام می شــد.
دکتــر پورعابــدی ادامــه داد: در داخــل جهاددانشــگاهی 
بایــد فعالیت هــای کوچــک کنــار گذاشــته می شــد و 
حوزه هــای مختلــف تعمیــق می شــدند تــا جهاددانشــگاهی 
می گرفــت.  عهــده  بــر  را  بزرگــی  و  ملــی  نقش هــای 
ــوده و  ــنامه ای نب ــچ گاه بخش ــاد هی ــن نه ــای ای فعالیت ه
همگــی آن هــا ایــده و نیــاز روز جامعــه اســت کــه در ایــن 

ــد. ــری ش ــال ها پیگی س
ــر طیبــی  ــان اینکــه یکــی از برنامه هــای دکت ــا بی وی ب
ایــن بــود کــه واحدهــا را بــر روی چنــد موضــوع متمرکــز 
کــرد گفــت: بنابرایــن، جهاددانشــگاهی امــروز بایــد در یــک 
ســری فعالیت هــای خــاص متمرکــز شــود. در بیــرون نیــز 
کار آســانی در پیــش نبــود. کارفرماهــای حرفــه ای کارهــای 
ایــن نهــاد را نمی پذیرفتنــد. شــاید مهم تریــن ویژگــی 
دکتــر طیبــی ایــن بــود کــه کارفرماهــا را متقاعــد می کــرد 
را  خــود  فعالیت هــای  می توانــد  جهاددانشــگاهی  کــه 
جامعــه  چالش هــای  رفــع  بــرای  حرفــه ای  به صــورت 

انجــام دهــد.
ــر  ــای دکت ــرد: پیگیری ه ــح ک ــدی تصری ــر پورعاب دکت
ــاوری  ــوان فن ــا ت ــای وی باعــث شــد ت ــی و مداومت ه طیب
ــد  ــد و تأیی ــورد تاکی ــگاهی م ــاله در جهاددانش ــل مس و ح
قــرار گیــرد. در برخــی جلســات از جهاددانشــگاهی انتقــاد 
ــد. ــادات را می پذیرفتن ــت انتق ــا متان ــا ایشــان ب می شــد ام

معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی بیــان کــرد: 
ــن  ــود و او در ای ــی ب ــر طیب ــح دکت ــن تفری کار بزرگ تری
ــل  ــه دلی ــا ب ــادی متحمــل شــد، ام مســیر ســختی های زی
ــعی  ــتاد و س ــای کار ایس ــادی پ ــای جه ــت فعالیت ه حرم

ــرد. ــه کار گی ــرده را ب ــان تحصیل ک ــا جوان ــت ت داش
ــود  ــود خ ــت: پیشکســوتان جهاددانشــگاهی وج وی گف
ــیر  ــی در مس ــزان همگ ــن عزی ــد.  ای ــاد کردن ــرف جه را ص
ــی  ــر دهقان ــا دکت ــه ب ــا در رابط ــتند؛ ام ــش داش ــاد نق جه
بایــد گفــت ایشــان گزینــه ای هســتند کــه می تواننــد 
دهنــد.  ادامــه  به خوبــی  را  جهاددانشــگاهی  مســیر 
ــت.  ــدت اس ــل کار طوالنی م ــاد حاص ــن نه ــت در ای موفقی
طوالنی مــدت و تمــام وقــت بــودن مدیریــت یکــی از 
ــر  ــرای دکت ــران جهــادی اســت کــه ب رمــوز موفقیــت مدی

فیروزآبــادی در ایــن زمینــه آرزوی موفقیــت دارم.

جهاددانشگاهی یکی از ساختارهای بکر 
و اصیل انقاب است

دکتــر عبدالحســین شــاهوردی رییــس پژوهشــگاه 
ــن  ــز در ای ــا جهاددانشــگاهی نی ــات امن ــان و عضــو هی روی
ــا را در  ــه روزی م ــاکریم ک ــدا را ش ــرد: خ ــان ک مراســم بی
جهاددانشــگاهی و مســیر علــم و فرهنــگ و دانــش قــرار داد.

یکــی  این کــه جهاددانشــگاهی  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
از ســاختارهای بکــر و اصیــل باقــی مانــده از انقــاب 
ــن نهــاد را به عنــوان  اســت، اظهــار کــرد: رهبــر انقــاب ای
گلخانــه ای دانســتند کــه گل هــای فراوانــی را پــرورش 

می دهــد.

رییــس پژوهشــگاه رویــان ادامــه داد: در جهاددانشــگاهی 
جوانــان دانشــجو به صــورت حرفــه ای و دانش آموختــه 
ــا همــکاری ســازمان  ــم ب ــه می شــوند و امیدواری وارد جامع
ــم.  ــه دهی ــن مســیر را ادام دانشــجویی جهاددانشــگاهی ای
امــروز کار خــوب کــردن، کار فرهنگــی اســت. جهــاد 
ــم  ــد و ه ــئوالن ارش ــم مس ــه ه ــت ک ــی اس ــرمایه بزرگ س

ــد. ــژه دارن ــاد وی ــه آن اعتم ــه ب جامع

ستون اصلی جهاددانشگاهی، 
پیشکسوتان آن هستند

ــم و  ــگاه عل ــس دانش ــمی ریی ــعید هاش ــید س ــر س دکت
فرهنــگ در ایــن مراســم تاکیــد کــرد: بــدون شــک ســتون 
ــاد هســتند  ــن نه ــی جهاددانشــگاهی، پیشکســوتان ای اصل
کــه از آن هــا آموخته ایــم و جهاددانشــگاهی هرچــه دارد، از 
تــاش )جهــادی( ایــن افــراد اســت. اگــر امــروز اینجــا کنــار 
ــادی  ــت جه ــه فعالی ــم جمــع شــده ایم، به واســطه ۴ ده ه
جهادگــران اســت و امیدواریــم جوانــان ایــن مســیر را ادامــه 

دهنــد.
ــر  ــی دکت ــی اخاق ــوص ویژگ ــمی در خص ــر هاش دکت
رییــس جدیــد جهاددانشــگاهی  فیروزآبــادی  دهقانــی 
ــدت  ــن م ــه در ای ــی ک ــای خوب ــی از ویژگی ه ــت: یک گف
ــداری  ــم، اخاق م ــادی دیده ای ــی فیروزآب ــر دهقان در دکت

ــت. ــان اس ایش
اشــاره  بــا  فرهنــگ  و  علــم  دانشــگاه  رییــس 
ریاســت  زمــان  در  طیبــی  دکتــر  تاش هــای  بــه 
ــر  ــم دکت ــر بخواهی ــرد: اگ ــان ک ــگاهی خاطرنش جهاددانش
طیبــی را در یــک کام توصیــف کنــم، بایــد بگویــم ایشــان 
ــن افتخــار  ــاً باالتری ــا جهــادی هســتند. واقع ــه تمــام معن ب
ــگاهی  ــو جهاددانش ــه عض ــت ک ــن اس ــا ای ــدام از م هرک
هســتیم. قــدردان تمــام زحمــات و تاش هــای دکتــر 
ــرای ایشــان توفیقــات  طیبــی هســتیم و از صمیــم قلــب ب

می کنیــم. آرزو  روزافــزون 

تقدیر رییس جمهور از خدمات دکتر 
طیبی

ــدور  ــا ص ــور ب ــن رئیس جمه ــم همچنی ــن مراس در ای
پیامــی از خدمــات دکتــر حمیدرضــا طیبــی در دوران 

ریاســت جهاددانشــگاهی قدردانــی کــرد.
در متــن پیــام قدردانــی دکتــر حجت االسام والمســلمین 
ســید ابراهیــم رئیســی رییــس جمهــوری خطــاب بــه دکتــر 

طیبــی رییــس پیشــین جهاددانشــگاهی آمده اســت:
تقدیــر  طیبــی  حمیدرضــا  دکتــر  آقــای  »جنــاب 
از تاشــگران عرصــه علــم و فرهنــگ ارج نهــادن بــه 
انســان هایی اســت کــه شــیوه انبیــاء و اولیــای الهــی )ع( را 

ــد. ــرار داده ان ــش ق ــردار خوی ــار و ک ــرلوحه گفت س
و  جهاددانشگاهی  رفیع  جایگاه  ارتقای  و  حفظ  بی شک 
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متعهدانه  و  عالمانه  مدیریت  حاصل  آن  دستاوردهای  تداوم 
بوده  سازمان  آن  ارجمند  همکاران  تاش های  و  جنابعالی 
است. بدین وسیله ضمن ابراز قدردانی از مساعی ارزنده شما 
جهاددانشگاهی،  ریاست  تصدی  و  فعالیت  مدت  طول  در 
توفیق جنابعالی را به عنوان جهادگری دلسوز در تداوم ارتباط 
با این نهاد انقابی در راستای پیشبرد و توسعه آن و دستیابی 

به اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسامی خواستارم.
ظل  در  و  عنایات حضرت حق تعالی  پرتو  در  است  امید 
توجهات حضرت ولی عصر )عج( موفق و همواره قرین توفیق 

باشید«

نحوه انتخاب دکتر دهقانی فیروزآبادی به 
عنوان رییس جهاددانشگاهی

گفتنـی اسـت اعضـای شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی 
اعضـای  جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی در جلسـه عصـر سه شـنبه 
را  فیروزآبـادی  دهقانـی  روح اهلل  ۱۴۰۱دکتـر  خردادمـاه   ۳

کردنـد. انتخـاب  جهاددانشـگاهی  رییـس  به عنـوان 
ایـن انتخـاب پـس از آن انجـام گرفـت کـه صبـح همان 
روز و در یکصـد و پنجـاه و نهمیـن جلسـه هیـات امنـای 

به عنـوان  فیروزآبـادی  دهقانـی  دکتـر  جهاددانشـگاهی 
نامـزد ریاسـت ایـن نهـاد به شـورای عالـی انقـاب فرهنگی 

پیشـنهاد شـد.
بیــن  طیبــی  حمیدرضــا  دکتــر  ایــن  از  پیــش 
ــا ۱۴۰۱ مســوولیت  ــا ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ ت ســال های ۱۳۸۵ ت

جهاددانشــگاهی را بــر عهــده داشــت.
دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی کـه پیـش از ایـن به عنـوان 
معـاون تحقیقـات، فناوری و نوآوری دانشـگاه آزاد اسـامی 
مشـغول فعالیت بود، تحصیات دوره کارشناسـی )۱۳۸۲(، 
کارشناسـی ارشـد )۱۳۸۴( و دکتـرا )۱۳۸۷( خـود را در 
رشـته مهندسـی هوافضـا در دانشـگاه صنعتـی شـریف بـه 
پایان رسـاند و در حال حاضر، دانشـیار دانشـکده مهندسـی 
هوافضـا و عضـو هیـات علمی این دانشـگاه اسـت و بیش از 

۱۰۰ عنـوان مقالـه در مجـات معتبـر علمی دارد.
از دیگـر سـوابق اجرایـی ایـن اسـتاد نمونـه آموزشـی و 
شـریف  صنعتـی  دانشـگاه  هوافضـای  دانشـکده  پژوهشـی 
می تـوان بـه معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی و همـکاری در 
معاونـت پژوهشـی و مشـاور رئیس دانشـگاه صنعتی شـریف 

کرد. اشـاره 
وی همچنین تأسیس و مدیریت پردیس نوآوری و مرکز 

تحقیقات شهید تهرانی مقدم و همچنین مدیریت مرکز رشد 
آن را در حوزه علم و فناوری در کارنامه خود دارد.

دانش بنیـان  شـرکت   ۳۰ از  بیـش  توسـعه  و  راهبـری 
در حوزه هـای تخصصـی و مدیریـت و اجـرای چنـد پـروژه 
و طـرح صنعتـی ملـی نیـز از دیگـر سـوابق دکتـر دهقانـی 

بـه شـمار می آیـد. فیروزآبـادی 
شـایان ذکـر اسـت در ۰۸ خـرداد ۱۴۰۱ مصوبه شـورای 
عالـی انقـاب فرهنگـی در خصـوص تأییـد انتخـاب رییـس 

جهاددانشـگاهی توسـط رییـس جمهـور اباغ شـد.
در این اباغ آمده است:

جهاددانشـگاهی  اساسـنامه   ۷ مـاده  بـه  اسـتناد  »بـا 
)مصوبـه جلسـه ۲۶۳ مـورخ ۱۴ آبـان ۱۳۷۰ شـورای عالـی 
انقـاب فرهنگـی( و به موجـب تأییـد شـورای عالـی انقـاب 
فرهنگـی آقـای روح اهلل دهقانـی فیروزآبادی به عنـوان رئیس 
جهاددانشـگاهی بـرای مـدت سـه سـال انتخـاب می شـود.«

انقـاب  عالـی  شـورای  اعضـای  کـه  اسـت  گفتنـی 
از  قدردانـی  بـا  خـود  خردادمـاه   ۳ جلسـه  در  فرهنگـی 
رئیـس  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر  تاش هـای  و  خدمـات 
فیروزآبـادی  بـه دکتـر روح اهلل دهقانـی  جهاددانشـگاهی، 

دادنـد. رأی  جهاددانشـگاهی  رئیـس  به عنـوان 
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به مقوله جهاد اعتقاد راسخ دارم
ــادی در ایــن مراســم بــه ســخنرانی چنــد ســال گذشــته خــود  دکتــر دهقانــی فیروزآب
ــه در آن ســخنرانی  ــه ک ــت: همان گون ــرد و گف ــاب اشــاره ک ــر معظــم انق در حضــور رهب
ــا نســخه  ــاورم تنه ــن ب ــر ای ــاد راســخ دارم و ب ــاد اعتق ــه جه ــه مقول ــردم، ب ــاره ک ــز اش نی
مســائل اقتصــاد فنــاوری و نــوآوری کشــور مســئله جهــاد اســت کــه ایــن جهــاد می توانــد 

ــا جهــاد ســازندگی باشــد. جهاددانشــگاهی، جهــاد خودکفایــی و ی
ــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع رعایــت اخــاق و بیــان اینکــه بزرگ تریــن مشــکل  وی ب
دولــت، ســازمان ها و مــردم را ضعــف در ایــن امــور می دانــم، گفــت: قدردانــی در فرهنــگ 
ــود  ــل از خ ــران قب ــده مدی ــات انجام ش ــدردان اقدام ــد ق ــژه ای دارد و بای ــگاه وی ــا جای م

باشــیم.
ــی در بیــش از ۱۲ ســال  ــر طیب ــات دکت ــی از اقدام ــا قدردان رییــس جهاددانشــگاهی ب

ریاســت ایــن نهــاد ادامــه داد: رییــس جمهــور نیــز در سخنانشــان به صراحــت از اقدامــات 
ــه  ــت ک ــل انجــام گرف ــن دلی ــه ای ــاً ب ــرات صرف ــن تغیی ــد و ای ــر کردن ــی تقدی ــر طیب دکت
ــرای ادامــه امــور دارد. ــرژی و مــدل جدیــدی ب ــه، ان ــه یــک تجرب ــاز ب جهاددانشــگاهی نی

ــروف در  ــیلیکون مع ــکل گیری دره س ــابقه ش ــه س ــه ب ــگاه در ادام ــتاد دانش ــن اس ای
امریــکا اشــاره کــرد و گفــت: ایــن دره بعــد از دوران جنــگ ســرد شــکل گرفــت و آمریــکا 
ــار  ــه در اختی ــود را ک ــگاه های خ ــگاه ها و پژوهش ــگاه ها، دانش ــش، آزمایش ــک چرخ ــا ی ب
صنایــع دفاعــی بــود در خدمــت اقتصــاد قــرارداد و بــه ســمت تولیــد علــم بــرای اقتصــاد 

حرکــت کــرد.
وی بابیــان اینکــه پارک هــای علــم و فنــاوری به عنــوان موتــور مولــد اقتصــاد بــا همیــن 
نــگاه در ۳۰ ســال پیــش در آمریــکا راه انــدازی شــد، ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه 
ــا  ــه شــکل امــروزی ب ــم و فنــاوری ب در ســال ۱۳۵۹ و قبــل از شــکل گیری پارک هــای عل

ـــر روح اهلل  ـــگاهی، 9 خرداد:دکت ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــن  ـــگاهی در اولی ـــس جهاددانش ـــادی ریی ـــی فیروزآب دهقان
ـــی،  ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــی دکت ـــا همراه ـــود ب روز کاری خ
در جمـــع هیـــات رییســـه ایـــن نهـــاد حضـــور یافـــت و 
ــت: 10  ــش گفـ ــه برنامه هایـ ــاره بـ ــا اشـ ــخنانی بـ در سـ
ســـال قبـــل از آنکـــه در جهـــان بـــه فکـــر راه انـــدازی 
ــا  ــورمان بـ ــند، کشـ ــاوری باشـ ــم و فنـ ــای علـ پارک هـ

تشـــکیل جهاددانشـــگاهی در جهـــت ارتبـــاط صنعـــت و 
دانشـــگاه و تولیـــد فناوری هـــا و نوآوری هـــای موردنیـــاز 

جامعـــه قـــدم برداشـــت.
دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی رییــس جدیــد 
ــی  ــا همراه ــاد، ب ــن نه ــه ای ــدو ورود ب ــگاهی در ب جهاددانش
رییســه  هیــات  جمــع  در  طیبــی،  حمیدرضــا  دکتــر 

یافــت. جهاددانشــگاهی حضــور 

رییس جهاددانشگاهی:

جهاددانشگاهی باید عهده دار اجرای پروژه های 
بزرگ ملی در کشور شود
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انقــاب فرهنگــی، نهــادی در کشــورمان ایجــاد شــد کــه بــا 
ــت حــل  ــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه و مأموری هــدف ارتب
مســائل جنــگ و برطــرف کــردن نیازهــای جامعــه فعالیــت 

کنــد.
ــدل  ــه م ــان اینک ــا بی ــادی ب ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
پارک هــای علــم و فنــاوری در کشــورمان بــا اقتصــاد 
ــم  ــای عل ــت: اســاس پارک ه ــد گف ــواب نمی ده ــی ج دولت
ــرای اقتصــاد خصوصــی و نظــام ســرمایه داری  ــاوری ب و فن
امریــکا طراحی شــده اســت و اگــر ایــن ایــده را حتــی خــوب 
هــم اجــرا کنیــم در کشــورمان موفــق نمی شــود. همچنیــن 
ــان  ــا اقتصــاد دانش بنی ــاوری و ی ــم و فن ــارک عل ــوم پ مفه
ــی و  ــوم علم ــا ب ــت ب ــعه اس ــال توس ــکا در ح ــه در امری ک

ــًا در تضــاد اســت. ــا کام فرهنگــی م
ــا ۱۰ ســال  ــان اینکــه م ــا بی رییــس جهاددانشــگاهی ب
قبــل از آن هــا بــا تشــکیل جهاددانشــگاهی در ایــن مســیر 
حرکــت کردیــم کــه متأســفانه بــه دالیــل متعــددی 
ــرد: در دوران دانشــجویی  ــار ک ــوش شــده اســت، اظه فرام
در دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا جهاددانشــگاهی در انجــام 
ــه  ــا آنک ــتم و ب ــکاری داش ــارت هم ــب مه ــا و کس پروژه ه
ــا  ــود، ام ــد نب ــز رش ــادی، مرک ــای جه ــن کارگاه ه ــم ای اس
ــروژه  ــر پ ــد و مدی ــارت می کردن ــب مه ــا کس ــان آنج جوان
ــد. ــده می گرفتن ــر عه ــد از آن مســئولیت ب ــدند و بع می ش

در  دانش بنیــان  شــرکت های  توســعه  ضرورت هــای 
ــور کش

ــوری دارم و آن را  ــک تئ ــن ی ــه م ــان این ک ــا بی وی ب
بــه رئیس جمهــور نیــز اعــام کــردم، افــزود: توســعه 
ــگاه  ــدون ن ــا ب ــترش آن ه ــان و گس ــرکت های دانش بنی ش
کــردن بــه زنجیــره بعــدی بزرگ تریــن خیانــت بــه کشــور 
ــال  ــه ۲۱ س ــی ک ــوان آدم ــوع را به عن ــن موض ــت و ای اس
دســت بــه آچــار اســت و از کارگــری کارخانــه ســایپا شــروع 
بــه کارکــرده و مدیریــت چندیــن پــروژه ملــی و راه انــدازی 
تعــداد زیــادی شــرکت دانش بنیــان را دارد بیــان می کنــم.

ــا  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادی ب ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
ــه  ــم ب ــد عل ــرای تولی ــا بســتری ب توســعه دانشــگاه ها آن ه
مقالــه شــدند، ادامــه داد: بــه دلیــل آنکــه برنامــه ای بــرای 
افزایــش  مهاجرت هــا  نبــود،  فارغ التحصیــان  اشــتغال 
یافــت کــه در ادامــه بــا راه انــدازی معاونــت علمــی و 
فناورانــه هدف گــذاری شــد تــا پلتفرمــی ایجــاد شــود کــه 
ــاوری  ــه فن ــم را ب ــان عل ــرکت های دانش بنی ــب ش در قال

ــد. ــل کن تبدی
ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه با اشــاره به گســترش 
خــوب شــرکت های دانش بنیــان در کشــور گفــت: فنــاوری 
ــل  ــد تبدی ــان بای تولیدشــده توســط شــرکت های دانش بنی
ــد نتیجــه  ــردم بتوانن ــا م ــوآوری و محصــول شــوند ت ــه ن ب

ایــن اقدامــات را در زندگــی احســاس کننــد.

هدف گذاری برای اجرای پروژه های بزرگ 
ملی توسط جهاددانشگاهی

دولتــی  اقتصــاد  دلیــل  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه  ــا را ب ــاوری و نوآوری ه ــی از فن ــد برخ ــم تولی نمی توانی
دانشــگاه، یــا شــرکت های دانش بنیــان واگــذار کنیــم، 
ــودن بخــش خصوصــی  ــی ب ــل حاکمیت ــه دلی ــه داد: ب ادام
ــدارد و اینجاســت  ــوق را ن ــور ف ــت در ام ــکان فعالی ــز ام نی
ــت و  ــه صنع ــگاهی ک ــون جهاددانش ــی همچ ــه نهادهای ک
ــده دار  ــد و عه ــد ورود کنن ــد، می توانن ــوآوری را می فهمن ن
ــه در ســطح ملــی شــوند. ــزرگ فناوران انجــام پروژه هــای ب

رییــس جهاددانشــگاهی انجــام پروژه هــای فناورانــه 
را اقدامــی ارزشــمند دانســت و ادامــه داد: امــا هدفــم 
ایــن اســت کــه ایــن نهــاد پروژه هــای بــزرگ چنــد 
هزارمیلیــاردی و ملــی را در کشــور عهــده دار شــود و 
امیــدوارم بتوانیــم ایــن هــدف را بــا همــکاری بدنــه 

کنیــم. عملیاتــی  جهاددانشــگاهی 

استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی در پیشبرد امور
از  بخــش دیگــری  فیروزآبــادی در  دکتــر دهقانــی 
ســخنانش بــا اشــاره بــه اینکــه مــاک مــن بــرای فعالیــت 
در جهاددانشــگاهی فــارغ از هرگونــه جهت گیــری سیاســی 
اعتقــاد راســخ افــراد بــه جمهــوری اســامی، قانــون اساســی 
ــر ایــن  و اطاعــت از ولی فقیــه اســت، ادامــه داد: اعتقــادم ب
مجموعه هایــی  ریاســت  انتخــاب  بهتریــن  کــه  اســت 
هماننــد جهاددانشــگاهی از درون ایــن مجموعــه اســت، بــه 
همیــن دلیــل در انجــام امــور از ظرفیــت نیروهــای جهــادی 
معاونــت  اســتفاده خواهــم کــرد، همان گونــه کــه در 
ــتن  ــود داش ــا وج ــز ب ــامی نی ــگاه آزاد اس ــاوری دانش فن
اختیــار تغییــر، مدیــران را از داخــل همیــن مجموعــه 
انتخــاب کــردم و پیشــنهاد دادم کــه بعــد از مــن نیــز یکــی 

ــرد. ــده گی ــر عه ــئولیت را ب ــران مس ــن مدی از همی
ــوان و  ــای ج ــگاهی نیروه ــه جهاددانش ــان اینک وی بابی
پیشکســوتان بســیار خوبــی دارد و امیــدوارم پــس از پایــان 
ــان جهــادی  مأموریتــم در ایــن نهــاد یکــی از همیــن جوان
ــز  ــی نی ــر طیب ــه را عهــده دار شــود گفــت: دکت ــن وظیف ای
هســتند،  جهاددانشــگاهی  ارزشــمند  ســرمایه های  از 
ــات  ــا در هی ــردم ت ــوت ک ــان دع ــل از ایش ــن دلی ــه همی ب
ــا  ــم ب ــا بتوانی ــند ت ــته باش ــور داش ــاد حض ــن نه ــای ای امن
ــادی  ــای جه ــایر نیروه ــات و س ــن تجربی ــری از ای بهره گی

ــم. ــی برداری ــای مهم گام ه

حضور دکتر دهقانی فیروزآبادی؛ فرصت 
خوبی برای توسعه فعالیت های دانش بنیان

دکتـــر طیبـــی نیـــز ســـخنان خـــود را در ایـــن 
مراســـم بـــا معرفـــی معاونـــان و ســـابقه فعالیـــت آن هـــا 
آغـــاز کـــرد و در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه ســـابقه تشـــکیل 
جهاددانشـــگاهی گفـــت: تشـــکیل ایـــن نهـــاد در ســـال 
ـــور در  ـــگاه های کش ـــریع آن در دانش ـــترش س ۱۳۵۹ و گس
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ـــجویان  ـــوان دانش ـــا به عن ـــه م ـــود ک ـــازی ب ـــه نی ـــخ ب پاس
ـــم  ـــاس می کردی ـــامی احس ـــاب اس ـــروزی انق ـــل از پی قب
ـــد  ـــه به عم ـــی و فناوران ـــعه علم ـــاظ توس ـــه لح ـــورمان ب کش
توســـط غربی هـــا عقـــب نگه داشـــته شـــده اســـت و 
ــی  ــادی و نظامـ ــدار اقتصـ ــب اقتـ ــطه کسـ ــا به واسـ آن هـ

نمی خواهنـــد مـــا در مســـیر توســـعه قـــدم برداریـــم.
ـــری  ـــا رهب ـــاب اســـامی ب ـــروزی انق ـــه پی ـــان اینک وی بابی
ـــاوری  ـــه خودب ـــده شـــدن روحی ـــی )ره( باعـــث دمی ـــام خمین ام
ـــه  ـــن روحی ـــا همی ـــان شـــد گفـــت: ب ـــان جوان مخصوصـــاً در می
ــاد  ــد جهـ ــی ماننـ ــم نهادهایـ ــا می توانیـ ــاوری و مـ خودبـ
ـــرای خدمـــت در مناطـــق محـــروم تشـــکیل شـــد. ســـازندگی ب

ـــدم  ـــه ع ـــان اینک ـــگاهی بابی ـــابق جهاددانش ـــس س ریی
ــگاه ها  ــت دانشـ ــی )ره( از وضعیـ ــام خمینـ ــت امـ رضایـ
زمینـــه شـــکل گیری جهاددانشـــگاهی به عنـــوان بـــازوی 
انقـــاب فرهنگـــی شـــد ادامـــه داد: بـــر همیـــن اســـاس 
ــه و  ــی و فناورانـ ــعه علمـ ــدف توسـ ــگاهی باهـ جهاددانشـ
ــعه و  ــی توسـ ــاخت های اصلـ ــز زیرسـ ــه جـ ــی کـ فرهنگـ
پیشـــرفت کشـــور بـــه شـــمار می آینـــد شـــکل گرفـــت و 
ــه  ــردی و کمـــک بـ ــای کاربـ ــه آموزش هـ ــه ارائـ در ادامـ
ــاد  ــن نهـ ــتور کار ایـ ــان در دسـ ــتغال فارغ التحصیـ اشـ

قـــرار گرفـــت.
ــت  ــروع فعالیـ ــه از شـ ــان اینکـ ــی بابیـ ــر طیبـ دکتـ
ـــی  ـــد فناوری های ـــاد تولی ـــن نه ـــت ای ـــگاهی اولوی جهاددانش
ـــه  ـــر ب ـــد و منج ـــه باش ـــاز جامع ـــه موردنی ـــت ک ـــوده اس ب
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــزود: ب ـــود اف ـــازی ش ـــردن نی ـــرف ک برط
ـــی و  ـــی و صنعت ـــه نیمه صنعت ـــا مرحل ـــاوری را ت ـــد فن تولی

ــم. ــه می دهیـ ــازی آن ادامـ ــه تجاری سـ ــک بـ کمـ
وی بابیـــان اینکـــه بـــه دلیـــل شـــروع جنـــگ 
ـــان  ـــادی از توانم ـــمت زی ـــه قس ـــود ک ـــی ب ـــی طبیع تحمیل
ــم  ــرار دهیـ ــگ قـ ــتیک جنـ ــن لجسـ ــت تأمیـ را در جهـ
ــاع  ــذار دفـ ــان را بنیان گـ ــت خودمـ ــن جهـ ــه همیـ و بـ
ــای  ــول فعالیت هـ ــت: در طـ ــم گفـ ــان می دانیـ دانش بنیـ
ــری  ــم رهبـ ــام معظـ ــت مقـ ــا حمایـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
ـــه  ـــد ک ـــام ش ـــاد انج ـــن نه ـــط ای ـــاخصی توس ـــای ش کاره
ـــای  ـــا از نیازه ـــناخت م ـــاس ش ـــر اس ـــا ب ـــن کاره ـــه ای هم
ــه  ــت و اینکـ ــوده اسـ ــف بـ ــای مختلـ ــور در حوزه هـ کشـ
ـــا  ـــم، ام ـــزرگ راداری ـــای ب ـــام کاره ـــوان انج ـــم ت ـــت کنی ثاب

ــل  ــاب و حاصـ ــل از انقـ ــای قبـ ــم عقب ماندگی هـ حجـ
ـــدادی  ـــاوری تع ـــدم خودب ـــار ع ـــی در کن ـــگ تحمیل از جن
ــای  ــی و تحریم هـ ــان نفتـ ــای آسـ ــران و درآمدهـ از مدیـ
ظالمانـــه ســـبب شـــد توســـعه دانش بنیـــان مبنـــای 

اصلـــی توســـعه کشـــور قـــرار نگیـــرد.
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــگاهی بـ ــین جهاددانشـ ــس پیشـ رییـ
بازدیـــد ســـال ۱۳۸۶ رهبـــر انقـــاب از پژوهشـــگاه 
ــت: در آن  ــگاهی گفـ ــتاوردهای جهاددانشـ ــان و دسـ رویـ
بازدیـــد رهبـــری ســـخنان بســـیار مهمـــی در رابطـــه بـــا 
ــا  ــه ازجملـــه آن هـ ــان فرمودنـــد کـ جهاددانشـــگاهی بیـ
می تـــوان بـــه »جهاددانشـــگاهی از جاهایـــی اســـت کـــه 
ـــور« و  ـــی کش ـــده علم ـــرای آین ـــم ب ـــد داری ـــه آن امی ـــا ب م
ـــاب  ـــی انق ـــارک و اصل ـــای مب ـــگاهی از مولوده »جهاددانش

اســـامی اســـت« اشـــاره کـــرد.
ــزرگ  ــای بـ ــام کارهـ ــرای انجـ ــه بـ ــان اینکـ وی بابیـ
ـــزود:  ـــت اف ـــان اس ـــال زم ـــا ۱۲ س ـــه ۳ ت ـــاز ب ـــه نی فناوران
مـــا باوجـــود نداشـــتن مأموریـــت رســـمی بـــه ســـمت 
تولیـــد فناوری هـــای موردنیـــاز جامعـــه رفتیـــم بـــه 
ــری  ــم رهبـ ــام معظـ ــا مقـ ــدار بـ ــل در دیـ ــن دلیـ همیـ
تـــا مأموریت هـــای  ایشـــان درخواســـت نمودیـــم  از 
مشـــخصی بـــه جهاددانشـــگاهی واگـــذار شـــود کـــه در 
ــی در  ــاب فرهنگـ ــی انقـ ــورای عالـ ــتا شـ ــن راسـ همیـ

ـــت  ـــت مأموری ـــور هف ـــی کش ـــع علم ـــه جام ـــتای نقش راس
بـــه ایـــن نهـــاد واگـــذار کـــرد.

ـــدار ســـال ۱۳۹۷ برخـــی  ـــه دی ـــر طیبـــی همچنیـــن ب دکت
از پژوهشـــگران نســـل انقـــاب جهاددانشـــگاهی بـــا رهبـــر 
ـــدار  ـــن دی ـــس از ای ـــت: پ ـــرد و گف ـــاره ک ـــاب اش ـــم انق معظ
ـــرای  ـــورو ب ـــت مقـــام معظـــم رهبـــری ۳۰ میلیـــون ی ـــا حمای ب
ــای فناورانـــه جهاددانشـــگاهی تخصیـــص  اجـــرای طرح هـ
ـــه  ـــه شـــد ک ـــه اجـــرای ۳۱ طـــرح فناوران ـــه منجـــر ب ـــت ک یاف
ـــه ۴۱ طـــرح  ـــا حمایـــت دولـــت و مجلـــس تعـــداد آن هـــا را ب ب

ـــم. ـــش دادی افزای
ـــد  ـــی تولی ـــگاهی توانای ـــه در جهاددانش ـــان اینک وی بابی
فناوری هایـــی بـــا اســـتانداردهای روز دنیـــا راداریـــم 
گفـــت: حضـــور دکتـــر دهقانـــی فیروزآبـــادی در پســـت 
حســـاس ریاســـت جهاددانشـــگاهی فرصـــت خوبـــی 
بـــرای توســـعه فعالیت هـــای فناورانـــه و دانش بنیـــان 
ـــا  ـــم ب ـــدوارم بتوانی ـــی رود و امی ـــمار م ـــه ش ـــاد ب ـــن نه ای
همـــکاری جهادگـــران اقدامـــات خوبـــی بـــرای اقتصـــاد 

ــم. ــام دهیـ ــان انجـ ــتغال فارغ التحصیـ ــور و اشـ کشـ
ــه  ــات رییسـ ــم هیـ ــن مراسـ ــت در ایـ ــی اسـ گفتنـ
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ســـخنان کوتاهـــی بـــه بیـــان 
فعالیت هـــا و تقدیـــر از اقدامـــات دکتـــر طیبـــی ســـخن 

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

افتتاح

■ ساختامن پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی ایالم کلنگ زنی 
شد

■ رومنایی از سایت جدید بازار کار جهاددانشگاهی
■ راه اندازی خط تولید زخم پوش های بیولوژیک پژوهشکده 

یارا

■ موافقت بهزیستی با تأسیس مراکز مشاوره و خدمات 
روان شناختی در جهاددانشگاهی

■ راه اندازی مرکز مشاوره گیاهان دارویی و توسعه مشاغل 
خانگی در جهاددانشگاهی

■ کلینیک خون و رسطان شناسی پژوهشکده رسطان معتمد 
راه اندازی شد

■ و ...
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افتتاح

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، 24 اردیبهشــت: ســاختمان 
پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی ایــام بــا حضــور دکتــر 
طیبــی رییــس پیشــین جهاددانشــگاهی، نماینــدگان ایــام 
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــامی و مع ــورای اس ــس ش در مجل

ــد. ــی ش ــام کلنگ زن ــتاندار ای ــادی اس اقتص
ــه  دکتــر حمیدرضــا طیبــی در ســفر یــک روزه خــود ب
ــزاده  ــی علی ــر عیس ــی دکت ــا همراه ــه ب ــام ک ــتان ای اس
معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس جهاددانشــگاهی انجــام 
ــتان  ــه در اس ــده ولی فقی ــام و نماین ــتاندار ای ــا اس ــده ب ش
ــاوری  ــش و فن ــاختمان پژوه ــه س ــرد و در ادام ــدار ک دی

ــد. ــی ش ــام کلنگ زن ــگاهی ای جهاددانش

 هدف جهاددانشگاهی الگوسازی است
دکتـر حمیدرضا طیبـی در دیدار با نماینـده ولی فقیه در 
اسـتان ایـام، اظهار کـرد: در دوران قبل از انقاب کشـور به 
لحـاظ سیاسـی و فرهنگـی وابسـتگی زیادی به غرب داشـت 
و بـه لحـاظ فنـاوری و علـم نیـز متمایـل بـه غـرب بـود و 
حتـی می خواسـتند بـه جهـت کشـاورزی نیـز توسـعه یافته 

نباشـیم و مصرف کننـده کاالهـای آن هـا باشـیم، امـا بعـد از 
انقـاب اسـامی با فرامین امـام خمینـی )ره( و ایجاد زمینه 

خودبـاوری کـه در جوانـان دمیده شـد.
وی بـا اشـاره بـه این که پس از تشـکیل جهاد سـازندگی 
شـرایطی پیـش آمـد کـه ما نیـز به دنبال سـاختاری باشـیم 
کـه در سـه زمینه توسـعه فرهنگـی، فناورانه و آموزشـی کار 
کنیـم، گفـت: در زمینـه توسـعه فناورانـه کارهای شـاخصی 
انجـام شـد و در بحـث پزشـکی روی نابـاروری توجه شـد. با 
فعالیت هـای علمـی که صـورت گرفـت از میـزان هزینه های 
هنگفتـی کـه بـه خانواده هـا تحمیل می شـد و بـرای درمان 
بـه سـایر کشـورها می رفتنـد نـه تنهـا کاسـته شـد و نتایـج 
بهتـری در کشـور گرفتنـد بلکـه االن شـاهد حضـور افـراد 

کشـورهای دیگـر در مرکـز رویان بـرای درمان هسـتیم.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه در زمینـه درمـان سـرطان 
نـوع  شـایع ترین  از  یکـی  کـه  زنـان  در  )برسـت(  پسـتان 
در  زن  نقـش  بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  زنـان  در  بیماری هـا 
خانـواده و جامعـه، کارهـای بالینـی و درمانـی خوبـی انجام 
شـده، گفـت: جهاددانشـگاهی در درمـان زخم ها و اسـتفاده 

از فناوری هـای نویـن و سـلول های بنیادین و سـلول درمانی 
ورود کـرده و در اسـتفاده از فناوری های نـو مانند ژن درمانی 

در بیماری هـای صعب العـاج نیـز پیشـتاز اسـت.
دکتـر طیبـی بـا بیـان اینکـه در حـوزه کشـاورزی کـه 
و  اسـت  نیمه خشـک  و  خشـک  آب وهـوای  دارای  کشـور 
کمبـود آب داریـم کارهـای خوبـی صـورت گرفتـه اسـت، 
تصریـح کـرد: در اصاح نژاد دام سـنگین به این شـکل ورود 
کردیـم کـه نـژاد مرغوبـی کـه در جهـان نیـز مطرح هسـت 
را وارد کردیـم، ایـن نـژاد علوفـه کمتـری مصـرف می کنـد 
و عـاوه بـر گوشـت بیشـتر، تـوان تولیـد شـیر بـا ۷ درصـد 
چربـی را دارد. همچنیـن امـکان تولیـد ۱۰۰ رأس آن در 
سـال وجـود دارد؛ کـه امیدواریـم از این علم در اسـتان ایام 

بگیریم. بهـره 
وی ادامه داد: در بحث گیاهان دارویی، باید بومی سازی با 
دخالت علم و کشت صورت گیرد تا گونه های منطقه از بین 
نرود و منجر به تولید داروهای متعدد شود. در این راستا نیز 
در بحث امنیت غذایی به مبحث پرورش ماهی در قفس ورود 
و  بومی  کامًا  را  وارداتی  دانش  این  توانسته ایم  و  کرده ایم 

زنجیره آن را در کشور کامل کنیم.
دکتـر طیبـی تاکیـد کرد: در بحـث بذرهـای هیدرولیکی 
نیـز پـس از انجـام فعالیت های پژوهشـی تاکنـون ۴ نوع بذر 
تولیـد کردیـم کـه جهـت تکثیر نیـز در اختیار دسـتگاه های 

مرتبط قرار داده شـده اسـت.
دکتـر طیبـی تصریح کرد: هـدف ما در اسـتان ها نیز این 
اسـت کـه بـا توجـه بـه ظرفیتـی کـه اسـتان دارد، کارهـای 
شـاخص صـورت گیرد. تاکنـون اولویت در اسـتان بر گیاهان 
دارویـی بـوده اما اگـر از طرف اسـتان ظرفیتی به مـا توصیه 
شـود بـا کمـک مسـئوالن اسـتان حتمـاً تبدیـل بـه فعالیت 

بـارز جهاددانشـگاهی در ایام خواهد شـد.

آمادگی جهاددانشگاهی برای کمک به 
راه اندازی مرکز درمان ناباروری در ایام

همچنیــن دکتــر حمیدرضــا طیبــی در دیــدار بــا 
اســتاندار ایــام اظهــار کــرد: جهاددانشــگاهی در حوزه هــای 
ــانی و  ــوم انس ــاورزی، عل ــی، کش ــی مهندس ــکی، فن پزش
اجتماعــی فعالیت هــای خوبــی را انجــام داده و ثابــت کــرده 
کــه حتــی در حــد مــرز علــم دنیــا تــوان حرکــت در زمینــه 
ســلول های بنیــادی، ســلول درمانــی و به ویــژه درمــان 
ــان  ــاروری و درم ــان ناب ــر درم ــم و در ام ــاروری را داری ناب
ســرطان ســینه پذیــرای مراجعه کننــدگان از خــارج کشــور 

هســتیم.
مرکز  مراجعه کنندگان  به  ساله  هر  این که  بیان  با  وی 
پژوهش معتمد جهاددانشگاهی اضافه می شود، تصریح کرد: 
داریم  انتظار  و  رسیدیم  نقطه خوبی  به  نیز  زخم  درمان  در 
نیز  ایام  در  شود  پیاده سازی  برنامه ها  این  نیز  استان ها  در 
امیدواریم با دانشگاه علوم پزشکی به توافق برسیم در بحث 

مرکز ناباروری که منجر با موازی کاری نشود.

آمادگی این نهاد برای تبدیل ظرفیت استان ها به ثروت؛

ساختمان پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی ایالم کلنگ زنی شد

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

افتتاح
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ــه  ــم ک ــی داری ــا آمادگ ــرد: م ــح ک ــی تصری ــر طیب دکت
ــه  ــم کــه امام جمع ــه اســتان کمــک کنی ــی ب در ســطح مل
هــم قــول همــکاری دادنــد و دکتــر فاحــی نماینــده 
ــدازی  ــتان در راه ان ــان اس ــی از حامی ــز یک ــام نی ــردم ای م
ــری  ــاخت آماده ت ــه زیرس ــر چ ــت و ه ــاروری اس ــز ناب مرک
ــم  ــریع تر می توانی ــا س ــرد م ــرار بگی ــاد ق ــار جه در اختی
تجهیــز کنیــم و حتــی در تربیــت پزشــک متخصــص 
ــگاه  ــه پژوهش ــتان ب ــی اس ــک های عموم ــوان از پزش می ت

ــم. ــت کنی ــیپ تربی ــزام و فلوش ــینا اع ابن س

اختصاص اعتبارات الزم برای راه اندازی 
مرکز درمان ناباروری و سرطان سینه

در ادامـه ایـن دیـدار دکتـر حسـن بهـرام نیـا بـا اشـاره 
بـه ظرفیت هـای اسـتان در بخش هـای مختلف، اظهـار کرد: 
اسـتان ایـام از نظـر کشـاورزی دارای ظرفیت هـای باالیـی 
اسـت و اگـر چنانچـه اصـاح نـژاد دام در دسـتور کار قـرار 
گیـرد بسـیاری از مشـکات دامـداران اسـتان رفع می شـود.

اسـتاندار ایـام بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای بـاالی اسـتان 
در زمینـه کشـاورزی گفـت: بـا وجـود خشک سـالی امسـال 
۱۷۰ هـزار تـن گنـدم مرغوب در دهلران برداشـت می شـود.

بهـرام نیـا گفـت: اعتبـارات الزم بـرای راه انـدازی مرکـز 
اسـتان  تـوان  و سـرطان سـینه در حـد  نابـاروری  درمـان 

داده خواهـد شـد. اختصـاص 
وی در ادامـه خواسـتار توجـه ویـژه جهاددانشـگاهی بـه 
اسـتان ایـام شـد و گفـت: در زمینه هـای علمـی، فرهنگـی 
و دیگـر حوزه هـا جهاددانشـگاهی نـگاه خـود را بـه ایـام 

کند. معطـوف 

آشتیانی افتخار علمی کشور و 
جهاددانشگاهی است

در ادامـه حجت االسام والمسـلمین اهلل نـور کریمـی تبار 
ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره دکتـر کاظمی آشـتیانی، 
اظهـار کـرد: دکتـر آشـتیانی از افتخـارات علمـی کشـور و 
جهاددانشـگاهی بـود کـه امـروز به واسـطه میـراث عظیـم 
ایشـان، نقـش علمی جمهوری اسـامی در دنیا مطرح اسـت 
و در حـال حاضـر شـاهد مراجعـه بیماران از سـایر کشـورها 

بـه ایـران جهـت درمان هسـتیم.
و  سـاختار  جهاددانشـگاهی،  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
توانمندی هـای ارزشـمندی در تولیـد علـم و فنـاوری دارد و 
بایـد از سـوی رسـانه ها تبیین شـود، افزود: جهاددانشـگاهی 
ایـن موهبـت را مدیـون مقـام معظـم رهبـری اسـت کـه 

جلوتـر از نیازهـای جامعـه حرکـت می کنـد؛ و ایـن مصداق 
سـخن امـام علـی )ع( اسـت کـه فرمـود کسـی کـه هنـگام 
یاری کـردن رهبـرش در خـواب باشـد بـا لگـد دشـمن بیدار 
می شـوند؛ و مـردم مـا در یاری رسـاندن بـه رهبـری نشـان 

دادنـد کـه پـای نظام هسـتند.
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان ایـام افـزود: بـا توجـه بـه 
سـرعتی کـه در پیشـرفت علـم و فنـاوری در جهـان وجـود 
دارد بایـد این سـرعت در ایران بیشـتر باشـد و اگـر به جایی 
برسـیم کـه فکـر کنیـم در علـم بـه پایـان آن رسـیده ایم، 

می شـود. آغـاز  عقب ماندگـی 
امام جمعـه ایـام بـه متحمـل شـدن مـردم اسـتان ایام 
بـه سـختی های متعـدد در دوران انقـاب و به ویـژه دوران 
دفـاع مقـدس اشـاره کرد و گفـت: مـردم ایـام در دوران ۸ 
سـال دفـاع مقـدس در مقابـل دشـمن ایسـتادند و بـا وجود 
اینکـه زمینـه مهاجـرت فراهـم بـود امـا ماندنـد و در مقابل 
دشـمن و حتـی زیـر بمبـاران ایسـتادگی کردنـد و در حـال 

حاضـر نیـز جامعـه ایـام متأثـر از آن دوران اسـت.
حجت االسـام کریمـی تبـار تصریـح کـرد: متأسـفانه در 
اسـتان مشـکل مرکـز درمـان سـرطان و درمـان نابـاروری 
داریـم و مـردم ایـام بـه اسـتان های دیگـر بـرای درمـان 
می رونـد کـه امیدواریـم جهاددانشـگاهی بـا توانمندی هایـی 

کـه دارد بـه حـل ایـن مشـکات کمـک کنـد.
وی ادامـه داد: ظرفیـت خوبـی کـه در ایـام وجـود دارد 
فاصلـه کـم و مـرز طوالنی با کشـور عراق اسـت کـه چنانچه 
ایـن اسـتان سـرمایه گذاری شـود بسـیار به صرفـه نیـز  در 
خواهـد بـود چـون در بحـث توریسـم درمانـی و صـادرات 

شـرایط اسـتان مناسـب است.

تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی 
و استانداری ایام

ایـن تفاهم نامـه بنـا بـر ضـرورت سـرعت بخشـیدن بـه 
توسـعه علمـی، فرهنگـی و دانش بنیـان و در راسـتای سـند 
از  بهره گیـری  به منظـور  ایـام  اسـتان  توسـعه  چشـم انداز 
ظرفیت هـای مدیریـت جهـادی و تجـارب ایـن نهـاد انقاب 
اسـامی در عرصه هـای مختلـف، به ویژه در حـوزه فناوری و 

اقتصـاد دانش بنیـان، بـه امضـاء رسـید.
هـدف ایـن تفاهم نامه همـکاری متقابل به منظور تسـهیل 
در رونـد توسـعه اسـتان ایـام و بسترسـازی مناسـب بـرای 
تجاری سـازی فناوری هـا، توسـعه کارآفرینـی، اشـتغال زایی 
و  ظرفیت هـا  از  اسـتفاده  بـا  آن  اجرایـی  راهکارهـای  و 
و  تحقیقاتـی  آموزشـی،  فرهنگـی،  پژوهشـی،  توانایی هـای 

فنـاوری جهاددانشـگاهی و اسـتانداری اسـت.
راه انـدازی کلینیک هـای خدمات نوین تخصصی پزشـکی 
مـورد نیـاز اسـتان به ویـژه در زمینه هـای درمان نابـاروری و 
سـلول درمانـی و سـرطان برسـت بـا مشـارکت و همـکاری 
پژوهشـگاه های رویـان و ابن سـینا و معتمد، راه انـدازی مرکز 
خدمـات تخصصـی تولیـد و تکثیـر گیاهـان دارویـی و تولید 
فرآورده هـای گیاهـی دارویـی معطـر و صنایـع تبدیلـی بـا 
و  دارویـی  گیاهـان  پژوهشـکده های  و مشـارکت  همـکاری 
توسـعه صنایـع شـیمیایی جهاددانشـگاهی، راه انـدازی مرکز 
دیـده بان آسـیب های اجتماعـی در زمینه رصد آسـیب های 
اجتماعـی، بـا بهره منـدی از توانمندی هـای پژوهشـگاه علوم 
انسـانی و اجتماعی جهاددانشـگاهی، راه انـدازی مرکز اصاح 
نـژاد جنیـن دام سـنگین بـا همـکاری پژوهشـگاه ابن سـینا 
و احیـاء، سـاماندهی و مدیریـت مجتمـع فارغ التحصیـان 
شهرسـتان ایـوان و راه انـدازی خانـه خـاق و نـوآوری ایام 
در راسـتای حمایـت از کسـب وکارهای خـاق و فرهنگـی از 

جملـه اهـداف ایـن تفاهم نامه اسـت.
اسـتفاده از توانمندی هـای جهاددانشـگاهی در راسـتای 
زمینـه  در  اسـتان  چالش هـای  و  مسـائل  کـردن  برطـرف 
انجـام پژوهش هـای کاربـردی، طرح هـای فرهنگـی، اربعیـن 
اجـرای  و غیـره، همـکاری در  و مطالعـات زیسـت محیطی 
خدمـات  مجتمـع  راه انـدازی  بـا  فراگیـر،  اشـتغال  برنامـه 
تخصصـی مشـاغل خانگی و ایجـاد زنجیره کامـل از تولید تا 
اتصـال بـه بـازار، با همـکاری سـازمان تجاری سـازی فناوری 
و اقتصـاد دانش بنیان جهاددانشـگاهی، تدوین سـند توسـعه 
آموزش هـای مهارتـی اسـتان و برگـزاری دوره هـای مهارتـی 
ویـژه آمـوزش کارکنان سـازمان ها و ادارات اسـتان به صورت 
و  حضـوری  تخصصـی  دوره هـای  و  دار  مقطـع  دوره هـای 
موضوعـات  در  نظرسـنجی  طرح هـای  اجـرای  مجـازی، 
مختلـف اجتماعـی مـورد درخواسـت اسـتانداری، طراحـی، 
برنامه ریـزی و برگـزاری سـمینارها، همایش هـا، مناظره هـا، 
مسـابقات و جشـنواره های فرهنگـی بـا رویکردهـای ملـی، 
بین المللـی و منطقـه ای، به ویـژه بـا جامعـه هـدف جوانـان، 
تهیـه، تنظیم و انتشـار اسـناد، انجـام پژوهش هـا و مطالعات 
ظرفیت هـای  توسـعه  اسـتانداری،  نیـاز  مـورد  کاربـردی 
جهاددانشـگاهی در حـوزه رسـانه ای در سـطح اسـتان ایام، 
فعالیت هـای  و  اقدامـات  خبـری  کامـل  پوشـش  به منظـور 
اسـتانداری؛ بـا اسـتفاده از ظرفیـت خبرگـزاری بین المللـی 
ایسـنا و ایکنـا و سـینا پـرس از دیگـر اهداف ایـن تفاهم نامه 

ست. ا
رسـانه ای  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  پیوسـت های  تدویـن 
بـرای پروژه هـای توسـعه ای، اقتصـادی و عمرانـی، همکاری 
مشـارکت  بـا  گردشـگری  ظرفیت هـای  توسـعه  زمینـه  در 
جامعـه دانشـگاهیان کشـور، همـکاری بـا سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی و دسـتگاه های اجرایـی اسـتان در برگـزاری 
آزمون هـای اسـتخدامی و اسـتفاده از ظرفیت هـای علمـی 
گیاهـان  ایجـاد خزانه هـای  در  فناورانـه جهاددانشـگاهی  و 
دارویـی سـازگار با اقلیـم آب و هوایی منطقـه از دیگر اهداف 

ایـن تفاهم نامـه اسـت.

کلنگ زنی ساختمان پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی ایام

در این سـفر ساختمان پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی 
ایـام بـا حضـور دکتـر طیبـی نماینـدگان ایـام در مجلس 
شـورای اسـامی و معاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتاندار 

ایـام کلنگ زنی شـد.
این سـاختمان بـا زیربنای ۳۲۰۰ مترمربـع و در ۵ طبقه 

سـاخته خواهد شد.
عـاوه بـر ایـن کلنـگ زنـی، ۴ طـرح فناورانـه دیگر شـامل 
درمـان ناباروری، سـرطان پسـتان، فـراوری گیاهـان دارویی و به 

نـژادی دام نیـز فعالیـت خـود را در اسـتان ایـام آغـاز کرد.
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افتتاح

روابط عمومی جهاددانشگاهی ، 2۶ اردیبهشت: با حضور دکتر 
حمیدرضا طیبی دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزش 
علوم  پژوهشکده  رییس  منتظری  علی  دکتر  کارآفرینی،  و 
بهداشتی، دکتر ابوالقاسم رئیسی مدیرکل روابط عمومی این 
نهاد، علی متقیان مدیرعامل خبرگزاری ایسنا، محمدحسین 
و  )ایکنا(  قرآن  بین المللی  خبرگزاری  مدیرعامل  حسنی 
کار  بازار  جدید  سایت  از  استان   ۱۱ با  مجازی  ارتباط  طی 

جهاددانشگاهی رونمایی شد.
دکتر طیبی در این مراسم فرهنگ سازی در رابطه با توان 
زیرساخت  که  حوزه هایی  در  بزرگ  و  گزین  کارهای  انجام 
وظایف  از  را  می دهند  تشکیل  کشور  پیشرفت  و  توسعه 
فناورانه  و  علمی  فرهنگی،  توسعه  گفت:  و  دانست  نهاد  این 
ازجمله  کارآفرینی  و  اشتغال  مهارتی،  آموزش های  توسعه  و 
آن  در  فعالیت  شروع  از  جهاددانشگاهی  که  است  اقداماتی 

جهت حرکت کرده است.
شغل  دارای  که  است  مردم  حق  این  اینکه  بیان  با  وی 
باشند ادامه داد: داشتن شغل عزتمند ماحصل همین کارهای 

شاخص است.
اینکه جهاددانشگاهی به موقع به  با اشاره به  دکتر طیبی 
موضوع اشتغال فارغ التحصیان ورود کرد افزود: در آن زمان 
مجموعه و سامانه های خوبی در زمینه اشتغال و کارآفرینی 
توسط این نهاد بنا نهاده شد که امروز شاهد روزآمدی یکی از 

آن ها یعنی سایت بازار کار هستیم.
وی با اشاره به فعالیت سه خبرگزاری در جهاددانشگاهی 
گفت: سایت بازار کار همانند گذشته باید به صورت تخصصی 
به حوزه اشتغال و کارآفرینی ورود کند و از کارهای موازی با 
سایر رسانه های جهاددانشگاهی پرهیزکرده و حتی نسبت به 

رسانه های بیرون هم یک نوآوری داشته باشد.
به عنوان  نهاد  این  از  جهاددانشگاهی  پیشین  رییس 
پرچم دار توسعه علمی و فناورانه و اثبات آن در تحقق اقتصاد 
دانش بنیان در کشور یادکرد و گفت: امیدوارم یک تحول در 
بخش اقتصادی کشور به وجود آید تا به واسطه حمایت جدی 
این  نقش  جهاددانشگاهی  فناورانه  و  علمی  دستاوردهای  از 

نهاد در خدمت به پیشرفت کشور به خوبی نشان داده شود.

وی همچنین در این مراسم با یادآوری خدمات مهندس 
سید کاظم حسینی بنیان گذار نشریه بازار کار جهاددانشگاهی 

از فعالیت های او و همکارانش در این حوزه تقدیر کرد.
دکتر بیرجندی نیز در این مراسم راه اندازی سایت جدید بازار 
کار حاصل تاش ۲۰ ساله دست اندرکاران این نشریه دانست و 
گفت: امروز طی ارتباط مجازی با ۱۱ استان این سامانه با شکل 

و شمایلی جدید راه اندازی و شروع به کار می کند.
وی فعالیت های رسانه ای جهاددانشگاهی در حوزه اشتغال 
را در راستای اسناد باالدستی جهاددانشگاهی و مأموریت های 
محوله به این نهاد و بیانیه گام دوم انقاب اسامی و موضوع 
جهاد تبیین دانست و گفت: این حرکت سرآغاز جدیدی در 
کار  بازار  و  رسانه  حوزه  در  جهاددانشگاهی  اقدامات  حوزه 

کشور است.
معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی با بیان اینکه 
امیدوارم این نشریه اخبار امیدآفرین منتشر کند گفت: نشریه 
بازار کار در ایام کرونا پس از ۲۰ سال انتشار با نوآوری های 
مرتبط  لینک های  و  تصویری  صوتی،  به صورت  انجام شده 

منتشر می شود.
دکتر علی منتظری نیز در سخنانی در این مراسم تاکید 
کرد: داشتن شغل شایسته یکی از حقوق ملت است که در 

قانون اساسی نیز به آن تاکید شده است.
وی انجام هر کاری برای اشتغال فارغ التحصیان دانشگاهی 
این  واقعی دانست و گفت: جهاددانشگاهی  را مصداق جهاد 
اینکه  از  قبل  کشور  مشکات  به  تا  است  داشته  را  توفیق 

دیگران متوجه آن شوند ورود کند.
دکتر منتظری با بیان اینکه هدف ما در جهاددانشگاهی 
کمک به اشتغال فارغ التحصیان است تاکید کرد: کمک به 
اشتغال فارغ التحصیان دانشگاهی با وظایف اسمی و رسمی 

این نهاد تاقی بیشتری دارد.
مدیرعامل  متقیان  علی  مراسم  این  در  است  گفتنی 
مدیرعامل  حسنی  محمدحسین  و  ایسنا  خبرگزاری 
در  را  نظراتشان  نقطه  کوتاهی  سخنان  در  ایکنا  خبرگزاری 

رابطه با فعالیت های رسانه ای جهاددانشگاهی بیان کردند.
کار  بازار  سایت  مشاهده  برای  می توانند  عاقه مندان 
 www.bazarekar.ir نشانی  به  جهاددانشگاهی 

مراجعه کنند.

ورود مناسب این نهاد به موضوع اشتغال فارغ التحصیالن؛

رونمایی از سایت جدید بازار کار جهاددانشگاهی

آمادگی این نهاد برای تبدیل ظرفیت استان ها به ثروت؛

ساختمان پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی ایالم کلنگ زنی شد
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راه اندازی خط تولید زخم 
پوش های بیولوژیک پژوهشکده یارا  

روابط عمومی جهاددانشگاهی، ۳0 اردیبهشت: معاون پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی علوم 
پزشکی تهران از راه اندازی خط تولید زخم پوش های بیولوژیک پژوهشکده یارا خبر داد و 
گفت: این زخم پوش ها برای انواع زخم های ناشی از بیماری های مزمن، دیابتی و سوختگی 

کارایی دارند.
ــوم  ــگاهی علـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــاون پژوهشـ ــح معـ ــن فاتـ ــر محسـ دکتـ
ـــه  ـــارا از جمل ـــت ی ـــم باف ـــم و ترمی ـــکده زخ ـــه پژوهش ـــت: مجموع ـــران گف ـــکی ته پزش
مجموعه هـــای دانـــش محـــور جهاددانشـــگاهی اســـت کـــه تمـــام فعالیت هـــای آن 
ـــوالت  ـــی از محص ـــون برخ ـــت. اکن ـــور اس ـــول مح ـــادی و محص ـــات بنی ـــه مطالع ـــر پای ب

ــاز تولیـــد نمونه هـــای اولیـــه و آزمایشـــگاهی شـــده اند. ایـــن مجموعـــه وارد فـ
ــان  ــاً دانش بنیـ ــه عمدتـ ــن مجموعـ ــده ایـ ــای عمـ ــرد: فعالیت هـ ــار کـ وی اظهـ
ـــا  ـــوزه مهی ـــن ح ـــگران ای ـــرای پژوهش ـــب ب ـــی مناس ـــرایط و فرصت ـــون ش ـــوده و اکن ب
کـــرده اســـت. طبیعتـــاً چنیـــن فعالیت هایـــی می توانـــد بخشـــی از نیازهـــای حـــوزه 

ـــد. ـــرف کن ـــه را برط ـــامت جامع س
دکتـــر فاتـــح افـــزود: یکـــی از رســـالت های ایـــن مجموعـــه در ســـال "تولیـــد، 
دانش بنیـــان و اشـــتغال آفریـــن" ســـاخت زخـــم پوش هـــای بیولوژیـــک اســـت کـــه 
ـــی  ـــه نیمه صنعت ـــه مرحل ـــاده ورود ب ـــده و آم ـــد ش ـــه آزمایشـــگاهی آن تولی ـــون نمون اکن

ـــت. ـــد اس ـــط تولی ـــاد خ و ایج
وی دربـــاره مشـــخصات ایـــن زخـــم پوش هـــا گفـــت: در تولیـــد و ســـاخت ایـــن 
زخـــم پوش هـــا از بافـــت زنـــده ماننـــد پرده هـــای جفتـــی اســـتفاده می شـــود کـــه 
ـــود  ـــد بهب ـــد و رون ـــل کن ـــم عم ـــطح زخ ـــت روی س ـــک داربس ـــوان ی ـــد به عن می توان
زخـــم را تســـریع دهـــد. ایـــن زخـــم پوش هـــا بـــرای انـــواع زخم هـــای ناشـــی از 

بیماری هـــای مزمـــن، دیابتـــی و ســـوختگی قابلیـــت اســـتفاده دارد.
ـــرد:  ـــوان ک ـــران عن ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــاون پژوهش مع
مـــا اکنـــون پتانســـیل راه انـــدازی ۲ تـــا ۳ مجموعـــه دانش بنیـــان کـــه محصـــوالت 
اولیه شـــان تولیـــد شـــده اند را داریـــم امـــا طبیعتـــاً بایـــد چالش هـــای اداری ایـــن 
ـــم. ـــی کنی ـــرکت های خصوص ـــاز ش ـــا را وارد ف ـــم آن ه ـــا بتوانی ـــود ت ـــرف ش ـــوزه برط ح

ـــازار، یکـــی  ـــه محصـــول موجـــود در ب ـــح ادامـــه داد: تبدیـــل دانـــش فنـــی ب دکتـــر فات
ـــتند.  ـــه هس ـــا آن مواج ـــوزه ب ـــن ح ـــگران ای ـــون پژوهش ـــه اکن ـــت ک ـــی اس از معضات
ـــود  ـــخت ش ـــازار س ـــه ب ـــوالت ب ـــا ورود محص ـــده ت ـــث ش ـــاله باع ـــن دو مس ـــه ای فاصل
ـــه  ـــم ک ـــاد کرده ای ـــطه ای را ایج ـــرکت های واس ـــر ش ـــال حاض ـــبختانه در ح ـــا خوش ام
ـــی  ـــه محصول ـــل ب ـــی را تبدی ـــش فن ـــرد و دان ـــکل بگی ـــا ش ـــدی در آن ه ـــن فراین چنی
ـــند. ـــته باش ـــه را داش ـــه جامع ـــه ب ـــروش و ارائ ـــازار و ف ـــتفاده در ب ـــت اس ـــا قابلی ـــد ت کن

ــزان  ــه میـ ــا چـ ــان تـ ــاد دانش بنیـ ــه اقتصـ ــؤال کـ ــن سـ ــه ایـ ــخ بـ وی در پاسـ
می توانـــد نیـــاز جامعـــه را برطـــرف کنـــد گفـــت: تولیـــد دانشـــی ارزشـــمند اســـت 
ـــن  ـــد. همچنی ـــرف کن ـــه را برط ـــک جامع ـــی ی ـــل اجتماع ـــد معض ـــاً بتوان ـــه طبیعت ک
ـــان  ـــر اقتصادم ـــاً اگ ـــم. قطع ـــر بگیری ـــز در نظ ـــه را نی ـــن قضی ـــادی ای ـــاد اقتص ـــد ابع بای
مبتنـــی بـــر دانـــش باشـــد یـــا بـــه عبـــارت دیگـــر دانـــش تولیـــد شـــده مان ابعـــاد 
اقتصـــادی داشـــته باشـــد، ســـرمایه های موجـــود در کشـــورمان حفـــظ و نگهـــداری 

ـــد. ـــد ش خواه

موافقت بهزیستی با تأسیس مراکز 
مشاوره و خدمات روان شناختی

در جهاددانشگاهی

روابط عمومی جهاددانشگاهی، 11 اردیبهشت: طی مذاکرات به عمل آمده با اداره کل مشاوره 
و  مشاوره  مراکز  تأسیس  اصولی  موافقت  کشور،  بهزیستی  سازمان  روان شناختی  امور  و 
خدمات روان شناختی جهاددانشگاهی به صورت کشوری توسط معاونت پژوهش و فناوری 

جهاددانشگاهی دریافت شد.
با توجه به این که همواره دریافت مجوز حقوقی مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی 
تسهیل کننده  اصولی  موافقت  این  است  بوده  و سخت  زمان بر  در کشور  جهاددانشگاهی 

خواهد بود.
طبق این مجوز موافقت اصولی واحدهای جهاددانشگاهی پس از تجهیز و تأمین نیروی 
انسانی و معرفی مدیر فنی، پروانه فعالیت مرکز روان شناسی به نام جهاددانشگاهی صادر 

می شود.

■□■

راه اندازی مرکز مشاوره گیاهان 
دارویی و توسعه مشاغل خانگی در 

جهاددانشگاهی

ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــرداد: ریی ـــی، 2 خ ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
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ـــاغل  ـــعه مش ـــی و توس ـــان داروی ـــاوره گیاه ـــز مش ـــدازی مرک ـــی از راه ان ـــان جنوب خراس
ـــر داد. ـــتان خب ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق ـــی در مجتم خانگ

جال الدیـــن صادقـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی اظهـــار کـــرد: 
ــاون، کار و  ــی اداره کل تعـ ــه کارفرمایـ ــی بـ ــاغل خانگـ ــعه مشـ ــی توسـ ــرح ملـ طـ
رفـــاه اجتماعـــی اســـتان و توســـط جهاددانشـــگاهی به عنـــوان نهـــاد توســـعه ای و 

ــد. ــام شـ ــتغال انجـ ــوزه اشـ ــر در حـ مداخله گـ
وی افـــزود: هـــدف در طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی کـــه الگویـــی از 
ــوده،  ــک بـ ــرد و کوچـ ــب وکارهای خـ ــبکه ای در کسـ ــای شـ ــکل گیری فعالیت هـ شـ
ـــره ارزِش  ـــزای زنجی ـــی اج ـــبکه ای تمام ـــای ش ـــام فعالیت ه ـــا انج ـــه ب ـــت ک ـــن اس ای
ـــی  ـــتند، نقش ـــرح هس ـــن ط ـــه در ای ـــتان ک ـــی اس ـــت دار خانگ ـــاغل مزی ـــک از مش هری

را ایفـــا کـــرده و دالل و واســـطه ها از ایـــن حـــوزه حـــذف شـــوند.
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه یکـــی از 
ــکل  ــرح شـ ــن طـ ــی ایـ ــی و اجرایـ ــای علمـ ــتای یافته هـ ــه در راسـ ــبکه هایی کـ شـ
ـــی  ـــراد مختلف ـــا اف ـــن شـــبکه ب ـــه داد: در ای ـــود، ادام ـــی ب ـــان داروی ـــت، شـــبکه گیاه گرف
ـــان توانســـتیم  ـــده و متقاضی ـــان ای ـــازار، صاحب ـــاالن ب ـــده، مدرســـان، فع ـــم از تولیدکنن اع
ـــای  ـــه در حوزه ه ـــم ک ـــکل دهی ـــترده کاری را ش ـــبکه گس ـــاط، ش ـــاد ارتب ـــن ایج ضم
ـــد. ـــی باش ـــان داروی ـــه گیاه ـــراد در زمین ـــر اف ـــد یاریگ ـــوزش بتوان ـــاوره، آم ـــد، مش تولی

رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی بیـــان کـــرد: ایـــن موضـــوع موجـــب 
شـــد تـــا مرکـــزی را بـــا کســـب مجـــوز از اداره کل تعـــاون کار و رفـــاه اجتماعـــی 
تحـــت عنـــوان مرکـــز مشـــاوره گیاهـــان دارویـــی و توســـعه مشـــاغل خانگـــی در 

جهاددانشـــگاهی راه انـــدازی کنیـــم.
ــراد متخصــص،  ــره و اف ــات مدی ــر کادر هی ــاوه ب ــز ع ــن مرک ــزود: در ای ــی اف صادق
ــاوره های  ــازی، مش ــم س ــازی، تی ــر شبکه س ــایلی نظی ــه در مس ــتند ک ــاورینی هس مش
تخصصــی در زمینــه تهیــه طرح هــای توجیهــی فنــی، امکان ســنجی FS طــرح 

ــد. ــت کنن ــاوره دریاف ــد مش ــب وکار BM می توانن ــدل کس ــب وکار bp و م کس

■□■
کلینیک خون و سرطان شناسی 

پژوهشکده سرطان معتمد 
راه اندازی شد

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد جهاددانشـــگاهی، 2 خـــرداد: کلینیـــک 
ـــر  ـــر نظ ـــگاهی زی ـــد جهاددانش ـــرطان معتم ـــکده س ـــی پژوهش خـــون و سرطان شناس
اســـتاد اردشـــیر قـــوام زاده فـــوق تخصـــص خـــون و ســـرطان بزرگ ســـاالن و پـــدر 

علـــم پیونـــد ســـلول های بنیـــادی در ایـــران، شـــروع بـــه کارکـــرد.
ـــس انجمـــن  ـــران و ریی ـــوم پزشـــکی ته ـــاز دانشـــگاه عل ـــوام زاده اســـتاد ممت ـــر ق دکت
هماتولـــوژی انکولـــوژی و رییـــس انجمـــن پیونـــد ســـلول های بنیـــادی خون ســـاز 
ـــران  ـــتخوان را در ای ـــز اس ـــد مغ ـــل پیون ـــه عم ـــتند ک ـــی هس ـــتین متخصص ـــران، نخس ای

ـــد. ـــام داده ان انج

 اخذ مجوز »مرکز آموزش مهارتی 

و حرفه ای علوم پزشکی« توسط 
جهاددانشگاهی کرمان

ـــتان  ـــگاهی اس ـــس جهاددانش ـــرداد: ریی ـــان، 10 خ ـــگاهی کرم ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــط  ـــکی توس ـــوم پزش ـــه ای عل ـــی و حرف ـــوزش مهارت ـــز آم ـــوز مرک ـــذ مج ـــان از اخ کرم
معاونـــت آموزشـــی ایـــن مجموعـــه از ســـوی مرکـــز ملـــی آموزش هـــای مهارتـــی و 

ـــر داد. ـــت خب ـــه ای وزارت بهداش حرف
دکتــر مهــدی بازمانــده بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: مجــوز فعالیــت ایــن مرکز توســط 
مرکــز ملــی آمــوزش مهارتــی و حرفــه ای علــوم پزشــکی وابســته بــه وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه جهاددانشــگاهی اســتان کرمــان ارائــه شــده اســت.
ــدف  ــا هـ ــکی بـ ــوم پزشـ ــه ای علـ ــی و حرفـ ــوزش مهارتـ ــز آمـ ــزود: مرکـ وی افـ
ســـامان دهی آموزش هـــای مهارتـــی و حرفـــه ای نظـــام ســـامت، اســـتفاده از 
ظرفیت هـــای موجـــود در کشـــور بـــرای تربیـــت نیـــروی انســـانی ماهـــر در حـــوزه 
ـــی  ـــت آموزش ـــه ای در معاون ـــی حرف ـــای مهارت ـــت آموزش ه ـــای کیفی ـــامت و ارتق س

جهاددانشـــگاهی اســـتان کرمـــان راه انـــدازی شـــده اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی کرمـــان بـــا بیـــان ایـــن کـــه جهاددانشـــگاهی تنهـــا 
دارنـــده مجـــوز رســـمی در ایـــن زمینـــه در اســـتان کرمـــان اســـت خاطـــر نشـــان 
ـــر مبنـــای اســـتانداردها و قوانیـــن آموزشـــی  کـــرد: دوره هـــای آموزشـــی در ایـــن مرکـــز ب
ـــاء  ـــا ارتق ـــه کســـب ی ـــزار و منجـــر ب ـــه ای برگ ـــی و حرف ـــای مهارت ـــی آموزش ه ـــز مل مرک
ـــرد  ـــدی شـــغلی ف ـــش توانمن ـــن ســـبب افزای ـــوز و همچنی ـــارت آم ـــه ای مه ـــارت حرف مه

از طریـــق افزایـــش مهارت هـــای مرتبـــط بـــا حرفـــه می شـــود.
ـــوی  ـــامت از س ـــوزه س ـــی در ح ـــر دوره آموزش ـــزاری ه ـــرد: برگ ـــان ک ـــده بی بازمان
مراکـــز و مؤسســـات آموزشـــی بـــدون اخـــذ مجـــوز از مرکـــز ملـــی آموزش هـــای 
ـــت  ـــوز، معاون ـــن مج ـــاس ای ـــر اس ـــت و ب ـــول نیس ـــل قب ـــت قاب ـــی وزارت بهداش مهارت
ـــوزش  ـــی آم ـــز مل ـــی مرک ـــارت علم ـــا نظ ـــان ب ـــتان کرم ـــگاهی اس ـــی جهاددانش آموزش
ـــی  ـــی و مهارت ـــای آموزش ـــت دوره ه ـــکی وزارت بهداش ـــوم پزش ـــه ای عل ـــی و حرف مهارت
علـــوم پزشـــکی را در اســـتان برگـــزار خواهـــد کـــرد و در پایـــان گواهینامـــه مـــورد 

تأییـــد وزارت بهداشـــت ارائـــه می شـــود.

■□■
اخذ موافقت قطعی مرکز خدمات 

تخصصی کامپیوتر و فناوری 
اطالعات جهاددانشگاهی 

چهارمحال و بختیاری
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و بختیـــاری، 17 خـــرداد: طـــی نامـــه ای 
ـــی  ـــت اصول ـــل موافق ـــت تبدی ـــا درخواس ـــاد، ب ـــن نه ـــی ای ـــت پژوهش ـــوی معاون از س
ـــتان  ـــگاهی اس ـــات جهاددانش ـــاوری اطاع ـــر و فن ـــی کامپیوت ـــات تخصص ـــز خدم مرک

ـــد. ـــت ش ـــی موافق ـــه قطع ب
ــات  ــاوری اطاعـ ــر و فنـ ــی کامپیوتـ ــات تخصصـ ــز خدمـ ــت، مرکـ ــی اسـ گفتنـ
جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و بختیـــاری بـــه پشـــتوانه علمـــی ایـــن نهـــاد و بـــا 
بهره منـــدی از پژوهشـــگران و متخصصـــان جـــوان ممتـــاز ایـــن حـــوزه و بـــا هـــدف 
ـــه  ـــق ب ـــال ۱۳۹۹ موف ـــات از س ـــازی خدم ـــور بومی س ـــب وکار و به منظ ـــت از کس حمای
ـــد  ـــی، تولی ـــه طراح ـــی در زمین ـــات تخصص ـــه خدم ـــت ارائ ـــی جه ـــت اصول ـــذ موافق اخ
و تجاری ســـازی محصـــوالت مختلـــف نرم افـــزاری و ســـخت افزاری مـــورد نیـــاز 
بـــرای پلتفرم هـــای وب و موبایـــل بـــه دســـتگاه های اجرایـــی، ادارات و شـــرکت های 
ـــه  ـــاش و ارائ ـــال ت ـــس از گذشـــت ۲ س ـــه پ ـــد ک ـــتان گردی ـــی و خصوصـــی در اس دولت
خدمـــات تخصصـــی IT و همـــکاری بـــا شـــرکت های دانش بنیـــان و نخبـــگان ایـــن 
ـــات  ـــز خدم ـــی مرک ـــوز قطع ـــن مج ـــت اولی ـــل و دریاف ـــی مراح ـــه ط ـــق ب ـــوزه موف ح

ـــد. ـــال ۱۴۰۱ ش ـــتان در س ـــگاهی اس ـــی جهاددانش تخصص
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آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران 
جهاددانشگاهی

تازه

■ میزان استفاده از رسانه های اجتامعی در ایران اعالم شد
■ اجرای طرح بومی سازی برج پاتیل گردان ریخته گری پیوسته

■ راه اندازی سامانه جامع پایش ماهواره ای و هوایی کشاورزی 
کشور

■  بررسی آخرین وضعیت مجالت ایران در پایگاه سای مگو 
SID توسط

■ آبله میمونی شبیه آبله انسانی با تظاهرات خفیف تر و 
کشندگی کمرت است

■  طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و 
زاویه متاس در فشار و دمای باال مخازن نفت و گاز

■ چند نکته کلیدی درباره ارتباط تغذیه با ناباروری
■ دفع سنگ مثانه با رزماری

■ دفع کرم های انگل روده با درمنه
■ و ...
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طبق نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا؛

میزان استفاده از رسانه های 
اجتماعی در ایران اعالم شد 

روابـــط عمومـــی مرکـــز افـــکار ســـنجی دانشـــجویان ایـــران )ایســـپا(، 24 خـــرداد: طبـــق 
ـــد  ـــخص ش ـــد، مش ـــام ش ـــه انج ـــرداد ۱۴۰۱ ک ـــپا در خ ـــنجی ایس ـــن نظرس ـــج آخری نتای
ــتفاده  ــی اسـ ــانه اجتماعـ ــا رسـ ــان یـ ــک پیام رسـ ــل از یـ ــردم حداقـ ــد مـ ۷۸.۵ درصـ

می کننـــد.
ـــرداد  ـــگاهی، در خ ـــه جهاددانش ـــته ب ـــپا وابس ـــنجی ایس ـــن نظرس ـــج آخری ـــق نتای طب
۱۴۰۱ کـــه بـــا جمعیـــت مـــورد مطالعـــه شـــهروندان ۱۸ ســـال بـــه بـــاالی ســـاکن در 
ـــرا  ـــی اج ـــیوه تلفن ـــه ش ـــر ب ـــه ۱۵۴۱ نف ـــور و نمون ـــتایی کل کش ـــهری و روس ـــق ش مناط
شـــده اســـت، ۷۸.۵ درصـــد مـــردم حداقـــل از یـــک پیام رســـان یـــا رســـانه اجتماعـــی 
ـــاکنین  ـــد، س ـــال ۹۶.۹ درص ـــا ۲۹ س ـــان ۱۸ ت ـــن جوان ـــزان بی ـــن می ـــد. ای ـــتفاده می کنن اس
ـــت. ـــد اس ـــگاهی ۹۵.۳ درص ـــات دانش ـــا تحصی ـــراد ب ـــد و اف ـــتان ها ۸۶.۲ درص ـــز اس مراک

ــا ۷۱.۱  ــس اپ بـ ــتفاده از واتـ ــه، اسـ ــورد مطالعـ ــی مـ ــانه های اجتماعـ ــن رسـ در بیـ
ـــتفاده  ـــزان اس ـــر ۱۴۰۰ می ـــا تی ـــه ب ـــه در مقایس ـــا اســـت ک ـــایر برنامه ه ـــش از س ـــد بی درص
ـــان  ـــن جوان ـــس اپ بی ـــتفاده از وات ـــزان اس ـــت. می ـــته اس ـــری نداش ـــان تغیی ـــن پیام رس از ای
ـــا ۴۹ ســـال ۷۸.۸ درصـــد و در بیـــن  ـــا ۲۹ ســـال ۸۷.۷ درصـــد، در گـــروه ســـنی ۳۰ ت ۱۸ ت
ـــات  ـــراد دارای تحصی ـــد اف ـــت. ۸۷.۸ درص ـــد اس ـــن ۴۱ درص ـــال س ـــاالی ۵۰ س ـــراد ب اف
ـــرادی  ـــد اف ـــم و ۴۴.۴ درص ـــی دیپل ـــدرک تحصیل ـــراد دارای م ـــد اف ـــگاهی ۷۹.۲ درص دانش
ــزان  ــد. میـ ــتفاده می کننـ ــد، از واتـــس اپ اسـ ــم دارنـ ــر از دیپلـ ــات کمتـ ــه تحصیـ کـ
ــد،  در  ــتان ها ۸۷.۸ درصـ ــز اسـ ــاکنان مراکـ ــن سـ ــان در بیـ ــن پیام رسـ ــتفاده از ایـ اسـ
ـــز اســـتان ۷۴.۱ درصـــد و در مناطـــق روســـتایی کشـــور ۵۵.۵ درصـــد  ـــر مرک شـــهرهای غی

ـــت. اس
ــتفاده  ــران اسـ ــردم ایـ ــد مـ ــط ۴۹.۴ درصـ ــتاگرام توسـ ــس اپ، اینسـ ــد از واتـ  بعـ
ـــگاهی  ـــات دانش ـــا تحصی ـــراد ب ـــد(، اف ـــال )۷۴.۴ درص ـــا ۲۹ س ـــان ۱۸ ت ـــود. جوان می ش
ــراد از  ــایر افـ ــد( بیـــش از سـ ــتان ها )۵۶ درصـ ــز اسـ ــاکنین مراکـ ــد( و سـ )۶۵.۱ درصـ

ــد. ــتفاده می کننـ ــتاگرام اسـ اینسـ
همچنیـــن اســـتفاده از تلگـــرام نســـبت بـــه آخریـــن نظرســـنجی ایســـپا در تیرمـــاه 

۱۴۰۰ حـــدود ۹ درصـــد کاهـــش داشـــته و بـــه عـــدد ۳۱.۶ درصـــد رســـیده اســـت.
ــردم  ــد مـ ــتفاده ۱.۳ درصـ ــی از اسـ ــنجی حاکـ ــن نظرسـ ــپا در ایـ ــای ایسـ یافته هـ
ـــپا  ـــنجی ایس ـــی نظرس ـــوج قبل ـــه م ـــبت ب ـــدد نس ـــن ع ـــت. ای ـــاوس اس ـــران از کاب ه ای
ـــردم  ـــد از م ـــط ۳ درص ـــز توس ـــر نی ـــت. توییت ـــده اس ـــر مان ـــدون تغیی ـــاه ۱۴۰۰ ب در تیرم

مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.
ـــه  ـــد، بل ـــروش ۳.۶ درص ـــد، س ـــوک ۳.۷ درص ـــنجی، فیس ب ـــج نظرس ـــاس نتای ـــر اس  ب
ـــپ  ـــد، آی گ ـــکا ۵.۷ درص ـــد، روبی ـــاک ۰.۶ درص ـــک ت ـــد، تی ـــا ۴.۶ درص ـــد، ایت ۲.۲ درص
ـــراد  ـــن اف ـــده در بی ـــتفاده کنن ـــد اس ـــیگنال ۰.۴ درص ـــد، س ـــپ ۰.۸ درص ـــد، گ ۱.۸ درص

ـــی دارد. ـــال ایران ـــاالی ۱۸ س ب

به همت متخصصان جهاددانشگاهی صنعتی شریف انجام می شود؛

اجرای طرح بومی سازی برج 
پاتیل گردان ریخته گری پیوسته

ـــگاهی  ـــازمان جهاددانش ـــرداد: س ـــریف، 2۸ خ ـــی ش ـــگاهی صنعت ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــازی  ـــی س ـــش و بوم ـــق، پژوه ـــرح »تحقی ـــرای ط ـــراردادی، اج ـــی ق ـــریف ط ـــی ش صنعت

ـــت. ـــده گرف ـــه عه ـــته« را ب ـــری پیوس ـــه گ ـــردان )Turret( ریخت ـــل گ ـــرج پاتی ب
ــراردادی،  ــی قـ ــزات )MMTE(، طـ ــادن و فلـ ــن آور معـ ــی فـ ــرکت مهندسـ شـ
 )Turret( ـــردان ـــل گ ـــرج پاتی ـــازی ب ـــی س ـــش و بوم ـــق، پژوه ـــرح »تحقی ـــرای ط اج
ریختـــه گـــری پیوســـته« ایـــن شـــرکت را بـــه ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 

شـــریف واگـــذار کـــرد.
ـــان  ـــا بی ـــردان، ب ـــل گ ـــرج پاتی ـــازی ب ـــی س ـــرح بوم ـــر ط ـــی مدی ـــن کمال ـــدس حس مهن
ـــاد،  ـــور در اقتص ـــوالدی کش ـــع ف ـــم صنای ـــش مه ـــه نق ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــر، گف ـــن خب ای
ـــت  ـــته اهمی ـــری پیوس ـــه گ ـــط ریخت ـــاخت خ ـــی و س ـــی و طراح ـــش فن ـــازی دان ـــی س بوم

ـــادی دارد. زی
مهنـــدس کمالـــی هـــدف از اجـــرای ایـــن طـــرح را دســـتیابی بـــه دانـــش فنـــی 
ـــته  ـــری پیوس ـــه گ ـــردان خـــط ریخت ـــل گ ـــرج پاتی ـــن آوری ســـاخت ب ـــن ف طراحـــی و تدوی
ـــزات  ـــرای شـــرکت مهندســـی فـــن آور معـــادن و فل )Ladle Turret Localization( ب

ـــرد. ـــر ک )MMTE( ذک
ـــا اشـــاره  ـــر گـــروه پژوهشـــی مکانیـــک ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف ب مدی
ـــم  ـــای مه ـــی از بخش ه ـــت: یک ـــری، گف ـــه گ ـــوط ریخت ـــتم در خط ـــن سیس ـــرد ای ـــه کارک ب
ـــردان  ـــل گ ـــرج پاتی ـــت. ب ـــارت( اس ـــردان )ت ـــل گ ـــرج پاتی ـــته، ب ـــری پیوس ـــه گ ـــط ریخت خ
وســـیله ای اســـت کـــه پاتیل هـــای مـــذاب فـــوالد را نگـــه داشـــته و بطـــور متنـــاوب در 
ـــی  ـــرد ب ـــب عملک ـــن ترتی ـــه ای ـــد، ب ـــرار می ده ـــارژ ق ـــذاب و ش ـــوالد م ـــزش ف ـــت ری حال

ـــد. ـــن می کن ـــته را تضمی ـــری پیوس ـــه گ ـــط ریخت ـــه خ وقف
ـــارت  ـــزم ت ـــزود: مکانی ـــرار، اف ـــع اضط ـــتم در مواق ـــن سیس ـــش ای ـــریح واکن ـــا تش  وی ب
ــد  ــازه می دهـ ــه اجـ ــت کـ ــی اسـ ــای چرخشـ ــا بازوهـ ــک بـ ــتم هیدرولیـ دارای سیسـ
ضمـــن حفـــظ یـــک موقعیـــت افقـــی، ســـطح پاتیـــل بـــاال و پاییـــن بـــرود، همچنیـــن 
 AC وزن پاتیل هـــا را بطـــور مـــداوم کنتـــرل می کنـــد. بـــه طـــور معمـــول از موتـــور
بـــا فرکانـــس متغیـــر بـــرای مکانیـــزم انتقـــال اســـتفاده می شـــود. بـــرج حمـــل پاتیـــل 
معمـــوالً دارای مکانیـــزم واکنـــش اضطـــراری بـــرای اطمینـــان از ایمنـــی اپراتورهـــا در 

مواقـــع اضطـــراری اســـت.
عضـــو هیـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی اظهـــار امیـــدواری کـــرد تـــا انجـــام ایـــن 
ــان  ــط متخصصـ ــور، توسـ ــه در کشـ ــن زمینـ ــن گام در ایـ ــوان اولیـ ــه عنـ ــروژه بـ پـ
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف، بتوانـــد مقدمـــه اجـــرای طـــرح بزرگتـــری باشـــد 
ــامل  ــف را شـ ــع مختلـ ــته در صنایـ ــری پیوسـ ــط ریخته گـ ــازی کل خـ ــه بومی سـ کـ

می شـــود.

 آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران جهاددانشگاهی

تازه
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راه اندازی سامانه جامع
 پایش ماهواره ای و هوایی 

کشاورزی کشور

ـــط  ـــت: توس ـــاه، 24 اردیبهش ـــگاهی کرمانش ـــاوری جهاددانش ـــم و فن ـــارک عل ـــی پ ـــط عموم رواب
ـــع  ـــامانه جام ـــن س ـــاه اولی ـــگاهی کرمانش ـــاوری جهاددانش ـــم و فن ـــارک عل ـــاور پ ـــد فن واح

ـــد. ـــدازی ش ـــور راه ان ـــاورزی کش ـــی کش ـــواره ای و هوای ـــش ماه پای
مهنـدس صبـاح معتمـدی مدیرعامل شـرکت فضـا پایه مدیریـت مکانی فضا کاو با اشـاره 
بـه سـاخت اولین سـامانه پایش ماهـواره ای و هوایی مزرعه بـا نام "جووتیار" در این شـرکت، 
گفـت: جووتیـار واژه ای ُکـردی بـه معنـی »کشـاورز« اسـت و ایـن سـامانه در حقیقـت برای 

کمک به کشـاورزان طراحی شـده اسـت.
وی افـزود: ایـن سـامانه تحـت وب اسـت و از تصاویـر ماهـواره ای سـازمان فضایـی اروپـا 
و آمریـکا اسـتفاده می کنـد و دسترسـی آن هـم بـرای سـازمان ها و هـم بـرای کشـاورزان 
امکان پذیـر اسـت. در ایـن سـامانه بـا اسـتفاده از تصاویـر ماهـواره ای، پایش وضعیت رشـد و 

سـامت محصـوالت کشـاورزی انجـام و مشـکات اراضـی کشـاورزی نمایـان می شـود.

■□■
موفقیت متخصصان 

جهاددانشگاهی صنعتی شریف در 
داخلی سازی قطعات و تجهیزات 

خطوط شرکت ایران خودرو 

ـــرارداد  ـــاس ق ـــر اس ـــت: ب ـــریف، 2۶ اردیبهش ـــی ش ـــگاهی صنعت ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــازمان  ــوژی سـ ــعه تکنولـ ــکده توسـ ــودرو و پژوهشـ ــرکت ایران خـ ــن شـ ــکاری بیـ همـ

جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف، داخلـــی ســـازی قطعـــات و تجهیـــزات موردنیـــاز خطـــوط 
ـــی  ـــای ناش ـــل از محدودیت ه ـــوارض حاص ـــش ع ـــه کاه ـــک ب ـــدف کم ـــا ه ـــودرو ب ـــد خ تولی
ـــات  ـــن قطع ـــتگی در تأمی ـــع وابس ـــرای قط ـــاش ب ـــی، ت ـــه بین الملل ـــای ظالمان از تحریم ه

ـــود. ـــام می ش ـــازمان انج ـــن س ـــان ای ـــط متخصص ـــت، توس ـــن صنع ـــاز ای موردنی
مهنـدس علیرضـا کریمی مدیر مرکز خدمات تخصصی سـاخت سـازمان جهاددانشـگاهی 
صنعتـی شـریف با بیـان این خبر در ایـن زمینه اظهار داشـت: تاکنون سـاخت گیربکس های 
... شـرکت  ایرگیـج و  بـرق،  دسـتگاه پـرس و قطعـات یدکـی کمپرسـورها و ژنراتورهـای 
ایران خـودرو بـه همـت متخصصـان مرکز خدمات تخصصی سـاخت این سـازمان بـا موفقیت 
بـه اتمـام رسـیده و وارد مرحلـه بهره بـرداری شـده و طراحـی، سـاخت، نصـب و راه انـدازی 
بازوهـای کامپوزیتـی )فیبـر کربنـی( ربات هـای سـالن پـرس این شـرکت نیز با بیـش از ۷۰ 

درصـد پیشـرفت در دسـت انجام اسـت.
مدیـر پـروژه طراحـی، سـاخت و تولیـد قطعـات و تجهیـزات موردنیـاز خطـوط شـرکت 
ایران خـودرو )نـت ایران خـودرو( گفـت: پیش از آغـاز بهره بـرداری از این قطعـات و تجهیزات 
داخلـی سـازی شـده، ایـن محصـوالت بـا قیمتـی تقریبـاً دو برابر قیمـت محصـول داخلی از 
طریـق شـرکت های خارجـی تأمیـن می شـد که تولیـد آن در داخل کشـور ۲۰ تـا ۴۰ درصد 

صرفه جویـی ارزی دارد.
مهنـدس علیرضـا کریمـی افزود: داخلی سـازی تجهیـزات موردنیـاز شـرکت ایران خودرو 
بـا دسـتور کارهـای جدیـدی کـه بر اسـاس قـرارداد منعقد شـده به مـا ارجاع داده می شـود، 

ادامـه دارد و چنـد فعالیـت در ایـن زمینه در دسـت اجرا اسـت.

■□■
تغییر میدان مغناطیسی 

ایستا فعالیت های مهاجرتی،
 تقسیم و شکل سلول های 

پوشاننده غالف بویایی

ـــک  ـــان بان ـــرداد: محقق ـــران، 10 خ ـــتی ای ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل ـــی مرک ـــط عموم رواب
ســـلول های انســـانی و جانـــوری مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران بـــا 
ـــه  ـــه ای ب ـــران در مطالع ـــگاه ته ـــک دانش ـــیمی و بیوفیزی ـــات بیوش ـــز تحقیق ـــکاری مرک هم
ـــوژی،  ـــت مورفول ـــده اس ـــب ش ـــه موج ـــد ک ـــتا پرداختن ـــی ایس ـــدان مغناطیس ـــی می بررس
تقســـیم و ویژگی هـــای مهاجرتـــی ســـلول های پوشـــاننده پیـــاز بویایـــی بـــا رویکـــردی 

ـــد. ـــر یاب ـــاختی تغیی ـــکی بازس ـــی در پزش بیوفیزیک
دکتـر عبدالرضـا دانشـور آملـی مدیـر بانـک سـلول های انسـانی و جانـوری مرکـز در این 
خصـوص گفـت: سـلول های پوشـاننده غـاف بویایـی )OECs( در بازسـازی نورون هـای 
حسـی بویایـی نقـش دارنـد و می تواننـد به سیسـتم عصبـی بویایـی مرکزی مهاجـرت کرده 
و آکسـون هـای آسـیب دیده در اثـر عفونـت، آسـیب و غیـره را ترمیـم سـازند. بررسـی های 
ایفـا  بازسـاختی  OECs نقـش اساسـی در پزشـکی مکمـل و  متعـددی نشـان داد کـه 

می نمایـد.
وی بیـان کـرد: در بسـیاری از مطالعات، میدان های مغناطیسـی ایسـتا با شـدت متوسـط 
)SMF( به عنـوان ابـزار غیرتهاجمـی بـرای مطالعـه تاثیـرات دسـت کاری آن هـا بـر بهبـود 

ویژگی هـای رشـد، مورفولـوژی و مهاجـرت سـلول ها معرفـی شـدند.
دانشـور در ادامـه افـزود: در مطالعـه حاضـر OECs از غـاف بویایـی رت جداسـازی 
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ایـن سـلول ها در معـرض SMF مـوازی  از  و رشـد داده شـد. یـک مـدل ترمیـم زخـم 
)PaSMF( و عمـود )PeSMF( در شـدت های mT50 ،mT30 و mT70 قـرار داده 
شـده و مورفولـوژی، تشـکیل پودیـا، تکثیر، جهت گیری و مهاجرت سـلول ها بـا تصویربرداری 

پیوسـته مطالعه شـد.
 Journal of Tissue بین المللـی  ژورنـال  در  آن  نتایـج  کـه  مطالعـه  ایـن 
Engineering and Regenerative Medicine بـه چـاپ رسـیده اسـت، نشـان 
داد قـرار گرفتـن سـلول ها در معـرض mT70PaSMF و PeSMF ۷۰ mT باعـث 
افزایـش قابل توجـه تشـکیل المیلوپودیـا و فیلوپودیـا، افزایـش سـرعت مهاجـرت سـلولی و 
 mT70PaSMF تغییـر جهـت سـلول های پیشـرو در لبـه خراش شـد. تیمار سـلول ها بـا
و PeSMF ۷۰ mT تقسـیم سـلولی را افزایـش داد و توانسـت پلیمریزاسـیون اکتیـن 
OECs را پـس از ۲۴ سـاعت نسـبت بـه گـروه شـاهد بـه طـور معنـی داری افزایـش دهد. 
اثـرات SMF بـر تقسـیم، تحـرک، جهـت و سـرعت مهاجـرت OECs نشـان دهنده تأثیر 
آن بـر جنبه هـای مختلـف مسـیرهای سـیگنالینگ و فیزیولـوژی سـلولی شـامل تشـکیل 
رشـته های اکتیـن و توبولیـن و بازآرایـی آن هـا اسـت؛ بنابرایـن، در معـرض قـرار گرفتـن 
OECs بـا SMF متوسـط ممکـن اسـت یـک رویکـرد غیرتهاجمـی امیدوارکننـده بـرای 
دسـت کاری از راه دور فعالیـت سـلول های نرمـال و بنیادی برای درمان بیماری های سیسـتم 

عصبـی مرکـزی از جملـه پارکینسـون، ام اس، آسـیب های نخاعـی و غیـره ارائـه دهـد.

■□■
بررسی آخرین وضعیت 

مجالت ایران در پایگاه سای مگو 
SID توسط

روابـط عمومـی مرکـز اطاعـات علمـی جهاددانشـگاهی، 2۸ اردیبهشـت: مرکز اطاعـات علمی 
جهاددانشـگاهی آخریـن وضعیـت مجـات ایـران را در پایـگاه سـای مگـو بررسـی کرد.

دکتـر فاطمـه عظیـم زاده رییـس مرکـز اطاعـات علمـی )SID( اظهـار کـرد: پایـگاه 
سـای مگـو ابـزاری رایـگان بـرای تجزیه وتحلیل داده هـای اسـکوپوس فراهم کرده کـه امکان 
مقایسـه و مشـاهده مـدارک علمـی کشـورها را در شـاخص های مختلـف علم سـنجی فراهـم 
نمـوده اسـت. طبـق روال هرسـاله، پایـگاه سـای مگو امسـال هم با گذشـت پنج ماه از سـال 
۲۰۲۲، جدیدتریـن شـاخص های کیفـی و کمـی مجـات را بر اسـاس اطاعات سـال ۲۰۲۱ 

پایگاه اسـکوپوس منتشـر کرده اسـت.
وی افـزود: ۲۵۸ مجلـه ایرانـی در سـال ۲۰۲۱ در پایـگاه اسـکوپوس نمایـه شـده اند کـه 
تعـداد مجـات ایرانی نمایه شـده در این پایگاه نسـبت به سـال قبل یعنـی ۲۰۲۰، ۱۳ واحد 
افزایـش داشـته اسـت. ۱۴۶۸۴ مـدرک علمـی بین المللـی ایران کـه تقریبـاً ۱۸ درصد از کل 

مـدارک علمـی در سـال ۲۰۲۱ اسـت نیز توسـط این ۲۵۸ مجله منتشـر شـده اند.
دکتـر عظیـم زاده بـا اشـاره بـه ایـن کـه میانگین شـاخص SJR مجـات ایرانی نسـبت 
به سـال گذشـته بـه مقدار ۰.۰۴ کاهش داشـته اسـت، افزود: البتـه تعداد مجـات ایرانی در 
چـارک موضوعـی اول از هفـت بـه ده افزایش داشـته که نشـان دهنده افزایـش کیفی مجات 

ایران در سـال ۲۰۲۱ اسـت.
رییـس مرکـز اطاعـات علمـی وضعیـت مجـات جهاددانشـگاهی در پایـگاه سـای مگـو 
 Cell Journal، Journal را این گونـه بیـان کـرد: بـر اسـاس پایـگاه سـای مگـو مجلـه
 International Journal of و   of Reproduction and Infertility

Fertility and Sterility بـه ترتیـب با شـاخص SJR ۰.۵۶۳، ۰.۴۹۱ و ۰.۴۶۵ برترین 
 Iranian Journal مجـات SJR مجـات جهاددانشـگاهی هسـتند. ضمنـاً شـاخص
 Journal of Information Systems and و   of Breast Diseases

Telecommunication نسـبت بـه سـال گذشـته رشـد داشـته اسـت.
دکتـر عظیـم زاده همچنـان در خصـوص وضعیـت علـم ایـران در جهـان و خاورمیانـه در 
پایـگاه سـای مگـو افـزود: ایران بـا انتشـار ۷۷۳۴۶ مدرک علمـی در سـال ۲۰۲۱، در جایگاه 
پانزدهـم جهـان و اول خاورمیانـه قـرار گرفتـه اسـت. رتبـه جهانـی ایـران نسـبت بـه سـال 
گذشـته تغییـری نداشـته امـا تعداد مـدارک علمی آن نسـبت به سـال گذشـته ۵۴۵۲ واحد 

افزایش داشـته اسـت.

■□■
اختتام طرح پژوهشی 

»ارزیابی تأثیرات اجتماعی تغییر 
کاربری پایانه شرق جدید«

روابـط عمومـی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعـی جهاددانشـگاهی، ۳1 اردیبهشـت: 
مدیـر مرکـز ارزیابـی تأثیـرات اجتماعـی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعـی 
جهاددانشـگاهی از اتمـام طـرح پژوهشـی ارزیابـی تأثیـرات اجتماعـی تغییـر کاربـری پایانه 

شـرق جدیـد خبـر داد.
دکتـر هـادی برغمـدی ضمـن اعام اختتـام این طرح پژوهشـی اظهـار کرد: پایانه شـرق 
جدیـد کـه موضـوع تغییـر کاربـری آن چند سـالی اسـت مطرح شـده اسـت با مسـاحت ۳۰ 
هکتـار در محلـه سـرخه حصار واقـع در ناحیـه ۴ منطقـه ۱۳ شـهرداری تهـران قـرار گرفتـه 

است.
ایـن پایانـه مسـافربری در حـال سـاخت، در اراضـی مجـاور جـاده دماونـد پس از سـه راه 
آزمایـش واقع شـده اسـت. بهره گیـری توامان از روش های کمـی و کیفی و اسـتفاده از نظرات 
بخـش زیـادی از ذی نفعـان طـرح و مشـارکت آن هـا در انجـام پژوهـش و به ویـژه بهره مندی 
از دانـش آن هـا در تدویـن نظـام مدیریـت تاثیـرات را از جملـه مهم تریـن ویژگی هـای ایـن 

پژوهـش عنـوان کند.
برغمـدی افـزود: در ایـن پژوهـش عـاوه بـر شناسـایی تاثیـرات ایـن تغییـر کاربـری در 
حوزه هـای اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی، کالبـدی و... برخی پیشـنهادها نیز بـه کارفرما در 
جهـت کاهـش پیامدهـای منفـی آتـی طـرح ارائه شـد که برخـی از آن ها بـه این قرار اسـت:

سـرخه حصار،  ده  ترکمـن،  )ده  سـرخه حصار  محـدوده  زمین هـای  وضعیـت  تعییـن   -
زیتـون، همـه سـین و...(.

- برگـزاری جلسـات بـا سـازمان های مرتبـط به منظور رفع مشـکل زمین کـه در محدوده 
اراضـی ملـی و پهنه حفاظتی محیط زیسـت قـرار دارد.

- ارتقـا و افزایش سـطح دسترسـی به سیسـتم حمل ونقل عمومـی )نـاوگان اتوبوس رانی، 
متـرو، تاکسـی، ون( از مکان هـای اصلـی شـهر تهـران )سـه راه تهران پارس، سـه راه افسـریه، 

میدان رسـالت و...(
- ایجاد قطب گردشگری شرق و توزیع عادالنه کاربری ها در شرق تهران.

- اسـتفاده از اسـتانداردهای مناسب سـازی برای حضور اقشـار آسـیب پذیر، ضرورت خلق 
فضـای مناسـب برای اسـتفاده گروه های مختلف سـنی، جنسـی، کم تـوان و ناتوان.

- اطاع رسـانی در طـول فرآینـد تغییـر کاربـری بـه شـهروندان تهرانـی به ویـژه سـاکنان 
پهنـه شـرقی و کاربـران مجموعـه سـرخه حصار.
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- آگاه سازی و تبلیغات در خصوص طرح و جلب مشارکت مردمی.
- برگـزاری رویدادها، جشـنواره ها، مراسـم ملی و آئینی، اسـتفاده از صنایـع خاق )تئاتر، 
گردشـگری، موسـیقی، صنایع دسـتی، میـراث فرهنگـی و...(، توجه به طراحـی فضاهای مکث 
خانوادگـی،  )دوچرخه سـواری  خانوادگـی  فعالیت هـای  و  جمع هـا  برگزاری هـا،  اسـتقرار  و 

رسـتوران، بازی های گروهـی و...(.
- اسـتفاده از ظرفیـت روسـتاها اطـراف مجموعـه به منظـور پشـتیبانی خدمـات قطـب 

گردشـگری.
- طراحـی مسـیرها و فضاهـای خاق، اسـتفاده از عناصـری طبیعی نظیـر گیاهان تزیینی 

سـازگار و آب نماهـای تلفیقـی برای تزیین فضای مشـترک، ایجـاد اقامتگاه هـای بوم گردی
گفتنـی اسـت، کارفرمـای ایـن طـرح پژوهشـی دفتـر مطالعـات اجتماعـی و فرهنگـی 

بـوده اسـت. شـهرداری تهـران و بهره بـردار آن شـهرداری منطقـه ۱۳ 

■□■
اجرای طرح پژوهشی فناورانه 

»تولید ترکیبات تروپان 
آلکالوئیدی آتروپین، هیوسیامین 

و اسکوپوالمین«

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی، 5 اردیبهشـت: سرپرسـت معاونت پژوهشـی 
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی از اجرای طرح پژوهشـی فناورانه »تولیـد ترکیبات تروپان 
آلکالوئیـدی آتروپیـن، هیوسـیامین و اسـکوپوالمین از گیاه دارویـی بذرالبنـج در بیوراکتور« 

توسـط ایـن واحد سـازمانی در اسـتان خبر داد.
دکتـر طهماسـبی سرپرسـت معاونـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی خبـر 
داد: طـرح پژوهشـی فناورانـه »تولیـد ترکیبـات تروپـان آلکالوئیـدی آتروپیـن، هیوسـیامین 
و اسـکوپوالمین از گیـاه دارویـی بذرالبنـج در بیوراکتور« توسـط جهاددانشـگاهی آذربایجان 

غربـی در اسـتان اجرایـی می شـود.
پیـرو نشسـت مشـترک بیـن رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجان غربـی و رییس سـازمان 
تولیـد  بـا موضوعیـت  فناورانـه دیگـری  اسـتان، طـرح پژوهشـی  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 

محصـول فناورانـه بـر پایـه بیوسـنتز گیاهـی در بیورآکتـور مصـوب شـد.
سرپرسـت معاونـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی اظهـار کـرد: سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان بـا اجرای طـرح فناورانه "تولیـد ترکیبات تروپـان آلکالوئیدی 
آتروپیـن، هیوسـیامین و اسـکوپوالمین از گیـاه دارویـی بذرالبنـج در بیوراکتـور" بـا اعتبـار 

حـدود ۶ میلیـارد ریـال موافقـت کرد.
اسـتان،  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  کارفرمایـی  بـه  پـروژه  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
بـا همـکاری مشـترک دو گـروه پژوهشـی شـیمی تجزیـه- گرایـش کروماتوگرافـی و گـروه 
واحـد  جهاددانشـگاهی  زیسـتی  سـامانه های  در  ثانویـه  هـای  متابولیـت  تولیـد  پژوهشـی 

آذربایجـان غربـی اجـرا خواهـد شـد.
سرپرسـت معاونـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی در خصـوص ایـن طـرح 
فناورانـه اظهـار کـرد: در ایـن پـروژه بـا توجـه بـه اهمیـت آلکالوئیدهـا در زمینـه پزشـکی و 
صنایـع داروسـازی، ترکیبـات آلکالوئیـدی )آتروپیـن، هیوسـیامین و اسـکوپوالمین( از گیـاه 
دارویـی بذرالبنـج پـس از کشـت در بیوراکتـور و تولیـد تـوده زیسـتی اقـدام بـه اسـتخراج، 
تجزیـه کمـی و کیفـی )بـا اسـتفاده از تکنیک هـای کروماتوگرافـی( و خالص سـازی ترکیبات 

هـدف خواهد شـد.
وی ادامـه داد: مـواد اولیـه مربوط بـه تولید این داروهـا همگی وارداتی هسـتند و در حال 
حاضـر در داخـل کشـور تولید نمی شـوند که بـا تولید این مواد اولیه توسـط جهاددانشـگاهی 

اسـتان از خروج ارز از کشـور جلوگیری خواهد شـد.
دکتـر طهماسـبی افـزود: ایـن آلکالوئیدهـا جزو مـواد آنتی کولینرژیک هسـتند و سیسـتم 
عصبـی پاراسـمپاتیک را تحـت تأثیـر قـرار داده و کاربردهـای مختلفی در پزشـکی دارند که 
می تـوان بـه مـواردی ماننـد آرام نمـودن عایـم بیماری پارکینسـون، گشـاد کـردن مردمک 
چشـم و افزایـش ضربـان قلـب، خنثی کـردن سسـتی ماهیچه های صـاف ناشـی از ترکیبات 

فسـفره آلـی و کاهـش ترشـح عـرق و اسـید معده اشـاره کرد.

■□■
متخصص ایمونولوژی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران:

آبله میمونی شبیه آبله انسانی با 
تظاهرات خفیف تر و کشندگی 

کمتر است

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران، 2 خرداد:دکتـر فرهاد سـیف متخصص 
ایمونولـوژی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهـران درباره بیمـاری آبله میمونی کـه اخیراً در 
اروپـا شـایع شـده اسـت گفت: بیمـاری آن شـبیه به آبله انسـانی ولـی با تظاهـرات خفیف تر 

و کشـندگی کمتر اسـت.
دکتـر فرهـاد سـیف متخصـص ایمونولـوژی ایـن واحـد سـازمانی، دربـاره بیمـاری آبلـه 
میمونـی کـه اخیـراً در اروپـا شـایع شـده اسـت گفـت: آبلـه میمونـی )Monkeypo( کـه 
سـازمان بهداشـت جهانـی بـرای آن اعام جلسـه اضطراری کـرده، یک بیماری عفونی اسـت 
کـه توسـط ویـروس monkeypox یـا MPV )MPXV( ایجاد می شـود که یک ویروس 
 Orthopoxvirus و جنـس Poxviridae دو رشـته ای و از خانـواده DNA بـا ژنـوم

ست. ا
وی افـزود: بیمـاری آن شـبیه بـه آبلـه انسـانی ولـی بـا تظاهـرات خفیف تـر و کشـندگی 
کمتـر اسـت. قبـًا بیشـتر در منتهـی الیـه غرب آفریقـا قربانی داشـت. ویـروس MPV ابتدا 
در سـال ۱۹۵۸ در یـک میمـون داخـل قفـس گـزارش شـده اولین مـورد ابتای انسـانی آن 

سـال ۱۹۷۰ بود.
ایـن متخصـص ایمونولـوژی جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران دربـاره روش هـای 
سـرایت ایـن بیمـاری گفـت: انتقـال MPV از طریـق زخم هـای پوسـتی، تنفسـی، بینـی و 
دهـان اسـت و بیشـتر از طریـق قطرات تنفسـی اسـت، جز بیماری هـای جنسـی طبقه بندی 

نمی شـود امـا از راه جنسـی نیـز می توانـد انتقـال پیـدا کنـد.
وی همچنیـن بـا بیـان این کـه تـب سـردرد، عضلـه درد و کمـردرد عایـم اولیـه بیماری 
آبلـه میمونـی هسـتند ادامـه داد: بثـورات جلـدی آن ۱ تـا ۳ روز بعـد از تـب ایجاد می شـود 
اول از صـورت و سـپس بـه دسـت ها و پاهـا انتقـال می یابـد. عفونـت دو تـا چهـار هفتـه بـه 

طـول می انجامـد و معمـوالً خـود محدود شـونده اسـت.
متخصـص ایمنی شناسـی جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران در پایـان گفـت: درمان 
خاصـی بـرای آن وجـود نـدارد و واکسـن ابلـه انسـانی تا حـد زیاد علیـه آن مؤثر اسـت. آبله 

میمونـی کمتـر شـدید و کشـنده می شـود ولـی موارد مـرگ از آن گزارش شـده اسـت.
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طراحی و ساخت دستگاه 
اندازه گیری کشش سطحی و 

زاویه تماس در فشار و دمای باال 
مخازن نفت و گاز

روابـط عمومی پژوهشـکده علوم پایه کاربردی، 10 اردیبهشـت:به همت پژوهشـگران پژوهشـکده 
علوم پایه کاربردی و مرکز تجهیزات آزمایشـگاهی جهاددانشـگاهی شـهید بهشـتی دسـتگاه 
اندازه گیـری کشـش سـطحی و زاویه تماس در فشـار و دمـای باال با همکاری مشـترک گروه 
واحـد  جهاددانشـگاهی  آزمایشـگاهی  تجهیـزات  مرکـز  و  گاز  و  نفـت  میادیـن  توسـعه 

شـهید بهشـتی طراحی و سـاخته شـد.
بـه همـت پژوهشـگران پژوهشـکده علوم پایـه کاربـردی و مرکـز تجهیزات آزمایشـگاهی 
جهاددانشـگاهی شـهید بهشـتی دسـتگاه اندازه گیـری کشـش سـطحی و زاویـه تمـاس در 
فشـار و دمـای بـاال بـا همکاری مشـترک گروه توسـعه میادین نفـت و گاز و مرکـز تجهیزات 
آزمایشـگاهی جهاددانشـگاهی واحد شـهید بهشـتی جهت اسـتفاده در مطالعات حوزه ازدیاد 

برداشـت طراحی و سـاخته شـد.
ایـن دسـتگاه شـرایط ترمودینامیکـی مخـزن را شبیه سـازی نمـوده و در مطالعـات ازدیاد 

برداشـت میادیـن نفت و گاز کاربـرد دارد.
در ایـن آزمایش هـا، تاثیـرات فیزیکـی و شـیمیایی سـیاالت تزریقـی با سـنگ و سـیاالت 
موجـود در مخـزن مـورد بررسـی قـرار می گیرد. گفتنی اسـت، تسـت های اولیه این دسـتگاه 
بـا موفقیـت انجـام شـده اسـت و پـس از تأییـد نهایـی، تجاری سـازی ایـن محصـول توسـط 
مرکـز تجهیـزات آزمایشـگاهی واحـد شـهید بهشـتی انجـام خواهـد شـد کـه ان شـاءاهلل نیاز 

کشـور را از واردات ایـن محصـول مرتفـع خواهـد کرد.

■□■
طرح پژوهشی ارزیابی پیامدهای 
اجتماعی شیوع کرونا با تاکید بر 

»نهاد خانواده«
روابـط عمومـی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعات اجتماعـی جهاددانشـگاهی، 17 خـرداد: مرکز 
علمـی و تخصصـی ارزیابـی تأثیرات اجتماعی پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعـات اجتماعی 
جهاددانشـگاهی از سـال ۱۳۹۸ بـا شـیوع ویـروس کرونـا بـه بررسـی ابعـاد اجتماعـی ایـن 
بیمـاری پرداختـه و از ایـن رو طـرح پژوهشـی ارزیابـی پیامدهـای اجتماعـی شـیوع کرونـا با 
تأکیـد بـر نهـاد خانـواده را در دسـتور کار خود قرار داده اسـت کـه تا پایـان خردادماه ۱۴۰۱ 

گـزارش تفصیلـی آن منتشـر خواهد شـد.
طـرح پژوهشـی »ارزیابـی پیامدهـای اجتماعـی شـیوع کرونـا با تأکید بـر نهـاد خانواده« 
در راسـتای رسـالت ایـن پژوهشـگاه و همچنیـن با توجه به خـأ داده ای محسـوس در زمینه 
پیامدهـای اجتماعـی شـیوع ویـروس کرونـا در سـطح جامعـه به عنـوان یکـی از اولویت های 

اصلـی ایـن پژوهشـگاه مورد بررسـی و اجـرا قرار گرفته اسـت.
مدیـران ایـن طـرح پژوهشـی غامرضـا اسـکندریان و هـادی برغمـدی از ارائـه گـزارش 

نهایـی ایـن طـرح در پایـان خردادمـاه ۱۴۰۱ خبـر دادنـد.
اسـکندریان گفـت: داده هـای ایـن پیمایـش ملـی بـا اسـتفاده از تکنیـک مصاحبه هـای 
تلفنـی و بـر مبنای تعداد ۲۰۱۲ مصاحبه سـاختاریافته گردآوری شـده اسـت. واحد مشـاهده 

در ایـن پیمایـش افـراد بزرگ تـر از ۱۵ سـال و واحـد تحلیـل خانـوار بوده اسـت.
همچنیـن وی افـزود در پاییـز سـال ۱۴۰۰ جمـع آوری داده هـای بـه اتمـام رسـید و در 
زمسـتان همـان سـال گـزارش اولیـه در قالـب داده هـای پیمایـش منتشرشـده و در اختیـار 

پژوهشـگران قـرار گرفته اسـت.

سامت به عنوان مهم ترین عامل خوشبختی
 از نگاه جامعه ایرانی

ــواره یکــی  ــت: هم ــرد و گف ــن طــرح اشــاره ک ــج ای ــه یکــی از نتای ــادی برغمــدی ب ه
ــگاه  ــبختی از ن ــل خوش ــوع عوام ــف موض ــای مختل ــرار در پیمایش ه ــوال های پرتک از س
ــر اســاس  ــرار گرفــت. ب ــوده کــه در ایــن پیمایــش نیــز مــورد بررســی ق ــی ب جامعــه ایران
ــگرفی در ســطح  ــیار ش ــرات نگرشــی بس ــم تغیی ــاهد بودی ــده ش ــه دســت آم ــای ب داده ه
ــامت و  ــوع س ــد، موض ــان می ده ــش نش ــن پیمای ــج ای ــت. نتای ــده اس ــاد ش ــه ایج جامع
تندرســتی به عنــوان مهم تریــن عامــل خوشــبختی بــا اختــاف بســیار زیــادی )۷۵ درصــد( 
نســبت بــه ســایر عوامــل معرفی شــده اســت. بررســی نتایــج ســایر پیمایش هــا بیانگــر آن 
اســت کــه ایــن عامــل تاکنــون در جایــگاه نخســتین و مهم تریــن عامــل خوشــبختی قــرار 
نداشــته اســت. به عنوان مثــال در پیمایــش ملــی خانــواده کــه در ســال ۱۳۹۶ انجــام شــد، 

ســامت در جایــگاه دوم و بعــد از ثــروت و پــول قــرار داشــت.

7۸ درصد از خانواده های ایرانی موافق باز شدن مدارس
 و حضوری شدن تحصیل بودند

ـــی  ـــورد بررس ـــرح م ـــن ط ـــه در ای ـــادی ک ـــر از ابع ـــی دیگ ـــرد یک ـــاره ک ـــکندریان اش اس
قـــرار گرفـــت مســـائل آموزشـــی بـــود، داده هـــای مســـتخرج از ایـــن طـــرح نشـــان داد 
برخـــاف تصـــور رایـــج مبتنـــی بـــر مخالفـــت خانواده هـــا بـــا بازگشـــایی مـــدارس، ۷۳ 
ــول  ــت اصـ ــرط رعایـ ــا شـ ــم بـ ــد هـ ــرط و ۵ درصـ ــا بی قیدوشـ ــد از خانواده هـ درصـ
ـــوزان  ـــش آم ـــل دان ـــدن تحصی ـــوری ش ـــدارس و حض ـــدن م ـــاز ش ـــتار ب ـــتی خواس بهداش
ـــوری  ـــوزش غیرحض ـــت آم ـــودن کیفی ـــن ب ـــم پایی ـــاق ه ـــن اتف ـــل ای ـــن عام ـــد. مهم تری بودن

ـــت. ـــوده اس ـــوزان ب ـــش آم ـــی دان ـــت تحصیل ـــال آن اف ـــه دنب و ب

سامت روان زنان به مراتب خیلی بیشتر
 از مردان به مخاطره افتاد

ــز  ــا نیـ ــامت روان خانواده هـ ــش سـ ــن پیمایـ ــت: در ایـ ــه گفـ ــدی در ادامـ برغمـ
ـــک  ـــوان ی ـــغل به عن ـــت دادن ش ـــه از دس ـــان داد ک ـــا نش ـــت و داده ه ـــرار گرف ـــه ق موردتوج
عامـــل بســـیار مهـــم کـــه خانواده هـــای بســـیاری در طـــول دوران همه گیـــری ویـــروس 
کرونـــا بـــا آن درگیـــر بودنـــد باعـــث کاهـــش ســـامت روان خانواده هـــا شـــده اســـت. 
همچنیـــن ســـامت روان بیـــن خانم هـــا به مراتـــب خیلـــی بیشـــتر از آقایـــان تحـــت 
تأثیـــر قـــرار گرفتـــه اســـت و افـــرادی کـــه پیش ازایـــن در حـــوزه ســـامت روان بـــا 

مشـــکاتی مواجـــه بودنـــد، به شـــدت در معـــرض خطـــر قـــرار داشـــتند.
اسـکندریان در پایـان بیـان کـرد: مسـئله اصلی این پژوهـش این بود که مشـخص نماییم 
پیامدهـای شـیوع ویـروس کرونا فقـط مربوط به حوزه سـامت نبـوده و حوزه هـای مختلفی 
را درگیـر کـرده اسـت و هـدف اصلـی آن نیـز شناسـایی پیامدهـای مرتبط بـا نهـاد خانواده 
بـوده و تمامـی دسـتگاه هایی که به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم با نهاد خانـواده در ارتباط 
هسـتند از جملـه سـازمان امـور اجتماعـی وزارت کشـور، وزارت آموزش وپـرورش، سـازمان 
بهزیسـتی، وزارت بهداشـت، شـهرداری ها، وزارت کار، رفـاه و تأمین اجتماعـی می توانند برای 

سیاسـت گذاری ها و برنامه ریزی هـای خـود از ایـن نتایـج اسـتفاده کنند.



w
w

w.
ac

ec
r.a

c.
ir

هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

31

طرح پژوهشی بررسی و پایش 
اهداف، محتوای آموزشی و 

کیفیت برنامه درسی اجرا می شود

روابـط عمومـی موسسـه آمـوزش عالـی علمـی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی، 1۸ خـرداد: طـرح 
پژوهشـِی »بررسـی و پایـش اهـداف، محتـوای آموزشـی و کیفیت برنامه درسـی بـا توجه به 
تکنولوژی آموزشـی بکار گرفته شـده«، از منظر روسـا، مدیران گروه های آموزشـی، مدرسـان 
حـوزه برنامه ریـزی درسـی، مدیران و کارشناسـان خدمات آموزشـی در مراکـز آموزش علمی 

ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی در سراسـر کشـور اجرا خواهد شـد.
ـ  علمـی  عالـی  آمـوزش  موسسـه  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون  لـوری زاده  محمدرضـا 
کاربـردی جهاددانشـگاهی، بـا بیـان اینکه ایـرادات و اشـکاالت متعددی در خصـوص اهداف 
و محتـوای آموزشـی توسـط مدیـران گروه هـای آموزشـی، مدرسـان برنامه ریـزی درسـی و 
بعضـاً دانشـجویان به ویـژه بعـد از شـیوع بیمـاری پاندمیک کرونا دریافت شـده اسـت، افزود: 
ایـن معاونـت بـا توجه به حـوزه فعالیـت خود، طـرح بازنگری و اثربخشـی اهـداف و محتوای 
آموزشـی را از منظـر مخاطبـاِن رشـته ها و دوره های مهارتـی در مقاطع کاردانی، کارشناسـی 

و مهندسـی مراکـز علمـیـ  کاربـردی در دسـتور کار خـود قـرارداد.
لـوری زاده افـزود: ایـن طرح بعـد از تدوین پرسشـنامه در حال هماهنگی هـای الزم جهت 

اجـرا و جمـع آوری اطاعـات میدانی به صورت مجازی اسـت.
معـاون پژوهشـی موسسـه آمـوزش عالـی علمـی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی گفـت: در 
سـال گذشـته، دو طـرِح »بررسـی نگـرش باورهـا و ارزیابـی کیفیـت آموزش هـای مهارتـی و 
مجـازی از منظـر مدرسـین دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی« و »ارزیابی و 
پایـش وضعیـت اشـتغال دانش آموختگان سـال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مراکز علمـی ـ کاربردی 

جهاددانشـگاهی در سراسـر کشـور« اجـرا و نتایج آن منتشـر شـد.

■□■
 اجرای طرح های مشترک 

کارآفرینی و اشتغال محور در 
موقوفات استان سمنان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی سـمنان، 1۸ خرداد:زمینه هـای همـکاری و اجـرای طرح هـای 
مشـترک در قالـب تفاهم نامـه مشـترک علمـی و فنـاوری بـا رویکـرد کارآفرینـی و اشـتغال 
محـور در موقوفـات اسـتان سـمنان در نشسـت رییـس و معاونـان جهاددانشـگاهی اسـتان و 

مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریه اسـتان سـمنان بررسـی شـد.
رییـس جهاددانشـگاهی سـمنان بـا اشـاره بـه نام گـذاری سـال جدیـد بـه نـام تولیـد 
دانش بنیان و اشـتغال آفرین گفت: وظیفه و رسـالت ما در سـال جدید بسـیار بیشـتر اسـت 
و بـا اجـرای ۳ طـرح پژوهشـی و فناورانـه و حمایـت و مسـاعدت مسـوولین و دسـتگاه های 

اجرایـی، بـه تحقـق شـعار سـال کمـک خواهیـم کرد.
از  بهره گیـری  بـا  جهاددانشـگاهی  فناورانـه  طرح هـای  کـرد:  بیـان  راد  منصفـی  علـی 
مقـام  حمایـت  اسـت،  شـده  ارائـه  و  تهیـه  سـمنان  اسـتان  پتانسـیل های  و  ظرفیت هـا 
معظـم رهبـری از مجموعـه جهاددانشـگاهی و اعتمـاد ایشـان، بزرگ تریـن سـرمایه بـرای 

می شـود. محسـوب  جهاددانشـگاهی 
وی افـزود: توفیقـات و دسـتاوردهای خوبی در سـایه این حمایت ها و اعتماد به دسـت آمده 

اسـت، این حمایت ها و اعتماد ایشـان، تکلیف و رسـالت ما را سـنگین تر خواهد کرد.
منصفـی راد ادامـه داد: در همیـن راسـتا و بـا تکیه بـر روحیـه انقابـی و جهـادی، ارتباط 
بـا دانشـگاه ها، صنعـت و همچنیـن مراکـز علمـی و فرهنگـی در جهاددانشـگاهی به عنـوان 
سیاسـت ها و اهـداف مهـم دنبـال می شـود و در ایـن ارتبـاط، فعالیت هـای مشـترک علمـی، 

آموزشـی، پژوهشـی و فرهنگـی انجـام می شـود.
رییـس جهاددانشـگاهی سـمنان اضافـه کـرد: خبرگـزاری بین المللـی قرآنـی، سـازمان 
فعالیت هـای قرآنـی، سـازمان دانشـجویان ایـران، مرکز افـکار سـنجی، خبرگزاری ایسـنا و... 
از جملـه ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی اسـت کـه می توانـد بـا همـکاری اداره کل اوقـاف بـه 

ارائـه خدمت بپـردازد.
و  ظرفیت ها  نیز  آموزشی  و  پژوهشی  علمی،  حوزه های  در  کرد:  تصریح  راد  منصفی 
همکاری  زمینه  می تواند  که  دارد  وجود  جهاددانشگاهی  مجموعه  در  خوبی  توانمندی های 
مشترک بین دو مجموعه باشد، از ظرفیت و پتانسیل بقاع متبرکه و موقوفات استان سمنان 

در حوزه فعالیت های علمی و فناورانه، کارآفرینی و اشتغال محور بهره خواهیم گرفت.
مدیـرکل اوقـاف و امور خیریه اسـتان سـمنان نیز در این نشسـت از اسـتقرار ۳۸ شـرکت 
دانش بنیـان در بقـاع و موقوفـات اسـتان سـمنان خبـر داد و گفـت: هـدف مـا ایجاد اشـتغال 
و حمایـت از طرح هـا و پروژه هـای اشـتغال محـور اسـت و در ایـن زمینـه آمـاده همـکاری 

مشـترک بـا جهاددانشـگاهی به عنـوان یکـی از مراکـز مهـم و موفق علمی هسـتیم.
حجت االسـام اسـماعیل تدینـی افـزود: ایـن کار خود، نوعی وقـف علم و فناوری اسـت و 
از جهاددانشـگاهی و سـایر مراکـز علمـی اسـتان می خواهیم ایـن را در دسـتور کار خود قرار 

دهنـد و خیریـن اسـتان را شناسـایی و از آن ها کمـک بگیرند.
وی تاکیـد کـرد: جایـگاه علم و فعالیت های اثرگـذار مانند کارآفرینی، تولیـد و دانش بنیان 
بسـیار ارزشـمند و بـاال اسـت و اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان سـمنان از طرح هـا و 

پروژه هـای جهاددانشـگاهی در ایـن حـوزه حمایـت خواهد کرد.

■□■
چند نکته کلیدی درباره ارتباط 

تغذیه با ناباروری

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان، 1 خرداد:یک کارشـناس ارشـد علـوم تغذیه 
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گفـت: تغذیـه از جملـه فاکتورهـای قابـل تغییـر و قابـل کنترل مؤثـر بر قدرت باروری اسـت 
بنابرایـن اگـر چـه فـرد نمی توانـد سـاختار ژنتیکـی خـود را انتخـاب کند امـا بـا انتخاب یک 

برنامـه غذایـی و سـبک زندگی سـالم می تواند سـامتی خـود را ارتقا ببخشـد.
معصومـه تهرانـی اظهـار کـرد: امـروزه از روش هـای مختلفـی به منظـور درمـان نابـاروری 
اسـتفاده می شـود. در راسـتای ایـن روش هـا، اصـاح وضعیت تغذیـه زوجین می تواند بسـیار 
مؤثـر باشـد زیـرا بـا رعایـت یـک رژیـم غذایـی مناسـب می توان عـوارض ناشـی از بسـیاری 
از علـل نابـاروری ماننـد چاقـی، سـندرم تخمـدان پلـی کیسـتیک و یـا اختـاالت تیروئید را 

کاهـش و بنابرایـن احتمـال بـاروری را افزایش داد.
وی افـزود: بـر اسـاس مطالعات، مشـاهده شـده اسـت کـه زنان و مـردان چاق و یـا دارای 
اضافـه وزن در مقایسـه بـا زنـان و مـردان بـا وزن طبیعـی مدت زمـان بیشـتری را در انتظار 
بـرای بـاردار شـدن سـپری می کننـد زیـرا چاقـی هـم در زنـان و هـم در مـردان بـا ایجـاد 

اختـاالت هورمونـی در بـدن، فراینـد بـاروری را تحـت تأثیـر قـرار می دهد.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی آمـوزش سـامت جهاددانشـگاهی خوزسـتان گفت: 
عـاوه بـر آن، چاقـی احتمـال موفقیـت بـاروری در زوجیـن چاقـی کـه از روش هـای کمـک 
بـاروری آزمایشـگاهی اسـتفاده می کننـد را نیـز کاهـش می دهـد. در زوجیـن دارای اضافـه 
وزن و یـا چـاق، کاهـش وزن حداقـل ۵ تـا ۱۰ درصـد از وزن فعلـی بدن، احتمال بـاروری را 

افزایـش می دهـد.
وی افـزود: در یـک برنامـه کاهـش وزن، دریافت یک رژیـم غذایی غنی از فیبـر از اهمیت 
باالیـی برخـوردار اسـت زیـرا فیبـر بـا جذب بـاالی آب، حجـم بیشـتری از معده را اشـغال و 

بنابرایـن فـرد سـریع تر احسـاس سـیری می کند.
تهرانـی گفـت: غـات کامـل و سـبوس دار و حبوباتـی ماننـد عـدس و لوبیـا و همچنیـن 
سـبزی ها از منابـع غنـی فیبـر به شـمار می روند. سـاقه سـبزی هایی مانند جعفری، شـوید و 

کلـم بروکلـی بیش از سـایر قسـمت های سـبزی فیبـر دارند.
وی افـزود: همچنیـن، برقـراری تعـادل بیـن کالـری دریافتی و کالـری مصرفی بـا رعایت 
یـک برنامـه ورزشـی منظـم به صـورت حداقـل چهار بـار در هفتـه در کنترل اشـتها و کاهش 

وزن افـراد چاق بسـیار مفید و سـودمند اسـت.
ایـن کارشـناس ارشـد علـوم تغذیـه بیان کـرد: از طرفی، الغـری بیش از حد نیـز به دلیل 
کـم بـودن بافـت چربـی بـدن، تأثیـر منفـی بـر بـاروری می گـذارد. رژیم هـای کاهـش وزن 
شـدید و نامناسـب در زنـان بـا ایجـاد اختـال در قاعدگی و تخمک گـذاری، احتمـال باروری 

را کاهـش می دهنـد.
وی افــزود: عــاوه بــر چاقــی و یــا الغــری بیــش از حــد، یکــی از اختــاالت شــایعی کــه 
در زنــان بــاروری را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، ســندرم تخمــدان پلــی کیســتیک اســت. 
معمــوالً ایــن ســندرم بــا عوارضــی ماننــد قطــع قاعدگــی، عــدم تخمک گــذاری و نابــاروری 
ــه انســولین، افزایــش  ــر آن، اختاالتــی ماننــد مقاومــت ب ــان همــراه اســت. عــاوه ب در زن
ــون در  ــای خ ــش چربی ه ــن افزای ــون و همچنی ــد خ ــش قن ــرم، افزای ــولین س ــطح انس س

ــده می شــود. ــراد دی ــن اف ای

■□■
تدوین دستورالعمل تعیین 

و اصالح ضرایب انتشار گازهای 
گلخانه ای

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران، 21 خـرداد: طـی قـراردادی، میـان سـازمان 

جهاددانشـگاهی تهـران و شـرکت گاز اسـتان خراسـان رضـوی، پـروژه »بـرآورد موجـودی 
انتشـار گازهـای گلخانـه ای و تدوین دسـتورالعمل اصاح ضرایب انتشـار در شـبکه توزیع گاز 
طبیعی کشـور« به مرکز خدمات تخصصی نفت، گاز و پتروشـیمی سـازمان جهاددانشـگاهی 

تهـران واگذار شـد.
بـا انعقـاد ایـن قـرارداد پژوهشـگران سـازمان جهاددانشـگاهی تهران موظف شـدند ضمن 
برطـرف کـردن نواقـص مطالعات گذشـته، بـا رویکرد تعیین موجودی انتشـار در سـطح ملی، 
دسـتورالعمل تعییـن و اصـاح ضرایب انتشـار گازهای گلخانـه ای را تدوین و برای سـال مبنا 

موجـودی انتشـار را در یک سـامانه، محاسـبه و ارائه کنند.
هم چنیـن در ایـن پژوهـش بایـد روش هـای گـزارش دهـی و صحه گـذاری پروژه هـای 

کاهـش انتشـار، تهیـه و دسـتورالعمل های مربوطـه ارائـه شـود.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، گاز طبیعـی به عنـوان یک منبـع انرژی پـاک به هنگام سـوختن 
به طورمعمـول حـدود ۳۴ درصـد کربن دی اکسـید کمتـری نسـبت بـه سـوختن زغال سـنگ 
منتشـر می کنـد. هم چنیـن اثـر گلخانه ای متـان ۲۸ برابـر کربن دی اکسـید اسـت. از این رو، 
مقولـه انتشـار متـان همـواره به عنـوان یـک مسـاله زیسـت محیطی مهـم، در پژوهش هـای 

گوناگون، ارزیابی شـده اسـت.

 
گیاهان دارویی

دفع سنگ مثانه با رزماری

ـــی  ـــان جنوب ـــی جهاددانشـــگاهی خراس ـــان داروی ـــات تخصصـــی گیاه ـــز خدم ـــر مرک مدی
ـــردن  ـــاز ک ـــس، ب ـــی نف ـــن و تنگ ـــی مزم ـــرفه های رطوبت ـــرای س ـــاری ب ـــوردن رزم ـــت: خ گف

ـــت. ـــد اس ـــه مفی ـــه و مثان ـــنگ کلی ـــردن س ـــرد ک ـــه، خ ـــردن ری ـــاک ک ـــا، پ گرفتگی ه
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــی گیاه ـــات تخصص ـــز خدم ـــر مرک ـــین راغ آرا مدی حس
ـــناخته  ـــز ش ـــارن نی ـــی، روم ـــل کوه ـــای اکلی ـــا نام ه ـــه ب ـــاری ک ـــرد: رزم ـــار ک ـــتان اظه اس
ــاع ۵۰  ــه ارتفـ ــی بـ ــاقه های چوبـ ــر، دارای سـ ــیار معطـ ــت بسـ ــی اسـ ــود، گیاهـ می شـ
ســـانتی متر تـــا یـــک متـــر، برگ هـــای باریـــک و نوک تیـــز، بـــا کناره هـــای برگشـــته 

ـــت. ـــن اس ـــبتاً خش و نس
وی ادامـــه داد: در اســـتعمال خارجـــی آب خیســـانده برگ هـــای آن بـــرای شســـت 
ــر و  ــام معطـ ــوان حمـ ــی به عنـ ــه زکامـ ــای ملتحمـ ــوارد ورم هـ ــم در مـ ــوی چشـ و شـ

همچنیـــن بـــرای حمـــام کـــردن بیمـــاران روماتیســـمی و فلـــج کاربـــرد دارد.
ـــی  ـــان جنوب ـــی جهاددانشـــگاهی خراس ـــان داروی ـــات تخصصـــی گیاه ـــز خدم ـــر مرک مدی
ـــرای  ـــوردن آن ب ـــت و خ ـــک اس ـــرم و خش ـــی گ ـــاری خیل ـــت رزم ـــر طبیع ـــت: از نظ گف
ســـرفه های رطوبتـــی مزمـــن و تنگـــی نفـــس، بـــاز کـــردن گرفتگی هـــا، پـــاک کـــردن 

ـــت. ـــد اس ـــه مفی ـــه و مثان ـــنگ کلی ـــردن س ـــرد ک ـــه، خ ری
ـــم،  ـــای آس ـــان بیماری ه ـــرای درم ـــاری ب ـــرگ و گل رز م ـــرده ب ـــزود: از دم ک راغ آرا اف
نفـــخ معـــده، سیاه ســـرفه، نارســـایی کبـــد، دل درد و ترشـــحات کیســـه صفـــرا اســـتفاده 

می شـــود.
مهنـــدس راغ آرا در مـــورد نـــکات احتیاطـــی مصـــرف ایـــن گیـــاه گفـــت: مصـــرف 
ـــکنجبین  ـــراه س ـــد آن را هم ـــر بای ـــن نظ ـــت و از ای ـــر اس ـــان مض ـــرای گرم مزاج ـــاری ب رزم

ـــد. ـــرف نماین مص
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کاهش التهاب مفاصل و جلوگیری 
از سرطان با زیتون

عضـو گروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی 
اظهـار کـرد: زیتـون اثـر محافظتـی روی سـلول ها دارد و می تواند خطـر التهـاب و تخریب را 
در آن هـا کاهـش دهد، شـدت آسـم، آرتروز و التهـاب مفاصل را کاهش می دهد و از سـرطان 

روده جلوگیـری می کند.
دکتـر سـاره حسـینی گفـت: زیتـون گیاهـی اسـت کـه اسـید اسـتیریک، لینولئیـک، 
آراشـیدیک، میریسـتیک، اولئیـک اسـید، لینولئیـک اسـید و پالمیتیک اسـید، ویتامین E و 

A، گلیکوزیـد، مـواد تلـخ، تانـن و سـاپونین در ایـن گیـاه گـزارش شـده اسـت.
وی با اشاره به این که زیتون اثر محافظتی روی سلول ها دارد و می تواند خطر التهاب و 
تخریب را در آن ها کاهش دهد، بیان کرد: شدت آسم، آرتروز و التهاب مفاصل را کاهش می دهد 

و از سرطان روده جلوگیری می نماید. احساس گرگرفتگی در زنان یائسه را کاهش می دهد.
عضـو گـروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان 
جنوبـی بـا بیـان این کـه زیتـون آرام بخـش بـوده و بـرای ناراحتی هـای عصبـی مفید اسـت، 
بـه دفـع سـنگ های صفـراوی کمـک کـرده و خاصیت ملینـی دارد، ادامـه داد: بـرای کاهش 
مسـمومیت های ناشـی از ترکیبـات سـرب از آن اسـتفاده می شـود. بـرای سـرفه های کهنه و 
خشـک نیـز اثـرات درمانی مفیـدی دارد. پوسـت و برگ درخـت زیتون دارای خـواص تب بر 

اسـت. بـرگ زیتـون درمان کننـده فشـارخون و زخم هـای عفونـی اسـت.
دکتـر حسـینی بـا بیـان این کـه جوشـانده بـرگ آن برطرف کننـده نقـرس و روماتیسـم 
اسـت، ادامـه داد: جویـدن بـرگ زیتـون بـرای از بیـن بـردن زخم هـای دهـان مفیـد اسـت. 
دم کـرده بـرگ آن داروی خوبـی بـرای پاییـن آوردن فشـارخون و اوره خـون اسـت و حالـت 

برافروختگـی را از بیـن می بـرد.

■□■
بررسی تأثیر رایحه اسطوخودوس 

بر اختالالت خواب

ـــا موضـــوع »بررســـی رایحـــه  ـــالم ب ـــی س ـــژه پژوهشـــگران ســـبک زندگ ـــال کاب وی ژورن
 Effect of aroma of Lavender on( »ــواب ــاالت خـ ــر اختـ ــطوخودوس بـ اسـ

sleep efficiency and sleep disorder( برگـــزار شـــد.
ـــه در آن  ـــه ای پرداخـــت ک ـــه بررســـی مقال ـــن نشســـت ب ـــگ در ای ـــر ابوحســـن فرهن دکت
ـــوع  ـــن موض ـــل ای ـــی عل ـــه بررس ـــواب ب ـــاالت خ ـــیوع اخت ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــگران ب پژوهش
ـــردگی،  ـــد افس ـــی مانن ـــه عوامل ـــود ک ـــی از آن ب ـــده حاک ـــرح ش ـــج مط ـــه نتای ـــد ک پرداختن
ســـن، جنســـیت، اضطـــراب، اســـترس، خســـتگی های مفـــرط و غیـــره بـــر روی خـــواب 
ـــی  ـــا بررس ـــواب ب ـــاالت خ ـــیوع اخت ـــترین ش ـــن بیش ـــن بی ـــد. در ای ـــی دارن ـــرات منف تاثی
فاکتـــور ســـن و جنســـیت مربـــوط بـــه خانم هـــا بـــود کـــه پـــس از بررســـی های الزم 
ـــده  ـــل عم ـــی از عل ـــگی یک ـــه یائس ـــد ک ـــان دادن ـــه نش ـــج این گون ـــوص نتای ـــن خص در ای
ــگی و در  ــن یائسـ ــای در حیـ ــه خانم هـ ــت به طوری کـ ــواب اسـ ــاالت خـ ــاد اختـ ایجـ

ـــتند. ـــواب هس ـــاالت خ ـــار اخت ـــد دچ ـــا ۶۲ درص ـــگی ت ـــوع یائس وق
نتایـــج مطالعـــه ای بـــر روی اثـــرات اســـانس اســـطوخودوس را بـــر روی اختـــاالت خـــواب 
ـــت،  ـــال می گذش ـــل یکس ـــا حداق ـــی آن ه ـــن دوره قاعدگ ـــه از آخری ـــه ک ـــای یائس خانم ه
نشـــان داد کـــه ایـــن افـــراد پـــس از مصـــرف رایحـــه اســـطوخودوس برآینـــد خـــواب، 
ـــواب  ـــاالت خ ـــش اخت ـــی کاه ـــی و به طورکل ـــواب پریدگ ـــش از خ ـــواب، کاه ـــت خ کیفی

ـــد. ـــه کردن را تجرب
 Nature ـــال ـــه توســـط بخـــش Scientific Reports ژورن ـــر ک ـــه ای دیگ در مطالع
ـــن  ـــه داوطلبی ـــه ب ـــنامه هایی ک ـــر پرسش ـــاوه ب ـــگران ع ـــت؛ پژوهش ـــده اس ـــر داده ش نش
ارائـــه شـــده اســـت از بررســـی امـــواج مغـــزی توســـط دســـتگاه EEG نیـــز کمـــک 
گرفتنـــد. نتایـــج ایـــن پژوهـــش به طورکلـــی نشـــان داد کـــه تجربـــه شـــرکت کنندگان 
ـــان  ـــی زم ـــوده ول ـــان ب ـــواب یکس ـــاعت خ ـــر س ـــه( از نظ ـــاهد و رایح ـــب )ش ـــر دو ش در ه
ــوع  ــن موضـ ــه ایـ ــت کـ ــش داشـ ــمگیری افزایـ ــور چشـ ــه N3 به طـ ــور در مرحلـ حضـ
نشـــان دهنده خـــواب عمیـــق و افزایـــش کیفیـــت و همچنیـــن ثبـــات خـــواب اســـت. از 
ـــات  ـــر مطالع ـــا ب ـــه بن ـــه نشـــان داده شـــد ک ـــن مطالع ـــواج SWS در ای ـــش ام ـــی افزای طرف
قبلـــی ایـــن مهـــم می توانـــد ســـبب از بیـــن رفتـــن بســـیاری از پروتئین هـــای ســـمی 

ـــد ـــس دارن ـــون و دمان ـــر، پارکینس ـــا آلزایم ـــتقیم ب ـــاط مس ـــه ارتب ـــود ک ش

■□■

دفع کرم های انگل 
روده با درمنه

مدیـــر گـــروه پژوهشـــی تولیـــد و فـــرآوری مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی 
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی گفـــت: درمنـــه بـــرای دفـــع کرم هـــای انـــگل روده 
ـــردرد از  ـــرفه و س ـــش س ـــرای کاه ـــرده و ب ـــن ب ـــده را از بی ـــخ مع ـــوده، نف ـــد ب ـــیار مفی بس

آن اســـتفاده می شـــود.
دکتـــر مهـــدی ابراهیمـــی گفـــت: درمنـــه کـــه بـــا نـــام محلـــی تـــرخ کوهـــی نیـــز 

شـــناخته می شـــود، گیاهـــی اســـت کـــه بـــه خانـــواده کاســـنی تعلـــق دارد.
ـــان  ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق ـــی مجتم ـــات علم ـــو هی عض
ــت  ــی خاصیـ ــور موضعـ ــاه به طـ ــن گیـ ــرگ دار ایـ ــاخه های بـ ــزود: سرشـ ــی افـ جنوبـ
ــاء از  ــورم اعضـ ــع تـ ــرای رفـ ــت و بـ ــده اسـ ــته و بی حس کننـ ــی داشـ ضدعفونی کنندگـ

آن اســـتفاده می شـــود.
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وی بــا بیــان اینکــه از اســانس روغنــی درمنــه در صنایــع بهداشــتی- آرایشــی و ســاخت 
ــات و  ــع آف ــموم دف ــاخت س ــزود: در س ــود، اف ــتفاده می ش ــو اس ــت و م ــای پوس روغن ه
ــر  ــتخراج عط ــرای اس ــه ب ــژه در فرانس ــا به وی ــراً در اروپ ــرد دارد. اخی ــز کارب ــرات نی حش

ــه اســت. موردتوجــه قرارگرفت
دکتـــر ابراهیمـــی ضمـــن بیـــان اینکـــه، درمنـــه بـــرای دفـــع کرم هـــای انـــگل روده 
بســـیار مفیـــد بـــوده و خـــواص حشـــره کشـــی نیـــز در آن وجـــود دارد، عنـــوان کـــرد: 
ـــود.  ـــتفاده می ش ـــردرد از آن اس ـــرفه و س ـــش س ـــرای کاه ـــرده و ب ـــن ب ـــده را از بی ـــخ مع نف
ـــان  ـــمودیک نش ـــی اسپاس ـــرات آنت ـــیم اث ـــال کلس ـــوک کان ـــت بل ـــه عل ـــه ب ـــانس درمن اس
می دهـــد، بـــه گشادشـــدن برونش هـــا کمـــک می کنـــد، اســـانس آن پـــس از ورود بـــه 
ـــق  ـــده و از طری ـــل ش ـــا تبدی ـــون ه ـــه الکت ـــود ب ـــیژن موج ـــط اکس ـــس توس ـــتگاه تنف دس

مجـــاری تنفســـی و ادراری دفـــع می شـــود.

■□■
بهبود ناراحتی های گوارشی

 با زیره سیاه

عضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: 
زیره سیاه زیره اشتهاآور و مدر است. مصرف آن برای درمان نفخ معده و ناراحتی های گوارشی 

مفید است.
نیز  ایرانی )کرمانی(  نام زیره سیاه  با  را  این که زیره سیاه  به  اشاره  با  دکتر طیبه شاهی 

می شناسند، گفت: اسانس زیره به وسیله تقطیر با آب حاصل می شود.
وی با اشاره به این که بذرهای زیره سیاه حاوی ۳/۵ تا ۹ درصد اسانس هستند، بیان کرد: 
عمده ترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس زیره سیاه عبارت اند از پ-سیمن، کومین آلدهید، 

گاماترپینن، آلفاپینن، بتاپینن، آلفا ترپینن و لیمونن.
عضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی ادامه 
گوارشی  ناراحتی های  و  معده  نفخ  درمان  برای  آن  است. مصرف  مدر  و  اشتهاآور  زیره  داد: 
مفید است. زیره سیاه شیر افزا بوده و در صنایع غذایی به عنوان چاشنی و طعم دهنده غذا و 

نوشیدنی ها کاربرد دارد.
می تواند  سیاه  زیره  زیاد  مصرف  گفت:  سیاه  زیره  مصرف  احتیاطی  نکات  مورد  در  وی 

فعالیت های غده تیروئید را محدود کند.

■□■ 

گیاهان دارویی مؤثر 
در درمان سندرم تخمدان پلی 

PCOS کیستیک
روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، 11 خرداد: سندرم تخمدان پلی کیستیک 
PCOS یکی از شایع ترین اختاالت هورمونی در میان زنان در سنین باروری است و تقریباً 

۵ تا ۱۰ درصد از زنان به آن دچار هستند.
از حد هورمون آندروژن )هورمون مردانه( سبب اختال در  بیماری ترشح بیش  این  در 

عملکرد تخمک گذاری می گردد.

قارچ  ماکا،  گیاه  سیاه،  کوهوش  مقدس،  ریحان  رازیانه،  مارچوبه،  مانند  دارویی  گیاهان 
مرغ چوب، ة )HEN-OF-THE-WOODS(، ریشه گیاه قاصدک، لباشیر، گالگا، فوفل 

می توانند در درمان سندرم PCOS مفید واقع شوند

■□■
کنترل دیابت با سیر

با  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  علمی  هیات  عضو 
اشاره به این که سیر یک ماده ضد دیابت است و مقدار قند خون را تنظیم می کند، گفت: 
از سیر  مقدور  تا حد  باید  بدنشان جمع می شود  در  یا چربی  و  دارند  قند  تمام کسانی که 

استفاده کنند.
عضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: 
سیر یک آنتی بیوتیک و یک ضدعفونی کننده عمومی است. اثرات ضد میکروبی، ضد سرطان 

و آنتی اکسیدان دارد و در ایمنی بدن هم مؤثر است.
کروم،  روی،  سلنیوم،  مانند  مهمی  معدنی  اماح  دارای  سیر  گفت:  شاهی  طیبه  دکتر 

ژرمانیوم و ویتامین های E، C،B، A و مقدار زیادی ید است.
وی با اشاره به این که سیر فشارخون را پایین می آورد، بیان کرد: این گیاه یک آنتی بیوتیک 
و یک ضدعفونی کننده عمومی است. سیر کار موجودات میکروسکوپی روده را تنظیم کرده 
و از تکثیر برخی باکتری های خطرناک در دستگاه گوارش جلوگیری می کند. به این جهت 
در اکثر موارد اسهال، اسهال خونی، ورم های معدی، احساس سنگینی و نفخ، خوردن سیر 

را توصیه کرده اند.
عضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان 
این که در اختاالت کبدی و اختاالت غده کبدی )تیروئیدوکلیه(، نقرس، سیاتیک، سرگیجه، 
احساس صدای مبهم در گوش ها و هیجانات، سیر به عنوان یک ماده شفابخش توصیه شده 
تنظیم  را  قند خون  مقدار  گیاه  این  زیرا  است،  دیابت  ماده ضد  یک  سیر  داد:  ادامه  است، 
می کند. تمام کسانی که قند دارند و یا چربی در بدنشان جمع می شود باید تا حد مقدور از 
سیر استفاده کنند. سیر میزان گلوکز خون را پایین می آورد. اثرات ضد میکروبی، ضد سرطان 

و آنتی اکسیدان دارد و در ایمنی بدن هم مؤثر است.
وی در مـــورد نـــکات احتیاطـــی مصـــرف ســـیر گفـــت: گیـــاه ســـیر دارای طبیعـــت 
ـــه  ـــپرین ک ـــه آس ـــیمیایی از جمل ـــای ش ـــا داروه ـــد ب ـــوده و نبای ـــک ب ـــرم و خش ـــی گ خیل

رقیق کننـــده خـــون هســـتند مصـــرف شـــود.
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اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و 
هامیش های جهاددانشگاهی

برگزار

■ جهاددانشگاهی؛ زیست بوم نوآوری که مورد غفلت قرار 
گرفته است

■ رضورت برگزاری جشنواره »رویانا« و »کاظمی« برای 
دانش آموزان و معلامن

■ توسعه فعالیت های مرکز ایسپای جهاددانشگاهی بر پایه 
استفاده از هوش مصنوعی و فناوری های نرم

■ روابط عمومی های برتر واحدهای سازمانی 
جهاددانشگاهی تقدیر شدند

■ علم و مهارت ارتباطات، بخش مهمی از حکمرانی است
■ باید رگه هایی از ماموریت های کالن جهاددانشگاهی در 

ایسنا وجود داشته باشد

■  و ...
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برگـزار

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۲۹ خـرداد: نشسـت صمیمانـه دکتـر روح اهلل دهقانـی 
فیروزآبـادی رییـس جهاددانشـگاهی و دکتـر محمدرضـا پورعابدی معاون پژوهـش و فناوری 
بـا ۲۵ نفـر از پژوهشـگران و فنـاوران جـوان و نخبـه ایـن نهاد بـه منظور بررسـی چالش ها و 
ارتقـای حـوزه پژوهـش و فناوری جهاددانشـگاهی در سـالن جلسـات دفتر مرکـزی این نهاد 

برگزار شـد.
دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اهمیـت بازخوانـی مأموریـت 
جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد: ایـن جمـع پیش قـراوالن جریـان نخبگانـی هسـتند کـه قـرار 

اسـت ایـن نهـاد را کمـک دهنـد و بـا آن هـا کار را انجـام دهیـم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه جملـه رهبـری مبنـی بـر این که یـک سـازه پایدار 
حداقـل بـه چهـار سـتون نیـاز دارد و ایشـان در کنـار روحانیـت، سـپاه، دولـت و نخبـگان، 
جهاددانشـگاهی را یکـی از سـتون های انقاب و کشـور عنـوان می کنند، گفـت: یعنی نهادی 
کـه در کنـار سـپاه قـرار می گیـرد و همزمـان بـا آن تأسـیس می شـود، در حال حاضـر به هر 

دلیلـی شـأن آن، چیـزی نیسـت که االن مشـاهده می شـود.
وی با بیان این که جهاددانشـگاهی کارگاه، مرکز رشـد، پژوهشـکده، پژوهشـگاه، شـرکت، 
دانشـگاه، موسسـه غیرانتفاعـی، موسسـه جامـع علمـی کاربـردی و ... دارد اظهار کـرد: بحث 
اول ماموریتـی اسـت کـه بایـد مسـوالن کشـور، فعـاالن بخـش خصوصـی و هـم بدنـه خـود 
جهاددانشـگاهی متوجه باشـند که شـأن این نهاد کجاسـت؟ ندانسـتن شـأن ماموریتی باعث 

می شـود ایـن نهـاد در زمینـی بـازی کنـد که زمیـن آن نیسـت و قطعـاً بازنده خواهـد بود.
دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی بـا تاکیـد بر این کـه انتقـال بـازی جهاددانشـگاهی در زمین 
دیگـران کوچـک کـردن شـأن ایـن نهـاد و خیانت بـه آن اسـت، گفـت: در جهاددانشـگاهی 
ظرفیـت بزرگـی دیـده شـده اسـت که بـا قواعـد، اساسـنامه و بنیـاد خـوب و آدم هـای ویژه 

بایـد بـه آن توجـه کرد.
وی بـا بیـان اینکه نزدیک به ۱۲ سـال اسـت در بخـش خصوصی فعالیـت دارم و حدود ۲ 
تـا ۳ هـزار شـغل فناورانـه ایجـاد کـرده ام ادامـه داد: اما تنهـا جایی که بـه این انـدازه محکم 
و مصمـم شـدم کـه فضـا و جـای کار دارد و بایـد تمـام انـرژی خـود را در آن قـرار دهـم، 

بود. جهاددانشـگاهی 
رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر وجود پتانسـیل مطلـوب در ایـن نهاد تصریـح کرد: 
احساسـم ایـن اسـت کـه یـک بمـب انـرژی در گوشـه ای از کشـور وجـود دارد که بـه دالیل 

متعـدد نتوانسـته اسـت به انـرژی تبدیل شـود.
دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی بـا بیـان ایـن کـه در دنیـا زنجیـره تبدیـل ایـده و فکـر بـه 
ثـروت دارای سـه حلقـه مهـم اسـت افـزود: این سـه حلقه بـه ترتیب شـامل علم، فنـاوری و 
نـوآوری اسـت کـه همگـی دارای دو بخـش آموزش و پژوهش هسـتند. ما در کشـور زیسـت 

رییس جهاددانشگاهی در دیدار با پژوهشگران و 

فناوران جوان این نهاد تاکید کرد:

جهاددانشگاهی؛
زیست بوم نوآوری

که مورد غفلت قرار 
گرفته است

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

برگزار
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بـوم علمـی و فناوری زیـاد داریم که ماموریتشـان مشـخص 
اسـت و توسـعه پیـدا کرده اند، اما جای زیسـت بـوم نوآوری 

در کشـور خالی اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی از روز اول تأسـیس، 
زیسـت بـوم نوآوری بـوده که مـورد غفلت قرار گرفته اسـت 
ادامـه داد: جهادگـران کارهـای زیادی انجـام داده اند که باید 
در دنیـای رسـانه ای امـروز در رابطـه بـا آنهـا جریان سـازی 

و تبلیغ شـود.
دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی با اشـاره بـه اینکـه در حوزه 
علـوم انسـانی کار زیـادی بـرای انجـام دادن داریـم افـزود: 
وقتـی می گوییـم نـوآوری علـوم انسـانی، در داخـل آن علوم 

پزشـکی، بهداشـت و فنـی مهندسـی نیـز قـرار دارد.
خاقانـه  ترکیـب  را  نـوآوری  جهاددانشـگاهی  رییـس 
جهاددانشـگاهی  در  افـزود:  و  دانسـت  فنـاوری  یکسـری 
فناوری هـای خاصـی کـه تکنولـوژی مـا هسـتند را توسـعه 
می دهیـم، امـا جـای زیسـت بـوم نـوآوری همچنـان خالـی 

اسـت.
دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی ادامـه داد: پارک هـای علم و 
فنـاوری ۳۰ سـال پیـش، بعـد از فروپاشـی شـوروی ایجـاد 
شـدند؛ زیـرا تمـام آزمایشـگاه و مراکـز تحقیقاتـی آمریـکا 
بـا توجـه بـه مسـائل جنـگ سـرد در اختیـار دکتریـن علـم 
بـرای دفـاع بودنـد. پـس از دوران جنـگ سـرد، صداهـای 
سیاسـی و اقتصـادی در جامعـه امریـکا بلنـد شـد و دکترین 
بـه علـم بـرای اقتصـاد تغییـر کـرد و بـرای این موضـوع در 
کنـار دانشـگاه ها چیـزی به اسـم تکنولوژی پارک را توسـعه 
دادنـد کـه وظیفـه آن قـرار دادن علـم در اختیـار اقتصـاد و 
فرهنـگ در اختیـار جامعـه بـود کـه طراحـی آن بـر مبنای 

بود. اقتصـاد خصوصـی 

وی تصریـح کـرد: امـا ۴۲ سـال پیـش و بعـد از انقـاب 
فرهنگـی، کشـور کلـی نیـاز و مسـاله جدی داشـت و چیزی 
بـه عنـوان جهاددانشـگاهی کنـار دانشـگاه و درون دانشـگاه 
تشـکیل شـد، برای این کـه علم و فرهنـگ را در یک اقتصاد 

دولتـی ایدئولوژیـک در اختیـار مردم قـرار دهد.
کشـور  در  اینکـه  بیـان  بـا  جهاددانشـگاهی  رییـس 
سال هاسـت زیسـت بـوم نـوآوری داشـتیم، امـا بـه آن توجه 
نکردیـم و آن را مـورد نوسـازی قرار ندادیـم و پارادایم هایش 
بـه روز نشـده اند ادامـه داد: در حـال حاضـر نیـاز داریـم در 
کنیـم؛  تعریـف  را  خودمـان  بـوم  زیسـت  جهاددانشـگاهی 
زیسـت بومـی کـه مـردم، صنعـت و کشـور آن را بشناسـند.

همچنیـن دکتـر پورعابـدی نیـز پیرامـون تشـکیل ایـن 
نشسـت گفـت: در اولیـن جلسـه با رییـس جهاددانشـگاهی 
نکاتـی را در مـورد حـوزه پژوهش مطرح کردم و ایشـان هم 
می خواسـتند تـا در اولیـن فرصت جلسـه ای را با تعـدادی از 
پژوهشـگران و فنـاوران جهاددانشـگاهی داشـته باشـند و از 

نزدیـک بـا نقطه نظراتشـان آشـنا شـوند.
وی افـزود: در همیـن راسـتا ایـن جلسـه تشـکیل شـد و 
بـا توجـه بـه فعالیـت ۶۰ واحـد سـازمانی در حـوزه پژوهش 
و فنـاوری در حـدود یـک ششـم ایـن واحدهـا، یعنـی ۱۲ 
واحـد سـازمانی دعـوت شـدند تـا در ایـن جلسـه حضـور 

داشـته باشـند.
ادامـه  جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون 
داد: مهم تریـن هـدف ایـن نشسـت معرفـی و آشـنایی بـا 
پروژه هـای فناورانه در دسـت اجرای جهاددانشـگاهی اسـت.

گفتنی اسـت، در این نشسـت هر یک از پژوهشـگران در 
سـخنانی کوتـاه به بیان نظـرات و دغدغه های خـود پیرامون 
توسـعه پژوهش و فناوری در جهاددانشـگاهی پرداختند که

◄ کم بودن حمایت های دولتی در توسعه فناوری
◄ کامـل نشـدن توسـعه فناوری بـه دلیل شـتاب برای 

ایجـاد شـرکت های دانـش بنیان
◄ لزوم حمایت از پژوهشگران برای معرفی محصوالت

◄ نیاز به اخذ مأموریت ملی در حوزه علوم انسانی
◄ ضرورت توجه به ارتباطات استانی و ملی برای طرح ها

◄ پاییـن بـودن انگیزه هـا و لزوم احترام بـه حقوق افراد 
و احترام به زحماتشـان

◄ توجـه بـه بحـث زیرسـاخت ها، تأمیـن مالـی، تجاری 
سـازی و فـروش محصوالت

◄ تصویب قوانین مالکیت فکری و معنوی در این نهاد
◄ ثبات در حمایت های مالی و...

برخـی از مهم تریـن نکاتی بود که توسـط پژوهشـگران و 
فنـاوران جـوان و نخبـه این نهاد مطرح شـد.
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یوسف  دکتر  اردیبهشت:   25 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
نوری وزیر آموزش وپرورش با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی 
رییس پیشین جهاددانشگاهی و دکتر عبدالحسین شاهوردی 
پژوهشگاه  از  رویان،  پژوهشگاه  معاونین  از  جمعی  و  رییس 

رویان جهاددانشگاهی بازدید کردند.
وزیر آموزش وپرورش در بازدید از ساختمان سلول درمانی و 
پزشکی بازساختی این پژوهشگاه با دانش آموزان و دبیرانی که در 
مرکز آموزشی سلول های بنیادی برای آشنایی با سلول های بنیادی 

و اهمیت آن در دنیای امروز حضور داشتند، گفت وگو کرد.
دکتر یوسف نوری در جریان این بازدید ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره زنده یاد کاظمی آشتیانی که از قله های علم فناوری و معلمی 
بود، اظهار کرد: اگر بخواهید کاری انجام دهید که مانا باشد باید از 
پیش از دبستان آغاز کنید. این بذر باید در دوران کودکی کاشته شود 

که بهترین جا و مؤثرترین جا قطعاً آموزش وپرورش است.
برگزاری  این که  بر  تاکید  با  آموزش وپرورش  وزیر 
جشنواره هایی مانند »رویانا« برای دانش آموزان و »کاظمی« 
انجام  را  اقدامات  این  باید  گفت:  است  الزامی  معلمان  برای 

دهیم تا مردم در جریان این اتفاقات قرار بگیرند.

آموزش وپرورش  بنیادین  تحول  سند  در  داد:  ادامه  وی 
میلیون   ۲۳ حدود  کند.  ایجاد  علم  موزه  است  شده  مکلف 
داریم.  التعلیم  واجب  و  دبستانی  از  پیش  نوآموز  دانش آموز 
دارد.  معلم  دانشجو  هزار   ۱۰۰ حدود  فرهنگیان  دانشگاه 
پیشنهاد می کنم همانند »چهره های ماندگار« برنامه ای برای 

تجلیل از معلمان تدارک و از آن ها تقدیر شود.
وزیر آموزش پرورش با بیان این که ۶۸۰ پژوهش سرا داریم، 
گفت: قرار است همکارانم پژوهش سراها را به خانه های خاق 
تبدیل کنند که پژوهشگاه رویان در یک همکاری مشترک با 
این وزارت می تواند بخشی از کار را بر عهده بگیرد؛ اما باید این 
همکاری در قالب تفاهم نامه ای به صورت جدی و منظم پیگیری 
شود. به ویژه باید به مناطق کم برخوردار توجه بیشتری داشته 
باشیم. امید است مجموعه این اقدامات گام موثری برای حضور 

آموزش وپرورش در جامعه دانش بنیان باشد.
آفریقا  و شمال  آسیا  با کنگره کشورهای غرب  رابطه  در 
گفت:  می شود،  برگزار  مشهد  در  خردادماه  که  »وانا«  نام  با 
به دبیران و معلمان زیست و علوم و دانشجویان تربیت معلم 

تاکید می کنم در کنگره حضور پیدا کنند.

الگوسازی استفاده از دستاوردهای 
علمی و فناورانه کشور در بین 

دانش آموزان
با اشاره به  بازدید رییس پیشین جهاددانشگاهی  این  در 
این که توسعه علمی و فناورانه و فرهنگی زیرساخت اساسی 
توسعه و پیشرفت هر کشوری محسوب می شوند، گفت: قبل 
از انقاب ما به عنوان دانشجویان کشور این عقیده را داشتیم 
که گویا تاش دارند کشور ما را به لحاظ علمی و فناورانه به 
عمد عقب نگهدارند؛ اما با پیروزی انقاب و روحیه خود باروی 
که توسط امام )ره( در همه مردمی به ویژه جوانان دانشگاهی 
دمیده شد این فکر شکل گرفته بود که ما باید مجموعه ای را 
ایجاد کنیم تا بتوان اثبات کرد که توان انجام کارهای بزرگ 

عمل یو فناورانه و کاربردی کردن آن در کشور وجود دارد.
وی در ادامه افزود: توسعه علمی و فناورانه و تجاری سازی آن 
زیرساخت تحقق اقتصاد دانش بنیان است و پیام خوب امام )اگر 
بخواهیم می توانیم( سرلوحه کار این جوانان شد و در سال ۱۳۵۹ 
جهاددانشگاهی شکل گرفت. حوزه پژوهش و فناوری نیز به عنوان 

یکی از زمینه های اصلی فعالیت این نهاد انتخاب شد.
موضوع   ۲ کرد:  تصریح  جهاددانشگاهی  پیشین  رییس 
»انجام تحقیقات کاربردی برای تأمین فناوری های موردنیاز روز 
کشور و پیگیری آن تا تجاری سازی و کاربردی شدن« و »نگاه 
به فناوری ها و مسیر حرکت روز دنیا و تمرکز بر علوم پایه ای 
موردنیاز و نگاه به آینده« را در دستور کار این نهاد قراردادیم 
که با توجه به این که در آن زمان سلول های بنیادی مطرح بود، 

این موضوع در دستور کار جهاددانشگاهی قرار گرفت.
دکتر طیبی با تاکید بر این که پژوهشگاه رویان یک نمونه 
از فعالیت های علمی و فناورانه جهاددانشگاهی  بسیار موفق 
است، گفت: تمامی فعالیت ها در حوزه علوم پایه پیگیری شده 
است تا منجر به کاربرد شده و به بالین آورده شود. با توجه 
به وابستگی به سایر کشور در درمان ناباروری کار در زمینه 

ناباروری در این نهاد آغاز شد.
وی افزود: در زمینه درمان ناباروری الگوسازی های خوبی 
که انجام شده است منجر به این شد که نه تنها به خارج نیاز 
باشیم.  داشته  بیمار  پذیرش  نیز  خارج  از  که  باشیم  نداشته 
ممتازی  و  برتر  از مؤسسات  رویان  پژوهشگاه  دنیا  در سطح 
بین  پژوهشگاه  این  آمریکایی  دانشمند  تحقیق  در  که  است 

۱۰ موسسه برتر دنیا قرار گرفت.

وزیر آموزش وپرورش در بازدید از پژوهشگاه رویان تاکید کرد:

ضرورت برگزاری جشنواره »رویانا« و »کاظمی« 
برای دانش آموزان و معلمان
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نگاه  زمینه  در  کرد:  بیان  پیشین جهاددانشگاهی  رییس 
به علوم و فناوری های نوین بحث سلول های بنیادی در این 
پژوهشگاه مطرح شد. همچنین در زمینه ژن درمانی نیز در 

وضعیت خوبی قرار داریم.
در  جهاددانشگاهی  واحدهای  کرد:  تصریح  طیبی  دکتر 
حوزه پزشکی، حوزه فنی و مهندسی و کشاورزی نیز کارهای 
قابل توجهی انجام داده اند و یکی از کارهای شاخص این نهاد 
که با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام 
شد، طراحی یک رام قطار ملی مترو است که در حال انجام 
تست های نهایی است. این خود نشان می دهد که در زمینه 
اصاح  زمینه  در  و  نداریم  مشکلی  فناورانه  و  علمی  توسعه 
نژاد و بذرهای هیبریدی هم کارهای خوبی انجام شده است.

اخیر  به سخنان  اشاره  با  جهاددانشگاهی  پیشین  رییس 
افتخارات  از  رهبری گفت: مقام معظم رهبری بحث تجلیل 
کاظمی  دکتر  مرحوم  بر شخصیت  تاکید  با  را  کشور  علمی 
آشتیانی )بنیان گذار پژوهشگاه رویان( مطرح نمودند؛ اما این 
تجلیل ها زمانی در جامعه ماندگار می شود که دستاوردهای 
دانشمندان به صورت ملموس در جامعه استفاده شود و مردم 
نیز بدانند این دستاوردها حاصل کار دانشمندان کشور است.

از آموزش وپرورش توقع داریم که عاوه  وی تاکید کرد: 
دانش آموزان،  به  ملی  افتخارات  این  شناساندن  و  معرفی  بر 
بین  در  را  فناورانه  و  علمی  دستاوردهای  این  از  استفاده 

دانش آموزان به عنوان مدیران آینده کشور، الگوسازی کند.
اقتصاد  داد:  ادامه  جهاددانشگاهی  پیشین  رییس 
دانش بنیان تحقق پیدا نمی کند مگر این که باور جدی کنیم 
که ما خودمان می توانیم تولید علم و فناوری پیشرفته داشته 

باشیم و این علم و فناوری سازنده اقتصاد دانش بنیان است.
در  خوبی  الگوسازی های  کرد:  خاطرنشان  طیبی  دکتر 
است؛  انجام شده  دانش بنیان  و شرکت های  جهاددانشگاهی 
اما باید این فرهنگ خودباوری در جامعه ایجاد شود. وزارت 
ایجاد  و  الگوسازی  این  برای  بهترین مکان  آموزش وپرورش، 

فرهنگ خودباوری در زمینه استفاده از دستاوردهای علمی و 
فناورانه پژوهشگران و نخبگان کشور است.

با  همکاری  آماده  جهاددانشگاهی  در  ما  کرد:  تصریح  وی 
وزارت آموزش وپرورش در حوزه علوم انسانی و اجتماعی هستیم.

 ایجاد جریان علمی مستمر در کشور با 
همکاری وزارت آموزش وپرورش

پژوهشگاه  رییس  شاهوردی  عبدالحسین  دکتر  ادامه  در 
مقام  اخیر  صحبت های  اینکه  بیان  با  جهاددانشگاهی  رویان 
معظم رهبری در جمع معلمان و فرهنگیان کشور را به فال نیک 
می گیریم، گفت: برخی افراد هم در زمان حیات و هم در زمان 
ممات شان، منشأ خیر و برکت هستند که مرحوم دکتر کاظمی 
آشتیانی )بنیان گذار پژوهشگاه رویان( هم از جمله این افراد بود.

همکاران  مسئولیت  رهبری،  حمایت های  افزود:  وی 
دکتر  مرحوم  تاش های  حفظ  برای  را  رویان  پژوهشگاه 
کاظمی آشتیانی دوچندان می کند تا بتوانیم راهش را ادامه 

داده و این پرچم را به نسل بعدی منتقل کنیم.
کاظمی  دکتر  مرحوم  این که  به  اشاره  با  شاهوردی  دکتر 
آشتیانی برآمده از یک خانواده اصیل فرهنگی بود و دوران انقاب 
فرهنگی را هم درک کرده بود و تجربه معلمی در آموزش وپرورش 
را داشت، اظهار کرد: این تجربه معلمی در فرآیند تصمیم گیری ها 

و مدیریت نیروی انسانی در پژوهشگاه رویان بسیار تأثیرگذار بود.
وی افزود: ما نیز در ادامه راه مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی، 
همکاری  و  تجربیات  این  انتقال  و  فرهنگ سازی  دنبال  به 
و  جوان  نسل  با  تعامل  هستیم.  آموزش وپرورش  با  مستمر 
با مدیریت منسجم تر و  با آموزش وپرورش می تواند  همکاری 

همکاری نزدیک، منشأ انجام گام های مهم تری شود.
کرد:  تصریح  جهاددانشگاهی  رویان  پژوهشگاه  رییس 
قابل توجهی  ظرفیت  از  رویان  پژوهشگاه  آموزشی  مجموعه 
برخوردار است که می تواند در سطح مدیران، دبیران و حتی 

زمینه ساز  و  گیرد  قرار  استفاده  مورد  مدارس  دانش آموزان 
برای  آینده  شغل  انتخاب  و  خاص  یک رشته  به  تعلق خاطر 
دانش آموزان باشد. می توانیم از طریق برگزاری جشنواره ها و 
اعطای جوایزی به نام دانشمندان کشور از جمله مرحوم دکتر 
کاظمی آشتیانی )با همکاری وزارت آموزش وپرورش(،  جریان 

علمی مستمری در کشور ایجاد کنیم.

برگزاری نخستین کنگره 
بین المللی »وانا«

دکتـر روح اهلل فتحـی معـاون آموزشـی پژوهشـگاه رویان 
ارائـه گزارشـی از فعالیـت ایـن پژوهشـگاه گفـت:  نیـز بـا 
مأموریـت   ۴ رویـان  پژوهشـگاه  راهبـردی  برنامه هـای  در 
به ویـژه  درمـان  علـم،  تجاری سـازی  آموزشـی،   پژوهشـی، 

اسـت. تعریف شـده  نابـاروری  درمـان 
وی با بیان این که این پژوهشگاه دارای دو پژوهشکده علوم 
سلولی و تولیدمثل در تهران و پژوهشکده زیست فناوری در 
اصفهان و سرطان در بابل است، افزود: ۳۸۱ پروژه دانشجویی 

در حال انجام در پژوهشگاه رویان داریم.
دکتر فتحی با اشاره به فعالیت های این پژوهشگاه در حوزه 
درمان ناباروری گفت: درمان های متعدد و تخصصی در زمینه 
درمان  موفقیت  درصد  می کنیم.  پیگیری  را  ناباروری  درمان 
ناباروری پژوهشگاه رویان ۴۰ درصد است که در این زمینه با 
بزرگ ترین مراکز درمان ناباروری در دنیا رقابت می کنیم. ساالنه 
این بخش داریم و ۶۵۰۰ سیکل  بیمار در  ۲۰۰ هزار ویزیت 
درمانی در جریان داریم که در این زمینه نیز بین یک تا سه 

مرکز برتر در زمینه پذیرش بیماران نابارور در دنیا قرار داریم.
معاون آموزشی پژوهشگاه رویان تاکید کرد: به دنبال راه اندازی 
مرکز تحقیقات نخستی سانان در منطقه پردیس هستیم که با 
تکمیل و راه اندازی، یکی از مراکز بزرگ تحقیقاتی در خاورمیانه 
خواهد بود. در حوزه آموزش نیز به دنبال مهارت افزایی هستیم 
برای  بنیادی  سلول های  آموزش  مرکز  مانند  فعالیت هایی  و 
همه، روز باز رویان، مدرسه تابستانی، راه اندازی استودیو امید 
و برگزاری هفته پژوهش در رویان را پیگیری می کنیم. به دلیل 
نتوانستیم  دو سال گذشته  در  کووید ۱۹  بیماری  همه گیری 
برنامه های هفته پژوهش را برگزار کنیم و امیدواریم امسال با 

همکاری آموزش وپرورش، هفته پژوهش را برگزار کنیم.
وی بیان کرد: موفق به دریافت مجوز و ثبت ۵ رده سلولی 

از سازمان غذا و دارو شده ایم.
دکتر فتحی با اشاره به برگزاری نخستین کنگره بین المللی 
علوم تولیدمثل کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا »وانا« 
در ۱۸ خردادماه گفت: پروفسور نصر اصفهانی با موضوع »تولیدمثل 
در روزگار ما« و پروفسور بهاروند )پدر سلول های بنیادی ایران( با 
موضوع »درس هایی از سلول های بنیادی« برنامه سخنرانی ویژه ای 

برای معلمان و فرهنگیان در این کنگره دارند.
جشنواره  کرد:  تصریح  رویان  پژوهشگاه  آموزشی  معاون 
برگزار  دانش آموزی  سطح  در  نیز  رویانا  جایزه  دانش آموزی 
هشتم  تا  را  جایزه  این  می کنیم  تاش  که  شد  خواهد 
رویان  پژوهشگاه  تأسیس  سالگرد  با  هم زمان  و  خردادماه 

معرفی و نخستین دوره آن را از سال آینده برگزار کنیم.
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برگـزار

ــس  ــرداد: رییـ ــگاهی، ۳1 خـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
افکارســـنجی  مرکـــز  از  بازدیـــد  در  جهاددانشـــگاهی 
ــری از  ــا بهره گیـ ــه بـ ــان اینکـ ــران بابیـ ــجویان ایـ دانشـ
هـــوش مصنوعـــی می تـــوان اطاعـــات جذاب تـــری 
ــگاهی  ــپای جهاددانشـ ــز ایسـ ــت: مرکـ ــرد گفـ ــد کـ تولیـ
ـــوش  ـــتفاده از ه ـــه اس ـــر پای ـــود را ب ـــعه خ ـــق توس ـــد اف بای
ــد. ــرار دهـ ــرم قـ ــای نـ ــعه فناوری هـ ــی و توسـ مصنوعـ

رییـــس  فیروزآبـــادی  دهقانـــی  روح اهلل  دکتـــر 
افکارســـنجی  مرکـــز  از  بازدیـــد  در  جهاددانشـــگاهی 
دانشـــجویان ایـــران )ایســـپا( بـــا اشـــاره بـــه مفهـــوم و 
ــنجی و  ــنجی، نظرسـ ــکار سـ ــن افـ ــه بیـ ــی کـ تفاوت هایـ
بـــاور ســـنجی وجـــود دارد از آنهـــا به عنـــوان بســـترهای 
گفـــت:  و  بـــرد  نـــام  بـــزرگ  تصمیم گیری هـــای 
ــود دارد و  ــپا وجـ ــرم در ایسـ ــای نـ ــترهای فناوری هـ بسـ

ــال های  ــود را در سـ ــای خـ ــد برنامه هـ ــز بایـ ــن مرکـ ایـ
آینـــده اســـتفاده از فناوری هـــای نـــرم در افـــکار ســـنجی 

قـــرار دهـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه فنـــاوری افکارســـنجی در دنیـــا 
ــزود:  ــت افـ ــته اسـ ــه ای داشـ ــرفت های قابل ماحظـ پیشـ
ـــت آوردن  ـــه دس ـــرای ب ـــی ب ـــوش مصنوع ـــری از ه بهره گی
اطاعـــات جذاب تـــر در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه اســـت 
ـــاری  ـــای آم ـــرار دادن داده ه ـــم ق ـــار ه ـــا کن ـــوان ب و می ت
و تحلیـــل داده هـــای اجتماعـــی و آمارهـــای شـــبکه های 
بانکـــی،  تراکنش هـــای  همـــراه،  تلفـــن  ارتباطـــی 
دوربین هـــای شـــهری و ... تحلیل هـــای خوبـــی از رفتـــار 
ـــری  ـــا بهره گی ـــار آن ب ـــت آورد و در کن ـــه دس ـــان ب مخاطب
از هـــوش مصنوعـــی، پیش بینـــی نیـــز داشـــته باشـــیم.

چرخه توسعه دانش شامل علم، فناوری 
و نوآوری است

رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه فنـــاوری 
را خیلی هـــا انجـــام می دهنـــد، امـــا مهـــم نـــوآوری 
ـــم،  ـــامل عل ـــش ش ـــعه دان ـــه توس ـــه داد: چرخ ـــت ادام اس
ــی و ... را  ــار، ریاضـ ــه آمـ ــت کـ ــوآوری اسـ ــاوری و نـ فنـ
ـــه  ـــنجی ک ـــا افکارس ـــت، ام ـــم دانس ـــه از عل ـــوان نمون می ت
خروجـــی فنـــاوری اســـت از چنـــد علـــم تشـــکیل شـــده 
و بـــا بهره گیـــری از نـــوآوری کـــه خـــود ترکیـــب چنـــد 

ــد. ــت می آیـ ــه دسـ ــول بـ ــت، محصـ فناوریسـ
ـــه در  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــادی ب ـــی فیروزآب ـــر دهقان دکت
حـــوزه ســـخت افزاری شـــاهد فعالیـــت بین رشـــته ای 
هســـتیم گفـــت: در حـــال حاضـــر علـــوم اجتماعـــی، ریاضـــی، 

رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد:

توسعه فعالیت های مرکز ایسپای جهاددانشگاهی
بر پایه استفاده از هوش مصنوعی و فناوری های نرم
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آمـــار، علـــوم رایانـــه و بســـیاری از رشـــته های دیگـــر در 
ـــرار  ـــم ق ـــار ه ـــن کن ـــه ای ـــد ک ـــرار گرفته ان ـــم ق ـــار ه کن

گرفتن هـــا اتفاقـــات خوبـــی را رقـــم زده اســـت.

توسعه دپارتمان ها و شرکت های مستقل 
زیرمجموعه ایسپا

وی بـــا بیـــان اینکـــه مرکـــز افـــکار ســـنجی ایســـپا 
ــد  ــت کنـ ــکده فعالیـ ــک پژوهشـ ــد یـ ــد هماننـ می توانـ
ـــل داده  ـــد و تحلی ـــان تولی ـــا هدفم ـــی تنه ـــه داد: زمان ادام
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــد ک ـــان می ده ـــپا نش ـــار ایس ـــا رفت ـــت، ام اس
ـــه  ـــود دارد ک ـــی وج ـــن توانای ـــرده و ای ـــا نک ـــوع اکتف موض
ــرکت های  ــا و شـ ــعه دپارتمان هـ ــش و توسـ ــاهد زایـ شـ

مســـتقل زیرمجموعـــه ایـــن مرکـــز باشـــیم.
ـــپا  ـــه ایس ـــه اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
بایـــد در جهـــت معرفـــی برنـــد خـــود بیشـــتر بکوشـــد 
ــان ۲۱  ــابقه درخشـ ــا سـ ــپا بـ ــام ایسـ ــرد: نـ ــوان کـ عنـ
ســـاله نبایـــد فقـــط تداعی کننـــده مباحثـــی چـــون 
ــود  ــدود شـ ــی محـ ــی و سیاسـ ــنجی های انتخاباتـ نظرسـ
و اقتصـــاد کان و توجـــه بـــه موضوعاتـــی همچـــون 
ــرای فعالیـــت  ــیاری بـ ــازار از ظرفیـــت بسـ ــات بـ تحقیقـ

دارنـــد کـــه اقداماتـــی در ایـــن رابطـــه در ایســـپا آغـــاز 
شـــده کـــه نیازمنـــد توســـعه بیشـــتر اســـت.

ایسپا می تواند از سایر ظرفیت های 
جهاددانشگاهی استفاده کند

ـــپا  ـــه ایس ـــان اینک ـــا بی ـــادی ب ـــی فیروزآب ـــر دهقان دکت
می توانـــد فعالیت هایـــش را در حـــوزه تحلیـــل داده هـــای 
ـــن  ـــت: از ای ـــد گف ـــازار توســـعه ده ـــات ب اقتصـــادی و تحقیق
ـــات  ـــام تحقیق ـــق انج ـــی از طری ـــد زای ـــکان درآم ـــق ام طری
بـــازار برندهـــا و شـــرکت های خصوصـــی و یـــا تحلیـــل 
ــرای بخـــش  ــادی بـ ــای کان اقتصـ و پیش بینـــی داده هـ

ـــود دارد. ـــی وج دولت
وی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه ایســـپا می توانـــد از 
ســـایر ظرفیت هـــای جهاددانشـــگاهی نیـــز اســـتفاده 
ــنجی ها را  ــات و نظرسـ ــی از تحقیقـ ــزود: بعضـ ــد افـ کنـ
ــا  ــد و بـ ــام دهـ ــد انجـ ــگاهی می توانـ ــط جهاددانشـ فقـ
ــن  ــی ایـ ــی و کارشناسـ ــوان هیات علمـ ــری از تـ بهره گیـ
نهـــاد در حـــوزه بهداشـــت، ســـامت، علـــوم انســـانی و... 
ــوا  ــد محتـ ــتر در تولیـ ــی بیشـ ــوان باعـــث هم افزایـ می تـ

ــد. ــر شـ ــات کیفی تـ و اطاعـ

معرفی ساختارها و روش های 
فعالیت در ایسپا

در ایـن بازدیـد مهـدی رفیعـی بهابـادی رییـس مرکـز 
افـکار سـنجی دانشـجویان ایـران نیـز بـه معرفی سـاختارها 
و روش هـای فعالیت در ایـن مرکز جهاددانشـگاهی پرداخت 
و از مراجعـه حضـوری و تلفنـی به عنـوان دو روش گردآوری 

اطاعـات نـام برد.
وی با بیان اینکه ایسپا با طراحی یک نرم افزار استفاده از 
فرآیند کاغذی را در نظرسنجی ها حذف کرده است گفت: از این 

طریق هم سرعت و هم دقت نظرسنجی ها افزایش یافته است.
رفیعی با بیان اینکه ایسپا در تمام استان ها فعالیت دارد 
عمومی،  افکار  در  روز  مسائل  اجتماعی  بازتاب  داد:  ادامه 
بزرگ،  مقیاس  پیمایش های  منطقه ای،  نظرسنجی های 
پیمایش ها  رصد  عمومی،  افکار  پایش  و  شاخص  تدوین 
عمده  کارفرمایی  طرح های  و  خارجی  نظرسنجی های  و 
نظرسنجی های  از  و  است  مرکز  این  فعالیت  موضوعات 
مردم،  سیاسی  فرهنگ  و  دین داری  سنجش  انتخاباتی، 
ازدواج،  درباره  جوانان  نگرش  و  زندگی  کیفیت  ارزش ها، 
اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  میزان  مخدر،  مواد  مصرف 

و ... نیز می توان به عنوان طرح های شاخص ایسپا نام برد.
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برگـزار

پاسداشت  مراسم  خردادماه:   2 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
روابط  از  تقدیر  و  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط  فعالیت 
طیبی  حمیدرضا  دکتر  حضور  با  نهاد  این  برتر  عمومی های 
رییس پیشین جهاددانشگاهی و معاونان این نهاد برگزار شد.

دکتر حمیدرضا طیبی در این مراسم اظهار کرد: در دوره 
روابط  مدیرکل  به عنوان  رئیسی  ابوالقاسم  دکتر  مسئولیت 
کل  اداره  این  در  همکارانشان  و  جهاددانشگاهی  عمومی 

جایگاه و اهمیت روابط عمومی به خوبی نشان داده شد.
این که روابط  بر  تاکید  با  رییس پیشین جهاددانشگاهی 

که  داد  نشان  خود  خوب  فعالیت های  با  نهاد  این  عمومی 
اقدامات ارزشمندی می تواند انجام دهد، گفت: روابط عمومی 
دستاوردهای  تخصصی  معرفی  برای  خوبی  بسیار  تاش 
سازی  برند  فعالیت ها،  استانداردسازی  جهاددانشگاهی، 
انجام  اطاع رسانی درست  و  بصری  تدوین هویت  و  سازمان 

داده است که جای تشکر دارد.
از  عمومی  روابط  استفاده خوب  به  اشاره  با  طیبی  دکتر 
روابط  داد:  ادامه  نهاد  این  در  موجود  ظرفیت های  تمامی 
و  رییس  برای  عمومی جهاددانشگاهی همواره مشاور خوبی 

از این جهت در  معاونان این نهاد در امور تخصصی است و 
روابط عمومی  به شمار می رویم که  کشور جز سازمان هایی 

خوبی دارد و کارهایی خوبی در این بخش انجام شده است.

ارتقای جایگاه روابط عمومی 
جهاددانشگاهی در سال های اخیر

در ادامه دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی در سخنانی اظهار کرد: چند سالی است که 
روابط عمومی تاش کرده و توانسته در تراز جهاددانشگاهی 
که یک نهاد دانش بنیان است فعالیت کند و از یک بخش سنتی 

به عنوان نیاز اساسی سازمان جایگاه خود را پیدا کند.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با بیان این که 
در حال حاضر روابط عمومی هم در ستاد و هم در واحدها 
نمایشگاه  در  گفت:  است،  رسیده  خود  جایگاه  و  ارزش  به 
توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی که دی ماه سال 
گذشته برگزار شد این موضوع بیشتر خود را به منصه ظهور 
گذاشت و مشخص شد همان گونه که کار فرهنگی، پژوهشی، 
آموزشی و ... یک کار تخصصی است، اگر به روابط عمومی هم 

درست پرداخته شود می تواند تاثیرات خود را داشته باشد.

تاش برای توسعه ارتباطات رسانه ای 
فراتر از رسانه های جریان اصلی

 همچنین دکتر ابوالقاسم رئیسی مدیرکل روابط عمومی 
جهاددانشگاهی نیز در رابطه با انتخاب روابط عمومی های برتر 
این نهاد اظهار کرد: طی سال و بر اساس ارزیابی هایی که در 
با  ارتباطات  ارتباطات رسانه ای،  حوزه های مختلف در زمینه 
مخاطبان، تبلیغات و انتشارات و فضای مجازی انجام می شود 
بر  شده،  مشخص  شاخص های  گرفتن  نظر  در  همچنین  و 

ارتقای جایگاه روابط عمومی این نهاد در سال های اخیر؛

روابط عمومی های برتر واحدهای سازمانی 
جهاددانشگاهی تقدیر شدند
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اساس امتیازی که واحدها کسب می کنند روابط عمومی های 
برتر انتخاب و معرفی می شوند.

کردیم  سعی  اخیر  سال  چند  در  که  این  بیان  با  وی 
برگزاری این مراسم تداوم داشته باشد و روابط عمومی های 
برتر را معرفی کنیم، گفت: در سال ۱۴۰۰ کار سنگینی بر 
اقدامات  و  بود  جهاددانشگاهی  در  عمومی ها  روابط  عهده 
مشترک زیادی داشتیم که از شاخص ترین آن ها می توان به 
کرد  اشاره  جهاددانشگاهی  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری 
روابط  توسط  نهاد  این  چهل ساله  دستاوردهای  آن  در  که 
عمومی در کنار دیگر حوزه ها به خوبی به نمایش گذاشته شد.

حوزه های  در   ۱۴۰۰ سال  که  این  بیان  با  رئیسی  دکتر 
مختلف آموزش و کارآفرینی، پژوهش و فرهنگی، فرهنگی و ... 
شاهد انجام تفاهم نامه، برنامه ها و رویدادهای زیادی بودیم که 
اجرای بخش زیادی از آن بر عهده روابط عمومی قرار داشت، 
گفت: علی رغم بحث کرونا با توجه به تاش های صورت گرفته 
در معاونت های مختلف سال پر خبری داشتیم که با رصد این 
فعالیت ۶ روابط عمومی به عنوان برتر انتخاب و معرفی شدند.

ارتباطات  توسعه  در سال ۱۴۰۰  که  این  به  اشاره  با  وی 
رسانه ای فراتر از رسانه های جریان اصلی و تعامل با سایت های 
اهداف  جز  مجازی  صفحات  در  تأثیرگذار  صفحات  و  خبری 
واحدهای  در  تعامل همکاران  با  داد:  ادامه  قرار گرفت  اصلی 
عمومی  روابط  کل  اداره  در  همکاران  راهبری  و  سازمانی 

جهاددانشگاهی به بخش عمده ای از این هدف رسیدیم.
کرد:  اظهار  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط  مدیرکل 
فعالیت ها  از  بصری  تولیدات  و  تصویری  روایت های  افزایش 
اداره  این  از هدف گذاری های  یکی  رویدادها  و  و دستاوردها 
کل بود که با مراجعه به صفحات آپارات و سایر بخش ها در 

صفحات مجازی، سایت و ... قابل مشاهده است.
ارتباطات  گسترش  که  این  به  اشاره  با  رئیسی  دکتر 
مختلف،  حوزه های  به  کمک  و  همکاری  و  درون سازمانی 
دیگر هدف روابط عمومی جهاددانشگاهی بود که سعی شد 
باشیم،  داشته  نهاد  این  معاونت های  به  را  خود  کمک  تمام 
معاونان  و  رییس  حضور  با  امروز  نشست  برگزاری  گفت: 
کرده اند  ایجاد  دوستان  که  است  اعتمادی  جهاددانشگاهی، 
و در حال حاضر همکاران روابط عمومی در تمامی واحدها 
از  به دیگر بخش ها کمک می کنند که  به عنوان یک مشاور 
خرسند  و  خوشحال  دوستان  کمک  و  دوطرفه  اعتماد  این 

هستیم.
وی با بیان این که رصد مستمر فضای مجازی و رسانه ای، 
تحلیل و تولید محتوا به موقع پس از هر رویداد و انتشار آن کار 
بسیار مهمی بود که به خوبی شکل گرفت ادامه داد: همچنین 

توانستیم با کمک رییس جهاددانشگاهی امکانات سخت افزاری 
در حوزه تجهیزات سمعی و بصری را بهبود بخشیم.

مساعدت  همچنین  که  این  به  اشاره  با  رئیسی  دکتر 
الزم برای ارتقای تحصیات آکادمیک اعضا اداره کل روابط 
عمومی را داشتیم گفت: امروز در جایگاهی هستیم که در کل 
کشور بیش از ۷۰ درصد از همکاران در حوزه های ارتباطی و 
رشته های مرتبط، دارای تحصیات تکمیلی هستند و در کل 
روابط عمومی بیش از ۹۰ درصد همکاران در حوزه های کاری 

خود تحصیات عالیه دارند.
با دیگر  رابطه  مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی در 
تاش های این اداره کل اظهار کرد: زمان انتظار برای پاسخگویی 
به سؤاالت، ابهامات، انتقادات مخاطبان از کانال های مختلفی 
که در این چند سال ایجاد شد )سایت، کانال و پیامک( کاهش 
یافت و مطالب به بخش مربوطه ارجاع داده شده و پیگیری 

الزم در کمترین زمان انجام می شود.
فرایند  تثبیت  با تاش همکاران  این که  به  اشاره  با  وی 
گرفت  شکل  سازمانی  واحدهای  در  عمومی  روابط  ارزیابی 
آن  ادامه  در  و  تبلیغی  امور  در  بصری  هویت  تثبیت  افزود: 
آرایش و آراسته شدن فضا برای اجرای برنامه ها دیگری کاری 
برای ما  برای دیدن آن در مراسم ها  انجام شده و  است که 

خوشحال کننده است.

تهیه اپلیکیشن »59« برای ارائه خدمات 
جامع جهاددانشگاهی

به  آن  ارائه  و  داده  فراوری  کرد:  اظهار  رئیسی  دکتر 
متقاضیان یکی دیگر از کارها بود که یکسال است به دنبال 
جامع  خدمات  که  هستیم   »۵۹« نام  با  اپلیکیشنی  تهیه 
حال  در  آن  فنی  کارهای  که  کند  ارائه  را  جهاددانشگاهی 
 ... و  پژوهشی  آموزشی،  داده های  از  بخشی  و  است  انجام 

دریافت شده و در حال آماده سازی است.
مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی با بیان این که در 
بحث آموزش اعتقاد داریم که آموزش ها باید ضمن خدمت باشد 
ادامه داد: یعنی در مراسم ها و رویدادها و در همان فضای مجازی 
تبادل اطاعات و انتقال تجربیات انجام شده و آموزش های الزم 

ارائه شود، زیرا این روند بهتر از آموزش های رسمی است.
وی ادامه داد: مستندسازی های خوبی با همکاری معاونت 
پژوهش و فناوری در بخش پروژه های فناورانه انجام شد که 

مستندسازی حدود ۴۰ پروژه به سرانجام رسیده است.
جهاد  پیام  تصویری،  مجله  کرد:  تصریح  رئیسی  دکتری 
الکترونیکی و یکدست شدن بسیاری از کارها در حوزه سایت 
شده  انجام  کارهای  دیگر  از  بین الملل  سایت  راه اندازی  و 

توسط روابط عمومی است.

 روابط عمومی های برتر جهاددانشگاهی 
سراسر کشور معرفی شدند

گفتنی است، در این مراسم که در سالن دفتر مرکزی این 
نهاد برگزار شد از مرتضی توکلی )پژوهشکده گیاهان دارویی(، 
عباسعلی سلطانی )دانشگاه علم و هنر یزد(، صفورا سلیمانی فخر 
)پژوهشگاه ابن سینا(، لیا قرنفلی )معاونت آموزش و کارآفرینی(، 
مسعود محقق )واحد سمنان( و سید مهران مهدوی )پارک علم 

و فناوری البرز – مجتمع تحقیقاتی( تقدیر و تشکر شد.
سال کاری روابط عمومی منتهی به ۲۷ اردیبهشت امسال 
یک ویژگی مهم در برداشت و آن عبارت بود از برگزاری نمایشگاه 
بزرگ دستاوردهای این نهاد در دی ماه ۱۴۰۰ که ایجاب می کرد 

در ارزیابی روابط عمومی ها این مورد نیز مدنظر قرار گیرد.
تولید محتوای مناسب و با کیفیت، انعکاس منظم و به موقع 
جریان  در  ارتباطی  مؤثر  اقدام  فعالیت ها،  و  دستاوردها  اخبار 
بصری  سمعی  محصوالت  تولید  دی ماه،  نمایشگاه  برگزاری 
مناسب، برگزاری رویدادهای موردنیاز، حضور مؤثر در شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی و تعامل مناسب با ستاد برای تحقق 
اهداف طرح های ارتباطی مشترک و اقدامات هماهنگ رسانه ای 
از شاخص های مهم در ارزیابی فعالیت های روابط عمومی است.
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 2۶ اردیبهشـــت: 
مدیـــرکل روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی در 
ـــط  ـــات و رواب ـــبت روز ارتباط ـــه مناس ـــود ب ـــام خ پی
عمومـــی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه علـــم و مهـــارت 
ــت،  ــی اسـ ــی از حکمرانـ ــش مهمـ ــات، بخـ ارتباطـ
ــرایط  ــژه در شـ ــی به ویـ ــای ارتباطـ ــت: طرح هـ گفـ
اقتصـــادی فعلـــی کشـــور، بایـــد همـــه شـــرط های 
الزم و کافـــی را توأمـــان داشـــته باشـــند و بـــا 
مطالعـــه، آینده نگـــری و بررســـی ابعـــاد و تاثیـــرات 

ــد. ــرا درآینـ ــه اجـ ــل بـ ــورت کامـ به صـ
ــط  ــرکل روابـ ــی مدیـ ــم رییسـ ــر ابوالقاسـ دکتـ
مناســـبت  بـــه  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی 
ارتباطـــات  اردیبهشـــت ماه »روز   ۲۷ فرارســـیدن 
ــه  ــن روز را بـ ــی ایـ ــی« در پیامـ ــط عمومـ و روابـ
عمومـــی  روابـــط  شـــبکه  فعـــاالن  و  مدیـــران 
جهاددانشـــگاهی، جامعـــه رســـانه ای ایـــن نهـــاد از 
جملـــه خبرگزاری هـــا و نشـــریات وابســـته، مجمـــع 
فناوری هـــای  حـــوزه  متخصصـــان  و  فنـــاوران 
دانشـــجویان  و  مدرســـان  اســـاتید،  ارتباطـــی، 
و  آموزشـــی  مراکـــز  در  مرتبـــط  رشـــته های 

تبریـــک گفـــت. دانشـــگاهی جهاددانشـــگاهی 
متن پیام به شـــرح زیر است:

به نام خدا
ـــران  ـــه مدی ـــی را ب ـــط عموم ـــات و رواب روز ارتباط
ـــگاهی،  ـــی جهاددانش ـــط عموم ـــبکه رواب ـــاالن ش و فع
ـــا  ـــه خبرگزاری ه ـــاد از جمل ـــن نه ـــه رســـانه ای ای جامع
ـــان  ـــاوران و متخصص ـــع فن ـــته، مجم ـــریات وابس و نش
حـــوزه فناوری هـــای ارتباطـــی، اســـاتید، مدرســـان 
مراکـــز  در  مرتبـــط  رشـــته های  دانشـــجویان  و 
ــک  ــگاهی تبریـ ــگاهی جهاددانشـ ــی و دانشـ آموزشـ

ــم. ــرض می کنـ عـ
همچنیـــن فرصـــت را مغتنـــم شـــمرده و از 
دســـت اندرکاران پرتـــاش مراکـــز اطاع رســـانی 
اجرایـــی،  دســـتگاه های  در  عمومـــی  روابـــط  و 
ـــا  ـــتگاه قض ـــامی، دس ـــورای اس ـــس ش ـــا، مجل نهاده
و رســـانه ملـــی بـــه خاطـــر همکاری هـــا و تعامـــل 
قدردانـــی  جهاددانشـــگاهی  بـــا  ارزشمندشـــان 
ــزان  ــه آن عزیـ ــه همـ ــن روز را بـ ــم و ایـ می نمایـ

می گویـــم. تبریـــک 
و  علـــم  می شـــود  گفتـــه  کـــه  دنیایـــی  در 
مهـــارت ارتباطـــات، بخـــش مهمـــی از حکمرانـــی 
اســـت و پیچیدگی هـــای زندگـــی امـــروزه، توجـــه 
همـــگان را به ســـوی ایـــن حـــوزه پراهمیـــت و 
وادار  آن  در  مؤثـــر  کنشـــگری  و  تصمیم گیـــری 
ـــذاب  ـــی ج ـــود مبان ـــم وج ـــا به رغ ـــت، ام ـــرده اس ک
نظـــری، آنچـــه در ایـــن حـــوزه هنـــوز بـــه چشـــم 
می خـــورد تغییـــر و تنـــزل مفاهیـــم، اســـتفاده 
تزئینـــی یـــا رفـــع تکلیفـــی از ابـــزار به ویـــژه 
اهـــداف غایـــی  بـــه  فناوری هـــا و کم توجهـــی 
اســـت کـــه بـــه نظـــر می رســـد از جملـــه آن 
ــی  ــات اجتماعـ ــاح ارتباطـ ــن اصـ ــی قوانیـ بررسـ
ـــود  ـــرای بهب ـــی ب ـــای اصاح ـــه راهکاره ـــردم و ارائ م
ــه در آن  ــت؛ کـ ــان اسـ ــی آنـ ــات اجتماعـ ارتباطـ
ـــم  ـــه اع ـــه جامع ـــاً هم ـــردم، قاعدت ـــت م ـــراد از کلی م

مســـئوالن اند. و  مـــردم  از 
لـــذا وقتـــی در روزی کـــه بـــه نـــام ارتباطـــات 
ــی  ــده، از دسترسـ ــده شـ ــی نامیـ ــط عمومـ و روابـ
عادالنـــه بـــه تکنولـــوژی دیجیتـــال نـــه تنهـــا 
بلکـــه  اخاقـــی  مســـئولیت  یـــک  به عنـــوان 
به مثابـــه ضـــرورت پیشـــرفت امـــور در جامعـــه 
از  بهره گیـــری  از  فرضـــاً  یـــا  می شـــود  یـــاد 

تکنولـــوژی ارتباطـــی بـــرای ســـامت ســـالمندان، 
همچنیـــن  و  می آیـــد  میـــان  بـــه  بحـــث 
ــتر وب و  ــر بسـ ــوری بـ ــات غیرحضـ ــعه خدمـ توسـ
برنامه هـــای کاربـــردی تلفـــن همـــراه مدنظـــر 
ــا  ــت این هـ ــر داشـ ــد در نظـ ــرد بایـ ــرار می گیـ قـ
ــا  ــان روابـــط عمومی هـ همگـــی وظایـــف دانش بنیـ
و  اســـت  ارتباطـــات  حـــوزه  دســـت اندرکاران  و 
به هیچ وجـــه  شـــد  اشـــاره  کـــه  همان گونـــه 
نبایـــد امـــوری در حاشـــیه یـــا تزئینـــی و صرفـــاً 

ــد. ــف باشـ ــع تکلیـ ــرای رفـ بـ
ارتباطـــی  طرح هـــای  بایـــد  به عبارت دیگـــر، 
به ویـــژه در شـــرایط اقتصـــادی فعلـــی کشـــور، 
همـــه شـــرط های الزم و کافـــی را توأمـــان داشـــته 
باشـــند و بـــا مطالعـــه، آینده نگـــری و بررســـی 
ــرا  ــه اجـ ــل بـ ــورت کامـ ــرات به صـ ــاد و تاثیـ ابعـ

درآینـــد.
ــا  ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ ــی فرهنگـ ــاد علمـ نهـ
ســـابقه مدیریـــت و انجـــام پروژه هـــای مهـــم و 
حیاتـــی بـــرای کشـــور، بـــدون شـــک اســـتحقاق 
ـــم  ـــه امیدواری ـــر را دارد ک ـــت نظ ـــه و دق ـــن توج ای
بـــا تـــاش مضاعـــف فعـــاالن حـــوزه روابـــط 
عمومـــی ایـــن نهـــاد، شـــاهد بالندگـــی و توســـعه 
میهـــن  بـــه  بیشـــتر  خدمـــت  و  فعالیت هـــا 

باشـــیم. اســـامی مان 
بـــار دیگـــر، روز ارتباطـــات و روابـــط عمومـــی 
را گرامـــی مـــی دارم و بـــرای همـــکاران عزیـــز 
ـــت  ـــامتی و موفقی ـــور، س ـــر کش ـــرم در سراس جهادگ

می کنـــم. آرزو 

رییسی ابوالقاسم 
مدیرکل روابط عمومی جهاددانشـــگاهی

مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی در پیامی به مناسبت روز 
روابط عمومی تاکید کرد:

علم و مهارت ارتباطات، بخش 
مهمی از حکمرانی است
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برگـزار

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۳1 خـــرداد: جلســـه 
ـــنا(  ـــران )ایس ـــجویان ای ـــزاری دانش ـــره خبرگ ـــات مدی هی
ـــس  ـــادی ریی ـــی فیروزآب ـــر روح اهلل دهقان ـــور دکت ـــا حض ب

ـــد. ـــزار ش ـــگاهی برگ جهاددانش
ـــان  ـــا بی ـــه ب ـــن جلس ـــگاهی در ای ـــس جهاددانش ریی
ـــم  ـــر پارادای ـــت تغیی ـــان شـــروع فعالی اینکـــه ایســـنا در زم
ــزاری  ــک خبرگـ ــه یـ ــی را بـ ــزاری تِلکسـ داد و خبرگـ
دیجیتـــال تبدیـــل کـــرد و از ســـایر رســـانه ها پیـــش 
ـــز اآلن  ـــا نی ـــم جوان تره ـــد بدانی ـــی بای ـــت: ول ـــاد گف افت
بـــا بهره گیـــری از فناوری هـــای نویـــن رســـانه ای و 
ـــم  ـــر پارادای ـــال تغیی ـــه دنب ـــد ب ـــای جدی ـــد محتواه تولی
هســـتند و بعیـــد نیســـت کـــه در آینـــده در نهـــادی 

دیگـــر حتـــی یـــک "ایســـنا پـــاس" ایجـــاد شـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه فضـــای فعالیـــت ایســـنا 
دانشـــجویی طراحی شـــده و هنـــوز دانشـــجویی مانـــده 
ـــه ۲۰  ـــگاری ک ـــم خبرن ـــد بدانی ـــا بای ـــه داد: ام اســـت ادام
ســـال پیـــش دانشـــجو بـــوده االن می توانـــد بـــه یـــک 
ـــی در  ـــد مدیریت ـــی رش ـــود، ول ـــل ش ـــی تبدی ـــر عال مدی
ــد  ــاده و رشـ ــاق نیافتـ ــد اتفـ ــه بایـ ــنا آن چنان کـ ایسـ

کافـــی مدیریتـــی نداشـــته اســـت.
ـــؤال  ـــن س ـــرح ای ـــا ط ـــادی ب ـــی فیروزآب ـــر دهقان دکت
کـــه آیـــا مـــا هنـــوز ایســـنا را بایـــد به عنـــوان یـــک 
ـــته  ـــه درگذش ـــا اینک ـــیم و ی ـــجویی بشناس ـــانه دانش رس
ــوان  ــده و به عنـ ــه االن بزرگ شـ ــوده کـ ــتارت آپی بـ اسـ

ـــم  ـــد تصمی ـــت: بای ـــه ای اســـت گف ـــزاری حرف ـــک خبرگ ی
ـــجویی  ـــزاری دانش ـــک خبرگ ـــنا را ی ـــا ایس ـــه آی ـــت ک گرف
ـــئولیت  ـــه مس ـــمی ک ـــزاری رس ـــک خبرگ ـــا ی ـــم ی بدانی

ـــت. ـــردن آن اس ـــه گ ـــی ب بزرگ
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــگاهی بـ ــس جهاددانشـ رییـ
هم اکنـــون فضـــای دانشـــجویی تغییـــر کـــرده ادامـــه 
داد: اگـــر یـــک خبرگـــزاری دانشـــجویی باشـــد بایـــد 
بـــرای آن در نظـــر  را هـــم  ماک هـــای دیگـــری 
ـــه  ـــیده ک ـــی رس ـــم االن زمان ـــد بدانی ـــی بای ـــم، ول بگیری
ـــه  ـــده ک ـــی ایجادش ـــوا تغییرهای ـــر و محت ـــوزه خب در ح
ـــبقت را از  ـــوی س ـــال گ ـــانه های دیجیت ـــی رس ـــاً برخ بعض

ربوده انـــد. خبرگزاری هـــا 

رییس جهاددانشگاهی در بازدید از خبرگزاری ایسنا:

باید رگه هایی از ماموریت های کالن 
جهاددانشگاهی در ایسنا وجود داشته باشد
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ـــه فضایـــی کـــه ایســـنا در آن تشـــکیل  ـــا اشـــاره ب وی ب
شـــد و بیـــان اینکـــه در آن ســـال ها فضـــای توســـعه 
ــجوها  ــود و دانشـ ــم بـ ــگاه ها حاکـ ــی در دانشـ سیاسـ
ـــی  ـــای سیاس ـــات فض ـــوزه فتوح ـــتازان ح ـــی از پیش یک
ـــای  ـــر فض ـــال حاض ـــا در ح ـــه داد: ام ـــد ادام ـــور بودن کش
عاقه منـــدی دانشـــجویان و جوانـــان بـــه ســـمتی 
ـــی  ـــی و اجتماع ـــات سیاس ـــه موضوع ـــر ب ـــه کمت ـــه ک رفت
تمایـــل دارنـــد و عاقـــه آن هـــا اقتصـــاد، کســـب وکار، 
ـــت،  ـــوزه سیاس ـــر ح ـــت و اگ ـــش اس ـــم و دان ـــغل و عل ش
ـــد  ـــا باش ـــه آن ه ـــز موردعاق ـــی نی ـــی و اجتماع حکمران
ــدا  ــط پیـ ــب وکار ربـ ــادی کسـ ــات اقتصـ ــه موضوعـ بـ

می کنـــد.

باید رگه هایی از مأموریت های
 کان جهاددانشگاهی در ایسنا 

وجود داشته باشد
رییـــس جهاددانشـــگاهی در بخـــش دیگـــری از 
ــودن  ــتقل بـ ــل مسـ ــر اصـ ــد بـ ــا تکیـ ــخنانش بـ سـ

ـــه در  ـــی ک ـــی از اتفاقات ـــت: خیل ـــنا گف ـــزاری ایس خبرگ
کشـــور می افتـــد بـــه ایـــن دلیـــل اســـت کـــه برخـــی 
مســـئوالن حواسشـــان بـــه جایگاهشـــان نیســـت کـــه 
ـــا  ـــد، ام ـــاد می کن ـــانه ایج ـــرای رس ـــکاتی را ب ـــن مش ای
ایســـنا بایـــد توجـــه داشـــته باشـــد رســـانه ای کـــه در 
ـــد  ـــته باش ـــا داش ـــر خط ـــرد، اگ ـــرار می گی ـــت ق مرجعی
ایـــن خطـــا کامـــًا بـــزرگ و پررنـــگ می شـــود، پـــس 
ـــر  ـــانه های دیگ ـــا رس ـــود را ب ـــچ گاه خ ـــد هی ـــنا نبای ایس
مقایســـه کنـــد و بایـــد ســـعی کنـــد تـــا جایـــی کـــه 

ــد. ــا نکنـ ــود خطـ می شـ
دکتـــر دهقانـــی فیروزآبـــادی بـــا تاکیـــد بـــر 
ــی  ــط عمومـ ــم روابـ ــع نداریـ ــنا توقـ ــه از ایسـ این کـ
جهاددانشـــگاهی باشـــد، ادامـــه داد: امـــا ایـــن نکتـــه 
ـــاد  ـــی از جه ـــه جزئ ـــنا چ ـــه ایس ـــود ک ـــوم ش ـــد معل بای
اســـت، بایـــد دانســـت کـــه ایســـنا یـــک خبرگـــزاری 
ـــی  ـــد رگه های ـــت و بای ـــگاهی اس ـــه جهاددانش ـــته ب وابس
ایســـنا  در  جهاددانشـــگاهی  کان  مأموریت هـــای  از 

وجـــود داشـــته باشـــد.

اخبار خوب، مفید و امیدبخش
 مخابره کنید

دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه ان شــاءاهلل 
و  پیــدا کنــد  تعالــی جدیــد  یــک  عزیــز  ایســنای 
ــه  ــنا ب ــه ایس ــود ک ــازه داده ش ــن اج ــد ای ــاً نبای قطع
ــه  ــق ب ــال داده شــود و ایســنا متعل نهادهــای دیگــر انتق
ــا حفــظ اســتقال  ــد ب ــه بای جهاددانشــگاهی اســت. البت
یــک ســری ترقی هــا و نوآوری هایــی در ایســنا بــه 
ــود. ــق ش ــنا تزری ــد در ایس ــکار جدی ــد و اف ــود بیای وج

ــم  ــام معظ ــش مق ــه فرمای ــاره ب ــا اش ــان ب وی در پای
ــوب،  ــار خ ــد "اخب ــه فرمودن ــنا ک ــعار ایس ــری و ش رهب
مفیــد و امیدبخــش مخابــره کنیــد." اظهــار کــرد: مرجــع 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــعار مق ــن ش ــن همی ــت م و سیاس
ــوب،  ــر خ ــک خب ــه ی ــت ک ــه داش ــد توج ــت و بای اس
ــا امیدبخــش اســت یــا خیــر؟ ایســنا ســرمایه  مفیــد و ی
و افتخــار جهاددانشــگاهی و بســیار ارزشــمند اســت و در 
ــم  ــی ایجــاد کنی ــرای آن خط مشــی متعال ــم ب نظــر داری

ــد شــود. ــا یــک رســانه نســل جدی ت
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برگـزار

گردهمایی  اردیبهشت:   7 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی با حضور 
رییس، معاونان و مدیران کل این نهاد و ارتباط مجازی با 

روسای واحدهای سازمانی برگزار شد.
به  اشاره  با  گردهمایی  این  در  طیبی  حمیدرضا  دکتر 
کرد:  اظهار  جهاددانشگاهی  دستاوردهای  و  فعالیت ها 
به عنوان یک نهاد علمی، فناورانه، فرهنگی و مولود انقاب 
اسامی ایران وظیفه خود می دانیم که نهایت تاشمان را 
و  پیشرفت  به  رسیدن  در  کشور  توانایی  الگوسازی  برای 
توسعه بر اساس تعالیم دینی و بر اساس فرهنگ انقابی و 
ملی خود انجام دهیم که در این زمینه جهاددانشگاهی به 

دستاوردهای بسیار خوبی دست یافته است.
 ۱۳۸۹ تا   ۱۳۸۵ سال های  در  این که  بر  تاکید  با  وی 
تمام  که  بوده  این  ما  اصلی  شعار  امروز  به  تا   ۱۳۹۲ و 
چه  کشور  سراسر  در  جهاددانشگاهی  سازمانی  واحدهای 
بومی در چهار حوزه  نیاز ملی و چه مزیت های  اساس  بر 
فعالیتی این نهاد باید دارای فعالیت شاخص و گزین باشند، 
افزود: تهیه سند جایگاه جهاددانشگاهی در افق ۱۴۰۴ و 
برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه هم برای این بوده که 
سازی  رون  در  را  نقش آفرینی  این  بتواند  جهاددانشگاهی 

توان کشور برای رسیدن به پیشرفت انجام دهد.
این که  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  پیشین  رییس 

برنامه ریزی ها و اقدامات بسیار خوبی در زمینه تأمین منابع 
بیان  است،  انجام شده  نهاد  این  اهداف  تحقق  برای  مالی 
کرد: در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ و به ویژه سال های ۱۳۹۲ تا 
۱۴۰۱ از طریق بودجه جهاددانشگاهی و حمایت دولت و 
به ویژه مجلس شورای اسامی افزایش بودجه های مناسبی 

اتفاق افتاده است.
دکتر طیبی در ادامه به دیدار با رهبر معظم انقاب در 
ارزشمندی  بسیار  دیدار  گفت:  و  کرد  اشاره   ۱۳۹۷ سال 
در آبان ۱۳۹۷ با رهبر انقاب داشتیم که منجر به کمک 
از  به جهاددانشگاهی  یورویی  ارزشمند ۳۰ میلیون  بسیار 
صندوق توسعه ملی شد و از طریق معاونت علمی و فناوری 
در  مناسبی  بودجه های  منابع  سایر  و  جمهوری  ریاست 

اختیار این نهاد قرار گرفت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ثمـرات ایـن بودجـه گفـت: 
فناوری هـای  توانسـتیم  فنـاوری  و  پژوهـش  حـوزه  در 
ارزشـمندی تولیـد کنیـم کـه هم اکنـون در حـال عقـد 
قـرارداد یـا تشـکیل شـرکت هسـتند تـا اینکـه بتواننـد 
انبـوه و صنعتـی محصـوالت تولیدشـده را در  به صـورت 

اختیـار نیازهـای کشـور قـرار دهنـد.
اصاح  برای  منجمد  جنین های  تولید  از  طیبی  دکتر 
به یک همکاری  نژاد گاوهای شیری و گوشتی که منجر 
مشترک با سازمان اوقاف شد به عنوان یکی از این فناوری ها 
برای  ماهی  بچه  تولید  فنی  دانش  افزود: کسب  و  برد  نام 
پرورش در قفس در استان بوشهر و ساخت مجموعه تولید 
تولید  فناوری  کسب  همچنین  دلوار،  شهر  در  آن  انبوه 
معتبر  سازمان  دو  با  مذاکره  و  هیبریدی  بذر  نوع  چهار 
فناورانه  طرح های  دیگر  ثمرات  از  آن ها  انبوه  تولید  برای 

جهاددانشگاهی است.
بابیان اینکه مورد دیگر  رییس پیشین جهاددانشگاهی 
در  استراتژیک  و  مهم  بحث  که  است  پوش ها  زخم  بحث 
تولیدشده و  با موفقیت  بوده و دانش آن ها  حوزه پزشکی 
در حال مذاکره برای تأمین منابع برای تولید صنعتی آن ها 

آنچه در گردهمایی روسای واحدهای سازمانی 
جهاددانشگاهی گذشت
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نفت خام  از  پروژه سیستم نمک زدایی  داد:  ادامه  هستیم 
برای تولید  نهایی  نیز امسال منجر به عقد قرارداد  کشور 
از  و  شد  دالر  میلیون   ۷۰ حدود  باارزش  بشکه  هزار   ۵۰
فناوری های دیگر سیستم رانش واگن های مترو است که 
با طراحی و ساخت یک ران قطار ملی مترو گامی مهم در 

قطع وابستگی از واردات آن برداشتیم.
به شدت  کشور  بزرگ  شهرهای  داد:  ادامه  وی 
درحال توسعه خطوط مترو خود هستند و درنتیجه نیاز به 
هزاران واگن وجود دارد و این واگن ها در کشور قابل طراحی 
و ساخت است که طراحی و ساخت پیشرفته ترین قسمت 
یعنی سیستم رانش آن را جهاددانشگاهی بر عهده داشت 
واالن این قطار ملی در حال انجام تست های نهایی استاندارد 
است و ما هم به دنبال اخذ قرارداد برای ساخت واگن های 
و  آب شیرین کن ها  تولید  نیز  دیگر  موضوع  هستیم.  مترو 
پروژه های بزرگی است که در جهاددانشگاهی تولید فناوری 
این  که  هستیم  این  دنبال  به  و  انجام شده  موفقیت  با  آن 
فناوری ها منجر به عقد قراردادهای بزرگ و یا فروش فناوری 

و یا تولید شرکت شود.
در  زیادی  فناوری های  این که  بر  تاکید  با  دکتر طیبی 
حال تولید است و برای سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی های خوبی 
انجام شده است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ حداقل و کف 
بودجه طرح های فناورانه جهاددانشگاهی ۲ میلیارد تومان 
و سقف آن ۴۰ میلیارد تومان است؛ یعنی جهاددانشگاهی 
 ۴۰ پروژه  که  است  توانمندی  و  افتخار  از  برهه ای  در 
خود  برای  فناوری  و  پژوهش  حوزه  در  تومانی  میلیارد 
تعریف کرده است. از طرح های فناورانه این نهاد می توان 
به داروهای نوترکیب، تولید فرآورده های ژلی و سلولی در 
بذرهای  تولید  بین شهری،  قطار  پیشرفته،  درمان سرطان 

هیبریدی و بچه ماهی های سردابی اشاره کرد.
با  که  این  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  پیشین  رییس 
دارای  ما  واحدهای  درصد  انجام شده ۸۰  برنامه ریزی های 
فعالیت شاخص شدند افزود: تعداد محدودی هم که باقی 
ماندند تا پایان نیمه اول سال جاری با برنامه ریزی دارای 

فعالیت شاخص می شوند.
از  استفاده  بخش  در  که  این  بابیان  طیبی  دکتر 
جهاددانشگاهی  توانمند  واحدهای  فناورانه  دستاوردهای 
با  گفت:  است،  گرفته  صورت  خوبی  بسیار  برنامه ریزی 
مراکز  توسعه  برای  مناسبی  بودجه  انجام شده  اقدامات 
درمان ناباروری و غربالگری و درمان سرطان پستان توسط 
جهاددانشگاهی در استان های مختلف در نظر گرفته شد 
که هم اکنون معاونت پژوهش و فناوری و واحدهای مرتبط 
توسعه  و  تجهیز  برای  پیشنهادی  طرح  تدوین  حال  در 

مراکز موردنیاز هستند.
رییـس پیشـین جهاددانشـگاهی بـا بیـان ایـن کـه در 
دو سـال گذشـته اکثـر بودجـه تخصیص داده شـده به این 
نهـاد را در قالـب حقـوق دریافـت کردیـم ادامـه داد: ایـن 
در حالیسـت کـه بایـد بـرای واحدهایـی که پـروژه جدید 

دارنـد بودجه داده شـود.

مهار  خوبی  شکل  به  کرونا  جاری  سال  در  افزود:  وی 
شده است و واحدها باید فعالیت های خود را توسعه دهند 
تا بتوانند همانند سال های گذشته منابع مورد نیاز را تأمین 

نمایند.
تمرکز بر انجام چند کار شاخص 

فرهنگی با گستره ملی و تاثیرگذار
دکتر طیبی در ادامه به فعالیت های فرهنگی این نهاد 
اشاره کرد و گفت: در حوزه فرهنگی اقدامات خوبی انجام 
با  انجام چند کار شاخص فرهنگی  بر  باید تمرکز  و  شده 
بهترین کیفیت  با  بتوان  تا  باشد  تاثیرگذار  و  گستره ملی 
به  فعالیت ها  و  دید  را  آن  اثرگذاری  و  کرد  اجرا  را  آن ها 

برندی برای جهاددانشگاهی تبدیل شوند.
وی در ایـن رابطـه بـه طـرح »ایـران مـرز پرگهـر« و 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  دانشـجویان«  »مناظـره  برگـزاری 
امیـدوارم فعالیت هـای جدیـدی ماننـد تئاتـر دانشـجویی 
و... بـا توجـه بـه سـابقه خـوب فرهنگـی جهاددانشـگاهی 

توسـط ایـن نهـاد راه انـدازی شـود.
رسانه  حوزه  در  افزود:  جهاددانشگاهی  پیشین  رییس 
کار  روش  مورد  در  جدی  تصمیم  یک  آینده  برای  باید 
بخش های  سایر  بر  آن  تأثیر  و  نیازهایمان  به  توجه  با 

جهاددانشگاهی گرفته شود.

عملکرد موفق معاونت آموزش و 
کارآفرینی جهاددانشگاهی برای 

اشتغال آفرینی
و  آموزش  معاونت  خوب  عملکرد  به  اشاره  با  وی 
کارآفرینی برای اشتغال آفرینی و انعقاد قرارداد با وزارت 
هم  آموزش  بحث  در  افزود:  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار، 
ارتباط  در  موفقیت  و  شده  انجام  مناسب  برنامه ریزی 
که  است  نهاد  این  پژوهشی  و  عالی  آموزش  بیشتر حوزه 
باید معاونان آموزش و پژوهش برای این کار برنامه ریزی 
جدی داشته باشند و حرکت به سمت آموزش های کامًا 

تخصصی و به روز در کشور باشد.

لزوم ایجاد چند برند خوشنام توسط 
واحد جهاددانشگاهی

رییس پیشین جهاددانشگاهی در رابطه با فعالیت سازمان 
تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی گفت: 
در حال حاضر سیاست کشور توسعه بحث دانش بنیان است و 
تمام حمایت های مالی و قانونی در این جهت در حال برنامه ریزی 
و انجام است و ما باید سریع تر مدل های مناسب خود را برای 

جداسازی فعالیت های فناورانه به بلوغ رسیده داشته باشیم.
وی با بیان اینکه فناوری هایی که جدید تولید می شود 
شکل  به  یا  باشیم  داشته  فناوری  فروش  ابتدا  از  باید  یا 
و  شده  جدا  جهاددانشگاهی  بدنه  از  دانش بنیان  شرکت 
در  داد:  ادامه  کند  دنبال  را  خود  کار  حرفه ای  به صورت 

بخش تشکیل شرکت های دانش بنیان به ویژه در واحدهای 
بزرگ باید به دنبال برند سازی باشیم تا چند برند خوب و 

خوشنام و بزرگ توسط جهاددانشگاهی ایجاد شود.
نوآوری  و  پژوهش  صندوق  خوشبختانه  همچنین 
جهاددانشگاهی در سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد که امیدواریم 
بتواند هم کمک مناسبی به شرکت های جدید دانش بنیان و هم 

تأمین مالی برای پروژه های خود جهاددانشگاهی انجام دهد.
وی در رابطه با فعالیت معاونت هماهنگی و امور مجلس 
جهاددانشگاهی اظهار کرد: در حوزه معاونت هماهنگی امسال 
بحث تمدید برنامه ششم توسعه و پایش میزان اجرایی شدن 
آن در سال ۱۴۰۱ را داریم و موضوع بعدی تهیه برنامه هفتم 
توسعه است که در تهیه برنامه هفتم هم باید عاوه بر توجه به 
شعار همیشگی این نهاد، به این موضوع هم توجه داشته باشیم 
که سرعت تغییر فناوری و ظهور فناوری های نوپدید به سرعت 
در دنیا در حال اتفاق است و نباید از قافله عقب بمانیم و باید 
با رصد بسیار خوبی به ویژه در حوزه های پژوهشی و فناورانه و 

حوزه های آموزشی به دنبال این تغییرات در دنیا باشیم.
با  خوبی  ارتباط  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  طیبی  دکتر 
آثار آن را در بودجه هایی  برقرار شده و  نمایندگان مجلس 
که برای جهاددانشگاهی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شده 
ارتباط  این  است  ضروری  زمینه  این  در  می شود.  مشاهده 

توسط دفتر مرکزی و روسای واحدهای سازمانی ادامه یابد.

حذف جهاددانشگاهی و 12 وزارتخانه و 
سازمان از شورای عالی انقاب فرهنگی

دکتر طیبی همچنین به موضوع حذف جهاددانشگاهی و ۱۲ 
وزارتخانه و سازمان از شورای عالی انقاب فرهنگی اشاره کرد و 
گفت: در یک مقطعی پس از صدور حکم اعضای جدید حقیقی 
شورای عالی انقاب فرهنگی بحث کوچک سازی شورای عالی 
مطرح شد که در این راستا باید تعدادی از سازمان ها حذف 
این بحث را مطرح کردیم که جهاددانشگاهی  اما ما  شوند؛ 
مولود مبارک خود انقاب فرهنگی، انقاب اسامی و بازوی 
اجرایی شدن انقاب فرهنگی است و همچنین در تولید علم 
و تبدیل آن به فناوری و پیگیری تا کاربرد که اساس تحقق 
اقتصاد دانش بنیان کشور بوده فعالیت های خوبی داشته و شاهد 
هستیم که رهبری بیش از ۲۳ سال است که شعار سال را 

مرتبط با این زمینه ها انتخاب می کنند.
وی با بیان این که این نهاد دارای سابقه فعالیت مناسب 
بحث  یعنی  عالی  شورای  ماموریتی  حوزه  سه  در  مؤثر  و 
فناوری، توسعه فرهنگی و توسعه آموزشی  و  توسعه علم 
است عنوان کرد: با این وجود در نهایت تصمیم گرفته شد 
فرهنگی  انقاب  عالی  شورای  از  سازمان  و  وزارتخانه   ۱۲

حذف شوند و ما هم تابع آن هستیم.
گردهمایی،  این  از  دیگری  بخش  در  است،  گفتنی 
برنامه های  مهم ترین  تشریح  به  جهاددانشگاهی  معاونان 
نیز  سازمانی  واحدهای  روسای  از  برخی  و  پرداخته 
دیدگاه های خود را پیرامون مسائل این نهاد و موضوعات 

مطرح شده بیان کردند.
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برگـزار

ــر  ــرداد: دکتـ ــگاهی، 1۸ خـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــگاهی در  ـــس جهاددانش ـــادی ریی ـــی فیروزآب روح اهلل دهقان
اولیـــن کنگـــره وانـــا اظهـــار کـــرد: تجربیـــات ارزنـــده ای 
ـــگاهی  ـــل در جهاددانش ـــکی تولیدمث ـــوع پزش ـــه در موض ک
ــان  ــان و متخصصـ ــه ورود محققـ ــر بـ کســـب شـــد منجـ
ـــازی  ـــی همانندس ـــای علم ـــه عرصه ه ـــاد ب ـــن نه ـــد ای متعه

ـــی  ـــی و ژن درمان ـــلول درمان ـــادی، س ـــلول های بنی ـــوم س عل
و درمان هـــای جدیـــد در بیماری هـــای صعب العـــاج 

ـــد. ـــرطان ش ـــد س مانن
تولیدمثـــل  علـــوم  بین المللـــی  کنگـــره  اولیـــن 
ـــکاری  ـــان و هم ـــه همـــت پژوهشـــگاه روی ـــا ب کشـــورهای وان
ـــور  ـــا حض ـــوی، ب ـــان رض ـــگاهی خراس ـــازمان جهاددانش س

۲۵ کشـــور اســـامی در زمینـــه تازه هـــای علمـــی و 
پزشـــکی و به منظـــور تبـــادل اطاعـــات و دانـــش در 
ــه  ــهد ادامـ ــدت ۲ روز در مشـ ــه مـ ــاروری بـ ــوزه نابـ حـ

خواهـــد یافـــت.
رییـــس  فیروزآبـــادی  دهقانـــی  روح اهلل  دکتـــر 
ایـــن  بـــا  مجـــازی  ارتبـــاط  در  جهاددانشـــگاهی 
کنفرانـــس اظهـــار کـــرد: خداونـــد را شـــاکریم کـــه بـــه 
جهاددانشـــگاهی فرصتـــی را داد تـــا در مســـیر درمـــان 
ــاش  ــل تـ ــه حاصـ ــردارد کـ ــی را بـ ــاروری قدم هایـ نابـ
ـــن  ـــش و همچنی ـــم و دان ـــم داری عل ـــران پرچ ـــن جهادگ ای
ــطح  ــارور در سـ ــای نابـ ــه خانواده هـ ــان بـ ــت درمـ خدمـ

ــت. ــه اسـ ــور و در منطقـ کشـ
وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه در دهـــه ۶۰ بیمـــاران 
ـــور  ـــارج از کش ـــه خ ـــان ب ـــرای درم ـــکل ب ـــزاران مش ـــا ه ب
می رفتنـــد کـــه امـــروز نـــه تنهـــا بیمـــاران بـــه خـــارج 
نمی رونـــد بلکـــه میزبـــان قابل توجهـــی از بیمـــاران 
خـــارج کشـــور نیـــز هســـتیم، افـــزود: جهاددانشـــگاهی 
ـــته  ـــی داش ـــز درمان ـــور مرک ـــتان کش ـــا اس ـــروز در ده ه ام
ـــه دوش  ـــات ب ـــن خدم ـــه ای ـــزایی را از ارائ ـــه س ـــهم ب و س

می کشـــد.
رییس جهاددانشگاهی بیان کرد: در این نهاد نه تنها به 
پژوهش  برای  بلکه  پرداخته شده  تخصصی  موضوع خدمات 
و  کشور  در  آن  گسترش  و  توسعه  و  علم  این  آموزش  و 
ابن سینا  و  رویان  پژوهشگاه های  در  موثری  گام های  منطقه 
جهاددانشگاهی  مرتبط  علوم  تحقیقاتی  مراکز  هم چنین  و 

برداشته شده است.

رییس جهاددانشگاهی در اولین کنگره بین المللی علوم تولیدمثل کشورهای وانا:

جهاددانشگاهی دارای تجربیات ارزنده ای در 
زمینه پزشکی تولیدمثل است
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تجربیات  با  رابطه  در  فیروزآبادی  دهقانی  دکتر 
جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی تولیدمثل اظهار کرد: تجربیات 
ارزنده ای که در موضوع پزشکی تولیدمثل در جهاددانشگاهی 
این  متعهد  متخصصان  و  محققان  ورود  به  منجر  کسب شد 
نهاد به عرصه های علمی همانندسازی علوم سلول های بنیادی، 
سلول درمانی و ژن درمانی و درمان های جدید در بیماری های 

صعب العاج مانند سرطان شد.
ــن  ــاش ایـ ــه تـ ــتیم کـ ــحال هسـ ــزود: خوشـ وی افـ
ـــس  ـــد و پ ـــده ش ـــی دی ـــی به خوب ـــطح جهان ـــزان در س عزی
ـــه  ـــاپ مقال ـــادی و چ ـــلول های بنی ـــن رده س ـــت اولی از ثب
آن، نـــام جهاددانشـــگاهی در لیســـت ۱۰ مرکـــز صاحـــب 
ـــد.  ـــت ش ـــادی ثب ـــلول های بنی ـــن س ـــش در انجم ـــن دان ای
همچنیـــن در مقالـــه مجلـــه اندرولوژیـــا در ســـال ۱۳۹۹ 
پـــس از بررســـی فعالیـــت ۲۰ ســـاله مراکـــز در ســـطح 
ـــگاه  ـــام پژوهش ـــذار، ن ـــز تأثیرگ ـــی ۱۰ مرک ـــی و معرف جهان

ـــود. ـــت ب ـــن لیس ـــان در ای روی
ـــاش  ـــم ت ـــه داد: امیدواری ـــگاهی ادام ـــس جهاددانش ریی
آنـــی جهادگـــران و بـــا ایـــن انباشـــت دانـــش در ایـــن 
مـــدت خدمـــت )کـــه به طـــور مثـــال پژوهشـــگاه رویـــان 
۸ خـــرداد امســـال وارد ۳۱ ســـالگی خـــود شـــد( ایـــن 
ـــردم  ـــع مشـــکات م ـــا ضمـــن رف ـــد ت فرصـــت را ایجـــاد کنن
ـــش  ـــد دان ـــوع روز و در بع ـــه موض ـــت ب ـــن خدم ـــد ای نیازمن
ـــگاهی  ـــام جهاددانش ـــد و ن ـــدم بردارن ـــته ق ـــون گذش همچ
کـــه به عنـــوان پلـــی اســـت بیـــن دانشـــگاه و نیازهـــای 

ـــد. ـــتر بدرخش ـــرروز بیش ـــه ه جامع
ــن  ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ ــادی بـ ــی فیروزآبـ ــر دهقانـ دکتـ
ــنواره  ــره و جشـ ــان ۲۲ دوره کنگـ ــگاه رویـ ــه پژوهشـ کـ
بین المللـــی را تجربـــه کـــرده اســـت، گفـــت: ایـــن 
ــک  ــتفاده و یـ ــه اسـ ــن تجربـ ــروز از ایـ ــگاه امـ پژوهشـ
حرکـــت منطقـــه ای را آغـــاز کـــرده و به منظـــور انتقـــال 
ــژه  ــلمان به ویـ ــورهای مسـ ــه کشـ ــه بـ ــش و تجربـ دانـ
ـــته  ـــه را برداش ـــای اولی ـــا گام ه ـــیا و شـــمال آفریق ـــرب آس غ
و امیدواریـــم بـــا حمایـــت ســـازمان های بین المللـــی 
ــز  ــت نیـ ــن حرکـ ــامی ایـ ــورهای اسـ ــوص کشـ به خصـ
توســـعه یافته و بتوانـــد بـــا نشـــر ایـــن دانش هـــا مثـــل 
ــازی و  ــا شبیه سـ ــازی یـ ــل، همانندسـ ــکی تولیدمثـ پزشـ
ــد  ــب رشـ ــادی موجـ ــلول های بنیـ ــلولی و سـ ــوم سـ علـ

دانـــش در جوامـــع اســـامی شـــود.

وانا به آخرین دستاوردهای علمی
در حوزه ناباروری می پردازد

دکتـــر عبدالحســـین شـــاهوردی رییـــس پژوهشـــگاه 
ــار  ــره اظهـ ــن کنگـ ــز در ایـ ــگاهی نیـ ــان جهاددانشـ رویـ
کـــرد: تجربـــه ۲۲ ســـاله در برگـــزاری کنگره هـــا و 

ـــر  ـــان را ب ـــگاه روی ـــی پژوهش ـــی بین الملل ـــای علم برنامه ه
آن داشـــت جهـــت شـــکل گیری تعامـــل و همکاری هـــای 
مشـــترک بـــا کشـــورهای اســـامی و کشـــورهای غـــرب 
ـــازه  ـــیری ت ـــا مس ـــه وان ـــوم ب ـــا موس ـــمال آفریق ـــیا و ش آس
ــی  ــی و درمانـ ــی، پژوهشـ ــارکت های آموزشـ ــرای مشـ بـ
بـــا مراکـــز آموزشـــی، تحقیقاتـــی، درمانـــی و همچنیـــن 

محققـــان و متخصصـــان ایـــن کشـــورها بـــاز نمایـــد.
وی عنـــوان کـــرد: از ایـــن رو کنگـــره بین المللـــی 
ــاخه ای  ــوان زیرشـ ــا )WANA Congress( به عنـ وانـ
از کنگـــره بین المللـــی رویـــان بـــه ابتـــکار معاونـــت 
آموزشـــی پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی و بـــا 
ــد.  ــی شـ ــران معرفـ ــامی ایـ ــوری اسـ ــت جمهـ مرکزیـ
ــان  ــگاه رویـ ــور و پژوهشـ ــان در کشـ ــاش محققـ ــا تـ بـ
ــوم  ــل، علـ ــکی تولیدمثـ ــه پزشـ ــی در زمینـ موفقیت هایـ
ــل  ــوژی حاصـ ــادی و بیوتکنولـ ــلول های بنیـ ــلولی، سـ سـ
شـــده و در منطقـــه نیـــز شـــاهد پیشـــرفت هایی در ایـــن 

زمینه هـــا هســـتیم.
رویـــان  پژوهشـــگاه  علمـــی  هیـــات  عضـــو 
ــداد  ــن رویـ ــز ایـ ــرد: تمرکـ ــان کـ ــگاهی بیـ جهاددانشـ
علمـــی بیشـــتر بـــر گســـترش تحقیقـــات و مطالعـــات در 
ـــن  ـــی و همچنی ـــای بالین ـــل و کارآزمایی ه ـــه تولیدمث زمین
افزایـــش ارتباطـــات منطقـــه ای به ویـــژه بـــا کشـــورهای 
ـــت.  ـــمال آفریقاس ـــیا و ش ـــرب آس ـــورهای غ ـــایه، کش همس
ـــا  ـــرای برنامه ه ـــزاری و اج ـــا برگ ـــی رود ب ـــد م ـــن رو امی ازای
و پروژه هـــای علمـــی مشـــترک یـــا آموزش هـــای کوتـــاه 
ــدف  ــورهای هـ ــه کشـ ــش بـ ــال دانـ ــدت انتقـ و بلندمـ

صـــورت پذیـــرد.
ـــت  ـــا حمای ـــتیم ب ـــدوار هس ـــرد: امی ـــان ک وی خاطرنش
ــس  ــازمان کنفرانـ ــژه سـ ــی به ویـ ــازمان های بین المللـ سـ
ــزاری  ــامی برگـ ــورهای اسـ ــن کشـ ــامی و همچنیـ اسـ
ـــکاری  ـــا هم ـــود و ب ـــران نش ـــه ای ـــدود ب ـــره مح ـــن کنگ ای
کشـــورهای منطقـــه وانـــا بـــه یـــک حرکـــت منطقـــه ای 
تبدیـــل گـــردد؛ به گونـــه ای کـــه هرســـال کنگـــره وانـــا 
ــود.  ــزار شـ ـــا برگـ ــه وان ــورهای منطقـ ــی از کشـ دریکـ
بـــرای برگـــزاری اولیـــن کنگـــره وانـــا موضـــوع پزشـــکی 

تولیدمثـــل در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.
رویـــان  پژوهشـــگاه  علمـــی  هیـــات  عضـــو 
ـــه  ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک ـــگاهی اظه جهاددانش
هرســـال یـــک حـــوزه از فعالیت هـــای نامبـــرده دنبـــال 
می شـــود، امیـــد اســـت ســـال آینـــده ســـلول های 
بنیـــادی موضـــوع کنگـــره وانـــا باشـــد. تفـــاوت وانـــا بـــا 
ــری از  ــا بهره گیـ ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ــا ایـ ــر کنگره هـ دیگـ
ــطح  ــخنرانی ها در سـ ــوان از سـ ــازی می تـ ــات مجـ امکانـ

ــرد. ــره بـ ــده بهـ ــورت زنـ ــور به صـ ــد کشـ چنـ
ــور  ــج کشـ ــال در پنـ ــه ۲ روزه امسـ ــت: برنامـ وی گفـ

امیدواریـــم  می شـــود.  پخـــش  مســـتقیم  به صـــورت 
ــطحی  ــم در سـ ــز بتوانیـ ــی نیـ ــای آتـ ــه در برنامه هـ کـ
گســـترده تر ایـــن برنامـــه را در کشـــورهای بیشـــتری 
ـــادآور  ـــد ی ـــن بای ـــم. همچنی ـــش دهی ـــده پوش ـــورت زن به ص
شـــوم همکارانـــم تمـــام ســـعی خـــود را داشـــته اند تـــا 
ـــان  ـــه متخصص ـــا هم ـــد ت ـــه روز باش ـــب ب ـــکان مطال ـــد ام ح
ـــد. ـــب کنن ـــره الزم را کس ـــد از آن به ـــگران بتوانن و پژوهش

در ایـــن همایـــش دکتـــر حمیدرضـــا بیدخـــوری 
ــوی  ــان رضـ ــگاهی خراسـ ــازمان جهاددانشـ ــس سـ رییـ
افـــزود: منطقـــه جغرافیایـــی وانـــا مخفـــف غـــرب آســـیا 
و شـــمال آفریقاســـت و یـــک طبقه بنـــدی اجتماعـــی 
ــباهت های  ــا شـ ــرزمین هایی بـ ــکل از سـ ــی متشـ فرهنگـ
ــی  ــره بین المللـ ــن کنگـ ــزاری اولیـ ــت، برگـ ــدد اسـ متعـ
وانـــا در شـــهر مشـــهد انتخابـــی هوشـــمندانه از ســـوی 
مدیـــران پرافتخـــار پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی 

بـــوده اســـت.
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی 
بـــا بیـــان ایـــن کـــه مشـــهد مقـــدس در منطقـــه وانـــا 
ـــی  ـــر جغرافیای ـــاً از نظ ـــه صرف ـــتثنایی دارد، ن ـــی اس موقعیت
بلکـــه بـــه دلیـــل پیوندهـــای عمیـــق فرهنگـــی ایفـــای 
ـــدس  ـــهر مق ـــن ش ـــهد دومی ـــزود: مش ـــد، اف ـــش می کن نق
ـــگر  ـــون گردش ـــش از ۲۰ میلی ـــاالنه بی ـــان، س ـــزرگ جه ب
و زائـــر را بـــه خـــود جـــذب می کنـــد کـــه بســـیاری از 

ــد. ــا می آینـ ــه وانـ ــا از منطقـ آن هـ
کـــرد: ســـازمان  بیدخـــوری خاطرنشـــان  دکتـــر 
ــار  ــل چهـ ــه دلیـ ــوی بـ ــان رضـ ــگاهی خراسـ جهاددانشـ
و  فنـــاوری  پژوهشـــی،  مؤثـــر  فعالیت هـــای  دهـــه 
ـــهرت  ـــه ش ـــه جامع ـــود ب ـــکی خ ـــی پزش ـــات تخصص خدم
دارد. ویژگـــی ممتـــاز ایـــن نهـــاد در اولویـــت قـــرار دادن 
اقشـــار کمتـــر برخـــوردار اســـت. مراکـــز تحقیقاتـــی مـــا 
عفونت هـــای  و  ســـرطان  بنیـــادی،  ســـلول های  روی 
ــات  ــد و خدمـ ــز دارنـ ــون تمرکـ ــق خـ ــه از طریـ منتقلـ
ـــج  ـــامل پن ـــوی ش ـــان رض ـــگاهی خراس ـــکی جهاددانش پزش
آزمایشـــگاه تشـــخیصی، ۲ کلینیـــک دندانپزشـــکی، یـــک 
ـــک  ـــک کلینی ـــی و ی ـــک داخل ـــک کلینی ـــرطان، ی ـــز س مرک

چنـــد تخصصـــی ژنتیکـــی اســـت.
ــان  ــگاه رویـ ــه پژوهشـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
کنـــار جهـــاد خراســـان  در  در ۱۵ ســـال گذشـــته 
ــهد نقـــش موثـــری  ــگاه فردوســـی مشـ رضـــوی و دانشـ
بنیـــادی  ســـلول های  بین المللـــی  کنسرســـیوم  در 
نمـــوده  ایفـــا   MashhadStemCells مشـــهد 
ــه داد:  ــته، ادامـ ــمندی داشـ ــیار ارزشـ ــج بسـ ــه نتایـ کـ
ـــه  ـــگاهی در زمین ـــان جهاددانش ـــگاه روی ـــارکت پژوهش مش
پژوهش هـــا و درمـــان نابـــاروری در اســـتان مـــا بســـیار 

ــت. ــارک اسـ مبـ
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برگـزار

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 1۸ اردیبهشـــت: 
مراســـم اختتامیـــه شـــانزدهمین دوره طـــرح ملـــی 
ـــا  ـــر حمیدرض ـــور دکت ـــا حض ـــر« ب ـــرز پرگه ـــران؛ م »ای
طیبـــی ، دکتـــر محمدمهـــدی بـــرادران معـــاون وزیـــر 
صمـــت، مهنـــدس ســـعید عمرانـــی معـــاون دادســـتان 
کل کشـــور و تقدیـــر از برگزیـــدگان طـــرح بـــه همـــت 
مرکـــز گردشـــگری علمـــی – فرهنگـــی ســـازمان 
ـــزار  ـــه جهاددانشـــگاهی برگ ـــران وابســـته ب دانشـــجویان ای

شـــد.

توسعه و پیشرفت به مساله اول کشور 
تبدیل شود

نیروی  تربیت  بر  تاکید  با  مراسم  این  در  طیبی  دکتر 
مهم ترین  از  یکی  کرد:  اظهار  کشور  توسعه  برای  انسانی 
انسانی  نیروی  تربیت  کشور،  توسعه  بحث  در  موضوعات 
تربیت  در  مهم  شاخصه های  از  یکی  و  است  توسعه یافته 
نیروی انسانی نیز بحث خودباوری و مجهز شدن به ساح 

علم و فناوری است.
وی با اشاره به این که خودباوری زمانی ارزشمند است 

که به ساح علم مجهز باشیم و مشکات و مسائل کشور 
انقاب  از  پیش  دانشجویان  گفت:  کنیم،  را خودمان حل 
در  خودباوری  عدم  که  بودند  مواجه  شرایطی  با  اسامی 
اقتدار  به  توسعه  با  که  غربی هایی  و  می شد  تبلیغ  کشور 
علمی و دفاعی دست یافته بودند، می گفتند جهان سومی ها 

نمی تواند مشکات خود را حل کنند.
دکتر طیبی بیان کرد: با پیروزی انقاب اسامی مساله 
این  به  جوانان  و  شد  مطرح  جوانان  در  خودباوری  ایجاد 
علمی،  حوزه های  تمام  در  می توانند  که  رسیدند  باور 
یکی  انجام دهند.  بزرگی  کارهای   ... و  فرهنگی  آموزشی، 
از علل تشکیل جهاددانشگاهی نیز ایجاد سازمانی علمی ـ 
فرهنگی برای تربیت نیروی انسانی و ایجاد خودباوری در 

علم و فناوری بود.
وی با بیان این که هدف اصلی علم، حل مشکات جامعه 
و  علمی  توسعه  دلیل  همین  به  داد:  ادامه  است  کشور  و 
فناورانه و آموزشی یکی از اهداف اصلی این نهاد در نظر 
جوانان  شد،  انجام  که  برنامه ریزی هایی  با  و  شد  گرفته 
جهادی در حوزه علمی و فناوری )مانند پژوهشگاه رویان( 
اثبات کردند که می توانند در مرز علم حرکت کرده و علم 

را به فناوری تبدیل کنند.
این که  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  پیشین  رییس 
در  را  خودباوری  جهاددانشگاهی  مختلف  فعالیت های 
ایجاد شرکت های  به  امر منجر  این  و  تقویت کرد  جوانان 
ملی  طرح  داد:  ادامه  شد  کشور  در  فراوانی  دانش بنیان 
»ایران؛ مرز پرگهر« نیز در همین راستا بود تا دانشجویان 
با فعالیت های علمی گذشته و همچنین فناوری های امروز 

جهاد و کشور به خوبی آشنا شوند.
نیروی  تربیت  این که در بحث  به  اشاره  با  دکتر طیبی 
انسانی توسعه یافته یکی از موضوعات مهم این است که باور 
کنیم تصمیم گیری در کشور باید مبنای علمی داشته باشد 

 »ایران؛ مرز پرگهر« طرحی برای آشنایی 
دانشجویان با فعالیت های علمی کشور
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فرهنگی  معاونت  خوب  بسیار  فعالیت های  از  یکی  افزود: 
جهاددانشگاهی برای توسعه این فرهنگ برگزاری مسابقات 
علمی  بحث های  آن  طی  که  است  دانشجویی  مناظرات 

فراوانی در رابطه با مسائل مختلف کشور انجام می شود.
وی بیان کرد: خوشبختانه در دوران انقاب اسامی به اندازه کافی 
الگوسازی شده و اثبات شده است توان حل بزرگ ترین مشکات 
کشور را داریم و آنچه باید اتفاق بیافتد تبدیل شدن بحث پیشرفت و 

تحقق اقتدار اقتصادی و دفاعی به مساله اول کشور است.
دکتر طیبی تصریح کرد: با توجه به وجود نیروی فرهیخته 
عموم  به  توسعه،  برنامه  دو  با  می توانیم حداکثر  در کشور، 

اهداف توسعه ای کشور دست پیدا کنیم.

طرح »ایران؛ مرز پرگهر« از جذاب ترین 
برنامه های جهاددانشگاهی است

فرهنگی  معاون  رحیمیان  جمال  دکتر  ادامه  در 
جهاددانشگاهی اظهار کرد: سال ۸۴ با اجرای نظرسنجی 
دانشجویی  اردوهای  که  شد  مشخص  تهران،  دانشگاه  در 
توجه  با  و  دارد  دانشجویان  برای  را  جذابیت  بیشترین 
که  خوبی  کارهای  وجود  و  انقاب  از  دهه   ۳ گذشت  به 
دوره  اولین  داشت،  ضرورت  آن ها  با  دانشجویان  آشنایی 
طرح »ایران؛ مرز پرگهر« در همان سال برگزار شد و امروز 

به شانزدهمین دوره رسیده است.
و  جذاب ترین  از  یکی  طرح  این  اینکه  بیان  با  وی 
پرشورترین برنامه های جهاددانشگاهی است که سال به سال 
روند تکاملی خود را طی می کند، گفت: زمانی که گزارش 
این طرح به رهبر انقاب ارائه شد، معظم له خطاب به وزرا 
فرمودند که این کار از دغدغه های من است تا جوانان با 

فعالیت های این چنینی آشنا شوند.
طرح  این  دوره  پانزده  این که  بیان  با  رحیمیان  دکتر 

به صورت  کرونا  وجود  دلیل  به  شانزدهم  دوره  و  حضوری 
تمامی  امیدواریم  کرد:  بیان  شد،  برگزار  غیرحضوری 
در  طرح  این  بهتر  چه  هر  برگزاری  در  اثرگذار  نهادهای 
تا  سال های آتی کمک کنند. جهاددانشگاهی آماده است 
میزبان دانشجویان و جوانان در بازدید از میراث فرهنگی، 

فناورانه و تکنولوژی در سراسر کشور باشد.

کمبود مبلغ صنعتی در نقاط محروم کشور
در ادامه، دکتر محمدمهدی برادران معاون وزیر صمت 
خانه صنعت کاران  و  مجموعه جهاددانشگاهی  از  تشکر  با 
ایران گفت: امیدوارم تداوم این طرح یکی از مسائل مهم 

در صنعت را حل کند.
تا  اینکه تمامی کشورها در تاش هستند  بیان  با  وی 
در صنعت و توسعه دارای نام و نشانی ویژه از خود باشند، 
گفت: دانشجویان حاضر در طرح ایران مرز پرگهر، مبلغان 

گردشگری کشور هستند.
صمت  وزارت  فعالیت های  از  یکی  داد:  ادامه  برادران 
انجام آمایش صنعتی به تفکیک استان های مختلف است و 
این آمایش زمانی موفق است که هویت سازی خاص خود 
را نیز داشته باشد که می تواند از سوی دانشجویان طرح 

ایران مرز پرگهر انجام شود.
وی، یکی از چالش های کشور را کمبود مبلغ صنعتی در 
نقاط محروم کشور عنوان کرد و ادامه داد: صنایع مختلفی 
در گوشه و کنار کشور وجود دارد که معرفی آن به مردم 
انجام  باید  که  است  ما  دوش  بر  مهم  رسالتی  جهانیان  و 
شود. دشمنان به دنبال تخریب صنعت ما هستند؛ باید در 
برابر این دشمنی ها نیز ایستاد. امیدوارم جمع دانشجویان 
این طرح ملی به جایی برسد که تک تک ایشان یک مبلغ 

صنعتی برای صنایع مختلف کشور باشند.

توسعه گردشگری با نگاه جدید
در ادامه سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور نیز 
طی سخنانی با بیان اینکه گردشگری صنعت بسیار بزرگی 
است که توسعه آن در کشور می تواند ما را از صادرات نفت 
بی نیاز کند، گفت: کشور ما دارای ظرفیت های بزرگی در 
زمینه گردشگری است و نیازمند آن هستیم تا گردشگری 

را با نگاه جدیدی توسعه دهیم.
بسیار  گردشگاه های  دارای  اسامی  ایران  افزود:  وی 
فراوان در اقلیم های متفاوت است و امروز استقبال فراوانی 
جوانان  و  می شود  ایران  فرهنگی  میراث  و  گردشگری  از 
توسعه  زمینه  در  که  هستند  کشور  در  فراوانی  بااستعداد 

گردشگری از خاقیت باالیی برخوردار هستند.
هنر  در  مخاطب شناسی  مساله  داد:  ادامه  عمرانی 
موضوع بسیار مهمی است که باید بدان توجه شود. همواره 

در هر امری باید سلیقه مخاطب و ذائقه او شناخته شود.
خانه  رییس  بنی هاشمی  علیرضا  سید  ادامه  در 
موضوع  به  اشاره  با  سخنانی  طی  نیز  ایران  صنعت کاران 
مهم پیوند میان صنعت و دانشگاه اظهار کرد: هرگاه چنین 
پیوندی به خوبی برقرار شود، گره ها و مشکات کشور نیز 

به بهترین نحو حل خواهد شد.
وی ادامه داد: بر این باور هستیم که اگرچه در مسیر 
حرکت کشور به سمت توسعه و پیشرفت سنگریزه وجود 
داشته و دشمنان با تحریم و تهدید به دنبال عدم توسعه 
انقاب اسامی،  به فرموده رهبر معظم  اما  کشور هستند 
حرکت کشور به سمت توسعه است و ما شاهدیم که هر 
جا میدان صنعت کشور با حضور نخبگان جوان مواجه شد، 

پیروز و موفق بوده ایم.
بنی هاشــمی تصریــح کــرد: امــروز بــه جایگاهــی 
ــاری زیرســطحی کــه فقــط  ــاوری آبی رســیده ایم کــه فن
در انحصــار رژیــم صهیونیســتی بــود، بــه دســت جوانــان 
ــای  ــا مدت ه ــن ت ــت. همچنی ــده اس ــازی ش ــا بومی س م
ــور در  ــارد دالر ارز از کش ــروج ۹ میلی ــاهد خ ــد ش مدی
ــی در  ــدم توانای ــل ع ــه دلی ــی ب ــای دام ــوزه نهاده ه ح
نگهــداری از آن بودیــم کــه جوانــان نخبــه مــا توانســتند 
ــه  ــز ک ــی را نی ــای دام ــداری از نهاده ه ــاوری نگه ــا فن ت
ــد. ــه دســت آورن ــود، ب در انحصــار رژیــم صهیونیســتی ب

بنی هاشـمی در ادامـه بـا اشـاره بـه همـکاری بـا مرکز 
برنامه هـای  از  گردشـگری جهاددانشـگاهی گفـت: یکـی 
خانـه صنعـت کاران کشـور برگـزاری اردوهـای صنعتی در 
داخـل و خـارج از کشـور اسـت. امروز به توفیـق الهی عزم 
خـود را جـزم کـرده و در حـال حرکـت به سـمت قله های 

توسـعه بـا همراهـی جوانان نخبه کشـور هسـتیم
در ادامـه، رامین اسـدی مدیرکل توسـعه کسـب وکار و 
تأمیـن مالـی وزارت کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی نیز طی 
سـخنانی بـه توضیحاتـی در رابطـه بـا چگونگی توسـعه و 

موفقیـت طرح هـای صنعتـی و گردشـگری پرداخـت.
در پایـان ایـن مراسـم از برگزیدگان شـانزدهمین دوره 
طـرح ملـی ایـران مـرز پرگهـر در ۳ بخش عکـس، فیلم و 
محتـوا و همچنیـن مدیـران اجرایـی برتـر و شـرکت های 

برتـر همـکار در اجـرای طرح تقدیر شـد.
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برگـزار

ــی  ــی علمـ ــوزش عالـ ــه آمـ ــی موسسـ ــط عمومـ روابـ
ـــبت  ـــه مناس ـــت: ب ـــگاهی، 20 اردیبهش ـــردی جهاددانش کارب
ایـــام گرامیداشـــت مقـــام معلـــم، مراســـم نکوداشـــت 
ــردی  ــی کاربـ ــی علمـ ــوزش عالـ ــز آمـ ــان مراکـ مدرسـ
ــم  ــنبه نوزدهـ ــور، دوشـ ــر کشـ ــگاهی سراسـ جهاددانشـ
ــی  ــی علمـ ــوزش عالـ ــه آمـ ــت ماه در مؤسسـ اردیبهشـ

ــد. ــزار شـ ــگاهی برگـ ــردی جهاددانشـ کاربـ
دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی معـــاون آمـــوزش و 
کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی در ایـــن مراســـم گفـــت: 
ـــوازات  ـــور به م ـــه کش ـــد ک ـــری فرمودن ـــم رهب ـــام معظ مق
نیـــاز بـــه علـــم، بـــه پنجه هـــای کارآمـــد هـــم نیـــاز 
ـــردی  ـــی کارب ـــع علم ـــگاه جام ـــه دانش ـــک بره دارد. در ی

ـــی در کشـــور شـــد و  ـــوزش عال ـــِی آم ـــار توســـعه کّم گرفت
ـــال  ـــی اآلن در ح ـــدند ول ـــف وارد آن ش ـــر طی ـــراد از ه اف

ـــت. ـــود اس ـــی خ ـــل اصل ـــن در ری ـــرار گرفت ق
وی افـــزود: دانشـــگاه جامـــع علمـــی کاربـــردی 
ــم  ــی می خواهـ ــته، ولـ ــه داشـ ــان توجـ ــه مدرسـ بـ
ــگاه خواهـــش  ــن دانشـ ــئولین ایـ ــم از مسـ ــاز هـ بـ
کنـــم کـــه موضـــوع مدرســـان را حرفه ای تـــر و 
ــت  ــان هویـ ــه مدرسـ ــد و بـ ــال کنیـ ــر دنبـ دقیق تـ
بیشـــتری بدهیـــد و در ایـــن زمینـــه از تجربیـــات 

ــد. ــره ببریـ ــارج بهـ داخـــل و خـ
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــوزش و کارآفرینـ ــاون آمـ معـ
افـــزود: در ســـایر دانشـــگاه ها، ایـــن اعضـــای هیـــات 
ـــد  ـــت می دهن ـــگاه هوی ـــه دانش ـــه ب ـــتند ک ـــی هس علم
ولـــی مـــا در دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی عضـــو 
هیـــات علمـــی نداریـــم و تمـــام بـــار بـــر دوش 
ـــت  ـــروری اس ـــت ض ـــن جه ـــه همی ـــت. ب ـــان اس مدرس
ـــتری داده  ـــت بیش ـــگاه هوی ـــن دانش ـــان ای ـــه مدرس ب

شـــود.

ده درصد از ظرفیت پذیرش 
دانشگاه علمی ـ کاربردی متعلق به 

جهاددانشگاهی است
ـــودرزی،  ـــی گ ـــر محمدعل ـــم، دکت ـــن مراس ـــاز ای در آغ
ــردی  ــی کاربـ ــی علمـ ــوزش عالـ ــه آمـ ــس موسسـ رئیـ

همکاری سه هزار مدرس با این مراکز؛

برگزاری مراسم نکوداشت مدرسان مراکز آموزش 
علمی کاربردی جهاددانشگاهی
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جهاددانشـــگاهی بـــه ارائـــه گزارشـــی از عملکـــرد 
موسســـه پرداخـــت و گفـــت: یکـــی از وظایفـــی کـــه 
ـــاد  ـــنامه جه ـــده دارد و در اساس ـــر عه ـــگاهی ب جهاددانش
هـــم قیـــد شـــده اســـت، اجـــرای دوره هـــای علمـــی 
کاربـــردی اســـت. ایـــن مســـئله زمانـــی در اساســـنامه 
ـــع  ـــگاه جام ـــوز دانش ـــه هن ـــد ک ـــگاهی درج ش جهاددانش

کار خـــود را آغـــاز نکـــرده بـــود.
وی افـــزود: امـــروز در تمـــام مناطـــق کشـــور و 
ــم و  ــردی داریـ ــز علمـــی کاربـ ــتان ها، مرکـ ــام اسـ تمـ
امیدواریـــم بتوانیـــم مأموریت هـــای جهاددانشـــگاهی را 

بـــه انجـــام برســـانیم.
از ۲۱ هـــزار  بیـــش  امـــروز  گـــودرزی گفـــت: 
دانشـــجوی فعـــال داریـــم و همـــواره ده درصـــد از 
ـــق  ـــردی متعل ـــی ـ کارب ـــگاه علم ـــرش دانش ـــت پذی ظرفی

ــت ــوده اسـ ــگاهی بـ ــه جهاددانشـ بـ
ـــردی  ـــی ـ کارب ـــی علم ـــوزش عال ـــه آم ـــس موسس ریی
ـــه  ـــدی ک ـــا رص ـــبختانه ب ـــزود: خوش ـــگاهی اف جهاددانش
ـــان  ـــوم فارغ التحصی ـــد عم ـــخص ش ـــم مش ـــام دادی انج
موسســـه توانســـتند شـــرایط بهتـــری را از جهـــت 

اشـــتغال دارا باشـــند.
ــزار  ــه هـ ــکاری سـ ــه همـ ــاره بـ ــا اشـ ــودرزی بـ گـ
ـــزود: مدرســـان  ـــن موسســـه و مراکـــز آن اف ـــا ای مـــدرس ب
همـــکار موسســـه علمـــی ـ کاربـــردی جهاددانشـــگاهی 
ــوری  ــتانی و کشـ ــده اسـ ــان برگزیـ ــواره از مدرسـ همـ
ــر  ــز برتـ ــزء مراکـ ــواره جـ ــا همـ ــز مـ ــد و مراکـ بوده انـ

ــد. ــمار می آینـ ــه شـ ــور بـ کشـ
ـــا  ـــارات م ـــی از انتظ ـــرد: یک ـــد ک ـــان تاکی وی در پای
ــته های  ــف رشـ ــان در تعریـ ــه مدرسـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
جدیـــد و به روزرســـانی رشـــته های تحصیلـــی موجـــود 

ـــد. ـــک کنن ـــا کم ـــه م ب

تسهیل فرآیند جذب اساتید در 
دانشگاه علمی کاربردی

در ادامـــه نشســـت، دکتـــر نغمـــه فعـــال همدانـــی، 
ــع  ــگاه جامـ ــان دانشـ ــور مدرسـ ــز امـ سرپرســـت مرکـ
رکـــن  گفـــت:  ســـخنانی  در  کاربـــردی  علمـــی 
کـــه  اســـتادانی هســـتند  مهارتـــی،  آموزش هـــای 
متناســـب بـــا مأموریـــت دانشـــگاه علمـــی ـ کاربـــردی 

در ایـــن دانشـــگاه تدریـــس می کننـــد.
وی افـــزود: در حـــال حاضـــر جـــذب مـــدرس 
در دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی یکبـــار در ســـال 
انجـــام می شـــود. ایـــن محدودیـــت در پذیـــرش 
ــکل  ــا مشـ ــردی را بـ ــی کاربـ ــز علمـ ــتاد، مراکـ اسـ
مواجـــه می کنـــد و برخـــی مؤسســـات در طـــی 
ســـال نمی تواننـــد بـــرای خودشـــان مـــدرس جـــذب 
ـــی  ـــه آمادگ ـــینی ک ـــتیم مدرس ـــف هس ـــا موظ ـــد. م کنن
تدریـــس داشـــته باشـــند را بـــرای ایـــن مراکـــز 
تأمیـــن کنیـــم. بـــه همیـــن جهـــت بنـــا داریـــم در 
ـــکاری  ـــه هم ـــوت ب ـــار دع ـــل دو ب ـــال حداق ـــول س ط
ـــار  ـــر و یکب ـــرم مه ـــل از ت ـــار قب ـــیم و یکب ـــته باش داش
قبـــل از تـــرم بهمـــن فراخـــوان خواهیـــم داد. در 
طـــول فاصلـــه بیـــن دو تـــرم هـــم اگـــر نیـــاز بـــود 
مدرســـین جدیـــد جـــذب شـــوند، ایـــن مشـــکل بـــا 
ـــی  ـــه داد: یک ـــال ادام ـــت. فع ـــع اس ـــل رف ـــه قاب مکاتب
ــن  ــردی ایـ ــی کاربـ ــگاه علمـ ــوت دانشـ ــاط قـ از نقـ
اســـت کـــه مدرســـین باتجربـــه و خبـــره را جـــذب 
می کنـــد. در ایـــن دانشـــگاه هیئـــت ممیـــزه بـــرای 
ــای  ــد و در ماه هـ ــره کار می کنـ ــاتید خبـ ــد اسـ تأییـ
آتـــی پرونده هـــای مربـــوط بـــه ایـــن حـــوزه مـــورد 

بررســـی قـــرار خواهـــد گرفـــت.

دانشگاه جامع باید به جایگاه اصلی 
خود بازگردد

دکتـــر عبدالرضـــا مجدالدیـــن، مدیـــرکل دفتـــر 
معاونـــت  بـــازار  و  صنعـــت  دانـــش  هماهنگـــی 
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری نیـــز در 
ــی ـ  ــع علمـ ــگاه جامـ ــت: دانشـ ــم گفـ ــن مراسـ ایـ
ـــی  ـــگاه اصل ـــه جای ـــود و ب ـــا ش ـــد احی ـــردی بای کارب

ــردد. ــود بازگـ خـ
ــدن  ــندی از روی کار آمـ ــراز خرسـ ــن ابـ وی ضمـ
تیـــم مدیریتـــی جدیـــد دانشـــگاه و بـــا توجـــه بـــه 
ماقـــات اخیـــر معاونـــت علمـــی ریاســـت جمهـــوری 
بـــا رییـــس دانشـــگاه جامـــع و بـــه اســـتناد تاکیـــد 
رهبـــر معظـــم انقـــاب بـــر توســـعه مراکـــز علمـــی 
ـ کاربـــردی، خواســـتار همـــکاری مجـــدد جهـــاد 
ـــی  ـــع علم ـــگاه جام ـــا دانش ـــرو ب ـــاورزی و وزارت نی کش

ـ کاربـــردی شـــد.
ـــگاه  ـــد جای ـــع بای ـــگاه جام ـــزود: دانش ـــن اف مجدالدی
خـــود را در برنامـــه هفتـــم توســـعه بـــه دســـت آورده، 
بـــه دوره هـــای پودمانـــی ارزش داده و از فضاهـــای 
موجـــود در مراکـــز و واحدهـــای اســـتانی جهـــت 
ـــتفاده  ـــاق اس ـــای خ ـــوآوری و خانه ه ـــز ن ـــداث مراک اح
ــی  ــت علمـ ــای معاونـ ــد از کمک هـ ــا بتواننـ ــد تـ کنـ

شـــوند. بهره منـــد  ریاســـت جمهوری 

نقش مدرسان مراکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی در تحقق اهداف

 شعار سال
ـــه مراســـم نکوداشـــت  ـــز در پیامـــی ب ـــر طیبـــی نی دکت
ـــر  ـــگاهی ب ـــردی جهاددانش ـــی کارب ـــز علم ـــان مراک مدرس
ـــد  ـــال تاکی ـــعار س ـــداف ش ـــق اه ـــا در تحق ـــش آن ه نق

ـــرد. ک
ـــین  ـــس پیش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــام دکت در پی
جهاددانشـــگاهی آمـــده اســـت:تربیت نیـــروی انســـانی 
متخصـــص متعهـــد و توانمنـــد در تولیـــد علـــم و 
فنـــاوری بـــا تاکیـــد بـــر رویکـــرد آمـــوزِش مهارتـــی، 
پژوهـــش محـــور و فنـــاوری محـــور و ارائـــه خدمـــات 
ــِی  ــای تخصصـ ــر آموزش هـ ــد بـ ــا تاکیـ ــی بـ آموزشـ
پیشـــرفته کاربـــردی و تکمیلـــی به منظـــور ارتقـــاء 
توانمندی هـــای مهارتـــی و حرفـــه ای بـــا اســـتفاده 
ــی و  ــه ملـ ــی در عرصـ ــن آموزشـ ــای نویـ از فناوری هـ
بین المللـــی از مأموریت هـــای اصلـــِی جهاددانشـــگاهی 
ــه  ــی از جامعـ ــح و علمـ ــنجی صحیـ ــاِس نیازسـ براسـ

اســـت.
جهاددانشـــگاهی  مأموریت هـــا،  ایـــن  منظـــر  از 
آموزشـــِی  و  فرهنگـــی  علمـــی،  نهـــاد  به عنـــوان 
برآمـــده از انقـــاب اســـامی نیـــز نقشـــی بی بدیـــل و 
ـــور  ـــی کش ـــوزش مهارت ـــام آم ـــعه نظ ـــر در توس انکارناپذی
ایفـــا می کنـــد و می توانـــد به عنـــوان یـــک شـــریک و 
ـــردی  ـــی ـ کارب ـــع علم ـــگاه جام ـــگِی دانش ـــراه همیش هم
باشـــد و در مســـیر توســـعه نظـــام آمـــوزش مهارتـــی 
ــش از  ــا، در دوران بیـ ــن مدعـ ــردارد. ایـ ــور گام بـ کشـ
ـــعه  ـــیر توس ـــگاهی وارد مس ـــه جهاددانش ـــه ای ک ـــه ده س
آموزش هـــای مهارتـــی شـــده اســـت، به خوبـــی دیـــده 

می شـــود.
ـــی  ـــوزش مهارت ـــام آم ـــت نظ ـــال، اهمی ـــن ح در همی
و مأموریت هـــای جهاددانشـــگاهی در ایـــن زمینـــه، بـــا 
تاکیـــد مقـــام معظـــم رهبـــری )مدظلـــه( بـــر تولیـــد، 
 ۱۴۰۱ ســـال  در  آفریـــن  اشـــتغال  و  دانش بنیـــان 
ــان  ــد ایشـ ــت. تاکیـ ــه اسـ ــدان یافتـ ــی دوچنـ اهمیتـ
ــد  ــه کارآمـ ــه پنجـ ــاز بـ ــا و نیـ ــعه مهارت هـ ــر توسـ بـ

در کنـــار احتیـــاج بـــه علـــم، فرصـــت خوبـــی بـــرای 
نقش آفرینـــی مراکـــز آمـــوزش علمـــی ـ کاربـــردی 
جهاددانشـــگاهی در سراســـر کشـــور فراهـــم آورده تـــا 
ـــئولیِت  ـــار مس ـــده ای از ب ـــش عم ـــِن بخ ـــا برعهده گرفت ب
ــگاهی  ــکای جهاددانشـ ــه اتـ ــا، نقطـ ــن مأموریت هـ ایـ
ــام  ــداف نظـ ــق اهـ ــوی تحقـ ــت به سـ ــیر حرکـ در مسـ
جمهـــوری اســـامی ایـــران باشـــند. در ایـــن میـــان، 
ـــژه  ـــردی، به وی ـــی ـ کارب ـــوزش علم ـــز آم ـــان مراک مدرس
ــق  ــی در تحقـ ــش مهمـ ــگاهی، نقـ ــز جهاددانشـ مراکـ
ــر  ــال ۱۴۰۱ بـ ــعار سـ ــده در شـ ــن شـ ــداف تبییـ اهـ
ـــرایط و  ـــه ش ـــه ب ـــتلزم توج ـــر مس ـــن ام ـــد. ای ـــده دارن عه
ـــور  ـــری تبل ـــهید مطه ـــه ش ـــه در اندیش ـــت ک ـــی اس لوازم

یافتـــه اســـت.
ـــن  ـــری تبیی ـــی مطه ـــهید مرتض ـــتاد ش ـــه اس چنان ک
ــی  ــون چراغـ ــان، همچـ ــتادان و مدرسـ ــد، اسـ کرده انـ
پرفـــروغ، بـــا احاطـــه و پختگـــِی علمـــی، نـــو بـــودن 
ـــش ها،  ـــه پرس ـــخگویی ب ـــی، پاس ـــت علم ـــب، مدیری مطل
تدریـــس دل نشـــین، بیـــان مســـائل کاربـــردی و نـــو، 
ـــجویان  ـــد در دانش ـــع و نق ـــق، تتب ـــه تحقی ـــت روحی تقوی
ــا  ــال، حـــس مهربانـــی و همـــدردی بـ و در عیـــن حـ
آنـــان، رعایـــت انصـــاف در ارزشـــیابی، خوش خلقـــی و 
ـــر در  ـــت و تفک ـــرورش خاقی ـــرای پ ـــاش ب ـــاری و ت بردب
دانشـــجویان، نقـــش بی نظیـــری در پیشـــرفت جامعـــه 

ــد. ــا می کننـ ایفـ
امـــروزه، گام نهـــادن در مســـیر انقـــاب، مســـتلزم 
ـــاز  ـــوان و آینده س ـــل ج ـــه نس ـــش ب ـــش از پی ـــه بی توج
موردنیـــاِز  مهارت هـــای  و  اســـتعدادها  پـــرورش  و 
جامعـــه در میـــان آن هاســـت کـــه بی تردیـــد، بخـــش 
ــتادان و  ــر عهـــده اسـ ــر بـ ــِم ایـــن وظیفـــه خطیـ مهـ
ـــام،  ـــدِی تم ـــا هنرمن ـــه ب ـــت ک ـــدی اس ـــان ارجمن مدرس
ــرفت  ــیر پیشـ ــت در مسـ ــرای حرکـ ــجویان را بـ دانشـ

ــد. ــاده می کننـ ــور آمـ کشـ
ـــاد  ـــم، ی ـــتاد و معل ـــام اس ـــت مق ـــام گرامیداش در ای
و خاطـــره معلـــم شـــهید، اســـتاد مرتضـــی مطهـــری 
ــی  ــاه فرصتـ ــه در کوتـ ــم؛ او کـ ــی می داریـ را گرامـ
کـــه تـــا زمـــان شـــهادت در اختیـــار داشـــت، بـــه 
تبییـــن مســـیر انقـــاب اســـامی بـــه رهبـــری 
امـــام خمینـــی )ره( پرداخـــت و در عمـــر پربرکـــت 
ــه  ــای گذاشـــت کـ ــاری از خویـــش به جـ ــود، آثـ خـ
ــاب  ــهیِد انقـ ــِم شـ ــگاه معلـ ــد در جایـ او را بی تردیـ

اســـامی قـــرارداد.
روز معلـــم کـــه به درســـتی، بـــا گرامیداشـــِت یـــاد 
ایـــن معلـــم بـــزرگ گـــره خـــورده، یـــادآوِر شـــکوه و 
عظمـــت زنـــان و مـــردان پاکباختـــه ای اســـت کـــه در 
ـــن  ـــت، زیباتری ـــم و تربی ـــه تعلی ـــخ، در عرص ـــول تاری ط
جلوه هـــای عشـــق و ایثـــار را بـــه نمایـــش گذاشـــته اند 

ـــد. ـــد بیافرینن ـــا امی ت
اینجانـــب، ضمـــن تبریـــک ایـــام گرامیداشـــت 
ـــرام  ـــگزاری و احت ـــب سپاس ـــم مرات ـــم و تقدی ـــام معل مق
ـــز  ـــِی مراک ـــان گرام ـــِر مدرس ـــر پُرمه ـــه محض ـــش ب خوی
ـــال  ـــد متع ـــردی جهاددانشـــگاهی، از خداون ـــی ـ کارب علم
می خواهـــم توفیـــق رهـــروی در مســـیر درخشـــان 
ـــهدا  ـــام ش ـــهدا، ام ـــه ش ـــه ک ـــامی را آن گون ـــاب اس انق
و رهبـــری معظـــم تبییـــن نموده انـــد، نصیـــب همـــه 

ـــد. َ ـــا گردان م
ـــز  ـــان مراک ـــت مدرس ـــم نکوداش ـــت، مراس ـــی اس گفتن
آمـــوزش عالـــی علمـــی ـ کاربـــردی جهاددانشـــگاهی 
سراســـر کشـــور بـــا عنـــوان »جـــان روشـــن« برگـــزار 
ـــوری  ـــده کش ـــان برگزی ـــی از مدرس ـــد و در آن از جمع ش
و اســـتانی مراکـــز آمـــوزش عالـــی علمـــی ـ کاربـــردی 

ـــدند. ـــر ش ـــگاهی تقدی جهاددانش
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 20 اردیبهشـــت: 
همایـــش مالکیـــت فکـــری در صنایـــع خـــاق و 
ــت  ــری مالکیـ ــت سراسـ ــراه نشسـ ــه همـ ــی بـ فرهنگـ
فکـــری پارک هـــای علـــم و فنـــاوری کشـــور، توســـط 
ــع  ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ پـ
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی در ســـالن همایش هـــای 
بین المللـــی دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ برگـــزار شـــد.

ــس  ــخو رییـ ــی خوشـ ــین ایمانـ ــر محمدحسـ دکتـ
ــع  ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ پـ
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی در ایـــن همایـــش گفـــت: 
مـــا نمی توانیـــم دانـــش، فنـــاوری، خاقیـــت، تشـــویق 
ــه  ــد نتیجـ ــا بداننـ ــه آن هـ ــدون این کـ ــان را بـ جوانـ
ـــک  ـــزان مال ـــه می ـــا چ ـــد و ت ـــا می رس ـــه کج ـــان ب کارش
ــن  ــم. اهمیـــت ایـ ــم کنیـ ــتند را فراهـ ــان هسـ ایده شـ

ـــری در  ـــت فک ـــازمان مالکی ـــا س ـــد ت ـــث ش ـــوع باع موض
جهـــان تشـــکیل شـــود و روزی را بـــه آن اختصـــاص 
ــال تحقـــق  ــا بـــه دنبـ دهـــد. امـــروزه همـــه دولت هـ

ایـــن قضیـــه هســـتند.
ـــی  ـــردازان ایران ـــده پ ـــر ای ـــال حاض ـــزود: در ح وی اف
نمی داننـــد کـــه هنگامی کـــه ایـــده ای بـــه ذهنشـــان 
خطـــور پیـــدا می کنـــد بـــه کجـــا مراجعـــه کننـــد و 
آن را بـــه ثبـــت برســـانند تـــا اتفـــاق بـــدی بـــرای آن 
ایده شـــان رخ ندهـــد و ســـر از جـــای دیگـــری در 

نیـــاورد.
دکترایمانـــی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه امســـال 
ــرده  ــد کـ ــوان تاکیـ ــر جـ ــر قشـ ــو بـ ــازمان وایپـ سـ
ــاله  ــد مسـ ــران بایـ ــز در ایـ ــا نیـ ــت: مـ ــت، گفـ اسـ
مالکیـــت فکـــری را ســـاماندهی کنیـــم. خوشـــبختانه 
اکنـــون در وزارت علـــوم تحقیقـــات و فنـــاوری بـــا 
ـــاله  ـــن مس ـــه ای ـــد ب ـــه ج ـــاوری ب ـــت فن ـــیس معاون تأس
پرداختـــه می شـــود. جلســـاتی نیـــز در پـــارک علـــوم 
و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی تشـــکیل 
ـــاد  ـــاله ایج ـــن مس ـــون ای ـــژه پیرام ـــری وی ـــم و دفت دادی

کردیـــم.
ــفانه گرچـــه هم اکنـــون  ــد کـــرد: متاسـ وی تاکیـ
ــدا  ــاله ورود پیـ ــه ایـــن مسـ ــتگاه های مختلـــف بـ دسـ
کرده انـــد امـــا یکپارچگـــی و هماهنگـــی میـــان آن هـــا 

ــود. ــده می شـ ــر دیـ کمتـ
رییـــس پـــارک ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم 
و صنایـــع فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بیـــان کـــرد: 
نشســـت ها  و  همایش هـــا  ایـــن  دل  از  امیدواریـــم 

در نخستین همایش مالکیت فکری در صنایع خالق و فرهنگی مطرح شد؛

تأسیس انجمن علمی مالکیت فکری
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ـــده  ـــاق ای ـــان خ ـــه جوان ـــم ک ـــی کنی ـــدی طراح فراین
ــرکت  ــه شـ ــن عرصـ ــد در ایـ ــه می خواهنـ ــرداز کـ پـ
ــه  ــا مراجعـ ــه کجـ ــد بـ ــد بایـ ــر بداننـ ــد راحت تـ کننـ
ــتند. ــانی هسـ ــه کسـ ــا چـ ــای آن هـ ــد و حامی هـ کننـ

دکترایمانـــی خاطرنشـــان کـــرد: در ایـــن همایـــش 
ـــتیم  ـــری هس ـــت فک ـــن مالکی ـــاد انجم ـــال ایج ـــه دنب ب
ــوم  ــی از وزارت علـ ــوز علمـ ــذ مجـ ــس از اخـ ــه پـ کـ
بتوانـــد بـــه شـــکل مســـتمر فعالیـــت خـــود را آغـــاز 
ـــش پیشـــخوان  ـــن همای ـــروز از دل ای ـــن ام ـــد. همچنی کن
مالکیـــت فکـــری رونمایـــی می شـــود کـــه بـــا افتتـــاح 
ـــعار  ـــه ش ـــالی ک ـــرداز در س ـــده پ ـــان ای ـــه جوان آن دغدغ

ــرود. ــان بـ ــت از میـ ــان اسـ آن دانش بنیـ

لزوم تأسیس مراکز داوری تخصصی 
برای حل مسائل مالکیت فکری

دبیـــر مالکیـــت فکـــری در ابتـــدای ایـــن همایـــش 
ـــی  ـــش توضیحات ـــن همای ـــرای ای ـــد اج ـــا رون ـــه ب در رابط

ـــه داد. ارائ
ســـپس ســـهراب ســـامت وکیـــل دادگســـتری 
ــرکت های  ــاور شـ ــری و مشـ ــت فکـ ــوزه مالکیـ در حـ
ــع  ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ پـ
فرهنگـــی در همایش"مالکیـــت فکـــری پارک هـــای 
ـــت  ـــب مالکی ـــش غال ـــرد: بخ ـــوان ک ـــاوری" عن ـــم و فن عل
ـــرکت  ـــک ش ـــون ی ـــاط دارد. اکن ـــاد ارتب ـــه اقتص ـــری ب فک
موفـــق بـــر اســـاس اســـتاندارد جهانـــی نیـــاز بـــه دو 
ـــر  ـــی" دارد، در غی ـــابداری" و "حقوق ـــی و حس ـــه "مال پای

ایـــن صـــورت بـــا گرفتاری هـــای فـــراوان و مشـــکات 
ـــابداری  ـــی و حس ـــزوده و مال ـــی، ارزش اف ـــدد مالیات متع
مواجـــه خواهنـــد شـــد کـــه نیـــاز بـــه مشـــاوره دائـــم 
ـــوزه  ـــر در ح ـــان ام ـــرورت دارد متولی ـــن رو ض ـــد از ای دارن

ـــد. ـــک کنن ـــراد کم ـــن اف ـــه ای ـــی ب مال

توجه به بحث مالکیت فکری
 در 5 حوزه راهبردی وزارت عتف

ـــوآوری  ـــاوری و ن ـــاون فن ـــن مع ـــی خیرالدی ـــر عل دکت
ــام  ــت: مقـ ــش گفـ ــن همایـ ــز در ایـ ــف نیـ وزارت عتـ
ـــان پیشـــرفت  ـــه بحـــث گفتم ـــری همیشـــه ب معظـــم رهب
ـــان  ـــز فرم ـــال نی ـــبختانه امس ـــه خوش ـــاوری ک ـــم و فن عل
ــتغال آفریـــن مطـــرح  ــان و اشـ ــه تولیـــد، دانش بنیـ بـ
شـــد و مـــا در وزارت علـــوم برنامه هـــای متنوعـــی در 
ـــای  ـــی از تاکیده ـــم. یک ـــوآوری داری ـــاوری و ن ـــوزه فن ح

ـــت. ـــری اس ـــت فک ـــث مالکی ـــا بح م
ــرای  ــای بـ ــوزه راهبردهـ ــج حـ ــا پنـ ــزود: مـ وی افـ
معاونـــت در دانشـــگاه ها، پارک هـــای علـــم و فنـــاوری، 
و  شبکه ســـازی  و  ورکینـــگ  نـــت  پژوهشـــگاه ها، 
نظـــام ملـــی نـــوآوری تعریـــف کرده ایـــم. در تمامـــی 
ایـــن حوزه هـــا بـــه نقـــش مالکیـــت فکـــری به شـــدت 
ـــام  ـــی نظ ـــند مل ـــث س ـــون بح ـــود. اکن ـــاهده می ش مش
نـــوآوری را ایجـــاد کردیـــم. تدریس هـــای تخصصـــی را 
ـــت  ـــث مالکی ـــرای بح ـــزی ب ـــال برنامه ری ـــم و در ح داری
فکـــری و اشـــتغال زایی و ایجـــاد پـــارک علـــم و 

ــتیم. ــی هسـ ــاوری بین المللـ فنـ

غفلت از مساله مالکیت معنوی 
عقب ماندگی کشور را رقم می زند

ــز  ــس مرک ــری ریی ــر طاه ــی می ــه محمدعل در ادام
ــاک کشــور  ــناد و ام ــازمان ثبت اس ــوی س ــت معن مالکی
ــدار  ــعه پای ــته اند توس ــی نتوانس ــای کنون ــت: در دنی گف
ــدت همــه کشــورها اســت و نقــش  ــی بلندم محــور اصل
صنایــع خــاق فرهنگــی در ایــن خصــوص بســیار 
اقتصــاد  اصلــی  ســرمایه  می شــود.  ارزیابــی  ویــژه 
خــاق، هــوش و خاقیــت ذهنــی اســت بنابرایــن 
ــد  ــوص می توانن ــن خص ــعه در ای ــورهای درحال توس کش
بــا بهره گیــری از نوآوری هــای فکــری و ظرفیت هــای 
ــوند  ــی ش ــد و مترق ــودش توانمن ــی خ ــی و فرهنگ بوم
چراکــه مــاده خــام بــرای ورود بــه ایــن صنعــت ســرمایه 

ــت. ــاق اس ــمند و خ ــانی هوش انس
ــاد  ــی اقتصـ ــای اصلـ ــی از ارکان هـ ــزود: یکـ وی افـ
مقاومتـــی، اقتصـــاد خـــاق و فرهنـــگ محـــور اســـت. 
خـــدا را شـــکر امـــروزه بـــه همـــت معاونـــت علمـــی و 
ــای  ــتاد فناوری هـ ــوری و سـ ــت جمهـ ــاوری ریاسـ فنـ
نـــرم و توســـعه خـــاق، شـــرکت های فعـــال در حـــوزه 
اقتصـــاد خـــاق فرهنگـــی به عنـــوان شـــرکت های 
دانش بنیـــان نـــوع ســـه شـــناخته شـــده و مـــورد 
حمایـــت قـــرار می گیرنـــد و امـــا مرکـــز مالکیـــت 
امـــاک کشـــور  و  معنـــوی ســـازمان ثبت اســـناد 
ســـند  صـــدور  متولـــی  یگانـــه  به عنـــوان  نیـــز 
ثبـــت مالکیت هـــای صنعتـــی و نماینـــده ســـازمان 
بین المللـــی مالکیـــت فکـــری )وایپـــو( در کشـــور 
ـــل  ـــی کام ـــوول آمادگ ـــای مس ـــر ارگان ه ـــا دیگ ـــو ب همس
ـــد  ـــه چرخـــه تولی ـــت و کمـــک ب خـــودش را جهـــت حمای
ثـــروت در اقتصـــاد خـــاق فرهنگـــی اعـــام می کنـــد.

رییـــس مرکـــز مالکیـــت معنـــوی ســـازمان ثبـــت 
اســـناد و امـــاک کشـــور ادامـــه داد: اخیـــراً بـــا 
ــه  ــم کـ ــد کردیـ ــه ای منعقـ ــگاهی تفاهم نامـ جهاددانشـ
انشـــا اهلل بتوانیـــم در حوزه هـــای آموزشـــی اقداماتـــی 
ـــی  ـــا اقدامات ـــن ب ـــم داد. همچنی ـــام خواهی ـــترکی انج مش
کـــه صـــورت گرفـــت در ســـال ۲۰۲۱ ارتقـــای هفـــت 
رتبـــه ای ایـــران را داشـــتیم و کســـب رتبـــه ۱۴ در ســـرانه 
ـــران  ـــور ای ـــرای کش ـــا ب ـــده در دنی ـــت ش ـــای ثب طرح ه

ـــت. ـــوده اس ب
وی در پایـــان گفـــت: همچنیـــن ظـــرف چنـــد روز 
آینـــده انشـــا اهلل پـــروژه تیکـــس راه انـــدازی خواهیـــم 
کـــرد. پلتفرمـــی را طراحـــی کرده ایـــم کـــه یـــک 
ارتبـــاط مســـتقیمی بـــا شـــرکت های دانش بنیـــان 
و پارک هـــای علـــم و فنـــاوری داشـــته باشـــیم و 
آموزش هـــای الزم را بـــا ایـــن پلتفـــرم در اختیـــار 

ــم. ــرار دهیـ ــاوری قـ ــم و فنـ ــای علـ پارک هـ
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برگـزار

ــت:  22 اردیبهشـ ــگاهی،  ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ســـلول های  تحقیقــــــــات  جشـــنواره  دومیـــن 
ویـــژه  ایـــران،  برتـــر  خون ســـاز  و  بنیـــادی 
همـــکاری  بـــا  زاده  قـــوام  اردشـــیر  پروفســـور 
ــی  ــی و خون شناســــــــ ــن سرطان شناســــ انجمـ
ــد  ــرطان معتمـ ــکده سـ ــران و پژوهشـ ــکی ایـ پزشـ
ــیر  ــور اردشـ ــور پروفسـ ــا حضـ ــگاهی، بـ جهاددانشـ

دکتـــر  ملـــک زاده،  رضـــا  دکتـــر  زاده،  قـــوام 
حاجتـــی،  دکتـــر جمشـــید  بیگلـــری،  علیرضـــا 
دکتـــر رامیـــن صرامـــی فروشـــانی، دکتـــر محمـــد 
پژوهشـــگران  و  اســـاتید  از  جمعـــی  و  واعظـــی 
کشـــور در تـــاالر شـــهیدان پیرویـــان بیمارســـتان 

ــد. ــزار شـ ــریعتی برگـ شـ

پروفسور قوام زاده، مصداق بارز
 یک جهادگر واقعی است

رییــس پژوهشــکده ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی 
ــادی و  ــلول های بنی ــات س ــنواره تحقیق ــن جش در دومی
ــوام  ــیر ق ــور اردش ــژه پروفس ــران، وی ــر ای ــاز برت خون س
زاده بــا اشــاره بــه خصوصیــات اخاقــی برجســته ایشــان 
ــر  ــک جهادگ ــوان ی ــرد: شــناخته شــدن به عن ــح ک تصری
بهره منــدی  نیازمنــد  جهاددانشــگاهی  مجموعــه  در 
ــک  ــی ی ــداق عین ــت و مص ــژه ای اس ــات وی از خصوصی
زاده  قــوام  پروفســور  وجــود  در  را  واقعــی  جهادگــر 

می بینیــم.
رییـــس  فروشـــانی،  صرامـــی  رامیـــن  دکتـــر   
و  جهاددانشـــگاهی  معتمـــد  ســـرطان  پژوهشـــکده 
ـــن  ـــای نوی ـــی و فناوری ه ـــلول درمان ـــه س ـــس کمیت ریی
ـــکی  ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم ـــکی وزارت بهداش پزش
در دومیـــن جشـــنواره تحقیقـــات ســـلول های بنیـــادی 
ــیر  ــور اردشـ ــژه پروفسـ ــران، ویـ ــر ایـ ــاز برتـ و خون سـ
ــوان  ــناخته شـــدن به عنـ ــرد: شـ ــد کـ ــوام زاده تاکیـ قـ
ـــد  ـــگاهی نیازمن ـــه جهاددانش ـــر در مجموع ـــک جهادگ ی
بهره منـــدی از خصوصیـــات ویـــژه ای اســـت و مصـــداق 
عینـــی یـــک جهادگـــر واقعـــی را در وجـــود پروفســـور 
قـــوام زاده می بینیـــم. یـــک پزشـــک نمونـــه کـــه 
ـــرده و  ـــه نک ـــود توج ـــخصی خ ـــع ش ـــه مناف ـــچ گاه ب هی

همـــواره بـــه فکـــر بیمـــاران بـــوده اســـت.
ـــن  ـــان در عی ـــزود: ایش ـــانی اف ـــی فروش ـــر صرام دکت

توسعه فناوری، سیاست راهبردی جهاددانشگاهی؛

تقدیر از سه طرح برتر در جشنواره تحقیقات 
سلول های بنیادی و خون ساز برتر ایران
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حـــال یـــک مدیـــر توانمنـــد و جهـــادی اســـت و تـــا 
کاری کـــه برعهده گرفتـــه اســـت را بـــه ســـرانجام 
ـــر  ـــه فک ـــواره ب ـــد و هم ـــت از کار نمی کش ـــاند، دس نرس
ـــال ها  ـــل س ـــت. حاص ـــور اس ـــردم و کش ـــه م ـــت ب خدم
ـــروز  ـــه ام ـــت ک ـــاگردانی اس ـــت ش ـــان، تربی ـــاش ایش ت
خـــود بـــه متخصصانـــی برجســـته تبدیـــل شـــده اند.

ـــار  ـــرد: افتخ ـــان ک ـــانی خاطرنش ـــی فروش ـــر صرام دکت
مـــا در پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد جهاددانشـــگاهی 
ـــوام  ـــور ق ـــتاد پروفس ـــمند اس ـــود ارزش ـــه از وج ـــت ک اس

ــتیم. ــد هسـ زاده بهره منـ
رییـــس پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد افـــزود: 
را  فنـــاوری  توســـعه  بحـــث  جهاددانشـــگاهی  در 
پیش گرفتـــه  در  راهبـــردی  سیاســـت  به عنـــوان 
ــرطان  ــکده سـ ــرد را در پژوهشـ ــن راهبـ ــن و همیـ ایـ
ـــوزه  ـــم. در ح ـــرار داده ای ـــتور کار ق ـــز در دس ـــد نی معتم
 )ATMP( ــان ــرفته درمـ ــای پیشـ ــعه فناوری هـ توسـ
تاش هـــای زیـــادی صـــورت گرفتـــه اســـت و بـــا 
حضـــور پروفســـور قـــوام زاده در پژوهشـــکده ســـرطان 
ایـــن  فعالیت هـــای  در  عطفـــی  نقطـــه  معتمـــد، 

اســـت. حاصل شـــده  مجموعـــه 
ــرد: ۸  ــان کـ ــانی خاطرنشـ ــی فروشـ ــر صرامـ دکتـ
ـــد در  ـــرطان معتم ـــکده س ـــه را در پژوهش ـــروژه فناوران پ
ـــای  ـــن بودجه ه ـــی از باالتری ـــم و یک ـــام داری ـــت انج دس
پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی بـــه ایـــن پروژه هـــای 
ـــر  ـــه خاط ـــئله ب ـــن مس ـــه ای ـــود ک ـــق می ش ـــم تزری مه
ـــوام زاده  ـــه پروفســـور ق ـــه ب ـــادی اســـت ک حضـــور و اعتم

وجـــود دارد.
ــای  ــی و فناوری هـ ــلول درمانـ ــه سـ ــس کمیتـ رییـ
نویـــن پزشـــکی وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش 
ـــم  ـــی ه ـــلول درمان ـــث س ـــرد: در بح ـــد ک ـــکی تاکی پزش
ـــتخوان  ـــز اس ـــد مغ ـــه پیون ـــاره کنم ک ـــه اش ـــن نکت ـــه ای ب
انجـــام می ســـود، امـــا بحـــث ســـلول  به خوبـــی 
ـــه  ـــدود ب ـــط مح ـــت و فق ـــترده اس ـــیار گس ـــی بس درمان
ســـلول های بنیـــادی نیســـت. در عمـــل این قـــدر کـــه 
ـــت، در  ـــده اس ـــام ش ـــتخوان کار انج ـــز اس ـــد مغ در پیون
بخـــش بالیـــن بیمـــار کارهـــای مطلـــوب انجام نشـــده 
ـــی از  ـــت. جمع ـــن ها اس ـــی رگولیش ـــث اصل ـــت و بح اس
ـــال  ـــه دنب ـــروه، ب ـــکیل کارگ ـــا تش ـــان ب ـــن متخصص بهتری
تعییـــن سیاســـت ها، رگولیشـــن هـــا و تخصیـــص 
ـــم  ـــتند و امیدواری ـــش هس ـــن بخ ـــع در ای ـــت مناب درس

تاش هـــا بـــه نتیجـــه مطلـــوب برســـد.

جوانان تنها سرمایه ای هستند
 که برای کشور می مانند

پروفســـور اردشـــیر قـــوام زاده نیـــز تاکیـــد کـــرد: 
تنهـــا ســـرمایه ای کـــه بـــرای مـــا و کشـــور می مانـــد، 

شـــما جوانـــان هســـتید.
ــان،  ــع متخصصـ ــی در جمـ ــخنان کوتاهـ وی در سـ
ــال  ــه دنبـ ــرد: بـ ــح کـ ــجویان تصریـ ــاتید و دانشـ اسـ
ـــان  ـــه کارت ـــد ب ـــید. بای ـــه باش ـــردم و جامع ـــه م ـــت ب خدم
عاقـــه داشـــته باشـــید و اثـــر ایـــن تـــاش شـــما بـــه 

ــود. ــل می شـ ــم منتقـ ــه هـ جامعـ
پـــدر پیونـــد مغـــز اســـتخوان ایـــران تاکیـــد کـــرد: 
ـــته  ـــه داش ـــی در جامع ـــر مثبت ـــه اث ـــد ک ـــر کاری کنی اگ
ـــن  ـــان فراهـــم می شـــود. ای باشـــد، رزق و روزی هـــم برایت
ـــه  ـــت ک ـــزی اس ـــا چی ـــه تنه ـــردم و جامع ـــه م ـــت ب خدم

بـــرای انســـان باقـــی می مانـــد.
پروفســور قــوام زاده بــه اهمیــت ایــن جشــنواره اشــاره 
ــن جشــنواره،  ــزاری ای ــا برگ ــم ب ــزود: امیدواری ــرد و اف ک
زمینــه پیشــرفت در حــوزه ســلول درمانــی و ژن درمانــی 

در کشــور و کمــک بــه بیمــاران فراهــم شــود.

بـا  همـکاری  ایـران،  اسـتخوان  مغـز  پیونـد  پـدر 
جهاددانشـگاهی را تجربـه بسـیار خوبـی توصیـف کـرد و 
افـزود: پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی گروه 
جهاددانشـگاهی  مجموعـه  در  و  هسـتند  عالـی  بسـیار 
امیـدوارم  زمینـه کار و فعالیـت آزادانـه فراهـم اسـت و 
ایـن همـکاری بـه نتایج بسـیار خوبـی در حـوزه آموزش، 

پژوهـش و درمـان بیمـاران منتهـی شـود.
دومیـن  در  تهـران  شـریعتی  بیمارسـتان  رییـس 
جشـنواره تحقیقـات سـلول های بنیـادی و خون سـاز برتر 
تاکیـد کـرد: مراکـز تحقیقاتـی و پژوهشـگاه های  ایـران 
مختلـف در سراسـر کشـور، بسـتر مناسـبی بـرای هدایت 
امیـدوار  ایـن حـوزه هسـتند و می توانیـم  تحقیقـات در 
باشـیم که ایـن اقدامات، به توسـعه راه هـای جدید درمان 

و کمـک بـه بیمـاران منجـر شـود.
دکتــر احمدرضــا جمشــیدی رییــس بیمارســتان 
ــلول های  ــات س ــنواره تحقیق ــن جش ــریعتی در دومی ش
پروفســور  ویــژه  ایــران،  برتــر  و خون ســاز  بنیــادی 
ــات  ــه خدم ــا اشــاره ب ــوام زاده در ســخنانی ب اردشــیر ق
ارزنــده پروفســور قــوام زاده گفــت: بیمارســتان شــریعتی 
یکــی از مراکــز پیشــرو در علــم ســلول درمانــی محســوب 
ــاتید  ــای اس ــون تاش ه ــت، مدی ــن موفقی ــود و ای می ش
بزرگــی ماننــد پروفســور قــوام زاده اســت. ایشــان به حــق 
پــدر پیونــد ســلول های بنیــادی در ایــران هســتند 
ــط  ــتان توس ــن بیمارس ــتخوان در ای ــز اس ــد مغ و پیون

ــد. ــاده ش ــان نه ــوام زاده بنی ــور ق پروفس
ــتاد  ــوژی و اس ــای روماتول ــص بیماری ه ــوق تخص ف
افــزود:  تهــران  دانشــگاه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
بیمارســتان شــریعتی باوجــود ۷ قطــب علمــی، ۱۴ 
مرکــز تحقیقاتــی، یــک پژوهشــگاه و ۲ پژوهشــکده، 
بــرای تحقیقــات ســلول درمانــی  فضــای مناســبی 
ایجــاد کــرده اســت. مراکــز  بنیــادی  و ســلول های 
تحقیقاتــی و پژوهشــگاه های مختلــف در سراســر کشــور، 
بســتر مناســبی بــرای هدایــت تحقیقــات در ایــن حــوزه 
هســتند و می توانیــم امیــدوار باشــیم کــه ایــن اقدامــات، 
بــه توســعه راه هــای جدیــد درمــان و کمــک بــه بیمــاران 

ــود. ــر ش منج
دکتــر محمــد واعظــی رییــس پژوهشــکده انکولــوژی، 
ــز  ــریعتی نی ــتان ش ــی بیمارس ــل تراپ ــوژی و س هماتول
ــن  ــن دوره ای ــزاری دومی ــه برگ ــا اشــاره ب در ســخنانی ب
ــنواره  ــن جش ــزاری دومی ــاهد برگ ــت: ش ــنواره گف جش
ــران،  ــر ای تحقیقــات ســلول های بنیــادی و خون ســاز برت
ــواره  ــتیم و هم ــوام زاده هس ــیر ق ــور اردش ــژه پروفس وی
ــی و شــخصیتی پروفســور  ــای علم از پشــتوانه حمایت ه
ــن  ــم کــه در ای ــم. تاکیــد داری ــوام زاده بهره منــد بوده ای ق
دوره از جشــنواره، عــاوه بــر معرفــی تحقیقــات برتــر در 
حــوزه ســلول های بنیــادی و خون ســاز، از ظرفیــت 
تمــام کســانی کــه در حــوزه ســلول درمانــی فعــال 
هســتند نیــز اســتفاده کــرده و بــا هم افزایــی درســت، از 

ــم. ــن حــوزه پیشــگیری کنی ــوازی کاری در ای م
بالغیــن  ســرطان  و  خــون  تخصــص  فــوق  ایــن 
ــر  ــاوه ب ــرطان، ع ــان س ــوزه درم ــرد: در ح ــح ک تصری
ــود  ــه بهب ــز ب ــد نی ــای هدفمن ــیمی درمانی، درمان ه ش
شــرایط بیمــاران کمــک کرده انــد و ســلول درمانــی هــم 
ــد  ــدم نیازمن ــت. معتق ــرده اس ــدا ک ــژه ای پی ــگاه وی جای
هماهنگــی میــان مراکــز پژوهشــی بــا صاحبــان صنعــت 
ــن  ــی، شــکل گیری ای ــلول درمان ــوزه س هســتیم و در ح
پژوهشــکده  در  می افتــاد.  اتفــاق  ســریع تر  ارتبــاط 
بیمارســتان  تراپــی  ســل  و  هماتولــوژی  انکولــوژی، 
ــات در  ــی مطالع ــه طراح ــژه ای ب ــام وی ــریعتی، اهتم ش

حــوزه ســلول درمانــی داشــته ایم.
در ادامــه ایــن مراســم، دکتــر رضــا ملــک زاده رییــس 
دکتــر  کبــد؛  و  گــوارش  بیماری هــای  پژوهشــکده 
ــکده  ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــکراللهی عض ــه ش مهدی
ابراهیمــی  مرضیــه  دکتــر  معتمــد جهاددانشــگاهی؛ 
ــان  ــاوری پژوهشــگاه روی ــردی پژوهــش و فن ــر راهب مدی
ــأت  ــو هی ــی عض ــدی فرخ ــر مه ــگاهی؛ دکت جهاددانش
علمــی بانــک ســلولی انســتیتو پاســتور؛ دکتــر جمشــید 
ــوم پزشــکی  ــی دانشــگاه عل ــأت علم ــی عضــو هی حاجت
ــی  ــأت علم ــو هی ــری عض ــا بیگل ــر علیرض ــران؛ دکت ته
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و رئیــس ســابق انســتیتو 
پاســتور؛ دکتــر آذیــن علیــزاده اصــل از مرکــز تحقیقــات 
ــی،  ــهید رجای ــروق ش ــب و ع ــز قل ــوژی مرک کاردیوانکول
گزارشــی از فعالیت هــای ایــن مراکــز تحقیقاتــی در 

ــد. ــه کردن ــی ارائ ــلول درمان ــوزه س ح
ــتان  ــی بیمارس ــاون آموزش ــی مع ــحر توکل ــر س دکت
شــریعتی و دبیــر اجرایــی و راحلــه انــوری مدیــر اجرایــی 
دومیــن دوره جشــنواره تحقیقــات برتــر ســلول های 

ــد. ــران بودن ــاز ای ــادی و خون س بنی
انــوری در خصــوص دومیــن دوره جشــنواره تحقیقــات 
ــا  ــت: ب ــران گف ــاز ای ــادی و خون س ــلول های بنی ــر س برت
ــوام  ــد پروفســور ق ــه ۹ اردیبهشــت، ســالروز تول توجــه ب
زاده و ۱۲ اردیبهشــت کــه بــه نــام روز معلــم نام گــذاری 
شــده اســت، تصمیــم گرفتیــم برنامــه گرامیداشــت 
از  بخشــی  قالــب  در  را  زاده  قــوام  پروفســور  مقــام 
ــادی  ــلول های بنی ــر س ــات برت ــن جشــنواره تحقیق دومی
ــاگردان  ــی از ش ــور جمع ــا حض ــران و ب ــاز ای و خون س
ایشــان کــه امــروز، خــود بــه اســاتید برجســته ای تبدیــل 

ــم. ــزار کنی ــده اند، برگ ش
مدیــر اجرایــی دومیــن دوره جشــنواره تحقیقــات 
برتــر ســلول های بنیــادی و خون ســاز ایــران افــزود: 
ــد  ــدر پیون ــوام زاده، پ ــور ق ــه پروفس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــم در  ــاش کردی ــتند، ت ــران هس ــتخوان در ای ــز اس مغ
ــی در کشــور را  ــلول درمان ــر س ــز برت ــه، مراک ــن برنام ای
نیــز معرفــی کنیــم و نماینــدگان ایــن مراکــز، مهم تریــن 
ــورت  ــز را به ص ــن مراک ــه در ای ــورت گرفت ــات ص اقدام

ــد. ــی کردن ــار معرف اختص
وی تصریــح کــرد: در بخــش انتهایــی ایــن برنامــه نیــز 
از ۳ طــرح برتــر بــه انتخــاب هیــأت داوران شــامل: تهیــه 
ــن  ــده پروتئی ــیمی تولیدکنن ــادی مزانش ــلول های بنی س
بــا پتانســیل درمانــی در   ACE2 مهندســی شــده
عفونــت COVID-۱۹ / دکتــر زهــرا ســادات هاشــمی از 
جهاددانشــگاهی تهــران؛ اداپتیــو ایمیــون ســل تراپــی در 
بیمــاران AML عــود کننــده مقــاوم بــه درمــان/ دکتــر 
ــران؛  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــد از دانش ــد احمدون محم
بررســی اثــر درمانــی و ایمنــی تزریــق ســلول های 
کشــنده طبیعــی در بیمــاران مبتــا بــه ســرطان ســینه 
ــر  ــرار دادن CDK8 / دکت ــدف ق ــا ه ــی ب ــه گانه منف س
کامــران منصــوری از دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه 

تقدیــر شــد.
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برگـزار

ــت:  ــگاهی، 21 اردیبهشـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
دکتـــر محمدرضـــا پـــور عابـــدی در هشـــتمین 
در  کـــه  پژوهـــی  وب  بین المللـــی  کنفرانـــس 
دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ جهاددانشـــگاهی برگـــزار 
به ســـرعت تحـــوالت  بـــا توجـــه  شـــد، گفـــت: 
ــه  ــت در زمینـ ــه غفلـ ــور، هرگونـ ــات در کشـ ارتباطـ

پدیـــده  هـــر  همچـــون  سیاســـت گذاری ها  و  وب 
دیگـــری، تبعاتـــی را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت و 
ــی از  ــوان به خوبـ ــه آن می تـ ــه بـ ــورت توجـ در صـ

ــرد. ــره بـ وب بهـ
ـــی  ـــا ط ـــاری کرون ـــیوع بیم ـــه ش ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــا  ــرد کرونـ ــوان کـ ــور، عنـ ــر در کشـ ــال اخیـ دو سـ

ـــده ای  ـــه در آین ـــد ک ـــی ش ـــروز تغییرات ـــه ب ـــر ب منج
را  نتایـــج  ایـــن  ظهـــور  انتظـــار  دور  نه چنـــدان 
داریـــم. به طـــور مثـــال، در ایـــن دوره آمـــوزش 
ـــرار  ـــه ق ـــون توج ـــازی در کان ـــاد مج ـــازی و اقتص مج
ــابه  ــای مشـ ــوع در کنفرانس هـ ــن موضـ ــت. ایـ گرفـ

ــد. ــرار گرفته انـ ــه قـ ــورد توجـ ــز مـ نیـ
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی در 
ــاد  ــوان یک نهـ ــگاهی به عنـ ــش جهاددانشـ ــورد نقـ مـ
ــتگاه آن،  ــترین خاسـ ــه بیشـ ــی کـ ــی و پژوهشـ علمـ
پژوهش هـــای کاربـــردی و توســـعه ای اســـت، گفـــت: 
ســـال ۹۴، دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ وابســـته بـــه 
به عنـــوان  پژوهـــی"  "وب  بـــه  جهاددانشـــگاهی 
ـــه وب  ـــرا ک ـــرد. چ ـــه ک ـــته ای توج ـــی میان رش موضوع
و  میان رشـــته ای  به عنـــوان یک رشـــته  پژوهشـــی 
موضوعـــی کـــه می توانـــد در آینـــده جـــای کار 

زیـــادی داشـــته باشـــد، مـــورد توجـــه قـــرار داد.
ــرد:  ــار کـ ــه اظهـ ــدی در ادامـ ــور عابـ ــر پـ دکتـ
اطاعاتـــی  مرکـــز  در  کـــه  گزارشـــی  براســـاس 
جهاددانشـــگاهی تهیـــه شـــده اســـت، در هفتمیـــن 
موضوعاتـــی  بـــه  وب پژوهـــی  کنفرانـــس  دوره 
شـــبکه های  ماشـــین،  یادگیـــری  همچـــون 
ــیاء  ــت اشـ ــن، اینترنـ ــاوری باک چیـ ــی، فنـ اجتماعـ
ــوی  ــی از سـ ــتقبال خوبـ ــده و از اسـ ــه شـ پرداختـ
کاربـــران مرکـــز اطاعـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی 

ــت. ــوده اسـ ــوردار بـ برخـ

در هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی مطرح شد؛

نقش وب پژوهی در کسب وکار و توسعه کشورها
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ــش از ۷۹  ــد را بیـ ــاالت و بازدیـ ــداد مقـ وی تعـ
هـــزار و ۴۰۰ و بیـــش از ۱۳۵ هـــزار دانلـــود از 
مقـــاالت مرتبـــط بـــا کنفرانـــس طـــی چهـــار ســـال 
ــط از  ــور متوسـ ــت: به طـ ــرد و گفـ ــام کـ ــر اعـ اخیـ
ــورت  ــود صـ ــد و ۲۹۰ دانلـ ــه ۷۵۵ بازدیـ ــر مقالـ هـ
گرفتـــه کـــه ایـــن امـــر نشـــانگر ایـــن اســـت کـــه 
ــات  ــران از موضوعـ ــته و کاربـ ــی داشـ ــام خوبـ اهتمـ

کرده انـــد. اســـتقبال 
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی ادامـــه 
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــای اصلـ ــی از فعالیت هـ داد: یکـ
در حـــوزه »فنـــاوری اطاعـــات و ارتباطـــات« در 
اســـت  ســـخت افزاری  و  نرم افـــزاری  زمینه هـــای 
از مهم تریـــن آن هـــوش مصنوعـــی مطالعـــات  و 

راهبـــردی اســـت.
دکتـــر پـــور عابـــدی ســـامانه تجمیـــع اطاعـــات، 
ســـامانه  همـــراه،  تلفـــن  شـــبکه  بهینه ســـازی 
ــخیص  ــامانه تشـ ــری، سـ ــمند خبـ ــبورد هوشـ داشـ
ـــال  ـــی دیجیت ـــی ارزیاب ـــش مل ـــی و پیمای ـــرقت علم س
را از فعالیت هـــای انجـــام شـــده در جهاددانشـــگاهی 
ــوزه  ــگاهی در حـ ــزود: جهاددانشـ ــرد و افـ اعـــام کـ
رادیویـــی،  فرســـتنده های  ســـاخت  و  مخابـــرات 
در  ایـــن  و  داده  انجـــام  خوبـــی  فعالیت هـــای 
ــدای  ــد صـ ــش از ۹۰ درصـ ــه بیـ ــت کـ ــی اسـ حالـ
ــه  ــت کـ ــتنده هایی اسـ ــامی از فرسـ ــوری اسـ جمهـ

ــت. ــده اسـ ــاخته شـ ــگاهی سـ از جهاددانشـ
بـــه گفتـــه وی، در حـــال حاضـــر بیـــش از ۵ 
ـــوری  ـــیمای جمه ـــه از س ـــور ک ـــتان در کش ـــزار اس ه
اســـامی، صدایـــی دریافـــت نمی کننـــد، اخیـــراً 
یـــک فرســـتنده ارزان قیمـــت بـــا نگهـــداری بســـیار 
آســـان ســـاخته شـــده کـــه بـــا ســـهولت می تـــوان 

در اختیـــار مـــردم قـــرار بگیـــرد.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی 
جـــزو  بانـــدی   ۸ آنتن هـــای  ســـاخت  گفـــت: 
ایـــن  در  کـــه  اســـت  پروژه هایـــی  جدیدتریـــن 
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــت ک ـــام اس ـــال انج ـــوزه در ح ح
در ایـــن زمینـــه ســـاختارهای پژوهشـــی و فناورانـــه 
زیـــادی را در حـــوزه IT و فنـــاوری اطاعـــات و 

ــال دارد. ــه دنبـ ــات بـ ارتباطـ
به عنـــوان  را  پژوهـــی  وب  پورعابـــدی  دکتـــر 
کـــه  کـــرد  اعـــام  میان رشـــته ای  موضوعـــی 
می توانـــد بـــر توســـعه کشـــور نقـــش بـــه ســـزایی 

ــد. ــته باشـ داشـ

وب پژوهی به معنای پژوهش ها 
در همه ابعاد وب است

ــی  ــی وب پژوه ــس بین الملل ــتمین کنفران ــر هش دبی
فنــاوری  و  کامپیوتــر  ابعــاد  پژوهــی  وب  گفــت: 
ــی  ــی، روانشناس ــانی، حقوق ــادی، انس ــات، اقتص اطاع

ــال دارد. ــه دنب ــری را ب و هن
محمدجــواد شــایگان فــرد در هشــتمین کنفرانــس 
ــت:  ــی گف ــاره وب پژوه ــی درب ــی وب پژوه بین الملل
ــگاه  ــال ۹۳ در دانش ــی« از س ــده »وب پژوه ــرح ای ط
ــه  ــی ب ــت. وب پژوه ــده اس ــاز ش ــگ آغ ــم و فرهن عل
ــی  ــاد وب، وب پژوه ــه ابع ــا در هم ــای پژوهش ه معن
اقتصــادی،  اطاعــات،  فنــاوری  و  کامپیوتــر  ابعــاد 

ــت. ــری اس ــی و هن ــی، روانشناس ــانی، حقوق انس
اینترنــت  را شــامل  پژوهــی  وی محورهــای وب 
ــل  ــات، تحلی ــی اطاع ــی، بازیاب اشــیاء، هــوش مصنوع
شــبکه های  تحلیــل  شخصی ســازی،  و  رفتــار 

اجتماعــی و... اعــام کــرد.
وب  بین المللــی  کنفرانــس  هشــتمین  دبیــر 
ــا تعــداد بیشــترین  پژوهــی اظهــار کــرد: دانشــگاه ها ب
نویســنده در هشــتمین کنفرانــس وب پژوهــی شــامل 
ــگاه  ــت، دانش ــم و صنع ــگاه عل ــران، دانش ــگاه ته دانش
ــهید  ــگاه ش ــز، دانش ــگاه تبری ــدرس، دانش ــت م تربی

بهشــتی، دانشــگاه علــم و فرهنــگ و دانشــگاه الزهــرا 
ــت. )س( اس

دانشـگاه های خارجـی شـرکت کننده  فـرد  شـایگان 
پژوهـی  وب  بین المللـی  کنفرانـس  دوره  در هشـتمین 

را از کشـورهای کانـادا، هنـد، آمریـکا اعـام کـرد.

هوش مصنوعی در راستای 
سیاستگذاری ها باشد

آمــار،  مدیــرکل  زاهــدی  محمدهــادی  دکتــر 
ــازی وزارت  ــای مج ــت فض ــات و امنی ــاوری اطاع فن
گفــت:  افتتاحیــه  آییــن  ایــن  در  گفــت:  علــوم 
دانشــگاه علــم و فرهنــگ به عنــوان یــک دانشــگاه 
ــوردار  ــی برخ ــیل خوب ــت و پتانس ــن از ظرفی کارآفری
ــای  ــام ظرفیت ه ــی از تم ــز آموزش ــن مرک ــت. ای اس
ــب وکار  ــاد کس ــرده و بنی ــتفاده ک ــگاهی اس جهاددانش

ــت. ــه اس ــه راه انداخت ب
وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی نظــام "ایــده و نیــاز" 
ــاز  ــاس نی ــر اس ــا ب ــام ایده ه ــن نظ ــح داد: در ای توضی
ــوش  ــتفاده از ه ــرا اس ــوند؛ زی ــف می ش ــور تعری کش
و  سیاســت گذاری  راســتای  در  بایــد  مصنوعــی 

ــد. ــی باش حکمران
ــت  ــات و امنیـ ــاوری اطاعـ ــار، فنـ ــرکل آمـ مدیـ
کـــرد:  تصریـــح  علـــوم  وزارت  مجـــازی  فضـــای 
جایـــگاه  پژوهشـــی،  وب  کنفرانـــس  برگـــزاری 
ــش  ــی و نقـ ــه وب پژوهشـ ــرا کـ ــژه ای دارد؛ چـ ویـ
ــیار  ــور بسـ ــی کشـ ــعه علمـ ــاوری و توسـ آن در فنـ
مشـــهود اســـت. وب، اشـــتغال، اقتصـــاد و فرهنـــگ، 
امنیـــت و مســـائل دیگـــر درهم تنیدگـــی دارنـــد 
به حســـاب  نیازهـــای حکمرانـــی در جامعـــه  از  و 

. ینـــد می آ
وحیـــد احمـــدی رییـــس بخـــش IEEE ایـــران 
نیـــز در ایـــن مراســـم طـــی ســـخنان کوتاهـــی 
خاطرنشـــان کـــرد: تبـــادالت علمـــی به واســـطه 
چشـــمگیری  رشـــد  بین المللـــی  ارتباطـــات 
ــبکه  ــاط شـ ــان ارتبـ ــال از زمـ ــدود ۵۲ سـ دارد. حـ
ــات  ــذرد. ارتباطـ ــا IEEE می گـ ــور بـ ــی کشـ علمـ
اهمیـــت  بـــر  تاکیـــدی  می توانـــد  بین المللـــی 
موضـــوع ارتبـــاط میـــان صنعـــت و دانشـــگاه باشـــد.

ـــیار  ـــی بس ـــاالت علم ـــت از مق ـــه داد: حمای وی ادام
ـــن  ـــه در ای ـــم ک ـــار داری ـــن انتظ ـــت دارد، بنابرای اهمی

ـــود. ـــام ش ـــتری انج ـــرمایه گذاری بیش ـــوزه س ح
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برگـزار

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 25 اردیبهشـــت: 
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی مراســـم اختتامیـــه 
یازدهمیـــن آییـــن اعطـــای تندیـــس ملـــی فـــداکاری 

بـــه دانشـــجویان ایـــران از رشـــد ۳۰۰ درصـــدی 
اســـتقبال دانشـــجویان از فراخـــوان اعطـــای تندیـــس 
ـــر از ۵۲  ـــران و تقدی ـــجویان ای ـــه دانش ـــداکاری ب ـــی ف مل

ــر داد. ــداکاری خبـ ــداق فـ مصـ
مراســـم اختتامیـــه یازدهمیـــن آییـــن اعطـــای 
تندیـــس ملـــی فـــداکاری بـــه دانشـــجویان ایـــران در 
ــوم  ــات و علـ ــکده ادبیـ ــی دانشـ ــاالر فردوسـ ــل تـ محـ

ــد. ــزار شـ ــران برگـ ــگاه تهـ ــانی دانشـ انسـ
در ایـــن مراســـم اختتامیـــه ســـعید عســـگری 
قائـــم  و  منابـــع  توســـعه  و  برنامه ریـــزی  معـــاون 
مقـــام وزیـــر آموزش وپـــرورش در ســـتاد مرکـــزی 
ــلمین  ــم، حجت االسام والمسـ ــام معلـ ــت مقـ بزرگداشـ
ـــم  ـــام معظ ـــی مق ـــاد نمایندگ ـــاون نه ـــور مع ـــی پ فاطم
قـــادری  علی محمـــد  دانشـــگاه ها،  در  رهبـــری 
ـــان  ـــال رحیمی ـــر جم ـــتی، دکت ـــازمان بهزیس ـــس س ریی
ــعود  ــر مسـ ــگاهی، دکتـ ــی جهاددانشـ ــاون فرهنگـ معـ
ــران  ــگاهی تهـ ــازمان جهاددانشـ کمبرانـــی رییـــس سـ
ــازمان های  ــدگان سـ ــئوالن و نماینـ ــدادی از مسـ و تعـ
ـــتند. ـــور داش ـــن، حض ـــزاری آیی ـــارکت کننده در برگ مش

ـــی  ـــت فرهنگ ـــت معاون ـــه هم ـــه ب ـــم ک ـــن مراس در ای
جهاددانشـــگاهی تهـــران برگـــزار شـــد، ۵۲ دانشـــجو و 
ــوز  ــک دانش آمـ ــم و یـ ــه معلـ ــجویی، سـ ــروه دانشـ گـ
ـــی،  ـــک قاض ـــدی(، ی ـــی لن ـــهید عل ـــواده ش ـــداکار )خان ف
ـــع  ـــاز مداف ـــجوی جانب ـــک دانش ـــداکار، ی ـــک ف ـــه پزش س
ـــهید  ـــجوی ش ـــک دانش ـــواده ی ـــن از خان ـــرم و هم چنی ح

تقدیر از ۵۲ مصداق فداکاری؛

رشد ۳۰۰ درصدی استقبال دانشجویان از جشنواره 
اعطای تندیس ملی فداکاری
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مدافـــع حـــرم و یـــک دانشـــجوی جهادگـــر منتخـــب 
دانشـــگاه های  و  مشـــارکت کننده  ســـازمان های 
سراســـر کشـــور بـــا اهـــدای لـــوح تقدیـــر و تندیـــس 

نمادیـــن فـــداکاری معرفـــی و تجلیـــل شـــدند.
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــاون فرهنگ ـــان مع ـــر رحیمی دکت
و دبیـــر جشـــنواره اعطـــای تندیـــس ملـــی فـــداکاری 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــم ب ـــن مراس ـــران در ای ـــجویان ای ـــه دانش ب
اینکـــه تندیـــس فـــداکاری بـــه خانـــه یازدهـــم خـــود 
ـــم  ـــه ب ـــالگرد زلزل ـــن س ـــت: در اولی ـــت، گف ـــیده اس رس
کـــه بزرگ تریـــن فاجعـــه انســـانی در قـــرن گذشـــته 
بـــود، شـــاهد حضـــور و فـــداکاری دانشـــجویان بـــرای 
کمـــک بـــه زلزلـــه زدگان بودیـــم. در اولیـــن ســـالگرد 
ایـــن فاجعـــه، دانشـــجویان فـــداکار حاضـــر در بـــم را 
شناســـایی و از آن هـــا تقدیـــر کردیـــم و در ســـال های 
بعـــد مصادیـــق فـــداکاری متعـــددی بـــه شـــاخص های 
ـــایی  ـــری را شناس ـــداکار دیگ ـــراد ف ـــد و اف ـــه ش ـــا اضاف م

و معرفـــی کردیـــم.
فـــداکاری در طـــول ۱۱  بـــه مصداق هـــای  وی 
دوره ایـــن جشـــنواره اشـــاره کـــرد و افـــزود: حضـــور 
ــامی و  ــاب اسـ ــور، انقـ ــاع از کشـ ــه در دفـ داوطلبانـ
ــگیرانه و  ــات پیشـ ــه خدمـ ــت )ع(، ارائـ ــم اهل بیـ حریـ
ــای  ــام فعالیت هـ ــوادث؛ انجـ ــدادی در حـ ــات امـ خدمـ
ـــاران  ـــای بیم ـــن اعض ـــه، تأمی ـــور خیری ـــه در ام داوطلبان
ـــه  ـــارکت داوطلبان ـــو، مش ـــدای عض ـــق اه ـــد از طری نیازمن
در ســـازندگی و محرومیت زدایـــی از کشـــور، انجـــام 

فعالیت هـــای داوطلبانـــه در حوزه هـــای توان بخشـــی 
از  در حفاظـــت  داوطلبانـــه  فعالیت هـــای  انجـــام  و 
محیط زیســـت، هفـــت مصـــداق فـــداکاری اســـت 
کـــه طیـــف گســـترده ای از فعالیت هـــای دانشـــجویان 

فـــداکار محســـوب می شـــود.
ــا  ــه بـ ــگاهی در ادامـ ــی جهاددانشـ ــاون فرهنگـ معـ
ـــداق  ـــش از ۴۶۴ مص ـــن ۱۱ دوره بی ـــه در ای ـــان این ک بی
فـــداکاری اعـــم از دانشـــجو و گـــروه دانشـــجویی 
ــت: در  ــم، گفـ ــل کرده ایـ ــا تجلیـ ــایی و از آن هـ شناسـ
دوره یازدهـــم اســـتقبال دانشـــجویان از فراخـــوان ۳۰۰ 
ــر در دوره دهـــم، ۱۵۰  ــته و اگـ درصـــد رشـــد داشـ
پرونـــده داشـــتیم، در دوره یازدهـــم قریـــب بـــه ۵۰۰ 
ــید و  ــه رسـ ــه دبیرخانـ ــداکاری بـ ــزد فـ ــده نامـ پرونـ
ــازمان ها  ــدگان سـ ــور نماینـ ــا حضـ ــه بـ ــی ۹ جلسـ طـ
و دســـتگاه های کشـــوری توانســـتیم بـــه ۵۲ مصـــداق 

فـــداکاری برســـیم.
وی بـــا اشـــاره بـــه شناســـایی و تقدیـــر از ۳۶ دانشـــجو، 
هفـــت گـــروه دانشـــجویی و ۹ مصـــداق فـــداکاری 
ــرای  ــه داد: بـ ــم، ادامـ ــار در دوره یازدهـ ــایر اقشـ از سـ
ـــداکار  ـــان ف ـــت معلم ـــم در خدم ـــق داری ـــار توفی ـــن ب اولی
باشـــیم. در ایـــن دوره، ســـه مصـــداق معلـــم فـــداکار، 
ـــداکار،  ـــرم ف ـــع ح ـــداکار، مداف ـــاز ف ـــداکار، جانب ـــی ف قاض
ـــون  ـــال خ ـــازمان انتق ـــه س ـــداکار ک ـــه ف ـــازمان نمون س
ــوز  ــهید دانش آمـ ــداکار و شـ ــک فـ ــه پزشـ ــت، سـ اسـ

فـــداکار )شـــهید لنـــدی( شناســـایی شـــدند.

معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی در پایـــان از 
وزارت  بهداشـــت،  وزارت  علـــوم،  وزارت  مســـئوالن 
جمعیـــت  جوانـــان  ســـازمان  آموزش وپـــرورش، 
کمیتـــه  خـــون،  انتقـــال  ســـازمان  هال احمـــر، 
امـــداد، ســـازمان نظـــام پزشـــکی، ســـازمان بهزیســـتی 
و بخش هـــای مختلـــف جهاددانشـــگاهی، نهـــاد مقـــام 
ـــامی  ـــگاه آزاد اس ـــگاه ها، دانش ـــری در دانش ـــم رهب معظ
و ... تشـــکر و اعـــام کـــرد: در ایـــن دوره ســـازمان بســـیج 
ــازمان  ــازندگی، سـ ــیج سـ ــازمان بسـ ــجویی، سـ دانشـ
محیط زیســـت و بنیـــاد شـــهید بـــا مـــا همـــکاری 
ــداکار از  ــان فـ ــدادی از جوانـ ــه تعـ ــد، در نتیجـ نکردنـ

ــدند. ــروم شـ ــم محـ ــن مراسـ ــور در ایـ حضـ

تقدیر از 52 فداکار
در پایـــان ایـــن مراســـم از خانـــواده شـــهید علـــی 
لنـــدی، قاضـــی مســـعود توکلـــی زاده، جانبـــاز مدافـــع 
حـــرم امیرحســـین حاجـــی نصیـــری، دکتـــر شـــهریار 
ــارا  ــر سـ ــاروی، دکتـ ــرداد سـ ــر مهـ ــی، دکتـ ممی خانـ
دهمـــرده و همچنیـــن از معلمـــان ثریـــا مطهرنیـــا، 
ـــوان  ـــق به عن ـــی زاده مطل ـــا تق ـــی و علیرض ـــمیه نعمت س

افـــراد غیـــر دانشـــجو تقدیـــر شـــد.
در ایـــن آئیـــن از دانشـــجویان فرشـــاد توکلـــی، 
ــیده  ــی، سـ ــین زارعـ ــهبازی، امیرحسـ ــد شـ امیرمحمـ
ـــی، آرزو  ـــرا کرم ـــدی، میت ـــا احم ـــی، نیم ـــام ابراهیم اله
نصیـــری، امیـــر مؤمنـــی، مجتبـــی ســـرافراز، خانـــواده 
شـــهید احســـان فتحـــی چم خانـــی، مجیـــد قنواتـــی، 
ــری  ــن مظاهـ ــتان، محمدحسـ ــی داسـ ــید امیدعلـ سـ
ـــف  ـــری، هات ـــرد، آالء معی ـــن غامی ف ـــی، محمدامی بودان
ـــرری،  ـــه ش ـــی، حدیث ـــا فاح ـــی، محمدرض ـــی کران مردان
معیـــن جعفرنیـــا، فاطمـــه ملـــک محمـــودی و ســـید 
ـــن  ـــس نمادی ـــوح و تندی ـــداء ل ـــا اه ـــی ب ـــین مقدس حس

فـــداکاری تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.
همچنیـــن در یازدهمیـــن آییـــن اعطـــای تندیـــس 
ـــای  ـــران، از گروه ه ـــجویان ای ـــه دانش ـــداکاری ب ـــی ف مل
ـــوم  ـــگاه عل ـــر دانش ـــون هال احم ـــامل کان ـــجویی ش دانش
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی، ســـتاد دانشـــجویی مقابلـــه 
بـــا کرونـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی آبـــادان، کانـــون 
ــیج  ــول، بسـ ــوم پزشـــکی دزفـ ــگاه علـ ــادی دانشـ جهـ
ـــون  ـــدران، کان ـــکی مازن ـــوم پزش ـــگاه عل دانشـــجویی دانش
ــران، از  ــکی ایـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــام دانشـ ــه التیـ خیریـ
ــی و  ــه طباطبایـ ــگاه عامـ ــجویی دانشـ ــون دانشـ کانـ
کانـــون هال احمـــر دانشـــگاه پیـــام نـــور زنجـــان بـــا 

اهـــداء لـــوح و تندیـــس فـــداکاری تجلیـــل شـــد.
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ـــگاهی،  ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش ـــی س ـــط عموم رواب
ـــن  ـــوری دهمی ـــه کش ـــی مرحل ـــابقه نهای ـــرداد: مس 9 خ
ــران  ــجویان ایـ ــره دانشـ ــی مناظـ ــابقات ملـ دوره مسـ
ــگاهی  ــجویان جهاددانشـ ــازمان دانشـ ــت سـ ــه همـ بـ
ــروه  ــوان گـ ــن به عنـ ــروه نیک آییـ ــره دو گـ ــا مناظـ بـ
موافـــق و شـــباویز به عنـــوان گـــروه مخالـــف بـــر ســـر 
ـــت  ـــی از دخال ـــران ناش ـــادی ای ـــکات اقتص ـــزاره »مش گ
نهادهـــای غیراقتصـــادی در امـــور اقتصـــادی اســـت« 

ـــد. ـــزار ش برگ
ــا  ــه، نیمـ ــری اژیـ ــل باقـ ــول، ابوالفضـ ــعید گشـ سـ
آتـــش و شـــیرین عظیمیـــان اعضـــای تیـــم نیک آییـــن 
و صدرالدیـــن فقیـــه، ابوالقاســـم نـــادم، پویـــا قلی پـــور، 

ــکیل  ــباویز را تشـ ــم شـ ــای تیـ ــی اعضـ ــاد تهرانـ میـ
می دادنـــد.

رضـــا فریـــدزاده رییـــس ســـازمان دانشـــجویان 
ایـــران در ایـــن مراســـم بیـــان کـــرد: نهادینـــه شـــدن 
گفت وگـــو در میـــان آحـــاد جامعـــه نخســـت نیازمنـــد 
ایجـــاد، تقویـــت و بســـط عنصـــر گفت وگـــو در میـــان 
پیش قـــراوالن  به مثابـــه  دانشـــگاهیان  و  نخبـــگان 
جامعـــه اســـت و دانشـــگاهیان بـــا ایفـــای نقـــش 
ـــد  ـــر می توانن ـــن منظ ـــود از ای ـــی خ ـــئولیت اجتماع مس
ـــفیران  ـــند و س ـــته باش ـــژه ای را داش ـــرد وی ـــش و عملک نق

ــند. ــاع باشـ ــه اجتمـ ــو در بدنـ گفت وگـ
ــن  ــی و بنیادیـ ــدف اصلـ ــال، هـ ــزود: به هرحـ وی افـ

دبیرخانـــه مســـابقات مناظـــره دانشـــجویان ایـــران در 
طـــول ایـــن ســـال ها، فراهـــم کـــردن زمینـــه بـــرای 
ــت  ــو، تقویـ ــن گفت وگـ ــت تمریـ ــگاهیان در جهـ دانشـ
ــارت  ــف، مهـ ــل مخالـ ــدارا و تحمـ ــد، مـ ــه نقـ روحیـ
افزایـــی و فراهـــم کـــردن فرصت هـــای یادگیـــری، 
و  توســـعه  گفت وگـــو،  علمـــی  روش هـــای  بســـط 
تعمیـــق آگاهـــی و یادگیـــری در میـــان دانشـــجویان اســـت 
تـــا آنـــان به مثابـــه قلـــب جامعـــه، فرهنـــگ گفت وگـــو 
را از طریـــق شـــریان های تعریـــف شـــده، نظام منـــد و 
ـــار  ـــاح اخب ـــه اصط ـــاد جامع ـــار و آح ـــه اقش ـــخص ب مش

نقل وانتقـــال دهنـــد.
ـــتیم  ـــن هس ـــر ای ـــل ب ـــا قائ ـــرد: م ـــار ک ـــدزاده اظه فری
کـــه مادامی کـــه فرهنـــگ گفت وگـــو و مناظـــره در 
ـــاهد  ـــرد، ش ـــکل نگی ـــگان ش ـــگاهیان و نخب ـــان دانش می
ایجـــاد، توســـعه و تعمیـــق فضـــای نقـــد و گفت وگـــو 
ـــود. ـــم ب ـــه نخواهی ـــی جامع ـــای عموم ـــره در فض و مناظ

وی ادامـــه داد: مرحلـــه اســـتانی دانشـــگاهی ایـــن 
مســـابقات در تابســـتان و پاییـــز گذشـــته بـــا حضـــور 
واحـــد   ۳۶ در  دانشـــجویی  تیـــم   ۴۰۰ از  بیـــش 
ـــه  ـــم ب ـــزار و ۵۰ تی ـــور برگ ـــر کش ـــگاهی سراس جهاددانش

ــد. ــه ای راه یافتنـ ــه منطقـ مرحلـ
ــا  ــت: بـ ــران گفـ ــجویان ایـ ــازمان دانشـ ــس سـ رییـ
ــابقات در  ــده مسـ ــای برگزارکننـ ــیم بندی واحدهـ تقسـ
ـــور،  ـــمال کش ـــران و ش ـــور، ته ـــرق کش ـــه ش ـــار منطق چه
ــمال  ــرب و شـ ــور، غـ ــی کشـ ــوب غربـ ــوب و جنـ جنـ
غـــرب کشـــور بعـــد از برگـــزاری ۵۴ مناظـــره آنایـــن 
ـــم  ـــگاهی، ۱۶ تی ـــتانی دانش ـــب اس ـــم منتخ ـــن ۵۰ تی بی

بـــه مرحلـــه کشـــوری صعـــود کردنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه محـــور و موضوعـــات مســـابقات 
ــازی  ــع آوری و استانداردسـ ــس از جمـ ــرد: پـ ــان کـ بیـ
گزاره هـــای پیشـــنهادی از ســـوی دبیرخانـــه مســـابقات 
ـــه شـــورای علمـــی مســـابقات، در مجمـــوع ۳۰۰  ـــه ب و ارائ

ـــد. ـــب ش ـــابقات تصوی ـــن دوره از مس ـــزاره در ای گ
رییـــس ســـازمان دانشـــجویان ایـــران اظهـــار کـــرد: 
ـــابقات  ـــه مس ـــعی دبیرخان ـــز س ـــوری نی ـــه کش در مرحل
ـــرفصل های گام دوم  ـــاس س ـــر اس ـــه ب ـــوده ک ـــن ب ـــر ای ب
ـــن دوره از مســـابقات  اســـتخراج شـــود. شـــورای علمـــی ای
نیـــز بـــا حضـــور ۲۰ نفـــر از اعضـــای هیـــات علمـــی 

با قهرمانی تیم شباویز؛

دهمین دوره مسابقات ملی مناظره 
دانشجویان ایران پایان یافت
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ـــی کشـــور، ســـه  دانشـــگاه ها و مؤسســـات آمـــوزش عال
ـــاوه  ـــات ع ـــن جلس ـــی ای ـــه ط ـــرد ک ـــزار ک ـــه برگ جلس
بـــر تصویـــب گزاره هـــا، بـــا تشـــکیل کمیســـیونی 

شـــش نفره بـــه بازبینـــی فـــرم داوری پرداخـــت.
ـــوری  ـــه کش ـــی مرحل ـــای اصل ـــزود: از تفاوت ه وی اف
مســـابقات بـــا مراحـــل اســـتانی و منطقـــه ای، حضـــور 
داوران دانشـــجو در ترکیـــب داوری اســـت. ایـــن داوران 
ــدند.  ــاب شـ ــته انتخـ ــای گذشـ ــدگان دوره هـ از برگزیـ
ــز  ــاب نیـ ــال، داور نکته یـ ــه فینـ ــن در مرحلـ همچنیـ
ـــم، داوران  ـــره دوتی ـــام مناظ ـــد از اتم ـــت. بع ـــور داش حض
ــا  ــه بـ ــؤال در رابطـ ــک سـ ــم یـ ــر تیـ ــاب از هـ نکته یـ
ـــیدند. ـــد پرس ـــرح کردن ـــه مط ـــی ک ـــتدالل ها و مباحث اس

وی تصریـح کـرد: از دیگـر فعالیت هـای مرکـز ملـی 
گفت وگـو، مناظـره و آزاداندیشـی ایـن مرکـز تا بـه امروز 
مناظـره  ملـی  مسـابقات  دوره   ۱۰ برگـزاری  بـه  موفـق 
دانشـجویی نشـان خواجه نصیرالدیـن طوسـی، یـک دوره 
مناظـره به زبان انگلیسـی و سـه عنوان مسـابقات مناظره 
تخصصی شـده اسـت. برگـزاری گفت وگوهای دانشـجویی 

و کرسـی آزاداندیشـی بـا محوریـت مسـائل روز و تولیـد 
و  فیلم هـا  نشـریه، کتـاب،  قالـب  در  آموزشـی  محتـوای 
کارگاه هـای تخصصـی نیـز از دیگر برنامه های مرکز اسـت.

ـــس  ـــده مجل ـــری نماین ـــام صف ـــه، حجت االس در ادام
ـــت  ـــرد: در اهمی ـــان ک ـــخنانی بی ـــامی در س ـــورای اس ش
پرداختـــن بـــه ایـــن مبحـــث یعنـــی مناظـــرات جـــای 
شـــکی نیســـت. امـــام )ره( مـــی فرمانیـــد کـــه منشـــأ 

همـــه تحـــوالت بـــه دانشـــگاه بـــاز می گـــردد.
ــا دو حـــوزه علمـــی  ــا در جامعـــه بـ وی افـــزود: مـ
ــه  ــد بـ ــه بایـ ــتیم کـ ــه هسـ ــوزه مواجـ ــگاه و حـ دانشـ
نقـــش ایـــن دو نهـــاد علمـــی در مناســـبات مختلـــف 
سیاســـی اجتماعـــی اقتصـــادی و ... پرداختـــه شـــده و 
ـــش  ـــدی نق ـــه ح ـــا چ ـــاد ت ـــن دو نه ـــود ای ـــخص ش مش

ــد. ــا کرده انـ ــه را ایفـ ــود در جامعـ خـ
حجت االســـام صفـــری بیـــان کـــرد: برگـــزاری 
مناظـــرات بـــر پایـــه تقویـــت فرهنـــگ گفت وگـــو 
در جامعـــه اســـت و می توانیـــم بـــا توســـل بـــه 
گفت وگـــو، بســـیاری از مشـــکات جامعـــه را حـــل 

کنیـــم. مهم تریـــن اثـــر ایـــن موضـــوع، آن اســـت کـــه 
مـــا بایـــد ســـبک زندگـــی خـــود را تغییـــر دهیـــم.

در ادامـه، حجت االسـام فاطمـی پور معـاون فرهنگی 
مراسـم  ایـن  در  نیـز  تهـران  دانشـگاه  نهـاد رهبـری در 
اظهـار کـرد: فضـای دانشـگاه الزامـات و انتظاراتـی از دو 
سـمت دانشـگاهیان و جامعـه ایجـاد می کند. بـرای اینکه 
فضـای دانشـگاه ایـن انتظـارات و الزامـات را پاسـخ دهد، 
نیـاز داریـم کـه فضـای عقانیـت و منطقـی بـر دانشـگاه 

باشـد. حاکم 
وی گفـــت: گســـترش ایـــن عقانیـــت نیازمنـــد 
ــرات  ــه مناظـ ــه برنامـ ــت کـ ــن اسـ ــوزش و تمریـ آمـ
ــه  ــا بتوانیـــم بـ ــا اســـت تـ یکـــی از همیـــن فرصت هـ
ــتر  ــا بیشـ ــت تـ ــه الزم اسـ ــیم کـ ــل برسـ ــن تعامـ ایـ
و منطقی تـــر بـــا یکدیگـــر حـــرف بزنیـــم. البتـــه 
گفت وگوهـــا بایـــد بـــه دور از التهابـــات و جوهـــای 

ــود. ــام شـ ــه انجـ ــف جامعـ مختلـ
حجت االســام فاطمــی پــور تصریــح کــرد: بایــد 
ــاد  ــگاه ها ایج ــی در دانش ــن فضای ــه چنی ــم ک کاری کنی
ــراوان  ــزی ف ــد برنامه ری ــن مســئله نیازمن ــه ای شــود. البت
ــود.  ــگاه ها ش ــج دانش ــکه رای ــاق س ــن اتف ــا ای ــت ت اس
ــات  ــه جریان ــدون هــدف و وابســته ب اینکــه حرف هــای ب
ــی  خــاص در دانشــگاه مطــرح شــود، دســتاوردهای خوب

ــه دســت خواهــد آمــد. ب
ـــا حضـــور مســـئوالن حاضـــر در مراســـم،  ـــه و ب در ادام
ـــابقات  ـــن دوره مس ـــتر یازدهمی ـــی از پوس ـــن رونمای ضم
ـــرد  ـــزارش عملک ـــاب گ ـــرات دانشـــجویی و کت ـــی مناظ مل
ــوان  ــب آویز به عنـ ــم شـ ــابقات، تیـ ــن مسـ ۱۰ دوره ایـ
تیـــم قهرمـــان دوره دهـــم ایـــن مســـابقات معرفـــی و 

ـــدند. ـــل ش ـــای آن تجلی اعض

باشگاه مناظره کنندگان 
جوان افتتاح شد

در حاشـــیه اختتامیـــه دهمیـــن دوره مســـابقات 
ملـــی مناظـــره دانشـــجویان ایـــران، باشـــگاه مناظـــره 
ـــزی  ـــورای مرک ـــای ش ـــکیل و اعض ـــوان تش ـــدگان ج کنن

آن نیـــز تعییـــن شـــد.
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برگـزار

کارگاه آموزشی 
»آشنایی با جهاد تبیین چیستی 

چرایی و چگونگی« برگزار شد
کارگاه  اردیبهشـت:   2۶ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
آموزشـی »آشـنایی بـا جهـاد تبییـن چیسـتی، چرایـی و 
محمـد  بـا حضـور حجت االسام والمسـلمین  چگونگـی« 
امیـری طیبـی پژوهشـگر پژوهشـکده انقاب اسـامی در 

معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
ایـن پژوهشـگر در ابتـدای جلسـه بـه معنـای "جهاد" 
بـه معنـای پیگیـری مسـتمر  پرداخـت و گفـت: جهـاد 
به اضافـه پرتـاش بـودن در راه رضـای خـدا و در تقابـل 
بـا دشـمن و همه جانبـه و هوشـمندانه عمل کردن اسـت.

امیـری طیبـی در ادامـه به چرایـی جهاد تبیین اشـاره 
و تشـریح کـرد: هم اکنـون در حـال جنـگ نـرم هسـتیم. 
امـروز دشـمن بـه همه مـردم دسترسـی دارد. دشـمن در 

صـدد اسـت واقعیـات را وارونه نشـان دهد.
زدودن  تبییـن،  کـرد:  بیـان  تبییـن  تعریـف  در  وی 
مبـارزه  و  تـاش  تبییـن،  اسـت. جهـاد  اذهـان  از  غبـار 
بـرای زدودن غبـار از ذهـن مخاطـب بـا روش دوطرفـه و 
تعاملـی )رفت و برگشـتی( اسـت. حـال چرا جهـاد تبیین 
واجـب شـد؟ در بیانیـه گام دوم جنـس مطالبـات رهبری 
از جنـس تبییـن اسـت، اآلن جنـگ روایت هاسـت و اگـر 
مـا روایـت نکنیم دشـمن روایت خواهـد کرد. بایـد اذعان 
داشـت بـر خـاف جنـگ نظامـی کـه نگذاشـتیم دشـمن 
نزدیـک مرزهـای ما شـود، در جنـگ عقیدتـی و روایتی و 
... دشـمن بـه مرزهـای مـا نزدیک شـده اسـت؛ لـذا جهاد 
تبییـن از جهادهای دیگر سـخت تر اسـت و نقـش مدیران 

فرهنگـی در ایـن عرصـه خطیرتر اسـت.

■■■

آمادگی جهاددانشگاهی
 استان مرکزی جهت انجام 
تحقیقات علمی آلودگی هوا

 2۸ مرکـزی،  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
رییـس  زاده  غفـاری  علی اصغـر  دکتـر  اردیبهشـت: 
جمعیـت  نشسـت  در  مرکـزی  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
و نابـاروری کـه بـا حضـور مدیـر گـروه سـامت خانـواده 
در  اراک  پزشـکی  علـوم  بهداشـتی  معاونـت  و جمعیـت 
جهاددانشـگاهی اسـتان برگـزار شـد، اظهـار کـرد: عوامل 
بسـیاری در بحـث کاهـش جمعیـت دخیـل هسـتند کـه 
یکـی از آن هـا نابـاروری اسـت. به طـور میانگیـن در دنیـا 
۵ تـا ۱۰ درصـد جمعیـت در سـن بـاروری، درگیر معضل 
نابـاروری هسـتند ولی در کشـور مـا این رقـم باالتر از ۲۰ 

درصـد اسـت.
وی بـا بیـان این کـه عوامـل زیسـت محیطی، عوامـل 
اسـترس زا، عوامـل شـغلی و سـایر عوامـل مثـل عوامـل 
اقتصـادی، اجتماعـی، افزایـش سـن ازدواج و ... در ایـن 
عرصـه مؤثـر هسـتند ایـن رقـم باالتـر هـم مـی رود و در 
حالـت خوش بینانـه بـه ۲۵ درصـد هـم می رسـد، گفـت: 

از آنجـا کـه در کشـور مـا بیمـاری کـه ۲۵ درصـد جامعه 
را درگیـر کنـد به نـدرت پیدا می شـود، این مسـاله نشـان 
نابـاروری جـزو معضـات بسـیار جـدی و  می دهـد کـه 

نیازمنـد توجـه ویژه اسـت.
دکتـر غفـاری زاده افـزود: در جامعـه جـوان مـا سـه 
نـوع زوج وجـود دارنـد، زوج هایـی کـه تمایـل بـه فرزنـد 
آوری دارنـد و در سـیکل طبیعـی آن قرارگرفتـه و بچه دار 
شـده اند، زوج هایـی کـه تمایـل بـه فرزنـد آوری ندارنـد و 
بـا ایـن موضـوع کنـار آمده انـد و زوج هایـی کـه تمایل به 
فرزنـد آوری دارنـد ولـی نمی تواننـد صاحب فرزند شـوند.

وی بـا بیـان اینکه آلودگی هـوا نیز تأثیر بسـیار زیادی 
مخصوصـاً بـر بـاروری آقایـان داشـته، از طرفی مشـکات 
در  مخصوصـاً  تاثیرگـذار  بسـیار  فاکتـور  نیـز  اقتصـادی 
افرادی که سـالم هسـتند و تمایلی بـه ازدواج ندارند دارد، 
افـزود: از نظـر علمـی تأثیر آلودگـی هوا بر بـاروری آقایان 
مسـتند اسـت. آلودگـی باعـث افزایـش رادیکال هـای آزاد 
می شـود و ایـن رادیکال هـا باعـث شکسـتگی در اسـپرم 
اسـپرم  انسـان  بـدن  در  سـلول  ضعیف تریـن  می شـوند. 
سـلول  ایـن  بـر  می توانـد  آلودگـی  ایـن  قطعـاً  و  اسـت 
ایجـاد  در  فاکتـور  مهم تریـن  طرفـی  از  باشـد.  اثرگـذار 
مشـکات نابـاروری در آقایـان مسـاله دخانیـات اسـت و 
آلودگـی هـوا هـم تقریبـاً تاثیـری مشـابه تأثیـر دخانیات 

دارد.
دکتـر غفـاری زاده از آمادگـی جهاددانشـگاهی اسـتان 
مرکـزی بـرای انجـام تحقیقات علمـی در این حـوزه خبر 
داد و گفـت: البتـه انجـام ایـن مهـم نیازمنـد همـکاری 
به ویـژه توسـط صنایـع آالینـده اسـت کـه ایـن آلودگـی 
را ایجـاد می کننـد. اگـر امکانـات مـورد نیـاز فراهم شـود 
نابـاروری  و  جمعیتـی  مشـکات  و  مسـائل  می توانیـم 
موجـود در اسـتان را رصـد کرده و گـزارش مکتوب و قابل 
اسـتناد در ایـن حـوزه را در اختیـار مسـئوالن بگذاریـم. 
اگـر مشـکل کاهـش جمعیـت در فرصـت زمانـی اندکـی 
کـه باقی مانـده رفـع نشـود در آینـده نزدیـک مجبـور بـه 

واردکـردن نیـروی کار خواهیـم شـد.

■■■

مروری بر هجدهمین همایش نکوداشت »مقام استاد«؛

 تقدیر بغض آلود شاگرد
 از استاد با پایانی شورانگیز

پزشـکی  علـوم  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
»مقـام  نکوداشـت  همایـش  خرداد:هجدهمیـن   ۳ تهـران، 
اسـتاد« بـا جلـوه ای بی نظیـر از »احتـرام« دانشـجو بـه 
اسـتاد و در میـان بغض هـا، خنده هـا و با پایانی شـورانگیز 

شـد. برگزار 

تقدیر بغض آلود دانشجویان از اساتید
در این دوره از همایش نکوداشـت مقام اسـتاد، لحظات 
متفاوتـی بـه تصویـر کشـیده شـد. برخـی از دانشـجویان 
وقتـی می خواسـتند از اوصـاف اسـتاد خـود بگوینـد بغض 
جمـع  چشمانشـان  در  اشـک  و  می فشـرد  را  گلویشـان 
می شـود، اسـاتید هـم از بغض دانشـجو، بغـض می کردند.

در مجمـوع و تاکنـون از ۱۹۷ اسـتاد برگزیده دانشـگاه 
علـوم پزشـکی تهـران در هجـده دوره همایش نکوداشـت 

مقام اسـتاد تقدیر شـده اسـت.
همایـش  هجدهمیـن  برگزیـده  اسـاتید  انتخـاب 
نکوداشـت »مقـام اسـتاد« طـی فراینـدی دو مرحلـه ای 
از  انتخـاب متشـکل  انجـام شـد. در مرحلـه اول هیـأت 
برخـی اسـاتید پیشکسـوت و برگزیـده دوره های گذشـته 
دانشـجویی،  نماینـدگان  دانشـکده ها،  روسـای  همایـش، 

دبیـران دوره هـای گذشـته همایـش و اعضـای دبیرخانـه 
نکوداشـت بـا در نظـر گرفتـن معیـار »معلمـی کـردن« 
فهرسـتی از اسـاتید شـاغل از هـر دانشـکده را پیشـنهاد 

دادنـد.
در مرحلـه دوم بـا انجـام نظرسـنجی اینترنتـی مبنـی 
بـر شـواهد علمـی از عمـوم دانشـجویان همـان دانشـکده 
و محاسـبه مجمـوع نمرات اسـاتید پیشـنهادی، ۷ اسـتاد 
برگزیـده نهایـی کـه مشـغول بـه تدریس هسـتند انتخاب 

. ند شد
همچنیـن بـا مشـورت بـا مسـئولین دفتـر ارتبـاط بـا 
دانـش آموختـن دانشـگاه و موزه ملی تاریخ علوم پزشـکی 
و تحـت نظـر شـورای سیاسـت گذاری هیـات انتخـاب، ۳ 
اسـتاد پیشکسـوت هـم بـه لیسـت نهایـی ۷ نفـره اضافـه 

. ند شد

10 استاد برگزیده هجدهمین همایش نکوداشت 

مقام استاد
انتخـاب  بـه  و  دانشـگاهیان  پیشـنهاد  بـه  نهایـت  در 
دانشـجویان از ۱۰ هیـات علمـی برگزیـده دانشـگاه علـوم 
پزشـکی تهران از جمله دکتر سـید حسـین میرمجلسـی: 
ادیـب و اسـتاد پیشکسـوت فـوق تخصص گـوارش و کبد 
اسـتاد  سـجادیه:  محمدعلـی  دکتـر  پزشـکی،  دانشـکده 
پژوهشـگر  و  روزنامه نـگار  چشم پزشـکی،  پیشکسـوت 
تاریخ و زبان، دکتر نصرت اهلل عشـقیار: اسـتاد پیشکسـوت 
دانشـکده  صـورت  و  دهـان  فـک،  آسیب شناسـی  گـروه 
دندانپزشـکی، دکتـر ایـرج راگردی کاشـانی: اسـتاد گروه 
میـرزازاده:  عظیـم  دکتـر  پزشـکی،  دانشـکده  آناتومـی 
بهمـن  دکتـر  پزشـکی،  دانشـکده  داخلـی  گـروه  اسـتاد 
سـراج: اسـتاد دندان پزشـکی کـودکان، دکتـر حمیدرضـا 
مهـدی  دکتـر  پزشـکی،  اخـاق  گـروه  اسـتاد  نمـازی: 
محبعلـی: اسـتاد گـروه انگل شناسـی پزشـکی دانشـکده 
بهداشـت، دکتـر یلـدا حسـین زاده اردکانـی: اسـتاد گروه 
فارماسـیوتیکس دانشـکده داروسـازی و دکتـر محمدعلی 
چراغی: اسـتاد گروه پرسـتاری ویژه دانشـکده پرستاری و 

مامایـی تقدیـر بـه عمـل آمد.

مسابقه عکاسی برای اولین بار
هجدهمین همایش نکوداشـت مقام اسـتاد سـعی کرد 
در میـان حاضریـن ذوق عکاسـی ایجـاد کنـد و بـه همین 
بهانـه اولیـن مسـابقه عکاسـی همایـش نکوداشـت مقـام 
اسـتاد رقم خورد. در این مسـابقه تاکید شـده بود که »از 
هـر جـای همایـش که چشـمتو گرفت و دوسـت داشـتی 
یـه عکـس قشـنگ بگیـر و تـوی صفحـه اینسـتاگرامت با 

هشـتگ #اسـتاد _نکو بـه اشـتراک بذار«
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهران 
بـا تاکیـد بـر اینکه بایـد بیش از گذشـته قـدردان عالمان 
و دانشـمندان کشـور بـود، بیان کـرد: ما زمانـی می توانیم 
راه بهـروزی، توسـعه و سـعادت را در کشـور و جامعـه در 
پیـش بگیریـم کـه بـه عالمـان خـود رجـوع کنیـم؛ ایـن 
رجـوع اگـر علـم محـور و دانش بنیـان باشـد، می توانیم از 

ایـن طریـق مسـائل جامعـه را حـل کنیم.
همایـش  هجدهمیـن  در  حبیبـی  مسـعود  دکتـر 
نکوداشـت »مقـام اسـتاد«، بـا تبریک سـالروز آزادسـازی 
خرمشـهر، گفـت: بررسـی فرهنگ های مختلف از گذشـته 
تـا به امـروز نشـان می دهـد کـه فرهنگ هـا و تمدن هایی 
باقـی هسـتند کـه دو اصل را رعایـت می کننـد؛ اول اینکه 
سـربازان و ایثارگـران خـود کـه باعـث حفـظ فرهنـگ، 
اینکـه  دوم  می نهنـد.  ارج  را  شـدند  کشورشـان  هویـت 
عـاوه بـر تقدیر از عالمـان، اندیشـمندان و معلمان جامعه 
خـود، بـه ایـن گـروه رجـوع می کننـد چـرا که رجـوع به 
اندیشـمندان و عالمـان در حقیقـت رجـوع بـه راه علـم و 

اسـت. دانش 

                         اخبار کوتاه
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وی قدردانـــی از مقـــام اســـاتید را امـــری حائـــز 
اهمیـــت دانســـت و بیـــان کـــرد: تقدیـــر از اســـاتیدی 
ــی  ــاق و معلمـ ــان اخـ ــاخصه آنـ ــن شـ ــه مهم تریـ کـ
تربیـــت  بـــرای  را  بـــوده و همـــه وجـــود خـــود 
ـــدان  ـــان دردمن ـــردم و درم ـــه م ـــت ب ـــجویان و خدم دانش
صـــرف کردنـــد، وظیفـــه ای مهـــم و ســـنگین اســـت.

رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی 
ـــروزی،  ـــم راه به ـــی می توانی ـــا زمان ـــه داد: م ـــران ادام ته
توســـعه و ســـعادت را در کشـــور و جامعـــه در پیـــش 
ـــن  ـــم و ای ـــوع کنی ـــود رج ـــان خ ـــه عالم ـــه ب ـــم ک بگیری
رجـــوع بایـــد علـــم محـــور و دانش بنیـــان باشـــد و از 

ـــم. ـــل کنی ـــه را ح ـــائل جامع ـــق مس ـــن طری ای
وی الگوبـــرداری از دانشـــمندان و فرهیختـــگان را 
ـــام  ـــراً مق ـــرد: اخی ـــار ک ـــت و اظه ـــی دانس ـــی اساس اصل
ـــن  ـــر ای ـــان کشـــور ب ـــا معلم ـــدار ب ـــری در دی معظـــم رهب
ـــگان  ـــمندان و فرهیخت ـــه دانش ـــد ک ـــد کردن ـــه تاکی نکت
ــرز و  ــا فرزنـــدان ایـــن مـ ــم تـ ــود را معرفـــی کنیـ خـ
بـــوم از ایـــن بـــزرگان الگوبـــرداری کننـــد. امیـــدوارم 
ـــاتید  ـــمندان و اس ـــه دانش ـــم و اندیش ـــم از عل ـــه بتوانی ک

ــاید بهره منـــد شـــویم. کشـــور آن طـــور کـــه بایدوشـ

■■■
نشست »یزد نوین و چشم انداز 

گردشگری یزد« برگزار شد
ــزد، ۳  ــگاهی یـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
ـــزد«  ـــگری ی ـــم انداز گردش ـــن و چش ـــزد نوی ـــرداد: »ی خ
عنـــوان نشســـتی دانشـــجویی بـــود کـــه بـــا حضـــور 
ــش  ــی نقـ ــور بررسـ ــجویان به منظـ ــووالن و دانشـ مسـ
ـــت  ـــه همـــت معاون دانشـــجویان در توســـعه گردشـــگری ب
ـــد. ـــزار ش ـــزد برگ ـــگاهی ی ـــازمان جهاددانش ـــی س فرهنگ

احمـــد آخونـــدی مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، 
ــن  ــزد در ایـ ــتان یـ ــتی اسـ ــگری و صنایع دسـ گردشـ
نشســـت در مـــورد نقـــش دانشـــگاه و دانشـــجویان 
در توســـعه گردشـــگری اظهـــار کـــرد: مهم تریـــن 
ــت و از  ــوزش اسـ ــه آمـ ــگاه ها ارائـ ــی دانشـ نقش آفرینـ
طرفـــی آمـــوزش محـــور توســـعه تمـــام کشورهاســـت 
چـــرا کـــه خداونـــد خاصیتـــی را در انســـان ها ایجـــاد 
ـــد و  ـــه ای از رش ـــر درج ـــه ه ـــوزش ب ـــا آم ـــه ب ـــرده ک ک
تعالـــی خواهنـــد رســـید لـــذا ایـــن نقـــش دانشـــگاه ها 

ــود. ــی شـ ــی عملیاتـ ــد به خوبـ بایـ
احســـان دهقانـــی معـــاون برنامه ریـــزی ســـتاد 
ــار کـــرد: یـــزد در  خدمـــات ســـفر کشـــور نیـــز اظهـ
صـــدر توجهـــات گردشـــگری کشـــور اســـت و فعـــاالن 
ــعه  ــوع توسـ ــی موضـ ــند ولـ ــور می درخشـ آن در کشـ
گردشـــگری در یـــزد نویـــن نیازمنـــد حـــل مشـــکات 

تعارفاتـــی در ایـــن بخـــش اســـت.
ــازمان  ــی سـ ــاون فرهنگـ ــی معـ ــا دهقانـ محمدرضـ
جهاددانشـــگاهی اســـتان یـــزد بـــا اشـــاره بـــه تاکیـــد 
دولتمـــردان جمهـــوری اســـامی و مقامـــات اســـتانی 
بـــر توســـعه گردشـــگری، یکـــی از سیاســـت های 
معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی در ایـــن رابطـــه را 
تســـهیلگری امـــور دانشـــجویان در مقولـــه گردشـــگری 

ذکـــر کـــرد.
همیـــن  در  یـــزد  جهاددانشـــگاهی  افـــزود:  وی 
راســـتا و به منظـــور گـــرد هـــم آوردن تشـــکل ها و 
گروه هـــای دانشـــجویی فعـــال در حـــوزه گردشـــگری و 
ـــه  ـــدام ب ـــا، اق ـــرات آن ه ـــادل نظ ـــی و تب ـــاد هم افزای ایج
ـــتان  ـــگری در اس ـــجویی گردش ـــگاه دانش ـــدازی باش راه ان

کـــرده اســـت.
 

هشتادوهشتمین گردهمایی 
معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی 

جهاددانشگاهی برگزار شد
روابط عمومی جهاددانشـگاهی، ۳ خرداد: هشتادوهشـتمین 
گردهمایـی )و هفتمیـن گردهمایی غیرحضـوری( معاونان 
فرهنگـی واحدهـای سـازمانی جهاددانشـگاهی و روسـای 
سـازمان ها و مراکـز فرهنگـی ایـن نهـاد و تقدیر از شـعب 

برتـر ایـن معاونت برگزار شـد.
در این مراسـم دکتـر جمال رحیمیان معـاون فرهنگی 
آزادسـازی  بـه سـوم خـرداد  اشـاره  بـا  جهاددانشـگاهی 
بایـد تـاش کنیـم پاسـدار  خرمشـهر، اظهـار کـرد: مـا 
حریـم انقـاب و ایـران عزیز باشـیم و در حـوزه مأموریت 
خـود نسـبت بـه شـهدا وفـای بـه عهـد داشـته باشـیم و 
ایـن مسـیر را در فعالیت هـای فرهنگی و دانشـگاهی خود 

دهیم. ادامـه 
وی افـزود: خـدا قـوت می گویـم بـه تـاش جهادگرانه 
فرهنگی و کسـانی که در سراسـر کشـور در سـازمان های 
بـار مسـئولیت فرهنگـی  بـه معاونـت فرهنگـی  وابسـته 

جهاددانشـگاهی را بـه دوش کشـیدند.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه این که 
در ایـن معاونـت دارای چشـم اندازی هسـتیم کـه بایـد بر 
اسـاس آن فعالیت کنیـم، گفت: حضور فعـال این معاونت 
در نمایشـگاه دسـتاوردها و توانمندی های جهاددانشگاهی 

یکـی از برتریـن فعالیت هـای معاونـت فرهنگی بود.
اظهـار  معاونـت  ایـن  فعالیت هـای  بـا  رابطـه  در  وی 
کـرد: اعطـای مجـوز تأسـیس بـه پنـج مرکـز نـوع »ب« 
مراکـز  و  سـازمان ها  همـکاری  تفاهم نامه هـای  انعقـاد  و 
تخصصـی فرهنگـی با کارنامـه خوب دیگر مراکـز از جمله 

فعالیت هـای ایـن معاونـت اسـت.
دکتـر رحیمیـان افـزود: در گردهمایی هشـتاد و هفتم 
هـم مسـایلی همچون توجـه ویژه به جذب نیروی انسـانی 
در جهاددانشـگاهی، توسـعه اقتصـادی و علمـی منـوط به 
توسـعه فرهنگـی اسـت، گـزارش فعالیت سـامانه مدیریت 
رویدادهـای فرهنگـی )رویتـاب( و گـزارش فعالیت هـا و 

انتقـال تجـارب معاونـان فرهنگی مطرح شـد.
وی در ادامـه بـه بیان هـدف راه اندازی سـامانه رویتاب 
ایـن معاونـت پرداخـت و تصریـح کـرد: یکپارچه سـازی 
رویدادهـای معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی به منظـور 
مستندسـازی و تشـکیل بانـک اطاعاتـی از دانشـجویان 
و اسـاتید حـوزه فرهنگـی کـه دانشـجویان بـا مراجعـه به 
ایـن سـامانه توانایـی مشـاهده و یـا شـرکت در رویدادهـا 

را دارنـد.
وضعیـت  دربـاره  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
سـامانه رویتـاب افـزود: تـا کنـون ۲۰۷۲ رویـداد در ایـن 
سـامانه تعریـف شـده اسـت، دارای ۱۳۹۶۳ عضـو فعـال 
فرهنگـی اسـت، مشـارکت ۵۲ سـازمان، مرکـز و واحـد 
جهـت تولیـد محتـوا در ایـن سـامانه، پخـش زنـده بیش 
از  بهره منـدی  از ۴۰۰ رویـداد فرهنگـی، ۵۴۴۳ سـاعت 
برگـزاری ۲۱۹  اخیـر،  ماهـه   ۳ در  رویتـاب  کارگاه هـای 
کارگاه از زیرسـاخت کارگاه های سـامانه رویتاب در شـش 

اسـت. اخیر  ماهـه 
انتشـارات  سـازمان  رییـس  برنامـه  ایـن  ادامـه  در 
جهاددانشـگاهی بـه ارائه گزارشـی از فعالیت این سـازمان 

پرداخـت و پرسـش و پاسـخ انجـام شـد.
در ایـن مراسـم از برگزیـده سـامانه رویتـاب و شـعب 

برتـر سـازمان های تخصصـی فرهنگـی تقدیـر شـد.

اسامی تقدیر شدگان:
◄دکتـر امیـن آزادبخت سرپرسـت معاونـت فرهنگی 

جهاددانشـگاهی لرسـتان – برگزیـده سـامانه رویتاب

سـازمان  سرپرسـت  بیدخـوری  حمیدرضـا  ◄دکتـر 
ایسـپا برگزیـده  رضـوی-  خراسـان  جهاددانشـگاهی 

فرهنگـی  معـاون  پـور  غـام  محمدرضـا  ◄دکتـر 
ایکنـا برگزیـده   – فـارس  جهاددانشـگاهی 

◄دکتـر محمدرضـا رهبـری کرویـه معـاون فرهنگی 
جهاددانشـگاهی اصفهـان – برگزیـده ایسـنا

سـازمان  انتشـارات  مدیـر  آرش  ◄احمـد 
انتشـارات سـازمان  برگزیـده   – جهاددانشـگاهی 

سـازمان  فرهنگـی  معـاون  شـفیعی  ◄فاطمـه 
جهاددانشـگاهی گیـان – برگزیـده سـازمان دانشـجویان

■■■

برگزاری اختتامیه اولین رویداد 
آموزشیـ  رقابتی بازی دانان

جهاددانشـگاهی،  دانشـجویان  سـازمان  عمومـی  روابـط 
رقابتـی  ـ  آموزشـی  رویـداد  اولیـن  اختتامیـه  2 خـرداد: 
بازی دانان به همت سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی 
برگـزار شـد و ایـن رویـداد بـرای اولیـن بـار در کشـور بـا 
روزافـزون  جذابیت هـای  و  فرهنگـی  اهمیـت  بـه  توجـه 
بازی هـای  تولیـد  و  طراحـی  بـه  رومیـزی،  بازی هـای 
برگـزاری  آمـوزش،  ماه هـا  از  و پـس  پرداخـت  رومیـزی 
عرضـه،  بـرای  را  فرصتـی  طرح هـا،  منتورینـگ  کارگاه، 
نمایـش و رقابـت در اختیـار طراحـان ایـن بازی هـا قـرار 

داد.
در بخـش اول مراسـم فرصتـی در اختیـار عاقه مندان 
بازی هـای رومیـزی قـرار گرفت تـا بازی های جدیـد را در 
کنـار طراحان آن هـا، بازی آزمایی کننـد. داوران و منتورها 
نیـز در کنـار طراحان و شـرکت کنندگان به نقد و بررسـی 

بازی هـای ارائه شـده پرداختند.
از سراسـر  بـا حضـور ۳۰۰ شـرکت کننده  بازی دانـان 
کشـور فعالیـت خـود را آغاز کـرد و پس از بررسـی انگیزه 
 ۶۰ شـرکت کنندگان،  مصاحبه هـای  و  تکالیـف  نامه هـا، 
نفـر در قالـب گروه هـای پنـج و شـش نفره تشـکیل گـروه 
دادنـد و بـا هدایـت منتورها طراحـی و سـاخت بازی های 
جدیـد آغاز شـد، در نهایـت ۱۱ تیم، ۱۱ بـازی رومیزی را 

بـا صورت مسـاله متفـاوت طراحـی و تولیـد کردند.

جایگاه فرهنگی مهم اسباب بازی نادیده گرفته 

شده است
در مراسـم اختتامیـه این رویداد نیـز، غامرضا دیزجی 
رییـس هیات مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان اسـباب بازی 
ایـران بـا انتقـاد از ایـن کـه جایـگاه فرهنگی اسـباب بازی 
همچنـان در کشـور ناشـناخته مانـده اسـت و مسـئوالن 
همچنـان اولویـت را به سـایر کاالهای فرهنگـی می دهند، 
بـه  بیشـتری  توجـه  و  اهمیـت  بایـد  مسـئوالن  گفـت: 

طراحـی و تولیـد اسـباب بازی داشـته باشـند.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه تجربـه زندگـی کـودک بـا 
بـازی و سـرگرمی محقق می شـود، گفـت: در ایـن رویداد 
کار جـدی در ایـده پـردازی صـورت گرفتـه اسـت و ۱۱ 
تیـم نهایـی طرح هـای بسـیار خوبی ارائـه کرده انـد. ۳۵۰ 

میلیـون دالر گـردش

مهارت محور بودن رویداد بازی دانان
و  بازی دانـان  رویـداد  علمـی  دبیـر  خطیبـی،  صمـد 
هم بنیانگـذار باهمـزی، نیـز طـی سـخنانی رونـد برگزاری 
ایـن رویداد را تشـریح کرد و گفت: از زمسـتان ۹۹ رویداد 
بازی دانـان آغـاز شـد امـا اوج گیـری کرونـا وقفه هایـی در 
آن ایجـاد کرد تـا اینکه امروز توانسـتیم مراسـم اختتامیه 

آن را برگـزار کنیـم.
وی، محـور اصلی رویداد را مهارت محور و مسـاله محور 
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بـودن دانسـت و گفـت: حمایت هـای خوبی از ایـن رویداد 
انجـام شـده اسـت. در سـاخت بازی هـای رومیـزی ایـده 
مهـم اسـت اما سـازوکار در هـم تنیـده از طراحـی، تولید 
تـا فـروش بایـد رخ دهـد تـا بـازی در جامعه مطرح شـود 

کـه تاش شـد بـه همه ایـن مباحـث پرداخته شـود.

تولید اولین محصول بازی دانان
صـورت  ارایه دهنـدگان  اختتامیـه،  مراسـم  ادامـه  در 
مسـاله بازی هـای طراحی شـده را توضیح دادنـد. دیباجی 
از گـروه توانمندسـازی ms، علیرضـا لوالگـر دبیر انجمن 
تولیدکننـدگان مدیـر ارشـد پـروژه بـازی در نشـر هوپـا، 
هانـی فتـوت مدیرعامل سـرزمین ذهـن زیبـا و همچنین 
شـده  طراحـی  بازی هـای  بررسـی  بـه  خطیبـی  صمـد 

پرداختنـد.
صمـد خطیبـی در ایـن بخـش افزود: تـا دو مـاه آینده 
گـروه  توسـط  کـه  »اسـم کارتیل«  بـازی  جدیـد  شـیوه 
اسـت  شـده  طراحـی  بازی دانـان  رویـداد  دانش آمـوزی 

رونمایـی خواهـد شـد.
در ادامـه مراسـم نیز پیـام تصویری برنـو فدوتی، طراح 
مشـهور بازی هـای رومیـزی کـه مشـاور علمـی رویـداد و 
پخـش  بـود  رویـداد  ایـن  در  شـرکت کننده  گروه هـای 
شـد و از مرحـوم جوانشـیر بنیـاب طـراح اسـباب بازی و 
پـرورش  کانـون  سـازنده  سـرگرمی های  بنیان گـذاران  از 
فکـری کـودکان و نوجـوان کـه در ایـن رویـداد به عنـوان 

مـدرس حضـور داشـت یاد شـد.

■■■

برگزاری مراسم خاطره گویی 
از دوران دفاع مقدس در 

جهاددانشگاهی اردبیل
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل، 4 خرداد: مراسـم 
خاطره گویـی از دوران دفـاع مقـدس بـا عنـوان »برگـی 
از دفتـر تاریـخ« در جهاددانشـگاهی اردبیـل بـا روایتگری 
رزمنـده و پیشکسـوت هشـت سـال دفـاع مقـدس برگزار 

. شد
در ایـــن مراســـم ســـرهنگ غامعلـــی دهقـــان 
ـــر  ـــا ذک ـــدس ب ـــاع مق ـــوت دوران دف ـــده و پیشکس رزمن
اســـام  رزمنـــدگان  حماســـه آفرینی  از  خاطراتـــی 
در ســـوم خـــرداد و آزادســـازی خرمشـــهر گفـــت: 
رویدادهـــای هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس نـــه تنهـــا 
ـــرات  ـــه خاط ـــژه ای دارد بلک ـــگاه وی ـــران جای ـــخ ای در تاری
تلـــخ و شـــیرین آن تـــا همیشـــه در ذهـــن آنـــان کـــه 

ایـــن دوران را از ســـر گذرانده انـــد می مانـــد.
دفـاع  کـه  مـواردی  از  یکـی  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
مقـدس را از جنگ هـای سـایر کشـورها متمایـز می کنـد، 
لحظاتـی اسـت کـه هیچ شـباهتی با روحیه خشـن جنگ 
نـدارد، اظهـار کـرد: دوران جنـگ تحمیلـی خاطـرات تلخ 
و شـیرین زیـادی دارد، امـا آنچـه کـه در ذهن هـا باقـی 
می مانـد، رشـادت های بی نظیـر رزمنـدگان اسـام اسـت.

در ایـن مراسـم فریبـا محمدلـو مدیـرکل دفتـر امـور 
بانـوان و خانـواده اسـتانداری اردبیـل، برگـزاری چنیـن 
برنامه هایـی را در زنده نگه داشـتن یاد و خاطـره ایثارگران 
گفـت:  و  خوانـد  ضـروری  و  مفیـد  واالمقـام  شـهدای  و 
برگـزاری کنگـره شـهدای اسـتان بـه شناسـاندن بیشـتر 

می کنـد. کمـک  شـهیدان  آرمان هـای 
گفتنـی اسـت، ایـن مراسـم بـه همـت روابـط عمومی، 
معاونـت فرهنگی و امـور بانوان و خانواده جهاددانشـگاهی 

اردبیـل برگزار شـد.

جهاددانشگاهی استان مرکزی 
ظرفیت پیوستن به شبکه ملی 

درمان سرطان را داراست
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی، 7 خـرداد: 
دکتـر فـرزاد مخلـص االئمـه اسـتاندار مرکزی در نشسـت 
بـا رییس پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی و 
مدیـرکل دفتـر تخصصـی علوم پزشـکی ایـن نهـاد اظهار 
کـرد: نـگاه مـا بـه بحث هایـی همچـون راه انـدازی شـبکه 
ملـی درمـان و تحقیقـات سـرطان پسـتان، نگاهـی ملـی 
اسـت، در واقـع مهم این اسـت کـه هر طرحی بـه بهترین 
شـکل اجـرا شـود ولـو این کـه ممکن اسـت در اسـتان ما 
هـم اجرایـی نشـود، ولی از آنجاکـه نتیجه آن تمام کشـور 
را پوشـش می دهـد بـا ارزش اسـت مـا از چنیـن اقداماتی 

حمایـت می کنیـم.
پژوهشـکده  شـعبه  راه انـدازی  خصـوص  در  وی 
سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی در اسـتان مرکـزی کـه 
از سـال گذشـته توسـط ایـن نهـاد در اسـتان پیگیـری و 
تفاهم نامـه ای نیـز در ایـن خصوص بـا پژوهشـکده منعقد 
شـده اسـت، گفـت: از ایـن جهـت کـه جهاددانشـگاهی 
اسـتان مرکـزی در حـوزه پیگیـری راه انـدازی ایـن مرکـز 
پیشـتاز بـوده اسـت، اسـتان نیـز از ایـن مهـم حمایـت 
خواهـد کـرد و چنانچه اصـاح قانون مربوطه بـرای اضافه 
شـدن نـام اسـتان مرکـزی در این قانـون ضرورت داشـته 
اسـتان  نماینـدگان  از طریـق مجمـع  را  باشـد، موضـوع 
پیگیـری خواهیـم کـرد و تـاش می کنیـم چراغـی کـه 
توسـط مسـئوالن جهاددانشـگاهی اسـتان بـرای توسـعه 
خدمات درمانی سـرطان در اسـتان روشـن شـده خاموش 

. د نشو
مخلـص االئمـه بـا بیـان ایـن کـه در خصـوص تأمیـن 
منابـع مـورد نیـاز بـرای راه انـدازی ایـن مرکز می تـوان از 
فرصت سـفر اسـتانی رییس جمهور اسـتفاده کـرد، افزود: 
کار شـبکه ای در جهاددانشـگاهی کار ارزشـمندی اسـت و 
کمـک می کنیـم کـه آنچـه مربـوط بـه اسـتان اسـت در 
ایـن رابطـه بـه انجام برسـد و تـاش می کنیم رونـد بیمار 

اداری کـه کل کشـور را درهـم تنیـده تسـهیل کنیم.
وی بـر لـزوم هم افزایـی دانشـگاه علوم پزشـکی اراک و 
جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی در این رابطـه تاکید کرد 
و خواسـتار پیگیـری جهـت ایجاد سـازوکار همـکاری این 
دو نهـاد در ایـن خصوص شـد تا از ظرفیت های اسـتان به 

بهتریـن شـکل در ایـن عرصه بهره برده شـود.

سرطان پستان مساله ای ملی
 و معضلی رو به تزاید

سـرطان  پژوهشـکده  رییـس  صرامـی  رامیـن  دکتـر 
معتمـد جهاددانشـگاهی نیـز در ایـن دیـدار بـا بیـان این 
کـه ایـن پژوهشـکده قطـب درمـان سـرطان پسـتان در 
کشـور اسـت، افـزود: سـرطان پسـتان مسـاله ای ملـی و 
معضلـی رو بـه تزایـد اسـت. این سـرطان در ایـران و دنیا 
همـواره اولیـن عامـل مرگ ومیـر بانـوان به علت سـرطان 
بـوده و در ایـران فـارغ از دو جنـس رو بـه افزایـش اسـت 
و وزارت بهداشـت مدت هـا بـه فکـر چاره سـازی در ایـن 

رابطـه بوده اسـت.
نیـز  معتمـد  سـرطان  پژوهشـکده  کـرد:  اظهـار  وی 
مدت هـا درگیـر خدمت رسـانی بـه مـردم در ایـن رابطـه 
حتـی  و  کشـور  نقـاط  اقصـی  از  را  بیمارانـی  و  بـوده 

اسـت. کـرده  درمـان  و  پذیـرش  منطقـه  کشـورهای 
دکتـر صرامـی بـا بیـان ایـن که خدمـات مـا تخصصی 
اسـت و بـه درمان هـای اسـتاندارد معمـول بسـنده نکرده 
بـا تجربـه آخریـن  از دانـش متخصصـان  بـا اسـتفاده  و 
دسـتاوردهای فناورانـه را بـرای درمـان بیمـاران بـه کار 

می گیریـم گفـت: در ایـن عرصـه همچنیـن بـه سـاخت 
ابـزار و وسـایل مـورد نیـاز نیـز ورود کرده ایـم و ابزارهـای 
تخصصـی مـورد نیـاز در واحدهـای مهندسـی مـا تولید و 

در درمـان بـکار گرفتـه می شـود.
ایجـاد شـبکه پیشـگیری و درمـان  وی در خصـوص 
ایـن  توسـط  حاضـر  حـال  در  کـه  پسـتان  سـرطان 
پژوهشـکده پیگیـری می شـود، گفـت: آنچـه در قالب این 
شـبکه مـد نظر اسـت، تنهـا راه انـدازی تعـدادی مرکز در 
تعدادی از اسـتان ها نیسـت، بلکـه ایجاد شـبکه ای مدنظر 
اسـت کـه بتوانـد تمامی نیازهـای درمانـی بیمـاران را در 
قالـب هم افزایـی تخصصـی مراکـز خـود پوشـش دهـد و 
چنیـن خدمتـی را تنهـا بـا ایجـاد چنیـن شـبکه ای در 

کشـور می تـوان فراهـم کـرد.
رییـس پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی 
افـزود: از سـوی دیگـر با ایجاد چنین شـبکه ای در کشـور 
می تـوان نشـر دانش را بـه انجام رسـاند و از طریق تجمیع 
دانـش، در حـوزه پژوهش و فناوری و ارتقـای پروتکل های 

درمانـی به دسـتاوردهای مطلوبی رسـید.
زیرسـاخت های  از  واحـد  ایـن  افـزود:  دکتـر صرامـی 
الزم بـرای راه انـدازی ایـن مرکـز و ظرفیـت بالقـوه جهت 
توسـعه آن برخـوردار اسـت و ظرفیـت بالفعلـی کـه در 
جهاددانشـگاهی اسـتان وجـود دارد ایـن شـانس را ایجاد 
مراکـز  از  یکـی  به عنـوان  مرکـزی  چنیـن  کـه  می کنـد 

خـوب ایـن شـبکه در اسـتان راه انـدازی شـود.

دو مأموریت بزرگ ملی جهاددانشگاهی،
 در دست پیگیری

دکتـر محمـود طاووسـی مدیرکل دفتـر تخصصی علوم 
گفـت:  نشسـت،  ایـن  در  نیـز  جهاددانشـگاهی  پزشـکی 
جهاددانشـگاهی در ۴ حـوزه پژوهـش و فنـاوری فعالیـت 

می کنـد کـه یکـی از آن هـا علـوم پزشـکی اسـت.
وی بـا بیـان این کـه دو مأموریـت بزرگ ایجاد شـبکه 
ملی تشـخیص و درمان ناباروری و شـبکه ملی پیشـگیری 
و درمـان سـرطان پسـتان بـر عهـده دفتر تخصصـی علوم 
پزشـکی جهاددانشـگاهی گذاشـته شـده اسـت، گفت: در 
رابطـه بـا ایجاد شـبکه ملـی پیشـگیری و درمان سـرطان 
پسـتان، ۷ اسـتان برای راه اندازی مراکز مربوطه مشـخص 
و در قانـون دیـده شـده اند و ۴ اسـتان نیز اضافـه خواهند 
بررسـی  و  بازدیـد  حـال  در  حاضـر  حـال  در  کـه  شـد 
 ۴ انتخـاب  خصـوص  در  تصمیم گیـری  بـرای  اسـتان ها 
اسـتان بعـدی و تعییـن میـزان بودجـه و امکانـات مـورد 

نیـاز هر اسـتان هسـتیم.
دکتـر طاووسـی بـا بیان اینکـه متاسـفانه در قانونی که 
در این رابطه به تصویب مجلس شـورای اسـامی رسـیده 
از اسـتان مرکـزی نام بـرده نشـده درحالی که این اسـتان 
از قبـل یکـی از اسـتان های پیگیـر بـرای راه انـدازی ایـن 
مرکـز بـوده اسـت، گفت: مـا به جهـت سـازمانی موظفیم 
درخواسـت  و  کـرده  پیگیـری  زودتـر  کـه  مراکـزی  کـه 
داده انـد و از نظـر اقلیمـی نیـز مناطـق مهمـی در حـوزه 
سـرطان پسـتان هسـتند را در اولویـت قـرار دهیـم و بـر 
همین اسـاس امروز برای بررسـی شـرایط اسـتان به اراک 

سـفر کرده ایـم.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه ایجـاد شـبکه بـه معنـای 
ایجـاد تعـداد زیـادی از مراکـز نیسـت و آنچـه مـد نظـر 
اسـت هم افزایـی در درمان، تشـخیص و آموزش بهداشـت 
در قالـب ایجـاد یـک شـبکه حتی بـا تعداد محـدود مراکز 
اسـت گفـت: تحقیقاتـی کـه در قالـب چنیـن شـبکه ای 
انجـام می شـود می تواند پاسـخ بسـیاری از سـؤاالت را در 
حـوزه بیماری هـا در مناطـق مختلـف کشـور پیـدا کند و 
ایـن مـورد یکـی از امتیازات ایجاد چنین شـبکه ای اسـت.

پژوهشـکده  رویکـرد  کـرد:  تصریـح  طاووسـی  دکتـر 
سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی این اسـت کـه بودجه ای 
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کـه در ایـن حـوزه در نظـر گرفته شـده بیـن مراکـز ایـن 
شـبکه توزیـع شـود و امیدواریم اسـتان مرکـزی هم یکی 

از حلقه هـای ایـن زنجیـره باشـد.
دکتـر علی اصغـر غفـاری زاده رییـس جهاددانشـگاهی 
اسـتان مرکـزی نیـز در ایـن نشسـت گفـت: در سـاختار 
اسـتان،  جهاددانشـگاهی  درمانـی  مجتمـع  موجـود 

اسـت. آمـاده  ایـن مرکـز  راه انـدازی  بـرای  همه چیـز 
وی بـا بیـان این کـه می خواهیم پیشـرفته ترین درمان 
را در اسـتان ارائـه دهیـم و دورنمـای بلندمـدت در ایـن 
عرصـه داریـم، خواسـتار همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی 
اراک در خصـوص تأمیـن نیـروی تخصصـی مـورد نیـاز و 

کمـک بـه دریافـت مجوزهای الزم شـد.
 

■■■

وبینار چالش ها و سیاست های 
راهبردی جوان سازی جمعیت 

برگزار شد
خـرداد:   4 )س(،  الزهـرا  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
وبینـار چالش هـا، مدل سـازی و سیاسـت های راهبـردی 
بانـوان  اندیشـکده  همـت  بـه  جمعیـت  جوان سـازی 
زنـان  اتحادیـه  و  )س(  الزهـرا  واحـد  جهاددانشـگاهی 
مسـلمان بـه میزبانـی ایـن واحـد جهاددانشـگاهی برگزار 

. شد
در ایـن وبینـار کـه ۴ بـا محوریـت چرایـی و چیسـتی 
جوان سـازی جمعیـت برگـزار شـد، دکتـر زهـرا نقـی زاده 
رییـس جهاددانشـگاهی واحـد الزهـرا )س(، دکتـر اللـه 
افتخـاری عضـو هیات علمـی دانشـگاه شـاهد و دبیـر کل 
اتحادیـه جهانـی زنان مسـلمان، دکتر نیمـا بردیافر معاون 
اداره کل آموزش های تخصصی سـازمان تبلیغات اسـامی 
و مشـاور مدیـرکل دفتـر برنامه ریـزی و توسـعه اجتماعی 
جوانـان وزارت ورزش و جوانـان، دکتـر انسـیه کتابچـی 
شـورای  مجلـس  جمعیـت  جوانـی  کمیسـیون  مشـاور 
اسـامی، دکتـر فاطمه ترابـی مدیر گروه جمعیت شناسـی 
دانشـگاه تهـران و عضـو شـورای انجمن جمعیت شناسـی 
آسـیا و دکتـر معصومـه جعفـری مدیـر حـوزه و دبیر کل 
موسسـه بین المذاهـب الزهـرا )س( در پاکسـتان بـه ایراد 

پرداختند. سـخنرانی 
در ابتـدای وبینـار دکتـر نقـی زاده طـی سـخنانی بـه 
خانـواده  تعالـی  و  تحکیـم  تشـکیل،  کارگـروه  معرفـی 
اندیشـکده بانـوان جهاددانشـگاهی واحـد الزهـرا )س( و 

دلیـل اجـرای ایـن وبینـار تخصصـی پرداخـت.
رییـس جهاددانشـگاهی واحـد الزهـرا )س( بیـان کرد: 
ایـن اندیشـکده از بهمن مـاه ۱۴۰۰ در قالب پنـج کارگروه 
اجتماعـی،  سـامت  توانمندسـازی،  اسـامی،  تمـدن 
تشـکیل، تحکیـم و تعالـی خانـواده و مطالعـات تطبیقـی 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرد و در ایـن زمینه رسـالت خود 
را اندیشـه ورزی در حوزه هـای مربـوط بـه زنـان و دختران 
ایـران اسـامی قرار داده اسـت تـا بتواند به سـهم خود در 

جهـت تحقـق تمدن اسـامی گام بـردارد.
در زمینـه ازدیـاد جمعیـت بـه فرامیـن قـرآن عمـل 

نکردیـم
کاهـش  بحـث  گفـت:  افتخـاری  اللـه  دکتـر  سـپس 
حاضـر  حـال  شـرایط  در  مهـم  مسـاله ای  جمعیـت 
ایـران اسـت بـه همیـن خاطـر اهمیـت دارد کـه دربـاره 
جـدی  بحث هـای  جمعیـت  جوان سـازی  دسـتاوردهای 
صـورت گیـرد. زمانـی تبلیغـات بر همـه دیوارهای سـطح 
شـهر و برنامه هـای تلویزیونـی متمرکـز بـر کم جمعیتـی 
ایـن  بـه  سـاده لوحانه  به صـورت  مـا  و  بـود  خانواده هـا 
تبلیغـات گرفتـار شـدیم و پیـک جمعیتـی بسـیار پاییـن 

آمـد. مـا بایـد بـه فرامین قـرآن عمـل می کردیم؛ بـه این 
روز افتادیـم چـون بـا وجـود ایـن کـه مسـئوالن قـرآن 

بـاوری داریـم، امـا بـه آن عمـل نمی کننـد.
در ادامـه ایـن وبینـار، نیمـا بردیافـر مشـاور مدیـرکل 
وزارت  جوانـان  اجتماعـی  توسـعه  و  برنامه ریـزی  دفتـر 
ورزش و جوانـان طـی سـخنانی ضمـن مروری بر سـاختار 
جمعیـت کشـورها عنـوان کـرد: هـرم جمعیتـی کشـورها 
درک خوبـی از واقعیت هـا بـه مـا می دهند و با اسـتفاده از 
آن هـا می توانیـم فرصت هـا و زمینه هـای آینـده کشـورها 
را تخمیـن بزنیـم. وی ابتـدا به صـورت آنایـن هرم سـنی 
ایـران و جهـان را بـه نمایـش گذاشـته، توضیحاتـی ارائـه 
داد و سیاسـت های جمعیتـی کشـور در چنـد سـال اخیر 

بررسـی کرد. را 
کتابچـی مشـاور کمیسـیون جوانـی جمعیـت مجلـس 
جمعیـت  کنتـرل  زمـان  در  افـزود:  اسـامی  شـورای 
سیاسـت های تنظیـم خانـواده بـا ابـزار نظـام سـامت بـه 
وقـوع پیوسـت و در عـرض سـه سـال بـه بـار نشسـت و 
چهـره بـه چهـره به مـردم القـا می کردند که فرزنـد کمتر 
بـرای شـما و نـه بـرای کشـور بهتر اسـت؛ امـا مـا از نظام 
سـامت انتظـار داریـم آموزش را پیـش ببـرد. مداخله در 
سـطح بیمار و مشـوق بـودن ارایه دهندگان بسـیار اهمیت 

دارد.
گـروه  مدیـر  ترابـی  فاطمـه  وبینـار،  ایـن  ادامـه  در 
جمعیت شناسـی دانشـگاه تهـران و عضـو شـورای انجمن 
و  تحـوالت  بـر  مـروری  ضمـن  آسـیا  جمعیت شناسـی 
وضعیـت بـاروری ایران گفـت: میـزان بـاروری در ایران از 
دهـه پنجـاه تـا االن بسـیار تغییـر کـرده و کاهش داشـته 
اسـت؛ حتـی اسـتان ها نیـز در تغییـرات بـاروری نقـش 
داشـته و اسـتان های توسـعه یافته تر باروری هـای کمتـری 
داشـته اند. بـرای چیسـتی ایـن رونـد می تـوان بـه ازدواج 

کرد. تاکیـد 
در نهایـت جعفـری مدیـر حـوزه و دبیـر کل موسسـه 
سـخنانی  طـی  پاکسـتان  در  )س(  الزهـرا  بین المذاهـب 
گفـت: فرزنـدآوری در آینـه قـرآن بسـیار مطلـوب اسـت 
و آیـات بسـیاری فرزنـدآوری را بسـیار زیبـا توصیـف و 
اهمیـت آن را مشـخص می کنند. نقـش زن در فرزندآوری 
بسـیار زیباسـت و یک موهبت و بشـارتی از جانب خداوند 

ست. ا
در پایـان وبینـار، مقرر شـد تـا در وبینارهـای بعدی با 
دعـوت و بهره مندی از نظرات دیگر نخبگان کشـور سـعی 
شـود، مسـاله حیاتـی جوان سـازی جمعیت بیشـتر بسـط 
پیـدا کنـد تـا به هـدف سـبک زندگـی متعالـی نزدیک تر 

شویم.

■■■
 

آیین پایانی جشنواره ملی 
خاطره گویی »آنچه دیدی بگو« 

برگزار شد
روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان، 4 خرداد: 
آییـن پایانـی جشـنواره خاطره گویـی "آنچـه دیـدی بگو" 
هم زمـان بـا سـالروز آزادسـازی خرمشـهر و گرامیداشـت 

روز مقاومـت مـردم دزفـول برگزار شـد.
 بـا پایـان یافتـن جشـنواره ملـی خاطره گویـی آنچـه 
دیـدی بگـو بـا محوریت بمباران شـهری در هشـت سـال 
دفـاع مقـدس، نفـرات برتـر ایـن مسـابقه معرفی شـدند.

محبوبـه امینی بازیانـی )از کرمانشـاه(، مینـا منجم زاده 
)از دزفـول( و شمسـی وفایـی )از کرمانشـاه( بـه ترتیـب 

نفـرات اول تـا سـوم این جشـنواره شـدند.
پرتـوی،  مـژگان  حسـینی،  نجـات  سـیده  همچنیـن 

فاطمـه فروغی فـرد، محمـد چاووشـیان، سـمیه اسـدیان، 
به عنـوان  عوض پـور  امیرمحمـد  و  درخشـان  معصومـه 
نفـرات شایسـته تقدیـر معرفـی شـدند کـه جوایـزی بـه 

می شـود. اهـدا  آن هـا 

■■■

برگزاری سلسله کنفرانس علمی 
»کاربرد گیاهان دارویی و داروهای 

گیاهی در درمان بیماری های 
گوارشی«

روابط عمومی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی، 
9 خـرداد: کنفرانـس علمـی »کاربـرد گیاهـان دارویـی و 
داروهـای گیاهـی در درمـان بیماری هـای گوارشـی« بـه 
همـت پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی نهم 

خردادمـاه برگزار شـد.
در ایـن وبینـار کـه بـا سـخنرانی دکتـر رضـا حاجـی 
آقایـی متخصـص فارماکوگنـوزی و عضـو هیـات علمـی 
ایـن پژوهشـکده برگـزار شـد، فرآورده هـای گیاهـی مؤثر 
در درمـان بیماری هـای گوارشـی مورد بحـث و تبادل نظر 

گرفت. قـرار 
دکتـر حاجـی آقایـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه دسـتگاه 
انسـان  بـدن  دسـتگاه های  فعال تریـن  از  یکـی  گـوارش 
را  گوارشـی  اختـاالت  شـایع ترین  از  برخـی  هسـت، 
یبوسـت، اسـهال، تهـوع، اسـتفراغ، رفلکـس معـده، زخـم 

کـرد. عنـوان  تحریک پذیـر  روده  سـندرم  و  معـده 
وی عائم و نشـانه های این بیماری را درد شـکم، سـوء 
هاضمه، خسـتگی، کم آبـی، خونریزی دسـتگاه گوارش، از 
دسـت دادن اشـتها، فتق و انسـداد روده برشمرد و گیاهان 
دارویـی و فرآورده هـای دارویـی مؤثر بر درمـان اختاالت 
گوارشـی را معرفـی و مـورد بحث و تبادل نظـر قرار گرفت.

ایـن عضـو هیـات علمـی در خصـوص بی اشـتهایی و 
سـوءهاضمه مطالبـی را ارائـه و گیاه افسـطین را که دارای 
ترکیبـات تلـخ بـوده و در درمـان ایـن بیماری مؤثر اسـت 

را تشـریح نمود.

■■■

توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی؛

برگزاری کنفرانس علمی
 »احتیاط مصرف گیاهان دارویی

 و داروهای گیاهی در دوران 
بارداری و شیردهی«

روابط عمومی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی، 
10 خـرداد: کنفرانـس علمـی »احتیـاط مصـرف گیاهـان 
دارویـی و داروهای گیاهی در دوران بارداری و شـیردهی« 
دهم خردادماه توسـط پژوهشـکده گیاهـان دارویی برگزار 

. شد
ایـن وبینـار کـه بـا سـخنرانی دکتـر فرحنـاز خلیقـی 
هیـات  عضـو  و  فارماکوگنـوزی  متخصـص  سـیگارودی 
 FDA علمـی ایـن پژوهشـکده، برگزار شـد، بـه رده بندی
در مـورد داروهـا اشـاره شـد کـه از ایـن میـان داروهـای 
گیاهـی کـه در دوران بـارداری مصـرف می شـوند در رده 

قـرار می گیرنـد.  C
وی در ایـن وبینـار از گیاهـان دارویـی کـه در دوران 
بارداری قابل اسـتفاده هسـتند گیاه زنجبیل و سـرخارگل 
و از گیاهـان دارویـی قابل مصرف در دوران شـیردهی گیاه 
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رازیانـه، سـرخارگل و شـنبلیله و بـرای قطع شـیر در این 
دوران بـه گیـاه مریم گلـی اشـاره کرد.

خصـوص  در  ادامـه  در  علمـی  هیـات  عضـو  ایـن 
فرآورده هـای دارویـی موجـود از ایـن گیاهـان و همچنین 
عـوارض جانبـی، تداخـات و منـع مصـرف ایـن داروهـا، 

برشـمردند. را  مطالبـی 
ــوزی  ــاز بازآم ــار دارای امتی ــن وبین ــی اســت، ای گفتن
بــوده و بــا مجــوز اداره کل آمــوزش مــداوم جامعــه 
ــت،  ــای وزارت بهداش ــر مجموعه ه ــور از زی ــکی کش پزش
آخریــن  برگــزار شــد،  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
یافته هــای علمــی مربــوط بــه ایــن حــوزه مــورد بررســی 

ــت. ــرار گرف ق
ــا حضــور ۲۵۰ نفــر از پزشــکان عمومــی،  ایــن دوره ب
به صــورت  ســنتی  طــب  متخصصــان  و  داروســازان 
مجــازی و آنایــن بــر بســتر آموزش هــای مجــازی 
جهاددانشــگاهی )امجــد( برگــزار شــده و در انتهــای 
برنامــه فایــل پاورپوینــت ارائــه شــده و فیلــم ضبــط شــده 
ــت. ــرار گرف ــرکت کنندگان ق ــار ش ــز در اختی ــه نی برنام

 ۷۲ مــدت  بــه  دوره  شــرکت کنندگان  پایــان،  در 
ــان  ــن پای ــون آنای ــا در آزم ســاعت فرصــت داده شــد ت
ــا پاســخ صحیــح بــه ۷۰ درصــد  دوره شــرکت کننــد و ب
ســؤاالت بتواننــد امتیــاز بازآمــوزی دوره را کســب کننــد.

■■■

کنفرانس علمی 
»فرآورده های گیاهی مؤثر بر 

پوست و مو« برگزار شد
روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی 
جهاددانشـــگاهی، 27 اردیبهشـــت: کنفرانـــس علمـــی 
ــو«  ــت و مـ ــر پوسـ ــر بـ ــی مؤثـ ــای گیاهـ »فرآورده هـ
توســـط پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی برگـــزار شـــد.

ـــر شمســـعلی  ـــخنرانی دکت ـــا س ـــه ب ـــار ک ـــن وبین در ای
ـــات  ـــو هی ـــی و عض ـــیمی داروی ـــص ش ـــازاده متخص رض
علمـــی ایـــن پژوهشـــکده برگـــزار شـــد، دارای امتیـــاز 
ـــداوم  ـــوزش م ـــوز اداره کل آم ـــا مج ـــوده و ب ـــوزی ب بازآم
جامعـــه پزشـــکی کشـــور از زیـــر مجموعه هـــای وزارت 
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی برگـــزار شـــد، 
آخریـــن یافته هـــای علمـــی مربـــوط بـــه ایـــن حـــوزه 

ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس م
ـــار  ـــن وبین ـــت ای ـــوص اهمی ـــازاده در خص ـــر رض دکت
آموزشـــی عنـــوان کـــرد: بیماری هـــای پوســـت و مـــو 
بـــه دلیـــل تغییـــر روش و ســـبک زندگـــی و ورود 
ــتر  ــردم بیشـ ــی مـ ــه زندگـ ــیمیایی بـ ــوالت شـ محصـ
ـــیمیایی و  ـــای ش ـــوارض داروه ـــه ع ـــده و الزم اســـت ک ش
ـــی  ـــواد طبیع ـــتفاده از م ـــا اس ـــی ب ـــتباه زندگ ـــبک اش س
کنتـــرل و اصـــاح شـــود. بـــه همیـــن علـــت مصـــرف 
عصاره هـــای گیاهـــی بـــرای بهبـــود بیماری هـــای 
ـــد  ـــو می توان ـــزش م ـــان ری ـــگیری و درم ـــتی و پیش پوس

راهگشـــا باشـــد.
وی افـــزود: در ایـــن وبینـــار یافته هـــای جدیـــد 
ــان  ــرای درمـ ــی بـ ــان دارویـ ــرد گیاهـ ــی کاربـ و عملـ
مـــو،  ریـــزش  جملـــه  از  شـــایع  بیماری هـــای 
چین وچـــروک پوســـت، لکه هـــای قهـــوه ای پوســـت و 
جوان ســـازی و حفـــظ رطوبـــت پوســـت بـــا گیاهـــان 
دارویـــی بـــه داروســـازان و پزشـــکان ارائـــه می شـــود. 
ــای  ــزارش شـــده داروهـ ــازه گـ ــوارض تـ همچنیـــن عـ
ـــو  ـــت و م ـــای پوس ـــان بیماری ه ـــه در درم ـــیمیایی ک ش

ــت. ــرار گرفـ ــث قـ ــورد بحـ ــوند مـ ــرف می شـ مصـ

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه 
" فارماکولوژی قلبی عروقی 

روغن زیتون" توسط پژوهشکده 
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

روابط عمومی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی، 
قلبـی  فارماکولـوژی  علمـی"  کنفرانـس  اردیبهشـت:   20
اردیبهشـت ماه  بیسـتم  تاریـخ  در  روغن زیتـون"  عروقـی 

توسـط پژوهشـکده گیاهـان دارویـی برگـزار شـد.
در ایـن وبینـار کـه با سـخنرانی دکتر سـعید کیانبخت 
ایـن  علمـی  هیـات  عضـو  و  فارماکولـوژی  متخصـص 
پژوهشـکده برگـزار شـد اثـرات روغـن زیتـون بـر عوامـل 
ایجـاد بیماری هـای قلبی-عروقـی و مکانیسـم آن ها مورد 
بحـث و تبـادل نظـر قـرار گرفـت که می تـوان بـه التهاب، 
پاکت هـا،  تجمـع  خـون،  انعقـاد  اکسـیداتیو،  اسـترس 
و  خـون  لیپیدهـای  اندوتلیـوم،  عملکـرد  فیبرینولیـز، 

کـرد. اشـاره   hypertension
وی بیماری هـای قلبی-عروقـی را شـایع و عامـل اصلی 
مرگ ومیـر در سراسـر جهـان دانسـت و گفـت: سـالیانه 
حـدود ۱۷ میلیـون نفـر در جهـان به علت ایـن بیماری ها 

می میرنـد.
ایـن عضـو هیـات علمـی در ادامـه اظهـار کـرد: روغن 
زیتـون بـه علـت اسـیدهای چـرب غیراشـباع به خصـوص 
مقادیـر زیـاد اسـید اولیـک و ترکیبـات فنلی و سـایر مواد 
موجـود در آن از طریـق اثرات آنتی اکسـیدانی، ضدالتهاب، 
جلوگیـری از لختـه شـدن خـون، کاهش کلسـترل و تری 
گلیسـیرید و گلوکـز خـون و کاهـش فشـارخون بـاال از 
بیماری هـای قلبی-عروقـی ماننـد سـکته قلبـی و مغـزی 

پیشـگیری می کنـد.

■■■

توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی؛
کنفرانس علمی

 »فرآورده های گیاهی مؤثر بر 
بیماری های تنفسی« برگزار شد

بـر  مؤثـر  گیاهـی  »فرآورده هـای  علمـی  کنفرانـس 
توسـط  اردیبهشـت ماه  ششـم  تنفسـی«  بیماری هـای 

شـد. برگـزار  دارویـی  گیاهـان  پژوهشـکده 
روابط عمومی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی، 
۶ اردیبهشـت: در ایـن وبینـار کـه بـا سـخنرانی دکتـر رضا 
حاجـی آقایـی متخصـص فارماکوگنـوزی و عضـو هیـات 
علمـی ایـن پژوهشـکده برگـزار شـد، در ابتدا بـه گیاهانی 
کـه به عنـوان گشـادکننده برونـش و ضـد احتقـان مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیرند اشـاره شـد.
دارویـی  گیاهـان  و  گیاهـی  داروهـای  بـه  همچنیـن 
کـه به صـورت استنشـاقی، خاصیـت ضـد احتقـان دارنـد 
پرداختـه شـد و در ارتباط بـا گیاهان دارویی کـه به عنوان 
غلـط آور و موکولوتیـک هسـتند بحـث و تبادل نظر شـد.

وی در ادامـه بـه معرفـی گیاهـان دارویی کـه به عنوان 
ضـد سـرفه مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد پرداخـت و 
گیاهـان دارویـی کـه در فرآورده هـای ضد سـرماخوردگی 
و  نرم کننـده  به عنـوان  و  دارنـد  کاربـرد  آنفوالنـزا  و 
برطرف کننـده عائـم سـرماخوردگی مـورد اسـتفاده قرار 

نمـود. معرفـی  می گیرنـد، 
ایـن عضـو هیـات علمـی در ایـن وبینـار بـه خـواص 
دارویـی گیاهانـی مانند آقطـی، خال دنـدان، اکالیپتوس، 
ریـش بـز و ترکیباتـی ماننـد کدئیـن، کامفـور و منتـول 

کرد. اشـاره 
الزم بـه ذکـر اسـت، در ایـن وبینـار کـه دارای امتیـاز 
بازآمـوزی بوده و بـا مجوز اداره کل آمـوزش مداوم جامعه 
بهداشـت،  وزارت  زیرمجموعه هـای  از  کشـور  پزشـکی 
درمـان و آمـوزش پزشـکی برگزار شـد، آخریـن یافته های 

علمـی مربـوط بـه ایـن حـوزه موردبررسـی قـرار گرفت.
داروسـازان  عمومـی،  پزشـکان  دوره  ایـن  مخاطبـان 
و متخصصـان طـب سـنتی بودنـد و ایـن دوره به صـورت 
مجـازی  آموزش هـای  بسـتر  بـر  آنایـن  و  مجـازی 
جهاددانشـگاهی )امجـد( برگزار شـده و در انتهـای برنامه 
فایـل پاورپوینـت ارائه شـده و فیلـم ضبط شـده برنامـه نیز 

گرفـت. قـرار  شـرکت کنندگان  اختیـار  در 
در پایـان شـرکت کنندگان دوره بـه مـدت ۷۲ سـاعت 
فرصـت داده شـد تا در آزمـون آناین پایان دوره شـرکت 
نماینـد و بـا پاسـخ صحیح بـه ۷۰ درصد سـؤاالت بتوانند 

امتیـاز بازآمـوزی دوره را کسـب نمایند.

■■■

برگزاری نشست اندیشه ورزی 
کارگروه تمدن اسامی اندیشکده 
بانوان جهاددانشگاهی الزهرا )س(

 25 )س(،  الزهـرا  واحـد  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اردیبهشـت: اللـه افتخـاری عضـو هیـات علمـی دانشـگاه 
شـاهد و مشـاور امـور بانـوان کمیتـه امـداد امـام خمینی 
)ره( از اندیشـکده بانـوان جهاددانشـگاهی واحـد الزهـرا 
)س( بازدیـد کـرد و بـا فعالیت هـای این اندیشـکده آشـنا 

. شد
افتخـاری در ایـن بازدیـد ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت 
فعالیـت در حـوزه زنـان و تمـدن اسـامی، در خصـوص 
برنامـه عملیاتـی کارگـروه تمـدن اسـامی راهبردهایی را 

مشـخص کـرد.
وی در ایـن نشسـت ضمـن تبیین موضوعـات محوری 
سـیره  کریـم،  قـرآن  تفسـیر  و  مطالعـه  کارگـروه،  ایـن 
موفـق  بانـوان  معرفـی  و  اسـام  تاریـخ  و  )ع(  اهل بیـت 
حوزه هـای  اولویـت  به عنـوان  را  متفـاوت  حوزه هـای  در 

فعالیـت کارگـروه تمـدن اسـامی مشـخص کردنـد.
همچنیـن عضو هیـات علمی دانشـگاه شـاهد به عنوان 
دانش هـای  از  اطاعاتـی  بانـک  گـردآوری  بـر  اول  قـدم 
و  آثـار  نشسـت ها،  مقـاالت،  همچـون  موجـود  پیـش  از 
همایش هـای برگـزار شـده و همچنیـن فرمایشـات رهبـر 

معظـم انقـاب )مدظله العالـی( تاکیـد کردنـد.
در نهایـت الله افتخـاری بر اسـتفاده از ظرفیت های دو 
طـرف در راسـتای ارتقای سـطح فعالیت های حـوزه زن و 

تمـدن اسـامی تاکید کرد.

■■■

شاهنامه ظرفیتی 
بالقوه برای تقویت فرهنگ ایرانی

 و اسامی است
جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
گفـت: بی شـک شـاهنامه به عنـوان نمونه بارز و ارزشـمند 
بـا محوریت اخاق مـداری و ظرفیتـی بالقوه بـرای تقویت 

فرهنـگ ایرانی و اسـامی اسـت.
 27 جنوبـی،  خراسـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اردیبهشـت: حمید مرادی معاون فرهنگی جهاددانشـگاهی 
خراسـان جنوبـی، در برنامـه سخن سـرایان خراسـانی کـه 
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با همکاری سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی خراسان 
برگـزار  اسـتان  عمومـی  کتابخانه هـای  نهـاد  و  جنوبـی 
شـد، اظهـار کـرد: حکیم ابوالقاسـم فردوسـی بـا خلق اثر 
شـکوهمند خـود یعنی شـاهنامه نقش جوانمـردی، ایمان 

و اخـاق را در بلنـدای زمان بـر تـارک تاریـخ نشـاند.
به عنـوان  همـواره  مانـدگار  میـراث  ایـن  گفـت:  وی 
عاملـی وحدت بخـش و تحکیـم کننده در نظر گرفته شـده 
اسـت و بی شـک شـاهنامه به عنوان نمونه بارز و ارزشـمند 
بـا محوریت اخاق مـداری و ظرفیتـی بالقوه بـرای تقویت 
فرهنـگ ایرانی و اسـامی اسـت کـه نشـانه های اخاقی و 

ایمانی در آن بسـیار مشـهود اسـت.
اعتـای فرهنـگ  ادامـه داد: قلـم زدن در راه  مـرادی 
مضامیـن  و  مفاهیـم  انتقـال  و  پارسـی  غنـی  ادبیـات  و 
احساسـی و اخاقـی موهبـت بزرگـی اسـت کـه نباید آن 

را نادیـده گرفـت.
وی افـزود: ادبیـات فارسـی از ابتـدا در بسـتر فرهنـگ 
ایـن  از  بهره گیـری  بـا  توانسـته  و  اسـامی رشـد کـرده 
فرهنـگ بـه کمـال چشـمگیری دسـت یابـد و می تـوان 
گفـت فرهنگ هـای پربـار و مبتنـی بـر ادیـان الهی بسـتر 
مناسـب پیدایـش عالی تریـن آثـار ادبی جهان هسـتند که 

بازخـورد آن هـا موجـب تقویـت فرهنـگ نیـز می شـود.
جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
بیـان کـرد: فرهنـگ و آداب ورسـوم تنهـا بـا زبـان ادبیات 
انتقـال می یابـد و راه صحیـح بهره گیـری از ایده های نوین 
متناسـب بـا نیازهـای زمـان، کمـک گرفتـن متخصصـان 

فرهنـگ و ادبیـات فارسـی اسـت.

■■■

برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی 
و فنون مذاکره در راستای توسعه 

بازار مشاغل خانگی
در  اردیبهشـت:  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی یـزد، 2۸ 
راسـتای اجـرای فـاز سـوم طـرح ملـی توسـعه مشـاغل 
خانگـی، کارگاه آموزشـی بازاریابـی و فنـون مذاکـره برای 
برگـزار  اردکان  پیشـران های رشـته کاربافـی شهرسـتان 

. شد
قدرتمنـد  حضـور  هـدف  بـا  آموزشـی  کارگاه  ایـن 
بهبـود  و  بازاریابـی  دانـش  افزایـش  و  نمایشـگاه ها  در 
مذاکـره ایـن پیشـرانان برگزار شـد. بـا توجه بـه برگزاری 
سـیزدهمین نمایشـگاه سراسـری صنایع دسـتی کشور در 
یـزد و حضـور پـر رنـگ پیشـرانان رشـته کاربافـی در این 
نمایشـگاه، کارگاه آموزشـی به صـورت تخصصـی با حضور 

۱۶ پیشـران برگـزار شـد.
طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی بـا هـدف ایجـاد 
اشـتغال بـرای ۵۴ هـزار نفر از سـوی وزارت تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعی به جهاددانشـگاهی واگذار شـده و سـازمان 
جهاددانشـگاهی اسـتان یـزد نیـز بـا سـهمیه ۱۸۰۰ نفـر، 

مجـری ایـن طرح در اسـتان اسـت.

■■■

آمادگی کامل جهاددانشگاهی
 برای اجرای مطالعات علمی و 

پژوهشی در گیان
دکتـر  اردیبهشـت:   29 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی  پیشـین  رییـس  طیبـی  حمیدرضـا 
معرفـی  به منظـور  کـه  گیـان  اسـتاندار  بـا  دیـدار  در 

سرپرسـت جهاددانشـگاهی گیـان انجام شـد، با تشـریح 
فعالیت هـای ایـن نهـاد در ایران اسـامی، از آمادگی کامل 
جهاددانشـگاهی برای اجـرای مطالعـات عملیاتی، علمی و 
پژوهشـی در گیـان در بخش هـای مختلـف مدیریـت و 
سـاماندهی پسـماند، بخش کشـاورزی به ویـژه حوزه چای 
و برنـج و همچنیـن ارائـه خدمـات پزشـکی بـا توجـه بـه 

داد. خبـر  ظرفیت هـا 
وی بـا قدردانـی از اهتمـام اسـتاندار گیـان و همراهی 
اسـامی، خواسـتار کمـک  نماینـدگان مجلـس شـورای 
مشـکات  رفـع  جهـت  اسـتان  مسـئوالن  مسـاعدت  و 
جهاددانشـگاهی در گیـان در حوزه هـای زیرسـاختی و 
سـاختمانی به منظـور بهره منـدی بهتر بـرای ارائه خدمات 

بـه آحـاد جامعـه به ویـژه دانشـگاهیان شـد.
دکتر اسـداهلل عباسـی اسـتاندار گیان نیز، اظهار کرد: 
برنامه هـای جهاددانشـگاهی در کنـار مسـائل آموزشـی، با 
رویکـرد تحولـی و بـا مدت زمان مشـخص اجـرای طرح ها 
و برنامه هـای عملیاتـی، بـا محوریـت پژوهـش و مطالعات 

اثربخـش و نیـز با نـگاه به زیسـت بوم گیان باشـد.
توسـعه ای  فـراوان  ظرفیت هـای  برشـمردن  بـا  وی 
اسـتان و نقـش جامعـه دانشـگاهی در ایـن زمینـه افـزود: 
انتظـار مـی رود جهاددانشـگاهی گیـان بـا ارتقای سـطح 
فعالیت هـای خـود در حـوزه آمـوزش و پژوهـش و تقویت 
و  علمـی  نخبـگان  متخصـص،  متعهـد،  انسـانی  نیـروی 
پژوهشـی که نگاهی ارزشـمند به توسـعه کشـور و اندیشه 
شهرسـتان ها  و  اسـتان  مرکـز  در  دارنـد،  دانش بنیـان 

برنامه هـای تحولـی اثربخشـی اجرایـی کنـد.
اسـتاندار گیـان بیـان کـرد: دولـت سـیزدهم و همـه 
مدیـران اجرایـی در گیـان، در همراهـی و حمایـت بـا 
جامعـه دانشـگاهی بـرای برون رفـت از مشـکات و ارائـه 
پژوهش هـای عملیاتـی بـا نـگاه به زیسـت بوم این اسـتان، 

اهتمامـی ویـژه دارند.
عباسـی همچنین بر تاش مسـئوالن جهاددانشـگاهی 
بـرای اسـتقرار فضـای فیزیکـی درشـان دانشـگاهیان بـا 
حمایـت و همراهـی متولیـان امـر و دولـت، تاکیـد کـرد 
و گفـت: بایـد بـا رفـع کاسـتی ها، تـاش مضاعـف و ارائـه 
ایده هـای نـو و اجرایـی در بخش هـای مختلـف ازجملـه 
کشـاورزی، پزشـکی و دیگـر حوزه هـا همچـون حفاظـت 
از محیط زیسـت و مدیریـت پسـماند، گام هـای اثربخشـی 

شود. برداشـته 

برگزاری مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان
امـور  و  هماهنگـی  معاونـان  حضـور  بـا  همچنیـن 
مجلـس و پشـتیبانی و مدیریـت منابع جهاددانشـگاهی و 
دو تـن از نماینـدگان شهرسـتان های رشـت و خمـام در 
مجلـس، حمیدرضا مسـکنی به عنوان سرپرسـت سـازمان 

جهاددانشـگاهی اسـتان گیـان معرفـی شـد.
مجلـس جهاددانشـگاهی،  امـور  و  هماهنگـی  معـاون 
سـازمان  سرپرسـت  معارفـه  و  تودیـع  مراسـم  در 
جهاددانشـگاهی گیـان، جهادگـران دانشـگاهی را عضـو 
جهاددانشـگاهی دانسـت؛ نـه صرفـاً کارمند و اظهـار کرد: 
موفقیـت جهـاد در همـه عرصه هـا بـه پشـتوانه نیـروی 

اسـت. انسـانی 
وی بـا بیـان اینکـه در جهـاد مدیریت ها تمام می شـود 
امـا مسـئولیت ها ادامـه دارد، تصریـح کـرد: اخـاق حلقه 
مفقـوده ایـن روزهـای جامعـه ماسـت و جهاددانشـگاهی 
نیـز بایـد بـر مـدار اخـاق حرکـت کنـد تـا بـه توفیقـات 

برسد. بیشـتر 
معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی بـا 
تاکیـد بر لـزوم تقویت وفـاق و همدلی در نیروی انسـانی، 

اضافـه کـرد: سـرمایه ای جز نیـروی انسـانی نداریم.
و  علمـی  ظرفیت هـای  بـه  اشـاره  بـا  علیـزاده  دکتـر 
پژوهشـی گیـان، گفـت: جهادگران کار تیمی و شـفافیت 

و همـت را سـرلوحه خویـش قـرار دهنـد.
هوا، پسماند و فاضاب؛ مأموریت پژوهشکده 

محیط زیست جهاددانشگاهی
نماینده رشـت و خمـام در مجلس، از جهاددانشـگاهی 
خواسـت در حـل بسـیاری از گره هـا و مشـکات حـوزه 
پژوهـش و نـوآوری پیشـگام باشـد و افـزود: پژوهشـکده 
حـوزه  سـه  در  می توانـد  جهاددانشـگاهی  محیط زیسـت 

هـوا، پسـماند و فاضـاب بـه معضـات پاسـخ دهـد.
جبـار کوچکـی نژاد نظـام جمهـوری اسـامی را مانند 
بسـیاری از نظام هـای دنیا نیازمند سـاختارهای متناسـب 
بـا تراز نظام دانسـت و اظهـار کرد: بعد از پیـروزی انقاب 
نهادهـای ویژه ای تأسـیس شـدند کـه جهاددانشـگاهی از 
جملـه این نهادهاسـت کـه برای پاسـخگویی بـه نیازهای 

کشـور تأسـیس شد.
تحقیـق  حـوزه  در  را  جهاددانشـگاهی  مأموریـت  وی 
دل  در  کـه  دانسـت  نخبـگان  جمـع آوری  و  پژوهـش  و 
دانشـگاه شـکل گرفت و افزود: جهاددانشـگاهی و دانشگاه 
دو عنـوان متصل و پیوسـته هسـتند و لذا بایـد از امکانات 

هـم در جهـت خدمـت بـه مـردم بهـره بگیرند.
نماینـده رشـت در مجلـس، با بیـان اینکه پژوهشـکده 
حـوزه  سـه  در  می توانـد  جهاددانشـگاهی  محیط زیسـت 
هـوا، پسـماند و فاضـاب به معضات پاسـخ دهـد، عنوان 
کـرد: ۱۰۰۰ میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای محیط زیسـت 
اسـتان های شـمالی بودجه در نظر گرفته شـده؛ همچنین 
در سـفر رئیـس جمهـور بـه گیـان ۶۰۰ میلیـارد تومـان 
بـرای پسـماند و ۴۰۰ میلیـارد تومـان بـرای رودخانه های 

رشـت تخصیص یافتـه اسـت.
جهاددانشگاهی در بن بست ها به داد کشور می رسد

گفـت:  مجلـس  در  خمـام  و  رشـت  نماینـده  دیگـر 
جهاددانشـگاهی در دوران جنـگ شـعار »مـا می توانیـم« 
را تحقـق بخشـید، زیـرا هـر کجـا کـه بـه بن بسـت بـر 
می خوریـم جهاددانشـگاهی ورود می کنـد و به داد کشـور 

می رسـد.
محمدرضا احمدی سـنگری پسـت ها و مسـئولیت ها را 
مانـدگار ندانسـت و اظهـار کـرد: تنهـا چیزی کـه اهمیت 

دارد کار کـردن بـرای خـدا و اخاص در عمل اسـت.
وی بـا بیـان این کـه اگـر با خـدا معامله کنیـم و اعمال 
و گفتـار مـا بـرای خدا باشـد بـه توفیـق می رسـیم، افزود: 
مـردم بـا وجـود مسـئوالن در تـراز انقـاب بـه آرامـش 

می رسـند.
سـازمان  سرپرسـت  مسـکنی  حمیدرضـا  دکتـر 
جهاددانشـگاهی گیـان، بـا اشـاره بـه سـابقه ۲۰ سـاله 
خـود در مجموعـه جهاددانشـگاهی، اظهـار کـرد: امـروز 
آموزش هـای کوتاه مـدت و مهـارت محور جهاددانشـگاهی 
محیط زیسـت  پژوهشـکده  و  دادیـم  توسـعه  را  اسـتان 

دارد. ملـی  جایـگاه  جهاددانشـگاهی 
وی بـا اشـاره بـه فعـال شـدن بسـیاری از واحدهـای 
سـامت محور جهاددانشـگاهی در اسـتان گیـان از جمله 
افـزود: جهاددانشـگاهی اسـتان  نـاف،  بنـد  مرکـز خـون 

گیـان همچنـان در حـوزه فرهنـگ اثرگـذاری دارد.
سرپرسـت سـازمان جهاددانشـگاهی گیان با اشاره به 
بهره منـدی پرسـنل ادارات و دسـتگاه های اجرایی اسـتان 
عنـوان  محـور جهاددانشـگاهی،  مهـارت  آموزش هـای  از 
کـرد: در حـوزه پژوهـش نیـز دسـتاوردهای خوبـی داریم 

کـه بـه نیازهـای اسـتان و کشـور پاسـخ می دهد.
مسـکنی، پایـش را نیاز همیشـگی سـازمان ها دانسـت 
و  هسـتند  توأمـان  مدیریـت  و  تغییـر  شـد:  یـادآور  و 
بایـد بـرای تزریـق امیـد بـه سـازمان تـاش کنیـم، زیـرا 
جهاددانشـگاهی ریشـه های قـوی دارد و می توانـد توسـعه 

کند. پیـدا 
وی بـا اشـاره بـه مطالبـه رهبـر انقـاب در نام گـذاری 
سـال ۱۴۰۱، خاطرنشـان کـرد: تمـام ابزارها بـرای تحقق 
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»تولیـد؛ دانش بنیان، اشـتغال آفرین« در جهاددانشـگاهی 
وجـود دارد و می توانیـم عملکرد مؤثر و درخشـانی داشـته 

باشیم.
سـازمان  سـابق  رییـس  زاد  جمـال  فریبـرز  دکتـر 
کـرد:  بیـان  ادامـه  در  نیـز  گیـان  جهاددانشـگاهی 
حوزه هـای  در  کـه  دارد  را  بلـوغ  ایـن  جهاددانشـگاهی 
آمـوزش و پژوهـش متخصـص بسـازد و تحویـل جامعـه 

دهـد.
وی بـا بیـان اینکه جهاددانشـگاهی کتـاب و حکمت را 
بـا هـم دارد، تصریـح کـرد: پـرورش اخـاق وظیفـه ذاتی 

ایـن نهاد اسـت.
رییـس سـابق جهاددانشـگاهی گیـان ادامـه داد: اگـر 
قرار اسـت جهاددانشـگاهی اسـتقرار آمـوزش و پژوهش و 
فرهنـگ را سـرلوحه خویـش قرار دهـد باید بـرای اخاق 

و اخـاق محـوری تدبیـر کند.
جمـال زاد عدالـت اجتماعـی، حفـظ و توسـعه رو بـه 
جلـوی سـاختار اداری و ایجـاد خودبـاوری در پرسـنل را 
دوران  در  به ویـژه  جهاددانشـگاهی  اساسـی  محـور  سـه 
سـن  میانگیـن  امـروز  کـرد:  عنـوان  و  دانسـت  کرونـا 
مدیریتـی در مجموعه جهاددانشـگاهی اسـتان حداقل ۱۸ 

سـال جوان تـر شـده اسـت.
 

■■■

رشد علم و فناوری و به کمال 
رسیدن عقل از جمله ویژگی های 

جامعه مهدوی است
دکتـر  خـرداد:   2 قـم،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
حمیدرضـا طیبـی ، در آیین اختتامیه سـومین جشـنواره 
ملی مهدویت که در تاالر اسـتاد شـهید مطهری دانشـگاه 
قم برگزار شـد، گفت: جهاددانشـگاهی از ابتدای تأسـیس 
خـود یعنـی سـال ۱۳۵۹ تـاش کرده اسـت کـه در چند 
محـور کار کنـد و ایـن محورها از آرمان هایی اسـت که در 
زمـان حضـرت مهـدی )عـج( نیز تحقـق پیـدا می کند که 

از جملـه آن ها رشـد علم اسـت.
دکتـر طیبی عنـوان کـرد: در گنجینه احادیـث پیامبر 
اکـرم )ص( و ائمـه اطهـار )ع( بیـان شـده اسـت کـه رفاه 
اقتصـادی، امنیـت اجتماعـی، رشـد علـم و فنـاوری و بـه 
کمـال رسـیدن عقل از جملـه ویژگی هـای جامعه مهدوی 

است.
وی ادامـه داد: از حکومت هـای شـیعه و کسـانی کـه 
دوسـت دارند امـان زمان )عـج( زودتر ظهور کننـد انتظار 
مـی رود کـه در ایـن زمینـه الگوسـازی های موفقـی انجام 

دهند.
تأسـیس  ابتـدای  از  بیـان کـرد: جهاددانشـگاهی  وی 
خـود یعنـی سـال ۱۳۵۹ تـاش کرده اسـت کـه در چند 
محـور کار کنـد و ایـن محورها از آرمان هایی اسـت که در 
زمـان حضـرت مهـدی )عـج( نیز تحقـق پیـدا می کند که 

از جملـه آن هـا رشـد علم اسـت.
دکتـر طیبـی اظهـار کـرد: امـروز در بحـث روز جامعه 
یعنـی درمـان نابـاروری در وضعیتـی قـرار داریـم کـه نـه 
تنهـا کسـی به خارج از کشـور نمـی رود بلکه بـرای درمان 
بـه ایـران می آینـد هم چنیـن در علـوم جدیـد نیـز ماننـد 
شـده  کسـب  زیـادی  موفقیت هـای  بنیـادی  سـلول های 

ست. ا
ثابـت کـرد کـه  امـر  ایـن  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
می توانیـم در مـرز علـم حرکـت کنیـم، گفـت: بـد اسـت 
کـه در جامعه شـیعه زندگـی کنیم و کارمـان فروش نفت 
و واردات از غـرب باشـد؛ زیـرا اثبـات شـده تـوان انجـام 

کارهـای بـزرگ داریـم.

رییس جهاددانشـگاهی یادآور شـد: در حـوزه فرهنگی 
مهدویـت  جشـنواره  جملـه  از  متعـددی  کارهـا  نیـز 

اسـت. قـم  جهاددانشـگاهی 
مهدویـت انـرژی فوق هسـته ای کـه به انـدازه دو چراغ 

از آن اسـتفاده شـده است
مدیـر  آقایـی،  سـید  پـور  حجت االسام والمسـلمین 
مرکـز پژوهشـی موعـود )عج(، نیز در مراسـم فـوق عنوان 
کـرد: مرکـز تخصصـی مهدویت ابتـدا به صورت یـک دوره 
محـدود فعالیـت خـود را آغـاز کـرد؛ امـا بعـد از مدتی به 
دلیـل اهمیت و گسـتردگی موضوع مهدویـت این دوره به 

مرکـز تخصصـی تبدیل شـد.
در  هسـته ای  فـوق  انـرژی  مهدویـت  داد:  ادامـه  وی 
دسـت شـیعه اسـت؛ اما مـا از ایـن ظرفیت فقط بـه اندازه 

روشـن کـردن دو چـراغ اسـتفاده کرده ایـم.
حجت االسام والمسـلمین پـور سـید آقایـی بـا اشـاره 
بـه این کـه برخـی احادیـث قابلیـت سـال ها بحـث دارد، 
بیـان کـرد: حدیـث »یَْخُرُج نـاٌس ِمـَن الَْمْشـِرِق َفُیوِطُئوَن 
« بیـان می کنـد کـه حـوزه و دانشـگاه مـا بایـد  لِلَْمْهـِدیِّ
زمینه سـاز باشـد اما ایـن زمینه سـازی باید چگونه باشـد؟

وی بـا اشـاره بـه این کـه از همیـن حدیث هـزاران باب 
گشـوده می شـود، گفـت: مهدویـت بحثی اجتهادی اسـت 
و کسـانی بایـد وارد شـوند کـه بحـث روش اسـتنباط و 

تحلیـل را بلد باشـند.
بیـان  بـا  آقایـی  حجت االسام والمسـلمین پـور سـید 
این که دو سـال اسـت که بـا برخی از هنرمنـدان در رابطه 
بـا مهدویـت و چگونگی ورود بـه هنر در مسـئله مهدویت 
بحـث می شـود، اظهـار کـرد: نگاه هایـی که در هنـر وجود 

دارد نـگاه کوتاهی اسـت.
رییـس موسسـه آینـده روشـن با اشـاره بـه حدیث هر 
کسـی امـام زمان )عج( خود را نشناسـد و بمیـرد به مرگ 
جاهلیـت مـرده اسـت، گفـت: ایـن حدیث نشـان می دهد 

مهدویت اصل اسـت.
وی بیـان کـرد: افزایـش روزی، شـرح صـدر و رسـیدن 
بـه آرزوهـا و خواسـته از جمله اثرات کار کـردن برای امام 

اسـت. )عج(  زمان 

مهدویت عامل هم بستگی
 و اتحاد در جامعه است

همچنیـن دکتر محمد حیدری رییس جهاددانشـگاهی 
قـم نیـز گفت: مهدویـت یکی از موضوعات اساسـی اسـت 

کـه موجب اتحاد و هم بسـتگی در جامعه شـده اسـت.
دکتـر حیـدری با اشـاره بـه این کـه این سـومین دوره 
ایـن جشـنواره در شـهر قـم برگـزار شـد، اظهـار کـرد: 
نخسـتین دوره این جشـنواره در راسـتای پاسخ به شبهات 
مهدویـت بـود کـه متاسـفانه در جامعه در حال گسـترش 

. هستند
وی افـزود: تمـدن سـازی و آمادگـی ظهـور در دومین 
دوره و گفتمـان سـازی مهدویـت بـا تکیه بـر موعودآوری 

موضـوع سـومین دوره جشـنواره مهدویـت بوده اسـت.
چنـد  این کـه  بیـان  بـا  قـم  جهاددانشـگاهی  رییـس 
موضوع اسـت کـه هویت مردم ایران را شـکل داده اسـت، 
عنـوان کـرد: یکـی از موضوعاتـی کـه ایـن هم بسـتگی و 
هم دلـی را در کشـور ایجـاد کـرده، اعتقـاد بـه مهدویـت 
اسـت چراکـه مـردم بـا هر نـژادی به ایـن موضـوع اعتقاد 

دارند.
وی بـا اشـاره بـه این که فلسـفه انتظار نیـز یک موضوع 
جـذاب اسـت، مطـرح کـرد: انسـان منتظـر بـه وضعیـت 
فعلـی رضایـت ندارد و شـیعه در طـول تاریـخ همین گونه 

بـوده و بـه دنبـال بهتـر کـردن اوضاع بوده اسـت.
تـا  منتظـر  انسـان  این کـه  بیـان  بـا  حیـدری  دکتـر 
زمانـی کـه به موعـود خود نرسـد طعم آرامـش را نخواهد 
بـا  ایـن هسـتیم  دنبـال  بـه  کـرد:  چشـید، خاطرنشـان 

برگـزاری ایـن جشـنواره ها منتظـران واقعی و افـرادی که 
دغدغـه مهدویـت را دارنـد را ترقیـب کنیم تا بـا آثار خود 

همـگان را بهره منـد کننـد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه بخـش هنـری جشـنواره در 
کـرد:  تصریـح  اسـت،  بـوده  پادکسـت  و  عکـس  قالـب 
اجتماعـات مهدوی به خصـوص اجتماعات مسـجد مقدس 
جمکـران و برگـزاری جشـن های خانگی بـا محوریت امام 
زمـان )عـج( بـرای عکس و عاشـقانه بـا امام انتظـار )عج(، 

آوای انتظـار و کتاب هـا بخش هـای پادکسـت بودنـد.
رییـس جهاددانشـگاهی قـم افـزود: در قالـب بخـش 
ادبـی جشـنواره شـعر را با موضوعـات امیدآفرینـی، آینده 
روشـن، اشـعار انتقـادی نسـبت بـه خـأ امـام زمـان در 

داشـته ایم. جهـان 
وی بـا بیـان این کـه هدف گـذاری مـا بیش تـر جامعـه 
ایـده  ابـراز داشـت: بخش هـای  دانشـگاهی بـوده اسـت، 
پـردازی و نـوآوری در قالـب تولیـدات و ایده هـای جدیـد 
در راسـتای ترویـج فرهنـگ مهدویـت در قالـب انتظـار را 

نیـز داشـته ایم.
دکتـر حیـدری بـا اشـاره بـه این کـه ایـن جشـنواره 
در سـال ۱۴۰۰ مقـارن بـا روز نهـم ربیـع االول کـه آغـاز 
امامت ایشـان اسـت آغاز بـه کارکرد، بیان کـرد: همچنین 
تبلیغـات خـود را نیـز در قالـب پوسـتر، پیامـک و اخبـار 

اطاع رسـانی کـرده اسـت.
وی بـا بیـان این که نشسـت های متعـددی بـا متولیان 
ترویـج فرهنـگ مهدویت داشـته ایم، اظهار کـرد: از جمله 
آن هـا می تـوان به مسـجد مقـدس جمکران، بنیـاد مهدی 
موعود، شـورای شـهر قم، شـهرداری، وزارت علـوم، وزارت 
بهداشـت، شـعبه های مختلـف جهاددانشـگاهی، جامعـه 
مدیریـت  مرکـز  خواهـران،  علمیـه  حـوزه  )س(،  الزهـرا 

حوزه هـای علمیـه، حـوزه هنـری و ... اشـاره کرد.
ـــه  ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــم ب ـــگاهی ق ـــس جهاددانش ریی
ـــخ  ـــنواره تاری ـــن جش ـــوب از ای ـــتقبال مطل ـــل اس ـــه دلی ب
ـــوان  ـــد، عن ـــد ش ـــفندماه تمدی ـــا ۱۵ اس ـــار ت ـــال آث ارس
کـــرد: در مجمـــوع ۲ هـــزار و ۵۵۱ اثـــر در ایـــن 
قالب هـــا بـــه دســـت مـــا رســـید کـــه در نظـــر داریـــم 
از برخـــی آثـــار به عنـــوان نمایشـــگاه اســـتفاده کنیـــم.

ـــی  ـــابقه کتاب خوان ـــزاری مس ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش وی ب
مســـابقات  برنـــدگان  کـــرد:  مطـــرح  مهدویـــت، 
کتاب خوانـــی را نیـــز در تاریـــخ ۱۸ اســـفندماه اعـــام 

کرده ایـــم.
ــد داوری  ــه رونـ ــان این کـ ــا بیـ ــدری بـ ــر حیـ دکتـ
ـــوص  ـــف به خص ـــای مختل ـــکاری نهاده ـــا هم ـــنواره ب جش
ـــالروز  ـــه در س ـــود ک ـــان ب ـــن عکاس ـــری و انجم ـــوزه هن ح
ـــد،  ـــام ش ـــا اع ـــامی آن ه ـــج( اس ـــان )ع ـــام زم ـــاد ام می
خاطرنشـــان کـــرد: در بخش هـــای جنبـــی جشـــنواره 

ورکشـــاپ های تخصصـــی را نیـــز برگـــزار کردیـــم.
ـــی،  ـــردازی، عکاس ـــده پ ـــت و ای ـــه داد: خاقی وی ادام
ـــت های  ـــت، نشس ـــد مهدوی ـــای ض ـــم و بازی ه ـــد فیل نق
تخصصـــی در موضوعـــات شـــبهات، نشســـت بررســـی 
ــج(، نشســـت  ــدی )عـ ــا مهـ ــین )ع( تـ ــاب از حسـ کتـ
شناســـایی جریان هـــای مهدویـــت، تدویـــن خروجـــی 
ــه  ــال از جملـ ــوای دیجیتـ ــب محتـ ــنواره در قالـ جشـ

موضوعـــات ایـــن نشســـت ها بـــوده اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی قـــم بـــا اشـــاره بـــه ایـــن 
ــنبه های مهـــدی  ــه اســـم سه شـ کـــه نشســـت هایی بـ
نیـــز برگـــزار می شـــد، تصریـــح کـــرد: مخاطبیـــن مـــا 
ـــگاه،  ـــوزه و دانش ـــگران ح ـــجویان، پژوهش ـــاتید، دانش اس

ـــد. ـــردم بودن ـــوم م ـــران و عم جهادگ
ـــه  ـــی، کمیت ـــه علم ـــد: کمیت ـــادآور ش ـــان ی وی در پای
ـــه داوری  ـــن کمیت ـــات و همچنی ـــی و تبلیغ ـــط عموم رواب

کمیته هـــای ایـــن جشـــنواره را تشـــکیل می دهنـــد.
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آماده حمایت از طرح های فناورانه 
جهاددانشگاهی هستیم

روابط عمومی جهاددانشـگاهی فارس، 5 اردیبهشـت:نماینده 
مـردم شهرسـتان های کوار، خرامـه و سروسـتان با حضور 
جهاددانشـگاهی  رییـس  بـا  فـارس  جهاددانشـگاهی  در 
ایـن واحـد سـازمانی دیـدار و پیرامـون امـکان اسـتفاده 
از ظرفیت هـای ایـن نهـاد در راسـتای اجـرای طرح هـای 
فناورانـه و اشـتغال زا در حـوزه انتخابیـه خـود گفت وگـو 

. د کر
و  خرامـه  کـوار،  شهرسـتان های  مـردم  نماینـده 
جهاددانشـگاهی  رییـس  بـا  نشسـت  در  سروسـتان 
ظرفیت هـای  به کارگیـری  از  حمایـت  بـرای  فـارس، 
جهاددانشـگاهی در اجـرای طرح هـای فناورانه اشـتغال زا، 

کـرد. آمادگـی  اعـام  خـود  انتخابیـه  حـوزه  در 
کـوار،  این کـه  بیـان  بـا  عبدالعلـی رحیمـی مظفـری 
خرامه و سروسـتان به عنوان شهرسـتان شـناخته می شـود 
امـا شـماری از دوایـر دولتی هنـوز شـعب و نمایندگی ها و 
ادارات خـود را در ایـن شهرسـتان ها دایـر نکرده اند، ایجاد 

ادارات دولتـی را الزمـه پیشـبرد امور دانسـت.
رحیمـی بـا اشـاره به ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی، بر 
ضـرورت همراهـی ایـن نهـاد در شناسـایی توانمندی ها و 
تعریـف طرح هـای قابـل اجـرا بـا هـدف ایجـاد اشـتغال و 

ارتقـاء شـاخص های اقتصـادی تاکیـد کرد.
ایـن نماینـده مجلـس به بخشـی از ظرفیت هـای حوزه 
انتخابیـه خود اشـاره و بیـان کرد: بهتریـن گیاهان دارویی 
را می تـوان در ارتفاعات شهرسـتان کوار یافت، سروسـتان 
نیـز دارای ظرفیت هـای مطلوبـی در حـوزه تولیـد پسـته 

است.
وی بـر لـزوم ایجاد مراکز آموزشـی و پژوهشـی توسـط 
نهادهایـی نظیـر جهاددانشـگاهی و جهـاد کشـاورزی در 
اشـتغال زایی  و  افـراد  مهـارت  و  دانـش  ارتقـاء  راسـتای 
هدفمنـد، تاکید کرد و خواسـتار همراهی جهاددانشـگاهی 

فـارس در ایـن زمینه شـد.
رحیمـی در بخشـی از ایـن نشسـت لـزوم مـد نظـر 
بـرای  اقتصـادی  و  فرهنگـی  پیوسـت های  داشـتن 
کـه  کـرد  تاکیـد  و  شـد  متذکـر  را  مختلـف  طرح هـای 
طرح هـای فاقـد پیوسـت فرهنگـی و اقتصـادی، خروجـی 

داشـت. نخواهـد  تاثیرگـذار  و  مناسـب 
رییـس جهاددانشـگاهی فـارس نیـز در ایـن نشسـت 
گفـت: ایـن نهـاد از سـال ۵۹ و بـه فرمـان حضـرت امـام 
رحمـت اهلل علیـه، بـا هـدف انجـام فعالیت های آموزشـی، 
پژوهشـی و فرهنگی در کشـور تأسـیس شـد و فارس نیز 
جـزو اولیـن اسـتان هایی بود که نسـبت به راه انـدازی این 

نهـاد اقـدام کرد.
در  جهاددانشـگاهی  این کـه  بیـان  بـا  بابایـی  مظاهـر 
حوزه هـای ماموریتـی خـود، توفیقـات خوبـی را کسـب و 
ظرفیت هـای متعـددی را ایجـاد کـرده اسـت، گفـت: در 
سـینا  و  ایکنـا  ایسـنا،  فرهنگـی خبرگزاری هـای  زمینـه 
و  کاربـردی  از  سـنجی،  افـکار  مرکـز  همـراه  بـه  پـرس 

اسـت. بـوده  اقدامـات  تأثیرگذارتریـن 
را  جهاددانشـگاهی  آموزشـی  ظرفیت هـای  بابایـی 
مطلـوب ارزیابـی و خاطرنشـان کـرد: ایـن نهـاد در زمینه 
آموزش هـای کوتاه مـدت و تحصیـات عالـی، فعالیت های 
مطلوبی را در کشـور و اسـتان فارس بسترسـازی و دنبال 

اسـت. کرده 
ارتقـا  کوتاه مـدت،  دوره هـای  از  اصلـی  هـدف  وی 
مهارت هـای شـغلی افراد دانسـت و گفت: ایـن آموزش ها، 
بـا هـدف ایجـاد شـغل متناسـب بـا نیازهـای روز جامعـه 
و ظرفیت هـا و تقاضاهـای موجـود برنامه ریـزی و اجرایـی 

است. شـده 

بابایـی یکـی از ظرفیت هـای مهـم جهاددانشـگاهی در 
فـارس را وجـود پـارک فناوری های نرم و خـاق فرهنگی 
بیـان و خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه به شـعار سـال و لزوم 
حرکـت بـه سـمت فعالیت هـای فناورانـه و دانش بنیـان، 
می تـوان از ایـن ظرفیـت بـرای ایجـاد مهارت های شـغلی 

خصوصـاً بـرای روسـتاییان اسـتفاده کرد.
رییـس جهاددانشـگاهی فـارس آمادگی ایـن نهاد برای 
مرتبـط  مهارت هـای شـغلی  آمـوزش  اجـرای طرح هـای 
بـا صنایـع فرهنگـی و صنایع دسـتی، بـا هـدف کمـک به 
ایجـاد مشـاغل خانگـی را اعـام و اضافـه کرد: ایـن اقدام 
می توانـد در معکـوس کـردن مهاجرت روسـتائیان و حفظ 

سـکونت روسـتائیان، کمک کننده باشـد

■■■

لزوم احیای مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی در ساوه

 19 مرکـزی،  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
امام جمعـه  رحیمـی  جعفـر  حجت االسـام  اردیبهشـت: 
مرتضـی  شـهید  اسـتاد  به خوبـی  دشـمن  گفـت:  سـاوه 
مطهـری را شـناخت و یـک تفکر را نشـانه گرفـت چرا که 
اسـتاد مطهـری به تناسـب نیـاز جامعه قلم مـی زد و کتاب 
می نوشـت. عاشـقانه و عاقانـه نیـاز جامعـه را شناسـایی 
می کـرد و متناسـب بـا موقعیـت زمانـی و مکانـی و در هر 

مقطعـی فعالیـت فرهنگـی می کـرد.
وی بـا تاکیـد بـر این که زمان شناسـی و مکان شناسـی 
افـزود:  اسـت،  برنامه ریـزی  حـوزه  در  اصـل  یـک 
زمان شناسـی و مکان شناسـی در حـوزه علمـی از اهمیـت 
خاصـی برخوردار اسـت چرا که توسـعه علمی و آموزشـی 

جامعـه منجـر بـه توسـعه پایـدار خواهـد شـد.
حجت االسـام رحیمـی بـا تاکیـد بـر توسـعه مراکـز 
آمـوزش عالـی در سـاوه، گفـت: جهاددانشـگاهی نهـادی 
انقابـی و برخـوردار از یـک ظرفیـت تاثیرگـذار در حـوزه 
علمـی و فنـاوری اسـت کـه باید از ایـن ظرفیت کـه برای 

رفـع نیازهـای جامعـه گام بـر مـی دارد اسـتفاده کـرد.
مهـدی الیاسـی سرپرسـت فرمانـداری سـاوه نیز گفت: 
تحقیقاتـی  آموزشـی،  حـوزه  در  سـاوه  بـاالی  ظرفیـت 
آن  کشـاورزی  و  صنعتـی  مزیـت  کنـار  در  پژوهشـی  و 
ایـن شهرسـتان  عالـی در  آمـوزش  مراکـز  تـا  می طلبـد 

توسـعه یابـد.
دکتـر علی اصغـر غفـاری زاده رییـس جهاددانشـگاهی 
فعالیـت  گفـت:  ادامـه،  در  نیـز  مرکـزی  اسـتان 
جهاددانشـگاهی در سـاوه قدمـت ۱۵ سـاله دارد و در این 
مـدت خدمـات متعـدد و متنـوع آموزشـی، تحقیقاتـی، 
پزشـکی، پژوهشـی و ... بـه مـردم ایـن شهرسـتان ارائـه 

کـرده اسـت.

■■■

همایش »اهمیت ذخیره سازی 
خون بند ناف و نقش ماماها«

 در البرز
اردیبهشـت:   1۸ البـرز،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
همایـش »اهمیـت ذخیره سـازی خـون بندنـاف و نقـش 
ماماهـا« به مناسـبت گرامیداشـت روز جهانی ماما توسـط 
دفتـر نمایندگـی بانـک خـون بند نـاف معاونت پژوهشـی 
جهاددانشـگاهی البـرز و با همکاری انجمن مامایی اسـتان 

و شـرکت فنـاوری بـن یاخته هـای رویـان برگـزار شـد.
پنجـم مـاه مـی، از ســوی سازمــان بهداشـت جهانی 

و کنفدراسـیون بین المللـی مامایـی بـه نـام »روز جهانـی 
مامـا« نام گـذاری شـده اسـت. هـدف از روز جهانـی ماما، 
بزرگداشـت مامایـی و افزایـش آگاهـی و تبـادل اطاعات 
در راسـتای سـامتی مـادر و نـوزاد و اهمیـت کار مامایی 
اسـت. از ایـن روز دفتـر نمایندگـی خون بند نـاف البرز به 
مناسـبت ایـن روز همایـش "اهمیـت ذخیره سـازی خون 

بندنـاف و نقـش ماماهـا در ایـن زمینـه" را برگـزار کرد.
ایـن همایـش دکتـر مرتضـی ضرابـی مدیرعامـل  در 
شـرکت فنـاوری بـن یاخته هـای رویـان بـا تعریف سـلول 
بنیـادی اظهـار کرد: سـلولی کـه دو ویژگـی خودنوزایی و 
تمایـز بـه سـلول های تخصصـی را داشـته باشـد، سـلول 

اسـت. بنیادی 
همچنیـن در ایـن مراسـم احمدرضـا فیـروزی رئیـس 
جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان البـرز، با اشـاره بـه فعالیت 
جهاددانشـگاهی البرز در حوزه سـامت خانـواده و ذخیره 
خـون بنـد نـاف جنین، اظهـار کـرد: نمایندگی خـون بند 
نـاف کـرج از سـال ۹۲ فعالیـت خـود را آغاز کرده و سـال 
۹۶ هـم نمایندگـی شهرسـتان فردیـس راه انـدازی شـده 

است.

■■■

لزوم ورود جهاددانشگاهی به 
مطالعات شناسایی آب های ژرف در 

خراسان شمالی
 5 شـمالی،  خراسـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اردیبهشـت: محمـد وحیـدی عضـو کمیسـیون آمـوزش، 
تحقیقـات و فناوری مجلس شـورای اسـامی، در نشسـت 
معاونـان جهاددانشـگاهی  اعضـای شـورای  و  رییـس  بـا 
خراسـان شـمالی، بـا اشـاره بـه این کـه بـا توجه به شـعار 
سـال و رویکـرد مقـام معظـم رهبـری، حـوزه دانش بنیان 
جهاددانشـگاهی،  کـرد:  اظهـار  دارد،  بسـیاری  اهمیـت 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری و پـارک علم 
و فنـاوری بایـد از موازی کاری فاصلـه بگیرند و اگر تمرکز 
به طورقطـع  باشـد  حوزه هـا  از  یکـی  بـه  مجموعـه  هـر 
خروجـی مناسـبی برای اسـتان و مـردم به دسـت می آید.

شـبکه  اسـتانی  مرکـز  ایجـاد  بـرای  داد:  ادامـه  وی 
ملـی پیشـگیری، غربالگـری و تشـخیص زودرس درمـان 
سـرطان برسـت و راه انـدازی مرکـز توسـعه فناوری هـای 
نوین اصاح به نژاد دام جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی 

ردیف هـای اعتبـاری مجـزا مصـوب شـده اسـت.
وحیـدی بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی در سـطح 
از طرح هـای مصـوب شـده حمایـت داشـته  بایـد  ملـی 
باشـد، افـزود: ایـن دو طـرح بـرای اسـتان اهمیـت دارد و 

نیـاز اسـت دسـتگاه های مکمـل پـای کار بیاینـد.
نماینـده مردم بجنورد، مانه و سـملقان، راز و جرگان، 
گرمـه و جاجـرم در مجلس شـورای اسـامی اضافـه کرد: 
بـرای  جهاددانشـگاهی  در  زیـادی  بسـیار  قابلیت هـای 
تحقـق شـعار سـال وجـود دارد و بایـد در ایـن خصوص از 

ظرفیت هـای اسـتانی اسـتفاده شـود.
عضو کمیسـیون آمـوزش، تحقیقات و فنـاوری مجلس 
شـورای اسـامی با تاکید بر انجام مطالعـات آب های ژرف 
در خراسـان شـمالی، افـزود: ایـن مطالعات در سیسـتان و 
بلوچسـتان انجـام می شـود و درخواسـت انجـام مطالعـات 

در خراسـان شـمالی را نیز داریم.

ایجاد زیرساخت های جهاددانشگاهی
 در خراسان شمالی نیازمند حمایت

خراسـان  جهاددانشـگاهی  رییـس  رحمانـی  محسـن 
شـمالی نیـز در ادامـه ایـن دیدار ضمـن تشـکر از نماینده 
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بجنـورد به منظـور پیگیـری بـرای تصویـب اعتبـار مـورد 
نیـاز "تأسـیس مرکـز اسـتانی شـبکه ملـی پیشـگیری، 
غربالگـری و تشـخیص زودرس درمـان سـرطان پسـتان 
جهاددانشـگاهی در استان خراسان شـمالی" و "راه اندازی 
دام  نـژاد  اصـاح  نویـن  فناوری هـای  توسـعه  مرکـز 
جهاددانشـگاهی در اسـتان خراسـان شـمالی" اظهار کرد: 
بـا توجـه به تصویـب تأمین اعتبـار در بودجه سـال جاری 
توسـط مجلـس شـورای اسـامی بـرای جهاددانشـگاهی 
اسـتان، شـاهد بهره گیـری بیـش از پیـش از ظرفیت هـای 
اسـتان  در  جهاددانشـگاهی  ملـی  دانش بنیـان  و  علمـی 

بود. خواهیـم 
وی بـا تاکیـد بـر این کـه حـوزه دانش بنیـان یکـی از 
کشـوری  هـر  توسـعه  و  رشـد  بـرای  اصلـی  مسـیرهای 
اسـت، ادامـه داد: پژوهشـگاه ابن سـینای جهاددانشـگاهی 
در  نـژاد  اصـاح  زمینـه  در  دانش بنیـان  مراکـز  از  یکـی 
سـطح منطقـه اسـت و امیدواریـم بتوانیـم از ایـن ظرفیت 

به خوبـی در اسـتان اسـتفاده کنیـم.
و  طرح هـا  تحقـق  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  رحمانـی 
پروژه هـای دانش بنیـان موجـب ارزآوری، اشـتغال آفرینی 
و ارزش افـزوده در اسـتان می شـود، تصریح کرد: خراسـان 
شـمالی در حـوزه مرکز درمان سـرطان برسـت نیاِز جدی 
دارد و راه انـدازی ایـن مرکـز می توانـد بخـش زیـادی از 

مشـکات مـردم اسـتان را مرتفـع کنـد.
وی بـا بیـان این کـه بـه لحـاظ زیرسـاختی بـا سـایر 
اسـتان ها فاصلـه داریم، افـزود: ایجاد این زیرسـاخت ها در 
اسـتان نیازمنـد حمایـت تمام دسـتگاه های مرتبط اسـت.

رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی بـا اشـاره به 
این کـه بـه دنبـال ارائـه خدمـات در شـأن مـردم اسـتان 
هسـتیم، اضافـه کـرد: پیگیـر راه اندازی مراکـز تخصصی با 

ارائـه خدماتـی در شـأن مردم اسـتان هسـتیم.
وی در پایـان تصریـح کـرد: اقدامـات اولیه بـرای انجام 
ظرفیت هـای  از  بهره گیـری  بـا  ژرف  آب هـای  مطالعـات 
علمـی و فناورانـه متخصصان جهاددانشـگاهی انجام شـده 
چـه  هـر  موردنیـاز  اعتبـار  تأمیـن  صـورت  در  و  اسـت 
سـریع تر ایـن مطالعـات در اسـتان عملیاتـی خواهد شـد.

■■■

جهاددانشگاهی ایام 
مرکز جامع سامت زنان و خانه 

خاق راه اندازی کند
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ایـام، ۶ اردیبهشـت: 
رییـس  بـا  نشسـت  در  نیـا  بهـرام  حسـن  دکتـر 
بـه  اشـاره  بـا  سـازمانی،  واحـد  ایـن  جهاددانشـگاهی 
توانمندی هایـی کـه جهاددانشـگاهی می توانـد در اسـتان 
ایجـاد کنـد، خواسـتار راه انـدازی مرکـز جامـع سـامت 
زنـان و خانـه خـاق و نـوآوری در اسـتان شـد و اظهـار 
کـرد: ایـن نهـاد می توانـد بـا ایجـاد مرکـز جامع سـامت 
بحـث  همچنیـن  زنـان  بیماری هـای  در خصـوص  زنـان 
نابـاروری و دیگـر بیماری هـا در اسـتان فعالیـت کنـد و 
در ایـن راسـتا هرگونه کمک و اعتباری نیاز باشـد اسـتان 

همـکاری خواهـد کـرد.
رییـس  درخواسـت  بـه  اشـاره  بـا  ایـام  اسـتاندار 
جهاددانشـگاهی ایـام در خصـوص ایجـاد خانـه خاقیت 
و نـوآوری در اسـتان گفـت: ایـن مرکـز می توانـد بحـث 
بحـث  در  مختلـف خصوصـاً  کسـب وکارهای  سـاماندهی 
نرم افـزاری را هدایـت کنـد و در ایـن خصـوص هـم بـا 
تـاش  الزم  همکاری هـای  و  مناسـب  مـکان  اختصـاص 

خواهیـم کـرد کـه ایـن مرکـز به سـرعت ایجـاد شـود.
بهـرام نیـا در ادامـه بـا تاکیـد بـر این کـه تحقیقـات و 

پژوهش هـا بایـد منجـر بـه تولیـد علـم و تجاری سـازی 
شـوند بیـان کـرد: محـور فعالیت هـا در جهاددانشـگاهی 
بایـد بـر انجـام پژوهش هـای محصـول محـور بـر طبـق 

نیازهـای اسـتان متمرکـز شـود.
وی در خصـوص مرکـز جامـع بیماری هـای زنان گفت: 
بحـث  و  زنـان  بیماری هـای  جامـع  مرکـز  ایجـاد  بـرای 
درمـان نابـاروری حـدود ۴۰ میلیـارد تومان نیاز اسـت که 

بـرای ایـن مهـم رایزنـی خواهیـم کرد.
اسـتاندار ایـام در ادامه خواسـتار ایجـاد خانه خاقیت 
و نـوآوری در اسـتان شـد و گفت: در این رابطـه نیز مکان 
مـورد نیـاز در اختیار جهاددانشـگاهی ایام قـرار می گیرد.

سـید غامرضا حسـینی رییـس جهاددانشـگاهی ایام 
از فعالیت هـای  ارائـه گزارشـی  بـا  ایـن نشسـت  نیـز در 
و  پژوهشـی  مختلـف  حوزه هـای  در  جهاددانشـگاهی 
فناورانـه، آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگـی و اشـتغال اظهار 
کـرد: اگـر مجموعـه اسـتان بـا هم افزایـی کامـل فعالیـت 
کنند جهاددانشـگاهی واحد اسـتان آمادگـی دارد خدمات 
پژوهشـگاه های بـزرگ رویـان و ایـن سـینا را بـه اسـتان 

بیاورد.
وی آمادگـی جهادگـران دانشـگاهی را بـرای راه اندازی 
مرکـز جامع سـامت زنـان، ایجـاد خانه خـاق و نوآوری، 
مرکـز اصـاح نـژاد دام و انجـام پژوهش هـای محصـول 
محـور و کمـک بـه توسـعه همه جانبه اسـتان اعـام کرد.

■■■

نشست مشترک جهاددانشگاهی 
همدان و سازمان تعاون

 روستایی استان
نشسـت  همـدان:  واحـد  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
و  همـدان  جهاددانشـگاهی  بیـن  مشـترک  هماهنگـی 
سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان در محل سـازمان تعاون 
روسـتایی با حضور رییس جهاددانشـگاهی اسـتان، معاون 
پژوهشـی جهاددانشـگاهی همدان، رییس سـازمان تعاون 
شهرسـتان  روسـتایی  تعـاون  مدیـر  اسـتان،  روسـتایی 
اسـتان،  روسـتایی  تعـاون  اتحادیـه  مدیرعامـل  همـدان، 
مدیرعامـل اتحادیـه تعاونـی تولیـد اسـتان، پژوهشـگر و 
محقـق حـوزه گیاهـان دارویـی و اصـاح نباتـات برگـزار 

. شد
علـی کانترنیـا رییس جهاددانشـگاهی اسـتان همدان 
ضمـن ارائـه و معرفـی طـرح فناورانـه کان "اسـتخراج و 
فـرآوری اسـانس، عصـاره و مـواد مؤثـره محصـول سـیر 
اسـتان همـدان" گفت: که این طـرح فناورانه بـا همکاری 
جهاددانشـگاهی  شـیمیایی  صنایـع  توسـعه  پژوهشـکده 

بـرای سـال ۱۴۰۰ مصوب شـد.
و  ظرفیـت  دارای  طـرح  ایـن  افـزود:  کانترنیـا 
قابلیت هـای همچون اشـتغال زایی در اسـتان، جلوگیری از 
خام فروشـی محصـول سـیر، فناورانـه و دانش بنیان بودن 
طـرح، امـکان توسـعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و ... اسـت.

پژوهشـی  معـاون  میرزائـی  خلیـل  جلسـه  ایـن  در 
در  توضیحاتـی  بیـان  بـه  نیـز  همـدان  جهاددانشـگاهی 
خصـوص اسـتخراج اسـانس، عصـاره و سـایر مـواد مؤثـره 
بـاالی  ارزش افـزوده  و خاطرنشـان شـد:  پرداخـت  سـیر 
ضمـن  آن  جانبـی  فرآورده هـای  و  محصـوالت  ایـن 
تأمیـن نیازهـای صنایـع داخـل کشـور امـکان صـادرات 
بـه بازارهـای جهانـی را دارا بـوده و نه تنهـا از خـروج ارز 
جلوگیـری می کنـد، بلکـه می توانـد موجبـات ارزآوری را 

نیـز، بـه داخـل کشـور فراهـم آورد.
مسـلمی راد رئیس سـازمان تعاون روسـتایی استان نیز 
ضمـن ابـراز خرسـندی از مطالـب مطرح شـده در جلسـه 

بـازوی اجرایـی سـازمان  به عنـوان  ایـن سـازمان  گفـت: 
و  نیازمنـد همـکاری  اسـتان همـدان،  جهـاد کشـاورزی 
مشـارکت بـا دانشـگاه ها، سـازمان ها و نهادهای پژوهشـی 

و تحقیقاتـی همچـون جهاددانشـگاهی اسـت.

■■■

بررسی نقش و جایگاه دستگاه های 
مؤثر در توسعه زیست بوم اقتصاد 

دانش بنیان استان البرز
روابـط عمومی پارک علـم و فناوری البرز جهاددانشـگاهی، 7 
اردیبهشـت: نشسـت کارگـروه توسـعه اقتصـاد دانش بنیان 
البـرز بـا هدف بررسـی نقش و جایـگاه دسـتگاه های مؤثر 
در توسـعه زیسـت بوم اقتصـاد دانش بنیـان اسـتان البرز با 
حضـور دکتـر شـاهمرادی معاون امـور اقتصادی اسـتاندار 
البـرز و نماینـدگان دسـتگاه های علمـی و اجرایـی برگزار 

. شد
مهنـدس مهـدی عباسـی در نشسـت کارگروه توسـعه 
اقتصـاد دانش بنیـان البـرز افـزود: پـارک علـم و فنـاوری 
البـرز جهاددانشـگاهی از سـال ۹۲ ورود جـدی در عرصـه 
دانش بنیـان  شـرکت   ۳۱۷ از  حمایـت  بـا  دانش بنیـان 
داشـته کـه در سـفر رییس جمهور به این اسـتان شـهرک 
صـورت  در  و  شـده  مصـوب  دانش بنیـان  شـرکت های 
تأمیـن اعتبـارات الزم امسـال بـه بهره بـرداری می رسـد.

دبیـر کارگـروه توسـعه اقتصـاد دانش بنیان البـرز ادامه 
فنـاور رتبـه ۱۵  اشـتغال واحدهـای  ایجـاد  از نظـر  داد: 
کشـور را داریـم و بایـد اعـام کنم بیشـترین شـرکت های 

دانش بنیـان در حـوزه صنعـت فعـال هسـتند.
وی اضافـه کـرد: در حـوزه فنـاوری ۳۰۹ شـرکت در 
اسـتان البـرز داریـم کـه ۳۰ شـرکت در بخش کشـاورزی 
و صنایـع غذایـی اسـت بنابرایـن بـا توجه بـه ظرفیت های 
قابل توجـه اسـتان البـرز بایـد تاش هـای بیشـتر در ایـن 

زمینـه صـورت گیرد.
 

■■■

کارگاه آموزشی 
با موضوع مهارت های ارتباطی 

مدیران برگزار شد
اردیبهشـت:   7 کرمـان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
کارگاه آموزشـی بـا موضـوع مهارت های ارتباطـی مدیران 
و  معاونـان  کرمـان،  جهاددانشـگاهی  رییـس  حضـور  بـا 
مدیـران ایـن مجموعه در سـالن شـهید کاظمی آشـتیانی 

شـد. برگزار 
دکتـر مهـدی بازمانده رییـس جهاددانشـگاهی کرمان 
شـاخص های  بـا  عزیـزان  همـه  قطعـاً  این کـه  بیـان  بـا 
مدیریتـی در قسـمت های مختلـف آشـنایی دارنـد، گفت: 
برگـزاری چنیـن کارگاه هایـی بـر رونـد کار تأثیـر مثبـت 
دارد و می توانـد مـا را بهتـر و بیشـتر بـه سـمت اهـداف 

دهد. سـوق 
وی ادامـه داد: آمـوزش در هـر مقطـع، سـطح و زمانی 
الزم اسـت و در هـر سـازمانی اگـر ایـن آموزش هـا برقـرار 
باشـد و مـواردی گوشـزد و یـادآوری شـود قطعـاً بازخورد 
و خروجـی آن بـه نفـع مجموعـه خواهـد بـود و منجـر به 

افزایـش بهـره وری می شـود.
دکتـر بازمانـده اظهار کرد: بر همین اسـاس کارگاه های 
آموزشـی در جهاددانشـگاهی کرمان بـا موضوعات مختلف 
و بـرای همـه سـطوح پسـت های واحد برگزار می شـود که 
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امروز شـاهد اولین مورد آن هسـتیم.
مدیـران  ارتباطـی  مهارت هـای  کارگاه  ادامـه  در  وی 
بـه بیـان تئوری هـای مختلـف و مرتبـط بـا ایـن موضـوع 

پرداخـت.

■■■

اختتامیه رویداد »طراحی کاراکتر و 
دیجیتال پینتینگ« برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی قم، 7 اردیبهشـت: مراسـم 
اختتامیـه رویـداد طراحـی کاراکتـر و دیجیتـال پینتینگ 
در مراکـز درمـان نابـاروری، بـه همـت مرکـز نـوآوری و 
شـتاب دهـی طراحـی و بسـته بندی مرکز آمـوزش علمی 

کاربـردی جهاددانشـگاهی قـم، برگزار شـد.
در  پینتینـگ  دیجیتـال  و  کاراکتـر  طراحـی  رویـداد 
مراکـز درمـان نابـاروری کـه در مرکـز نـوآوری و شـتاب 
علمـی  آمـوزش  مرکـز  بسـته بندی  و  طراحـی  دهـی 
کاربـردی جهاددانشـگاهی قـم برگزار شـده بود بـا معرفی 
ایده هـای برتـر خاتمـه یافـت و ایـده »المان هـای مـادر و 
فرزنـدی« ارائـه شـده به صـورت مشـترک توسـط خانم ها 
سـمانه جامـع و سـمیه مهـری، ایـده »آغـوش آرامـش« 
ارائـه شـده توسـط خانم الهه صادقیـان و ایـده »در انتظار 
فرشـته« ارائـه شـده توسـط خانـم سـحر رضائیـه زاد بـه 

ترتیـب حائـز رتبه هـای اول تـا سـوم شـدند.
محمـد رسـتمی رییس مرکـز آموزش علمـی کاربردی 
جهاددانشـگاهی قـم، در ابتـدای آییـن اختتامیـه رویـداد 
طراحـی کاراکتـر و دیجیتـال پینتینـگ در مراکـز درمان 
نابـاروری عنـوان کرد: سـعی شـده اسـت کـه رویدادهای 
برگـزار شـده مسـاله محـور باشـد و بـا توجه به شـناخت 
ظرفیت هـای مرکـز و مذاکـرات انجـام شـده بـا معاونـت 
درمـان  مرکـز  در  جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  پژوهـش 
ناباروری جهاددانشـگاهی ۲ هسـته در حـوزه تولید محتوا 

و طراحـی کاراکتـر شـکل گرفت.
دکتـر نـادری رییـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی 
از  تشـکر  رویـداد ضمـن  اختتامیـه  در  نیـز  قـم  اسـتان 
اقدامـات صـورت گرفتـه توسـط مرکـز آمـوزش علمـی 
کاربـردی جهاددانشـگاهی قـم در برگـزاری رویدادهـا و 
فعالیت هـای صـورت گرفته در ایـن حوزه، ابـراز امیدواری 
کـرد ایـن فعالیت ها اسـتمرار یابد، وی در ادامـه بیان کرد 
بـه ثمـر رسـیدن برخـی از اهـداف نیازمنـد زمان اسـت و 
اگر مسـیر درسـت انتخاب شـود و پایداری در رسـیدن به 

هـدف باشـد نتیجـه مطلـوب حاصـل خواهد شـد.
 

■■■

برگزاری نشست مشترک 
سرپرست جهاددانشگاهی 

آذربایجان غربی با رییس پارک 
علم و فناوری استان

 10 غربـی،  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اردیبهشـت: در راسـتای توسـعه همکاری هـای فی مابیـن، 
نشسـت مشـترک سرپرسـت جهاددانشـگاهی آذربایجـان 
غربـی بـا رییـس پارک علـم و فناوری اسـتان برگزار شـد.

در ایـن نشسـت کـه بـه همـراه معاونـان و مدیـران هر 
دو طـرف در مجتمـع پژوهـش و فناوری جهاددانشـگاهی 
آذربایجـان غربـی صـورت گرفت زمینه هـای همکاری های 
مشـترک و حمایـت و رفـع موانـع فعالیـت شـرکت های 

دانش بنیـان مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت.

در ابتـدای ایـن نشسـت دکتر حسـین زاده سرپرسـت 
فعالیت هـای  بـه  غربـی  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی 
پژوهشـی و فناورانـه جهاددانشـگاهی اشـاره و اظهار کرد: 
آذربایجـان غربـی بـه لحـاظ برخـورداری از پتانسـیل های 
کشـاورزی، معـادن، گردشـگری و... شایسـته نیسـت کـه 
از لحـاظ آمـاری اشـتغال و رشـد اقتصـادی در رتبه هـای 
از  بـا حمایـت  درحالی کـه  گیـرد  قـرار  پاییـن کشـوری 
جوانـان و فارغ التحصیـان دانشـگاهی که به دنبال نشـان 
و  اقتصـاد  می تـوان  هسـتند  خـود  توانمندی هـای  دادن 

اشـتغال اسـتان را روزبـه روز بهبـود داد.
وی افـزود: جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی هـم بـه 
لحـاظ فضای فیزیکـی و هم امکانات زیرسـاختی و نیروی 
انسـانی ایـن پتانسـیل و توانمنـدی را دارد تا بـا همکاری 
مشـترک بـا پـارک علـم و فنـاوری زمینه هـای حمایـت 
از شـرکت های دانش بنیـان را در جهـت توسـعه اسـتان 

نماید. فراهـم 

■■■

دوره آموزشی »آشنایی با مراحل 
برنامه ریزی استراتژیک« برگزار شد

 24 جنوبـی،  خراسـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اردیبهشـت: معـاون پشـتیبانی جهاددانشـگاهی خراسـان 
جنوبـی اظهـار کرد: بـا توجه به آغـاز برنامه هفتم توسـعه 
مراحـل  بـا  "آشـنایی  آمـوزش  دوره  جهاددانشـگاهی، 
خراسـان  جهاددانشـگاهی  در  اسـتراتژیک"  برنامه ریـزی 
جنوبـی در قالـب دوره هـای آموزش ضمن خدمـت برگزار 

. شد
جهاددانشـگاهی  پشـتیبانی  معـاون  آرا  راغ  حسـین 
ایـن  آموزشـی  محتـوای  در  گفـت:  جنوبـی  خراسـان 
دوره عـاوه بـر آمـوزش مراحـل مختلـف تدویـن برنامـه 
و  برنامه هـا  تأثیـر  بررسـی  سـازمان ها،  در  اسـتراتژیک 
افـراد در حـوزه  اسـتعدادها و عایـق  اهـداف شـخصی، 
شـغلی مـورد توجـه قـرار گرفـت و در خصـوص ضـرورت 
هم راسـتایی بیـن ارزش هـای افـراد و ویژگی هـای شـغلی 

بحـث شـد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه در پایـان دوره با هـدف ایجاد 
اسـتراتژیک،  برنامـه  مختلـف  اجـزاء  تدویـن  در  مهـارت 
ورکشـاپ مربـوط بـه ایـن دوره نیـز برگـزار شـد، عنـوان 
کـرد: فراگیـران کیفیت برگـزاری دوره را مطلـوب ارزیابی 

کردند.
معـاون پشـتیبانی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی با 
بیـان این کـه ایـن آمـوزش افزایـش آگاهـی کارشناسـان 
را در حـوزه برنامه ریـزی اسـتراتژیک سـازمان بـه دنبـال 
داشـت، یـادآور شـد: آشـنایی کارشناسـان بـا مفاهیم این 
دوره بـا توجـه به نقش بسـزایی کـه در اجـرای برنامه های 
سـازمانی و تحقـق اهـداف بـر عهـده دارند، یـک ضرورت 
مغفـول  عمومـاً  متاسـفانه  کـه  اسـت  محسـوس  کامـًا 

می مانـد.

■■■

لزوم بهره گیری از خدمات فناورانه 
جهاددانشگاهی در پروژه ملی 

قطب دامپروری مهدیشهر
اردیبهشـت:  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی سـمنان، 25 
عبـاس گلـرو نماینده مردم سـمنان، مهدیشـهر و سـرخه 
کـه  جلسـه ای  در  گفـت:  اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
به منظـور بررسـی راهکارهـای اجـرای قطـب دامپـروری 

مهدیشـهر به عنـوان مصوبـه سـفر رئیس جمهـور در محل 
اسـتاندار  هاشـمی  مهنـدس  ریاسـت  بـه  و  اسـتانداری 
سـمنان، برگزار شـد، مقرر شـد سـتادی برای انجـام کلیه 
امـور مربـوط بـه مطالعـه و اجـرای ایـن طرح سـاماندهی 
شـود و جهاددانشـگاهی طـی تفاهم نامـه امضـا شـده بـا 
جهـاد کشـاورزی، مطالعات مربـوط به این پـروژه را انجام 

. هد د
وی افـزود: عـاوه بـر فعالیت هـا و خدمات پژوهشـی و 
مطالعاتـی توسـط جهاددانشـگاهی اسـتان در ایـن پـروژه 
ملـی، الزم اسـت از خدمـات فناورانـه جهاددانشـگاهی بـا 
بهره گیـری از ظرفیت پژوهشـگاه های رویان و ابن سـینای 
جهاددانشـگاهی در حـوزه بـه نـژاد دامی، اصاح نـژاد دام 

سـبک و... اسـتفاده کرد.
نماینـده مـردم سـمنان، مهدیشـهر و سـرخه ضمـن 
تقدیـر از تاش های جهاددانشـگاهی سـمنان برای اجرای 
طـرح ایجـاد قطـب دامپروری کشـور در مهدیشـهر گفت: 
ان شـاءاهلل امسـال و بـا کمـک جهاددانشـگاهی سـمنان 
زمیـن  روی  پروژه هـای  و  طرح هـا  از  بسـیاری  بتوانیـم 
مانده را به سـرانجام برسـانیم و از حضور جهاددانشـگاهی 
به عنـوان مشـاور علمی طـرح ایجاد قطب دامپـروری بهره 

برد. خواهیـم 
گلـرو بـا بیـان این کـه طـرح ایجـاد قطـب دامپـروری 
ملـی  پروژه هـای  و  طرح هـا  از  مهدیشـهر  در  کشـور 
اسـت، افـزود: الزم اسـت همـه دسـتگاه ها و سـازمان ها و 
ارگان هـای دولتـی، همـکاری، حمایت و مسـاعدت الزم با 
جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان به عنـوان مشـاور علمـی 

طـرح داشـته باشـند.
مهم تریـن  از  یکـی  جهاددانشـگاهی  داد:  ادامـه  وی 
و  اسـت  کشـور  پژوهشـی  و  تحقیقاتـی  علمـی،  مراکـز 
حضـور ایـن نهاد علمـی در پروژه هـا و طرح هـای علمی و 
فناورانـه، پشـتوانه بسـیار خوبـی خواهـد بود، من و سـایر 
مدیـران مربـوط تـاش خواهیم کـرد اعتبـارات ملی برای 
اجـرای طـرح ایجاد قطب دامپروری کشـور در شهرسـتان 
مهدیشـهر را جـذب کنیـم تـا ان شـاءاهلل شـاهد راه اندازی 
منطقـه  در  دامپـروری  مجتمع هـای  افتتـاح  و  ایسـتگاه 

. شیم با
طرح هـای  بزرگ تریـن  از  یکـی  کـرد:  تصریـح  گلـرو 
فناورانـه در سـمنان راه انـدازی مزرعـه، یـا دهکـده و یـا 
پردیـس فنـاوری کشـاورزی اسـت، بـا وجود اینکـه قطب 
نـژاد دام توسـط  دامپـروری مهدیشـهر و مرکـز اصـاح 
جهاددانشـگاهی سـمنان نیـز در حـال پیگیـری و اجـرا 
اسـت، ایـن مزرعـه می توانـد بـا عنـوان مزرعـه فنـاوری 
کشـاورزی و دامپروری راه اندازی شـود و جهاددانشـگاهی 
سـمنان به عنـوان ضلـع سـوم در کنار دانشـگاه سـمنان و 

سـازمان جهـاد کشـاورزی بـه ارائـه خدمـت بپـردازد.

■■■

همایش آموزشی »کیو.سی.تی« 
در رشت

 17 گیـان،  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
هـوش  و  اجتماعـی  مهارت هـای  همایـش  اردیبهشـت: 
هیجانـی کـودکان و نوجوانـان بـا سـخنرانی بنیان گـذار 
سـازمان  همـت  بـه  ایـران  در  کیو.سـی.تی  مـدرس  و 

شـد. برگـزار  گیـان  جهاددانشـگاهی 
در ایـن همایـش مربیـان فعال کیو.سـی.تی در اسـتان 
گیـان کـه به مـدت سـه روز دوره آموزشـی کاربرگ های 
و  بحـث  دانش آمـوزان  اولیـای  بـا  گذرانده انـد،  را  بـازی 

تبادل نظـر کردنـد.
دکتـر نبـی بسـتان، بنیان گـذار و مدرس کیو.سـی.تی 
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در ایـران در حاشـیه ایـن همایـش، از مدل آموزشـی کیو.
سـی.تی به عنـوان جدیدتریـن مـدل آمـوزش بـا تاکید بر 
یادگیـری اجتماعـی و هیجانـی بـه روش بازی یـاد کرد و 
گفـت: مربیـان کیو.سـی.تی بـه کـودکان و نوجوانـان یـاد 
می دهنـد کـه همـه بـا هـم و در کنار هـم و بـرای هم یاد 
بگیرنـد و تغییـر کنند و ایـن یادگیری بایـد از مهدکودک 

و پیش دبسـتانی و مدرسـه باشـد.
وی خانـواده بـزرگ کیو.سـی.تی را متشـکل از ۳۰۰ 
مربی توانمند و ۲۲ نمایندگی در سراسـر کشـور دانست و 
عنـوان کـرد: از نهاد آموزش وپرورش و سـایر سـازمان های 
مرتبـط انتظـار داریم کـه کاربرگ ملـی کیو.سـی.تی را از 

مهـر ۱۴۰۱ در مهدهـا و پیش دبسـتانی ها دنبـال کننـد.

■■■

نشست تخصصی 
»نیازسنجی رشته های مهارتی«

 در استان مرکزی برگزار شد
 1۸ مرکـزی،  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
رشـته های  »نیازسـنجی  تخصصـی  نشسـت  اردیبهشـت: 
کسـب وکارهای  نـوآوری  مرکـز  همـت  بـه  مهارتـی« 
اینترنتـی و دفتـر کارآفرینـی و ارتبـاط بـا جامعـه انجمن 
علمـی مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی 
اراک در سـالن جلسـات دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی 

اسـتان مرکـزی برگـزار شـد.
کل  اداره  اشـتغال  و  کارآفرینـی  مدیـر  براتـی  نگیـن 
ایـن  در  مرکـزی  اسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون، 
نشسـت تخصصـی بـه ارائـه گزارشـی از عملکـرد آمـاری 
غیردولتـی  کاریابی هـای  در  شـده  ثبت نـام  کارجویـان 
داخلـی و مراکـز خدمات اشـتغال دولتی اسـتان در سـال 

پرداخـت. گذشـته 
وی تعـداد کاریابی هـای غیردولتـی داخلـی در اسـتان 
مرکـزی را شـامل ۱۵ دفتـر عنـوان کـرد و افـزود: ایـن 
دفاتـر در شـهرهای اراک، سـاوه، زرندیه، شـازند، محات، 

آشـتیان، دلیجـان و خمیـن در حـال فعالیـت هسـتند.
کاریابـی  یـک  حاضـر  حـال  در  کـرد:  اضافـه  براتـی 
غیردولتـی بین المللـی در اسـتان مرکزی و در شهرسـتان 
اراک جهـت اعـزام نیـرو بـه خـارج از کشـور فعال اسـت.

 
■■■

حمایت از جهاددانشگاهی 
آذربایجان غربی در راستای رفع 

مشکات استان
 21 غربـی،  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
ارومیـه در مجلـس شـورای  نماینـده مـردم  اردیبهشـت: 
اسـامی بـا حضـور در جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی 
از نزدیـک بـا فعالیت هـای مختلـف ایـن نهـاد آشـنا شـد.

سـید سـلمان ذاکـر در این دیدار با اشـاره بـه اقدامات 
مسـیر  در  جهاددانشـگاهی  درخشـان  دسـتاوردهای  و 
توسـعه و رفع نیازهـای روز جامعه افزود: جهاددانشـگاهی 
به عنـوان نهـادی انقابـی تاکنـون در زمینه هـای مختلـف 
خـوش درخشـیده و نهـادی اسـت که همـواره مایـه امید 

بـوده و دارای ظرفیـت باالیـی اسـت.
اسـتان  مشـکات  رفـع  راسـتای  در  داد:  ادامـه  وی 
همـواره از جهاددانشـگاهی حمایت هـای الزم را خواهیـم 
و  وزرا  بـا  الزم  رایزنی هـای  نیـز  راسـتا  ایـن  در  و  کـرد 
می دهیـم. قـرار  کار  دسـتور  در  را  باالدسـتی  نهادهـای 

و  سـال  شـعار  بـه  اشـاره  بـا  ذاکـر  حجت االسـام 
نام گـذاری توسـط مقـام معظـم رهبـری بـا عنـوان تولید، 
دانش بنیـان  اهمیـت  بـر  آفریـن  اشـتغال  و  دانش بنیـان 
کـردن بخـش کشـاورزی در اسـتان تاکیـد کـرد و افـزود: 
در آذربایجـان غربـی بـه دلیـل کشـاورزی بـودن منطقـه 
می طلبـد تـا در ایـن بخش از روش های سـنتی به سـمت 
مدل هـای صنعتـی و مـدرن حرکـت کنیـم و بـا اصـاح 
از  بهره گیـری  و  درختـان  نـژاد  و  اصلـه  اصـاح  خـاک، 
روش هـای آبیـاری تحت فشـار و نویـن راندمـان تولیـد و 

کیفیـت محصـوالت کشـاورزی اسـتان را ارتقـا دهیـم.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ملـت  خانـه  نماینـده  ایـن 
جهاددانشـگاهی در امـر اصـاح اصلـه اقدامـات موثـری 
انجـام داده اسـت، گفـت: می طلبـد از تجربیـات ایـن نهاد 

بـرده شـود. بهـره الزم  زمینـه  ایـن  در  انقابـی 
دکتر رضا حسـین زاده رییس جهاددانشـگاهی اسـتان 
نیـز در ابتـدای جلسـه بـا بیـان این کـه امـروزه نگهـداری 
از سـالمندان بـه یـک دغدغـه تبدیـل شـده اسـت، گفت: 
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی با هدف ایجاد اشـتغال 
در اسـتان از طریـق بومی سـازی دانـش فنـی کسب شـده 
درصـدد راه انـدازی مرکـز مراقبـت از سـالمند در منـزل 

ست. ا
و  بهیـار  آمـوزش  بـرای  الزم  مجـوز  داد:  ادامـه  وی 
سـالمندیار را از مرکـز ملـی مهارت کسـب کردیـم و پس 
توانمنـد  نیروهـای  تربیـت  و  الزم  آموزش هـای  ارائـه  از 
توسـط جهاددانشـگاهی ایـن نیروها بـه مراکـز مراقبت از 
سـالمندان معرفـی می شـوند و همین طـور جهـت اعـزام 
نیروهـای آمـوزش دیـده ماهر بـه منازل جهـت مراقبت از 

سـالمندان اقـدام می شـود.
سـابقه  بـا  اینکـه جهاددانشـگاهی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
فعالیت هـای درخشـان به عنـوان نهـادی قابـل اعتمـاد و 
بـا اعتبـار بـاال در کشـور در جهـت خدمـت بـه هموطنان 
خـود تبدیـل گردیـده اسـت اظهـار کـرد: خدمـت ارائـه 
شـده در قالـب مرکـز مراقبـت از سـالمند در منـزل بـه 
هـم اسـتانی ها در فضایـی کامـًا قابـل اعتمـاد و اعتبـار 
دور از مشـکات عدیـده ای کـه در مراجعات بـه منازل رخ 
می دهـد می توانـد به رسـالت خدمـت خـود به خوبی عمل 
نمایـد کـه ایـن امر باعـث مباهـات و افتخار اسـت که این 
نهـاد بین هـم اسـتانی ها از جایگاه اعتمـادی خیلی خوبی 

اسـت. برخوردار 
 

■■■

سلسله کنفرانس
 علمی »فرآورده های گیاهی

 مؤثر بر اختاالت قلبی و عروقی« 
برگزار شد

روابط عمومی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی، 
17 خـرداد: کنفرانس علمـی »فرآورده های گیاهـی مؤثر بر 
اختـاالت قلبـی و عروقی« بـه همت پژوهشـکده گیاهان 

دارویـی جهاددانشـگاهی هفدهم خردادماه برگزار شـد.
در ایـن وبینار که با سـخنرانی دکتر فراز مجاب اسـتاد 
دانشـکده داروسـازی و عضـو انجمـن علمـی متخصصـان 
علـوم دارویـی ایران برگزار شـد، بـه گیاهـان دارویی مؤثر 
بـر آریتمی هـای قلبی، اختـاالت ترومبوآمبولی، سـندرم 

حـاد کرونر و سـندرم شـوک پرداخته شـد.
سـرخ  گیـاه  گیاه شناسـی  ادامـه خصوصیـات  در  وی 
ولیـک را برشـمرد و عصـاره این گیـاه را از نظر عملکرد در 
سـطح مولکولـی، به عنوان یـک داروی گیاهـی فعال کننده 

کانال پتاسـیم معرفـی نمود.

بـه گفتـه وی، گیـاه گل طاووسـی از دیگـر گیاهانـی 
اسـت کـه دارای آلکالوئیـد باالیـی اسـت و عمـل انتقـال 
داده کـه  انجـام  را در غشـای سـلولی  یون هـای سـدیم 
منجـر بـه کاهـش تحریـک بیش ازحـد در ایجـاد ضربـان 
قلـب و تنظیـم تغییـرات پاتولوژیکی در ضربان ایجادشـده 

می شـود. آتریـوم  در 
 

■■■

برگزاری سومین سمپوزیوم 
بین المللی سلول های بنیادی و 

پزشکی بازساختی در مشهد
سـومین  خـرداد:   11 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
پزشـکی  و  بنیـادی  سـلول های  بین المللـی  سـمپوزیوم 
بازسـاختی بـه همـت سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان 
رویـان  پژوهشـگاه  مشـهد،  فردوسـی  دانشـگاه  رضـوی، 
جهاددانشـگاهی و دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد برگزار 
شـد. در این برنامه دو روزه که در چهارچوب کنسرسـیوم 
مبحـث  بـه  شـد،  برگـزار   MashhadStemCells
جدیـد وزیکول هـای خارج سـلولی که از مباحـث روز این 

علـوم اسـت پرداختـه شـد.
درمان هـای عاری از سـلول بحـث محوری سـمپوزیوم 

سـلول های بنیادی و پزشـکی بازسـاختی اسـت
حمیدرضـا بیدخـوری دبیر علمی سـومین سـمپوزیوم 
سـلول های بنیـادی و پزشـکی بازسـاختی، اظهـار کـرد: 
ایـن رویـداد، دهمیـن برنامه علمـی، چهارمیـن کنفرانس 
کنسرسـیوم  از  بین المللـی  رویـداد  سـومین  و  ملـی 
از  سـال   ۱۵ کـه  اسـت   MashhadStemCells

می گـذرد. آن  فعالیـت  شـروع 
وی افـزود: ایـن کنسرسـیوم حاصل اتحاد اسـتراتژیک 
دانشـگاه  رضـوی،  خراسـان  جهاددانشـگاهی  سـازمان 
فردوسـی مشـهد و پژوهشـگاه رویـان اسـت. همچنیـن 
دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد پیونـد عمیقـی بـا ایـن 
سـاختار دارد و شـهر مشـهد همیشـه از حمایت های ستاد 
توسـعه علـوم و فناوری هـای سـلول های بنیـادی علمـی 

ریاسـت جمهـوری بهره منـد بـوده اسـت.
رضـوی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  رییـس 
تصریـح کـرد: در برگزاری این سـمپوزیوم در سـال جاری، 
دانشـگاه دولتـی مالـزی )UKM( هـم بـه مـا پیوسـته و 
به عنـوان یکـی از برگزارکننـدگان مـا را همراهـی می کند.

وی بیـان کـرد: افتخـار داریـم در سـالی کـه توسـط 
مقـام معظـم رهبـری به دانش بنیان منتسـب شـده اسـت 
بـه تکنولـوژی درمان هـای عـاری از سـلول )وزیکول هـای 
و  از جدیدتریـن  یکـی  خـارج سـلولی( می پردازیـم کـه 
علـوم  روز  موضوعـات  کاربردی تریـن  از  حـال  عیـن  در 
سـلول های بنیـادی اسـت. امیدواریـم بـا تـاش مضاعـف 
پژوهشـگران شـهر مشـهد در آینـده نزدیـک شـاهد انجام 
کارآزمایی هـای بالینـی و سـپس درمان بیماری ها توسـط 

این فنـاوری باشـیم.
بیدخـوری خاطرنشـان کـرد: ما در این نشسـت افتخار 
داریـم به عنـوان دبیر علمی در خدمت پروفسـور ماسـیمو 
دامینیچـی هسـتیم و در طـول برنامـه همـکاری نزدیکی 
بـا مـا داشـتند و از تجربیـات و ارتباطات ایشـان بهره مند 
 MashhadStemCells کنسرسـیوم  در  شـدیم. 
توجـه ویـژه ای بـه برنـد مشـهد مقـدس در حـوزه علـم 
و فنـاوری شـده اسـت. در واقـع مـا بـا هـدف قـرار دادن 
جغرافیای شـهر مشـهد یـک موضـوع محلی را بـا رویکرد 
بین المللـی پیگیـری می کنیـم؛ یعنی بـه همگرایی درونی 

و ارتباطـات گسـترده بیرونـی هم زمـان می پردازیـم.
وی تصریـح کرد: در شـرق کشـور در حوزه سـلول های 
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جهاددانشـگاهی  سـازمان  همچـون  مراکـزی  بنیـادی 
خراسـان رضـوی، دانشـگاه فردوسـی مشـهد و دانشـگاه 
علـوم پزشـکی مشـهد فعالیـت دارنـد و همـواره در تاش 
هسـتیم تـا با یکدیگـر موازی کاری نداشـته باشـیم و این 

فعالیـت منجـر بـه هم افزایـی بیشـتر شـود.
دبیـر علمـی سـومین سـمپوزیوم سـلول های بنیادی و 
پزشـکی بازسـاختی عنوان کرد: در شـرایطی که برگزاری 
برنامه هـای بین المللـی بـه دلیـل تحریم هـا و مشـکات 
اقتصـادی دشـوارتر شـده اسـت ایـن تاش هـا را نـه تنها 
متوقـف نمی کنیـم بلکـه بـا جدیت بیشـتر هـم این چنین 
رویدادهایـی را دنبـال می کنیـم تـا بتوانیـم جامعـه بزرگ 
علمـی کشـور در حـوزه سـلول های بنیـادی کـه بسـیار 
علمـی  جامعـه  بـه  بیشـتر  چـه  هـر  را  اسـت  پرافتخـار 
بین المللـی گـره بزنیـم و حاصـل ایـن ارتبـاط، شـناخته 
ایـن دسـتاوردها و همچنیـن بهره منـدی  شـدن بیشـتر 
دسـتاوردهای  از  ایرانـی  دانشـجویان  و  پژوهشـگران 
بین المللـی در ایـن حـوزه خواهـد بـود. برآورد ما پوشـش 
مخاطـب ۸۰ درصـد مجازی و ۲۰ درصـد حضوری در این 

است. سـمپوزیوم 
 

■■■

جهاددانشگاهی پیشگام در 
رویدادهای خاقانه

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی گیـان، 1۶ خرداد: 
دکتـر حمیدرضـا مسـکنی در مراسـم برگـزاری سـومین 
دوره مسـابقه اسـتانی چالـش جاذبـه )نجـات تخم مـرغ( 
عالـی  آمـوزش  بـا حضـور دانشـجویان در موسسـه  کـه 
جهاددانشـگاهی گیـان برگزار شـد، ابراز خوشـحالی کرد 
که پرسـنل اجرایی این مسـابقات از دانشـجویان هسـتند 
و ایـن کار را نوعـی تمریـن مدیریت دانسـت و اظهار کرد: 
دانشـجویان یـاد می گیرنـد کـه چگونـه یک سـاختار را به 

حرکـت در بیاورنـد و آن را اجـرا کننـد.
در  جهاددانشـگاهی  پیشـگامی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
رویدادهـای خاقانـه، افزود: امـروزه نیازمنـد بهره گیری از 
ایده هـای نـو و جـذاب و نگرش هـای خاقانـه و مبتکرانـه 

جهـت ارائـه راهـکار حـل چالش هـا هسـتیم.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی گیـان، با بیـان این 
بـرای کار  دنبـال فرصتـی  بـه  دانشـجویان همـواره  کـه 
گروهـی هسـتند، تصریح کـرد: چالش جاذبـه در حقیقت 
بـه چالـش کشـیدن ایده هایـی اسـت کـه بـه محصـول 
تبدیل شـده اند و همیـن سـازه های مقوایـی و پاسـتیکی 
زمانـی توانسـته زمینـه طراحـی سـازه هایی بـرای ارسـال 

کاوشـگران ناسـا را فراهـم کنـد.
را  تخم مـرغ  نجـات  مسـابقات  برگـزاری  مسـکنی، 
و  پـردازی  ایـده  بـه  دانشـگاه  بازگشـت  بـرای  شـروعی 
نـوآوری و خاقیـت دانسـت و گفـت: ایـن مسـابقات در 
مراکز آموزشـی سراسـر جهان برگزار می شـود و از دل آن 
ایده هـای نوینـی می توانـد خلـق شـود کـه بـرای زندگـی 

اسـت مفید  بشـر 

■■■

رقابت ۶۸ ایده در رویداد شتاب 
صنایع نوشیدنی

 روابـط عمومی پـارک علم و فنـاوری جهاددانشـگاهی البرز، 
1۶ خـرداد: بـا حمایت پارک علم و فناوری جهاددانشـگاهی 
البـرز، رویـداد شـتاب در حـوزه صنایع نوشـیدنی توسـط 
مرکـز آمـوزش علمـی – کاربردی عالـی فرد برگزار شـد.

مهنـــدس حســـین بختیـــاری معـــاون پـــارک علـــم 
و فنـــاوری البـــرز گفـــت: در رویـــداد شـــتاب صنایـــع 
نوشـــیدنی از میـــان ۶۸ ایـــده رســـیده، هشـــت ایـــده 
ـــز  ـــده حائ ـــه ای ـــه س ـــد ک ـــی راه یافتن ـــه نهای ـــه مرحل ب

ــدند. ــوم شـ ــا سـ ــای اول تـ رتبه هـ
ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــه پ ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش وی ب
جهاددانشـــگاهی البـــرز در زمینـــه حمایـــت از ایده هـــا 
و تجاری ســـازی آن هـــا بـــا همـــکاری صنایـــع بـــزرگ 
همـــکاری می کنـــد، اظهـــار کـــرد: بـــر اســـاس مـــدل 
اســـتفاده از نـــوآوری بـــاز آمادگـــی داریـــم بـــا همـــه 
صنایـــع بـــزرگ همـــکاری کنیـــم و برگـــزاری رویـــداد 
شـــتاب صنایـــع نوشـــیدنی بـــا شـــرکت عالـــی فـــرد و 
ـــی  ـــردی عال ـــی کارب ـــوزش علم ـــز آم ـــکاری مرک ـــا هم ب
ـــز در  ـــی نی ـــات کارآفرین ـــاوره و خدم ـــز مش ـــرد و مرک ف

ـــت. ـــن راستاس همی
ــگاهی  ــاوری جهاددانشـ ــم و فنـ ــارک علـ ــاون پـ معـ
ــتاب  ــداد شـ ــای رویـ ــه محورهـ ــاره بـ ــا اشـ ــرز بـ البـ
ـــای  ـــداد در محوره ـــن روی ـــت: ای ـــیدنی گف ـــع نوش صنای
اســـتخراج و تولیـــد رنـــگ طبیعـــی و آنتی اکســـیدان ها 
از منابـــع طبیعـــی و ضایعـــات میـــوه، اســـتخراج و 
ــای  ــوه، ایده هـ ــات میـ ــا از ضایعـ ــد طعم دهنده هـ تولیـ
نوخالـــص ســـازی از اســـتابیایزرهای طبیعـــی ماننـــد 
کتیـــرا، ســـنتز بهبوددهنده هـــا و طعم دهنده هـــای 
طبیعـــی، تولیـــد آنزیم هـــای طبیعـــی در صنعـــت 
ـــت  ـــه پســـاب و بازیاف ـــن تصفی ـــای نوی ـــوه و روش ه آب می

ــد. ــزار شـ ــوه برگـ ــای میـ تفاله هـ
گفتنـی اسـت، پارک علـم و فنـاوری جهاددانشـگاهی 
البـرز در برگـزاری رویدادهـای مشـترک، موضـوع مهـم 
تولیـد ثـروت از دانـش و تجاری سـازی ایده هـا را دنبـال 

می کنـد.

■■■

وبینار اندیشه های سیاسی
 و معنوی حضرت امام خمینی )ره( 

برگزار شد
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی کرمـــان، 17 خـــرداد: 
وبینـــار اندیشـــه های سیاســـی و معنـــوی حضـــرت 
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــور ریی ـــا حض ـــی )ره( ب ـــام خمین ام
ـــه  ـــن مجموع ـــزی ای ـــر مرک ـــنل، در دفت ـــان و پرس کرم

ـــد. ـــزار ش برگ
ــط  ــری رابـ ــن عامـ ــلمین حسـ حجت االسام والمسـ
نهـــاد رهبـــری در دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی اســـتان 
ـــی )ره( در  ـــام خمین ـــت: ام ـــار گف ـــن وبین ـــان در ای کرم
ـــد و  ـــس پرداختن ـــه نف ـــازی و تزکی ـــه خودس ـــدم اول ب ق
بنـــده و مطیـــع پـــروردگار شـــدند ایـــن خودســـازی از 

ـــت. ـــوردار اس ـــادی برخ ـــیاری زی ـــت بس اهمی
وی بـــا اشـــاره بـــه مبـــارزات امـــام خمینـــی )ره( 
افـــزود: ایشـــان مبـــارزات خـــود را آغـــاز و درس 
والیت فقیـــه را در نجـــف اشـــرف شـــروع کردنـــد و 
اســـاس حکومـــت اســـامی را بـــرای شـــاگردان خـــود 
ـــد  ـــارزان را می گرفتن ـــان مب ـــد در آن زم ـــس کردن تدری
هـــر کـــس  و  به ســـختی شـــکنجه می کردنـــد؛  و 
در ایـــن راه بـــود بـــه دســـت رژیـــم پهلـــوی بعـــد از 

شـــکنجه های طوالنـــی اعـــدام می شـــد.
ـــردی  ـــی کارب ـــگاه علم ـــری در دانش ـــاد رهب ـــط نه راب
ــام خمینـــی )ره(  ــرد: امـ ــان تصریـــح کـ ــتان کرمـ اسـ
فرمودنـــد مـــن بـــرای خـــودم هیچ چیـــزی قائـــل 
نیســـتم و همـــه امکانـــات بایـــد بـــرای مـــردم باشـــد.

جهاد تبیین واجب عینی
 فوری است

به گـزارش روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی، 
1۸ خـرداد: حجت االسـام ایمانـی مقـدم رییـس دفتر نهاد 
نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه های اسـتان 
مرکزی در سـومین نشسـت از سلسـله نشسـت های جهاد 
تبییـن بـا موضـوع جریـان شناسـی تاریـخ معاصـر که در 
دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی اسـتان برگـزار شـد بـا 
اشـاره به وضعیت کشـور در دوران قبل از انقاب و بعد از 
انقـاب در حوزه هـای مختلف آموزشـی، علمـی، فرهنگی، 

پزشـکی و رفاهـی بـه موضوع جهـاد در اسـام پرداخت.
وی بـا مـروری بـر تعاریـف ایـن واژه اظهار کـرد: جهاد 
تبییـن واجب عینی فوری اسـت و مسـلمانان باید نسـبت 

بـه انجـام این فریضه اهتمام داشـته باشـند.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: شـرط اول در جهاد 
تبییـن مطالعـه کـردن و وقـت گذاشـتن اسـت و انسـان 
باورهـای  و  اول خـود  موضـوع  ایـن  بـرای  بایـد  مکلـف 
خویـش را بشناسـد و پـس از خداشناسـی کـه بـر اثـر 
مطالعـه زیـاد بـه دسـت می آیـد نسـبت بـه امربه معـروف 

و نهـی از منکـر اقـدام کنـد.
گفتنـی اسـت؛ سلسـله نشسـت های جهـاد تبییـن بـه 
همـت مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی 
اراک و بـا همـکاری دانشـگاه علمـی کاربـردی اسـتان در 

اسـت. برگزاری  حـال 

■■■
رییس پژوهشکده سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان:

تمرکز پزشکی آینده بر سرطان و 
مهندسی بافت خواهد بود

پژوهشـگاه  بنیـادی  سـلول های  پژوهشـکده  رییـس 
رویـان گفـت: پزشـکی آینـده پزشـکی مبتنـی بر فـرد یا 
شـخص محـور اسـت کـه در آن یـک نسـخه بـرای همـه 

نمی شـود. صـادر 
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 20 خـرداد: دکتر حسـین 
بهارونـد در جمع فرهنگیان و معلمـان آموزش وپرورش، ۲ 
رویکـرد تولیـد و کاربـرد علـم را تبیین و اظهـار کرد: قصه 
سـلول های بنیادیـن در ایـران از پژوهشـگاه رویـان آغـاز 
شـد. رویـان بـه ۲ معناسـت؛ یکی بـه مرحلـه ای از دوران 
قبـل از سـه ماهگی جنینـی گفتـه می شـود و دیگـری بـه 
معنـای همیشـه روینده اسـت. پژوهشـکده رویان وابسـته 
به جهاددانشـگاهی در سـال ۱۳۷۰ توسـط زنده یاد دکتر 
سـعید کاظمـی آشـتیانی بـه همـراه تعـدادی از همکاران 

راه اندازی شـد.
پژوهشـگاه  بنیـادی  سـلول های  پژوهشـکده  رییـس 
دارای  رویـان  حاضـر  حـال  در  کـرد:  تصریـح  رویـان 
سـه پژوهشـکده اسـت؛ پژوهشـکده علـوم تولیـدی کـه 
قدیمی تریـن مرکـز ناباروری بود و پژوهشـکده سـلول های 
بنیـادی کـه در تهران اسـت و پژوهشـکده زیسـت فناوری 
در اصفهـان. با توجه به شـروع سـرطان در شـمال کشـور 
رویـان سـعی کـرد در آنجـا نیـز پایـگاه ایجـاد کنـد کـه 
در حـال حاضـر مـا مجموعـه ای وابسـته بـه پژوهشـگاه 
و  کـرده  راه انـدازی  مازنـدران  در  را  بنیـادی  سـلول های 
امیدواریـم در آینده شـبیه پژوهشـکده پزشـکی سـرطان 

. د شو
کـرد:  بیـان  بنیـادی  سـلول های  پژوهشـکده  رییـس 
خـود  یـا  مهندسـی  پزشـکی،  علـوم،  به عنوان مثـال 
عنـوان  زیست شناسـی کـه در حـال حاضـر حـدود ۴۰ 
دارد و بـه عقیـده مـن همـه یـک علـم اسـت. زمانـی کـه 
باالتـر می رویـم شـاید نگاهمـان کمـی فـرق کنـد امـا ما 
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از همـان لیسـانس رشـته ها را جـدا می کنیم؛ امـا در کل، 
دنیـا مـرز بیـن علـوم را برداشـته و در رویـان نیـز همیـن 
اتفـاق افتاده اسـت، به عنوان مثـال ما در رویان پزشـکان و 
مهندسـانی داریـم کـه در کنار هـم برای افزایش سـامت 
جامعـه بـا هـم بـرای تولیـد، ترجمـان علـم و کاربـرد آن 

می کننـد. فعالیـت 
وی اظهـار کـرد: سـلول های بنیـادی را به چند دسـته 
تقسـیم می کنیـم، سـلول بنیـادی سـلولی اسـت کـه ۲ 
مشـخصه داشته باشـد؛ یک تقسـیم نامحدود و دوم تولید 
انـواع دیگـر سـلول ها که بر اسـاس منشـأ از منابع مختلف 
بـه دسـت می آید و اسـامی مختلـف می گیـرد و در نتیجه 
بنیـادی شـبیه  پتانسـیل های مختلـف دارد. هـر سـلول 
سـلول بنیـادی دیگـر نیسـت، سـلول بنیادی مو با سـلول 

بنیـادی واقـع در مغز اسـتخوان متفاوت اسـت.
بهارونـد اضافـه کـرد: در بافت هـای مختلف بـدن برای 
اینکـه پایایی داشـته باشـیم مانند یک اسـتخر کـه از یک 
سـمت آب وارد و از سـمت دیگـر خـارج می شـود ولـی 
مقـدار آب ثابـت می مانـد و تازه اسـت در واقع سـلول های 
پیـر  سـلول های  و  می شـوند  تقسـیم  مـا  بـدن  بنیـادی 
می میرنـد؛ در نتیجـه کبـد، روده و بقیه قسـمت های بدن 
همیشـه همیـن انـدازه و بسـیار کنترل شـده اسـت و اگر 
سـلول ها فقـط یـک تقسـیم اضافـه انجـام دهنـد تعـادل 

بـدن به هـم می خـورد.
ایـن سـلول های بنیـادی کـه در هـر  ادامـه داد:  وی 
بافتـی یافـت می شـوند، سـلول های بنیـادی بافتـی نـام 
دارنـد سـلول بنیـادی کـه در مغـز یافت می شـود، سـلول 
از سـلول های  بعضـی  دارد. گاهـی  نـام  بنیـادی عصبـی 
مغـزی می میرنـد و سـلول های دیگـر جایگزین می شـوند 
و بعـد از مدتـی می بینیم کـه برخـی از خصوصیات فردی 
برمی گـردد. هـر ۷ روز از مغـز سـر تا نوک پا همه پوسـت 

عـوض می شـود.
پژوهشـگاه  بنیـادی  سـلول های  پژوهشـکده  رییـس 
یـا  فـرد  بـر  مبتنـی  پزشـکی  را  آینـده  پزشـکی  رویـان 
شـخص محـور اعـام کـرد، افـزود: در پزشـکی دقیـق یـا 
مبتنـی بـر فـرد یـک نسـخه را بـرای همـه نمی دهیـم در 
حـال حاضـر بـرای همـه بـا یـک عائـم بیمـاری نسـخه 
وجـود دارد امـا مثـًا در قدیـم وقتـی بـه حکیـم مراجعه 
می کردنـد حکیـم بـا توجـه بـه مـزاج او برایـش نسـخه 
می نوشـت االن می گوینـد وضعیـت ژنتیکی چگونه اسـت 
و چـه دارویـی بـرای او مؤثـر اسـت. در پزشـکی مبتنی بر 
فـرد وضعیـت ژنتیکـی فرد را مشـخص می کنند کـه البته 
رفته رفتـه قیمـت آن نیـز در حـال کم شـدن اسـت سـال 
گذشـته کمتـر از هـزار دالر بود که در آینـده خیلی کمتر 
هـم می شـود و به راحتـی می تـوان وضعیـت ژنتیکـی هـر 

فـرد را بـه دسـت آورد و درمـان مناسـب ارائـه داد.
سـرطان  پزشـکی  را  آینـده  پزشـکی  همچنیـن  وی 
سـرطان،  درمـان  بـرای  فعـًا  داد:  ادامـه  و  بـرد  نـام 
شـیمی درمانی ارائـه می شـود کـه متاسـفانه ۷۰ درصـد 
اگـر  کـه  صورتـی  در  نمی خـورد  درد  بـه  عمـًا  مواقـع 
قسـمتی از بافـت را می داشـتیم و داروهـای مختلـف را 
در محیـط آزمایشـگاهی روی آن بافـت چـک می کردیـم 
تجویـز  و  انتخـاب  را  مؤثـر  شـیمی درمانی  می توانسـتیم 
کاری  کـه  بـود  امپراتـوری  یـک  سـرطان  کنیـم. سـابقاً 
برایـش انجـام نمی شـد امـا امـروز سیسـتم دفاعـی بـدن 

می کننـد. مسـلح  را 
رییـس پژوهشـکده سـلول های بنیادی پژوهانـه رویان 
اظهـار کـرد: در همین راسـتا ایـده ای داریم اینکـه بتوانیم 
مرکز ملی نخستی سـانان در دسـتور کار رویان تیتر باشـد 
ایجـاد کنیـم جایـی کـه بتوانیـم روی مغز نخستی سـانان 
بـه ماشـین  کار کنیـم. روی هـوش طبیعـی کار کنیـم 
بیاموزیـم و هـوش مصنوعی بسـازیم اگر بتوانیـم با کمک 
مـردم و دولـت چنین مرکـزی راه اندازی کنیـم، می توانیم 

محققـان را از سراسـر دنیـا به اینجـا بیاوریم.
بهارونـد همچنیـن پزشـکی آینـده را مهندسـی بافـت 
برشـمرد و ادامـه داد: اینکـه قطعـه ای بسـازیم و تعویـض 
کنیـم االن خیلـی تخیلـی اسـت ولـی در آینـده ممکـن 

ست. ا

■■■

نشست علمی تحلیلی گستره 
جغرافیایی اندیشه امام )ره(

توسـط سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی قزوین با 
حضـور مهمانانـی از آرژانتیـن، بحرین و کشـمیر نشسـت 
علمـی تحلیلـی گسـتره جغرافیایـی اندیشـه امـام )ره( در 

دانشـگاه بین المللـی امـام خمینـی )ره( برگزار شـد.
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی قزویـن، 17 خرداد: نشسـت 
علمـی تحلیلـی گسـتره جغرافیایـی اندیشـه امـام )ره( در 
سـالن دانشـکده آینده پژوهـی دانشـگاه امـام خمینی )ره( 

برگزار شـد.
دانشـگاه،   اسـاتید  حضـور  بـا  کـه  نشسـت  ایـن  در 
شـد،  برگـزار  اسـتانی  مسـئوالن  برخـی  و  دانشـجویان 
سـید مرتضـی السـندی به عنـوان اولیـن مهمـان بـه ایراد 

پرداخـت. سـخنرانی 
تفکرات امام )ره( به یک زبان 

جهانی تبدیل شده است
بـرای  تـاش  گفـت:  بحریـن  الوفـاء  جبهـه  رهبـر 
تـدارک مقدمـات ظهـور باعـث ایجـاد امید در بیـن مردم 
مسـتضعف دنیـا شـده اسـت، تفکرات امـام خمینـی )ره( 

امـروز بـه یک زبـان جهانـی تبدیـل شـده اسـت.
مرتضـی السـندی اظهـار کـرد: حضـرت امـام خمینی 
)ره( فقیـه و فیلسـوفی توانمنـد، اسـتاد اخـاق و عـارف 
بـود به گونـه ای کـه در حوزه علمیـه فقها و عرفـای زیادی 
داشـتیم امـا نـام امـام خمینـی )ره( از آن هـا متمایـز بود.

السـندی در پایـان تاکید کـرد: تفکر امـام )ره( محدود 
شـدنی نیسـت و نمی تـوان آن را محـدود کـرد، تفکـرات 
امـام خمینـی )ره( روزبـه روز وسـعت پیدا کـرده و لرزه بر 

انـدام دشـمنان ایـن تفکـر می اندازد.

امام خمینی )ره( مفهوم امت
 اسامی را احیا کرد

مبلـغ و فعـال فرهنگـی آمریـکای التین گفـت: مفهوم 
امـت بـه معنـای ایدئولوژیـک تا پیـش از امـام )ره( چنین 
نبـود و خـط و مسـیر امـام )ره( بود کـه این مفهـوم را در 
جهـان ایجـاد کرد. امـام )ره( امت واحده را درسـت کرد و 
بـه مسـلمانان امـکان رشـد داد و اگـر امـام )ره( نبود پس 
از یکـی دو نسـل مفهـوم امـت اسـامی بـرای همیشـه از 

می رفت. بیـن 
سـهیل اسـعد ضمـن اشـاره بـه تأثیـر امـام خمینـی 
)ره( پـس از رحلتـش بـر جهانیـان، بیـان کـرد: تحلیـل 
مـا به عنـوان مسـلمانانی کـه در خـارج از ایـران زندگـی 
می کنیـم و خـارج از ایـران بـا امـام )ره( آشـنا شـده ایم از 
حرکـت امـام )ره( بـا تحلیـل مـردم ایـران متفاوت اسـت.

انقاب اسامی هویت گمشده 
مسلمانان را به آن ها برگرداند

نویسـنده کتـاب از کشـمیر تـا کاراکاس بیـان کـرد: 
معادلـه ای  هیـچ  در  هیچ وقـت  کـه  کشـمیر  شـیعیان 
به حسـاب نمی آمدنـد وقتی انقاب اسـامی شـکل گرفت 
و بـا آرمان هـا و با مکتب اسـامی مواجه شـدند، گمشـده 
خـود را یافتنـد. در واقـع انقاب اسـامی هویتـی که همه 

مـا از دسـت داده بودیـم را بـه مـا برگردانـد.

سـرباز روح اهلل رضـوی از جوانـان اهـل پاکسـتان بیـان 
کـرد: خورشـید امـت واحـده از شـرق دنیـا طلـوع خواهد 
کـرد، مـردم شـرق و شـبهه قـاره هنـد و مـردم قرن هـا 
تازیانـه  )ره(  امـام  قـول  بـه  کـه  اسـتعمار  از  سـتمدیده 
را  )ره(  امـام  به خوبـی  هسـتند  تاریـخ  خورده هـای 

. سـند می شنا

■■■

مسووالن به ایجاد مرکز تحقیقات و 
پیشگیری از سرطان کمک کنند

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اردبیـــل، 21 خـــرداد: 
ـــب  ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــی ب ـــن عامل ـــید حس ـــت اهلل س آی
ـــزود:  ـــل اف ـــس جهاددانشـــگاهی اردبی ـــا ریی در نشســـت ب
ـــاروری،  ـــان ناب ـــز درم ـــدازی مرک ـــا راه ان جهاددانشـــگاهی ب
خدمـــات ارزشـــمندی بـــه مـــردم شـــریف اردبیـــل و 
ــی و  ــث امیدآفرینـ ــه و باعـ ــوار ارائـ ــتان های هم جـ اسـ
نشـــاط در خانواده هـــا شـــده اســـت کـــه قابل تحســـین 

ـــت. ـــر اس و تقدی
وی بر تسـریع احداث مجتمع سـامت جهاددانشگاهی 
اردبیـل تاکیـد و بیان کـرد: راه انـدازی ایـن مجتمع نقش 
بسـزایی در توسـعه خدمـات پزشـکی اسـتان و تسـریع 
راه انـدازی مرکـز جامع پیشـگیری و درمان سـرطان که از 
نیازهای اساسـی اسـتان اسـت، خواهد گذاشـت به همین 
خاطـر بایـد مسـاعدت بـه ایـن امـر در رأس برنامه هـای 

متولیـان امر قـرار گیرد.
اردبیـل  امام جمعـه  و  اسـتان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
بـا بیـان اینکـه از جهاددانشـگاهی بـرای عملیاتـی کردن 
طرح هـای هـدف دار و مـورد نیاز اسـتان حمایـت می کنم، 
در  مـا  جامعـه  کـه  حاضـر  حـال  در  کـرد:  خاطرنشـان 
تأمیـن نهاده هـای دامـی با مشـکاتی مواجه شـده اسـت 
نویـن  بـا روش هـای  مـی رود  انتظـار  از جهاددانشـگاهی 
همچـون کشـت هیدروپونیـک و ... بـه حـل ایـن مشـکل 

کند. کمـک 
در ایـن نشسـت رییـس جهاددانشـگاهی اردبیـل نیـز 
بـا ارائـه گزارشـی از فعالیت هـای واحـد اردبیـل گفـت: 
راه انـدازی مرکـز درمـان نابـاروری و خـط تولید نشاسـته 
صنعتـی از اقدامـات مهم جهاددانشـگاهی بـرای کمک به 

ارتقـای چهـره علمـی و صنعتـی اسـتان بوده اسـت.
وی بـه اخـذ مجـوز مرکـز جامـع پیشـگیری و درمـان 
سـرطان اشـاره کـرد و ادامـه داد: بـا ایجـاد ایـن مرکـز 
بیمـاری  ایـن  زمینـه  در  اسـتان  از دغدغه هـای  بخشـی 

مرتفـع خواهـد شـد.

■■■

ضرورت صادرات صنایع خاق 
ایرانی و اسامی

ــع  ــرم و صنای ــای ن ــوم و فناوری ه ــارک عل ــس پ ریی
ــه  ــق فناوران ــر ضــرورت رون ــی جهاددانشــگاهی ب فرهنگ
ــی و اســامی  ــع خــاق ایران و همچنیــن صــادرات صنای

تاکیــد کــرد.
دکتـر  خـرداد:   25 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
علـوم  پـارک  رییـس  خوشـخو  ایمانـی  محمدحسـین 
همایـش  در  فرهنگـی  صنایـع  و  نـرم  فناوری هـای  و 
بـه  کـه  صنایع دسـتی  صـادرات  تخصصـی  هم اندیشـی 
مناسـبت روز جهانی صنایع دسـتی در سـالن همایش های 
بین المللـی دانشـگاه علـم و فرهنـگ برگـزار شـد، گفـت: 
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امیدواریـم نتیجـه ایـن نشسـت ها و هم اندیشـی ها بتوانـد 
در راهبـرد اهـداف معینـی که ما در ۴۰ سـاله دوم انقاب 
داریـم مؤثـر واقع شـود و بتوانیم رهنمودهـای مقام معظم 

رهبـری را محقـق کنیـم.
وی افـزود: ایشـان فرمودنـد کـه مـا باید در چهل سـاله 
نخسـت  چهل سـاله  در  کـه  بپردازیـم  مسـائلی  بـه  دوم 
نسـبت بـه آن غفلت داشـته ایم. بـه نظر می رسـد فرهنگ 
یکـی از مسـائل مهمـی بـود کـه نسـبت بـه آن غفلـت 
کرده ایـم. مـا بایـد فرهنـگ را به عنـوان یـک پدیـده مولد 
نـه قابـل حمایـت و کمـک بگیـر در نظـر بگیریـم. مـا در 
ایـن راه می توانسـتیم بهتـر عمـل کنیـم امـا امیدواریم در 
مسـیری کـه اکنـون در سیاسـت های کان کشـور مـورد 
توجـه قـرار گرفتـه بتوانیـم اقدامـات بهتری انجـام دهیم.

دکتـر ایمانـی خوشـخو اظهار کـرد: خوشـبختانه امروز 
مقـام معظـم رهبـری در پاسـخ بـه نامـه دکتـر سـتاری، 
تمامـی دسـتگاه ها مخصوصـاً صنایـع خـاق و فرهنگـی 
را بـه سـمت موضـوع اهمیـت فنـاوری در اقتصـاد کشـور 

دادند. سـوق 
وی تاکیـد کـرد: پـارک علـوم و فناوری هـای نـرم و 
صنایـع فرهنگـی نخسـتین پـارک تخصصـی در این حوزه 
اسـت و توانسـته بـا بیـش از ۴ سـال فعالیـت با اسـتفاده 
از ظرفیت هـای قانونـی، فضایـی بـرای فعـاالن ایـن عرصه 
محصـول  بـه  را  هنـری  و  فرهنگـی  ایده هـای  و  ایجـاد 

فرهنگـی تبدیـل کنـد.
دکترایمانـی بیـان کـرد: خوشـبختانه طـی ایـن مدت 
زحمـات  ریاسـت جمهـوری  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت 
بسـیاری مخصوصـاً در صنایـع خاق و فرهنگی کشـیدند. 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری نیز در ایـن حوزه مجوز 
ایـن پـارک را صـادر کـرده اسـت. دسـتگاه های دیگـر نیز 
تـاش می کننـد تا ما بتوانیـم فرهنگ را در جایـگاه تولید 

درآمـد در کشـور قـرار دهیم.
صنایـع  و  نـرم  فناوری هـای  و  علـوم  پـارک  رییـس 
کمـک  بـه  نیـاز  راه  ایـن  در  مـا  دارد:  ادامـه  فرهنگـی 
داریـم. ایـن حرکـت ماننـد یـک چرخـه می مانـد. یکی از 
حلقه هـای ایـن قضیـه، راه به خـارج باز کـردن و صادرات 
اسـت. حلقـه ارتبـاط صنایـع بـا خـارج در غالب صـادرات 
از  برخـی  مـا  اسـت.  مهمـی  بسـیار  کار  خـاق  صنایـع 
ملزومـات آن را طـی چند سـال اخیر انجام داده ایم. شـاید 
از مهم تریـن آن هـا بسـته بندی صنایـع فرهنگی اسـت که 

دارد. خاصـی  بسـته بندی 
وی اظهـار کـرد: امیدواریـم بـا حمایـت صاحب نظـران 
ایـن حـوزه و دسـتگاه های دیگـر بـه زودی شـاهد رونـق 
فناورانـه صنایع خاق ایرانی و اسـامی در کشـور باشـیم.

قانونی شدن فعالیت خانه ها و کسب وکارهای خاق
اقتصـاد  فرهنگ سـازی  سـتاد  دبیـر  کرمـی  پرویـز 
دانش بنیـان و توسـعه صنایـع نـرم و خـاق نیـز در ایـن 
همایـش گفـت: سـتاد فرهنگ سـازی اقتصـاد دانش بنیان 
و توسـعه صنایـع نـرم و خـاق معاونـت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری به منظـور تشـویق و تسـهیل گـری و 
نظـارت بـر موضوع هـای ایـن حـوزه و بـا هـدف کمـک 
میـراث  اسـامی، سـازمان  فرهنـگ  و  ارشـاد  وزارت  بـه 
فرهنگـی، وزارت آموزش وپـرورش و سـایر صنایع فرهنگی 

و خـاق فعالیتـش را آغـاز کـرده اسـت.
حـوزه  ایـن  در  مـا  کمک هـای  از  یکـی  افـزود:  وی 
پیگیـری ثبـت و تصویب سـندی برای حـوزه فناوری های 
نـرم بـود کـه خوشـبختانه ایـن سـند امسـال در شـورای 
عالـی انقـاب فرهنگـی مصوب شـد و اکنـون کار خود در 

زمینـه اجـرا سـازی ایـن سـند را آغـاز کـرده اسـت.
و  دانش بنیـان  اقتصـاد  فرهنگ سـازی  سـتاد  دبیـر 
توسـعه صنایـع نـرم و خـاق ادامـه داد: قانونـی شـدن 
فعالیت هـای شـرکت خـاق، خانه هـای خـاق و نـوآوری 
و کسـب وکارهای فعـال ایـن حـوزه از دیگـر اقداماتی بود 

کـه امسـال صـورت گرفت. اکنـون بـا اباغ قانـون جهش 
تولیـد دانش بنیـان توسـط رئیس جمهـوری صنایـع خاق 
و کسـب وکارهای خـاق، خانه هـای خاق و نـوآوری را در 
کنـار پارک هـای علـم و فنـاوری به رسـمیت می شناسـد.

■■■

سلسله کنفرانس علمی 
»فرآورده های گیاهی مؤثر بر 

بیماری های یوروژنیتال«
روابط عمومی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی، 
25 خـرداد: در ایـن وبینـار کـه بـا سـخنرانی دکتـر فـراز 
مجـاب اسـتاد دانشـکده داروسـازی و عضو انجمـن علمی 
متخصصیـن علـوم دارویـی ایـران، برگـزار شـد، گیاهـان 
دارویـی و داروهـای گیاهـی در دو بخـش اصلـی گیاهـان 
دارویـی و فرآورده هـای دارویی مؤثر در سیسـتم تناسـلی 
در  مؤثـر  دارویـی  فرآورده هـای  و  دارویـی  گیاهـان  و 

سیسـتم ادراری ارائـه شـد.
خصوصیــات  اول  بخــش  در  وبینــار  ایــن  در  وی 
بلــک  پنج انگشــت،  بومــادران،  گیــاه  گیاه شناســی 
ــان  ــینگ و گیاه ــی، جینس ــه، مریم گل ــوش، رازیان کوه
ــد را  ــلی موثرن ــتم تناس ــاری سیس ــر بیم ــه ب ــی ک داروی
برشــمرد و بــه فرآورده هــای دارویــی کــه از ایــن گیاهــان 
تولیــد می شــوند اشــاره شــد و در بخــش سیســتم 
ــرن  ــذی، ک ــدو تخــم کاغ ــه، ک ــان گزن ــز گیاه ادراری نی
بــری، انگــور حــرس و ...؛ و فرآورده هــای دارویــی آن هــا 

ــت. ــرار گرف ــث ق ــورد بح م
دکتـر مجـاب بـا اشـاره بـه ایـن کـه تعـدادی فرضیـه 
گیاهـی  داروهـای  فارماکولوژیـک  آیـی  کار  مـورد  در 
پیشنهادشـده، عنـوان کـرد: وقتی که درمـان طوالنی مدت 
کـه  اسـت  مهـم  می شـود،  انجـام  گیاهـی  داروهـای  بـا 
آزمایش هـای پیگیرانـه منظـم انجـام شـود تـا مطمئـن 
شـد کـه اگـر درمـان جراحـی الزم شـد، در اسـرع وقـت 

مشـخص گـردد.
در ایـن وبینـار کـه دارای امتیـاز بازآمـوزی بـوده و بـا 
مجـوز اداره کل آمـوزش مـداوم جامعـه پزشـکی کشـور 
از زیـر مجموعه هـای وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـکی برگـزار شـد، آخرین یافته هـای علمـی مربوط به 

ایـن حـوزه مـورد بررسـی قـرار گرفت.
داروسـازان  عمومـی،  پزشـکان  دوره  ایـن  مخاطبـان 
و متخصصـان طـب سـنتی بودنـد و ایـن دوره به صـورت 
مجـازی  آموزش هـای  بسـتر  بـر  آنایـن  و  مجـازی 
جهاددانشـگاهی )امجـد( برگزار شـده و در انتهـای برنامه 
فایـل پاورپوینـت ارائه شـده و فیلم ضبط شـده برنامه نیز 

قـرار گرفـت. اختیـار شـرکت کنندگان  در 
در پایـان، شـرکت کنندگان دوره بـه مـدت ۷۲ سـاعت 
فرصـت داده شـد تا در آزمـون آناین پایان دوره شـرکت 
نماینـد و بـا پاسـخ صحیح بـه ۷۰ درصد سـؤاالت بتوانند 

امتیـاز بازآموزی دوره را کسـب

■■■

برپایی کارگاه تخصصی
 »تحلیل روش های راه اندازی 
کسب وکارهای زودبازده کم 
سرمایه« در استان مرکزی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی، ۲۱ 
راه انـدازی  روش هـای  تخصصی"تحلیـل  کارگاه  خـرداد: 

کسـب وکارهای زودبـازده کـم سـرمایه بـه همـت مرکـز 
کارآفرینـی  دفتـر  و  اینترنتـی  کسـب وکارهای  نـوآوری 
و ارتبـاط بـا جامعـه و انجمـن علمـی دانشـجویان مرکـز 
آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی اراک برگـزار 

. شد
ـــقی  ـــاب عش ـــس مهت ـــا تدری ـــی ب ـــن کارگاه تخصص ای
ــردی  ــی کاربـ ــوزش علمـ ــز آمـ ــدرس مرکـ ــی مـ عراقـ
ــورت  ــزی )اراک( به صـ ــتان مرکـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
مجـــازی برگـــزار و مطالبـــی در خصـــوص روش هـــای 
ــرمایه  ــم سـ ــازده کـ ــب وکارهای زودبـ ــدازی کسـ راه انـ

ــد. ــان شـ ــدان بیـ ــرای عاقه منـ بـ
ــب وکارهای  ــوآوری کسـ ــز نـ ــت؛ مرکـ ــی اسـ گفتنـ
ـــه  ـــعه روحی ـــدف توس ـــا ه ـــگاهی ب ـــی جهاددانش اینترنت
کارآفرینـــی و ایجـــاد اشـــتغال پایـــدار و افزایـــش 
ـــان در  ـــجویان و کارآفرین ـــه دانش ـــادی ب ـــره وری اقتص به

حـــال فعالیـــت اســـت.
 

■■■

وبینار علمی تخصصی 
»دختران، امید امروز و فردا«

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی واحد الزهـرا )س(، 1۸ خرداد: 
وبینـار علمـی تخصصـی "دختران، امیـد امروز و فـردا" با 
همـت معاونـت امـور اجتماعـی و فرهنگـی اداره کل امور 
بانـوان شـهرداری تهـران و بـه میزبانـی جهاددانشـگاهی 

الزهـرا )س( برگزار شـد.
ـــر  ـــی، دکت ـــی تخصص ـــار علم ـــن وبین ـــدای ای در ابت
ــد  ــگاهی واحـ ــس جهاددانشـ ــی زاده رییـ ــرا نقـ زهـ
ـــز  ـــا تمرک ـــار ب ـــن وبین ـــرد: ای ـــوان ک ـــرا )س(، عن الزه
ـــه  ـــده ک ـــران برگزارش ـــازی دخت ـــاله توانمندس ـــر مس ب
ـــوان  ـــکده بان ـــالت اندیش ـــا رس ـــو ب ـــاله همس ـــن مس ای
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــرا )س( اس ـــد الزه ـــگاهی واح جهاددانش
ـــی در  ـــال متوال ـــومین س ـــرای س ـــته ب ـــار را داش افتخ
کنـــار ســـازمان دغدغه منـــدی همچـــون اداره کل 
ــوزه  ــن حـ ــران در ایـ ــهرداری تهـ ــوان شـ ــور بانـ امـ

فعالیـــت کنـــد.
ــهردار و  ــاور شـ ــی مشـ ــم اردبیلـ ــه مریـ در ادامـ
مدیـــرکل امـــور بانـــوان شـــهرداری تهـــران اظهـــار 
راه  در  قدمـــی  بتوانیـــم  کـــه  کـــرد  امیـــدواری 
وظیفـــه ای کـــه در قبـــال دختـــران کشـــور داریـــم 

ــم. برداریـ
واحـــد  جهاددانشـــگاهی  از  تشـــکر  ضمـــن  وی 
الزهـــرا )س( و ســـخنرانان وبینـــار در زمینـــه بـــه 
اشـــتراک گذاری دانـــش، تاکیـــد کـــرد کـــه مـــا بایـــد 
ـــاله  ـــم. مس ـــگاه کنی ـــران ن ـــه دخت ـــری ب ـــرد دیگ ـــا رویک ب
ـــون وارد گام دوم  ـــا اکن ـــاوت اســـت. م ـــا متف ـــون آن ه اکن
ــه ای از  ــر اندوختـ ــال حاضـ ــده ایم و در حـ ــاب شـ انقـ
ـــش  ـــدی پی ـــای جدی ـــت و دنی ـــار ماس ـــات در اختی تجربی
ــا قـــرار گرفتـــه اســـت. یکـــی از فرصت هـــای  روی مـ

جدیـــد تحـــول کشـــور، دختـــران هســـتند.
ـــی  ـــا روای ـــر فریب ـــم دکت ـــار، خان ـــن وبین ـــه ای در ادام
ـــد  ـــر ناهی ـــم دکت ـــگاه، خان ـــدرس دانش ـــناس و م روان ش
ـــی  ـــوم اجتماع ـــروه عل ـــی گ ـــات علم ـــو هی ـــینی، عض حس
ـــر  ـــر نیلوف ـــم دکت ـــن، خان ـــی امی ـــوم انتظام ـــگاه عل دانش
ـــتان  ـــه اس ـــوزه علمی ـــی ح ـــات علم ـــو هی ـــدری، عض ص
ــر  ــای دکتـ ــر، آقـ ــواده درمانگـ ــاور و خانـ ــرز، مشـ البـ
ـــی  ـــروه روان شناس ـــر گ ـــیار و مدی ـــری، دانش ـــرز باق فریب
عمومـــی دانشـــگاه علـــوم و تحقیقـــات و خانـــم دکتـــر 
ـــر  ـــواده درمانگ ـــگاه و خان ـــدرس دانش ـــداکار م ـــه ف فهیم

ـــد. ـــخنرانی پرداختن ـــه س ب
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برگـزار

برگزاری اولین رویداد »تبادل 
فناوری« توسط پارک علم و فناوری 

جهاددانشگاهی کرمانشاه
جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  علـم  پـارک  عمومـی  روابـط 
فنـاوری«  »تبـادل  رویـداد  اولیـن  خـرداد:   1۸ کرمانشـاه، 
اسـتان کرمانشـاه با حضور جمعی از مسـووالن و صاحبان 
صنایـع و شـرکت های دانش بنیـان در برج فناوری اسـتان 

کرمانشـاه برگـزار شـد.
دکتـر سـیامک آزادی رییـس این پـارک ۱۸ خرداد در 
ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه برگـزاری ایـن رویداد بـا هدف 
شـرکت های  و  صنعـت  بخـش  میـان  ارتبـاط  برقـراری 
دانش بنیـان و واحدهـای فنـاور، گفـت: در ایـن رویـداد 
نیازهای بخش صنعت احصا شـده و از طرفی شـرکت های 
دانش بنیـان و واحدهـای فنـاوری که بتوانند ایـن نیازها را 
مرتفـع کننـد هم شناسـایی شـده و ارتبـاط الزم بین این 

دو جهـت رفـع ایـن نیازها برقرار شـده اسـت.
وی افـزود: در ایـن رویـداد بـا بررسـی صـورت گرفتـه 
۱۹ نیـاز فناورانـه واحدهـای صنعتـی اسـتان احصا شـده 
و  دانش بنیـان  شـرکت های  بـا  کـه  جلسـاتی  طـی  کـه 
واحدهـای فنـاور صـورت گرفتـه، بـرای رفـع هشـت نیـاز 

قـرارداد همـکاری منعقـد شـده اسـت.
صنعـت  توسـعه  شـرکت  مدیرعامـل  داهـی  احسـان 
شـریف و مجـری برگـزاری ایـن رویـداد هـم در حاشـیه 
برگـزاری ایـن رویـداد در جمـع خبرنـگاران گفـت: ایـن 
دومیـن رویـداد تبادل فناوری در سـطح کشـور اسـت که 

بـه ایـن شـکل برگـزار می شـود.
وی افـزود: در سـایر رویدادهـا تنهـا نیـاز صنایـع اعام 
می شـود، امـا در ایـن رویـداد در کنـار ایـن اعـام نیـاز، 
و  دانش بنیـان  شـرکت های  بـا  کـه  ارتباطـی  طریـق  از 
واحدهـای فنـاور برقـرار کرده ایـم، بـرای رفـع ایـن نیازها 

اقدام شـده اسـت.

■■■

ایران بزرگ ترین ظرفیت سلول های 
بنیادی خاورمیانه را دارد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیل، 24 خرداد:نشسـت 
بـا  نـاف«  بنـد  خـون  بنیـادی  »سـلول های  هم اندیشـی 
حضـور دکتـر ضرابـی مدیرعامـل شـرکت بـن یاخته های 

رویـان در شهرسـتان پارس آبـاد برگـزار شـد.
در این نشسـت که با حضور پزشـکان متخصص زنان و 
زایمـان، کودکان و اطفال و کادر پزشـکی بیمارسـتان های 
پارس آبـاد در سـالن جلسـات شـبکه بهداشـت و درمـان 
شـرکت  مدیرعامـل  شـد،  برگـزار  شهرسـتان  ایـن 
ذخیره سـازی  اهمیـت  تبییـن  بـه  رویـان  بن یاخته هـای 

سـلول های بنیـادی خـون بنـد نـاف پرداخـت.
دکتـر ضرابـی، خـود نوزایـی و ایجـاد سـلول مشـابه و 
تمایـز بـه سـلول های دیگـر را دو ویژگی مهم سـلول های 
مغـز  کـرد:  اضافـه  و  عنـوان  نـاف  بنـد  خـون  بنیـادی 
اسـتخوان، خـون محیطـی و خـون بنـد نـاف، سـه منبـع 
مهـم سـلول های بنیـادی در بـدن هسـتند کـه در ایـن 
میـان خـون بنـد نـاف بـه دلیـل دسترسـی و جمـع آوری 
آسـان، ریسـک آلودگـی پاییـن و تطابق بیشـتر بـه دلیل 
عـدم بلـوغ سـلولی، بهتریـن منبـع بـرای این نوع سـلول 

. ست ا
بیماری هـا می تـوان  اظهـار کـرد: در ۷۰ درصـد  وی 
نمونـه سـلول بنیادی منطبق بـا ژنتیک بیمـار را در بانک 
خـون بنـد نـاف پیـدا کـرد در حالـی کـه به عنوان مثـال 
وقتـی بیمـار سـرطانی بـه یکـی از مراکـز پیونـد مراجعـه 

می کنـد ۶ تـا ۹ مـاه بـرای پیدا شـدن نمونه قابـل انطباق 
طـول می کشـد.

بیـان  بـا  رویـان  یاخته هـای  بـن  مدیرعامـل شـرکت 
ایـن کـه متاسـفانه در بیشـتر زایمان هـا خـون بنـد نـاف 
به عنـوان زبالـه بیولوژیـک بـا ارزش، بـدون اسـتفاده دور 
ریختـه می شـود، خاطرنشـان کـرد: سـلول های بنیـادی 
ظرفیـت درمـان بیـش از ۸۰ نـوع بیمـاری را دارنـد و در 
حـال حاضـر کار آزمایی بالینـی برای درمـان بیماری های 
فلـج مغـزی، اوتیسـم، قلبی، دیابـت نـوع ۱ و بیماری های 

نـوزادی در حـال انجام اسـت.
دکتـر ضرابـی بـا بیـان ایـن کـه ۸۰۰ هـزار نمونـه در 
بانـک عمومـی و هفـت میلیـون نمونه در بانـک خصوصی 
ذخیره سـلول های بنیادی در سراسـر جهـان ذخیره و ۴۰ 
هـزار نمونـه از ایـن میزان پیوند شـده اسـت، اظهـار کرد: 
بـا توجـه بـه ذخیره سـازی بیـش از ۱۰ هـزار نمونـه در 
بانـک عمومـی و ۱۸۰ هـزار نمونه در بانک خـون بند ناف 
خصوصـی رویـان، ایـران بزرگ تریـن ظرفیـت سـلول های 

بنیـادی خاورمیانـه را دارد.

استفاده از سلول های بنیادی راه جدیدی برای 
درمان بیماری ها است

درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  مدیـر  نشسـت  ایـن  در 
از  اسـتفاده  کـه  ایـن  بیـان  بـا  پارس آبـاد  شهرسـتان 
سـلول های بنیـادی راه جدیـدی بـرای درمـان بیماری هـا 
اسـت، افزود: برگزاری نشسـت سـلول های بنیادی در این 
شهرسـتان از سـوی جهاددانشـگاهی اسـتان قابل تقدیـر 

. ست ا
بایـد در  ادامـه داد: همـه مـا  دکتـر حسـین قربانـی 
اشـاعه علـم و اطاع رسـانی در مـورد اهمیـت و کاربـرد 
پزشـکان  به ویـژه  درمانـی  کادر  بـه  بنیـادی  سـلول های 
پیش قـدم باشـیم و خانواده هـا را برای ذخیره سـازی خون 
بنـد نـاف کـه سرشـار از سـلول های بنیادی اسـت ترغیب 
و تشـویق نماییـم چرا این سـلول ها در درمان بسـیاری از 
بیماری هـا مؤثـر اسـت و می توانـد در آینـده درمـان آن ها 

نماید. تسـریع  را 
وی بـر اطاع رسـانی هرچـه بیشـتر در زمینـه اهمیـت 
ذخیره سـازی سـلول های بنیـادی تاکیـد و تصریـح کـرد: 
امـر کـه سـرمایه ای  ایـن  ترویـج  بـرای  آمادگـی داریـم 
ارزشـمند و قابل اتـکا بـرای خانواده هاسـت به شـرکت بن 

یاخته هـای رویـان کمـک کنیـم.
در پایـان ایـن نشسـت از پزشـکان متخصـص زنـان و 
زایمـان و اطفـال شهرسـتان پارس آبـاد و همچنیـن مدیر 
خاطـر  بـه  شهرسـتان  ایـن  درمـان  و  بهداشـت  شـبکه 
همـکاری بـا دفتـر نمایندگی خـون بند ناف رویان اسـتان 

اردبیـل بـا اهـدای لـوح تقدیـر تجلیل شـد.
 

■■■

اشتغال تاکنون 1000 نفر در طرح 
مشاغل خانگی خوزستان

 10 خوزسـتان،  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
اردیبهشـت: محمدعلـی نیـزاری بـا تاکید بر لزوم اسـتفاده 
از ظرفیت هـای موجـود بـرای راه انـدازی اشـتغال خانگـی 
جهاددانشـگاهی  اصلـی  رسـالت  واقـع  در  کـرد:  اظهـار 
به عنـوان یک نهـاد انقابـی، ورود بـه حوزه هایی اسـت که 
مشـکات و چالش هایـی در آن حوزه هـا در کشـور وجـود 
دارد و بیشـتر سـعی کـرده در آن بخش هـا متمرکز شـود 

و کار انجـام دهـد.
فعالیـت  حوزه هـای  مبنـا  ایـن  بـر  افـزود:  وی 
جهاددانشـگاهی خوزسـتان نیـز بسـیار متنوع و گسـترده 

اسـت؛ در حـوزه آمـوزش بـا دو دانشـگاه شـامل مؤسسـه 
آمـوزش عالی جهاددانشـگاهی، مرکز آمـوزش عالی علمی 
کاربـردی و مراکـز آموزش هـای تخصصـی کوتاه مـدت، در 
حـوزه پزشـکی و سـامت بـا دو مرکـز تخصصـی خدمات 
پزشـکی و خدمـات درمان نابـاروری و حوزه هـای صنعتی 

و پژوهشـی دیگـر فعالیـت می کنـد.
معـاون آموزشـی سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان 
گفـت: مرکز درمـان ناباروری جهاددانشـگاهی خوزسـتان 
جـزو معدود مراکز کشـور اسـت کـه تمام خدمـات درمان 
نابـاروری را مطابـق با آخریـن اسـتانداردهای مرکز رویان، 
مراجعـه  علی رغـم  و  می کنـد  ارایـه   ۱۰۰ تـا  صفـر  از 
بیمـاران از اسـتان های دیگر بـه این مرکز، هنوز بسـیاری 

از هـم اسـتانی ها از خدمـات آن اطـاع ندارنـد.
وی افـزود: یکـی دیگـر از فعالیت های جهاددانشـگاهی 
کـه چندیـن سـال اسـت در این حـوزه اقدام کـرده، بحث 
اشـتغال و کارآفرینـی اسـت کـه هـم از دغدغه هـای رهبر 

معظـم انقـاب و هم از مسـائل مبتابه کشـور اسـت.
در  اقداماتـی  مختلـف  دوره هـای  در  گفـت:  نیـزاری 
ایـن حـوزه انجـام شـده و اکنـون حـدود دو سـال اسـت 
طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی بـا ظرفیـت ایجـاد 
اشـتغال بـرای ۵۴ هـزار نفـر از سـوی وزارت تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی به عنـوان کارفرمـا بـه جهاددانشـگاهی 
به عنـوان مجـری طـرح واگـذار شـده اسـت کـه بتـوان با 
توانمندسـازی و آمـوزش مهارت های کسـب وکار بـه افراد 

بـرای آن هـا اشـتغال زایی کـرد.
بهتریـن  خانگـی  مشـاغل  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اجتماعـی  آسـیب های  و  بیـکاری  معضـل  رفـع  راهـکار 
هسـتند، افـزود: هـدف این اسـت کـه افـراد دارای مهارت 
فنـی و فاقـد دانـش بـازار، بتواننـد در نهایـت بـا اتصال به 
بـازار بـه درآمدزایـی پایدار برسـند و محصول یـا خدمات 

خـود را بـه بـازار عرضـه کنند.
معـاون آموزشـی سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان 
بـا بیـان این کـه بـا ایجـاد اشـتغال خانگـی نه تنهـا یـک 
فـرد بلکـه خانـواده او هـم می توانـد توانمنـد شـود و ایـن 
آمـوزش بـه دیگـر اعضای خانـواده اشـاعه یابـد، گفت: در 
ایـن طرح بـرای خوزسـتان سـهمیه ایجـاد اشـتغال برای 
۲۵۰۰ نفـر در نظـر گرفتـه شـده اسـت و تاکنـون بـرای 
حـدود ۱۰۰۰ نفـر از این تعداد، شـغل ایجاد شـده اسـت.

وی افـزود: اکنـون به صورت مـوردی با شهرسـتان های 
مختلـف اعـم از مسجدسـلیمان، اندیمشـک، آبـادان و ... 
بـا پیشـرانان و متقاضیـان ارتبـاط داریـم ولـی در نظـر 
داریـم طـرح را بـا تمرکز بیشـتر بر شهرسـتان ها و مناطق 
هم جـوار و مسـتعد ادامـه دهیـم و فعالیت هـا را به صـورت 
نظام منـد بـه پیش ببریـم و دامنـه فعالیت ها را گسـترش 
دهیـم؛ از ایـن جهـت به عنـوان اولین منطقـه، می خواهیم 

از شهرسـتان کارون شـروع کنیم.
اسـتخراج  و  طـرح  مطالعـات  بـه  اشـاره  بـا  نیـزاری 
افـزود:  خانگـی،  مشـاغل  حـوزه  در  اسـتانی  مزیت هـای 
پتانسـیل شهرسـتان کارون در  و  اسـاس ظرفیت هـا  بـر 
حوزه هـای مختلـف صنایع دسـتی و تولیـدات کشـاورزی، 
و  کپوبافـی  پوشـاک،  رشـته های  روی  داریـم  نظـر  در 
جـزو  کـه  کنیـم  کار  شهرسـتان  ایـن  در  حصیربافـی 
اولویت هـای مشـاغل خانگـی اسـتان خوزسـتان اسـت و 
بنـا داریـم بـا همـکاری فرمانـداری ایـن ظرفیت هـا را در 

شهرسـتان بیـش از پیـش فعـال کنیـم.
وی بـا اشـاره بـه خدمـات ارایـه شـده بـه پیشـرانان و 
متقاضیـان در طرح توسـعه مشـاغل خانگـی، تصریح کرد: 
در حـال حاضـر تمـام تـاش و همـت خـود را بـر آموزش 
و توانمندسـازی متقاضیـان و پیشـرانان طرح گذاشـته ایم 
و از اینکـه آموزش هـا را بـه روسـتاها نیـز تسـری دهیـم 

اسـتقبال می کنیـم.
معـاون آموزشـی سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان 
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به صـورت  آمـوزش  و  مشـاوره  جلسـات  اکنـون  افـزود: 
هفتگـی برگـزار می شـود و درصـدد هسـتیم اکوسیسـتم 
کارآفرینـی را برای پیشـرانان و متقاضیـان راه اندازی کنیم 
کـه اشـتغال پایـداری داشـته باشـیم زیـرا اصـل بـر ایـن 
اسـت که این اشـتغال ثبات داشـته باشد و شـخص بتواند 

بـه فعالیـت خـود ادامـه دهد.
بـه  ظرفیـت  اختصـاص  بـرای  این کـه  بیـان  بـا  وی 
تـا  نداریـم، گفـت:  شهرسـتان کارون هیـچ محدودیتـی 
جایـی کـه ظرفیت های شهرسـتان اجازه دهد و پتانسـیل 
وجـود داشـته باشـد عاقه منـد بـه گسـترش ایـن طرح و 
توسـعه مشـاغل خانگی در شهرسـتان هسـتیم؛ شـرایط و 
ضوابـط طـرح را نیـز به صـورت مکتـوب ارایـه می دهیـم.

■■■

اجرای طرح مشاغل خانگی 
در آذربایجان شرقی رضایت

 بخش است
روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی، 
سـازمان  رییـس  محسـنی  جعفـر  دکتـر  اردیبهشـت:   20
تولیـد  کارگاه  از  بازدیـد  در  اسـتان،  جهاددانشـگاهی 
و  زنـان  امـور  مدیـرکل  همـراه  بـه  سـردرود  تابلوفـرش 
خانواده اسـتانداری آذربایجان شـرقی، اظهـار کرد: دولت، 
همـت خـود را بـرای بـاز کـردن گره هـای عرصه اشـتغال 
بـه کار گرفتـه امـا هنـوز نسـبت افـراد بیـکار کشـور بـه 

میـزان اشـتغالزایی قابـل قیـاس نیسـت.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح ملـی مشـاغل خانگـی 
بـا همـکاری جهاددانشـگاهی، افـزود: اشـتغالزایی بایـد با 
ارزیابی هـای اولیـه، اسـتعدادیابی و از نقطـه صفـر آغـاز 
شـود و افـراد بعـد از آمـوزش و یادگیـری اصـول کاری 
به صـورت عملـی وارد چرخـه اشـتغال شـده و بـه درآمـد 

پایـدار برسـند.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجـان شـرقی با 
اشـاره بـه وضعیـت اجـرای ایـن طـرح در تبریـز، افـزود: 
یـک  تبریـز  در  کـه  می دهـد  نشـان  کلـی  برآیندهـای 
هم افزایـی خوبـی بیـن ادارات تابعـه جهـت اجـرای ایـن 
طرح برقرار بوده و ما پتانسـیل افزایش سـهم اشـتغالزایی 

اسـتان در ایـن طـرح ملـی را داریـم.
سیاسـتگذاری های  کـرد:  خاطرنشـان  ادامـه  در  وی 
آمـوزش در کشـور از یـک مقطعـی بـه بعد دچـار انحراف 
شـده و تعـداد افـراد دارای مـدرک دانشـگاهی و اطاعات 
بـاال بـدون توجه بـه نیاز بـازار کار رشـد تصاعدی داشـته 
اسـت کـه این امـر موجـب کاهش نیـروی مهارتی کشـور 

است. شـده 
دکتـر محسـنی بـا تاکیـد بـر این کـه دغدغـه اصلی ما 
تعـداد بـاالی فارغ التحصیـان بیـکار جامعه اسـت، اظهار 
کـرد: ایجـاد اشـتغال و زمینـه فعالیـت برای جوانـان، یک 
تعهـد و مسـئولیت اجتماعی اسـت چرا کـه همین جوانان 
و فارغ التحصیـان امـروز هسـتند کـه آینده کشـور را رقم 

زد. خواهند 
شـرقی  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  رییـس 
مشـاغل  توسـعه  ملـی  طـرح  در  اسـتان  سـهم  گفـت: 
خانگـی ۳۰۰۰ نفـر بـوده کـه تاکنـون ۲۷۰۰ نفـر بعـد از 
آموزش هـای عمومـی و تخصصـی بـه اشـتغال رسـیده اند.

و  زنـان  امـور  مدیـرکل  زاده  صـادق  رقیـه  ادامـه  در 
خانـواده اسـتانداری آذربایجـان شـرقی نیـز بـر حمایـت 
همـه جانبـه دولـت از اجـرای طرح ملـی مشـاغل خانگی 
تاکیـد کـرد و گفـت: خوشـبختانه اجـرای طـرح مشـاغل 
توسـط  کـه  اسـت  مهمـی  طرح هـای  جملـه  از  خانگـی 

جهاددانشـگاهی در اسـتان بـه خوبـی اجـرا می شـود.

در ادامـه، محمـد نقـی اصـل مجیدپور از پیشـران های 
طـرح مشـاغل خانگـی و صاحـب کارگاه تولیـد تابلوفرش 
کار  ایـن  پتانسـیل های  و  مشـکات  بیـان  بـه  سـردرود 
کار  نیـروی  نبـود  مـا  دغدغـه  کـرد:  اظهـار  و  پرداخـت 
اسـت. مـا پتانسـیل جذب هـر تعـداد نیـروی کار را داریم 
و حاضـر هسـتیم عاقه منـدان کار بـر روی تابلوفـرش را 

کنیم. جـذب 
وی تاکیـد کـرد: پیشـران های سـردرود در ۲۱ اسـتان 

سـطح کشـور بـه دنبال نیـروی کار هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه مشـکات اقتصـادی کشـور و اهمیت 
اظهـار  جوانـان،  اشـتغالزایی  بـرای  پیشـران ها  فعالیـت 
کـرد: یکـی از مشـکات بـزرگ در بحـث جـذب نیـروی 
کار، بحـث فرهنگسـازی اسـت. متاسـفانه چنین برداشـت 
می شـود کـه تنهـا افـراد درمانـده و عاجز جامعـه با فرش 
و تابلوفـرش سـروکار دارنـد، در حالـی کـه این افـراد جزو 

هنرمنـدان کشـور محسـوب می شـوند.
مجیدپـور افـزود: اقشـار مختلـف و بـا سـنین متفاوت 
می تواننـد در یـک محیـط سـالم و بـا بهتریـن مزایـا و 
اشـتغال  ایـن  و  کننـد  کار  تابلوفـرش  روی  بـر  حقـوق 

نـدارد. بـرای آن هـا  دردسـری 
وی گفـت: کیفیـت کار تابلوفرش هـای امـروز سـردرود 
آنچنـان بـاال رفته که حتی شـباهت ۱۰۰ درصـدی با آثار 
هنـری مطـرح جهـان دارنـد و معتقـد هسـتیم کـه ایران 
بـا تابلوفـرش سـردرود می توانـد بـه انـدازه فوتبـال برزیل 
درآمدزایـی کنـد چرا که هـر دوی ایـن فعالیت ها منحصر 

بـه فرد هسـتند.

■■■

اشتغال بیش از 1100 نفر در طرح 
مشاغل خانگی اردبیل

اردیبهشـت:   24 اردبیـل،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
دکتـر مهـران اوچـی اردبیلـی با اعـام این خبر و بـا بیان 
توسـعه  دبیرخانـه  فعالیت هـای  جـاری  سـال  در  اینکـه 
مشـاغل خانگـی اسـتان واقـع در جهاددانشـگاهی بـرای 
تحقـق سـهمیه اشـتغال دو هـزار نفـری ایـن طـرح ادامه 
خواهـد داشـت، افـزود: در حـال حاضـر فـاز دّوم اجرایـی 
و  مشـاوره  آمـوزش،  توانمندسـازی،  شـامل  طـرح  ایـن 
استعدادسـنجی متقاضیـان و شبکه سـازی در حـال اجـرا 

. ست ا
وی از استعدادسـنجی دو هـزار و ۱۵۰ نفـر از متقاضان 
طـرح ملـی مشـاغل خانگـی در اسـتان اردبیل خبـر داد و 
اضافـه کـرد: از آغـاز طـرح تاکنـون دو هـزار و ۹۶۴ نفـر 
از آموزش هـای مهارتـی و توانمندسـازی جهاددانشـگاهی 

شـده اند. بهره منـد 
پـس  داد:  ادامـه  اردبیـل  جهاددانشـگاهی  رییـس 
متقاضیـان،  استعدادسـنجی  و  متعـدد  ارزیابی هـای  از 
دوره هـای متعـدد آموزشـی و مشـاوره ای بـرای ایـن افراد 
در رشـته های قالی بافـی، خیاطـی، تولید گیاهـان دارویی، 
چـرم دوزی، تابلوفـرش، مترجمـی، انیماتـور و ... به صورت 
رایـگان برگـزار شـده و همـه ایـن فعالیت هـا در سـامانه 

مشـاغل خانگـی نیـز به صـورت کامـل ثبـت شـده اند.
تخصصـی  کارگاه هـای  برگـزاری  اردبیلـی،  اوچـی 
رودوزی سـنتی، تولیـدات چرمـی دسـت دوز و خیاطـی 
توسـعه  ملـی  طـرح  دبیرخانـه  فعالیت هـای  دیگـر  از  را 
مشـاغل خانگی اسـتان اردبیـل عنوان و خاطرنشـان کرد: 
ایـن دوره هـا به صورت عمومـی تخصصی و مهارتی شـامل 
دوره هـای مفاهیـم کسـب وکار خانگی، کشـف فرصت های 
کسـب وکار، ایده پـردازی و خاقیـت، طراحـی محصـول، 

مدیریـت کاری و کسـب وکار خانگـی بـوده اسـت.

بـه سـال  نامگـذاری سـال ۱۴۰۱  بـه  اشـاره  بـا  وی 
»تولیـد، دانش بنیـان، اشـتغال آفرین« توسـط مقام معظم 
رهبـری افـزود: یکـی از پایه هـای اصلـی تحقـق اقتصـاد 
دانش بنیـان فعـال و پویـا در کشـور، حمایـت از مشـاغل 
خانگـی اسـت که عـاوه بر کمـک بـه اقتصـاد خانواده ها، 
در سـطح کان نیـز می توانـد بـه پویایـی چرخـه اقتصـاد 

کشـور کمـک بزرگـی کند.
مسـاله  اهمیـت  بـه  اردبیـل  رییـس جهاددانشـگاهی 
اشـتغال و کارآفرینـی در کشـور اشـاره و تصریـح کـرد: 
یکـی از رسـالت های اصلـی نهـاد جهاددانشـگاهی، ورود 
در  چالش هایـی  و  مشـکات  کـه  اسـت  حوزه هایـی  بـه 
آن هـا در کشـور وجـود دارد و تاکنـون بـه همـت و تاش 
جهاددانشـگاهی و حمایـت مسـئوالن امـر، موفقیت هـای 
اردبیـل  اسـتان  مشـکات  برخـی  رفـع  در  چشـمگیری 
از  حفـاری  نشاسـته  تولیـد  نابـاروری،  درمـان  جملـه  از 

... حاصـل شـده اسـت. سـیب زمینی و 
گفتنـی اسـت، طـرح ملـی مشـاغل خانگـی اسـتان به 
کارفرمایـی اداره کل تعـاون، کار، رفـاه اجتماعـی اسـتان 
توسـط جهاددانشـگاهی اردبیـل بـرای توانمندسـازی دو 
هـزار نفـر در ۱۳ رشـته شـغلی در حـال اجـرا اسـت و 

دبیرخانـه آن در جهاددانشـگاهی دایـر اسـت.
 

■■■

راهبری بیش از 4۶0 نفر
 در طرح ملی مشاغل خانگی 

خراسان شمالی
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی، 11 خرداد: 
محسـن رحمانی رییس جهاددانشـگاهی خراسـان شمالی 
افـزود: در حـال حاضـر فـاز دوم اجرایـی این طرح شـامل 
استعدادسـنجی  و  مشـاوره  آمـوزش،  توانمندسـازی، 
متقاضیـان و شبکه سـازی اجـرا شـده و انجـام فـاز سـوم 

آن در دسـتور کار اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ارزیابـی اولیـه حـدود یـک هـزار نفر 
ملـی  متقاضـان طـرح  از  نفـر  اسـتعداد سـنجی ۶۲۵  و 
مشـاغل خانگـی در خراسـان شـمالی، عنوان کـرد: از آغاز 
طـرح تاکنـون دو هـزار و ۳۲۰ نفـر سـاعت از آموزش های 
بهره منـد  جهاددانشـگاهی  توانمندسـازی  و  مهارتـی 

شـده اند.
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی ادامـه داد: 
پـس از ارزیابی هـای متعـدد و استعدادسـنجی متقاضیان، 
دوره هـای متعـدد آموزشـی و مشـاوره ای بـرای ایـن افراد 
در رشـته های قالی بافـی، خیاطـی، پارچـه بافـی، گیاهـان 
سـبک  دام  پـرورش  و  تابلوفـرش  چـرم دوزی،  دارویـی، 
به صـورت رایـگان برگـزار شـده و همـه ایـن فعالیت هـا 
در سـامانه مشـاغل خانگـی نیـز به صـورت کامـل ثبـت 

شـده اند.
تولیـدات  تخصصـی  کارگاه هـای  برگـزاری  رحمانـی 
چرمـی دسـت دوز، خیاطـی، گلیـم بافـی و پارچـه بافـی 
توسـعه  ملـی  طـرح  دبیرخانـه  فعالیت هـای  دیگـر  از  را 
مشـاغل خانگـی خراسـان شـمالی عنـوان و خاطرنشـان 
کـرد: دوره های فروش هشـتکی، فروش اینترنتی پرسـود، 
تسـهیات  از  اسـتفاده  نحـوه  برندسـازی،  کارگروهـی، 
مشـاغل خانگـی، تبلیغـات و هنـر فـروش و ... از جملـه 
دوره هـای عمومـی بـوده کـه بـرای متقاضیـان ایـن طرح 

برپـا شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه نامگـذاری سـال ۱۴۰۱ بـا عنـوان 
»تولیـد، دانش بنیـان، اشـتغال آفرین« توسـط مقام معظم 
رهبـری افـزود: یکـی از ظرفیت های موثـر در زمینه تولید 
و اقتصـاد کشـور، حمایـت از مشـاغل خانگـی اسـت کـه 
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عـاوه بـر کمـک بـه اقتصـاد خانواده هـا، در سـطح کان 
نیـز می توانـد بـه پویایـی چرخـه اقتصـاد کشـور کمـک 

کند. بزرگـی 
گفتنـی اسـت، طـرح ملـی مشـاغل خانگـی اسـتان به 
کارفرمایـی اداره کل تعـاون، کار، رفـاه اجتماعـی اسـتان 
نفـر   ۵۰۰ توانمندسـازی  بـرای  جهاددانشـگاهی  توسـط 
در ۱۸ رشـته شـغلی در حـال اجـرا و دبیرخانـه آن در 

جهاددانشـگاهی دایـر اسـت.
 

■■■

اتصال به بازار کار 1۳0 نفر
 در شهرستان گرمی با اجرای طرح 

مشاغل خانگی
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل، 1۶ خـرداد: مهران 
اوچـی اردبیلـی در حاشـیه بازدیـد فرمانـدار شهرسـتان 
مشـاغل  محصـوالت  عرضـه  محلـی  بازارچـه  از  گرمـی 
خانگـی در روسـتای صمدلـو ایـن شهرسـتان افـزود: این 
بازارچـه بـه همـت جهاددانشـگاهی اردبیـل و دبیرخانـه 
طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگی اسـتان به مـدت یک 

برگزار شـد. هفتـه 
وی از ثبـت نـام ۲۹۴ نفـر از مـردم شهرسـتان گرمـی 
در ۵ رشـته طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی خبـر 
داد و اضافـه کـرد: در مـدت اجـرای ایـن طـرح بیـش از 
ایـن  پیشـران های  توسـط  ۲۰۰ سـاعت مشـاوره علمـی 
شهرسـتان بـه متقاضیـان ارایـه شـده و ۲۰۰ سـاعت هم 

بـرای آنـان دوره هـای آموزشـی اجـرا گردیـده اسـت.
کـه  ایـن  بیـان  بـا  اردبیـل  جهاددانشـگاهی  رییـس 
سـال  از  خانگـی  مشـاغل  توسـعه  ملـی  طـرح  اجـرای 
۱۳۹۶ به صـورت آزمایشـی در ۹ اسـتان بـا ظرفیـت ۲۰ 
هـزار نفـر اجرا شـد، خاطرنشـان کـرد: بـا توجه بـه نتایج 
قابـل قبـول ایـن طـرح و ضرورت توجـه بیـش از پیش به 
مشـاغل خانگـی اجـرای ایـن طـرح از سـال ۱۳۹۸ بـرای 
رونـق اقتصـاد خانوار و توسـعه جایگاه مشـاغل خانگی در 

اقتصـاد کشـور در ۳۱ اسـتان آغـاز شـد.
اوچـی اردبیلـی اضافـه کـرد: قـرار اسـت در ایـن طرح 
۵۴ هـزار نفـر در سـطح کشـور صاحـب شـغل شـوند کـه 
سـهم اسـتان اردبیـل از ایـن طـرح ۲ هـزار نفـر اسـت 
اقتصـاد  و  معیشـت  در  می توانـد  آن  مثبـت  نتایـج  کـه 

باشـد. تاثیرگـذار  خانواده هـا 
وی بـا بیـان ایـن کـه ایـن طـرح در سراسـر کشـور به 
کارفرمایـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی توسـط 
جهاددانشـگاهی در حـال اجـرا می باشـد، ادامـه داد: برای 
اجـرای موفـق و موثـر ایـن طـرح کارگـروه علمـی بـرای 
بررسـی ظرفیت هـای اسـتان تشـکیل شـد کـه پـس از 
ارزیابـی ایـن کارگـروه، ۱۳ رشـته قالیبـاف، تابلوفـرش، 
رودوزی سـنتی، گلیم بافـی، خیـاط لبـاس، تولیـد گیاهان 
برنامه نویسـی،  بسـته بندی،  زعفـران،  تولیـد  دارویـی، 
و  دسـت دوز  چـرم  تولیـد  انیماتـور،  زبـان،  مترجمـی 

ویراسـتاری احصـا شـد.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل تشـریح کـرد: 
بعـد از اطاع رسـانی ها اولیـه، ثبـت نام اسـتانی در اردبیل 
آغـاز شـد کـه بالـغ بـر ۳ هـزار و ۲۶۰ نفـر در ایـن طـرح 
ثبـت نـام کـرده بودنـد بعـد از ایـن، بـا کمک پیشـران ها 
دوره هـای  برگـزاری  و  استعدادسـنجی، مشـاوره  مرحلـه 
مهارتـی و آموزشـی بـرای افـراد واجـد شـرایط آغاز شـد.

محصـوالت  عرضـه  محلـی  بازارچـه  اسـت،  گفتنـی 
و  گاب گیـری  جشـنواره  برگـزاری  و  خانگـی  مشـاغل 
عرقیـات گیاهـی بـه همـت جهاددانشـگاهی و دبیرخانـه 
طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی اسـتان اردبیـل از ۶ 

تـا ۱۲ خردادمـاه در روسـتای صمدلـو شهرسـتان گرمـی 
برگـزار شـد.

 
■■■

برگزاری نمایشگاه تخصصی 
مشاغل خانگی توسط 
جهاددانشگاهی قزوین

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی قزویـن، 17 خـرداد: آییـن 
افتتاحیـه نمایشـگاه تخصصـی مشـاغل خانگـی بـا حضور 
و  آبیـک  قزویـن،  نماینـده  محمدبیگـی  فاطمـه  دکتـر 
پیلـه  میثـم  دکتـر  اسـامی،  مجلـس شـورای  در  البـرز 
فـروش معـاون اقتصـادی اسـتاندار قزویـن، دکتـر عیـن 
اهلل کشـاورز تـرک مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
اسـتان، مهندس فرشـاد پیله چی رییس جهاددانشـگاهی 
و  امـور روسـتایی  لیـا غریـب مدیـرکل  قزویـن، دکتـر 
مدیـرکل  عـرب  حجت االسـام  اسـتانداری،  شـوراهای 
فنـی و حرفـه ای اسـتان، دکتـر دهباشـی پـور سرپرسـت 
بهزیسـتی اسـتان، مهنـدس احمـد خورگامـی مدیرعامل 
شـرکت نمایشـگاه های بین المللـی اسـتان قزویـن و دیگر 

مسـئوالن اسـتانی برگـزار شـد.
در ایـن مراسـم مهنـدس پیلـه چـی، ضمـن تبییـن 
حمایـت جهاددانشـگاهی از کارآفرینـان مشـاغل خانگـی، 
رونـد آماده سـازی و برگـزاری نمایشـگاه را تشـریح کـرد.

پـس از ایراد سـخنرانی، بـا حضور مسـئوالن و مدیران 
اسـتان قزوین، نمایشـگاه تخصصی مشـاغل خانگی افتتاح 

. شد
ایـن نمایشـگاه پس از ثبت نـام ۱۵۰۰ قزوینـی در گام 
نخسـت طـرح ملـی مشـاغل خانگـی بـا حضـور بیـش از 

۱۳۰ شـرکت کننـده برگزار شـد.
صنایـع  حوزه هـای  در  نمایشـگاه  ایـن  کارآفرینـان 
دسـتی، پوشـاک، فـرش، مـواد غذایـی، کیـف و کفـش، 
گیاهـان دارویـی و ... تولیـدات و محصـوالت خـود را در 

داد. خواهنـد  قـرار  بازدیدکننـدگان  دیـد  معـرض 
 

■■■

ایجاد بیش از 1500 شغل پایدار به 
همت جهاددانشگاهی بوشهر

رییـس جهاددانشـگاهی بوشـهر گفـت: طـرح توسـعه 
مشـاغل خانگـی به همت ایـن نهاد در سـال ۱۴۰۰ موفق 

بـه ایجـاد ۱۵۲۲ شـغل پایدار شـد.
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بوشـهر، 21 خـرداد: علـی 
احمـدی زاده اظهـار کـرد: طـرح توسـعه مشـاغل خانگـی 
از اواخـر سـال ۱۳۹۹ کار خـود را بـا اسـتفاده الگوهـای 
نویـن مشـاغل به همت جهاددانشـگاهی اسـتان بوشـهر و 
بـا همراهـی اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعی اسـتان 

بوشـهر آغـاز کرد.
وی بـا اشـاره بـه ثبت نـام ۳۲۸۰ نفر از اسـتان بوشـهر 
در طـرح توسـعه مشـاغل خانگـی، تصریـح کـرد: پـس از 
آمـوزش و مشـاوره و توانمندسـازی ۱۶۸۹ نفر، ۱۶۱۵ نفر 

بـه بـازار کار اتصـال و تعـداد ۴۱ پیشـران جذب شـدند.
رییس جهاددانشـگاهی بوشـهر با بیـان این که خدمات 
ارایه شـده بـه متقاضیان در طرح توسـعه مشـاغل خانگی 
بـه شـکل کاما رایگان انجام شـده اسـت، عنـوان کرد: در 
پایـان ایـن طـرح بـا رصـد و پایش اطاعـات توسـط اداره 
کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعی ایجاد ۱۵۲۲ شـغل پایدار 

تایید شـد.
احمـدی زاده بـا بیان این کـه در حوزه مشـاغل خانگی 

ظرفیت هـای خوبی بـرای ایجاد شـغل وجـود دارد، افزود: 
در ایـن طـرح نوین مشـاغل بر اسـاس ظرفیت ها و اسـناد 

باالدسـتی اسـتان بوشـهر تعریف شده است.
ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد: طـرح توسـعه مشـاغل 
خانگـی بـا بیـش از یکسـال تـاش در سـه فاز شناسـایی 
مزیت هـا و عرصه هـا، مشـاوره و توانمندسـازی متقاضیـان 
و ورود محصـوالت بـه بازار انجام گرفـت. همچنین در این 

طـرح برندسـازی و اتصـال به بـازار اتفـاق افتاد.
فروشـگاه های   ۱۶ ایجـاد  بـه  اشـاره  بـا  احمـدی زاده 
مجـازی در طرح توسـعه مشـاغل خانگی اسـتان بوشـهر، 
خاطـر نشـان کـرد: ایـن طـرح بـا ایجـاد شـبکه کسـب و 
کار، حمایـت از پیشـران ها، توجـه بـه فـروش و اعطـای 

تسـهیات مـورد توجـه عمـوم قـرار گرفـت.
وی تاکیـد کـرد: تداوم طرح توسـعه مشـاغل خانگی و 
ایجـاد شـغل پایـدار با توجه بـه ظرفیت های بالقوه اسـتان 
بوشـهر می توانـد نقـش مهمی در حل مشـکات اشـتغال 

داشـته باشد.
رییس جهاددانشـگاهی بوشـهر یادآور شـد: در اجرایی 
شـدن طـرح توسـعه مشـاغل خانگـی بـا یـک کار تیمـی 
دسـتگاه های اجرایی سـازمان های مختلف اسـتان بوشـهر 
از جملـه اسـتانداری، فرمانداری هـا، اداره کل تعـاون کار 
و رفـاه اجتماعـی، اداره کل کمیتـه امـداد امـام خمینـی 
فرهنگـی  میـراث  سـازمان  و  بهزیسـتی  سـازمان  )ره(، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری و بخشـداری ها و دهیاری ها 
و شـوراهای شـهر و روسـتا همـکاری و همراهـی کردنـد.

 
■■■

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی
 به توسعه روستاها و مناطق 

عشایری کمک می کند
فنـاوری کشـاورزی  و  دانـش  ترویـج  دفتـر  مدیـرکل 
وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: نتایج ارزشـمند طرح ملی 
توسـعه مشـاغل خانگـی بـه توسـعه روسـتاها و مناطـق 

عشـایری و معیشـت آن هـا کمـک شـایانی می کنـد.
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی اردبیـل، 11 خـرداد: عبداهلل 
فنـاوری  و  دانـش  ترویـج  دفتـر  مدیـرکل  مومونـدی 
کشـاورزی وزارت جهـاد کشـاورزی در جریـان بازدیـد از 
بازارچـه محلـی عرضـه محصـوالت مشـاغل خانگـی در 
روسـتای صمدلـو شهرسـتان گرمـی اظهـار کـرد: ایجـاد 
روسـتای  مـرزی  منطقـه صفـر  در  گل محمـدی  مزرعـه 
صمدلـو شهرسـتان گرمـی توسـط یکـی از پیشـرانان این 
طـرح نشـان از کارایـی آن دارد و بـه یقیـن یـن مزرعـه 
به عنـوان یـک الگـوی مناسـب کشـت و تولیـد می توانـد 
مـورد اسـتفاده اهالـی روسـتاهای همجـوار قـرار گیـرد.

توسـعه مشـاغل  نقـش جهـاد کشـاورزی در  بـه  وی 
خانگـی اشـاره و بیـان کـرد: در حـوزه آمـوزش و ترویـج، 
عشـایری  و  روسـتایی  زنـان  فعالیت هـای  توسـعه  دفتـر 
راه اندازی شـده که با شناسـایی زنان روسـتایی و عشایری 

در قالـب صندوق هـای خـرد سـاماندهی می کننـد.
فنـاوری کشـاورزی  و  دانـش  ترویـج  دفتـر  مدیـرکل 
خـرد  ۵۴ صنـدوق  فعالیـت  از  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
اعتبـاری زنـان روسـتایی در اسـتان اردبیـل بـا یـک هزار 
و ۶۰۰ نفـر عضـو و بالغ بـر ۴ میلیـارد تومان سـرمایه خبر 
داد و اظهـار کـرد: صندوق هـای خـرد محلـی از جملـه 
منابـع تأمیـن سـرمایه و اعتبار مـورد نیـاز تولیدکنندگان 
روسـتایی اسـت کـه در سراسـر کشـور نسـبت بـه ایجـاد 

ایـن صندوق هـا اقـدام شـده اسـت.
مومونـدی بـا بیـان ایـن کـه دولـت بـا سـرمایه گذاری 
در ایـن صنـدوق بسـتری بـرای آمـوزش و حرفه آمـوزی 
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زنـان ایجـاد و پس اندازهـای خرد آنان را سـاماندهی کرده 
اسـت، ادامـه داد: در ایـن صندوق هـا، مشـاغل متعـددی 
از جملـه گلیم بافـی، انـواع صنایع دسـتی، کشـت و تولیـد 
گیاهـان دارویـی و ... تعریف  شـده و در واقـع صندوق های 
خـرد محلـی یکـی از مدل هایـی اسـت کـه در معاونـت 

آمـوزش و ترویـج پیگیـری می شـود.
وی از ایجـاد نمایشـگاه دسـتاوردهای ایـن صندوق در 
اسـتان های کشـور خبـر داد و بیـان کـرد: در اردبیـل نیـز 

شـاهد راه انـدازی ایـن نمایشـگاه بودیم.
در ایـن بازدیـد رییـس جهاددانشـگاهی واحـد اردبیل 
نیـز سـهمیه اسـتانی طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگی 
سـهمیه اردبیـل را دو هـزار نفـر اعـام و اظهـار کـرد: در 
قالـب کارگروه هـای علمی ظرفیت سـنجی مشـاغل انجام 
شـد کـه در اردبیـل نیز ۱۳ رشـته جزو اولویت هـای ایجاد 

اشـتغال معرفی شـد.
مهـران اوچـی اردبیلـی خاطرنشـان کـرد: در این طرح 
تسـهیات بانکـی بـه متقاضیـان داده نمی شـود بلکـه بـا 
شناسـایی، ارزیابی و اسـتعداد سـنجی عاقه مندان توسط 
مهارتـی  آموزش هـای  تولیـدی،  واحدهـای  پیشـران های 
و توانمندسـازی ارایـه و متقاضـی بـا راهنمایـی و هدایـت 

همیـن پیشـران ها وارد بـازار کار می شـوند.
وی بـا بیـان این کـه از زمان اجـرای طرح ملی توسـعه 
مشـاغل خانگـی یـک هـزار و ۲۸۰ نفـر در سـطح اسـتان 
اردبیـل بـه بـازار کار اتصـال یافته انـد، تصریـح کـرد: ۸۰ 

درصـد از ایـن میـزان را بانـوان تشـکیل می دهنـد.
جهـاد  همـکاری  از  تشـکر  ضمـن  اردبیلـی  اوچـی 
کشـاورزی در اجرای این طرح، از آمادگی جهاددانشـگاهی 
و  زمینـه کشـت  در  ترویجـی  برنامه هـای  اجـرای  بـرای 
تولیـد گیاهـان دارویـی در شهرسـتان گرمـی خبـر داد.

محصـوالت  عرضـه  محلـی  بازارچـه  اسـت،  گفتنـی 
و  گاب گیـری  جشـنواره  برگـزاری  و  خانگـی  مشـاغل 
عرقیـات گیاهـی بـه همـت جهاددانشـگاهی و دبیرخانـه 
طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی اسـتان اردبیـل از ۶ 
تـا ۱۲ خردادمـاه در روسـتای صمدلـو شهرسـتان گرمـی 

برگـزار شـد.
 

■■■

جهاددانشگاهی
 در زمینه مهارت سازی عملکرد 

بسیار موفقی دارد
آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
شـرقی، 12 خـرداد: دکتـر محمـود کریمـی بیرانونـد معاون 
توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
توسـعه  ملـی  نمایشـگاه طـرح  از  بازدیـد  در  اجتماعـی، 
مشـاغل خانگـی تبریـز، بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی 
بایـد ارایـه آموزش هـای مهارتـی در اولویـت قـرار گیـرد، 
گفـت: جهاددانشـگاهی بایـد نسـبت به تشـکیل پیشـران 
و پشـتیبان ها برای اخذ تسـهیات مشـاغل خانگـی اقدام 

. کند
مـورد جـذب  در  بایـد  اولویـت  این کـه  بیـان  بـا  وی 
می توانـد  پشـتیبان ها  ایـن  گفـت:  باشـد،  پشـتیبان ها 
زمینـه کار و فعالیـت بـرای افـراد متقاضـی و نیازمنـد کار 
کـه بـه هـر دلیلـی فرصـت اشـتغال و فعالیـت در بیـرون 
از منـزل را ندارنـد، فراهـم کنـد؛ بـه ایـن ترتیـب بانـوان 
و آقایـان متقاضـی کار می تواننـد بـر اسـاس توانایـی خود 
در کنـار سـایر فعالیت هـای روزمـره بـه تولیـد محصـول 

بپردازنـد.
دکتـر کریمـی افزود: اگـر بتوانیـم ۱۰۰ طرح مشـاغل 
خانگـی در قالـب پشـتیبان را نهایـی کنیـم در اتصـال به 

بـازار کار، اقـدام بسـیار مثبتـی انجـام دادیم.
وی ضمـن قدردانـی از برگزارکننـدگان این نمایشـگاه، 
اظهـار کـرد: محصـوالت بسـیار خوبـی در ایـن نمایشـگاه 
وجـود دارد و بسـیار خرسـندیم کـه در زمینـه اشـتغال 
افـراد  ایـن  از  نیـز  اقدامـات ویـژه صـورت گرفتـه و مـا 

می دهیـم. انجـام  را  الزم  حمایت هـای 
رییس سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی نیز 
در ایـن بازدیـد، بـا بیـان این کـه انتظـار داریـم ایـن طرح 
ملـی توسـعه مشـاغل خانگی را در اسـتان توسـعه دهیم، 
اظهـار کـرد: در ابتـدای ایـن طـرح حـدود ۵۰۰۰ نفـر در 
سـامانه اقـدام بـه ثبت نـام کـرده بـود، حـدود ۳۰۰۰ نفـر 
از میـان آن هـا ارزیابـی و انتخـاب شـدند و اکنـون حدود 
۲۷۵۰ نفـر از ایـن تعـداد وارد بازار کارشـده و به اشـتغال 

پایـدار دسـت یافتند.
دکتر جعفر محسـنی افزود: طرح ملی توسـعه مشـاغل 
خانگـی تحـت نظـر اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
و  اشـتغال زایی  راسـتای  در  جهاددانشـگاهی  و  اسـتان 

توسـعه مشـاغل خانگـی اجرا شـده اسـت.

■■■

آموزش 7 هزار نفر در طرح 
»سرباز ماهر« توسط 

جهاددانشگاهی اردبیل
اردیبهشـت:   11 اردبیـل،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
مهـران اوچـی اردبیلـی با اعام ایـن خبر افـزود: این طرح 
در سـه فاز به کارفرمایی اداره کل ورزش و جوانان توسـط 
جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل بـرای سـربازان وظیفـه 
نیـروی انتظامـی، سـپاه حضـرت عبـاس )ع( و ارتـش بـا 

موفقیـت برگـزار شـد و بـه تائیـد کارفرما رسـید.
وی بیـان کـرد: در سـه فـاز برگـزار شـده طرح سـرباز 
ماهـر ۶ هـزار و ۷۰۴ نفـر سـرباز وظیفه نیـروی انتظامی، 
۲۵۴ نفـر سـرباز وظیفـه ارتـش و ۲۳۶ نفر سـرباز وظیفه 
سـپاه با شـرکت در دوره های آموزشـی سـطح توانمندی و 

مهارت هـای خـود را ارتقـا دادند.
رییـس جهاددانشـگاهی اردبیـل با بیان اینکه فاز سـوم 
طـرح سـرباز ماهر اسـتان سـال ۱۴۰۰ برگزار شـد، اضافه 
کـرد: در ایـن فـاز پنـج هـزار و ۷۱۴ نفـر سـرباز وظیفـه 
در پادگان هـای شـهید مدنـی اصانـدوز و شـهید بیگلری 
مشگین شـهر به صـورت حضـوری و مکاتبـه ای از خدمـات 

آموزشـی و مهـارت افزایـی بهره مند شـدند.
طـرح  آموزشـی  دوره  مـدت  طـول  اردبیلـی،  اوچـی 
کـرد:  خاطرنشـان  و  اعـام  سـاعت   ۸۰ را  ماهـر  سـرباز 
آمـوزش  سـاعت   ۴۸ طـرح  ایـن  در  شـرکت کنندگان 
آمـوزش  سـاعت   ۳۲ و  اشـتغال  عمومـی  مهارت هـای 
بـا کسـب  و  گذراندنـد  را  زندگـی  عمومـی  مهارت هـای 
امتیـاز الزم گواهینامـه معتبـر آموزشـی دریافـت کردنـد.

ماهـر  دوم طـرح سـرباز  فـاز  اجـرای  داد:  ادامـه  وی 
رعایـت  ضـرورت  و  کرونـا  ویـروس  شـیوع  خاطـر  بـه 
دسـتورالعمل های بهداشـتی در سـال ۱۳۹۸ ناتمام ماند و 
در سـال ۱۳۹۹ دوره به صـورت غیرحضـوری و بـا آموزش 

۴۷۷ نفـر اجـرا شـد.
رییـس جهاددانشـگاهی اردبیـل بـا بیان اینکـه اجرای 
طـرح سـرباز ماهـر در اسـفندماه سـال ۱۳۹۷ بـا عقـد 
موافقت نامـه همـکاری بیـن اداره کل ورزش و جوانـان و 
جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل کلید خـورد، تصریح کرد: 
در فـاز اول ایـن طـرح کـه سـال ۱۳۹۸ برگـزار شـد یک 
هزار و سـه نفر از سـربازان وظیفه نیروهای مسـلح اسـتان 
کارفرمـای طـرح  از سـوی  اعامـی  طبـق سـرفصل های 
تحـت پوشـش خدمـات آموزشـی جهاددانشـگاهی قـرار 

. فتند گر
اوچـی اردبیلـی در پایـان بـا تشـکر از همـکاری خوب 
مسـئولین تیـپ ۴۰ متحـرک هجومـی ارتـش مسـتقر در 
اردبیـل و سـراب، نیروی انتظامی و سـپاه حضـرت عباس 
)ع( اسـتان در اجـرای بهینه طرح سـرباز ماهـر گفت: این 
طـرح مقدمه ای بـرای ایجاد اشـتغال و افزایـش توانمندی 
بـرای قشـر جـوان اسـت تـا ضمـن آشـنایی بـا مقدمـات 
شـروع یـک کار بتواننـد برنامه ای جامع بـرای زندگی خود 

داشـته باشند.

■■■

طرح سرباز ماهر نقش بسزایی 
در ایجاد اشتغال مناسب سربازان 

داشته است
اردیبهشـت:   2۸ اردبیـل،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
بـا  نشسـت  در  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  قاسـمیان  رضـا 
رییـس جهاددانشـگاهی اردبیـل خاطر نشـان کـرد: همت 
جهاددانشـگاهی بـرای اجـرای موفـق و مؤثـر ایـن طـرح 

ملـی در سـطح اسـتان قابـل تقدیـر اسـت.
وی انجـام اسـتعداد سـنجی هایـازم و غنـی سـازی 
دوره هـای آموزشـی طـرح سـرباز ماهـر را ضـروری خواند 
و افـزود: بازدیـد سـربازان از واحدهای تولیـدی و خدماتی 
کسـب وکارهای  بـا  آنـان  آشـنایی  بـه  می توانـد  موفـق 
مختلـف و فـرا گرفتـن راه و روش آغـاز کسـب وکارهای 
مختلـف و فـرا گرفتـن راه و روش آغـاز کار جدیـد و نحوه 

مدیریـت مناسـب آن کمـک شـایانی کنـد.
معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتاندار اردبیل با 
اشـاره بـه این که امـروزه مهارت آموزی یکـی از مهمترین 
نیازهـای بـازار کار اسـت و افـراد دارای تخصـص و مهارت 
زودتـر جـذب بـازار کار می شـوند، ادامه داد: اگر سـربازان 
وظیفـه در دوران خدمـت مقـدس سـربازی، آموزش هـای 
الزم مهارتـی را نبینندبعـد پایـان دوران خدمت به راحتی 
نمی تواننـد شـغل و کسـب وکار مناسـبی بـرای خـود پیدا 
کننـد. قاسـمیان بـر ارتبـاط تنگاتنـگ متولیـان برگزاری 
آمـوزش  هایسـربازان  خانـواده  بـا  ماهـر  سـرباز  طـرح 
دیـده تاکیـد و خاطـر نشـان کـرد: در جریـان سـازی این 
آموزش هـای مهارتـی می بایسـت مشـاروه هـای الزم بـه 
خانواده هـا ارایـه شـود کـه فرزندانشـان در سـایه طـرح 
سـرباز ماهـر به یـک فـرد توانمـد و دارای مهـارت تبدیل 
شـده اسـت کـه بـا کمتریـن حمایـت مالـی و معنـوی از 
سـوی آنـان می توانـد کسـب وکاری بـرای خـود راه اندازی 
کنـد و همچنیـن بـرای خـود زندگـی پایـداری تشـکیل 
دهـد. وی در ادامـه اجـرای ایـن طـرح خواسـتار شـد و 
افـزود: متولیـان امـر باید ضمن تـداوم اجرای طرح سـرباز 
ماهـر، ارایـه آموزش های کاربـردی دیگر را نیـز در اولویت 

دهند. قـرار 

ایجاد بستر الزم برای اشتغال و افزایش توانمندی 
قشر جوان با طرح سربلز ماهر

از  اردبیـل  جهاددانشـگاهی  رییـس  نشسـت  ایـن  در 
از سـربازان وظیفـه  نفـر  از هفـت هـزار  بیـش  آمـوزش 
نیـروی مسـلح اسـتان خبـر داد و اضافـه کرد: اجـرای این 
طـرح بـا عقد موافقت نامـه همکاری بیـن اداره کل ورزش 
و جوانـان و جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل کلیـد خـورد 
و تاکنـون سـه فـاز آن بـرای ۶ هـزار و ۷۰۴ نفـر سـرباز 
وظیفـه نیـروی انتظامـی، ۲۳۶ نفـر سـرباز سـپاه حضرت 
عبـاس )ع( و ۲۵۴ نفـر سـرباز ارتـش بـا موفقیـت برگـزار 

شـده و بـه تائیـد کارفرما رسـیده اسـت.
آموزشـی  دوره  مـدت  اردبیلـی طـول  اوچـی  مهـران 



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

18
ه6

مار
│ش

وم
وس

ت 
یس

ل ب
سا

84
برگـزار

طـرح سـرباز ماهـر را ۸۰ سـاعت اعـام و خاطـر نشـان 
کـرد: شـرکت کننـدگان در ایـن طرح ۴۸ سـاعت آموزش 
آمـوزش  سـاعت   ۳۲ و  اشـتغال  عمومـی  مهارت هـای 
بـا کسـب  و  گذراندنـد  را  زندگـی  عمومـی  مهارت هـای 
امتیـاز الزم گواهینامـه معتبر آموزشـی دریافـت می کنند.

وی گفـت: فاز سـوم طرح سـرباز ماهر در سـال ۱۴۰۰ 
برگـزار شـد و در ایـن فـاز پنـج هـزار و ۷۱۴ نفـر سـرباز 
وظیفـه در پادگان هـای شـهید مدنـی اصانـدوز و شـهید 
بیگلـری مشـگین شـهر به صـورت حضـوری و مکاتبـه ای 
از خدمـات آموزشـی و مهـارت افزایـی بهـره مند شـدند.

اوچـی اردبیلی، همکاری مسـئولین تیـپ ۴۰ متحرک 
نیـروی  سـراب،  د  اردبیـل  در  مسـتقر  ارتـش  هجومـی 
انتظامـی و سـپاه حضـرت عبـاس )ع( اسـتان را در اجرای 
بهینـه سـرباز ماهـر قابـل تقدیـر دانشـت و اظهار داشـت: 
فراهـم  جـوان  قشـر  توانمنـدی  افزایـش  و  طـرح  ایـن 

می کنـد.

مشاغل آینده

نوآوری باز در کسب وکارهای آینده 
سازمان و بنگاه ها بررسی شد

و  مشـاغل  آینـده  علمـی  نشسـت  یکمیـن  و  چهـل 
مشـاغل آینده بـا "موضوع نـوآوری باز در کسـب وکارهای 
آینـده" توسـط معاونت آمـوزش و کارآفرینی برگزار شـد.

و  مشـاغل  آینـده  علمـی  نشسـت  یکمیـن  و  چهـل 
مشـاغل آینده بـا "موضوع نـوآوری باز در کسـب وکارهای 
آینـده" توسـط معاونت آمـوزش و کارآفرینی برگزار شـد.

عضـو  و  کارآفرینـی  دکتـرای  مرکـزی  حسـن  دکتـر 
شـورای مراکـز نـوآوری و شـتاب دهـی جهاددانشـگاهی 
در ایـن نشسـت گفـت: “نوآوری بـاز” در حقیقـت نوآوری 
به مثابـه فرآینـد نوآوری توزیع شـده بر اسـاس جریان های 

دانـش مدیریـت شـده و هدفمند اسـت.
وی با اشـاره به این که کسـب وکارها بر اسـاس نوآوری 
متحـول می شـوند، تصریـح کـرد: گسـترش دسترسـی به 
شـبکه های ارتباطـی و ایده هـا، سـرریز دانـش و فناوری و 
نیـاز بـه شـراکت های چندگانـه در خلـق ارزش بـه کمک 
مشـتری و کمـک به جامعه نخبگانی، اسـتقبال شـرکت ها 
از اسـتراتژی نـوآوری بـاز در خلـق ارزش بـا اسـتفاده از 
اتحادیه هـا، شـبکه ها، کنسرسـیوم ها و پلتفرم هـا و خلـق 
مشـترک هـم آفرینـی ارزش از اهـداف مـد نظـر در توجه 

به نـوآوری باز اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه برخـی ویژگی های مشـاغل 
آینـده گفـت: مشـاغل آینـده تکرارپذیـر و مقیاس پذیـر و 
مبتنـی بـر منابـع انسـانی بـدون مـرز هسـتند و در ایـن 
دنیـای کسـب وکار اتفاقـات جدیـدی می افتد کـه مصداق 
بـارز آن توجـه بـه مشـتری مـداری بـه شـکل واقعـی و 
توجـه بـه شخصی سـازی محصـوالت و خدمات اسـت که 
نـوآوری بـاز می توانـد در این زمینه تسـهیل کننده باشـد.

آینـده  مشـاغل  و  مشـاغل  آینـده  نشسـت  سـخنران 
جهاددانشـگاهی و مشـاور مدل هـای کسـب وکار و نوآوری 
بـاز بـه مراحـل بـاز کـردن و پرداختـن بـه نـوآوری در 
سـازمان ها اشـاره و تصریـح کـرد: کمـک بـه درک فراگیر 
مشـکل )چالش( و نقش کارکنان سـازمان برای به دسـت 
آوردن بینـش و تفکـر متفـاوت، بسـیار مهم اسـت؛ با این 
ریشـه های  آوردن  دسـت  بـه  گفـت؛  می تـوان  روش  دو 

بازتـاب  را  راه حل هـا  آغـاز،  همـان  در  اغلـب  مشـکل، 
می دهـد. امـکان شناسـایی، تحلیـل و ریشـه یابی نقـاط 
بحرانی و مشـکات اولویت دار سـازمان مشـخص می شـود 
و شـفافیت در زمینـه دسترسـی حداکثـری بـه اطاعـات 
مرتبـط بـا مسـاله بحرانـی اعـم از قراردادهـا و… فراهـم 
می شـود. همچنیـن از ایـن طریق توانمندسـازی کارکنان، 
تدویـن فرآینـد و سـازوکارهای مشـخص، نهادینه سـازی 

گفتمـان در سـازمان فراهـم می گـردد.
دکتـر مرکـزی بـه سـابقه موضـوع نـوآوری بـاز اشـاره 
یـک  توسـط   )open innovation( گفـت:  و  کـرد 
اسـتاد دانشـگاه در دانشـگاه کالیفرنیـا مطـرح شـد که بر 
اسـاس آن، بنـگاه می تواننـد از ایده هـای خـارج، داخـل 

بنـگاه بـرای توسـعه و موفقیـت خـود اسـتفاده نمایـد.
وی بـه عوامـل پایـدار شـدن و پیمایـش یـک نـوآوری 
حیاتـی اشـاره کـرد و گفـت: بودجـه، سیاسـت، رهبـری، 
ایجـاد تواناییـو ارزیابـی از عوامـل پایدار شـدن و پیمایش 

یـک نـوآوری حیاتی اسـت.

■■■

فناوری ها و صنایع نرم 
باید به عنوان پیشران اصلی توسعه 

کشور عمل کنند
و  مشـاغل  آینـده  علمـی  نشسـت  دومیـن  و  چهـل 
مشـاغل آینـده توسـط معاونـت آمـوزش و کارآفرینـی بـا 
سـخنرانی مهنـدس حسـین بختیـاری بـا موضـوع جایگاه 
صنایـع خـاق و فرهنگـی در مشـاغل آینـده برگزار شـد.

حسـین بختیـاری معـاون فناوری پارک علـم و فناوری 
البـرز در ایـن نشسـت که بـه همت مدرسـه ملـی مهارت 
بـرای آینـده مشـاغل و مشـاغل آینـده برگزار می شـود با 
اشـاره بـه ایـن کـه در نگـرش جدیـد، صنایـع فرهنگـی 
تصریـح  شـده اند،  انسـان ها  روزمـره  زندگـی  از  جزئـی 
کـرد: در حقیقـت هویـت هـر جامعـه و نـگاه مـردم آن 
بـه یـک پدیـده در صنایـع فرهنگـی انعـکاس می یابـد. 
کیفیـت زندگی، آداب ورسـوم، عقایـد، ارزش هـا، هنجارها 
و باالخـره فرهنـگ هـر جامعـه ای در میـراث فرهنگی آن 

جامعـه نهفته اسـت.
بختیـاری بـه ویژگی هـای صنایـع فرهنگی اشـاره کرد 
تـا ۴  اقتصـادی: ۳  و گفـت: در صنایـع فرهنگـی رشـد 
برابـر صنایـع سـخت، اشـتغال زایی: دو و نیم برابـر صنایع 
سـخت اسـت و ایـن صنعـت از زیرسـاخت های پرهزینـه 

بی نیـاز اسـت.
معـاون فنـاوری پارک علـم و فناوری البرز در نشسـت 
آینـده مشـاغل و مشـاغل آینـده کـه بـه ابتـکار معاونـت 
برگـزار می شـود  آمـوزش و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی 
اظهـار داشـت: در حال حاضـر بالغ بـر ۲۲۵۰ میلیارد دالر 
در کل جهـان بـه اقتصاد صنایع خـاق اختصاص دارد که 
ایـن رقـم حـدود ۳ درصـد از کل تولیـد ناخالـص داخلـی 
جهـان را تشـکیل می دهـد و حـدود ۳۰ میلیـون شـغل و 
بـه عبارتـی یـک درصـد از کل جمعیـت فعـال جهـان را 

تشـکیل می دهـد.
در ایـن میان آسـیا و اقیانوسـیه با حـدود ۷۴۳ میلیارد 
دالر اقتصـاد خـاق توانسـته حـدود ۱۲.۷ میلیون شـغل 
بـه خـود  ایـن زمینـه  را در  اول  ایجـاد کنـد و جایـگاه 

دهد. اختصـاص 
وی افـزود: بـر اسـاس آمارهـای آنکتـاد میـزان اقتصاد 
خـاق در سـطح جهـان بـا سـرعت باالیـی رو بـه افزایش 
اسـت کـه ایـن امـر نشـان از اهمیـت ایـن مسـئله دارد. 
همچنیـن تحقیقـات نشـان می دهـد کـه کشـورهای در 
صنایـع  زمینـه  در  نتوانسـته اند  تاکنـون  توسـعه  حـال 

خـاق فعالیـت قابل توجهـی داشـته اند. البته ایـن واقعیت 
دالیـل زیـادی دارد کـه از جملـه آن ها می توان به مسـائل 
فقـدان  اقتصـادی،  بحران هـای  کشـورها،  بیـن  سیاسـی 

زیرسـاخت های فرهنگـی و … اشـاره کـرد.
آینـده  مشـاغل  و  مشـاغل  آینـده  نشسـت  سـخنران 
جهاددانشـگاهی، بـا تاکیـد بر اینکـه چشـم انداز بلندمدت 
کشـور مـا در سـده بیسـت ویکم بایـد تبدیل شـدن به یک 
“ملـت فرهنگـی” یا “ملـت خالق” باشـد افـزود: فناوری ها 
توسـعه  اصلـی  پیشـران  به عنـوان  بایـد  نـرم  صنایـع  و 
آینـده  شـوند،  پذیرفتـه  کشـور  اجتماعـی  ـ  اقتصـادی 
صنایـع فرهنگـی؛ بررسـی رویکردهـای توسـعه پایـدار در 
شـکل گیری و رشـد صنایـع نـوآور و خاق نشـان می دهد 
کـه عـاوه بر رشـد اقتصـادی، تأثیـر ایـن بـازار در بهبود 
و  مسـائل  حـل  و  زیسـت محیطی  و  اجتماعـی  مسـائل 

مشـکات جامعـه نیـز قابـل توجـه اسـت.
وی افـزود: صنایـع فرهنگـی کاهـش فاصلـه طبقاتی را 
موجب می شـود و موجب رشـد و توسـعه کسـب وکارهای 
کوچـک می گـردد. از سـوی دیگـر به حفظ محیط زیسـت 
می کنـد  کمـک  منابـع  از  اسـتفاده  در  صرفه جویـی  و 
و افزایـش اشـتغال و کارآفرینـی میـان جوانـان و بهبـود 
رضایـت شـغلی در میـان مخاطبـان ایـن صنایـع موجـب 

می گـردد.
بختیـاری بـر تأثیـر بـر صنایـع فرهنگـی اشـاره کرد و 
گفـت: متـاورس یـک واقعیـت اجتناب ناپذیـر اسـت و این 
پدیـده می توانـد در آینـده فرهنـگ جهانـی و فعالیت های 
اقتصـادی، اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی جوامع بشـری را 
بازآفرینـی کنـد. قطعـاً متـاورس کاربردهای متعـددی در 
زندگـی بشـر خواهـد داشـت و می توانـد مـا را بـه دنیـای 
منحصربه فـردی  تجربه هـای  و  بـرده  جذابـی  مجـازی 
را بـرای مـا بـه ارمغـان بیـاورد. برخـی کاربردهایـی کـه 
می تـوان بـه آن اشـاره کـرد شـامل متـاورس پزشـکی و 
سـامت، متـاورس علمی و آموزشـی، متـاورس تفریحی و 
سـرگرمی، متـاورس تجـاری و خریـد متـاورس فرهنگی و 

هنـری و متاورس گردشـگری اسـت.

■■■

مسکن معیشت محور
 و بی مکان شدن مشاغل آینده 

همزاد هم هستند
اسـت؛  معتقـد  جهاددانشـگاهی  علمـی  هیـات  عضـو 
مسـکن معیشـت محـور »بی مکان شـدن مشـاغل آینده« 

و تغییـر سـبک زندگـی در پـی هـم می آینـد.
شـهری  برنامه ریـزی  دکتـرای  قاسـمی  ایـرج  دکتـر 
و  چهـل  در  جهاددانشـگاهی  علمـی  هیـات  عضـو  و 
سـومین نشسـت علمـی آینـده مشـاغل و مشـاغل آینـده 
جهاددانشـگاهی کـه توسـط معاونت آمـوزش و کارآفرینی 
جهاددانشـگاهی برگـزار شـد، گفـت: در آینـده بازتولیدی 
از مسـکن معیشـت محـور کـه در آن مشـاغل خانگـی 
اهمیـت پیـدا می کند صـورت می گیرد. مسـکن معیشـت 
محور و کار خانگی و توسـعه اشـتغال خانگی در برگشـت 
تأثیـر  از روسـتا به طـور فصلـی رفته انـد  مهاجرانـی کـه 
دارد ولی برگشـت مهاجران دائمی سـخت اسـت. مسـکن 
معیشـت محـور می توانـد از مهاجرت هـا پیشـگیری کنـد.

وی بـا اشـاره بـه این که مسـکن معیشـت محـور یکی 
از ارکان زنجیـره تولیـد در مشـاغل تولیـدی نقش خود را 
حفـظ کـرده و در آینـده نیـز ادامـه خواهـد داد، تصریـح 
ایـن طریـق می توانـد  از  کـرد: مسـکن معیشـت محـور 
منشـأ تنـوع در ایجاد درآمـد و افزایش ارزش افزوده شـود. 
مسـکن اقتصادمحـور و معیشـتی در بسـتر و زمینـه کلـی 
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مهم ترین گفته های مسووالن جهاددانشگاهی و سایر 
مسووالن درباره این نهاد

گفتار

■  جهاددانشگاهی یکی از فرماندهان جهاد اقتصادی خواهد بود
■  تولید جنین گاوی با کیفیت و ارزان تر از منونه های وارداتی

■ پیگیری راه اندازی دو شبکه ملی درمانی توسط جهاددانشگاهی
■  راِه چمران شدن بسته نیست

■   پیام تسلیت  رییس جهاددانشگاهی در پی درگذشت دانشمند 
برجسته دکرت احمد مهدوی دامغانی )ره(

■  پیام تسلیت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی به مناسبت عروج 
شهادت گونه نادر طالب زاده
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رییـس  خـرداد:   10 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی در رابطـه بـا نقـش ایـن نهـاد در تحقـق 
جهـاد اقتصـادی گفـت: جهاددانشـگاهی یکـی از فرماندهان 

جهـاد اقتصـادی خواهد بـود و باید فرماندهی یکـی از ارکان 
باشـد. داشـته  را  اقتصـادی 

دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی رییس جهاددانشگاهی 

در حاشیه مراسم تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با 
آرمان های بنیان گذار کبیر انقاب اسامی به نقش این نهاد 
در تحقق جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: جهاددانشگاهی 
فرماندهی  باید  و  بود  خواهد  عرصه  این  فرماندهان  از  یکی 

یکی از ارکان اقتصادی را داشته باشد.
وی با بیان این که امروز دغدغه و اولویت اول رهبر معظم 
انقاب اسامی بحث جهاد اقتصادی است ادامه داد: مفاهیمی مثل 
علم و فناوری، اقتصاد دانش بنیان که توسط مقام معظم رهبری 
مطرح می شود و تاکید ایشان بر موضوع تولید، یک مطلب را 

می رساند و آن این است که اولویت امروز ما اقتصاد است.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به این که بزرگ ترین گامی 
را که در گام دوم انقاب باید برداریم بحث اقتصادی است، 
اظهار کرد: اگر بتوانیم خاک ریز اقتصاد، تولید، استقال مالی 
از  بسیاری  کنیم  قوی  و  دهیم  توسعه  را  اقتصادی کشور  و 
فرهنگی،  معضات  از  بسیاری  زیرا  داد،  خواهد  رخ  اتفاقات 

ناراحتی ها و خستگی ها به دلیل معضل اقتصادی است.
بزرگ ترین  امروز  داد:  ادامه  فیروزآبادی  دهقانی  دکتر 
وظیفه جریان اقتصادی این است که دست به دست هم داده 

و حرکت کند تا به نتیجه مطلوب برسد.
اقتصاد  زمانی که  این که  بیان  با  رییس جهاددانشگاهی 
درست  هم  جامعه  و  اخاق  فرهنگ،  شود،  درست  کشور 
بر اهمیت  این مقدار  این که در دین مان  افزود:  خواهد شد 
کار کردن تاکید شده است و در احادیث نیز آمده که عبادت 
۱۰ جز دارد و ۹ جز آن روزی کسب روزی حال است، نشان 
می دهد که کسب روزی حال برای اقتصاد و معیشت مردم 

بسیار مهم است.
فقر  زیادی در مذمت  احادیث  تاکید کرد: همچنین  وی 
بیان شده است، زیرا شکم گرسنه چیزی را متوجه نمی شود. 
درنتیجه هر کس دلسوز انقاب و مدعی حمایت از رهبری، 
انقاب و والیت است اگر نتوانند در عرصه جنگ اقتصادی 

و جهاداقتصادی کاری کند فقط حرف توخالی زده است.

مهم ترین گفته های مسووالن جهاددانشگاهی و سایر مسووالن درباره این نهاد

گفتار

رییس جهاددانشگاهی:

جهاددانشگاهی یکی از فرماندهان 
جهاد اقتصادی خواهد بود
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87 رییـس  اردیبهشـت:   17 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
تولیـد  از  جهاددانشـگاهی  ابن سـینای  پژوهشـگاه 
نمونه هـای  از  ارزان تـر  و  کیفیـت  بـا  گاوی  جنین هـای 
وارداتـی خبـر داد و گفـت: تقریباً بـه ازای تولید هر جنین 

داشـته ایم. ارزی  صرفه جویـی  دالر   ۵۰۰
ابن سینای  پژوهشگاه  رییس  صادقی  محمدرضا  دکتر 
جهاددانشگاهی با اشاره به برنامه های امسال این پژوهشگاه 
برای اشتغال آفرینی متخصصان گفت: پژوهشگاه ابن سینا 
به واسطه فعالیت هایی که دارد بیشتر اشتغال غیرمستقیم 
در  برنامه کاری مجموعه مان  در  امسال  اما  ایجاد می کند 
انسانی  و  دام  حوزه  در  دانش بنیان  دو شرکت  داریم  نظر 
برای  حداقل  شرکت ها،  این  راه اندازی  با  کنیم.  تأسیس 
مجموعه ها  این  از  هریک  در  مستقیم  اشتغال  نفر  هشت 
ایجاد خواهد شد. قطعاً افراد و شرکت های دیگری هم که 
می توانند از این شرکت ها خدمات بگیرند، به طور زنجیره ای 
باعث گسترش اشتغال غیرمستقیم این مجموعه می شوند.

این دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی افزود: مجموعه 
قراردادهایی  بستر  این  ایجاد  با  می تواند  نیز  پژوهشگاه 
بتواند  اینکه  برای  پژوهشگاه  حتم  به طور  کند.  منعقد  را 
را  محصوالت  به موقع  و  باشد  قراردادها  این  پاسخگوی 
به کارگیری  نیازمند  تحویل مشتری و مصرف کننده دهد، 
نیروی انسانی است اما متاسفانه به دلیل اینکه پژوهشگاه 
ابن سینا یک نهاد تقریباً نیمه دولتی و وابسته به دولت است، 
مجوزهای  باید  و  است  سخت  مجموعه  این  در  استخدام 
خرید  و  قراردادی  به صورت  قطعاً  اما  کند  اخذ  را  الزم 
پروژه ها  این  انجام  در طی  می توانند  زیادی  افراد  خدمت 

با مجموعه پژوهشگاه همکاری کنند.
دو  این  از  ابن سینا  پژوهشگاه  حمایت  نحوه  به  وی 

شرکت دانش بنیان پرداخت و گفت: این شرکت ها وابسته 
به مجموعه پژوهشگاه هستند بنابراین حتماً مورد حمایت 
مادی و معنوی ما قرار می گیرند. هر آنچه در این شرکت ها 
که  بوده  تحقیقاتی  و  سرمایه گذاری  نتیجه  دارد،  وجود 
مجموعه انجام داده و هزینه صرف کرده است یا در ادامه 

برای به سرانجام رساندن آن ها باید بپردازد.
کرد:  اظهار  جهاددانشگاهی  ابن سینای  پژوهشگاه  رییس 
همچنین این پژوهشگاه دارای مرکز رشد سامت است. هدف 
اصلی مرکز رشد سامت ابن سینا حمایت از شرکت های نوپا یا 
دانش بنیانی است که مراحل اولیه خودشان را طی می کنند. ما 
در این مرکز از این شرکت ها حمایت می کنیم و فضایی را در 
اختیارشان قرار می دهیم. این شرکت ها می توانند از امکانات کل 
مجموعه پژوهشگاه بهره برداری کنند تا بتوانند ایده و محصول 
اولیه شان را به مرحله نهایی برسانند و تأییدیه های الزم را اخذ 
کنند. همچنین این شرکت ها در زمینه دریافت تأییدیه ها، بازار 

محصوالت و مشاوره های الزم نیز مورد حمایت قرار می گیرند.
شرکت هایی  میزبان  مرکز،  این  گفت:  صادقی  دکتر 
حوزه  می کنند.  فعالیت  سامت  حوزه  در  که  است 
می شود  شرکت هایی  شامل  و  است  گسترده  نیز  سامت 
تجهیزات  تولید   ،IT اطاعات،  فناوری  حوزه های  در  که 
فعالیت  تولید فرآورده های دارویی و تشخیصی  پزشکی و 
می کنند. این شرکت ها می توانند در این فضا مستقر شوند 
از  بخش  یک  کنند؛  استفاده  مجموعه  این  خدمات  از  و 
این حمایت ها مربوط به فضایی است که مستقر می شوند. 
امکانات  کل  از  بهره برداری  شامل  نیز  دیگر  حمایت 
می توانند  شرکت ها  این  است.  آزمایشگاهی  و  تجهیزاتی 
محصول  و  ایده  بتوانند  تا  کنند  استفاده  خدمات  این  از 
خودشان را نهایی کنند و با توان بیشتری از مجموعه خارج 

شوند و کار خودشان را ادامه دهند.
تصریح  جهاددانشگاهی  ابن سینای  پژوهشگاه  رییس 
میزان  و  سرمایه گذاری  حجم  دلیلی  هر  به  اگر  کرد: 
از  بیش  دارند،  نیاز  شرکت ها  این  از  یک  هر  که  کمکی 
حد معمول باشد، حتماً مجموعه پژوهشگاه با ارزیابی که 
روی محصول، پروپوزال های مالی و طرح های تجاری سازی 
انجام می دهد، اگر درخواست آن ها قابل قبول باشد، حاضر 

به سرمایه گذاری و حمایت مالی شان خواهد شد.
این  شرکت های  دیگر  موفق  دستاوردهای  به  وی 
یکی  اکنون  گفت:  پرس  سینا  به  و  کرد  اشاره  مجموعه 
از  استفاده  با  است  توانسته  مجموعه  این  شرکت های  از 
بردارد  دام  نژاد  اصاح  برای  بزرگی  گام  روز،  فناوری های 
و این فناوری را در سطح کشور گسترش دهد و با تولید 

جنین گاو از خروج ارز جلوگیری کند.
دکتر صادقی در پایان اظهار کرد: یک جنین گاو وارداتی 
حداقل ۵۰۰ تا هزار دالر قیمت دارد. این شرکت زمانی که 
شروع به فعالیت کرد، قیمت هر جنین را ۳ میلیون تومان 
می فروخت. همچنین برای بارداری تضمینی، این جنین ها 
قیمت  متوسط  اگر  شدند.  فروخته  دالر   ۲۵۰ قیمت  به 
جنین وارداتی را ۷۵۰ دالر در نظر بگیریم، قیمت محصول 
این مجموعه با همان کارایی و حتی با کیفیت بهتر یک 
سوم نمونه مشابه خارجی به فروش رسیده است. تقریباً به 
ازای هر جنین ۵۰۰ دالر صرفه جویی شده و مانع خروج 

ارز از کشورمان شده ایم.

دفتر  مدیرکل  خرداد:   10 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
تخصصی علوم پزشکی جهاددانشگاهی گفت: تشکیل شبکه 
ملی تشخیص و درمان سرطان پستان و شبکه ملی درمان 
در  که  است  جهاددانشگاهی  برای  مأموریت  دو  ناباروری 
دستور کار دفتر تخصصی پزشکی این نهاد قرار گرفته است.

معتمد  پژوهشکده  افزود:  طاووسی  محمود  دکتر 
جهاددانشگاهی متولی راه اندازی شبکه ملی درمان سرطان 
واحدهای  از  بازدیدهایی  اساس  همین  بر  و  است  پستان 
درخواست  و  ظرفیت  دارای  که  جهاددانشگاهی  استانی 
ارزیابی  راستای  در  هستند،  شبکه  این  به  پیوستن  به 
توانمندی ها، امکانات و نیازهای موجود در حال انجام است 
است  واحدهای جهاددانشگاهی  از  مرکزی  استان  واحد  و 
که از قبل مذاکراتی با دفتر تخصصی علوم پزشکی و نیز با 

پژوهشکده معتمد داشته است.

برای  نهایی  برنامه ریزی های  افزود:  طاووسی  دکتر 
منابع  توزیع  و  واحدها  از  حمایت  و  شبکه  این  راه اندازی 
پس از این بازدیدها و بررسی ها انجام و تصمیمات نهایی 
اتخاذ می شود. در مصوبه راه اندازی شبکه یاد شده که در 
مجلس شورای اسامی در قالب قانون به تصویب رسیده ۷ 
استان برای راه اندازی مراکز تشکیل دهنده شبکه، نام برده 
شده اند و ۴ استان را نیز ما می توانیم براساس اولویت ها به 

این ۷ استان اضافه کنیم.
در  مراکز  می شود  تاش  که  این  بر  تاکید  با  وی 
الزم  ظرفیت های  نظر  از  که  شوند  راه اندازی  استان هایی 
است  بیشتری  نیاز  آنها  فعالیت  به  اقلیمی  خصوصیات  و 
و حمایت های موجود، نیز بر همین اساس به مراکز تعلق 
این  راه اندازی  برای  جهاددانشگاهی  به  اعتماد  می گیرد، 
و  دانست  نهاد  این  برای  بزرگی  بسیار  سرمایه  را  شبکه 

این  و  باشیم  پاسخگو  به خوبی  را  اعتماد  این  باید  گفت: 
برنامه را به گونه ای اجرایی کنیم که ضمن جلب رضایت 
از سوی  را  بیشتری  آنها، حمایت  ارتقای سامت  و  مردم 

مراجع ذیصاح به دنبال خود داشته باشد.
دو  تشکیل  راستای  در  کرد:  بیان  طاووسی  دکتر 
داشت.  ویژه  توجه  شبکه  ماهیت  به  باید  فوق،  مأموریت 
اینکه یک شبکه ولو با تعدادی معدودی از مراکز، در ارائه 
ایجاد  افزایی  هم  درمانی  و  آموزشی  پیشگیرانه،  خدمات 
کند، بسیار مهم تر از آن است که تعداد زیادی مرکز داشته 
از  نازلی  سطح  و  نداشته  یکدیگر  با  ارتباطی  که  باشیم 

خدمات را ارائه دهند.

با تأسیس دو شرکت دانش بنیان در حوزه دام و انسان در پژوهشگاه ابن سینا؛

تولید جنین گاوی با کیفیت و 
ارزان تر از نمونه های وارداتی

مدیرکل دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاددانشگاهی:

پیگیری راه اندازی دو شبکه ملی 
درمانی توسط جهاددانشگاهی
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                        پیام ها و بیانیه ها
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ـــالروز  ـــن س ـــل و یکمی ـــرداد ۱۴۰۱، چه ـــروز ۳۱ خ ام
شـــهادت دانشـــمند مجاهـــد انقابـــی، شـــهید دکتـــر 
مصطفـــی چمـــران اســـت؛ الگـــو و نمـــادی کـــه بـــا 
ـــبکی از  ـــرد و س ـــی نمی گی ـــگ کهنگ ـــان، رن ـــت زم گذش
ـــروز  ـــه ام ـــدار ک ـــف م ـــه و تکلی ـــه، عالمان ـــی مؤمنان زندگ

ـــی  ـــوم، رنگ ـــرز و ب ـــن م ـــان ای ـــرای جوان ـــم ب ه
ـــه  ـــی ک ـــازه دارد؛ تابلوی ـــری ت ـــذاب و عط ج

ــر  ــه تصویـ ــدود بـ ــان را نامحـ روح انسـ
ــا  ــه تماشـ ــمان بـ ــه چشـ ــیده و بـ کشـ
نشســـته نویـــد می دهـــد کـــه راه، 
بســـته نیســـت؛ شـــیوه نگنجیـــدن در 

محدودیت هـــا و تقســـیم 
بندی هـــــای 

قـــراردادی را فریـــاد می کنـــد؛ روح اوج گرفتـــه حـــق 
ــاد  ــر متضـ ــه ظاهـ ــم بـ ــه مفاهیـ ــد همـ ــو را واجـ جـ
می کنـــد؛ عقـــل و عشـــق، حدیـــد و رقیـــق، ســـنت و 
ـــه  ـــردان، نظری ـــوازش گل آفتابگ ـــاح داغ و ن ـــدد، س تج
ــت  ــه در قامـ ــه و همـ ــدان، همـ و میـ
مجاهـــِد  دانشـــمنِد  اســـتاِد 
بصیـــر و فرمانـــده مدبّـــِر 
شـــجاِع ازخودگذشـــته 
دلســـوز،  مربّـــِی  و 
ـــر  ـــده نگ ـــان و آین مهرب
هنرمنـــد  عـــارِف  و 
دلباختـــه  مهاجـــِر  و 

می کنـــد. تجلـــی 
مصطفـــــــی  دکتـــر 
چمـــــــــران در 
ـــی  ـــول زندگ ط
بـــا برکـــت 
ــود  خــــــ
چـــه آن 
زمـــان 
کـــه 

تشـــویق ها و تعظیم هـــا و لـــذت و موقعیـــت کار در 
ــا را در  ــی ناسـ ــازمان فضایـ ــمای سـ ــگاه پاسـ آزمایشـ
ـــر  ـــش را در مص ـــدان هجرت ـــرد و چم ـــا ک ـــا ره کالیفرنی
ـــت در  ـــه دس ـــان ک ـــه آن زم ـــت و چ ـــن گذاش روی زمی
ـــه  ـــم ریخت ـــه ه ـــاع ب ـــدر اوض ـــی ص ـــام موس ـــتان ام دس
لبنـــان را بـــه ســـامان رســـاند و چـــه در مدتـــی کـــه 
ـــرد  ـــن ک ـــه ت ـــامی را ب ـــن اس ـــاع از میه ـــاس رزم و دف لب
ـــوت  ـــدون ف ـــور ب ـــه حض ـــان داد ک ـــود نش ـــل خ ـــا عم ب
ـــت،  ـــدام درس ـــت و اق ـــا نی ـــت و ب ـــه درس ـــت در نقط وق
ــف  ــی و تکلیـ ــق طلبـ ــه حـ ــی در عرصـ ــل اساسـ اصـ
مـــداری اســـت؛ شـــاخصه ای کـــه در کنـــار ســـایر 
ــز،  ــهید عزیـ ــاز آن شـ ــته و ممتـ ــای برجسـ ویژگی هـ
ـــگاه ها،  ـــی دانش ـــاتید انقاب ـــی از اس ـــد جمع ـــب ش موج
بـــا الهـــام از تجلـــی ایـــن ویژگی هـــا در زندگانـــی 
ـــمند و  ـــک دانش ـــوان ی ـــه عن ـــران، ب ـــر چم ـــهید دکت ش
اســـتاد برجســـته و داوطلـــب حضـــور در میدان هـــای 
ـــیج  ـــوان "روز بس ـــه عن ـــهادت او را ب ـــالروز ش ـــخت، س س
ــد  ــرده و موافقـــت و تأییـ ــذاری کـ ــام گـ ــتادان" نـ اسـ
ـــد. ـــذ نماین ـــه اخ ـــن رابط ـــاب را در ای ـــه انق ـــر فرزان رهب

ــه  ــت کـ ــم اسـ ــه ای مهـ ــن نکتـ ــن روز، متضمـ ایـ
ــیجی  ــاتید بسـ ــو اسـ ــک سـ ــد از یـ ــادآوری می کنـ یـ
در تحقـــق رســـالت بـــزرگ امـــروز دانشـــگاه ها نقـــش 
ـــت  ـــرورش و تربی ـــرای پ ـــا راه را ب ـــد ت ـــی دارن ـــی بدیل ب
ـــا  ـــود ب ـــر خ ـــوی دیگ ـــازند و از س ـــوار س ـــا هم چمران ه
تخلـــق بـــه مکتـــب چمـــران، لحظـــه ای از جهـــاد 
ـــر  ـــه ب ـــف مداران ـــت تکلی ـــبیل اهلل و خدم ـــی س ف

اســـاس فطـــرت الهـــی دســـت برندارنـــد.
راهش پر رهرو باد.

روح اهلل دهقانی فیروزآبادی
رییس جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی:

راِه چمران شدن بسته نیست

                        پیام ها و بیانیه ها

رییـس جهاددانشـگاهی بـه مناسـبت چهـل و یکمیـن سـالروز شـهادت دکتـر مصطفـی چمـران در 
یادداشـتی از ایـن دانشـمند مجاهـد انقابـی به عنـوان الگو و نمـادی یاد کرد که با گذشـت زمـان، رنگ 
کهنگـی نمی گیـرد و سـبکی از زندگـی مؤمنانـه، عالمانـه و تکلیف مـدار که امـروز هم بـرای جوانان این 
مـرز و بـوم، رنگی جـذاب و عطری تـازه دارد؛ تابلویی کـه روح انسـان را نامحدود به تصویر کشـیده و به 

چشـمان به تماشـا نشسـته نویـد می دهد که راه، بسـته نیسـت.
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۳1 خـرداد: دکتـر روح اهلل دهقانـی فیروزآبـادی رییـس جهاددانشـگاهی بـه 
مناسـبت چهـل و یکمیـن سـالروز شـهادت دانشـمند مجاهـد انقابـی، شـهید دکتـر مصطفـی چمران 

منتشـر کرد. را  یادداشـتی 
در متن این یادداشت آمده است:
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
روز قـدس، روز خـروش جهـان علیه صهیونیسـت های 
مسـتکبر و نظـام سیاسـی نامشـروع، ظالمانـه و تبهکارانه 

آنان اسـت.
ابتـکار  و  بـزرگ  یـادگار  ایـن  قـدس،  روز  عظمـت 
گریبـان  هرسـال  )ره(  خمینـی  امـام  هوشـمندانه 
صهیونیسـت های غاصـب و رژیـم نژادپرسـت و تروریسـم 
ملـت  انگیـزه  و  روحیـه  و  می گیـرد  را  اسـرائیل  دولتـی 
مظلـوم فلسـطین به ویـژه نسـل جـواِن جبهـه مقاومـت را 

می دهـد. افزایـش 
آزادگان جهـان و به ویـژه مسـلمانان روزه دار در آخرین 
جمعـه مـاه مبـارک رمضان، شـکوهمندانه اعـام می کنند 
کـه همچنـان بر عهـد خود ایسـتاده اند و آزادی فلسـطین 
و میـراث معنـوی عظیـم موحـدان عالـم در آن سـرزمین 
به ویـژه معـراج گاه پیامبـر اعظـم )صلوات اهلل علیـه و آلـه( 

را فریـاد می کننـد.
و  زنـان  کشـتار  اشـغالگری،  سـال ها  پایـان  آنـان، 

کـودکان، آوارگی و اسـارت هزاران فلسـطینی مظلوم و در 
یـک کام نابودی رژیـم جنایتـکار صهیونیسـتی را مطالبه 

می کننـد.
خواسـت ملت هـا ایـن روزهـا آن چنـان گسـترده شـده 
کـه تظاهـرات اعـام همبسـتگی بـا مـردم فلسـطین در 
قلـب آمریـکا برگـزار می شـود و پرچـم رژیـم منحـوس 
صهیونیسـتی توسـط یهودیـان در لنـدن به آتش کشـیده 

می شـود.
از آن سـو، مقاومـت فلسـطین طبـق وعـده الهـی و بـا 
مجاهـده جوانـان غیرتمنـد، محکم تـر و مؤثرتـر از قبل در 

میـدان مبـارزه، عرض انـدام می کنـد.
"بنیـان  عملیـات  تکـرار  از  غاصـب  رژیـم  تـرس 
مرصـوص" در جنگ ۵۱ روزه و"شمشـیر قـدس" در نبرد 
۱۱ روزه، حـاال با شـجاعت استشـهادی جوانان فلسـطینی 
در عملیات"بنـی بـراک" در قلـب سـرزمین های اشـغالی 
بـه وحشـت مسـتمر و روزانـه صهیونیسـت ها مبدل شـده 
و آنـان را بـه اعتراف وا داشـته اسـت که دیگـر از راه رفتن 

در خیابان هـا نیـز هـراس دارنـد.
پایتخـت  و  تپنـده  قلـب  قـدس،  کـه  همچنـان  آری 
فلسـطین و روز قـدس ایـن هویت اصیل اسـامی و جبهه 
مقاومـت به عنوان تنها راه مسـأله فلسـطین، زنده و گرامی 
و مـورد حمایت انـد؛ در مقابـل ُمـردار مذاکـره و طرح های 
عادی سـازی روابـط برخـی کشـورهای بی حیثیت شـده و 
خودفروختـه بـا رژیـم صهیونیسـتی روی دسـت طراحـان 

آن مانده اسـت.
بـه برکـت روز قـدس و دوراندیشـی امـام )ره(، احیاگر 
جبهـه  مجاهـدت  و  عـزم  بـا  امـروز  اسـامی،  بیـداری 
صهیونیسـتی  رژیـم  جنایتکارانـه  اقدامـات  مقاومـت، 
غائلـه محلـه  اشـغالگران  اگـر  نمی مانـد؛  باقـی  بی پاسـخ 
شـیخ جـراح و گسـترش شهرک سـازی را رقـم می زننـد، 
"تسـلیح کرانـه باختـری " و "رمضـان داغ " را در مقابـل 

خـود خواهنـد دیـد.
گرامیداشـت روز قـدس و ابـراز همدلـی و همبسـتگی 
بـا مـردم فلسـطین و نمایـش قـدرت توده هـا علیـه بیداد 
رژیـم مسـتکبر صهیونیسـتی، وظیفـه ای انسـانی، دینی و 
جهانـی اسـت. بدون شـک راهپیمایـی جهانـی روز قدس، 
کلیـد انسـجام بیرونـی ملت هـا و نیـز وحـدت درونـی و 
بایـد  کـه  اسـت  فلسـطین  مقاومـت  جهـادی گروه هـای 
هرچـه باشـکوه تر و گسـترده تر و بـا هـدف افزایـش اقتدار 

و روحیـه ملـت مظلـوم فلسـطین برگـزار شـود.
ــر  ــاوه ب ــگاهی ع ــران جهاددانش ــز جهادگ ــال نی امس
ــم فلســطین  ــن مســأله مه ــی در عرصــه تبیی نقش آفرین
و مقابلــه بــا دسیســه های رســانه ای دشــمنان، نهــم 
اردیبهشــت ماه در سراســر کشــور همــگام بــا اقشــار 
ــا  ــه خیابان ه ــامی ب ــران اس ــت روزه دار ای ــف مل مختل
رژیــم  جنایت هــای  از  انزجــار  اعــام  بــا  و  آمــده 
صهیونیســتی، آرمــان قــدس و آزادی فلســطین را فریــاد 
ــکا  ــر آمری ــرگ ب ــر اســرائیل و م ــرگ ب ــرده و شــعار م ک

ــد داد. ــر خواهن س
جهاددانشگاهی
۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت روز جهانی قدس؛

 اقدامات جنایتکارانه رژیم 
صهیونیستی بی پاسخ باقی نمی ماند

جهاددانشـگاهی در آسـتانه روز جهانـی قـدس بـا انتشـار بیانیـه ای اعـام تاکیـد کـرد: امسـال 
نیـز جهادگـران جهاددانشـگاهی عـاوه بـر نقش آفرینـی در عرصـه تبیین مسـاله مهم فلسـطین و 
مقابلـه بـا دسیسـه های رسـانه ای دشـمنان، نهـم اردیبهشـت ماه در سراسـر کشـور همگام با اقشـار 
مختلـف ملـت روزه دار ایـران اسـامی بـه خیابان هـا آمـده و بـا اعـام انزجـار از جنایت هـای رژیم 
صهیونیسـتی، آرمـان قـدس و آزادی فلسـطین را فریـاد کرده و شـعار مـرگ بر اسـرائیل و مرگ بر 

آمریکا سـر خواهنـد داد.
متن بیانیه این نهاد به شرح زیر است:
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پیام تسلیت
 رییس جهاددانشگاهی در پی 

درگذشت دانشمند برجسته دکتر 
احمد مهدوی دامغانی )ره(

رییـس جهاددانشـگاهی در پیامـی رحلت دانشـمند برجسـته و اسـتاد 
مسـلّم علـوم معقـول و منقـول، ادیـب عالیقـدر دکتر احمـد مهدوی 

دامغانـی )ره( را تسـلیت گفت.
در متـن پیـام تسـلیت دکتـر روح اهلل دهقانـی فیروزآبـادی 

اسـت: آمده 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اناهلل و اناالیه راجعون
ــلّم علـــوم  رحلـــت دانشـــمند برجســـته و اســـتاد مسـ
ـــدوی  ـــد مه ـــر احم ـــدر دکت ـــب عالیق ـــول، ادی ـــول و منق معق

ــعید،  ــد سـ ــّرم آن فقیـ ــدان مکـ ــه خانـ ــی )ره( را بـ دامغانـ
حوزویـــان و دانشـــگاهیان و عمـــوم عاقمنـــدان و بهره منـــدان 

از کمـــاالت علمـــی و فضائـــل اخاقـــی ایشـــان تســـلیت عـــرض 
می کنـــم.

بـی تردیـد فقـدان آن عالـم فرزانـه کـه سـالیان متمـادی از عمر شـریف اش را 
مصـروف پژوهـش و تفقـه و تعلیـم نمـود، ضایعـه ای بزرگ اسـت.

اینجانب از خداوند سبحان برای آن ارادتمند حقیقی ساحت قدسی اهل بیت عصمت و 
طهارت که از دلدادگان آستان حضرت اباالحسن الرضا )ع( بود، رحمت واسعه و علّو درجه و 

برای داغدیدگان این مصیبت و ثلمه جبران ناپذیر، شکیبائی و اجر الهی مسألت می نمایم.
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی
رییس جهاددانشگاهی
۱۴۰۱/۰۳/۲۹

 پیام تسلیت
 رییس جهاددانشگاهی

 در پی درگذشت پدر وزیر 
آموزش و پرورش

ـــف  ـــر یوس ـــدر دکت ـــت پ ـــی درگذش ـــگاهی در پیام ـــس جهاددانش ریی
ـــت. ـــلیت گف ـــرورش را تس ـــوزش و پ ـــر آم ـــوری وزی ن

ـــدر  ـــی درگذشـــت پ ـــس جهاددانشـــگاهی در پ ـــام تســـلیت ریی پی
ـــرورش ـــوزش و پ ـــر آم وزی

ـــادی  ـــی فیروزآب ـــر روح اهلل دهقان ـــلیت دکت ـــام تس ـــن پی در مت
ـــت: ـــده اس آم

اناهلل و انّاالیه راجعون
برادر گرامی جناب آقای دکتر یوسف نوری

وزیر محترم آموزش و پرورش
سام علیکم بما صبرتم؛

خبـــر درگذشـــت والـــد بزرگوارتـــان مرحـــوم حـــاج اســـدا... نـــوری 
موجـــب تأثـــر و تألـــم گردیـــد.

ـــرم  ـــواده محت ـــی و خان ـــه جنابعال ـــدان را ب ـــت و فق ـــن مصیب ـــدردی، ای ـــراز هم ـــن اب ضم
تســـلیت عـــرض می کنـــم و از خـــدای ســـبحان بـــرای آن مســـافر إلـــی اهلل، رحمـــت و 

ـــم. ـــألت می نمای ـــی مس ـــر اله ـــکیبایی و اج ـــدگان، ش ـــرای بازمان ـــرت و ب مغف

روح اهلل دهقانی فیروزآبادی
رییس جهاددانشگاهی
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ 

ــالروز  ــی سـ ــگاهی در پیامـ ــین جهاددانشـ ــی رییـــس پیشـ ــا طیبـ ــر حمیدرضـ دکتـ
ـــک  ـــگاهی را تبری ـــه جهاددانش ـــته ب ـــور وابس ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــیس س تأس

ـــت. گف
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس پیشـین جهاددانشـگاهی در پیامـی سـالروز تاسـیس 

سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور وابسـته بـه جهاددانشـگاهی را تبریـک گفـت.
در متن پیام آمده است:

قال علی )علیه السام(:
مـا جالَـَس هـَذا الُقـرآَن اََحـٌد ااّل قـاَم َعنـُه بِِزیـاَدٍة اَو نُقصـاِن؛ ِزیـاَدٍة فـی ُهـًدی اَو نُقصاِن 

َعًمی. ِمـن 
هیچ کـس بـا ایـن قـرآن هم نشـین نشـد، مگر آن کـه چـون از نزد آن برخاسـت بـا فزونی 

و کاسـتی همـراه بـود؛ فزونـی در هدایت و کاسـتی از کوردلـی. )نهج الباغـه؛ خطبه ۱۷۶(
در هیاهـوی انقـاب دائمـی و بالنـده در حـوزه علـم و فنـاوری، آنچـه بشـریت را بیش از 
پیـش نسـبت بـه خـود متوجـه سـاخته، ضـرورت توجـه و اهتمـام بـه معنویـت، ارزش های 
راسـتین جهان شـمول فطـری و نیـز اعتقاد بـه جهانی فرامـادی و ازلی سـت؛ از همین منظر، 

بحران هایـی نظیـر خشـونت و جنگ های فراگیـر، قحطی، خشک سـالی، بی پروایـی در زمینه 
مسـائل اخاقـی و دسـت آخر شـیوع عالم گیـر بیمـاری کرونـا، بیـش از گذشـته، بـر ناکافـی 
بـودن علـم بشـری و دسـتاوردهای آن بـرای ارائه یـک حیات طیبه و الگوی زیسـت انسـانی 
شـامل صحـه گـذارده و ابنـاء بشـر را به معنویـت و قدرت ماورایی کـه از منظـر باورمندان به 

ادیـان توحیـدی، همـان ذات اقـدس اله اسـت، معطوف گردانیده اسـت.
قـرآن کریـم و سـنت شـریف احمـدی )ص( و عتـرت طاهرینش )علیهم السـام(، منشـور 
ابـدی و اسـتوار هدایـت بشـر، ودیعتـی اسـت بـس گران قـدر کـه پاسداشـت آن را در وهلـه 
نخسـت ذات حضـرت حـق )جـل و علـی( خـود تضمیـن نمـوده کـه »و انـا له لحافظـون« و 
اینـک وظیفـه هـر مسـلمانی اسـت تـا در بـاور و عمـل، از ثقلین شـریفین پاسـداری نماید و 

حریـم ش را ارج گـذارد.
خـدای را شـاکریم کـه بـر نهـاد انقـاب اسـامی جهاددانشـگاهی منـت گـذارد و توفیق 
خدمتگـزاری بـه سـاحت شـریف کام اهلل المتیـن را بـه مـا ارزانی داشـت. هر چنـد معترفیم 
کـه حـق پاسداشـت ایـن لطـف کریمانه الهـی را به نیکـی به جـای نیاورده ایم که »مـا عرفناه 

حـق معرفته«.
به سـهم خویش ضمن تبریک سـالروز تاسـیس نهاد مبارک سـازمان قرآنی دانشـگاهیان 
کشـور، بـرای تمامـی همـکاران ارجمنـدی که در شـکل گیری، تـداوم و بالندگـی این رویش 
مبـارک نقش آفرینـی داشـته و دارنـد، سپاسـگزاری کـرده و دوام توفیقاتشـان را از رب رحیم 

دارم. مسألت 

پیام تبریک 
 به مناسبت سالروز تاسیس سازمان قرآنی 

دانشگاهیان کشور
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ـــه  ـــهادت گون ـــروج ش ـــبت ع ـــه مناس ـــت:  ب ـــگاهی، 11 اردیبهش ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــام  ـــگاهی پی ـــی جهاددانش ـــاون فرهنگ ـــی، مع ـــد و انقاب ـــد متعه ـــب زاده، هنرمن ـــادر طال ن

ـــرد. ـــادر ک ـــلیتی ص تس
در پیام تسلیت دکتر جمال رحیمیان معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آمده است:

ـــان  ـــش و جری ـــر درخش ـــتارگان پ ـــاب و س ـــی از اصح ـــرخ یک ـــهادت وار و س ـــروج ش ع
ـــه  ـــن ک ـــاد تبیی ـــق جه ـــور و صدی ـــی و راوی صب ـــانه انقاب ـــگ و رس ـــه فرهن ـــاز عرص س
نشـــر معـــارف، ارزش هـــا و آرمان هـــای الهـــی و دفـــاع از انقـــاب اســـامی و جبهـــه 
مقاومـــت را به ویـــژه در حـــوزه بین المللـــی وجهـــه همـــت خـــود قـــرار داده بـــود، در 
ایـــام مـــاه مبـــارک رمضـــان و هم زمـــان بـــا روز شـــکوهمند قـــدس، موجـــب تأســـف و 

ـــد. ـــراوان ش ـــم ف تأل
ـــت خـــود  ـــر پربرک ـــه عم ـــزی را از دســـت داد ک ـــاب اســـامی، عزی ـــی انق ـــه فرهنگ جبه
را خالصانـــه و متواضعانـــه، بـــا اســـتفاده از عنصـــر فرهنگـــی و قـــاب رســـانه و ســـینما، 
ـــمند و  ـــم ارزش ـــامی، مفاهی ـــاب اس ـــای انق ـــدی و آرمان ه ـــاب محم ـــام ن ـــروف اس مص
ـــوی  ـــث، الگ ـــن حی ـــرد و از ای ـــان ک ـــان و آزادگان جه ـــلمانان، مظلوم ـــه مس ـــائل مبتاب مس

تـــام و تمـــام بـــرای جوانـــان هنرمنـــد انقابـــی در حوزه هـــای مستندســـازی، ســـینما، 
تلویزیـــون، روایت گـــری، تحقیـــق و پژوهـــش و مطالعـــات تاریـــخ معاصـــر و جریانـــات و 

ـــت. ـــه آن اس ـــوط ب ـــوالت مرب تح
مرحـــوم نـــادر طالـــب زاده کـــه از هم زمـــان، همراهـــان و رهـــروان شـــهید اهل قلـــم، 
ـــه  ـــش هنرمندان ـــت و نمای ـــازی در ثب ـــژه و ممت ـــگاه وی ـــود، جای ـــی ب ـــی آوین ـــید مرتض س
رخدادهـــای مربـــوط بـــه دفـــاع مقـــدس و محـــور پـــر ارج و قیمـــت مقاومـــت داشـــت 
ــش و  ــودک کـ ــم کـ ــلطه رژیـ ــام سـ ــا نظـ ــانه ای بـ ــی و رسـ ــه قلمـ ــاد و مقابلـ و جهـ
ـــش  ـــش از پی ـــان را بی ـــش ایش ـــور اثربخ ـــرکات حض ـــات و ب ـــتی، خدم ـــروع صهیونیس نامش

می کنـــد. برجســـته تر 
ـــی  ـــر انقاب ـــگ و هن ـــه فرهن ـــن ُدردان ـــدان ای ـــگاهی فق ـــی جهاددانش ـــت فرهنگ معاون
را بـــه خانـــواده، عاقه منـــدان و به ویـــژه جبهـــه فرهنگـــی انقـــاب اســـامی تســـلیت 
می گویـــد و از خداونـــد متعـــال خواســـتاریم تـــا روح پـــاک و مطهـــرش، بـــا عنایـــات 
ـــرار در  ـــان و اب ـــاکان، صالح ـــاورت پ ـــن، در مج ـــدی و معصومی ـــه ه ـــق و ائم ـــرت ح حض

ـــااهلل ـــد. ان ش ـــه باش ـــدی جاودان ـــش اب آرام

پیام تسلیت 
معاونت فرهنگی 
جهاددانشگاهی 

به مناسبت عروج 
شهادت گونه نادر 

طالب زاده

ــاون  ــت:  مع ــگاهی، 11 اردیبهش ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــی  ــا صــدور پیام ــی جهاددانشــگاهی ب ــوزش و کارآفرین آم
ــی  ــتاد را گرام ــم و اس ــام معل ــم، مق ــه مناســبت روز معل ب

داشــت.
در ایـن پیـام دکتر محمدصـادق بیجندی کـه خطاب به 
کلیـه اعضـای هیـات علمی، اسـاتید و مدرسـان همـکار در 
دانشـگاه ها، موسسـات آمـوزش عالـی، مراکـز آمـوزش عالی 
علمـی کاربـردی و مراکـز آموزش هـای تخصصـی و مهارتی 

جهاددانشـگاهی صادر شـده، آمده اسـت؛
در فرهنگــی کــه خداونــد را نخســتین آمــوزگار آدمــی 
ــدس  ــر مق ــی ام ــوران اله ــتین مأم ــی را نخس ــاء اله و انبی
تعلیــم و تربیــت انســان می دانــد، ســخن گفتــن از جایــگاه 

و شــأن »معلــم«، امــری اســت به غایــت خطیــر و دشــوار.
تـــاش  قـــدردان  می تـــوان  چگونـــه  به راســـتی 
ـــت،  ـــم و تربی ـــاد تعلی ـــه جه ـــه در عرص ـــود ک ـــی ب مجاهدان
ـــش،  ـــود خوی ـــرمایه های وج ـــی س ـــری از تمام ـــا بهره گی ب
چشـــمه های عقـــل و عشـــق و ادب متعلّمـــان را بـــه 
جوشـــش درآورده و دفینه هـــای گوهربـــار وجودشـــان 
ــوی،  ــی معنـ ــروت آفرینـ ــا ثـ ــد و بـ ــکوفا می کننـ را شـ
خویـــش  کشـــور  و  جامعـــه  اعتـــای  طایـــه داران 

نـــد؟ می گرد
ــت  ــا دوازده اردیبهش ــان ب ــام هم زم ــن پی ــه ای در ادام
به عنــوان روز بزرگداشــت مقــام معلــم آمــده اســت؛ شــاید 
ــده از  ــر برآم ــم، همــان تعبی ــام معل در وصــف عظمــت مق
تعالیــم دینــی کافــی باشــد کــه: »هرکســی بــه مــن حرفــی 

را بیامــوزد، مــرا بنــده خــود نمــوده اســت«
ــی  ــت مغتنم ــال، فرص ــت ماه هرس ــم اردیبهش دوازده

ــه،  ــتاد فرزان ــره اس ــاد و خاط ــد ی ــن تجدی ــا ضم ــت ت اس
شــهید آیــت اهلل مرتضــی مطهــری، آن معلــم بــزرگ مکتــب 
ــوزگاران  ــاتید و آم ــر اس ــگر دیگ ــامی، ستایش ــاب اس انق
علــم نافــع و رهنمــا کننــدگان آدمــی از ظلمــات جهــل بــه 

ــور دانایــی و فهــم باشــیم. ن
در پایـــان ایـــن پیـــام تصریح شـــده اســـت؛ معاونـــت 
ـــزرگ  ـــن روز ب ـــگاهی ای ـــی جهاددانش ـــوزش و کارآفرین آم
را بـــه همـــه معلمـــان، به ویـــژه اعضـــای هیـــأت علمـــی، 
ــگاه ها،  ــه دانشـ ــکار در مجموعـ ــان همـ ــاتید و مدرسـ اسـ
موسســـات آمـــوزش عالـــی، مراکـــز علمـــی و کاربـــردی 
و مراکـــز آمـــوزش تخصصـــی و مهارتـــی واحدهـــای 
ـــور  ـــر کش ـــامی در سراس ـــاب اس ـــاد انق ـــن نه ـــازمانی ای س
تبریـــک و تهنیـــت گفتـــه، مزیـــد توفیقـــات ایشـــان را 
ـــئلت  ـــدی مس ـــت خداون ـــف و مرحم ـــداوم لط ـــایه ت در س

می نمایـــد.

پیام تبریک معاونت آموزش و کارآفرینی 
جهاددانشگاهی به مناسبت روز معلم
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گزارشی از امضای تفاهم نامه ها و رومنایی از 
دستاوردهای جهاددانشگاهی  در منایشگاه بزرگ 1400

تفاهم

■  آمادگی کامل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی و 
جهاددانشگاهی برای توسعه فعالیت های همه جانبه

■ امضای تفاهم نامه وزارت آموزش وپرورش با 
جهاددانشگاهی در زمینه مدیریت تعارض منافع

■ توسعه همکاری های جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد 
و امالک در راستای تحقق مالکیت معنوی و اقتصاد 

دانش بنیان

■ اخبار کوتاه
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تفاهم

    آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش همکاری های  جهاددانشگاهی

تفاهم

با امضای تفاهم نامه همکاری کلید خورد؛

 آمادگی کامل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی و 
جهاددانشگاهی برای توسعه فعالیت های همه جانبه

اردیبهشـــت:   1۸ عمومـــی جهاددانشـــگاهی،  روابـــط 
تفاهم نامـــه همـــکاری جهاددانشـــگاهی بـــا نیـــروی 
دریایـــی ارتـــش جمهـــوری اســـامی بـــا هـــدف 
ــی،  ــی، آموزشـ ــای علمـ ــعه همکاری هـ ــت و توسـ تقویـ
ـــر  ـــای دکت ـــه امض ـــی ب ـــتغال و پژوهش ـــی و اش کارآفرین
ـــده  ـــی فرمان ـــهرام ایران ـــادار ش ـــی و دری ـــا طیب حمیدرض
ــران  ــامی ایـ ــوری اسـ ــش جمهـ ــی ارتـ ــروی دریایـ نیـ

رســـید.
 

اقتدار اقتصادی و دفاعی کشور باید 
متکی به تولید ملی و فناوری پیشرفته 

خودمان باشد
رییـــس پیشـــین جهاددانشـــگاهی در ایـــن مراســـم 
ـــور  ـــت از کش ـــظ و حراس ـــرای حف ـــه ب ـــن ک ـــان ای ـــا بی ب
ـــد  ـــردم بای ـــرای م ـــت ب ـــاه و امنی ـــاد رف ـــان و ایج عزیزم

ـــن  ـــت: ای ـــی شـــویم گف ـــدار اقتصـــادی و دفاع صاحـــب اقت
اقتـــدار اقتصـــادی و دفاعـــی بایـــد متکـــی بـــه تولیـــد 
ملـــی و تولیـــد ملـــی مـــا نیـــز بـــه فنـــاوری پیشـــرفته 
خودمـــان متکـــی باشـــد تـــا بتوانـــد به صـــورت دائـــم 

ـــد. ـــظ کن ـــود را حف ـــدی خ ـــدی و کارآم روزآم
ــوزه  ــژه در حـ ــوع به ویـ ــن موضـ ــه داد: ایـ وی ادامـ
دفاعـــی اهمیـــت بیشـــتری دارد، زیـــرا هیـــچ کشـــوری 
ـــی را  ـــوزه دفاع ـــه اش در ح ـــتاوردهای فناوران ـــن دس آخری
در اختیـــار دیگـــران قـــرار نمی دهـــد و خودمـــان بایـــد 

صاحـــب اقتـــدار شـــویم.
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــی ب ـــر طیب دکت
از ابتـــدای تشـــکیل خـــود در ســـال ۱۳۵۹ فعالیـــت در 
ــه و  ــی و فناورانـ ــی، علمـ ــعه آموزشـ ــای توسـ زمینه هـ
ــرفت و  ــی پیشـ ــاخت های اصلـ ــه زیرسـ ــی را کـ فرهنگـ
توســـعه هـــر کشـــوری هســـتند در دســـتور کار خـــود 

قـــرارداد گفـــت: در حـــوزه پژوهـــش و فنـــاوری ســـعی 
ـــه  ـــی و فناوران ـــاخص علم ـــای ش ـــام کاره ـــا انج ـــم ب کردی
ـــام  ـــوان انج ـــم ت ـــان دهی ـــا نش ـــردن آن ه ـــردی ک و کارب

کارهـــای بـــزرگ در کشـــور را داریـــم.
وی بـــا ذکـــر مثالـــی از انجـــام اقدامـــات در حـــوزه 
پزشـــکی بـــه درمـــان نابـــاروری، ســـلول درمانـــی، 
ژن درمانـــی اشـــاره کـــرد و گفـــت: در حـــوزه فنـــی و 
ــیار  مهندســـی نیـــز جهاددانشـــگاهی فناوری هـــای بسـ
مهمـــی را در حوزه هـــای مخابـــرات، بـــرق قـــدرت، 
ــاژی و  ــای آلیـ ــیمی، فوالدهـ ــی شـ ــک، مهندسـ مکانیـ
ــوب  ــای خـ ــد زمینه هـ ــه می توانـ ــرده کـ ــد کـ ... تولیـ
ـــد. ـــورمان باش ـــش کش ـــی ارت ـــروی دریای ـــا نی ـــکاری ب هم

رییـــس پیشـــین جهاددانشـــگاهی در ادامـــه بـــه 
توانمندی هـــای ایـــن نهـــاد در حوزه هـــای کشـــاورزی، 
گیاهـــان دارویـــی، تولیـــد بذرهـــای هیبریـــدی، تولیـــد 
ماهـــی و جنیـــن مرغـــوب دام هـــای ســـنگین و نیمـــه 
ـــانی  ـــوم انس ـــوزه عل ـــت: در ح ـــرد و گف ـــاره ک ـــنگین اش س
و اجتماعـــی و همچنیـــن آمـــوزش نیـــز توانمندی هـــای 
ـــود دارد. ـــا وج ـــعه همکاری ه ـــرای توس ـــی ب ـــیار خوب بس

دکتـــر طیبـــی بـــه فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی در 
زمینـــه آموزش هـــای کوتاه مـــدت، علمـــی کاربـــردی و 
ـــا  ـــدف م ـــام ه ـــزود: تم ـــرد و اف ـــاره ک ـــی اش ـــوزش عال آم
ـــت  ـــی تربی ـــا مهارت ـــان ب ـــه فارغ التحصی ـــت ک ـــن اس ای
ـــی  ـــتغال و کارآفرین ـــکل اش ـــازار کار مش ـــه در ب ـــم ک کنی

ـــند. ـــته باش نداش
توانمندی هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا  همچنیـــن  وی 
ــرد:  ــح کـ ــی تصریـ ــوزه فرهنگـ ــگاهی در حـ جهاددانشـ
ـــکار  ـــز اف ـــزاری، مرک ـــه خبرگ ـــتن س ـــا داش ـــاد ب ـــن نه ای
ــه  ــا در زمینـ ــارات و فعالیت هـ ــازمان انتشـ ــنجی، سـ سـ

ــد. ــام می دهـ ــبی انجـ ــای مناسـ ــگری کارهـ گردشـ
پایـــان  در  جهاددانشـــگاهی  پیشـــین  رییـــس 
ــش  ــدای فعالیتـ ــاد از ابتـ ــن نهـ ــت: ایـ ــخنانش گفـ سـ
همکاری هـــای  لجســـتیک  بخـــش  در  مخصوصـــاً 
بســـیار خوبـــی بـــا نیروهـــای مســـلح داشـــته و دارد و 
ـــی و  ـــروی دریای ـــتراتژیک نی ـــت اس ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ب
انـــواع فناوری هایـــی کـــه در آن مـــورد اســـتفاده قـــرار 
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می گیـــرد آمادگـــی کامـــل بـــرای توســـعه فعالیت هـــای 
ــم. ــرو را داریـ ــن نیـ ــا ایـ ــه بـ همه جانبـ

همکاری جهاددانشگاهی و نیروی 
دریایی برای تحقق شعار سال

دریـــادار ایرانـــی نیـــز در ایـــن مراســـم بابیـــان 
ــامی  ــوری اسـ ــی ارتـــش جمهـ ــروی دریایـ ــه نیـ اینکـ
ایـــران از اولویت هایـــش برطـــرف کـــردن دغدغه هـــای 
فرماندهـــی کل قـــوا اســـت گفـــت: از دغدغه هـــای 
ـــت  ـــوده اس ـــران ب ـــواحل مک ـــواره س ـــان هم ـــی ایش اصل
و تاکیـــد دارنـــد کـــه بایـــد نـــگاه ویـــژه ای بـــه ایـــن 

ــیم. ــته باشـ ــواحل داشـ سـ
ـــامی  ـــوری اس ـــش جمه ـــی ارت ـــروی دریای ـــده نی فرمان
ـــرد  ـــام ب ـــعه ن ـــوان گام اول توس ـــوزش به عن ـــران از آم ای
ـــه  ـــی و فناوران ـــعه علم ـــار آن توس ـــه در کن ـــان اینک و بابی
مطـــرح می شـــود گفـــت: یکـــی از راهبردهـــای اصلـــی 
ـــه  ـــه ب ـــران توج ـــامی ای ـــوری اس ـــی جمه ـــروی دریای نی
ـــد  ـــانی بای ـــروی انس ـــار نی ـــانی اســـت و در کن ـــروی انس نی
بـــه بافـــت جمعیتـــی منطقـــه نیـــز توجـــه کنیـــم تـــا 
اقدامـــات اثربخـــش و اثرگـــذاری بیشـــتری داشـــته 

باشـــند.
وی بـــا بیـــان این کـــه ســـواحل مکـــران دروازه 
اقتصـــادی کشـــور اســـت ادامـــه داد: در ایـــن ســـواحل 
محیـــط بســـیار خوبـــی فراهـــم اســـت و بـــا همـــکاری 
را  بزرگـــی  کارهـــای  می توانیـــم  جهاددانشـــگاهی 
در ایـــن مناطـــق انجـــام دهیـــم کـــه بـــرای منطقـــه 

ــد. ــدگار باشـ مانـ
ــی  ــتوانه اصلـ ــه پشـ ــان اینکـ ــی بابیـ ــادار ایرانـ دریـ
نیـــروی انســـانی مـــا در دریاهـــا خانـــواده آن هـــا 
ـــای  ـــوع فعالیت ه ـــه تن ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب ـــتند ادام هس
جهاددانشـــگاهی در سراســـر کشـــور می توانیـــم در 
ایـــن  حوزه هـــای مختلـــف در جهـــت غنی ســـازی 

خانواده هـــا قـــدم برداریـــم.
ـــامی  ـــوری اس ـــش جمه ـــی ارت ـــروی دریای ـــده نی فرمان
ــاز و  ــر، آینده سـ ــد آینده نگـ ــه بایـ ــان اینکـ ــران بابیـ ایـ
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــه داد: بـ ــیم ادامـ ــن باشـ ــده آفریـ آینـ
ــود  ــگاهی وجـ ــه در جهاددانشـ ــی کـ ــا و توانـ ظرفیت هـ
ـــه  ـــم و هم ـــی بروی ـــده آفرین ـــمت آین ـــه س ـــد ب دارد بای
مجموعـــه مـــا در همـــه بخش هـــا آمـــاده توســـعه 

ــاد اســـت. ــا ایـــن نهـ ــا بـ همکاری هـ
وی بابیـــان اینکـــه ماقبـــل از نام گـــذاری شـــعار 
ســـال جـــاری فعالیتمـــان را بـــا راه انـــدازی کارخانـــه 
ــک  ــم و یـ ــاز کردیـ ــهر آغـ ــی در بوشـ ــوآوری دریایـ نـ
ـــم  ـــر می کنی ـــران دای ـــه زودی در ته ـــوآوری را ب ـــز ن مرک

گفـــت: شـــعار ســـالی کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری بـــه 
آن تاکیـــد کـــرده اســـت بـــرای مـــا بســـیار دل چســـب 
ــیر  ــه در مسـ ــد کـ ــان می دهـ ــود و نشـ ــین بـ و دل نشـ

ــم. ــت می کنیـ ــت حرکـ درسـ
فعالیت هـــای  از  تقدیـــر  بـــا  ایرانـــی  دریـــادار 
بـــرای  نهـــاد  ایـــن  جهاددانشـــگاهی  در  جهـــادی 
ـــی  ـــروی دریای ـــا نی ـــکاری ب ـــال در هم ـــعار س ـــق ش تحق
پیش قـــدم شـــده و امیـــدوارم پیونـــد فعالیت هـــا در 

ــد. ــته باشـ ــی داشـ ــرات خوبـ ــک ثمـ ــده نزدیـ آینـ

مهم ترین اهداف این تفاهم نامه 
همه جانبه

ـــکاری  ـــه هم ـــوان ب ـــه می ت ـــن تفاهم نام ـــداف ای از اه
و مشـــارکت در زمینه هـــای پژوهـــش و فنـــاوری و 
ـــتفاده  ـــی و اس ـــوزش و کارآفرین ـــی، آم ـــات تخصص خدم
ــی- ــات علمـ ــا و امکانـ ــل از ظرفیت هـ ــه و متقابـ بهینـ

آموزشـــی و توســـعه همکاری هـــای علمـــی- تحقیقاتـــی 
ــن  ــازمان یافته بیـ ــتمرار تعامـــل سـ ــا اسـ ــه بـ و فناورانـ

نداجـــا و جهاددانشـــگاهی اشـــاره کـــرد.
ــی  ــای پژوهشـ ــی و طرح هـ ــات علمـ ــام مطالعـ انجـ
بـــا توجـــه بـــه نیازهـــای نیـــروی دریایـــی؛ ارائـــه 
و  پژوهش هـــا  اجـــرای  در  تخصصـــی  مشـــاوره های 
ــکاری  ــاوری؛ همـ ــی و فنـ ــی، پژوهشـ ــای علمـ پروژه هـ
انتشـــاریافته های علمـــی و پژوهشـــی؛ اســـتفاده  در 

ــی،  ــن آفرینـ ــی، فـ ــی، تخصصـ ــای علمـ از توانمندی هـ
ــر؛  ــی یکدیگـ ــی و اجرایـ ــی، فرهنگـ ــتغال، آموزشـ اشـ
و  تحقیقـــات  انجـــام  در  مشـــارکت  و  همـــکاری 
ــی  ــی و کارگاهـ ــی مهارتـ ــای آموزشـ ــزاری دوره هـ برگـ
ــدف  ــه هـ ــی جامعـ ــرای توان افزایـ ــازی بـ و توانمندسـ
ــتخدامی،  ــای اسـ ــزاری آزمون هـ ــرا و برگـ ــا؛ اجـ نداجـ
ــا،  ــان نداجـ ــای کارکنـ ــتعداد و توانایی هـ ــنجش اسـ سـ
ـــای  ـــی، توانمندســـازی و رویداده ـــارت افزای ـــای مه دوره ه
تدویـــن  و  تهیـــه  در  همـــکاری  آپـــی؛  اســـتارت 
ــا  ــرای دوره هـ ــزاری و اجـ ــی، برگـ ــای آموزشـ محتواهـ
ــات  ــتفاده از امکانـ ــا اسـ ــاز بـ ــورد نیـ ــای مـ و کارگاه هـ
الکترونیکـــی؛ همـــکاری و مشـــارکت در  یادگیـــری 
فعالیت هـــای سراســـری نوآورانـــه در ارائـــه قالب هـــای 
جدیـــد علمـــی و فرهنگـــی؛ همـــکاری در حوزه هایـــی 
کتاب خوانـــی،  و  کتـــاب  اطاع رســـانی،  قبیـــل  از 
مطالعـــات اجتماعـــی و فرهنگـــی و ... از مهم تریـــن 
موضوعـــات ایـــن تفاهم نامـــه در حوزه هـــای پژوهـــش، 
ـــی و  ـــوزش، کارآفرین ـــی؛ آم ـــات تخصص ـــاوری و خدم فن

ــت. ــی اسـ ــی و اجتماعـ ــتغال و فرهنگـ اشـ
ــز  ــیه ایـــن مراســـم مراکـ گفتنـــی اســـت، در حاشـ
آمـــوزش کوتاه مـــدت جهاددانشـــگاهی در بندرعبـــاس و 
ـــی(  ـــروی دریای ـــم و دوم نی ـــق یک ـــک )مناط ـــدر جاس بن
از طریـــق ارتبـــاط مجـــازی بـــا ایـــن دو شـــهر افتتـــاح 

ـــد. ش
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تفاهم

تفاهم نامـه  اردیبهشـت:   5 روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 
همـکاری مشـترک علمـی، آموزشـی، پژوهشـی و اجرایـی 
زمینـه  در  جهاددانشـگاهی  بـا  آموزش وپـرورش  وزارت 
مدیریـت تعـارض منافـع در آموزش وپـرورش و شناسـایی 
در  فسـادزا  موقعیت هـای  و  منافـذ  انسـداد  و  گلوگاه هـا 
نظـام تعلیـم و تربیـت و مقابلـه یـا مدیریت آن هـا در حدود 
سیاسـت های مصـوب، قوانیـن و مقـررات جـاری بـه امضـا 

. سید ر
موضـوع ایـن تفاهم نامـه یک سـاله، همـکاری مشـترک 
علمـی، آموزشـی، پژوهشـی و اجرایـی در زمینـه مدیریـت 
شناسـایی  نیـز  و  آموزش وپـرورش  در  منافـع  تعـارض 
در  فسـادزا  موقعیت هـای  و  منافـذ  انسـداد  و  گلوگاه هـا 
نظـام تعلیـم و تربیـت و مقابلـه یـا مدیریت آن هـا در حدود 

اسـت. مقـررات جـاری  و  قوانیـن  مصـوب،  سیاسـت های 

جهاددانشگاهی از برکات علمی و 
پژوهشی نظام جمهوری اسامی است

ــه  ــاد و مبادلـ ــن انعقـ ــرورش در آییـ ــر آموزش وپـ وزیـ
بـــا  آموزش وپـــرورش  وزارت  همـــکاری  تفاهم نامـــه 
ـــت  ـــه مدیری ـــرای الیح ـــه اج ـــاره ب ـــا اش ـــگاهی، ب جهاددانش
تعـــارض منافـــع، اظهـــار کـــرد: آموزش وپـــرورش در 

زمـــره پاک تریـــن دســـتگاه های کشـــور اســـت.
دکتــر نــوری بــا اشــاره بــه اهمیــت در نظرگیــری 
ــار  ــازمانی، اظه ــامت س ــتای س ــع در راس ــارض مناف تع
پژوهشــی  و  علمــی  بــرکات  از  جهاددانشــگاهی  کــرد: 
ــوزه  ــاد در ح ــن نه ــت و ای ــامی اس ــوری اس ــام جمه نظ
ــه چــاپ کتــب و تحقیقــات  فعالیت هــای آموزشــی از جمل

ســازمانی فعالیت هــای خوبــی انجــام داده اســت.
اســاس  بــر  داد:  ادامــه  آموزش وپــرورش  وزیــر 

ــا  ــا ب ــش جهاددانشــگاهی ضــرورت دارد ت ــات و دان تحقیق
اســتفاده از دســتاوردهای جهاددانشــگاهی؛ مراکــز جانبــی 
ــگاه ها،  ــم، پژوهش ــای عل ــد؛ موزه ه ــرورش مانن آموزش وپ
پــرورش  کانون هــای  تربیتــی،  و  فرهنگــی  کانون هــای 
ــق  ــرای تحق ــی ب ــان و ... محل ــودکان و نوجوان ــری ک فک

ــود. ــال ش ــعار س ش
وی بــا تاکیــد بــه ایــن کــه بایــد بتــوان مراکــز جانبــی را 
بــه مراکــز دانش پایــه تبدیــل کــرد، ادامــه داد: بــا امضــای 
تفاهم نامــه ای بــا جهاددانشــگاهی در راســتای شــعار ســال 

ایــن امــور عملیاتــی خواهــد شــد.
دکتــر نــوری بــا اشــاره بــه بازدیــد دی مــاه گذشــته خود 
از نمایشــگاه توانمندی هــا و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی 
گفــت: تدویــن کتــب آمــوزش زبــان انگلیســی بــا محتوایــی 
ســازگار بــا فرهنــگ ایرانــی، پیش بینــی کســب وکارها 
ــرای ایجــاد رشــته های مختلــف در هنرســتان ها، تدویــن  ب
ــی  ــدل تعال ــران در م ــان و مدی ــتگی کارکن ــام شایس نظ
مدیریــت از نــکات جالب توجــه در ایــن نمایشــگاه در 

ــود. ــرورش ب ــوزه آموزش وپ ح
وزیــر آموزش وپــرورش دربــاره حکمرانــی شایســته 
ــت  ــای دول ــی از راهبرده ــرد: یک ــوان ک ــی عن ــا متعال ی
ــع بســته  ــارض مناف ــذ تع ــی مناف ــازی اســت. وقت شفاف س
شــود حکمرانــی شایســته و دولــت قــوی تشــکیل می شــود.

وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه حکمرانــی شایســته، ضرورت 
اجــرای قانــون را بــه وجــود مــی آورد، اظهــار کــرد: دولــت 
ــت  ــف اس ــود موظ ــت های خ ــرای سیاس ــتای اج در راس
منافــذ تعــارض منافــع را ببنــدد و در تشــکیل دولــت قــوی 

و مردمــی نیازمنــد اجــرای تعــارض منافــع هســتیم.
کـــه  ایـــن  بیـــان  بـــا  آموزش وپـــرورش  وزیـــر 
ـــی  ـــیار بزرگ ـــتگاه بس ـــه دس ـــن ک ـــا ای ـــرورش ب آموزش وپ
ــت  ــور اسـ ــتگاه های کشـ ــن دسـ ــزو پاک تریـ ــت، جـ اسـ
و اگـــر تخلفـــی وجـــود داشـــته اســـت بـــه دلیـــل عـــدم 
ــن  ــه داد: بنابرایـ ــت، ادامـ ــوده اسـ ــون بـ ــی از قانـ آگاهـ
داشـــتن برخـــورد علمـــی بـــا تعـــارض منافـــع ضـــروری 

اســـت.

توسعه همکاری ها در جهت تحقق شعار سال؛

امضای تفاهم نامه وزارت آموزش وپرورش با 
جهاددانشگاهی در زمینه مدیریت تعارض منافع
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توسعه همکاری های 
جهاددانشگاهی با آموزش وپرورش در 

جهت تحقق شعار سال
دکتـــر طیبـــی در ایـــن مراســـم یکـــی از زمینه هـــای 
ــانی و  ــوم انسـ ــوزه علـ ــگاهی در حـ ــت جهاددانشـ فعالیـ
ـــد و  ـــه خوان ـــت و جامع ـــازی حاکمی ـــی را توانمندس اجتماع
ـــه  ـــن زمین ـــه در ای ـــم ک ـــاش کنی ـــد ت ـــا بای ـــه م ـــت: هم گف
ـــته  ـــی داش ـــت کارای ـــا دول ـــم ت ـــام دهی ـــات الزم را انج اقدام

ـــد. باش
وی بـا بیـان ایـن کـه یکـی از موضوعـات مهـم در همـه 
دنیـا در زمینـه توانمندسـازی جامعـه و حاکمیـت، تعـارض 
منافع اسـت، ادامه داد: در همین راسـتا مرکز توانمندسـازی 
حاکمیت و جامعه در جهاددانشـگاهی شـکل گرفت و در آن 
یـک مطالعه بسـیار جامع انجام دادیم که در سـایر کشـورها 
کـه چگونـه بـا ایـن موضوع برخـورد کردنـد و تجـارب آن ها 
در زمینـه چیسـت و در ایـن رابطـه گزارش هـای مختلفـی 

نیز تهیه شـده اسـت.
رییـس پیشـین جهاددانشـگاهی بـا بیان این کـه با توجه 
بـه اهتمـام دولـت سـیزدهم در امـر مبـارزه بـا فسـاد، بـه 
آیـت اهلل دکتـر رئیسـی رییس جمهور اعـام آمادگـی کردیم 
کـه می توانیـم در زمینـه تعـارض منافـع همکاری گسـترده 
داشـته باشـیم، گفـت: ایشـان نیـز اسـتفاده از ظرفیت هـای 
در  کـه  دادنـد  ارجـاع  اول  معـاون  بـه  را  جهاددانشـگاهی 
نهایـت ایـن موضـوع در قالـب بخشـنامه ای بـه وزارتخانه هـا 

و دسـتگاه های اجرایـی ابـاغ شـد.
دکتـر طیبـی بـا بیـان ایـن کـه در ایـن زمینـه بـا ۸۶ 
و  سـازمان   ۲۴ کـه  شـد  مکاتبـه  سـازمان  و  وزارتخانـه 
وزارتخانـه نماینـدگان خـود را معرفـی کردنـد، ادامـه داد: 
پرسشـنامه هایی بـرای تعییـن مصادیـق همـکاری و تهیـه 
نیـز در  اقدامـات دیگـری  و  تدویـن شـده  دسـتورالعمل ها 

دسـت انجـام اسـت.
کـه  خرسـندیم  بسـیار  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
آموزش وپـرورش جـزو اولیـن دسـتگاه هایی اسـت کـه حتی 
قبـل از بخشـنامه ورود جـدی بـه موضـوع تعـارض منافـع 

داشـته اسـت، گفـت: از اهمیتی کـه آموزش وپـرورش به این 
موضـوع داده اسـت قدردانـی می کنـم و بـا توجه بـه اهمیت 
زیرسـاختی آموزش وپـرورش بـرای تربیـت فرزندانمـان این 

موضـوع بسـیار اهمیـت دارد.
رییـس پیشـین جهاددانشـگاهی بـا بیـان این کـه تاش 
وزارت  بـا  خوبـی  همـکاری  گذشـته  همچـون  می کنیـم 
بـه  توجـه  بـا  داد:  ادامـه  باشـیم،  داشـته  آموزش وپـرورش 
اهمیـت و جایـگاه ایـن وزارتخانـه، ایـن همـکاری را وظیفـه 
خـود می دانیـم و امید اسـت ایـن همکاری ها گسـترش یابد.

آموزش وپـرورش  وزیـر  از  تشـکر  بـا  همچنیـن  وی 
دسـتاوردهای  و  توانمندی هـا  نمایشـگاه  از  بازدیـد  بـرای 
جهاددانشـگاهی در دی مـاه سـال گذشـته، افـزود: بـا توجـه 
تجاری سـازی  و  فناورانـه  و  علمـی  توانمندی هـای  بـه 
آن هـا توسـط جهاددانشـگاهی زمینـه همکاری هـای بسـیار 
گسـترده ای بیـن ایـن نهـاد و وزارت آموزش وپـرورش وجود 
دارد کـه بـه زودی بـا امضـای تفاهم نامـه ای در زمینه تحقق 

می یابـد. توسـعه  همکاری هـا  ایـن  سـال  شـعار 

جزئیات شناسایی 1۸4 مشمول تعارض 
منافع در آموزش وپرورش

معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزارت آموزش وپـرورش 
نیـز در این مراسـم گفـت: وزارت آموزش وپـرورش در بخش 
تعـارض منافع به طور اسـتمرار و چندمرحلـه ای کار را دنبال 
کـرد و در ابتـدا نزدیک تریـن افـراد را بررسـی کـرد که ۱۸۴ 

مشـمول بخشنامه شناسـایی شدند.
دکتــر قاســم احمــدی الشــکی معــاون حقوقــی و 
ــر  ــرد: ب ــار ک ــرورش اظه ــس وزارت آموزش وپ ــور مجل ام
ــی کــه از گذشــته در راســتای  ــای پیگیری هــای فراوان مبن
جلوگیــری از اتــاف منابــع، افزایــش اعتمــاد عمومــی 
ــام  ــدی نظ ــامت و کارآم ــای س ــی و ارتق ــام سیاس به نظ
ــخصی  ــع ش ــوء مناف ــر س ــن تأثی ــتیم و همچنی اداری داش
و ثانویــه بــر نحــوه انجــام وظایــف و اختیــارات حرفــه ای و 
قانونــی، بــه دنبــال آن بودیــم تــا بحــث مدیریــت تعــارض 
منافــع را در وزارت آموزش وپــرورش به درســتی دنبــال 

کنیــم. چــرا کــه توجــه بــه ایــن عوامــل موجبــات رشــد و 
ــی آورد. ــم م ــور را فراه ــعه کش توس

وی ادامـه داد: الیحـه مدیریت تعارض منافـع چندباره به 
مجلـس رفت یکبـار ۴ آذر ۹۸، ۲۱ تیرمـاه ۱۳۹۹ که نتیجه 
آن ۲۲ فروردیـن ۱۴۰۱ بـود که یک فوریـت آن با رأی ۱۷۵ 
نماینـده موافـق تصویـب شـد و برای بررسـی به کمیسـیون 
مربوطـه رفـت؛ امـا آموزش وپـرورش جلوتـر از این هـا ایـن 
طـرح را بـا قوانیـن و بخشـنامه هایی کـه می شـد بـا جدیت 

دنبـال کرد.
بـرای شناسـایی  اضافـه کـرد:  احمـدی الشـکی  دکتـر 
اسـتمرار  به صـورت  منافـع  تعـارض  موقعیت هـای  رفـع  و 
اول،  مرحلـه  در  کردیـم؛  دنبـال  را  کار  چندمرحلـه ای  و 
مطابـق بخشـنامه هایی کـه بـا محوریـت معاونت انجام شـده 
بـود اقـدام بـه اجـرا کردیـم تـا آن هایـی کـه در وهلـه اول، 
نزدیک تریـن افـراد هسـتند، بتوانیـم تعییـن تکلیـف کنیـم.

وی گفـت: در ایـن راسـتا ۱۸۴ مشـمول ایـن بخشـنامه 
شناسـایی شـدند کـه یـا بـا آن هـا خداحافظـی شـد یـا آن 
امکانـات در اختیـار کـه بهانـه تعـارض منافـع بـود را رهـا 

ند. کرد
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت آموزش وپــرورش 
ادامــه داد: ایــن افــراد شــامل یــک معــاون وزیــر، ۵ 
ــر نواحــی، ۱۶  ــتان، ۳۷ مدی ــرورش اس ــرکل آموزش وپ مدی
ــس اداره،  ــی، ۸ رئی ــاون آموزش ــی، ۴۹ مع ــاون پرورش مع
ــس اداره،  ــناس، ۲ رئی ــئول، ۲۳ کارش ــناس مس ۱۹ کارش
۴ کارشــناس مســئول و ۲۰ کارشــناس بودنــد و در نهایــت 
۱۰۶ توقــف فعالیــت، ۶۱ اســتعفا، ۳ مــورد بازنشســتگی، ۷ 
ــر  ــهام و ۴ تغیی ــال س ــی، ۳ انتق ــاون آموزش ــن مع جایگزی

ــده انجــام شــد. نماین
ــه دوم  ــرد: در مرحل ــه ک ــکی اضاف ــدی الش ــر احم دکت
حســب پیگیــری وزیــر آموزش وپــرورش ایــن موضــوع 
ــد  ــته ش ــث گذاش ــه بح ــن ب ــورای معاونی ــار در ش ــد ب چن
ــا  ــا جهاددانشــگاهی ب ــت دســتور داد همــکاری ب و در نهای
ــف دارد،  ــه در حوزه هــای مختل ــی ک ــه ظرفیت های توجــه ب
آغــاز شــود کــه چنــد جلســه بــا جهاددانشــگاهی داشــتیم و 

ــد. ــا ش ــه امض ــن تفاهم نام ای



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

18
ه7

مار
│ش

وم
وس

ت 
یس

ل ب
سا

98
تفاهم

ـــس  ـــت: ریی ـــگاهی، 10 اردیبهش ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
جهاددانشـــگاهی در مراســـم امضـــای تفاهم نامـــه بـــا 
ســـازمان ثبت اســـناد و امـــاک کشـــور ابـــراز امیـــدواری 
ـــق  ـــتای تحق ـــی در راس ـــد گام ـــه بتوان ـــن تفاهم نام ـــه ای ک
ـــه  ـــور ک ـــان در کش ـــاد دانش بنی ـــوی و اقتص ـــت معن مالکی

ـــد. ـــت، باش ـــده اس ـــد ش ـــه آن تاکی ـــز ب ـــال نی ـــعار س در ش
جهانـــی  روز  همایـــش  برگـــزاری  بـــا  هم زمـــان 
ـــن  ـــل از مخترعی ـــن تجلی ـــتین آیی ـــری و نخس ـــت فک مالکی
و طراحـــان صنعتـــی جـــوان، تفاهم نامـــه همـــکاری 

ــناد و  ــازمان ثبت اسـ ــا سـ ــگاهی بـ ــترک جهاددانشـ مشـ
امـــاک کشـــور بـــه امضـــای دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی 
ـــی  ـــن بابای ـــر حس ـــگاهی و دکت ـــین جهاددانش ـــس پیش ریی
معـــاون قـــوه قضائیـــه و رئیـــس ســـازمان ثبت اســـناد و 

امـــاک کشـــور رســـید.
 موضـــوع ایـــن تفاهم نامـــه چهارســـاله، همـــکاری 
مشـــترک در زمینه هـــای پژوهـــش و فنـــاوری، آمـــوزش 
ــتای  ــاخت های الزم در راسـ ــاد زیرسـ ــی، ایجـ و کارآفرینـ
اشـــتغال و کارآفرینـــی، امـــور فرهنگـــی، خدمـــات 
مشـــاوره ای و تخصصـــی به منظـــور طراحـــی، اجـــرا 
و نظـــارت و پایـــش پروژه هـــای ســـازمانی و ارتقـــاء 

ــت. ــازمانی و... اسـ ــاختارهای سـ سـ

توسعه همکاری جهاددانشگاهی با 
سازمان ثبت اسناد و اماک در راستای 

تحقق مالکیت معنوی
دکتـــر طیبـــی در ایـــن مراســـم بـــا بیـــان ایـــن کـــه 
جهاددانشـــگاهی فعالیـــت خـــود را از ســـال ۱۳۵۹ در 
زمینه هـــای تولیـــد علـــم و فنـــاوری و انجـــام تحقیقـــات 
ـــه  ـــزود: س ـــرد اف ـــاز ک ـــا آغ ـــازی آن ه ـــار س ـــردی و تج کارب
پـــارک علـــم و فنـــاوری و تعـــداد زیـــادی مراکـــز رشـــد 
و شـــرکت های نـــوآور و فنـــاور زیـــر نظـــر ایـــن نهـــاد 
ـــازمانی  ـــای س ـــا و واحده ـــه در آن ه ـــد ک ـــغول فعالیتن مش
جهاددانشـــگاهی محصـــوالت بســـیاری تولیـــد می شـــود.

توسعه همکاری ها در جهت تحقق شعار سال؛

توسعه همکاری های جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و 
امالک در راستای تحقق مالکیت معنوی و اقتصاد دانش بنیان
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ــه  ــاره بـ ــا اشـ رییـــس پیشـــین جهاددانشـــگاهی بـ
اهمیـــت موضـــوع مالکیـــت معنـــوی گفـــت: یکـــی از 
ــا حفـــظ مالکیـــت معنـــوی محصـــوالت  مشـــکات مـ
ـــخص  ـــد مش ـــرا بای ـــت، زی ـــاد اس ـــن نه ـــده در ای تولیدش
ـــد  ـــوالت تولی ـــاوری و محص ـــوق فن ـــه حق وحق ـــود ک ش
ـــه در  ـــرایطی ک ـــم در ش ـــان، آن ه ـــط محقق ـــده توس ش
اســـتخدام جهاددانشـــگاهی هســـتند و دســـتمزد و 
ــه  ــه چـ ــد، بـ ــان را گرفته انـ ــان فعالیتشـ ــاداش زمـ پـ

صـــورت اســـت.
ــن  ــل ایـ ــرای حـ ــه بـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
تدویـــن  آیین نامـــه ای  جهاددانشـــگاهی  در  موضـــوع 
کرده ایـــم، ادامـــه داد: امـــا در هنـــگام اجـــرا بـــه دلیـــل 
آن کـــه تعییـــن ایـــن حقـــوق بســـیار ســـخت اســـت و 
پیچیدگی هـــای خـــاص خـــود را دارد، بـــا مشـــکاتی 

می شـــویم. مواجـــه 
دکتـــر طیبـــی در ادامـــه بـــا بیـــان ایـــن کـــه تولیـــد 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــی بزرگ ـــه کار تیم ـــول فناوران ـــک محص ی
ـــن  ـــت: در ای ـــتند گف ـــل هس ـــی در آن دخی ـــل مختلف عوام
ـــرای  ـــران ب ـــردن مدی ـــع ک ـــکات قان ـــی از مش ـــیر یک مس
ــر  ــت و از دیگـ ــه اسـ ــزرگ فناورانـ ــای بـ ــام پروژه هـ انجـ
ــاره  ــه بازاریابـــی محصـــوالت اشـ ــوان بـ مشـــکات می تـ

ـــرد. ک
رییـــس پیشـــین جهاددانشـــگاهی افـــزود: فعـــاالن در 
اداره مالکیـــت معنـــوی نقـــش بســـیار ارزنـــده، حســـاس 
ـــد  ـــول بای ـــک محص ـــی ی ـــرای ارزیاب ـــد و ب ـــی دارن و مهم

جوانـــب مختلـــف آن را بســـنجند.
ــاره بـــه تفاهم نامـــه جهاددانشـــگاهی بـــا  ــا اشـ وی بـ
ـــاد  ـــن نه ـــت: ای ـــور گف ـــاک کش ـــناد و ام ـــازمان ثبت اس س
ــه  ــی و فناورانـ ــوان علمـ ــه تـ ــه ای کـ ــوان مجموعـ به عنـ
ـــز  ـــی نی ـــانی و اجتماع ـــوم انس ـــوزه عل ـــی دارد و در ح خوب
ــر دارد  ــد در نظـ ــام می دهـ ــده ای انجـ ــای ارزنـ فعالیت هـ
ــی  ــای آموزشـ ــه در حوزه هـ ــن تفاهم نامـ ــای ایـ ــا امضـ بـ
و ارتقـــا عملکـــرد و بهـــره وری و به ویـــژه در حـــوزه 
فناوری هـــای جدیـــد بـــه کمـــک ســـازمان ثبت اســـناد و 

امـــاک کشـــور و ســـازمان مالکیـــت معنـــوی آیـــد.
دکتـــر طیبـــی در پایـــان ســـخنانش ابـــراز امیـــدواری 
ــه بتوانیـــم گامـــی در  ــای ایـــن تفاهم نامـ ــا امضـ ــه بـ کـ
ـــان  ـــاد دانش بنی ـــوی و اقتص ـــت معن ـــق مالکی ـــتای تحق راس
ـــم. ـــده، برداری ـــد ش ـــه آن تاکی ـــز ب ـــال نی ـــعار س ـــه در ش ک

حـــل مشـــکات ثبتـــی شـــرکت های دانش بنیـــان در 
ـــان ـــن زم کمتری

ــد  ــت: بعـ ــم گفـ ــن مراسـ ــز در ایـ ــی نیـ ــر بابایـ دکتـ

ــد،  ــوان »تولیـ ــت عنـ ــاری تحـ ــال جـ ــذاری سـ از نام گـ
ـــردی  ـــورای راهب ـــک ش ـــن« ی ـــتغال آفری ـــان و اش دانش بنی
در ســـازمان ثبت اســـناد و امـــاک کشـــور تشـــکیل 
دادیـــم تـــا مشـــکات شـــرکت های دانش بنیـــان را 

ــم. ــام دهیـ ــریفات اداری انجـ ــدون تشـ بـ
رییـــس ســـازمان ثبـــت اســـناد و امـــاک کشـــور بـــا 
بیـــان ایـــن کـــه دو میلیـــون شـــرکت و موسســـه ثبـــت 
ـــم  ـــد بپذیری ـــا بای ـــه داد: ام ـــم، ادام ـــور داری ـــده در کش ش
ـــن  ـــه در همی ـــتند ک ـــوری هس ـــا ص ـــیاری از آن ه ـــه بس ک
ــکیل  ــا تشـ ــایی آن هـ ــرای شناسـ ــی بـ ــه کارگروهـ زمینـ

داده ایـــم.
وی تعـــداد شـــرکت های دانش بنیـــان در کشـــور را 
۶ هـــزار ۶۵۵ شـــرکت ذکـــر کـــرد و گفـــت: در راســـتای 
ـــری در  ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق ـــال و منوی ـــعار س ـــق ش تحق
ـــاً در  ـــوزه را مخصوص ـــن ح ـــاالن ای ـــکات فع ـــیم مش تاش

ـــم. ـــرف کنی ـــکان برط ـــد ام ـــی در ح ـــه ثبت زمین
ـــا  ـــم ب ـــن مراس ـــری از ای ـــش دیگ ـــت، در بخ ـــی اس گفتن
ـــگاه  ـــس دانش ـــی ریی ـــدی طهرانچ ـــر محمدمه ـــور دکت حض
آزاد اســـامی و دکتـــر علـــی آقامحمـــدی عضـــو مجمـــع 
ـــن و  ـــل از مخترعی ـــن تجلی ـــام، آیی تشـــخیص مصلحـــت نظ

ـــد. ـــزار ش ـــوان برگ ـــی ج ـــان صنعت طراح
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سازمان جهاددانشگاهی تهران 
با شرکت »صبا باتری«

 1۸ تهـران،  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
باتـری،  صبـا  شـرکت  درخواسـت  بـه  بنـا  اردیبهشـت: 
پیشـنهاد طـرح تحقیقاتـی با عنـوان »نمونه سـازی باتری 
سـرب – کربـن« برای شـرکت ارسـال شـد و مـورد تأیید 
نهایـی قـرار گرفـت و قرارداد اجـرای این طـرح تحقیقاتی 
بـه مـدت زمـان ۱۲ مـاه از طرف شـرکت »صبـا باتری« و 

سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران بـه امضـا رسـید.
ایـن قـرارداد در گروه پژوهشـی شـیمی کاربـردی و با 

مسـئولیت دکتـر هـادی قاسـمی اجرا می شـود.
بیشـتر،  مانـدگاری  سـریع تر،  شـارژ  اسـت،  گفتنـی 
اسـتهاک کمتـر و طول عمر بیشـتر از مزایـای باتری های 
»سـرب – کربـن« نسـبت بـه باتری هـای تولیـدی کنونی 

شـرکت )از جنس سـرب اسـید( اسـت.

■■■

جهاددانشگاهی مازندران با اداره 
کل ورزش و جوانان استان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی مازنـدران، 20 اردیبهشـت: 
از انعقـاد قـرارداد جهاددانشـگاهی مازنـدران بـا اداره کل 
ورزش و جوانان اسـتان جهت برگزاری دوره های آموزشـی 
قبـل، حیـن و بعـد از ازدواج برای جوانان اسـتان خبر داد.

آموزشـی  معـاون  کیادهـی  سـاداتی  مرتضـی  سـید 
جهاددانشـگاهی مازنـدران اظهـار کـرد: جهـت برگـزاری 
دوره هـای آموزشـی قبـل، حیـن و بعـد از ازدواج بـرای 
جوانـان اسـتان قـراردادی در اجرای این مهم بـا اداره کل 

ورزش و جوانـان مازنـدران منعقـد شـد.
آموزشـی  معاونـت  قـرارداد  ایـن  در  افـزود:  وی 
جهاددانشـگاهی مازنـدران متعهـد شـد ۲۱۶ کارگاه برای 
جوانان بین ۱۵ تا ۳۵ سـال در سـطح اسـتان برگزار کند.

شـامل  آموزشـی  دوره  ایـن  کـرد:  تصریـح  سـاداتی 
آمـوزش مهارت هـای زندگـی قبـل، حین و پـس از ازدواج 

اسـت کـه در سـطح اسـتان برگـزار خواهـد شـد.

■■■
 

جهاددانشگاهی همدان و اداره کل 
بهزیستی استان

اردیبهشـت:   21 همـدان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
بـا انعقـاد ۴ قـرارداد آموزشـی بیـن اداره کل بهزیسـتی 
آموزشـی  دوره هـای  اسـتان  جهاددانشـگاهی  و  همـدان 
کارکنـان خانه هـای کـودکان و نوجوانـان توسـط معاونت 

آموزشـی جهاددانشـگاهی در حـال برگـزاری اسـت.
معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی همـدان ضمن اعام 
امضـا ایـن قراردادهـا گفـت: دوره هـای آموزشـی کارکنان 
خانه هـای کـودکان و نوجوانـان اسـتان، تحـت نظـر اداره 
کل بهزیسـتی، توسـط معاونت آموزشـی جهاددانشـگاهی 

همـدان از اول اردیبهشـت در حـال برگزاری اسـت.

عبـداهلل میرزابیگـی اظهـار کـرد: تعـداد ۱۵۰ نفـر در 
ایـن دوره هـای آموزشـی شـرکت خواهنـد کـرد و جهـت 
بـه  قـادر  کـه  افـرادی  کننـدگان  شـرکت  حـال  رفـاه 
حضـور در کاس نیسـتند امـکان حضـور آناین برایشـان 

اسـت. شـده  برنامه ریـزی 

■■■

جهاددانشگاهی تهران
 با شرکت راه اندازی و بهره برداری 

صنایع نفت »اویکو«
 25 تهـران،  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
اردیبهشـت: دکتر کمبرانی رییس سـازمان جهاددانشگاهی 
راه انـدازی  مدیرعامـل شـرکت  مؤمنـی  و سـعید  تهـران 
حاشـیه  در   )OICO( نفـت  صنایـع  بهره بـرداری  و 
بیست وششـمین نمایشـگاه بین المللی نفـت، گاز، پاالیش 
و پتروشـیمی در محـل غرفـه شـرکت اویـک، تفاهم نامـه 
همـکاری آموزشـی، پژوهشـی و مشـارکتی امضـا کردنـد.

و  فناورانـه  فعالیت هـای  ضـرورت  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
دانش بنیـان گفـت: امیـد مـی رود بتوانیـم زمینـه اقدامات 
در  جهاددانشـگاهی  تجـارب  از  اسـتفاده  بـرای  خوبـی 
شـرکت اویکـو در حـوزه آمـوزش فراهـم کنیـم کـه برای 

صنعـت نفـت سـودمند باشـد.
ایـن  در  تهـران  جهاددانشـگاهی  سـازمان  رییـس 
تفاهم نامـه  ایـن  امضـای  از  خرسـندی  ابـراز  بـا  آئیـن 
از  تهـران  جهاددانشـگاهی  سـازمان  کـرد:  خاطرنشـان 
بزرگ تریـن سـازمان های حـوزه آموزشـی و پژوهشـی در 

اسـت. جهاددانشـگاهی 
شـرکت  مدیرعامـل  مؤمنـی  مراسـم  ایـن  ادامـه  در 
راه انـدازی و بهره بـرداری صنایـع نفـت )OICO( بـا ابراز 
خرسـندی از همـکاری بـا جهاددانشـگاهی تهـران تصریح 
کـرد: راه توسـعه و روزآمـد و فنـاور شـدن صنعـت نفت از 

مسـیر دانشـگاه می گـذرد.
مدیرعامـل شـرکت راه انـدازی و بهره بـرداری صنایـع 
اویکـو  شـرکت  همـکاری  تجربـه  بـه  اشـاره  بـا  نفـت 
و  روابـط  توسـعه  گفـت:  تهـران  جهاددانشـگاهی  بـا 
همـکاری بیشـتر به منظـور اسـتفاده از بیشـتر از امکانـات 
ارتبـاط  سیاسـت  بـا  همسـو  تهـران  جهاددانشـگاهی 
نزدیک تـر بیـن صنعـت نفـت و دانشـگاه، در دسـتور کار 
قـرار دارد و راه توسـعه و روزآمـد و فنـاور شـدن صنعـت 
نفـت به منظـور اسـتفاده از فناوری هـای نویـن با اسـتفاده 
از تجربیـات دانشـگاه رقـم می خـورد که بایـد روزبه روز در 

ایـن مسـیر گام برداریـم.

■■■

ورود پارک علم و فناوری البرز 
جهاددانشگاهی به توسعه 

انرژی های پاک و تولید المپ های 
LED نسل جدید

روابـط عمومـی پارک علـم و فنـاوری البرز، 2۸ اردیبهشـت: 
دانش بنیـان  شـرکت  و  عـام(  )سـهامی  شـهاب  شـرکت 
گرین برق از شـرکت های مسـتقر در پـارک علم و فناوری 
البـرز جهاددانشـگاهی با امضـای قراردادهـای جداگانه ای 
در سـه حـوزه مختلـف پژوهشـی و تحقیقـات کاربـردی، 
تلویزیون هـای  تولیـد  و  طراحـی  در  را  خـود  همـکاری 
هوشـمند و آنتن هـای نـا اقلیدسـی و تولیـد انبـوه نسـل 

جدیـد المپ هـای LED آغـاز کردنـد.

همچنیـن مرکـز پژوهشـی گریـن بـرق بـا پژوهشـگاه 
و  تحقیقـات  علـوم  وزارت  بـه  )وابسـته  انـرژی  و  مـواد 
فنـاوری( و شـرکت ذوب آهـن بریـس )سـهامی خـاص( 
فناوری هـای  توسـعه  در  را  جداگانـه ای  تفاهم نامه هـای 
مرتبـط بـا انرژی هـای تجدیـد پذیـر و طراحـی و سـاخت 
نیروگاه هـای برق هیبریدی خورشـیدی و بادی در سـایت 
مجتمـع صنعتـی ذوب آهـن بریـس بـا هدف تأمیـن برق 

مـورد نیـاز صنعـت امضـا کردند.
ایـن  توسـعه  و  تولیـد  قـرارداد  انعقـاد  مراسـم  در 
فناوری هـا کـه بـا حضـور مهندس مهـدی عباسـی رییس 
موضوعـات  شـد،  برگـزار  البـرز  فنـاوری  و  علـم  پـارک 
انـواع  تولیـد  و  طراحـی  شـامل؛  قراردادهـا  مختلـف 
المپ هـای نسـل جدیـد LED، طراحـی و تولیـد نسـل 
جدیـد تلویزیون هـای هوشـمند و طراحـی و تولیـد نسـل 
جدیـد آنتن هـای نـا اقلیدسـی در قالـب سـه قـرارداد از 
سـوی شـرکت های شـهاب و گریـن بـرق به امضاء رسـید.

مسـتقر  بـرق  گریـن  شـرکت  بـا  تفاهم نامـه  امضـای 
در پـارک علـم و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی نیـز در 
راسـتای بسـط و توسـعه فناوری های بومی و کاربردی در 
حـوزه گسـترش فناوری هـای انـرژی تجدیـد پذیـر بومی 

بسـیار پیشـرو و مفیـد خواهـد بود.
 

■■■

جهاددانشگاهی مازندران
 با کمیته امداد استان در حوزه 

اشتغال
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی مازنـدران، 2۸ اردیبهشـت: 
جهاددانشـگاهی  رییـس  شـافعیان  محمدرضـا  مهنـدس 
مازنـدران، در نشسـتی بـا حجت االسـام بشـیر عالیشـاه 
مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان که در 
ایـن واحـد برگـزار شـد، اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی بـا 
آمـوزش هدفمنـد و هدایـت شـده می توانـد تعامـل خوبی 
در راسـتای تربیـت مشـاغل خانگی و آموزش هـای مرتبط 

باشد. داشـته 
انعقـاد  از  مازنـدران  جهاددانشـگاهی  رییـس 
تفاهم نامـه ای بـا کمیتـه امـداد خبـر داد و گفـت: در ایـن 
راسـتا و بـر اسـاس منویـات رهبـری و تولیـد دانش بنیان 
و اشـتغال آفریـن، جهاددانشـگاهی مازنـدران می تواند در 

باشـد. کمک کننـده  خـرد  مشـاغل  آمـوزش  بحـث 
ماننـد  نهـاد مقدسـی  داد:  ادامـه  مهنـدس شـافعیان 
کمیتـه امـداد اقدامـات خوبـی در راسـتای مشـاغل خـرد 
انجـام داده و جهاددانشـگاهی می توانـد با آمـوزش بهینه، 
توسـعه مشـاغل خانگـی را هدفمنـد کنـد و در این راسـتا 
تقویـت پیشـران ها حائـز اهمیـت بـوده و ارائـه تسـهیات 
هدفمند به کارآفرینان در اشـتغال زایی و توسـعه مشـاغل 

خـرد نقـش مهمـی ایفـا می کند.
در ادامـه ایـن نشسـت حجت االسـام بشـیر عالیشـاه 
رییـس کمیتـه امـداد مازنـدران با اشـاره به مطالبـه مقام 
معظـم رهبـری و نام گـذاری سـال تولیـد، دانش بنیـان و 
اشـتغال آفریـن، بحـث اشـتغال را مهـم دانسـت و گفـت: 
در  و  اسـت  پیشـتاز  اشـتغال،  بحـث  در  امـداد  کمیتـه 
کارگـروه اشـتغال اسـتان مازنـدران، چنـد سـال متمادی 
بـا اجـرای طرح هـای مختلـف، رتبـه برتـر اسـتان و رتبـه 

کشـوری را کسـب کـرده اسـت.
وی، بـا بیـان این که توسـعه مشـاغل مسـتلزم همدلی، 
اتحـاد، وحـدت و یکدلـی اسـت، اظهـار کـرد: بـا توجه به 
امیدواریـم در بخـش  بـا جهاددانشـگاهی  امـروز  جلسـه 
آمـوزش بتوانیـم برنامه ریزی هـای خوبـی داشـته باشـیم.

                         اخبار کوتاه
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ایسپا و انجمن متخصصان روابط 
عمومی

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی، 2۸ اردیبهشـت: نخسـتین 
جشـن ملـی روابـط عمومـی در روز ارتباطـات و روابـط 
عمومـی بـه همـت انجمـن متخصصـان روابـط عمومـی و 
برخـی از سـازمان ها و نهادهـا در تاالر وحدت برگزار شـد.

در ایـن همایـش که با شـرکت مدیران روابـط عمومی 
ادارات و سـازمان های دولتـی و خصوصـی، اسـاتید حـوزه 
ارتباطـات و دکتـر سـید سـعیدرضا عاملـی دبیـر شـورای 
دانشـگاه  ارتباطـات  اسـتاد  و  فرهنگـی  انقـاب  عالـی 
تهـران برگـزار شـد، نتایـج نظرسـنجی ایسـپا از مدیران و 

کارشناسـان روابـط عمومـی کشـور ارائه شـد.
همچنیـن در ایـن مراسـم، از تفاهم نامـه بیـن مرکـز 
روابـط  متخصصـان  انجمـن  و  جهاددانشـگاهی  ایسـپا 
عمومـی رونمایـی شـد و مرکـز افکار سـنجی دانشـجویان 
ایـران )ایسـپا( بـه خاطـر کمـک بـه پیشـبرد و اعتـای 

روابـط عمومـی مـورد تقدیـر قـرار گرفـت.

■■■
 

کریدور فناوری تا بازار با پارک علم 
و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه

جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  علـم  پـارک  عمومـی  روابـط 
کرمانشـاه، ۳1 اردیبهشـت: کریـدور فنـاوری تا بـازار و پارک 
تفاهم نامـه  کرمانشـاه،  جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  علـم 
همـکاری بـا موضـوع ایجـاد بسـتر همـکاری و هم افزایـی 

در زیسـت بوم فنـاوری اسـتان امضـا کردنـد.
در ایـن تفاهم نامـه کـه بیـن دکتـر عمـاد احمدونـد 
مدیـر کریـدور فنـاوری تـا بـازار و دکتـر سـیامک آزادی 
رییـس پـارک علـم و فنـاوری جهاددانشـگاهی کرمانشـاه 
منعقـد شـد بـر تقویـت و توسـعه فرهنـگ دانش بنیـان، 
توسـعه  جهـت  اثربخـش  و  کیفیـت  بـا  خدمـات  ارائـه 
دانش بنیـان  شـرکت های  محصـوالت  صادراتـی  بـازار 
و فنـاور، کمـک بـه شـکل گیری، رشـد و اجـرای برنامـه 
کسـب وکارهای نوپـا و دانش بنیـان مـورد عاقـه طرفین و 
هدایـت و حمایت از کسـب وکارهای نوپـا و کارآفرینان در 

راسـتای نیازهـا و اهـداف مشـترک تاکیـد شـد.
بـر اسـاس ایـن تفاهم نامـه همـکاری موسسـه خدمات 
فنـاوری تـا بـازار ایرانیـان متعهـد بـه اجـرا و برگـزاری 
رویدادهـای مـورد نیاز پـارک در این حوزه شـد همچنین 
اسـتفاده از ظرفیت هـای حمایتی این شـرکت در راسـتای 
برگزاری جلسـات مشـاوره ای و دوره های آموزشـی پارک، 
معرفـی مشـاوران و کارگـزاران ارائه خدمـات تخصصی به 
شـرکت های دانش بنیـان و واحدهـای فناور، همـکاری در 
برگـزاری دوره های آموزشـی و مشـاوره ای و اطاع رسـانی 
برنامه هـای آموزشـی و ترویجـی کریدور از دیگـر تعهدات 

ایـن تفاهم نامه اسـت.
 

■■■

جهاددانشگاهی و نظام مهندسی 
ساختمان در یزد

 1 یـزد،  اسـتان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
نظام مهندسـی  و  جهاددانشـگاهی  سـازمان های  خـرداد: 
بسـترهای  ایجـاد  به منظـور  یـزد  اسـتان  در  سـاختمان 
مناسـب و گسـترش همکاری هـای آموزشـی، پژوهشـی و 

کردنـد. منعقـد  همـکاری  تفاهم نامـه  فرهنگـی 

نظام مهندسـی  و  جهاددانشـگاهی  سـازمان های 
بسـترهای  ایجـاد  به منظـور  یـزد  اسـتان  در  سـاختمان 
مناسـب و گسـترش همکاری هـای آموزشـی، پژوهشـی و 

کردنـد. منعقـد  همـکاری  تفاهم نامـه  فرهنگـی 
ایـن تفاهم نامـه سه سـاله کـه در شـش مـاده و سـه 
نسـخه تنظیـم شـده اسـت، بـه امضـای مجتبـی فرهمند 
رییـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان یـزد و 
جهاددانشـگاهی  سـازمان  رییـس  جـو  سـعادت  فاطمـه 

اسـتان رسـید.
موضـوع ایـن تفاهم نامه همـکاری در اجـرای طرح های 
تحقیقاتـی، کاربـردی مـورد نیـاز طرفیـن، همـکاری در 
و  تخصصـی  آموزشـی  دوره هـای  سـمینارها،  برگـزاری 
کارگاه هـای آموزشـی، همـکاری در تدوین و تألیف اسـناد 
و مـدارک علمـی و تبـادل آن هـا، مشـارکت در برگـزاری 
مربوطـه،  موضوعـات  حیطـه  در  تخصصـی  جلسـات 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی کوتاه مـدت به منظـور ارتقاء 
تـوان علمـی مهندسـین و اعضـای نظام مهندسـی اسـتان 
و انجـام امـور مطالعاتـی و امکان سـنجی طرح هـای مـورد 
نیـاز و انجام بازدیدهای متقابل علمی منظور شـده اسـت.

ــگاهی  ــس جهاددانشـ ــو رییـ ــعادت جـ ــه سـ فاطمـ
ــه در  ــه کـ ــن تفاهم نامـ ــای ایـ ــت امضـ ــزد در نشسـ یـ
ــد، در  ــام شـ ــتان انجـ ــاختمان اسـ ــی سـ نظام مهندسـ
ـــتان  ـــاد در اس ـــن نه ـــی ای ـــای آموزش ـــا فعالیت ه ـــه ب رابط
ــش  ــگاهی در دو بخـ ــای جهاددانشـ ــت: آموزش هـ گفـ
ــدت  ــای کوتاه مـ ــگاهی و آموزش هـ ــای دانشـ آموزش هـ
آموزش هـــای  بخـــش  در  کـــه  می شـــود  انجـــام 
تخصصـــی  حوزه هـــای  ســـمت  بـــه  کوتاه مـــدت 
مختلـــف ســـوق داده شـــده و بـــا راه انـــدازی آکادمـــی 
ـــورت  ـــه ص ـــن زمین ـــی در ای ـــات خوب ـــب وکار، اقدام کس

گرفتـــه اســـت.
ـــب  ـــه در قال ـــرد ک ـــدواری ک ـــراز امی ـــو اب ـــعادت ج س
ایـــن تفاهم نامـــه، زمینه هـــای همـــکاری بیشـــتر بیـــن 
دو ســـازمان بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هـــای موجـــود در 
جهاددانشـــگاهی و نظام مهندســـی اســـتان فراهـــم 

ـــود. ش
محمـــد زارع معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی 
اســـتان نیـــز بـــا اشـــاره بـــه مجـــوز جهاددانشـــگاهی 
بـــرای برگـــزاری برخـــی دوره هـــا ماننـــد کاس هـــای 
گفـــت:  ایمنـــی،  دوره هـــای  و  دولـــت  کارکنـــان 
مراکـــز  قالـــب  در  دارد  آمادگـــی  جهاددانشـــگاهی 
آموزشـــی کوتاه مـــدت در رشـــته های مختلـــف بـــرای 
اعضـــای خانـــواده ســـازمان نظام مهندســـی ســـاختمان 

نیـــز آموزش هـــای الزم را ارائـــه دهـــد.
چنــد  طــی  خوشــبختانه  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ســازمان های  بیــن  خوبــی  تعامــل  گذشــته  ســال 
وجــود  ســاختمان  نظام مهندســی  و  جهاددانشــگاهی 
ــه  ــن تفاهم نام ــا ای ــم ب ــت: امیدواری ــت، گف ــته اس داش
ــن دو ســازمان باشــیم. ــا بی شــاهد گســترش همکاری ه

ــی  ــازمان نظام مهندس ــس س ــد ریی ــی فرهمن مجتب
ســاختمان اســتان هــم در ایــن نشســت گفــت: تاکنــون 
ــی  ــان آموزش ــا مجری ــی ب ــبات نظام مهندس ــام مناس تم
و  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  مــورد  در  صرفــاً 
ــایر  ــه س ــبت ب ــگاهی نس ــه جهاددانش ــوده ک ــی ب مهارت
از حجــم  و کیفــی  لحــاظ کمــی  بــه  دســتگاه های 
ــژه در  ــت و به وی ــوده اس ــوردار ب ــری برخ ــت باالت فعالی
ــود،  ــازی ب ــورت مج ــا به ص ــه آموزش ه ــا ک دوران کرون
ــرد. ــم ک ــوزه فراه ــن ح ــی را در ای ــاخت های خوب زیرس

بــه  تاکنــون  نظام مهندســی  افــزود: ســازمان  وی 
ــا جهاددانشــگاهی توجــه داشــته  ــا در تعامــل ب حداقل ه
درحالی کــه ظرفیت هــای ایــن حــوزه خیلــی بیشــتر 

اســت.
وی بیشــترین نگرانــی را در ایــن زمینــه خوانــد 

و ابــراز امیــدواری کــرد در قالــب ایــن تفاهم نامــه 
ــی  ــازی و ترویج ــث فرهنگ س ــبی در بح ــات مناس اقدام

باشــیم. را شــاهد  ایمــن  در ساخت وســازهای 
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان تاکیـد کرد: 
البتـه ایـن برنامه هـا می توانـد صرفاً آموزشـی نباشـد بلکه 
در قالـب سـاخت اپلیکیشـن و برنامـه و دیگـر بخش هـا 
مـورد توجـه قـرار گیـرد و جهاددانشـگاهی بـا توجـه بـه 
تعامـل  زمینـه  ایـن  در  می توانـد  موجـود  ظرفیت هـای 

خوبی داشـته باشـد.
نظام مهندسـی  خدمـات  معرفـی  کـرد:  اظهـار  وی 
سـاختمان و هدایـت تحصیلـی دانش آمـوزان در بدو ورود 
بـه دانشـگاه و نیـز همـکاری در طـرح کارورزی کـه در 
آسـتانه تصویـب و اجباری شـدن اسـت، دیگـر موضوعاتی 
اسـت کـه جهاددانشـگاهی می تواند در ایـن تعامل مدنظر 

باشد. داشـته 

 
■■■

جهاددانشگاهی گلستان
 با دانشگاه علوم پزشکی استان 

برای درمان ناباروری
 2۸ گلســـتان،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ـــات  ـــوم پزشـــکی و خدم ـــس دانشـــگاه عل ـــت: ریی اردیبهش
ـــن  ـــی ای ـــتان از آمادگ ـــتان گلس ـــی اس ـــتی درمان بهداش
ـــتان  ـــگاهی گلس ـــا جهاددانش ـــکاری ب ـــرای هم ـــگاه ب دانش

در راســـتای درمـــان نابـــاروری خبـــر داد.
ـــا  ـــروزی در نشســـت مشـــترک ب ـــعید گل فی ـــر س دکت
ـــاره  ـــا اش ـــگاهی ب ـــاوری جهاددانش ـــش و فن ـــاون پژوه مع
ــگاهی  ــزرگ جهاددانشـ ــتاوردهای بـ ــه دسـ ــه این کـ بـ
ــت،  ــیده نیسـ ــی پوشـ ــر کسـ ــکی بـ ــوزه پزشـ در حـ
ــش  ــودم بیـ ــده خـ ــال بنـ ــور مثـ ــرد: به طـ ــار کـ اظهـ
از ۱۰ بـــار از توانمندی هـــای پژوهشـــکده ابن ســـینا 

جهاددانشـــگاهی بازدیـــد کـــرده ام.
وی بـــا بیـــان این کـــه مراکـــز بـــزرگ و معتبـــری 
مثـــل پژوهشـــکده های رویـــان، معتمـــد و یـــارا نیـــز 
ــناخته شـــده  ــًا شـ ــه پزشـــکی کامـ در ســـطح جامعـ
ـــه  ـــا مجموع ـــکاری ب ـــه هم ـــا از هرگون ـــزود: م هســـتند، اف
جهاددانشـــگاهی در راســـتای ارتقـــای ســـامت مـــردم 

اســـتقبال می کنیـــم.
ـــد  ـــا تاکی ـــوم پزشـــکی گلســـتان ب رییـــس دانشـــگاه عل
ــگاهی  ــر جهاددانشـ ــای مدنظـ ــه در حوزه هـ ــر این کـ بـ
ـــده هســـتیم، خاطرنشـــان  ـــًا هم عقی ـــرای همـــکاری کام ب
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــاروری ب ـــان ناب ـــه درم ـــا در زمین ـــرد: م ک
ـــر  ـــام ب ـــدات نظ ـــن تاکی ـــا و همچنی ـــیع ابت ـــطح وس س
ــه  ــت بـ ــواده و جمعیـ ــت از خانـ ــتی های حمایـ سیاسـ
ـــم. ـــکاری بودی ـــرای هم ـــب ب ـــت مناس ـــن فرص ـــال ای دنب

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــروزی ب گل فی
 Breast ـــرطان ـــری س ـــز غربالگ ـــه مرک ـــتان ب ـــاز اس نی
در ایـــن حـــوزه نیـــز آمادگـــی همـــکاری بـــا عزیـــزان 
ـــتان  ـــتان گلس ـــه داد: اس ـــم، ادام ـــگاهی را داری جهاددانش
در آینـــده نزدیـــک بیش تـــر بـــه ایـــن بخـــش نیـــاز 

ـــرد. ـــد ک ـــدا خواه پی
ـــان  ـــترک از کارشناس ـــه ای مش ـــکیل کمیت ـــر تش وی ب
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی گلســـتان و جهاددانشـــگاهی 
ــازی  ــه سـ ــی و مقدمـ ــور بررسـ ــتان به منظـ ــن اسـ ایـ
بـــرای ایجـــاد دو مرکـــز درمـــان نابـــاروری و غربـــال 
و تشـــخیص ســـرطان پســـتان تاکیـــد کـــرد و گفـــت: 
ـــل  ـــکاری کام ـــاده هم ـــوزه آم ـــن ح ـــخصاً در ای ـــده ش بن

بـــا جهاددانشـــگاهی هســـتم.
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امضای قرارداد مطالعات طرح ملی 
قطب دام پروری مهدی شهر

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 2 خرداد:قـــرارداد 
ـــهر  ـــروری مهدی ش ـــب دام پ ـــی قط ـــرح مل ـــات ط مطالع
بـــا حضـــور محمدرضـــا قاســـمی و علـــی منصفـــی راد 
ـــگاهی  ـــاورزی و جهاددانش ـــاد کش ـــازمان جه ـــای س رؤس
اســـتان ســـمنان منعقـــد و به صـــورت رســـمی، امضـــا 

ـــد. ش
علـــی منصفـــی راد در آییـــن امضـــای رســـمی 
قـــرارداد مطالعـــات طـــرح ملـــی "قطـــب دام پـــروری 
مهدی شـــهر" بـــا اشـــاره بـــه فازهـــای ســـه گانه 
پیش بینی شـــده در اجـــرای ایـــن طـــرح مهـــم ملـــی 
ــده،  ــد شـ ــه منعقـ ــاس تفاهم نامـ ــرد: براسـ ــار کـ اظهـ
ـــاز  ـــه ف ـــات س ـــام مطالع ـــتان در انج ـــگاهی اس جهاددانش

ــارکت دارد. ــرح مشـ ــن طـ ایـ
وی از انجـــام مطالعـــات ایـــن طـــرح از ســـوی 
ــاوه  ــزود: عـ ــر داد و افـ ــتان خبـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
ـــری  ـــفند سنگس ـــاح گوس ـــتگاه اص ـــاد ایس ـــن ایج ـــر ای ب
ـــن  ـــت. ضم ـــتان اس ـــگاهی اس ـــده جهاددانش ـــر عه ـــز ب نی
ــتا  ــن راسـ ــتان در همیـ ــگاهی اسـ ــه جهاددانشـ این کـ
پـــروژه احـــداث مرکـــز بـــه نـــژاد دامـــی بـــا تکیه بـــر 

دام ســـبک را نیـــز در حـــال اجـــرا دارد.
ــن  ــدازی ایـ ــه راه انـ ــان این کـ ــا بیـ ــی راد بـ منصفـ
ایســـتگاه تخصصـــی می توانـــد به عنـــوان یـــک بـــازوی 
ــی"  ــرح ملـ ــر طـ ــدن بهتـ ــی شـ ــه اجرایـ ــی بـ اجرایـ
قطـــب دام پـــروری مهدی شـــهر" کمـــک کنـــد اضافـــه 
ـــه  ـــکا ب ـــا ات ـــی و ب ـــطح مل ـــگاهی در س ـــرد: جهاددانش ک
ـــدی  ـــینا از توانمن ـــان و ابن س ـــزرگ روی ـــگاه ب دو پژوهش
ـــه  ـــت ک ـــوردار اس ـــش برخ ـــن بخ ـــی در ای ـــیار باالی بس
انتقـــال دانـــش آن بـــه اســـتان می توانـــد بـــه رشـــد و 

توســـعه بیشـــتر اســـتان نیـــز کمـــک کنـــد.
ـــاد  ـــن وزارت جه ـــوب بی ـــل خ ـــاط و تعام وی از ارتب
به عنـــوان  کشـــاورزی و ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
یـــک فرصـــت مناســـب بـــرای اجرایـــی شـــدن طـــرح 
ملی"قطـــب دام پـــروری مهدی شـــهر" و ارتقـــا ســـطح 
ــگاهی  ــاورزی و جهاددانشـ ــاد کشـ ــای جهـ همکاری هـ
در اســـتان یادکـــرد و افـــزود: خوشـــبختانه راه انـــدازی 
ایســـتگاه اصـــاح نـــژاد دام سنگســـری و مرکـــز بـــه 
نـــژاد دامـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان به عنـــوان یـــک 
طـــرح فناورانـــه بـــه تأییـــد جهاددانشـــگاهی کشـــور 
ـــده  ـــن ش ـــز تأمی ـــارات آن نی ـــی از اعتب ـــیده و بخش رس

اســـت.
ـــد  ـــمنان از خری ـــتان س ـــگاهی اس ـــس جهاددانش رئی
ـــز  ـــگاهی در مرک ـــه جهاددانش ـــگاه پای ـــزات آزمایش تجهی
ـــتان  ـــتان در شهرس ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــژاد دام ـــه ن ب
مهدی شـــهر خبـــر داد و عنـــوان کـــرد: تجهیـــزات 
ـــان  ـــارد توم ـــر ۱۳ میلی ـــزون ب ـــاری اف ـــا اعتب ـــددی ب متع

ـــت. ـــده اس ـــداری ش خری
ـــدازی  ـــا راه ان ـــرد: ب ـــدواری ک ـــار امی ـــی راد اظه منصف
ایســـتگاه اصـــاح نـــژاد دام سنگســـری و مرکـــز بـــه 
نـــژاد دامـــی، بســـترهای الزم بـــرای رشـــد و توســـعه 
بیشـــتر صنعـــت دام پـــروری در اســـتان ســـمنان و 

ــود. ــم شـ ــهر فراهـ ــتان مهدی شـ ــا شهرسـ خصوصـ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــتان ب ـــتغال اس ـــروه اش ـــن عضـــو کارگ ای
ــای  ــگاهی در حوزه هـ ــاالی جهاددانشـ ــای بـ ظرفیت هـ
علمـــی و پژوهشـــی گفـــت: عـــاوه بـــر ایـــن وجـــود 
ــگاهی و  ــران در جهاددانشـ ــک ایـ ــی ژنتیـ ــز ملـ مرکـ
ـــای  ـــی ژن در حوزه ه ـــک غن ـــک بان ـــدی آن از ی بهره من
زیســـتی، گیاهـــی و جانـــوری نیـــز می توانـــد، عـــاوه 
بیشـــتر  همکاری هـــای  بـــرای  زمینه ســـازی  بـــر 

ــتان  ــگاهی اسـ ــاورزی و جهاددانشـ ــاد کشـ ــن جهـ بیـ
بـــه پیشـــبرد بهتـــر طـــرح ملـــی" قطـــب دام پـــروری 

ــد. ــک کنـ ــز کمـ ــهر" نیـ مهدی شـ
ـــروری  ـــب دام پ ـــی "قط ـــرح مل ـــات ط ـــرارداد مطالع ق
مهدی شـــهر" بـــا حضـــور محمدرضـــا قاســـمی و علـــی 
ــاورزی و  ــاد کشـ ــازمان جهـ ــای سـ ــی راد رؤسـ منصفـ

جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان منعقـــد شـــد.

■■■ 

جهاددانشگاهی خراسان رضوی و 
مجتمع فوالد خراسان

جهاددانشـــگاهی  ســـازمان  عمومـــی  روابـــط 
خراســـان رضـــوی، 2 خـــرداد: تفاهم نامـــه همـــکاری 
جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی و مجتمـــع فـــوالد 
بیـــن دکتـــر حمیدرضـــا بیدخـــوری رییـــس ســـازمان 
جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی و دکتـــر کســـری 
ــه  ــان بـ ــوالد خراسـ ــع فـ ــل مجتمـ ــوری مدیرعامـ غفـ

ــید. ــا رسـ امضـ
از  یکدیگـــر  امکانـــات  از  طرفیـــن  بهره منـــدی 
قبیـــل تـــوان فکـــری، تجربـــی، پژوهشـــی، آموزشـــی، 
آزمایشـــگاهی، کارگاهـــی، کتابخانـــه ای، ارتباطـــات 
بین المللـــی و داده هـــای قابـــل اســـتفاده در پژوهـــش 

ــت. ــه اسـ ــن تفاهم نامـ ــداف ایـ ــق از اهـ و تحقیـ
برنامه ریـــزی بـــرای توســـعه دانـــش و فنـــاوری در 
ــع  ــور رفـ ــی به منظـ ــوان داخلـ ــترش تـ ــتای گسـ راسـ
مشـــکات و معضـــات مجتمـــع فـــوالد خراســـان 
و  الکترونیـــک  بـــرق،  متالـــورژی،  زمینه هـــای  در 
اتوماســـیون، شـــیمی، مکانیـــم، بهینه ســـازی مصـــارف 
ــارف آب و  ــش مصـ ــت و کاهـ ــط زیسـ ــرژی، محیـ انـ
ـــترک  ـــای مش ـــی و کارگاه ه ـــای علم ـــزاری همایش ه برگ
ـــتفاده  ـــا اس ـــوالد ب ـــع ف ـــای مجتم ـــتای اولویت ه در راس
از امکانـــات طرفیـــن از دیگـــر اهـــداف تفاهم نامـــه 

اســـت.

■■■

آموزش نیروی انسانی موردنیاز 
جامعه هتلداران در بندرعباس

هرمـــزگان  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ــاد  ــور انعقـ ــتی به منظـ ــرداد: نشسـ ــاس(، ۳ خـ )بندرعبـ
ــز آمـــوزش علمـــی  ــکاری بیـــن مرکـ ــه همـ تفاهم نامـ
ــه  ــاس و مجموعـ ــگاهی بندرعبـ ــردی جهاددانشـ کاربـ
هتل هـــای نـــاز و قـــدس در محـــل هتـــل نـــاز 
ــس  ــنود رییـ ــژن خوشـ ــور بیـ ــا حضـ ــاس و بـ بندرعبـ
ـــاس،  ـــگاهی بندرعب ـــردی جهاددانش ـــی کارب ـــز علم مرک
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــرکل س ـــد مدی ـــهراب بناون س
و گردشـــگری اســـتان هرمـــزگان و مجیـــد میـــرزا 
ـــدس و  ـــاز و ق ـــای ن ـــه هتل ه ـــر مجموع ـــماعیلی مدی اس
ـــد و  ـــزار ش ـــاس برگ ـــداران بندرعب ـــه هتل ـــای جامع اعض

ــید. ــا رسـ ــه امضـ ــه بـ ــن تفاهم نامـ ــت ایـ درنهایـ
بیـــژن خشـــنود رییـــس مرکـــز علمـــی کاربـــردی 
جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان )بندرعبـــاس( در ایـــن 
آموزش دیـــده  کار  نیـــروی  اهمیـــت  از  نشســـت 
مهم تریـــن  از  یکـــی  به عنـــوان  متخصـــص  و 
زیرســـاخت های توســـعه نـــام بـــرد و افـــزود: بـــا 
توجـــه بـــه جایـــگاه اســـتان هرمـــزگان و قرارگیـــری 
ــارس و دارا  ــان و خلیج فـ ــای عمـ ــواحل دریـ آن در سـ
بـــودن جزایـــر متعـــدد و جـــذب گردشـــگر، آمادگـــی 
مرکـــز را بـــرای آمـــوزش نیـــروی انســـانی موردنیـــاز 

جامعـــه هتلـــداران خصوصـــاً در رشـــته های هتلـــداری 
و گردشـــگری در ســـطح کاردانـــی و کارشناســـی و 
ــام  ــی اعـ ــدت تخصصـ ــای کوتاه مـ ــن دوره هـ همچنیـ

. می کنیـــم
ـــراث فرهنگـــی  ـــرکل ســـازمان می ـــد مدی ســـهراب بناون
ــراز  و گردشـــگری اســـتان هرمـــزگان نیـــز ضمـــن ابـ
رضایـــت از انعقـــاد تفاهم نامـــه مذکـــور بـــر ضـــرورت 
و  گردشـــگری  حوزه هـــای  در  الزم  آموزش هـــای 
هتلـــداری تأکیـــد و همراهـــی خـــود را جهـــت رفـــع 

مشـــکات در حـــوزه هتلـــداری اعـــام کـــرد.
مجموعـــه  مدیـــر  اســـماعیلی  میـــرزا  مجیـــد 
هتل هـــای نـــاز نیـــز در ایـــن نشســـت همـــکاری 
بیـــن دانشـــگاه و مجموعـــه هتل هـــای موجـــود در 
بندرعبـــاس را نقطـــه عطفـــی در نـــگاه تخصصـــی بـــه 
ـــن  ـــرد و ضم ـــوان ک ـــداری عن ـــگری و هتل ـــوزه گردش ح
ـــی  ـــوزش تخصص ـــه آم ـــداران ب ـــه هتل ـــاز جامع ـــام نی اع
بلندمـــدت و کوتاه مـــدت، همـــکاری در چهارچـــوب 

تفاهم نامـــه را خواســـتار شـــد.

■■■
 اجرای »طرح دستیار 

فناوری«، پارک علم و فناوری 
جهاددانشگاهی کرمانشاه

ـــگاهی  ـــاوری جهاددانش ـــم و فن ـــارک عل ـــی پ ـــط عموم رواب
کرمانشـــاه، ۸ خـــرداد: در راســـتای اجـــرای »طـــرح 
فنـــاوری  و  علـــم  پـــارک  فنـــاوری«،  دســـتیار 
ـــتان  ـــگاه اس ـــش دانش ـــا ش ـــاه ب ـــگاهی کرمانش جهاددانش

تفاهم نامـــه همـــکاری امضـــا کـــرد.
ــیامک  ــر سـ ــای دکتـ ــه امضـ ــا بـ ــن تفاهم نامه هـ ایـ
ـــاوری اســـتان کرمانشـــاه  ـــم و فن ـــارک عل آزادی رئیـــس پ
ــور،  ــام نـ و روســـای دانشـــگاه های رازی، صنعتـــی، پیـ
ـــه  ـــتان و موسس ـــه ای اس ـــی  و حرف ـــردی، فن ـــی کارب علم

ـــید. ـــاه رس ـــگاهی کرمانش ـــی جهاددانش ـــوزش عال آم
در ایـــن تفاهم نامـــه همـــکاری مشـــترک طرفیـــن 
ــتیار  ــرح دسـ ــردن »طـ ــی کـ ــاماندهی و اجرایـ در سـ
ــغلی  ــای شـ ــاد فرصت هـ ــدف ایجـ ــا هـ ــاوری« بـ فنـ
ــای  ــگان در واحدهـ ــجویان و دانش آموختـ ــرای دانشـ بـ
فنـــاور، تکمیـــل فرآینـــد تبدیـــل ایـــده بـــه محصـــول 
ـــا  ـــت واحده ـــاوری، تقوی ـــال فن ـــد انتق ـــریع در رون و تس
نیـــروی  تأمیـــن  بـــا  دانش بنیـــان  و شـــرکت های 
ــانی متخصـــص و همچنیـــن افزایـــش اثربخشـــی  انسـ
فارغ التحصیـــان در داخـــل کشـــور و جلوگیـــری از 
خـــروج نخبـــگان از مهم تریـــن اهـــداف آن عنـــوان 

شـــده اســـت.
برنامه هـای  از  یکـی  فنـاوری«  دسـتیار  »طـرح 
بـرای هدایـت  مهـم وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری 
اسـتفاده  سـمت  بـه  دانشـجویان  آموزه هـای  هدفمنـد 
کاربـردی و کسـب تجربیـات عملـی آن هـا در راسـتای 
شـکل گیری دانشـگاه جامعه محـور، پاسـخگو و کارآفریـن 
اسـت کـه بـا هـدف تربیـت نیـروی متخصـص و اشـتغال 

شـد. خواهـد  اجرایـی  دانش آموختـگان، 
 

■■■

حمایت ستاد توسعه زیست فناوری 
از برنامه های مرکز ملی ذخایر 

ژنتیکی و زیستی ایران
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 17 خـــرداد؛ ســـتاد 



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

103

ذخایـــر  ملـــی  مرکـــز  و  زیســـت فناوری  توســـعه 
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــته ب ـــران وابس ـــتی ای ـــی و زیس ژنتیک
در زمینـــه حمایـــت از فعالیت هـــای زیســـت فناوری 
ــوزه  ــی حـ ــیم کار ملـ ــاس تقسـ ــر اسـ ــز بـ ــن مرکـ ایـ
زیســـت فناوری، توافق نامـــه همـــکاری امضـــا کردنـــد.

دکتـــر رضـــا آذربایجانـــی معـــاون علمـــی و فنـــی 
مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران 
در خصـــوص ایـــن توافق نامـــه همـــکاری گفـــت: 
ـــعه  ـــتاد توس ـــا س ـــه ب ـــام گرفت ـــرات انج ـــاس مذاک براس
بخشـــی  واگـــذاری  خصـــوص  در  زیســـت فناوری 
از مأموریت هـــای ایـــن حـــوزه بـــه مرکـــز ملـــی 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــران، بـ ــتی ایـ ــی و زیسـ ــر ژنتیکـ ذخایـ
زیرســـاخت های ســـخت افزاری و نرم افـــزاری مرکـــز 
ــم و  ــعه علـ ــرای توسـ ــود بـ ــارب موجـ ــوان و تجـ و تـ
ــوزه  ــت حـ ــور فعالیـ ــه محـ ــت از سـ ــاوری، حمایـ فنـ
ـــت. ـــرار گرف ـــه ق ـــن توافق نام ـــتور کار ای ـــتی در دس زیس

ــاس  ــر اسـ ــت بـ ــن حمایـ ــزود: ایـ ــی افـ آذربایجانـ
تعامـــات گســـترده و بلندمـــدت ســـتاد توســـعه 
ــی  ــز تحقیقاتـ ــگاه ها و مراکـ ــا دانشـ ــت فناوری بـ زیسـ
ـــوژی  ـــعه بیوتکنول ـــبرد و توس ـــرای پیش ـــت فناوری ب زیس
کشـــور در چارچـــوب چشـــم انداز ســـند توســـعه 

می شـــود. انجـــام  زیســـت فناوری 
معـــاون علمـــی و فنـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر 
ــی در  ــور اصلـ ــه محـ ــران، سـ ــتی ایـ ــی و زیسـ ژنتیکـ
ایـــن توافق نامـــه را "تولیـــد و تأمیـــن کلون هـــا و 
ــردی"،  ــوری راهبـ ــانی و جانـ ــلولی انسـ ــای سـ رده هـ
ــودمند  ــم های فراسـ ــن میکروارگانیسـ ــد و تأمیـ "تولیـ
قابلیت هـــای  بـــا  و  صنایـــع  در  اســـتفاده  مـــورد 
ــت فناورانـــه" و "تولیـــد و تأمیـــن ســـویه های  زیسـ
ــای  ــتفاده از فناوری هـ ــا اسـ ــتراتژیک بـ ــی اسـ صنعتـ
ــب  ــت: در قالـ ــرد و گفـ ــوان کـ ــی" عنـ ــن ژنتیکـ نویـ
ایـــن توافق نامـــه از طرح هـــا، مقـــاالت، رســـاله ها و 
ــای  ــتای محورهـ ــی و ... در راسـ ــای مطالعاتـ فرصت هـ

ذکـــر شـــده حمایـــت می شـــود.
وی همچنیـــن گفـــت: ایـــن مرکـــز بـــا چشـــم انداز 
ـــور  ـــی در کش ـــت علم ـــب و مرجعی ـــگاه قط ـــب جای کس
ــی  ــای کانـ ــتی راهبردهـ ــداری زیسـ ــوزه بانکـ در حـ
برنامه هـــای  افـــق  در  را در ســـه ســـال گذشـــته 
عملیاتـــی خـــود قـــرار داده اســـت کـــه مأموریت هـــای 
ــوزه  ــی حـ ــیم کار ملـ ــه تقسـ ــور در نقشـ ــی مذکـ ملـ
تحکیـــم  و  ارتقـــا  زیســـت فناوری کشـــور ضمـــن 
ـــی  ـــش مهم ـــه بخ ـــتیابی ب ـــز، دس ـــی مرک ـــگاه اجرای جای

ــد. ــهیل می کنـ ــریع و تسـ ــداف را تسـ ــن اهـ از ایـ
اهـــداف  مهم تریـــن  از  بخشـــی  آذربایجانـــی 
ــای  ــداد نمونه هـ ــش تعـ ــز را در افزایـ ــردی مرکـ راهبـ
ـــظ  ـــای حف ـــن اولویت ه ـــر گرفت ـــا در نظ ـــور و ب تقاضامح
ـــتی  ـــای زیس ـــودن نمونه ه ـــردی ب ـــتی و کارب ـــوع زیس تن
ـــن  ـــه و تأمی ـــه نمون ـــش ارائ ـــزود: افزای ـــرد و اف ـــوان ک عن
ـــی  ـــاخص های کیف ـــای ش ـــب و ارتق ـــه مخاط ـــاز جامع نی

ــت. ــز اسـ ــن مرکـ ــای ایـ ــن اولویت هـ از مهم تریـ
ــرض  ــتی منقـ ــع زیسـ ــا منابـ ــه داد: احیـ وی ادامـ
ــر  ــتراتژیک و در خطـ ــای اسـ ــظ گونه هـ ــده و حفـ شـ
مرکـــز  مهـــم  بســـیار  برنامه هـــای  از  انقـــراض، 
جهـــت نقش آفرینـــی مؤثـــر در حفاظـــت از منابـــع 
ژنتیکـــی مهـــم کشـــور بـــا رویکـــرد کاهـــش تبعـــات 
منفـــی تغییـــرات اقلیمـــی اســـت. همچنیـــن توســـعه 
فیزیکـــی و ســـخت افزاری جهـــت  زیرســـاخت های 
کســـب  زیســـتی،  نمونه هـــای  ایمـــن  نگهـــداری 
مأموریت هـــای ملـــی کان در حوزه هـــای امنیـــت 
ـــات  ـــعه تعام ـــور، توس ـــی کش ـــامت و ژنتیک ـــی، س غذای
و ارتباطـــات بـــا دســـتگاه های دولتـــی و حاکمیتـــی و 
ـــی  ـــر اهداف ـــترک از دیگ ـــکاری مش ـــت هم ـــاد ظرفی ایج

ــود. ــال می شـ ــه دنبـ ــت کـ اسـ
ـــه  ـــاش بی وقف ـــی و ت ـــف اله ـــه لط ـــرد: ب ـــان ک وی بی
جهادگـــران مرکـــز دســـتاوردهای چشـــمگیری در تحقـــق 

ـــده اســـت. ـــور حاصـــل گردی ـــک از اهـــداف مذک ـــر ی ه
ـــز  ـــن مرک ـــه ای ـــه ک ـــن نکت ـــر ای ـــا ذک ـــی ب آذربایجان
به عنـــوان یـــک زیرســـاخت پشـــتیبان زیســـت فناوری، 
نقـــش چشـــمگیری در صرفه جویـــی ارزی کشـــور 
ــا  ــف ایفـ ــای مختلـ ــام پروژه هـ ــان انجـ ــش زمـ و کاهـ
ـــاب  ـــب حدنص ـــمگیر و کس ـــد چش ـــت، از رش ـــرده اس ک
جدیـــدی در ســـال گذشـــته در ارائـــه نمونه هـــای 
زیســـتی خبـــر داد و اصـــل رضایتمنـــدی ذینفعـــان از 
کیفیـــت نمونه هـــای اســـتاندارد و شناســـنامه دار را 

مزیـــت اصلـــی ایـــن مرکـــز عنـــوان کـــرد.
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جهاددانشگاهی همدان و سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان

ــی جهاددانشـــگاهی واحـــد همـــدان،  روابـــط عمومـ
ســـازمان  بیـــن  آموزشـــی  قـــرارداد  خـــرداد،   24
نظام مهندســـی ســـاختمان اســـتان و جهاددانشـــگاهی 
همـــدان جهـــت خدمـــات آموزشـــی و برگـــزاری 
ـــازمان  ـــای س ـــرای اعض ـــی ب ـــی و فن ـــای تخصص دوره ه
ــد  ــدان منعقـ ــتان همـ ــاختمان اسـ ــی سـ نظام مهندسـ

شـــد.
آموزشـــی  معـــاون  میرزابیگـــی  عبـــداهلل 
جهاددانشـــگاهی واحـــد همـــدان ضمـــن اعـــام ایـــن 
ـــای  ـــده دوره ه ـــرارداد منعق ـــاس ق ـــر اس ـــت: ب ـــر گف خب
آموزشـــی نظام مهندســـی ســـاختمان در ســـال جـــاری 
ـــن  ـــورت آنای ـــوان دوره )به ص ـــش از ۵۰ عن ـــداد بی ـــا تع ب
و حضـــوری( برنامه ریـــزی شـــده اســـت و ثبت نـــام آن 

ــت. ــام اسـ ــال انجـ ــن در حـ ــورت آنایـ به صـ
ـــر  ـــزود: ب ـــرارداد اف ـــات ق ـــورد جزئی ـــی در م میرزابیگ
اســـاس ایـــن قـــرارداد کاس هـــا در زمان هـــای ۸، 
ــه دوره  ــد کـ ــد شـ ــرا خواهـ ــاعته اجـ ۱۶، ۲۴ و ۸۴ سـ
ـــه  ـــرا )ورود ب ـــت اج ـــوزی صاحی ـــاعته دوره کارآم ۸۴ س
ــاری و  ــته های معمـ ــین رشـ ــت مهندسـ ــه( جهـ حرفـ

عمـــران ســـازمان اســـت.
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد همـــدان 
ـــی  ـــا هماهنگ ـــور ب ـــای مذک ـــین دوره ه ـــه داد: مدرس ادام
کمیتـــه آمـــوزش ســـازمان از بیـــن دارنـــدگان پروانـــه 

ـــد. ـــد ش ـــاب خواهن ـــی انتخ ـــه کار مهندس ـــتغال ب اش
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ایجاد  مراکز درمان ناباروری
 و سرطان جهاددانشگاهی 

در شیراز
در مراســـم انعقـــاد تفاهمنامـــه ســـه جانبـــه بیـــن 
دانشـــگاه  و  فـــارس  اســـتانداری  جهاددانشـــگاهی، 
علـــوم پزشـــکی شـــیراز بـــر ممانعـــت از مـــوازی 
ــن  ــاس ایـ ــر اسـ ــز بـ ــن مرکـ ــا در ایـ کاری فعالیت هـ

تفاهم نامـــه بـــا دانشـــگاه تاکیـــد شـــد.
ـــت:  ـــارس، 20 اردیبهش ـــگاهی ف ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ایـــن تفاهم نامـــه بـــا هـــدف تأمیـــن اعتبـــارات 
ــخیص و  ــی تشـ ــز تخصصـ ــدازی مراکـ ــز و راه انـ تجهیـ
درمـــان نابـــاروری و ســـرطان جنـــوب کشـــور توســـط 
ـــا  ـــر حمیدرض ـــور دکت ـــا حض ـــارس و ب ـــگاهی ف جهاددانش
ـــه  ـــادی ایمانی ـــگاهی، محمده ـــس جهاددانش ـــی ریی طیب

ــینی رییـــس  ــد حسـ ــید وحیـ ــارس و سـ ــتاندار فـ اسـ
ـــد. ـــه ش ـــا و مبادل ـــیراز، امض ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاه عل دانش

در ایـــن تفاهم نامـــه بـــر مباحثـــی نظیـــر اســـتفاده 
ـــتفاده  ـــی، اس ـــطح مل ـــگاهی در س ـــت جهاددانش از ظرفی
ــیراز و  ــکی شـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــای دانشـ از ظرفیت هـ
ــی  ــای تحقیقاتـ ــترک کارهـ ــکاری مشـ ــن همـ همچنیـ
و پژوهشـــی تاکیـــد شـــده اســـت و در قالـــب آن هـــر 
ســـه مجموعـــه جهاددانشـــگاهی، اســـتانداری فـــارس 
و دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــیراز متعهـــد شـــده اند 
ـــان  ـــز درم ـــزات مرک ـــان تجهی ـــارد توم ـــش از ۲۱ میلی بی
ـــال  ـــان س ـــا پای ـــور را ت ـــوب کش ـــرطان جن ـــاروری و س ناب

ـــد. ـــن کنن تأمی

■■■

پرداخت انواع تسهیات
 تا سقف پنج میلیارد ریال به 

شرکت های دانش بنیان با حمایت 
پارک علم و فناوری البرز

ــرز، 21  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــی پـ ــط عمومـ روابـ
ـــارک  ـــترک پ ـــکاری مش ـــه هم ـــت: دو تفاهم نام اردیبهش
علـــم و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی و پژوهشـــگاه 
ـــی  ـــدی عباس ـــدس مه ـــور مهن ـــا حض ـــرژی ب ـــواد و ان م
ـــد  ـــر حمی ـــرز و دکت ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ ریی
ـــاء  ـــه امض ـــرژی ب ـــواد و ان ـــگاه م ـــس پژوهش ـــدوار ریی امی

ـــید. رس
مهنـــدس مهـــدی عباســـی رییـــس پـــارک علـــم و 
ـــهدای  ـــی ش ـــع تحقیقات ـــس مجتم ـــرز و ریی ـــاوری الب فن
ــواد و  ــگاه مـ ــور در پژوهشـ ــا حضـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
انـــرژی ضمـــن امضـــای دو تفاهم نامـــه همـــکاری، بـــا 
ـــرژی  ـــواد و ان ـــگاه م ـــان پژوهش ـــران و معاون ـــس، مدی ریی
در زمینـــه توســـعه همـــکاری در حـــوزه دانش بنیـــان و 
ـــه  ـــش ب ـــن بخ ـــاز در ای ـــورد نی ـــای م ـــعه فناوری ه توس

ـــت. ـــو پرداخ ـــت و گ گف
رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز بـــا اشـــاره 
بـــه ایـــن کـــه ظرفیت هـــا و زمینه هـــای خوبـــی 
بیـــن دو مجموعـــه بـــرای توســـعه همـــکاری وجـــود 
دارد گفـــت: پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز در اســـتان 
ـــی دارد  ـــیار خوب ـــگاه بس ـــور جای ـــن کش ـــرز و همچنی الب
ـــاوری  ـــش و فن ـــدوق پژوه ـــق صن ـــی دارد از طری و آمادگ
اســـتان البـــرز بـــه ارائـــه تســـهیات بـــرای حمایـــت 
از طرح هـــای دانش بنیـــان و فنـــاور حـــوزه مـــواد و 
ـــردازد. ـــی بپ ـــارد ریال ـــب تســـهیات ۵ میلی ـــرژی در قال ان

وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه ایـــن تســـهیات بـــا 
ــی مشـــخص و تنفـــس مناســـب پرداخـــت  دوره زمانـ
می شـــوند تصریـــح کـــرد: تســـهیات پنـــج میلیـــارد 
ـــاه،  ـــس ۶ م ـــدت تنف ـــا م ـــب )ب ـــرایط مناس ـــا ش ـــی ب ریال
ـــت  ـــد و بازپرداخ ـــا ۱۱ درص ـــن ۴ ت ـــهیات بی ـــود تس س
ــه  ــود کـ ــی می شـ ــامل طرح هایـ ــاه( شـ ــا ۳۰ مـ ۱۸ تـ
ـــازار  ـــعه ب ـــی، توس ـــد صنعت ـــازی، تولی ـــه نمونه س ـــاز ب نی

ـــد. ـــردش دارن ـــرمایه در گ ـــا س و ی
مهنـــدس عباســـی تصریـــح کـــرد: راه انـــدازی 
پردیـــس تخصصـــی فنـــاوری و نـــوآوری مـــواد و 
ــم  ــارک علـ ــکاری پـ ــا همـ ــگاه بـ ــرژی در پژوهشـ انـ
ظرفیت هـــای  از  بهره منـــدی  البـــرز،  فنـــاوری  و 
و  پژوهشـــگاه  رشـــد  مرکـــز  در  پـــارک  قانونـــی 
ـــات،  ـــات و امکان ـــادل اطاع ـــترک در تب ـــکاری مش هم
اســـتفاده از ظرفیت هـــا و توانمندی هـــای علمـــی 
ــی  ــی و قانونـ ــی، اجرایـ ــی، آموزشـ ــی، پژوهشـ و فنـ
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طرفیـــن تفاهم نامـــه به منظـــور حمایـــت از فنـــاوران 
و صاحبـــان ایـــده در اســـتان البـــرز و همـــکاری 
ــرح  ــردن طـ ــی کـ ــاماندهی و اجرایـ ــترک در سـ مشـ
دســـتیار فنـــاوری از محورهـــای ایـــن دو تفاهم نامـــه 

ــکاری اســـت. همـ

■■■

آزمایشگاه جامع 
جهاددانشگاهی استان مرکزی و 

بیمارستان سینا اراک
ــزی،  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
پژوهشـــی  همـــکاری  تفاهم نامـــه  اردیبهشـــت:   ۶
ـــزی و  ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــع جهاددانش ـــگاه جام آزمایش
ـــه امضـــای  ـــدت یکســـال ب ـــه م بیمارســـتان ســـینا اراک ب

دو طـــرف رســـید.
ــش  ــرای پایـ ــوص اجـ ــه در خصـ ــن تفاهم نامـ ایـ
موضـــوع  طبـــق  زیســـت محیطی  آالینده هـــای 
ـــعه  ـــارم توس ـــه چه ـــون برنام ـــاده ۶۱ قان ـــف م ـــد ال بن
ـــات  ـــا الزام ـــق ب ـــاری مطاب ـــود اظه ـــرح خ ـــب ط در قال
ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت ایـــران امضـــا 
ـــی  ـــذاری ب ـــامل صحه گ ـــرح ش ـــن ط ـــرای ای ـــد. اج ش
خطرســـازی پســـماندها و ســـنجش آالینده هـــای 
ـــتان اراک  ـــینا شهرس ـــتان س ـــی بیمارس ـــاب خروج پس

اســـت.
ســـنجش های  انجـــام  زمـــان  همچنیـــن 
ــتورالعمل  ــر اســـاس بنـــد ۶-۳ دسـ زیســـت محیطی بـ
ـــت  ـــت محیط زیس ـــازمان حفاظ ـــاری س ـــود اظه ـــرح خ ط
ـــن  ـــتانداردهای تعیی ـــا اس ـــق ب ـــرزده و مطاب ـــورت س به ص
شـــده از ســـوی ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت 
انجـــام خواهـــد شـــد. دفعـــات انجـــام پایـــش مطابـــق 
بـــا ضوابـــط اعام شـــده از ســـوی ســـازمان حفاظـــت 

اســـت. قابل تغییـــر  محیط زیســـت 
انجـــام کلیـــه آزمایش هـــا مطابـــق تفاهم نامـــه 
ــه  ــاز، تهیـ ــورد نیـ ــتانداردهای مـ ــه اسـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ـــیون،  ـــه کالیبراس ـــاز دارای گواهینام ـــورد نی ـــزات م تجهی
ـــوع  ـــام موض ـــرای انج ـــت ب ـــا صاحی ـــناس ب ـــزام کارش اع
نتایـــج  کلیـــه  صحـــت  مســـئولیت  تفاهم نامـــه، 
ــت  ــه رعایـ ــزام بـ ــکار و الـ ــط پیمانـ ــگاه توسـ آزمایشـ
ـــول  ـــکار در ط ـــردی پیمان ـــت ف ـــی و حفاظ ـــوارد ایمن م
ـــکار  دوره حضـــور در بیمارســـتان ســـینا از تعهـــدات پیمان

اســـت.
گفتنـــی اســـت؛ ایجـــاد تمهیـــدات الزم جهـــت 
ســـازمان  اســـتانداردهای  طبـــق  نمونه برداری هـــا 
حفاظـــت محیط زیســـت ایـــران، معرفـــی کارشناســـان 
ایمنـــی و بهداشـــت محیـــط کار به عنـــوان ناظـــر و 
هماهنگ کننـــده امـــور و ... از تعهـــدات کارفرمـــای 

ایـــن تفاهم نامـــه اســـت.

■■■

 

جهاددانشگاهی هنر 
و موسسه آفرینش های هنری 

آستان قدس رضوی
ــاد  ــا انعقـ ــر: بـ ــگاهی هنـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــه  ــر و موسسـ ــگاهی هنـ ــن جهاددانشـ ــه بیـ تفاهم نامـ
رضـــوی،  قـــدس  آســـتان  هنـــری  آفرینش هـــای 

ــگ و  ــوزه فرهنـ ــاد در حـ ــن دو نهـ ــای ایـ همکاری هـ
هنـــر رضـــوی توســـعه می یابـــد.

بهـــزاد  امضـــای  بـــه  کـــه  تفاهم نامـــه  ایـــن 
ـــی  ـــدی حکیم ـــر و امیرمه ـــد هن ـــس واح ـــیدی ریی رش
ــتان  ــری آسـ ــای هنـ ــه آفرینش هـ ــل موسسـ مدیرعامـ
ـــترش،  ـــون گس ـــی همچ ـــید، اهداف ـــوی رس ـــدس رض ق
ارتقـــاء و توســـعه معنایـــی و مفهومـــی هنـــر دینـــی 
- به ویـــژه هنـــر برآمـــده از آموزه هـــای فرهنـــگ 
رضـــوی - زمینه ســـازی تربیـــت و توانمندســـازی 
نیـــروی انســـانی کارآمـــد در عرصـــه فعالیت هـــای 
ـــد  ـــامی - و تولی ـــگ اس ـــا فرهن ـــب ب ـــری - متناس هن
ـــال  ـــری را دنب ـــات هن ـــه خدم ـــوالت و ارائ ـــار و محص آث

. می کنـــد
در قالـــب ایـــن تفاهم نامـــه جهاددانشـــگاهی هنـــر 
در موضوعاتـــی همچـــون برگـــزاری جشـــنواره ها و 
و  تخصصـــی  نشســـت های  فرهنگـــی،  رویدادهـــای 
ــرای  ــای آموزشـــی، تعریـــف و اجـ ــا و کارگاه هـ دوره هـ
ـــی،  ـــات تخصص ـــی و خدم ـــی، پژوهش ـــای مطالعات طرح ه
تعریـــف و اجـــرای طرح هـــای هنرهـــای نمایشـــی 
ـــوی  ـــگ رض ـــا فرهن ـــط ب ـــات مرتب ـــا موضوع ـــردی ب کارب
ــدس  ــتان قـ ــری آسـ ــای هنـ ــه آفرینش هـ ــا موسسـ بـ

رضـــوی همـــکاری می کنـــد.

■■■

جهاددانشگاهی سیستان و 
بلوچستان و سازمان تبلیغات 

اسامی استان
و  سیســـتان  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
بلوچســـتان، 7 اردیبهشـــت: طـــی نشســـتی بـــا حضـــور 
عبـــاس صفـــدری رییـــس جهاددانشـــگاهی سیســـتان 
و بلوچســـتان و حجت االســـام باقـــر بیـــک مدیـــرکل 
تبلیغـــات اســـامی اســـتان تفاهم نامـــه همـــکاری 

امضـــا شـــد.
رییـــس  صفـــدری  عبـــاس  نشســـت  ایـــن  در 
ــام  ــا اعـ ــتان، بـ ــتان و بلوچسـ ــگاهی سیسـ جهاددانشـ
آمادگـــی جهاددانشـــگاهی سیســـتان و بلوچســـتان 
ــف  ــای مختلـ ــات در زمینه هـ ــه خدمـ ــر ارائـ ــی بـ مبنـ
آموزشـــی، پژوهشـــی، افـــکار ســـنجی، فرهنگـــی و 
اطاع رســـانی بـــه اداره کل تبلیغـــات اســـامی اســـتان 
گفـــت: جهاددانشـــگاهی یک نهـــاد برخاســـته از متـــن 
انقـــاب اســـت کـــه در زمینه هـــای مختلـــف علمـــی، 
پژوهشـــی، آموزشـــی و اطاع رســـانی در چنـــد ســـال 
اخیـــر توانمندی هـــای خـــود را در توســـعه کشـــور بـــه 

اثبـــات رســـانده اســـت.
وی گفـــت: آمادگـــی داریـــم تمامـــی آموزش هـــای 
جهـــت  در  را  مختلـــف  حوزه هـــای  در  موردنیـــاز 
ـــتان  ـــامی اس ـــات اس ـــازمانی تبلیغ ـــداف س ـــبرد اه پیش

ــم. را از ســـوی جهاددانشـــگاهی ارائـــه دهیـ
صفـــدری گفـــت: اینـــک جهاددانشـــگاهی بعـــد از 
ــی،  ــادی علمـ ــش نهـ ــات پربرکتـ ــه از حیـ ــار دهـ چهـ
اســـامی،  هویتـــی  بـــا  دانش بنیـــان،  و  انقابـــی 
ــد،  ــد و کارآمـ ــی، متعهـ ــای کیفـ ــوردار از نیروهـ برخـ
الهام بخـــش و مؤثـــر در کشـــور، پیشـــگام در توســـعه 
ــازنده در  ــی سـ ــا تعاملـ ــگ بـ ــاوری و فرهنـ ــم، فنـ علـ

عرصـــه ملـــی و بین المللـــی اســـت.

 دانشگاه کردستان و 

جهاددانشگاهی استان
 7 کردســـتان،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ــگاهی  ــتان و جهاددانشـ ــگاه کردسـ ــت: دانشـ اردیبهشـ
اســـتان به منظـــور توســـعه همکاری هـــا و بهره گیـــری 
از ظرفیت هـــای یکدیگـــر تفاهم نامـــه همـــکاری امضـــا 

کردنـــد.
رحمـــت صادقـــی رییـــس دانشـــگاه کردســـتان در 
ــر  ــه در دفتـ ــکاری کـ ــه همـ ــا تفاهم نامـ ــن امضـ آییـ
ــن  ــد، ضمـ ــزار شـ ــتان برگـ ــگاه کردسـ ریاســـت دانشـ
ـــرف،  ـــی دو ط ـــکاری و هم افزای ـــرورت هم ـــر ض ـــد ب تاکی
اظهـــار کـــرد: هم افزایـــی دو مجموعـــه می توانـــد 
موجـــب توســـعه فعالیت هـــا و انجـــام برنامه هـــای 

شـــاخص شـــود.
ــه  ــای تفاهم نامـ ــه امضـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
ـــد  ـــزود: بای ـــت، اف ـــعه همکاری هاس ـــرای توس ـــه ای ب بهان
ــاش  ــه تـ ــای تفاهم نامـ ــه بندهـ ــرای همـ ــرای اجـ بـ
کنیـــم و از ظرفیت هـــا هـــم بـــه بهتریـــن نحـــو و 

ــم. ــره بگیریـ ــداف بهـ ــه اهـ ــتیابی بـ ــور دسـ به منظـ
ــگاهی  ــر اســـدی رییـــس جهاددانشـ ــه اکبـ در ادامـ
ــا و  ــه توانمندی هـ ــاره بـ ــن اشـ ــز ضمـ ــتان نیـ کردسـ
ـــتگاه  ـــرد: خاس ـــوان ک ـــگاهی، عن ـــای جهاددانش ظرفیت ه
جهاددانشـــگاهی، دانشـــگاه اســـت بـــه همیـــن دلیـــل 
ـــد  ـــه بای ـــند بلک ـــدا باش ـــم ج ـــد از ه ـــاد نبای ـــن دو نه ای
در کنـــار یکدیگـــر و از ظرفیت هـــا و پتانســـیل های 

یکدیگـــر اســـتفاده کننـــد.
 

■■■

جهاددانشگاهی کردستان با 
استانداری

 11 کردســـتان،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ـــهیل  ـــر تس ـــت دفت ـــاد و فعالی ـــرارداد ایج ـــت: ق اردیبهش
کمتـــر  محله هـــای  در  محلـــی  توســـعه  و  گـــری 
بیـــن جهاددانشـــگاهی  )حاشیه نشـــین(  برخـــوردار 
کردســـتان و اســـتانداری بـــا هـــدف راه انـــدازی دفاتـــر 
ـــی و اقتصـــادی  ـــاء فرهنگـــی، اجتماع تســـهیل گـــری ارتق

مـــردم محـــات حاشـــیه شـــهر منعقـــد شـــد.
اکبـــر اســـدی رییـــس جهاددانشـــگاهی کردســـتان 
ـــر  ـــرد: دفات ـــار ک ـــرارداد اظه ـــن ق ـــد ای ـــوص عق در خص
تســـهیل گـــری پـــل ارتباطـــی بیـــن مـــردم و دولـــت 
ـــر  ـــن دفات ـــق ای ـــم از طری ـــق بتوانی ـــن طری ـــت و از ای اس

ـــود. ـــه ش ـــردم ارائ ـــه م ـــوب ب ـــات مطل خدم
رییـــس جهاددانشـــگاهی کردســـتان بـــا بیـــان 
ـــاختن و  ـــان س ـــت آس ـــری در حقیق ـــهیل گ ـــه تس این ک
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــا اتفاق ـــد ی ـــه فراین ـــیدن ب ـــرعت بخش س
ـــی  ـــازوکارهای اجتماع ـــا س ـــا و ی ـــاً از راه فعالیت ه عموم
ـــد  ـــر می توانن ـــن دفات ـــرد: ای ـــح ک ـــود تصری ـــام می ش انج
ـــه  ـــازی زمین ـــازی و توانمندس ـــازی، اعتمادس ـــا بسترس ب
ـــوده  ـــت فرس ـــازی باف ـــردم در نوس ـــارکت م ـــرای مش را ب
ـــات  ـــی در مح ـــیب های اجتماع ـــع آس ـــه رف ـــک ب و کم

حاشیه نشـــین شـــهر ســـنندج را فراهـــم کننـــد.
وی ادامـــه داد: نقـــش جهاددانشـــگاهی در ایـــن 
طـــرح ایجـــاد زمینـــه مناســـب و پیونـــد مســـتمر بـــا 
دفتـــر امـــور اجتماعـــی اســـتانداری و مشـــاور طـــرح و 
ـــه از  ـــن آن ک ـــت، ضم ـــر اس ـــا دفات ـــی ب ـــاد هماهنگ ایج
همـــه ظرفیت هـــای دســـتگاه های اجـــرای اســـتان در 
راســـتای توســـعه دفاتـــر تســـهیل گـــری در ســـنندج 

اســـتفاده حداکثـــری کنـــد.
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 مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی
 در حوزه مختلف

دیگر

■ جهاددانشگاهی توان تکمیل زنجیره تبدیل فکر و ایده به اشتغال 
و ثروت را دارد

■  انتصاب دکرت طیبی به عنوان مشاور و مناینده رییس 
جهاددانشگاهی

■ آمادگی جهاددانشگاهی استان مرکزی جهت برگزاری دوره های 
آموزشی برای پناهندگان افغانستانی

■ معرفی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی در ماموریت های مصوب زیست فناوری

■  دانشگاه علم و هرن بنیاد توسعه کسب وکارهای دانش بنیان 
راه اندازی می کند

■  بچه ماهی های پرورشی »سی باس« واکسینه شدند
■  رشد ۶۵ درصدی تولید و فروش مواد شیمیایی گروه فرآیند 

جهاددانشگاهی تهران در سال گذشته

■  و ...
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        مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی در حوزه مختلف  سا

دیگر

در  رییـــس جهاددانشـــگاهی  17 خـــرداد:  روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 
بازدیـــد از نشـــریه بـــازار کار ایـــن نهـــاد بـــا تاکیـــد بـــر مأموریـــت باالدســـتی 
ــان  ــاد دانش بنیـ ــعه اقتصـ ــاوری و توسـ ــم و فنـ ــه علـ ــگاهی در عرصـ جهاددانشـ
ـــروت  ـــتغال و ث ـــه اش ـــده ب ـــر و ای ـــره فک ـــد زنجی ـــاد می توان ـــن نه ـــرد: ای ـــان ک بی

را تکمیـــل کنـــد.
ــیه  ــگاهی در حاشـ ــس جهاددانشـ ــادی رییـ ــی فیروزآبـ ــر روح اهلل دهقانـ دکتـ
ـــروتر  ـــر و پیش ـــگاهی جلوت ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــازار کار اظه ـــریه ب ـــد از نش بازدی
از تمـــام پارک هـــای علـــم و فنـــاوری در ســـال های آغازیـــن انقـــاب اســـامی 
و عرصه هـــای مختلـــف جنـــگ و دفـــاع مقـــدس توانســـت مأموریـــت خـــود را 
در عرصـــه پارک هـــا و مراکـــز رشـــد علـــم و فنـــاوری و توســـعه شـــرکت های 

ــذارد. ــش بگـ ــه نمایـ ــان بـ دانش بنیـ

وی بـــا تصریـــح این کـــه مفاهیـــم بومـــی پارک هـــای علـــم و فنـــاوری 
تحـــت عنـــوان جهاددانشـــگاهی شـــکل گرفته اســـت، بیـــان کـــرد: زمانـــی کـــه 
ــگاهی  ــد جهاددانشـ ــا در واحـ ــا بچه هـ ــودم بـ ــریف بـ ــگاه شـ ــجوی دانشـ دانشـ
شـــریف فعالیت هـــا و پروژه هـــای مختلفـــی را دنبـــال می کردیـــم و بایـــد 
ـــل  ـــاوری حداق ـــم و فن ـــات عل ـــد و موضوع ـــز رش ـــم مراک ـــم در مفاهی ـــد کن تاکی

۱۰ ســـال از دنیـــا جلوتـــر هســـتیم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد: بررســـی تاریخچـــه پارک هـــای علـــم و 
ـــد  ـــاله دارن ـــا ۳۰ س ـــری ۲۰ ت ـــا عم ـــن نهاده ـــد ای ـــان می ده ـــا نش ـــاوری دنی فن
و هدفشـــان ایـــن اســـت کـــه دانـــش، علـــم و فنـــاوری را بـــه اقتصـــاد متصـــل 
ــگاهی  ــورمان توســـط جهاددانشـ ــر در کشـ ــیار زودتـ ــدل بسـ ــن مـ ــد و ایـ کننـ

ــد. ــرا شـ ــازی و اجـ پیاده سـ

رییس جهاددانشگاهی:

جهاددانشگاهی توان تکمیل زنجیره تبدیل 
فکر و ایده به اشتغال و ثروت را دارد
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ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــادی بـ ــی فیروزآبـ ــر دهقانـ دکتـ
مأموریـــت جهاددانشـــگاهی در اساســـنامه ایـــن 
ـــگاهی  ـــگاه جهاددانش ـــاء جای ـــد: ارتق ـــادآور ش ـــاد ی نه
ـــت،  ـــن صنع ـــاط بی ـــعه ارتب ـــتای توس ـــه در راس و آنچ
دولـــت، حاکمیـــت و دانشـــگاه تعریف شـــده اســـت 
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــاد اس ـــن نه ـــرای ای ـــی ب ـــت مهم مأموری
ـــه  ـــی هم ـــکاری و همراه ـــا هم ـــتیم ب ـــال آن هس دنب
همـــکاران در ایـــن راســـتا گام برداریـــم و حرکـــت 

کنیـــم.
وی از جهاددانشـــگاهی به عنـــوان یـــک نهـــاد 
ــا  ــعه فعالیت هـ ــرای توسـ ــتی بـ ــتگاه باالدسـ و دسـ
و اقتصـــاد دانش بنیـــان یادکـــرد و گفـــت: ایـــن 

نهـــاد بـــه دلیـــل ارتبـــاط خـــوب بـــا حاکمیـــت و 
تشـــکیات مناســـب در سراســـر کشـــور، می توانـــد 
را  دانش بنیـــان  بـــزرگ  پروژه هـــای  و  طرح هـــا 
ــم  ــازار را هـ ــش و بـ ــه دانـ ــد و حلقـ ــت کنـ مدیریـ
بـــرای دانش بنیان هـــا و هـــم بـــرای جامعـــه و 

ــد. ــی نمایـ ــف و عملیاتـ ــردم تعریـ مـ
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه 
شـــرکت های دانش بنیـــان بســـتر خوبـــی بـــرای 
اشـــتغال هســـتند تصریـــح کـــرد: امـــا اینکـــه چـــرا 
نمی تواننـــد اشـــتغال ایجـــاد کننـــد، بـــه ایـــن 
ـــان  ـــد فعالیتش ـــد و بای ـــازار ندارن ـــه ب ـــت ک ـــل اس دلی

در ایـــن راســـتا باشـــد.

گفت وگـــو  در  فیروزآبـــادی  دهقانـــی  دکتـــر 
بـــا بـــازار کار بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه خوشـــبختانه 
ــگاه ها  ــم در دانشـ ــه علـ ــر بـ ــل فکـ ــره تبدیـ زنجیـ
شـــکل گرفته، زنجیـــره تبدیـــل علـــم بـــه فنـــاوری 
ــده،  ــود آمـ ــه وجـ ــا بـ ــط دانش بنیان هـ ــم توسـ هـ
امـــا زنجیـــره تبدیـــل فنـــاوری بـــه نـــوآوری 
محقـــق نشـــده اســـت ادامـــه داد: در ایـــن نقطـــه 
را  مشـــکل  ایـــن  می توانـــد  جهاددانشـــگاهی 
تســـهیل و حـــل کنـــد کـــه اگـــر ایـــن اتفـــاق رخ 
ـــل  ـــروت تبدی ـــول و ث ـــه محص ـــده ب ـــر و ای ـــد فک ده
می شـــود کـــه نتیجـــه آن اشـــتغال بـــرای جوانـــان 

اســـت. دانش آموختـــگان  و 
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انتصاب دکتر طیبی به عنوان 
مشاور و نماینده رییس 

جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 17 خـرداد: رییـس جهاددانشـگاهی بـا حکمـی دکتـر 
حمیدرضـا طیبـی را به عنـوان مشـاور و نماینـده رییـس ایـن نهـاد منصـوب کـرد.

دکتـر روح اهلل دهقانـی فیروزآبـادی رییس جهاددانشـگاهی با حکمـی دکتر حمیدرضا 
طیبـی رییـس پیشـین این نهـاد را به عنـوان مشـاور و نماینـده رییس این نهـاد منصوب 

کرد.
در این حکم آمده است:

احترامـاً، نظـر به مراتـب تعهـد، تخصـص و تجربـه جنابعالـی، به موجـب ایـن حکـم 
به عنـوان »مشـاور و نماینـده رییـس جهاددانشـگاهی« در انجـام امـور ذیـل منصـوب 

می شـوید:
و  اهـداف(  تحقـق  )زمان بنـدی،  پژوهشـی  پروژه هـای  اجـرای  پیگیـری حسـن   -۱
کاربـردی شـدن فناوری هـای کسب شـده در هماهنگـی بـا معاونـت پژوهـش و فنـاوری

در  جهاددانشـگاهی  صنعتـی  بـزرگ  قراردادهـای  اجـرای  حسـن  بـر  نظـارت   -۲  
مرتبـط معاونت هـای  بـا  هماهنگـی 

۳- کمـک و مشـاورت در تهیـه برنامـه هفتم توسـعه جهاددانشـگاهی در هماهنگی با 
معاونـت هماهنگی و امـور مجلس

بدنـه  از  رسـیده  بلـوغ  بـه  فناوری هـای  شـدن  جـدا  در  مشـاورت  و  کمـک   -۴
دانش بنیـان اقتصـاد  و  تجاری سـازی  معاونـت  بـا  هماهنگـی  در  جهاددانشـگاهی 

 ۵- ارائه گزارش اقدامات انجام شده و هماهنگی های الزم با رئیس جهاددانشگاهی
گفتنـی اسـت، دکتـر طیبـی بیـن سـال های ۱۳۸۵ تـا ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ تـا ۱۴۰۱ 

مسـوولیت ریاسـت جهاددانشـگاهی را بـر عهـده داشـت.

■□■
 

عزم جهاددانشگاهی سمنان و 
ستاد اجرایی فرمان امام برای 

راه اندازی و تجهیز مرکز درمان 
ناباروری در استان

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی سـمنان، 17 خرداد: علـی منصفی راد در نشسـت با مدیرکل 
سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام خمینـی )ره( اسـتان سـمنان گفـت: امـروزه معضل 
جمعیـت یکـی از مهم تریـن معضات و آسـیب های اجتماعی در اسـتان سـمنان اسـت و 
در همین راسـتا، جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان بنا به رسـالت خود، طرح های فناورانه 

و علمـی تهیـه و ارائـه کـرده اسـت و برای ارائه خدمات آموزشـی، پژوهشـی، پزشـکی در 
حـوزه زنـان و خانـواده راه اندازی می شـود.

وی افـزود: مجـوز راه انـدازی مرکـز درمـان ناباروری جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان 
از گـروه پزشـکی دفتـر مرکـزی اخـذ شـده و دانـش فنـی بـه روز در پژوهشـگاه رویان و 
پژوهشـکده معتمد جهاددانشـگاهی کشـور بـرای ارائه خدمات به اسـتان سـمنان منتقل 

می شـود.
رییـس جهاددانشـگاهی سـمنان ادامـه داد: ایـن طـرح، هم یـک کار فناورانه اسـت و 
باالتـر از آن، به عنـوان یـک خدمـت بـه جامعه محسـوب می شـود، تعـداد زیـادی از افراد 
جامعـه، تـوان خـروج از اسـتان بـرای درمـان و دریافـت خدمـات درمانی در اسـتان های 
دیگـر را ندارنـد، لـذا ایجـاد یک مرکز تخصصـی درمان ناباروری در اسـتان سـمنان خاء 

بزرگـی را بـر طـرف می کند.
مدیـرکل سـتاد اجرایـی فرمـان حضرت امام خمینی )ره( اسـتان سـمنان نیـز در این 
جلسـه از آمادگـی ایـن سـتاد برای همکاری با جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان در جهت 
اجـرای طرح هـا و برنامه هـای مشـترک و هم افزایـی بیشـتر در ارائـه خدمـت بـه جامعـه 

داد. خبر 
حامـد احمـدی افـزود: برای همـکاری در راه انـدازی مرکز درمـان ناباروری در اسـتان 
سـمنان، حتماً در شـورای اجتماعی اسـتان مطرح می کنیم و امیدواریم با سـتاد مرکزی 
فرمـان امـام بـرای اسـتفاده از ظرفیت هـا و پتانسـیل های موجـود در بنیـاد برکـت، بنیاد 
۱۵ خـرداد و... رایزنـی خواهیـم کـرد و در بخـش تأمین تجهیزات و زیرسـاخت الزم برای 

راه انـدازی مرکـز بتوانیـم کمک کنیم.

■□■

فراهم شدن بستر همکاری 
جهاددانشگاهی فارس و دانشگاه 

فنی و حرفه ای استان
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی فـارس، 1۸ خـرداد: روسـای جهاددانشـگاهی و دانشـگاه 
فنـی و حرفـه ای اسـتان فـارس در راسـتای فراهـم شـدن بسـتر توسـعه همکاری هـا در 

بخش هـای مختلـف آموزشـی، پژوهشـی و فرهنگـی، دیـدار و گفت وگـو کردنـد.
رییـس دانشـگاه فنـی و حرفـه ای فـارس در این نشسـت، بـا اشـاره به پیشـینه ایجاد 
ایـن مرکـز آمـوزش عالـی، تاکیـد کـرد کـه مبنـای بینان گـذاری ایـن مرکز دانشـگاهی، 

فراگیـر کـردن آموزش هـای مهارتـی و تأمیـن نیروهـای فنـی متخصـص بود.
محمـد جامعـی بـا بیـان این که مبنـای آموزش هـا در ایـن دانشـگاه، ایجـاد و افزایش 
مهـارت فنـی اسـت، گفـت: ۷۰ درصـد دروس این دانشـگاه تئـوری و ۳۰ درصـد عملی و 

کارگاهی اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی فـارس نیـز در این دیدار، با اشـاره بـه ماموریت هـای مختلف 
علمـی، پژوهشـی، آموزشـی و فرهنگـی این نهاد، خاطرنشـان کـرد: یکـی از مبانی اصلی 

فعالیـت جهاددانشـگاهی، حوزه فرهنگی اسـت.
مظاهـر بابایـی بـا اشـاره بـه اتـکای انـدک جهاددانشـگاهی بـه اعتبـارات دولتـی، 
خاطرنشـان کرد: جهاددانشـگاهی در سراسر کشور با اسـتفاده از ظرفیت و توانمندی های 
بومـی، زمینـه خوداتکایی در بسـیاری از زمینه ها اعم از مهندسـی، پزشـکی و ... را فراهم 

کرده اسـت.
در ایـن بازدیـد پیشـنهاد انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری دوجانبـه در حوزه هـای مختلف 
بیـن جهاددانشـگاهی و دانشـگاه فنـی و حرفـه ای مطـرح و بـا اسـتقبال دو طـرف مواجه 

. شد

■□■
 

آمادگی جهاددانشگاهی 
استان مرکزی جهت برگزاری 

دوره های آموزشی برای 
پناهندگان افغانستانی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی، 21 خـرداد: دکتـر علی اصغـر غفـاری زاده 
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی پـس از بازدیـد از مهمـان شـهر شـهید ناصـری 
)اردوگاه مهاجریـن افغانسـتانی مقیـم سـاوه( کـه بـه همـراه مدیـرکل دفتر امـور اتباع و 
مهاجریـن خارجـی اسـتانداری مرکـزی صـورت گرفـت، اظهـار کـرد: جمهوری اسـامی 
ایـران پذیرای مهاجرین کشـور افغانسـتان اسـت و مهمان نـوازی ایرانیان جزو سـنت های 
حسـنه و باورهـای اعتقـادی آنان اسـت و فراهم کردن شـرایط مناسـب بـرای پناهندگان 

جـزو اصـول اعتقـادی و اخاقی مـردم ایران اسـت.
وی بـا بیـان این کـه سـالیان متمادی اسـت که ایـران پذیـرای پناهندگان افغانسـتانی 
اسـت، اظهـار کـرد: بـه دلیل نزدیـک بـودن فرهنگ و گویـش ملت ایـران بـا پناهندگان 
افغانسـتانی زندگـی مسـالمت آمیزی بیـن مـردم ایـن دو کشـور صـورت گرفتـه اسـت تا 
جایـی کـه تـاش می شـود کـه سـطح زندگـی مهاجریـن افغانسـتانی ارتقـا یافتـه و از 

زیرسـاخت هایی کـه در کشـور فراهـم شـده برخوردار شـوند.
دکتـر غفـاری زاده بـا اشـاره بـه حجـم قابل توجـه اقامـت اتبـاع افغانسـتانی در ایران، 

اجتماعـی،  وضعیـت  بهبـود  و  افغانسـتانی  پناهنـدگان  زندگـی  سـطح  ارتقـای  گفـت: 
معیشـتی و اقتصـادی این جمعیـت قابل توجه، موجب بهبود شـرایط اجتماعـی، فرهنگی 

و اقتصـادی جامعـه خواهد شـد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه این کـه رویکـرد جهاددانشـگاهی در کشـور کـه مبتنـی بر 
توجـه بـه کارهـای بر زمین مانده اسـت، گفت: این نهاد انقابی سـهم بسـزایی در توسـعه 
علمـی و فرهنگـی کشـور دارد و بـر ایـن اسـاس ورود بـه حـوزه آمـوزش آحـاد مختلـف 

جامعـه حتـی پناهنـدگان و مهاجریـن سـایر کشـورها را اولویـت خـود می داند.
گفتنـی اسـت، مدیـرکل دفتـر امـور اتبـاع و مهاجریـن خارجـی اسـتانداری مرکـزی 
بـه همـراه رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی از ظرفیت هـای مهمـان شـهر شـهید 
ناصـری )اردوگاه افغان هـا مقیـم سـاوه( جهـت ارائـه خدمـات در سـطح آمـوزش عالی و 
کوتاه مـدت تخصصـی و همچنیـن زیرسـاخت ها و توانمندی هـای مرکـز جهاددانشـگاهی 

سـاوه بـرای برگـزاری دوره هـای آموزشـی بازدیـد کردند.

■□■

تخصیص اعتبار برای توسعه 
دهکده گیاهان دارویی 

جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی گلســـتان، 21 خـــرداد: معـــاون هماهنگـــی امـــور 
اقتصـــادی اســـتاندار گلســـتان از تخصیـــص اعتبـــار ویـــژه بـــرای توســـعه دهکـــده 
گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی در گالیکـــش از محـــل اعتبـــارات ســـفر رییـــس 

جمهـــور خبـــر داد.
ـــژه  ـــار وی ـــص اعتب ـــتان از تخصی ـــتاندار گلس ـــادی اس ـــور اقتص ـــی ام ـــاون هماهنگ مع
بـــرای توســـعه دهکـــده گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی در گالیکـــش از محـــل 

ـــر داد. ـــور خب ـــس جمه ـــفر ریی ـــارات س اعتب
ســـید محمـــد دهنـــوی در حاشـــیه بازدیـــد از دهکـــده گیاهـــان دارویـــی 
جهاددانشـــگاهی گلســـتان در منطقـــه بشـــویلی گالیکـــش بـــا اشـــاره بـــه این کـــه 
ـــتان  ـــرق اس ـــعه ش ـــای توس ـــی از محوره ـــه یک ـــد ب ـــی می توان ـــان داروی ـــعه گیاه توس
تبدیـــل شـــود، اظهـــار کـــرد: گیاهـــان دارویـــی بـــا توجـــه بـــه قابلیـــت کشـــت در 
ـــرای  ـــز ب ـــتری نی ـــروت بیش ـــد ث ـــزوده و تولی ـــد ارزش اف ـــیب دار می توانن ـــای ش زمین ه

کشـــاورزان اســـتان داشـــته باشـــند.
ـــتاها  ـــی روس ـــعه اجتماع ـــر توس ـــا ب ـــتان باره ـــتاندار گلس ـــه اس ـــان این ک ـــا بی وی ب
ــد  ــی تاکیـ ــران اجتماعـ ــدی از رهبـ ــا بهره منـ ــی و بـ ــات محلـ ــت اقدامـ ــا محوریـ بـ
ـــتاها  ـــی روس ـــای اجتماع ـــت لیدره ـــتفاده از ظرفی ـــا اس ـــوان ب ـــزود: می ت ـــد، اف کرده ان
ـــت  ـــج کش ـــن در تروی ـــیج و معتمدی ـــای بس ـــان پایگاه ه ـــون، فرمانده ـــه روحانی از جمل
گیاهـــان دارویـــی و افزایـــش ســـود و بهـــره وری کشـــاورزی در منطقـــه بهره منـــد 

ـــد. ش
معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی اســـتاندار گلســـتان بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه 
ــان  ــده گیاهـ ــای مختلـــف دهکـ ــرداری از فازهـ ــدازی و بهره بـ ــی راه انـ ــد اجرایـ رونـ
دارویـــی در ماه هـــای اخیـــر بـــا شـــتاب همـــراه بـــوده اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: 
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ـــر  ـــر چـــه زودت ـــداوم داشـــته و ه ـــا ســـرعت ت ـــد ب ـــن رون ـــه ای ـــن اســـت ک ـــا ای انتظـــار م
ـــود. ـــر ش ـــی منج ـــان داروی ـــره ارزش گیاه ـــل زنجی ـــه تکمی ب

دهنـــوی بـــا تقدیـــر از اقدامـــات جهاددانشـــگاهی در دهکـــده گیاهـــان دارویـــی 
ـــرم  ـــتاندار محت ـــتور اس ـــه دس ـــتانداری ب ـــا در اس ـــرد: م ـــح ک ـــتان، تصری ـــتان گلس اس
ـــفر  ـــارات س ـــل اعتب ـــم و از مح ـــتان داری ـــزرگ اس ـــروژه ب ـــن پ ـــر ای ـــژه ای ب ـــگاه وی ن
ریاســـت محتـــرم جمهـــوری اعتبـــار خوبـــی را بـــرای تکمیـــل عملیـــات اجرایـــی و 

راه انـــدازی دهکـــده گیاهـــان دارویـــی اختصـــاص خواهیـــم داد.
ـــر مردمـــی کـــردن کار در حـــوزه ترویـــج کشـــت گیاهـــان دارویـــی تاکیـــد کـــرد  وی ب
ـــم  ـــره گرفته ای ـــا به ـــه آن ه ـــک ب ـــرای کم ـــردم ب ـــود م ـــوان خ ـــا از ت ـــر ج ـــت: ه و گف
موفق تـــر ظاهرشـــده ایم و بـــه نظـــر می رســـد در ایـــن حـــوزه نیـــز می تـــوان روی 

ـــم. ـــاب کنی ـــی حس ـــردم به خوب ـــک م کم
ـــه در  ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــتان ب ـــتاندار گلس ـــادی اس ـــور اقتص ـــی ام ـــاون هماهنگ مع
ـــد  ـــه تولی ـــه مرحل ـــر ب ـــه زودت ـــر چ ـــد ه ـــگاهی بای ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــده گیاه دهک
ـــرآوری در  ـــوله ف ـــاح س ـــا افتت ـــم ب ـــه داد: امیدواری ـــیم، ادام ـــان برس ـــول دانش بنی محص

ـــیم. ـــداد باش ـــن رخ ـــاهد ای ـــاه ش مردادم

■□■

معرفی پژوهشکده بیوتکنولوژی 
صنعتی جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی در ماموریت های مصوب 

زیست فناوری

ـــتاد  ـــرداد: از ســـوی س ـــوی، 21 خ ـــان رض ـــگاهی خراس ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم رواب
ـــکده  ـــوری، پژوهش ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــت فناوری معاون ـــعه زیس توس
ــگاه  ــوان پژوهشـ ــوی به عنـ ــان رضـ ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــوژی صنعتـ بیوتکنولـ

برتـــر در ماموریت هـــای مصـــوب زیســـت فناوری معرفـــی شـــد.
بـــر اســـاس گـــزارش ســـتاد توســـعه زیســـت فناوری معاونـــت علمـــی و فنـــاوری 
ـــور،  ـــی کش ـــه پژوهش ـــگاه و موسس ـــه ۱۰۰ دانش ـــرب ب ـــون ق ـــا کن ـــوری ت ـــت جمه ریاس
ـــه در  ـــد ک ـــز نموده ان ـــی متمرک ـــت مل ـــر ۳ مأموری ـــود را در حداکث ـــی خ ـــوان تحقیقات ت
ـــگاه و  ـــال ۱۴۰۰، ۱۵ دانش ـــات در س ـــن مؤسس ـــرد ای ـــزارش عملک ـــش گ ـــی و پای ارزیاب
پژوهشـــگاه برتـــر در ماموریت هـــای مصـــوب زیســـت فناوری دســـتاوردهای برتـــری 

داشـــته اند.
ــی و  ــت علمـ ــت فناوری معاونـ ــعه زیسـ ــتاد توسـ ــوی سـ ــت، از سـ ــی اسـ گفتنـ
فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری، پژوهشـــکده بیوتکنولـــوژی صنعتـــی جهاددانشـــگاهی 
خراســـان رضـــوی به عنـــوان یکـــی از دانشـــگاه ها و مؤسســـات پژوهشـــی برتـــر در 

ــت. ــده اسـ ــی گردیـ ــت فناوری معرفـ ــوب زیسـ ــای مصـ ماموریت هـ

استفاده از ظرفیت های شبکه 
ملی سرطان پستان در تفرش

روابـط عمومی پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی، 19 خرداد: در نشسـت پزشـکان، 
خیـران سـامت و فعـاالن اقتصـادی اسـتان مرکـزی بـه دعـوت اسـتاد قـوام زاده و بـا 
حضـور نماینـده مـردم تفرش در مجلس شـورای اسـامی و رییس بیمارسـتان تفرش در 
محـل پژوهشـکده برگـزار شـد، راهکارهای توسـعه خدمـات پزشـکی و زمینه های جذب 

گردشـگران سـامت در این اسـتان بررسـی شـد.
در ایـن جلسـه ضمـن بررسـی مشـکات درمـان در اسـتان، از جملـه محدودیت های 
دسترسـی بیماران به پزشـکان متخصص و موانع اسـتقرار پزشـکان در این شهرسـتان ها، 
مقـرر شـد کمیتـه ای بـرای بررسـی راهکارهـای ارتقـای خدمـات تشـخیصی درمانـی 

شود. تشـکیل 
دکتـر قـوام زاده، مشـاور عالـی رییـس پژوهشـکده سـرطان معتمـد طی سـخنانی در 
ایـن نشسـت بـا اشـاره به طرح ایجاد شـبکه ملی تشـخیص و درمان سـرطان پسـتان که 
بـه همـت ایـن پژوهشـکده در حـال اجراسـت تصریـح کرد: بـا توجـه بـه هماهنگی های 
صـورت گرفتـه بـا اسـتانداری مرکـزی مقـرر شـده یکـی از مراکز اسـتانی این شـبکه در 
اسـتان مرکـزی )اراک( راه انـدازی شـود کـه بـا توجه بـه ظرفیت هـای موجـود در تفرش 

می تـوان نسـبت بـه گسـترش خدمـات ایـن شـبکه در ایـن شهرسـتان نیز اقـدام کرد.

■□■

راه اندازی مرکز رشد و فناوری 
دام پروری در مرکز اصالح نژاد 
دام سبک جهاددانشگاهی سمنان 

در مهدی شهر
رییـس جهاددانشـگاهی سـمنان گفـت: در راسـتای ایجـاد قطـب دام پـروری کشـور، 
مرکـز رشـد و فنـاوری دام پـروری بـا همـکاری بسـیج علمـی سـپاه اسـتان در مرکـز بـه 
نـژاد دامـی و اصـاح نـژاد دام سـبک جهاددانشـگاهی اسـتان در شهرسـتان مهدی شـهر 

می شـود. راه انـدازی 

راد در جلسـه  علـی منصفـی  اردیبهشـت:  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی سـمنان، 24 
بـه  رییس جمهـور  سـفر  مصوبـات  از  مهدی شـهر  دام پـروری شهرسـتان  قطـب  ایجـاد 
اسـتان سـمنان، گفـت: طرح هـای فناورانـه جهاددانشـگاهی بـا بهره گیـری از ظرفیت هـا 
و پتانسـیل های اسـتان سـمنان تهیـه و ارائـه شـده اسـت، بـا توجـه بـه دسـتور رییـس 
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جمهـوری در سـفر اخیـر سـال گذشـته بـه اسـتان سـمنان مبنـی بـر تبدیـل شـدن 
شهرسـتان مهدیشـهر بـه قطـب دام پروری کشـور، در این حـوزه یک طـرح فناورانه تهیه 
و ارائـه شـده اسـت و امیدواریـم بـا حمایت هـا و مسـاعدت هایی کـه انجـام خواهـد شـد 

بتوانیـم اقدامـات خوبـی انجـام دهیـم.
وی بـا بیـان این کـه مطالعـات طـرح ایجـاد قطـب دام پـروری کشـور در شهرسـتان 
مهدیشـهر طبـق تفاهم نامـه همـکاری بـا سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان سـمنان در 
دسـت اقـدام اسـت، افـزود: مطالعـات ایـن طـرح در چنـد فـاز و در سـه حـوزه مطالعات 
قطـب و طـرح ایجـاد مجتمع هـای دام پـروری و ایسـتگاه اصـاح نـژاد در شهرسـتان 
مهدیشـهر انجـام می شـود و امیدواریـم طـی مـدت ۲ تا ۳ مـاه مطالعات فـاز اول طرح به 

اتمـام برسـد و مراحـل اجرایـی طـرح آغاز شـود.
رییـس جهاددانشـگاهی سـمنان تاکیـد کـرد: در همین راسـتا، دبیرخانـه دائمی طرح 
در جهاددانشـگاهی سـمنان ایجـاد شـده اسـت، همچنیـن مرکـز به نـژاد دامـی و اصاح 
نـژاد جهاددانشـگاهی در راسـتای عملیاتـی شـدن قطـب دام پـروری کشـور در منطقـه 
دربند شهرسـتان مهدیشـهر در حال راه اندازی اسـت که فاز اول آن با تجهیز آزمایشـگاه 

پایـه تـا اواسـط خردادمـاه بـه بهره برداری می رسـد.
منصفـی راد ادامـه داد: ایـن پـروژه در مسـاحتی بالغ بـر ۲ هـزار مترمربـع در حـال 
سـاخت اسـت کـه فـاز اول آن با تجهیز آزمایشـگاه پایـه اواخـر خردادماه بـه بهره برداری 
می رسـد، همچنیـن در راسـتای ایجـاد قطب دام پروری کشـور در شهرسـتان مهدیشـهر، 
مرکـز رشـد و فنـاوری دام پـروری نیـز بـا همـکاری بسـیج علمـی سـپاه اسـتان در مرکز 
بـه نـژاد دام سـبک و اصـاح نـژاد جهاددانشـگاهی اسـتان در منطقـه دربنـد مهدیشـهر 

راه انـدازی می شـود.
دعـوت اسـتاندار سـمنان از سـرمایه گذاران برای مشـارکت در ایجاد قطـب دام پروری 

کشـور در مهدیشهر
اسـتاندار سـمنان نیز در این جلسـه گفت: ایجاد قطب دام پروری کشـور در شهرسـتان 
مهدیشـهر یکـی از مهم تریـن مصوبـات سـفر رییس محترم جمهور به اسـتان سـمنان در 

سـال گذشـته اسـت که به طور ویـژه باید پیگیری شـود.
سـید محمدرضـا هاشـمی در جلسـه پیگیـری ایجـاد قطـب دام پـروری کشـور در 
مهدیشـهر کـه در اسـتانداری سـمنان برگـزار شـد، گفـت: الزم اسـت همـه دسـتگاه ها 
و سـازمان ها و همچنیـن بخـش خصوصـی در اجـرای ایـن طـرح مشـارکت کننـد، از 
سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی نیـز دعـوت می شـود بـرای مشـارکت در ایجـاد قطـب 

دام پـروری کشـور در شهرسـتان مهدیشـهر مشـارکت کننـد.
وی افـزود: بسـتر و شـرایط الزم بـرای حضـور سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی در 
اجـرای ایـن طـرح فراهـم اسـت و حمایـت و مسـاعدت الزم در ایـن خصـوص انجـام 

می شـود.
اسـتاندار سـمنان ادامـه داد: مسـئول پیگیـری ایـن طـرح بـا جهـاد کشـاورزی اسـت 
و بـا همـکاری جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان مطالعـات فـاز اول قطـب دام پـروری و 
جانمایـی به صـورت متمرکـز در منطقـه فـوالد محله شهرسـتان مهدیشـهر آغاز می شـود 
و ان شـاءاهلل تـا چنـد مـاه آینـده کلنـگ قطـب دام پـروری کشـور در فـاز اول بـا حضـور 

مسـووالن کشـوری و اسـتانی زده خواهـد شـد.
هاشـمی اضافـه کـرد: اجـرای کامـل مطالعـات ایجـاد قطـب دام پـروری کشـور در 
انجـام  بـرای  اعتبـار الزم دارد کـه  بالغ بـر ۳.۵ میلیـارد تومـان  شهرسـتان مهدیشـهر 
مطالعـات فـاز اول از محـل تملک دارایی ۱۴۰۱ و همچنین سـرجمع اعتبارات اسـتانی و 

ملـی سـفر رییس جمهـور بـه اسـتان سـمنان اختصـاص خواهـد یافـت.
وی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع آبـی، مطالعـات طـرح بـا تمرکـز 
بـر یـک نقطـه و تأمیـن زیرسـاخت در منطقـه فـوالد محلـه شهرسـتان مهدیشـهر آغـاز 

می شـود.
اسـتاندار سـمنان با اشـاره به ظرفیت ها و پتانسـیل های علمی، پژوهشـی و تحقیقاتی 

به عنـوان مشـاور علمـی و مطالعاتـی طـرح گفـت: قطـب دام پـروری  جهاددانشـگاهی 
مهدیشـهر متعلـق بـه همـه مـردم و افـراد مالـک دام و عشـایر اسـت و باید از مشـارکت 
بخـش خصوصـی نیـز حتمـاً اسـتفاده شـود، سـایر دسـتگاه ها و سـازمان ها نیـز همکاری 

الزم را داشـته باشـند.

■□■ 

دانشگاه علم و هنر بنیاد توسعه 
کسب وکارهای دانش بنیان 

راه اندازی می کند

روابـط عمومـی دانشـگاه علـم و هنـر جهاددانشـگاهی، 24 اردیبهشـت:در راسـتای توسـعه 
توسـعه  بنیـاد  یـزد،  اسـتان  در  فنـاوران  و  دانش آموختـگان  و  دانشـجویان  اشـتغال 

می شـود. راه انـدازی  دانش بنیـان  کسـب وکارهای 
رییـس دانشـگاه علـم و هنـر یـزد با اشـاره به اهمیـت اشـتغال دانش بنیـان و موضوع 
اشـتغال دانش آموختـگان به ویـژه در سـالی کـه مزیـن بـه شـعار تولیـد، دانش بنیـان و 
اشـتغال آفریـن از سـوی مقام معظـم رهبری نام گذاری شـده اسـت، گفت: بنیاد توسـعه 
کسـب وکارهای دانش بنیـان بـا هـدف توسـعه اشـتغال دانشـجویان و دانش آموختـگان و 

فنـاوران در اسـتان یـزد راه اندازی می شـود.
دکتـر محمود اشـعاری با اشـاره به این که این دانشـگاه با سـابقه سـه دهـه فعالیت در 
اسـتان یزد یکی از دانشـگاه های کارآفرین و نسـل سـوم محسـوب می شـود، خاطرنشـان 
کـرد: بر اسـاس برنامه رصـد اشـتغال دانش آموختگان که توسـط وزارت علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری انجـام شـده، دانشـگاه علـم و هنـر یـزد رتبـه سـوم را در زمینـه اشـتغال 
دانش آموختـگان دانشـگاهی در مقطـع ارشـد و رتبـه هشـتم را در بیـن دانش آموختگان 

مقطع کارشناسـی را کسـب کرده اسـت.
رییـس دانشـگاه علـم و هنر یزد، یکـی از دالیل این موفقیت را، ارتبـاط و تعامل خوب 
و سـازنده ایـن دانشـگاه بـا بخـش خصوصـی و مجموعه هـای صنعتـی و خدماتی اسـتان 
عنـوان کـرد و گفـت: در ۳ شهرسـتان اردکان، اشـکذر و یزد بـا توجه به زیرسـاخت هایی 
بسـیار مناسـبی کـه داریـم برنامه ریزی هـای بسـیار مناسـبی انجـام داده ایم تـا بتوانیم با 
بهره منـدی از کلیـه ظرفیت هـای ملـی و اسـتانی مراکـز رشـد، مراکـز نـوآوری و شـتاب 
دهـی و حتـی کارخانه نوآوری را در راسـتای تحقق برنامه های ارزشـمند دولت سـیزدهم 
در حـوزه مهارت آمـوزی و حمایـت از جوانـان خـاق و کارآفریـن و همچنیـن اشـتغال 
دانشـجویان و دانش آموختـگان بـه سـرانجام مطلوب برسـانیم. از مدیریت عالیه اسـتان و 
همـه مسـئولین ایـن ۳ شهرسـتان انتظـار داریـم در تحقـق برنامه ریزی هـای انجام شـده 
کـه قطعـاً در راسـتای شـعار سـال و منویـات مقـام معظم رهبری اسـت بیش از گذشـته 

بـا ایـن دانشـگاه همراهی و همکاری داشـته باشـند.
عضـو شـورای مدیریـت آمـوزش عالـی اسـتان یزد با اشـاره به شـعار سـال کـه تولید، 
دانش بنیـان و اشـتغال آفریـن از سـوی رهبر معظـم انقاب نام گذاری شـده، یادآور شـد: 
دانشـگاه علـم و هنـر یزد وابسـته بـه جهاددانشـگاهی با بهره منـدی از کلیـه ظرفیت های 
علمـی، پژوهشـی، فرهنگـی و آمـوزش و کارآفرینـی ایـن نهـاد برآمده از انقاب اسـامی 
کـه همیشـه مـورد توجـه و عنایـت ویـژه رهبـر فرزانـه انقـاب اسـت، بـه دنبـال تحقق 
اقتصـاد دانش بنیـان و کمـک بـه بـاور بیش ازپیش مـا می توانیـم و بی اثر کـردن تحریم ها 
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به ویـژه در حـوزه صنعت اسـتان اسـت.
وی همچنیـن ابـراز امیـدواری نمود که بـا پیاده سـازی برنامه ها و طرح های اشـتغال زا 
در ایـن ۳ شهرسـتان بـا توجـه بـه مزیت هـا و ظرفیت هـا، بتـوان زمینـه اشـتغال پایـدار 
بـرای جوانـان را بیـش از پیـش محقـق نمود. بـرای مثال در شـهر اردکان ظرفیت بسـیار 
خوبـی در حـوزه صنایـع غذایـی وجـود دارد کـه تا کنـون متاسـفانه مراکز آمـوزش عالی 
اسـتان نتوانسـته اند به صـورت اثربخـش و موثـری در تمامـی زنجیرهـای ارزش آن ورود 
پیـدا کننـد. دانشـگاه علـم هنـر در نظـر دارد بـا ایجـاد مرکـز نـوآوری و شـتاب دهـی و 
حمایـت از هسـته های فنـاور در قالـب بنیـاد توسـعه کسـب وکار دانـش بینـان زمینـه 
توسـعه و گسـترش بیـش از پیش صنایـع غذایی که ارتباط مسـتقیمی بـا مباحث امنیت 

غذایـی دارد را بـه سـرانجام مطلوب برسـاند.
رییـس دانشـگاه علـم و هنـر یـزد بـا تاکیـد بـر این کـه دانشـگاه علـم و هنر یـزد یک 
دانشـگاه غیرانتفاعـی و غیردولتـی وابسـته به جهاددانشـگاهی اسـت، تصریح کـرد: دولت 
سـیزدهم برنامه هـای بسـیار خوبـی بـرای حمایـت از مجموعه هـای غیردولتـی به ویـژه 
دانشـگاه و موسسـاتی کـه در حـوزه اشـتغال و کارآفرینی و حل مسـاله گام بـر می دارند، 
در دسـت اقـدام دارد؛ بنابرایـن امیدواریـم بـا توجه به برنامه هـای جدی این دانشـگاه در 
توسـعه اشـتغال و کارآفرینـی به ویـژه بـرای دانشـجویان و دانش آموختـگان حمایت هـای 

الزم ملـی و اسـتانی از ایـن مهـم صـورت پذیرد.
دکتـر اشـعاری ایجـاد و توسـعه شـرکت های دانش بنیـان و زایشـی را از راهکارهـای 
توسـعه  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  و  کـرد  عنـوان  دانش بنیـان  اشـتغال  توسـعه 
کسـب وکارهای  توسـعه  بنیـاد  هـا،  آپ  اسـتارت  همـان  یـا  و  نوپـا  کسـب وکارهای 
دانش بنیـان بـا هـدف توسـعه اشـتغال دانش بنیـان در شهرسـتان های اردکان، اشـکذر و 

راه انـدازی می شـود. نزدیـک  آینـده  یـزد در 
وی در پایـان بـا اشـاره به اینکه دانشـگاه علم و هنـر یزد بیش از ۶۵۰۰ دانشـجو دارد 
گفـت: تـاش می کنیـم از طریق بنیـاد توسـعه کسـب وکارهای دانش بنیان نـه تنها برای 
دانشـجویان و دانش آموختـگان این دانشـگاه بلکه بـرای کل جامعه دانشـگاهی ۴۰ تا ۵۰ 
هـزار نفـری اسـتان و همچنین سـایر افراد خـاق و کارآفریـن به ویژه در شهرسـتان های 

اردکان و اشـکذر ارائه خدمت داشـته باشـیم.
رییـس دانشـگاه علـم و هنر بر لـزوم حمایت از دانشـگاه های غیرانتفاعـی و غیردولتی 
تاکیـد کـرد و گفـت: دانشـگاه علم و هنر یزد وابسـته به جهاددانشـگاهی دارای پتانسـیل 
و ظرفیت هـای بسـیاری خوبـی اسـت و تـاش دارد بـا تعامل بیـن پارک ها و مراکز رشـد 
علـم و فنـاوری در گسـتره ملـی و اسـتانی در حـوزه توسـعه شـرکت های دانش بنیـان و 

فنـاور خدمـات بیشـتری به جامعـه و صنعت ارائـه نماید.

■□■ 

بچه ماهی های پرورشی 
»سی باس« واکسینه شدند

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران، ۲۴ اردیبهشـت: دکتـر آال عنایتـی 
سرپرسـت کلینیـک آبزیـان جهاددانشـگاهی تهـران اظهـار کـرد: واکسیناسـیون تزریقی 
در بچـه ماهی هـای پرورشـی ماهـی سـی باس، بـرای نخسـتین بـار در کشـور و به صورت 
آبزیـان  تخصصـی  کلینیـک  مایه کـوب  خبـره  اکیـپ  حضـور  بـا  )آزمایشـی(  پایلـوت 
جهاددانشـگاهی تهـران و با اسـتفاده از واکسـن های آبزیـان تولید جهاددانشـگاهی تهران 
تحـت نظارت شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان تنگسـتان در شـرکت پـرورش ماهـی راموز 

)مزرعـه پـرورش ماهـی سـی باس( انجام شـد.
وی ادامـه داد: در سـال های گذشـته واکسـن های آبزیـان جهاددانشـگاهی بـه روش 
غوطـه وری اسـتفاده می شـدند و امسـال برای نخسـتین بار بـه روش تزریقی انجام شـده 

است.
سرپرسـت کلینیـک آبزیـان جهاددانشـگاهی تهـران خاطرنشـان کـرد: از ایـن پـس 
امـکان واکسیناسـیون همـه بچـه ماهی هـای ایـن مرکـز علیـه بیمـاری ویبریوزیـس و 

اسـترپتوکوکوزیس فراهـم شـده اسـت.
دکتـر عنایتـی افـزود: ایـن دو بیمـاری از بیماری های شـایع در صنعت پـرورش ماهی 
بـوده و واکسیناسـیون علیـه ایـن دو بیمـاری ضامن سـامت بچه ماهی های تحویل شـده 

بـه اسـتخرها و قفس هـای پـرورش و تولید پایدار اسـت.
وی یـادآور شـد: شـرکت پـرورش ماهـی رامـوز از ابتدای سـال ۱۴۰۰ تاکنـون حدود 
شـش میلیون قطعه بچه ماهی سـی باس آسـیایی با وزن ۰.۰۱ گرم را از کشـور اسـترالیا 
وارد و پـس از رسـاندن آن بـه وزن تجـاری پنـج تـا ۱۰ گـرم بیـن مراکـز پـرورش توزیع 

کرده اسـت.

■□■

افتتاح فاز نخست دهکده گیاهان 
دارویی در گالیکش در مردادماه

روابط عمومی جهاددانشـگاهی، 25 اردیبهشـت: معـاون پژوهش و فناوری جهاددانشـگاهی 
از افتتـاح فـاز نخسـت دهکـده گیاهـان دارویـی گالیکـش هم زمـان بـا سـالروز تشـکیل 

جهاددانشـگاهی در ۱۶ مردادمـاه خبـر داد.
دکتـر محمدرضـا پورعابـدی معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی در حاشـیه 
بازدیـد از دهکـده گیاهـان دارویـی اسـتان گلسـتان در گالیکـش با اشـاره بـه این که این 
پروژه یک مگا پروژه در شـرق اسـتان گلسـتان اسـت، اظهار کرد: برای توسـعه و تکمیل 
ایـن پـروژه مهـم و کاربردی بدون شـک نیازمند حمایـت و همراهی همه مدیران اسـتانی 

و شهرسـتانی هستیم.
وی بـا بیـان این کـه در جلسـه بـا اسـتاندار گلسـتان و فرمانـدار گالیکـش تفاهم هـای 
خوبـی حاصـل شـد، افـزود: در صـورت حمایت اسـتانی مـا نیز حـدود ۳۵ میلیـارد ریال 

اعتبـار بـه ایـن پـروژه تزریق خواهیـم کرد.
معـاون پژوهشـی و فنـاوری جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر این کـه فاز نخسـت پروژه 
دهکـده گیاهـان دارویـی گلسـتان در ۱۶ مـرداد امسـال هم زمـان بـا سـالروز تشـکیل 
جهاددانشـگاهی افتتـاح می شـود، خاطرنشـان کرد: در ایـن فاز در کنار سـاختمان اداری، 

گلخانـه شـماره یـک، مزرعـه نمایشـی و سـوله فـرآوری بـه بهره برداری می رسـد.
دکتـر پورعابـدی با اشـاره به لـزوم تکمیل زیرسـاخت های دهکـده گیاهـان دارویی از 
جملـه آب، بـرق و گاز، تصریـح کـرد: هـر قدر سـرعت ایجـاد زیرسـاخت ها افزایـش یابد 
جهاددانشـگاهی نیـز بـا سـرعت بیشـتری بـرای اجـرای طرح هـای فناورانـه خـود اقـدام 

خواهـد کرد.
وی ایـن پـروژه را یـک طرح فناورانه با پیوسـت های توسـعه ای، گردشـگری و ترویجی 
دانسـت و ادامـه داد: در صـورت تکمیـل زنجیره تولیـد در این پروژه می توانـد این منطقه 

را متحـول کند.
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بازدید مدیر گروه زبان فارسی 
دانشگاه آتاتورک از سازمان 

قرآنی دانشگاهیان کشور

نعمـت  پرفسـور  اردیبهشـت:   2۶ کشـور،  دانشـگاهیان  قرآنـی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
ییلدریـم، مدیـر گـروه زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه آتاتـورک ارزروم، روز گذشـته، 
۲۵ اردیبهشـت ماه از بخش هـای مختلـف سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور بازدیـد به 

عمـل آورد.
وی ضمـن ایـن بازدیـد بـا فعالیت هـای بخش هـای مختلـف ایـن سـازمان آشـنا شـد 
و سـپس بـا حضـور در مرکـز چندرسـانه ای مبیـن، دربـاره نـگاه بـه ادبیـات تطبیقـی و 
چگونگـی عاقه منـدی بـه ادبیـات فارسـی،  جنبه هـای عرفانی ادبیات فارسـی و داسـتان 

جالـب آشـنایی اش بـا قـرآن کریـم بـا خبرنـگاران ایکنـا بـه گفت وگو نشسـت.

■□■

 تأمین امنیت غذایی با شناسایی 

ارقام گیاهی مقاوم به کم آبی

روابـط عمومـی مرکز ملی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایـران، 2۶ اردیبهشت:سرپرسـت معاونت 
علمـی و فنـی مرکـز ملی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی از 
تأمیـن امنیـت غذایـی آینده کشـور بـا حفظ و شناسـایی ارقـام گیاهی مقاوم به خشـکی 

و کم آبـی و احیـای دام هـای بومـی منقرض شـده خبـر داد.
دکتـر رضـا آذربایجانـی سرپرسـت معاونت علمی مرکـز ملی ذخایر ژنتیکی و زیسـتی 

ایـران بـا تاکیـد بر این کـه ذخایـر ژنتیکی جزو منابع اسـتراتژیک هر کشـوری محسـوب 
می شـود، گفـت: تغییـر اقلیـم و بحـران خشک سـالی از بزرگ تریـن چالش هـای پیـش 
روی کشـور طـی دو الـی سـه دهـه آینده اسـت از ایـن رو می توانیـم با حفظ و شناسـایی 

ذخایـر ژنتیکـی، چـاره ای بـرای رفع ایـن چالش ها بیندیشـیم.
وی افـزود: اکنـون مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایـران برای رفع این مشـکل، 
برنامه هـای راهبـردی را پیاده سـازی کـرده اسـت. شناسـایی و حفـظ و نگهـداری ارقـام 
گیاهـی و جانـوری بومـی مقـاوم بـه خشـکی، کم آبـی و گرما از جملـه این برنامه هاسـت. 
و  غذایـی  امنیـت  تأمیـن  به منظـور  توانسـته اند  مرکـز  ایـن  پژوهشـگران  همچنیـن 
رفـع بحـران مـواد غذایـی سـال های آتـی، منابـع ژنتیکـی دام هـای در حـال انقـراض و 

منقرض شـده ماننـد گاو گلپایگانـی و سیسـتانی را جداسـازی، ذخیـره و احیـا کننـد.
وی بـه برنامه هـای ایـن مرکـز بـرای تحقـق شـعار "تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال 
آفریـن" اشـاره کـرد و در ایـن خصـوص بـه سـینا پـرس گفـت: مرکـز ذخایـر ژنتیکـی 
و زیسـتی ایـران طـی چنـد سـال گذشـته در بحـث تولیـد دانش بنیـان فعالیت هایـی در 
قالـب طرح هـای علمـی و فناورانه انجام داده اسـت. در حـال حاضر پیرامـون بحث تأمین 
امنیـت غذایـی نیـز توانسـته ایم با ایجـاد زیرسـاخت های بسـیار مجهز و در یـک پروتکل 
و مسـیر کامـًا علمـی بـذور هیبریـد سـبزی و صیفـی را در ارقـام مختلف ماننـد گوجه، 

خیـار، کاهـو و فلفـل تولیـد کنیم.
وی اظهـار کـرد: کشـور تقریبـاً وابسـتگی صددرصـدی بـه ایـن بـذور دارد و هنـوز 
تولیدکننـدگان داخلـی نتوانسـته اند ایـن وابسـتگی را برطـرف کننـد. خوشـبختانه ما در 
سـال "تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال آفریـن" محصوالت آمـاده ای برای تولیـدی داریم و 

در حـال رایزنـی بـرای دانش بنیـان شـدن آن ها هسـتیم.
آذربایجانـی تاکیـد کـرد: همچنین در بحث میکروارگانیسـم های بومی که فراسـودمند 
هسـتند و بـرای محصـوالت پروبیوتیـک اسـتفاده می شـوند نیـز طـی دو تـا سـه سـال 
گذشـته، منابـع بومـی را جـدا کـرده و زیرسـاخت های تولید آن هـا را نیز فراهـم کرده ایم 
کـه امسـال می توانـد به بهره برداری برسـند. ایـن مرکـز در پروژه های متعـدد دیگری نیز 

به تناسـب نیـاز جامعـه ورود پیداکـرده و امـکان سـرمایه گذاری نیز دارد.
راه اندازی دو شرکت دانش بنیان در حوزه ذخایر ژنتیکی

سرپرسـت معاونـت علمـی و فنـی مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایـران گفت: 
مرکـز ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایران بـه لحاظ تنوع موضوعی در حـوزه گیاهی، جانوری، 
میکروارگانیسـم ها و ژنتیکـی دارد اکنـون جـزو یکی از زیرسـاخت های اسـتراتژیکی برای 
تولیـد محصـوالت دانش بنیـان به حسـاب می آیـد؛ ایـن مرکـز توانسـته اقداماتـی در ایـن 
زمینـه انجـام دهـد و بـرای برخـی مباحـث دیگـر نیـز فراخـوان دهـد و دسـت همکاری 

بـرای سـرمایه گذاری تولیـد محصـوالت دانش بنیـان از منابع زیسـتی بومی بفشـارد.

■□■
 

رشد ۶۵ درصدی تولید و فروش مواد 
شیمیایی گروه فرآیند جهاددانشگاهی 

تهران در سال گذشته

اردیبهشت: زهره طاهرخانی مدیر  تهران، ۲۶  روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی 
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گروه فرآیند سازمان جهاددانشگاهی تهران در چهارمین و آخرین روز از برگزاری بیست و 
ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در حاشیه با اشاره به سابقه 
اظهار کرد  مواد شیمیایی  تولید  تهران در  فرآیند سازمان جهاددانشگاهی  طوالنی گروه 
که این گروه مواد فعال سطحی را به عنوان محور اصلی فعالیت های خود انتخاب کرده و 
تحقیقات زیادی در زمینه تولید این مواد انجام داده و تاکنون محصوالت شیمیایی چون 
امولسیفایر قیر، مواد تعلیق شکن، پتاسیم الئورات، مواد  استرهای سوربیتان )اسپن ها(، 
ضد چسبندگی، ماده پوشش دهنده، گلیسرول مونواستئارت و بسیاری از مواد دیگر را طی 

سال های گذشته به مرحله تولید و فروش رسانده است.
وی افزود: مواد فعال سطحی از حساس ترین مواد شیمیایی در صنایع شیمیایی هستند 
روبه رو  با مشکات جدی  از صنایع شیمیایی  بسیاری  فعالیت  مواد،  این  بدون حضور  و 

می شود.
فرآیندهای  گروه  کرد:  خاطرنشان  تهران  جهاددانشگاهی  سازمان  فرآیند  گروه  مدیر 
شیمیایی سازمان جهاددانشگاهی تهران با تاش های مستمر طی ۳۰ سال گذشته موفق 
به کسب دانش فنی و تولید صنعتی برخی مواد شیمیایی حیاتی برای صنایع مادر کشور 

شده و از وابستگی کشور به واردات این مواد و خروج ارز جلوگیری به عمل آورده است.
 وی از رشد ۶۵ درصدی میزان تولید و فروش مواد شیمیایی این گروه در سال ۱۴۰۰ 
نسبت به سال ماقبل آن )سال ۹۹( خبر داد و گفت: بر اساس برنامه پیش بینی شده برای 
سال ۱۴۰۱، انتظار می رود بتوان با تاش بیشتر، روند صعودی را ادامه داده و به افزایش 

درآمد ۱.۵ برابری دست پیدا کنیم.
مدیـر گـروه فرآینـد سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران افـزود: مـواد شـیمیایی گـروه 
فرآینـد سال هاسـت در کارگاه تولیـدی ایـن گـروه و بـا اسـتفاده از دانش فنـی حاصل از 
زحمـات همـکاران در حـال تولیـد اسـت. با این حـال، واردات این مواد از سـایر کشـورها 
بـه ایـران در حـال انجـام اسـت. انتظـار مـا از مسـئوالن، جلوگیـری از واردات مـواد و 
محصوالتـی اسـت کـه در کشـور با کیفیـت مطلـوب تولید می شـوند و این درخواسـت و 

انتظـار، در جهـت حمایـت اساسـی از تولیـدات داخلی اسـت.

■□■

عزم جهاددانشگاهی ایالم برای 
تأسیس ناحیه فناوری در دهلران

و  ایـام  اسـتاندار  معـاون  اردیبهشـت:  ایـام، ۲۷  عمومـی جهاددانشـگاهی  روابـط 
فرمانـدار ویـژه دهلران بـرای حمایت از برنامه های جهاددانشـگاهی در این شهرسـتان در 

زمینـه فنـاوری گیاهـان دارویـی اعـام آمادگـی کرد.
لطیـف صادقـی اظهـار کـرد: فعالیـت جهاددانشـگاهی در زمینـه راه انـدازی مجتمـع 
تحقیقـات و فنـاوری گیاهان دارویی در شهرسـتان دهلـران فعالیتـی قابل تقدیر و الگویی 

ارزنـده بـرای کشـاورزان منطقه اسـت.
وی بـا بیـان این کـه از ایـن فعالیـت و ایجـاد ناحیـه فناورانـه در ابوغویـر حمایـت 
بهـره وری در  بـر  نـگاه علمـی و مبتنـی  نویدبخـش  فعالیت هـا  ایـن  می کنیـم، گفـت: 

اسـت. کشـاورزی دهلـران 
سـید غامرضا حسـینی عضو هیـات علمی جهاددانشـگاهی و رییس جهاددانشـگاهی 
ایـام نیـز اظهـار کـرد: ۹۶ ایـن واحـد بـا نـگاه ایجـاد یـک زیسـت بوم فنـاور در حـوزه 
گیاهـان دارویـی اقـدام بـه راه انـدازی مجتمـع تحقیقـات و فنـاوری گیاهـان دارویـی در 

شهرسـتان دهلـران کرده اسـت.
وی گفـت: ایـن مجتمع اولیـن مجتمع در حوزه گیاهان دارویی گرمسـیری در کشـور 
اسـت کـه بـا هـدف تغییر الگـوی کاشـت، کمک بـه ایجـاد اشـتغال خصوصـاً در مناطق 
روسـتایی، تثبیت جمعیت روسـتایی، تجاری سـازی محصـوالت گیاهان دارویـی، فرآوری 

و بسـته بندی محصوالت تولیدشـده در اسـتان ایجادشـده است.

■□■

جهاددانشگاهی غرفه برتر 
دهمین دوره جشنواره »رویش« 

دانشگاه مازندران شد

دوره  دهمین  اختتامیه  در  اردیبهشت:   ۲۸ مازندران،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
جشنواره »رویش« که با حضور مدیر فرهنگی و اجتماعی، مدیر و کارشناسان فرهنگی 
غرفه  مدیر  از  و  معرفی  برتر  غرفه  جهاددانشگاهی  غرفه  شد،  برگزار  مازندران  دانشگاه 

جهاددانشگاهی در این جشنواره تقدیر شد.
ایسنا  و  ایکنا  خبرگزاری  استقرار  ضمن  جهاددانشگاهی،  غرفه  در  جشنواره  این  در 
فعالیت های جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش تولید جلبک اسپیرولینا، دوره های آموزشی 
کانون  دانشجویان،  سازمان  انتشارات،  رویان،  بنیادی  سلول های  خون  بانک  کوتاه مدت، 

تئاتر سیاووشان و ... به معرض نمایش درآمد.
همچنین، در این اختتامیه کانون تئاتر سیاووشان جهاددانشگاهی مازندران به عنوان 

کانون برتر معرفی و از حمیدرضا گل محمدی مسئول این کانون تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است؛ جشنواره رویش به صورت سالیانه و به عنوان تجلی توانمندی ها و اقدامات 

کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور برگزار می شود.

■□■

 تقدیر استانداری مرکزی از 

روابط عمومی جهاددانشگاهی 
استان مرکزی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی، 2۸ اردیبهشـت: در آییـن تقدیـر از روابط 
عمومی هـای برتـر اسـتان کـه بـه مناسـبت روز ملـی ارتباطـات و روابـط عمومـی بـا 
حضـور دکتـر فـرزاد مخلـص االئمـه اسـتاندار مرکـزی، سـید مجتبـی آل یاسـین معاون 
توسـعه مدیریـت و منابـع اسـتانداری، بهنـام نظـری سرپرسـت معاونت سیاسـی امنیتی 
اسـتانداری مرکـزی و جمعـی از مدیـران روابـط عمومی هـای اسـتان در سـالن جلسـات 
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غدیـر اسـتانداری برگـزار شـد از روابط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی با اهدای 
لـوح تقدیـر، قدردانـی بـه عمـل آمد.

در متن لوح سپاس آمده است:
بیسـت و هفتـم اردیبهشـت ماه روز ملـی روابـط عمومـی و ارتباطـات فرصتی اسـت تا 
نقـش و جایـگاه ایـن مهم را یادآور شـویم و زحمـات و تاش های صادقانه سخت کوشـان 

ایـن عرصـه را ارج نهیم.
بدین وســیله از تاش هــای بی شــائبه جنابعالــی در حــوزه ارتباطــات و روابــط 
ــم  ــام معظ ــوی مق ــه از س ــالی ک ــت در س ــد اس ــوده، امی ــکر نم ــر و تش ــی تقدی عموم
ــذاری  ــن" نام گ ــتغال آفری ــان، اش ــد، دانش بنی ــوان "تولی ــی( به عن ــری )مدظله العال رهب
ــق  ــش موف ــش از پی ــت بی ــای دول ــداف و برنامه ه ــق اه ــتای تحق ــت در راس ــده اس ش
ــرای همــگان ســامتی، بهــروزی و توفیــق  ــد متعــال ب ــد باشــید. از درگاه خداون و موی

ــم. ــئلت می نمای ــزون مس روزاف

■□■

تجلیل از مدیر روابط عمومی 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 

در استان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی، 2۸ اردیبهشـت: در مراسـمی از مدیـر 
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی با حضـور مشـاور وزیر و رییـس مرکز 

اطاع رسـانی وزارت کشـور و اسـتاندار تجلیـل شـد.
 متن لوح تقدیر بدین شرح است:

نقـش و جایـگاه روابـط عمومـی در ایـن هنگامـه پیشـتازی رسـانه ها، بسـیار رفیـع 
و گران قـدر اسـت و بـدون تردیـد آگاهی بخشـی، اقنـاع و اعتمادسـازی جامعـه روزآمـد 

مسـتلزم تـاش و توانمنـدی مضاعـف در ایـن عرصـه اسـت، لـذا می تـوان گفـت؛ روابط 
عمومـی، هنـر ایجـاد، اسـتمرار و ارتقـاء روابـط انسـانی و علم زندگـی در عصـر ارتباطات 

ست. ا
بـدون شـک حفـظ و اعتـای روزافـزون روابـط عمومـی در هـر سـازمانی، مدیـون 
تاش هـای گسـترده و بی وقفـه بزرگوارانی اسـت که تخصص خود را در مسـیر پیشـرفت 
و تعالـی روزافـزون دانـش ارتباطـات بـه کار گرفتـه و بـرای دسـتیابی بـه ایـن منظـور، 

همـواره در تکاپـو بـوده و هسـتند.
بدین وسـیله ضمـن ارج نهـادن بـه اهتمـام سـرکار عالـی در تحقـق بخشـیدن بـه 
فریضـه مهـم جهـاد تبییـن و انعـکاس دسـتاوردهای نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی 
ایـران و اقدامـات آن دسـتگاه در راسـتای توسـعه و پیشـرفت خراسـان جنوبـی، از درگاه 
خداونـد متعـال، عافیـت، صحـت، عاقبت به خیـری و موفقیـت روزافزونتـان را در مسـیر 

خدمت رسـانی بـه مـردم، مسـئلت دارم.

■□■

بررسی طرح های نوآورانه 
و توسعه ای جهاددانشگاهی 

مازندران

دفتـر  مدیـرکل  حضـور  اردیبهشـت:با   29 مازنـدران،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
تخصصـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی جهاددانشـگاهی، طرح هـای نوآورانـه و توسـعه ای 

شـد. بررسـی  مازنـدران  جهاددانشـگاهی 
طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  تخصصـی  دفتـر  مدیـرکل  یزدانـی  داراب  دکتـر 
جهاددانشـگاهی، از مجتمـع تولیـدی تحقیقاتـی سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی 
جهاددانشـگاهی مازنـدران در چپکـرود جویبـار، بازدیـد کـرد. در ایـن بازدیـد، آخریـن 
تحـوالت صـورت گرفتـه در واحـد تولیـدی تحقیقاتـی جهاددانشـگاهی مـورد بازدیـد و 

بررسـی قـرار گرفـت.
همچنیـن از سـوی فاطمـه قلـی زاده معـاون پژوهشـی جهاددانشـگاهی مازنـدران، 
طرح هـای توسـعه فـاز تولیـد صنعتـی ریـز جلبـک اسـپیرولینا و اسـتفاده از ریـز جلبک 

اسـپیرولینا در کاهـش تلفـات ماهیـان گرمابـی، ارائـه و مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
از سـوی دیگـر مهنـدس محمدعلـی محمـد نـژاد مدیـر سـایت مجتمـع تولیـدی 
تحقیقاتـی شـهید سـلیمانی چپکـرود جویبـار، برنامه هـای زراعـت و برنامـه تخصصـی 

نقـد و بررسـی قـرار گرفـت. آبزی پـروری جهاددانشـگاهی در سـال ۱۴۰۱ مـورد 
طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  تخصصـی  دفتـر  مدیـرکل  مراسـم  ایـن  حاشـیه  در 
جهاددانشـگاهی بـا مثبـت ارزیابـی کـردن اقدامـات رییـس و اعضـای جهاددانشـگاهی 
مازندران اظهار کرد: درگذشـته چشـم انداز مشـخصی در سـایت چپکرود جهاددانشگاهی 
مازنـدران وجـود نداشـت امـا بـا برنامه ریـزی صـورت گرفتـه و هدفمنـد شـدن طرح ها و 

برنامه هـا، نگاه هـا بـه ایـن مجموعـه تغییـر کـرده اسـت.
دکتـر یزدانـی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه تخصیـص بودجـه بـه پـروژه فـاز توسـعه و 
فـرآوری ریـز جلبک هـا، اجـرای طـرح در دسـتور کار جهاددانشـگاهی واحـد مازنـدران 

گیرد. قـرار 
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همچنیـن مهنـدس محمدرضـا شـافعیان رییـس جهاددانشـگاهی مازنـدران، در ایـن 
دیـدار بازدیدهـا را موجـب خیروبرکت برای مجموعه جهاددانشـگاهی و همچنین مسـائل 
توسـعه محور اسـتان برشـمرد و گفـت: تخصیص اعتبار بـرای طرح هـای نوآورانه همچون 
صنعتـی شـدن تولیـد جلبـک اسـپیرولینا می توانـد نشـان دهنده برنامـه محـور بـودن 

جهاددانشـگاهی باشـد کـه می توانـد در توسـعه اسـتان نیـز کمـک کند.

■□■

نگاهی به اهمیت سرمایه گذاری 
در حوزه ژنومیکس در کشور

محـور  فـرد  پزشـکی  خرداد:امـروز   1 رضـوی،  خراسـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
ژنتیـک،  مختلـف  علـوم  از  بهره گیـری  بـا   )Personalized Medicine(
بیوانفورماتیـک و زیسـت فناوری و... پنجـره جدیـدی در حـوزه پزشـکی گشـوده که روی 

دارد. تمرکـز  منحصربه فـرد  به صـورت  انسـان  هـر  درمـان  و  تشـخیص 
دکتـر معین فرشـچیان عضو هیات علمی جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی به تفاوت 
ژنتیـک و ژنومیکـس اشـاره و تصریـح کـرد: وقتـی از ژنتیـک سـخن می گوییـم، معمـوالً 
بـه بررسـی یـک ژن می پردازیـم کـه عملکـرد و نقـص آن ژن در آزمایشـگاه های ژنتیک 
تشـخیص داده می شـود و ایـن علـم در بیماری هـای وراثتی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد 
ولـی در حـوزه ژنومیکـس تمـام محتـوای ژنتیکـی یک فـرد ارزیابـی و مطالعه می شـود. 
در بـدن انسـان نزدیـک بـه حـدود ۳۰ هـزار ژن وجـود دارد که هـر کـدام از آن عملکرد 
خـاص خـود را دارد؛ به عنوان مثـال در بیماری هـای پیچیـده همچـون سـرطان مشـکل 
فقـط یـک ژن نیسـت بلکـه مجموعـه ای از چندیـن ژن اسـت کـه دچـار اشـکال و یـا 
اختـال شـده اسـت؛ بنابرایـن یـک دیـد کلـی نسـبت بـه نقشـه ژنتیکـی فـرد می تواند 

بسـیار راهگشـا باشد.
وی ادامـه داد: تهیـه نقشـه ژنتیکـی یـک فـرد نیازمنـد ابزارهـا و فناوری هـای خاصی 
بـه نـام توالـی یابـی نسـل جدیـد یـا NGS اسـت کـه بـا روش هـای قدیمـی نمی توان 
به راحتـی تمـام محتـوای ژنتیکـی یـک فـرد را تعییـن و ارزیابـی کـرد؛ بنابرایـن یکی از 

مشـکات حـوزه ژنومیکـس گـران بـودن فناوری هـای مربـوط بـه آن اسـت.
فرشـچیان اظهـار کـرد: در علـم ژنتیـک کسـی کـه دچـار مشـکل می شـود، همچون 
فـرد دارای بیمـاری تاالسـمی، فقـط یک ژن خاص که مشـخص اسـت موردبررسـی قرار 
می گیـرد و فقـط یـک ناحیه ژنـی مطالعه می شـود و ژن های کنـاری و ژن هـای اطرافش 
موردمطالعـه قـرار نمی گیرنـد امـا در علـم ژنومیکـس جهش هایـی کـه همـه ژن هـا رخ 

می دهـد موردبررسـی قـرار می گیرنـد.
عضـو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی در ادامـه یـادآور شـد: تقریبـاً 
محتـوای ژنتیکـی و حـروف الفبـای ژن هـا یـا همان تعـداد ژن هـا و توالی ژن هـا در تمام 
افراد شناخته شـده و یکسـان می باشـند ولی عملکرد بیشـتر ژن ها هنوز شناسـایی نشـده 
اسـت یعنـی درک اینکـه اگـر ژنـی دچار اختال شـده باشـد می توانـد چـه بیماری هایی 
ایجـاد کنـد بـرای تمام ژن ها شناخته شـده نیسـت، بـرای بـروز برخـی از بیماری ها ده ها 

ژن خـاص می توانـد جهـش پیـدا کنـد و به نوعـی عامـل آن بیماری باشـد.
فرشـچیان ادامـه داد: محتـوای ژنـی و توالـی ژن ها در همه انسـان ها یکسـان اسـت و 
تفاوت هـا در یکسـری از نقـاط خاصـی همچون چندشـکلی تـک نئوکلوئتید ها اسـت که 

باعـث ایجـاد تنـوع ژنتیکی و نـه ایجاد بیماری می شـوند به عنوان مثال سـفید و یا سـیاه 
بـودن پوسـت افـراد یـا بلنـد و کوتـاه بـودن قـد انسـان ها بیمـاری محسـوب نمی شـوند، 
بلکـه مـا قسـمت هایی صحبـت می کنیـم که اگـر تغییـرات ژنتیکی داشـته باشـند منجر 
بـه بیمـاری در افـراد می شـوند به عنـوان مثـل بیماری هـای سـرطان و یـا بیماری هـای 

پیچیـده چندژنـی یک الگـو دارند.
بـا   )Personalized Medicine( امـروز پزشـکی فـرد محـور گفتنـی اسـت، 
بهره گیـری از علـوم مختلـف ژنتیـک، بیوانفورماتیـک و زیسـت فناوری و... پنجره جدیدی 
در حـوزه پزشـکی گشـوده که روی تشـخیص و درمان هر انسـان به صـورت منحصربه فرد 

دارد. تمرکز 
ایـن حـوزه پزشـکی دنبـال ارائـه خدمـات پزشـکی )سـامت، پیشـگیری، تشـخیص، 
درمـان و مراقبـت( متناسـب بـا ژنتیـک فـرد اسـت. در ایـن مـدل پزشـک بـا آگاهـی از 
اطاعـات نهفتـه شـده در ژنـوم هـر فـرد می توانـد بـه او داروی مؤثـر بـا حداقـل عوارض 
جانبـی و در دوز مناسـب تجویـز کنـد و توصیـه مناسـب بـرای تغییر در سـبک زندگی و 

رژیـم غذایـی به منظـور پیشـگیری و درمـان بیماری هـا را ارائـه دهـد.
فراگیـر شـدن ایـن حوزه پزشـکی منجـر به تجویـز مؤثر، دقیـق، ایمـن دارو و کاهش 
حـال  در  شـاخه  به عنـوان  شـخصی  پزشـکی  هرچنـد  می شـود.  درمانـی  هزینه هـای 
گسـترش از پزشـکی جدیـداً در دنیـا مطـرح شـده امـا در سـال های اخیـر رویکـرد فـرد 

محـور به تدریـج در شـاخه های پاراکلنیـک کشـور هـم مطـرح شـده اسـت.

■□■

بازدید معاون رییس جمهور 
در امور زنان و خانواده از 

دستاوردهای مشاغل خانگی 
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی، 1 خـرداد: دکتـر انسـیه خزعلـی معاون 
رییس جمهـور در امـور زنـان و خانـواده در جریـان سـفر اسـتانی بـه آذربایجـان غربـی، 
نمایشـگاه  در  غربـی  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  خانگـی  مشـاغل  غرفـه  از  بازدیـد 
تولیـدات شـرکت های دانش بنیـان اسـتان در محل پژوهشـکده زیسـت فناوری و شـرکت 

دانش بنیـان بازدیـد کـرد.
وی بـا تقدیـر از فعالیت هـای صـورت گرفتـه بانـوان در طـرح ملـی مشـاغل خانگـی 
اظهـار کـرد: معاونـت امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهـوری تمـام تـاش خـود را در 
راسـتای گسـترش فعالیت هـای کارآفرینانـه بانـوان انجام خواهـد داد و از ارائه تسـهیات 

کم بهـره بـه بانـوان کارآفریـن خبـر داد.
وی در ایـن بازدیـد بـا بانـوان مدیرعامـل و شـاغل در ایـن مراکز پیرامـون چالش های 

تولیـد، بـازار داخلـی و ظرفیـت صـادرات محصوالت تولیـدی آن هـا گفتگو کرد.
طـی ایـن گفتگوهـا، متخصصـان و فنـاوران بـه بیـان مشـکات ایـن حـوزه از جملـه 

مراحـل اخـذ مجـوز و تسـهیات اشـاره کردنـد.
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راه اندازی مرکز درمان ناباروری 
و کلینیک سرطان پستان در ایالم 

سرعت می گیرد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی واحـد ایـام، ۱ خرداد: نشسـت هماهنگـی راه اندازی 
مرکـز درمـان نابـاروری و مرکز درمان سـرطان پسـتان در دانشـگاه علوم پزشـکی ایام با 

حضـور رئیـس این دانشـگاه و رییـس جهاددانشـگاهی واحد ایام برگزار شـد.
دکتـر جاسـم محمـدی سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـام، در ایـن نشسـت با 
اشـاره بـا بیـان این کـه رسـالت مشـترک همـه دانشـگاه ها و نهادهـای علمی و پژوهشـی 
تـاش بـرای کمـک بـه سیاسـت های جمعیتی اسـت، اظهـار کرد: یکـی از مشـکات در 
ایـن زمینـه افزایـش آمـار نابـاروری اسـت کـه امیدواریم با تـاش مشـترک در راه کمک 

بـه مـردم در ایـن زمینـه گام هـای امیدوارکننـده ای برداریم.
وی تاکیـد کـرد: در ایـن زمینـه مصمـم هسـتیم کـه از کمک هـای جهاددانشـگاهی 

بهره منـد شـویم و بـرای ایـن مهـم بـه زودی قـراردادی امضـا خواهـد شـد.
از تجربیـات گران سـنگ  ایـام خواسـتار اسـتفاده  رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جهاددانشـگاهی در زمینـه درمـان سـرطان برسـت شـد و گفـت: در ایـن زمینـه نیـز 

هسـتیم. مشـترک  همکاری هـای  خواسـتار 
دیـدار  بـه  اشـاره  بـا  نیـز  ایـام  رییـس جهاددانشـگاهی  سـید غامرضـا حسـینی 
اخیـر دکتـر طیبـی بـا اسـتاندار ایـام و امضـای تفاهم نامـه همـکاری گفـت: راه انـدازی 
کلینیک هـای خدمـات نویـن تخصصـی پزشـکی مورد نیـاز اسـتان به ویـژه در زمینه های 
درمان ناباروری و سـلول درمانی و سـرطان برسـت با مشـارکت و همکاری پژوهشگاه های 
رویـان و ابن سـینا از مفـاد ایـن تفاهم نامـه اسـت کـه امیدواریـم بـه زودی بـا هم افزایـی 

شـاهد بهره منـدی مـردم عزیـز اسـتان از ایـن امکانات باشـیم.

■□■

توسعه همکاری های راهبردی 
پژوهشکده سرطان معتمد و 

جهاددانشگاهی خوزستان
روابـط عمومی پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی، 1 خـرداد: دکتر رامیـن صرامی 
فروشـانی رییـس پژوهشـکده کـه در قالـب هیاتـی بـا حضـور دکتـر محمـود طاووسـی 
مدیـرکل دفتـر پزشـکی جهاددانشـگاهی در راسـتای ارزیابـی سـازمان جهاددانشـگاهی 
جهاددانشـگاهی-مرکز  پسـتان  سـرطان  ملـی  شـبکه  راه انـدازی  به منظـور  خوزسـتان 
خوزسـتان بـه اهواز سـفر کـرده بود اظهـار کرد: بررسـی های انجام شـده نشـان می دهد، 

بسـیاری از زیرسـاخت های الزم برای ایجاد شـبکه ملی سـرطان پسـتان جهاددانشـگاهی 
مرکـز خوزسـتان وجود دارد و پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی هـم به عنوان 
متولـی اصلـی این شـبکه، آمادگی دارد در صـورت موافقت دفتر مرکزی جهاددانشـگاهی 
در جهـت تجهیـز ایـن مرکـز اقـدام کـرده و تـا مرحلـه عملیاتـی شـدن این پـروژه مهم، 

سـازمان را همراهـی کند.
دکتـر صرامـی بـا اشـاره بـه مراجعـات مردمـی گسـترده بـه واحدهـای پزشـکی ایـن 
سـازمان کـه نشـان از اعتمـاد مـردم و اعتبـار آن در ارائـه خدمـات تخصصـی و فـوق 
تخصصـی دارد و بیانگـر تـوان بالقوه و بالفعل این اسـتان اسـت، افزود: آغـاز این پروژه در 
جهت ایجاد مرکزی نمونه و ارزشـمند در این اسـتان از سـوی جهاددانشـگاهی در حوزه 
درمـان سـرطان خصوصاً سـرطان پسـتان بـرای اقشـار محروم منطقـه اقدامـی مبارک و 

شایسـته خواهـد بود.
دکتـر صرامـی در ادامه تصریح کرد: با توجه به موفقیت های سـازمان جهاددانشـگاهی 
خوزسـتان در حوزه هـای فناورانـه از جملـه حـوزه مهندسـی نظیـر سـاخت مته هـای 
پیچیـده حفـاری بـه نظـر می رسـد ایجـاد ظرفیت هـای مشـابه در حـوزه فناوری هـای 
پزشـکی کـه موردعاقـه طرفین هم هسـت، می توانـد به خلـق فناوری های ارزشـمند در 

ایـن حـوزه نیز منجر شـود.
 

کسب رتبه اول توسط مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی زنجان
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی زنجـان، ۲ خـرداد: بنـا بـر اعـام نتایـج منـدرج در 
سـامانه نظـارت و ارزیابـی موسسـه آمـوزش عالـی علمی کاربـردی، مرکز آمـوزش علمی 
کاربـردی جهاددانشـگاهی زنجـان در ارزیابـی و تعییـن رتبـه مراکـز علمـی کاربـردی 
جهاددانشـگاهی طـی سـال ۱۴۰۰ بـر اسـاس ارزیابـی صـورت گرفتـه در بخش هـای 
آمـوزش، پژوهـش، فرهنگـی، کارآفرینـی، فنـاوری، مالی، مدرسـین، گسـترش و نظارت، 
توسـط کارشناسـان ذی ربـط مـورد بررسـی و اعتبارسـنجی قـرار گرفت و با کسـب رتبه 
اول در بیـن سـایر مراکز آمـوزش علمی کاربردی جهاددانشـگاهی، به عنوان سـطح خیلی 

خـوب ارزیابی شـد.
گفتنـی اسـت، مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی زنجـان،  در ارزیابـی 

سـال های ۹۷ و ۹۸ موفـق بـه اخـذ رتبـه دوم گردیـده بـود.

■□■

 خودکفایی شاخص ترین 

ویژگی جهاددانشگاهی است
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی فـارس، 1 خرداد:مدیـرکل ورزش و جوانـان فـارس یکی از 
شـاخص ترین ویژگی هـای جهاددانشـگاهی را خودکفایـی ایـن نهـاد در اداره مجموعـه 

خـود عنـوان کرد.
دکتـر حیـدر صفرپـور در دیـدار بـا رییـس جهاددانشـگاهی فـارس بیان کـرد: ارتباط 
بیـن بخشـی و بیـن دسـتگاهی در راسـتای معرفـی بیشـتر ظرفیـت دو دسـتگاه نقـش 

موثـری دارد و ایـن مهـم اثـرات جانبـی چالش هـا را بـه حداقـل می رسـاند.
وی برگزاری دوره سـرباز مهارت را تجربه خوب همکاری مشـترک با جهاددانشـگاهی 
فـارس ذکـر و خاطرنشـان کـرد: این مهـم در فارس به عنوان اسـتانی پیشـرو بـه بهترین 

شـکل ممکن اجرایی شـد.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس بر اسـتفاده از ظرفیت دانشـگاهی در تعریف و تفسـیر 
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نیازهـای جامعـه ورزش و مسـائل موجود از طریق سـرفصل های پژوهشـی تاکید و عنوان 
کـرد: پیش نیـاز تحقـق ایـن مهـم انجـام دقیـق و علمـی یـک کار تحقیقاتـی اسـت کـه 

نیازهـای اسـتان بر اسـاس شـرایط موجود احصاء شـود.
در  یافت،  حضور  دیدار  در  متبوع  کل  اداره  معاونین  شورای  همراهی  با  که  صفرپور 
فارس  استان  از جمعیت  زنان، طیف شاخصی  بیان کرد:  از سخنان خود  بخش دیگری 
را تشکیل داده اند و در حوزه ورزش و جوانان نگاه متفاوتی به این قشر داریم و یکی از 
هدف گذاری هایمان این است که مادران خانواده را با رسالت و اهمیت فضای ورزش آشنا 
کنیم، چرا که معتقدیم این کار، پیشران شدن کل خانواده در امر ورزش را تسهیل می کند.

وی همچنین اظهار کرد: یکی از شاخص ترین ویژگی های جهاددانشگاهی خودکفایی 
این نهاد در اداره مجموعه خود است، درحالی که این مهم حلقه مفقوده ای است که سال ها 

در عرصه ورزش با آن مواجه هستیم.

■□■

جهاددانشگاهی زمینه فعالیت را 
برای جوانان فراهم کرده است

رییس جهاددانشگاهی فارس نیز در این نشست گفت: جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد 
عمومی غیردولتی با استفاده از ظرفیت های خود توانسته زمینه فعالیت را برای جوانان 

فراهم کند.
انقاب  کبیر  معمار  دستور  به   ۵۹ سال  در  جهاددانشگاهی  مجموعه  کرد:  بیان  وی 

تأسیس و با رویکرد توسعه فرهنگ اسامی-انقابی شروع به فعالیت کرد.
وی افزود: طی چهار دهه از تأسیس تاکنون، جهاددانشگاهی توانسته به عنوان یک نهاد 
پیشرو فعالیت های مطلوبی به ویژه در حوزه های فرهنگی، فناوری، آموزش و ارائه الگوهای 
جدید برای رفع نیازهای جامعه از خود به نمایش بگذارد که به تبع آن در استان فارس نیز 

دستاوردهای خوبی داشته است.
رییس جهاددانشگاهی فارس همچنین نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی در سال 

۱۴۰۰ را مصداق این مدعا عنوان کرد.
بابایی وجود سه خبرگزاری ایسنا، ایکنا و سینا و برگزاری جشنواره شهود قدوسی که 

ششمین پوستر این جشنواره اخیراً رونمایی شد را از دستاوردهای مهم حوزه فرهنگ در 
این مجموعه ذکر کرد.

با توجه به شعار سال مقام  نیز  بازار کار  وی خاطرنشان کرد: مجوز نشریه تخصصی 
معظم رهبری مبنی بر "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" در هفته گذشته اخذ شد.

رئیس جهاددانشگاهی فارس در ادامه به کارکرد ویژه پارک ملی علوم و فناوری های 
و  علوم  ملی  پارک  نخستین  کرد:  عنوان  و  اشاره  فرهنگی جهاددانشگاهی  و صنایع  نرم 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی در سال ۹۷ در تهران احداث و مجوز 
راه اندازی شعبه این پارک در شیراز نیز اخذ شد و در حال حاضر این پارک بستر مناسبی 

برای افراد دارای ایده و استفاده از ظرفیت های اقتصاد در جامعه ایجاد کرده است.
فرهنگی  صنایع  و  نرم  فناوری های  و  علوم  ملی  پارک  کرد:  خاطرنشان  بابایی 
و  خاق  صنایع  رویکرد  با  که  است  کشور  ملی  و  تخصصی  پارک  تنها  جهاددانشگاهی 

فرهنگی در ۱۲ محور فعالیت، ورود کرده است.
بابایی اضافه کرد: از آنجا که هیچ محدودیت سنی برای پذیرش در این پارک وجود 
ندارد و از افراد اخاق و نوآور استقبال می شود؛ لذا سمن های مردم نهاد خاق و نوآور هم 

می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی اضافه کرد: گروه ژنتیک، علوم رفتاری و نانو نیز در حوزه پژوهشی جهاددانشگاهی 
ژنتیک،  مشاوره  روانشناسی،  مرکز  مانند  تخصصی  خدمات  مراکز  که  می کنند  فعالیت 
درمانگاه  یک  و  فناوری سامت  مرکز  تأثیر،  و  ارزیابی  مرکز  طبی،  تشخیص  آزمایشگاه 

تخصصی نیز ذیل این مجموعه ها راه اندازی شده اند.
بابایی همچنین وجود مرکز ارزیابی تأثیر جهاددانشگاهی را یکی از بسترهای شاخص 
برای کمک به سازمان ها در بحث مدیریت هزینه ذکر و خاطرنشان کرد: در این مرکز قبل 
از هر هزینه ای، نواقص و نقاط قوت پروژه ها پیش از اجرا بررسی می شود و تصمیم گیری 

را برای مدیران مافوق راحت تر می کند؛ این مرکز تاکنون بسیار موفق عمل کرده است.
وی ادامه داد: یکی از فعالیت هایی که در جهاددانشگاهی بیش از دیگر حوزه ها شناخته 
شده، بخش آموزشی است که از سال ۹۹ به معاونت آموزش و کارآفرینی تغییر نام داده 

است.
رئیس جهاددانشگاهی فارس خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی در حوزه آموزش عالی و 
کوتاه مدت با تأسیس ۱۴ مرکز در سطح فارس و تحت پوشش قرار گرفتن به طور میانگین 

۲۵ هزار نفر در سال، فعالیت های خوبی انجام داده است.
بابایی ضمن یادآوری این که جهاددانشگاهی با باالترین کیفیت دوره های آموزشی را 
برگزار می کند، گفت: با یکسری مشکات در بخش آموزش به ویژه رشته های زیرمجموعه 
دوره های پزشکی مواجه بودیم که مجوز آن را سال گذشته از مرکز ملی مهارت پزشکی 

گرفتیم و خوشبختانه فعال است.
وی اظهار کرد: آموزش مشاغل خانگی نیز از جمله مسائلی است که طی سال های اخیر 

توسط جهاددانشگاهی به عنوان مجری انجام می شود.
رئیس جهاددانشگاهی فارس با بیان اینکه همکاری هایی مشترکی با ورزش و جوانان 
فارس انجام شده که اجرای طرح سرباز مهارت و طرح منش از جمله آن هاست، گفت: 
اگرچه اتفاق خوبی است اما هنوز برای افزایش کیفیت کار باید فعالیت های بیشتری کرد.

بابایی همچنین با بیان اینکه کانون ارزیابی و شایستگی مدیران توسط جهاددانشگاهی 
در سال های اخیر راه اندازی شده که قراردادهای خوبی هم در سطح استان داشته ایم و 
مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: این مرکز در جذب مدیران توانمند و شایسته کمک 

شایانی به سازمان ها و ارگان ها می کند.
از  برگرفته   ۸ زبان  کتاب  که  است  مجموعه ای  تنها  جهاددانشگاهی  کرد:  اظهار  وی 
فرهنگ ایرانی اسامی را طراحی کرده و همه استانداردها را در آن مدنظر قرار داده است.

را  از سخنان خود وجود ۱۷۱ سمن  دیگری  در بخش  فارس  رئیس جهاددانشگاهی 
ظرفیت خوبی برای دانش بنیانی کردن نگاه آن ها ذکر کرد و گفت: متاسفانه دانشگاه ها 
کمتر بر آموزش ایجاد ثروت دانش بنیان به دانشجویان تمرکز داشته اند. به نظر می رسد 
امسال یکی از ماموریت های که وزارت ورزش و جوانان که می تواند انجام دهد، آشنایی 

جوانان با این حوزه هاست.
بابایی همچنین آمادگی جهاددانشگاهی برای تدوین برنامه های کان ویژه جوانان در 
حوزه فرهنگی را اعام کرد و افزود: اشتغال جوانان قابل برنامه ریزی است و با استفاده از 
ظرفیت مشاغل خانگی و بحث پارک فناوری های نرم می توان زیرساخت ها را تأمین کرد.

وی با بیان اینکه بانوان فارس در حوزه ورزش دستاوردهای خوبی داشته اند اما کمتر بر 
روی آن مانور داده شده است، آمادگی معرفی این دستاوردها توسط سه خبرگزاری متعلق 
به جهاددانشگاهی را اعام کرد و گفت: این مهم موجب افزایش مشارکت بانوان در ورزش 

و استفاده بیشتر از ظرفیت آن ها می شود.
رئیس جهاددانشگاهی فارس به تخصصی کردن رشته های ورزشی هم اشاره و بر ایجاد 

رشته های تخصصی در این حوزه به صورت مقطع دار و دوره های مهارتی تاکید کرد.
بابایی خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با استفاده 

از ظرفیت های خود توانسته زمینه فعالیت را برای جوانان فراهم کند.
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مدیرعامل بانک سلول های بنیادی خون بندناف جهاددانشگاهی:

ایران دارای بزرگ ترین ذخیره 
خون بندناف خاورمیانه شد

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی بوشـهر، 2 خرداد:مدیرعامـل بانک سـلول های بنیادی خون 
بندنـاف کشـور گفت: کشـور ایـران در خاورمیانـه دارای بزرگ ترین ذخیـره خون بند ناف 
اسـت و اکنـون بیـش از ۱۸۰ هـزار نمونـه خـون بنـد نـاف در کل کشـور ذخیره سـازی 

شـده است.
دکتـر مرتضـی ضرابـی اظهـار کـرد: اکنـون ۱۸۰ هـزار نمونـه در بانـک خصوصـی و 
بانـک عمومـی ذخیره شـده اسـت که ایـن بزرگ تریـن ظرفیت ذخیره سـازی سـلول های 

بنیـادی در سـطح منطقـه خاورمیانه محسـوب می شـود.
وی بـا بیـان این کـه بانـک اهـدا خـون بنـد نـاف از سـال ۹۷ در اسـتان بوشـهر آغـاز 
بـکار کـرد، اظهـار کـرد: حـدود ۱۵۰۰ نمونه به همـت دفتـر نمایندگی بانک سـلول های 
بنیـادی خـون بنـد نـاف اسـتان بوشـهر در بانک خـون بند نـاف خصوصی ذخیره سـازی 

می شـود.
مدیرعامـل بانـک خـون بنـد نـاف پژوهشـگاه رویـان عنـوان کـرد: در اسـتان بوشـهر 
به طـور متوسـط ماهانـه حـدود ۳۰ مـورد خـون بند نـاف ذخیره می شـود که ایـن رقم با 

توجـه بـه ظرفیت ایـن اسـتان می توانـد افزایـش یابد.
دکتـر ضرابـی بـا بیـان این که در همـه اسـتان های کشـور نمایندگی بانک سـلول های 
بنیـادی خـون بنـد نـاف و دو دفتـر نمایندگی در کشـور عـراق و عمان فعال اسـت، ادامه 

داد: رونـد ذخیره سـازی سـلول های بنیـادی خـون بند ناف در کشـور رو به رشـد اسـت.
وی رونـد ذخیره سـازی سـلول های بنیـادی خـون بنـد نـاف در کشـور را رو بـه رشـد 
خوانـد و اضافـه کـرد: ایـران جـزو پنج کشـور برتـر در تهیـه، ذخیره سـازی و اسـتفاده از 

سـلول های بنیـادی خـون بنـد نـاف نـوزادان در جهان به شـمار مـی رود.
عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه رویـان، ایـران را دارای بزرگ تریـن بانـک سـلول های 
بنیـادی خـون بنـد نـاف در منطقـه خاورمیانه اعام کـرد و ادامه داد: عاوه بـر نمونه های 
داخلـی، تعـدادی از نمونه هـای سـلول های بنیـادی خـون بند نـاف نوزادان از کشـورهای 
ترکیـه، رومانـی، عـراق، عمان، امـارات متحـده عربی و انگلسـتان نیـز در بانک های خون 

ایران ذخیره سـازی شـده اسـت.
دکتـر ضرابـی اضافـه کرد: در حـال حاضر بیـش از ۴۰۰ کار آزمایی بالینی با اسـتفاده 
از سـلول های بنیـادی بـرای درمـان بیماری هـا در حـال انجـام اسـت کـه امیدواریـم در 
سـال های آینـده بتوانیـم از ظرفیت هـا و توانمنـدی ایـن ذخیره ارزشـمند بهره مند شـد.

وی ادامـه داد: سـلول های بنیـادی خـون بند ناف نـوزادان ظرفیت درمـان بیش از ۸۰ 
بیمـاری به خصـوص بیماری هـای خونـی از جملـه تاالسـمی، سـرطان های خـون، نقـص 

سیسـتم ایمنـی و کم خونی هـای مـادرزادی را دارد.
دکتـر ضرابـی بـا بیـان این کـه در حـال حاضـر از سـلول های بنیـادی بـرای درمـان 
بیماری هـای خونـی و فلج مغزی اسـتفاده شـده اسـت، تصریـح کرد: در بانـک خصوصی، 
خانواده هـا بـا عقد قـرارداد، نمونه را برای اسـتفاده اعضـای خانواده خـود ذخیره می کنند 
ولـی در بانـک عمومـی، ایـن نمونه هـا بـرای اسـتفاده تمامی افـراد جامعه اهدا می شـوند.

وی گفـت: براسـاس توافقـات صـورت گرفتـه، امکان دریافت تسـهیات قرض الحسـنه 
مهیـا شـده اسـت. این تسـهیات بـه خانواده هایی کـه در آسـتانه تولد نوزاد خود باشـند 

و قصـد ذخیـره سـلول های بنیـادی فرزند خود را داشـته باشـند تعلـق می گیرد.
مدیرعامـل شـرکت فنـاوری بـن یاخته هـای رویان با اشـاره بـه انجام تحقیقـات برای 

بهره منـدی از ضمائـم زایمانـی از جمله بافت بندنـاف، پرده آمنیوتیـک و مایع آمنیوتیک 
جنینـی، ادامـه داد: پـرده آمنیوتیـک به عنـوان پانسـمان بـرای سـوختگی یـا زخم هـای 
دیابتـی و مایـع جنینـی نیـز به عنـوان درمانـی بـرای صدمـات غضروفـی در ورزشـکاران 

می توانـد قابل اسـتفاده باشـد.
دکتـر ضرابـی اضافـه کـرد: امسـال قصـد توسـعه محصـول و ارائـه خدمـات در حوزه 
خدمـات ذخیره سـازی پالـپ دنـدان را داریـم و نیـز فـراوری پـرده آمنیوتیـک نیـز در 

دسـتور کار قـرار دارد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه ایـران جزو ۵ کشـور برتـر دنیا در دانـش سـلول های بنیادی 
اسـت، گفـت: دانـش سـلول های بنیـادی کشـور مـا بومـی اسـت و بیـش از چهـار نـوع 

فعالیـت را شـامل می شـود.
وی ادامـه داد: جلوگیـری از دور ریـز سـلول های بنیـادی خون بند ناف، ذخیره سـازی 

و صـادرات آن می توانـد موجب ارزآوری برای کشـور شـود.
سـید محمـد قائـم کاظمی معـاون پژوهش و فنـاوری جهاددانشـگاهی بوشـهر نیز در 
ایـن نشسـت اظهـار کرد: ایـن نهاد انقابی در اسـتان بوشـهر فعالیت های متعـددی را در 
حـوزه پزشـکی انجـام داده اسـت و بـه زودی شـاهد راه انـدازی مرکـز ژنتیک و تشـخیص 
هسـتیم کـه مجوزهـای الزم ایـن مرکـز اخذ و دسـتگاه های الزم خریداری شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه این کـه اسـتان بوشـهر تنهـا اسـتانی اسـت کـه آزمایشـگاه ژنتیـک 
نـدارد، اضافـه کـرد: بـه دلیل نبودن آزمایشـگاه ژنتیـک زوج های جوان بوشـهری پیش از 

ازدواج بـرای انجـام آزمایـش مجبـور بـه مراجعه بـه اسـتان های همجوار هسـتند.
معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی اسـتان بوشـهر تصریـح کرد: بـا همکاری 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـرای اختصـاص مـکان بـه زودی شـاهد راه انـدازی آزمایشـگاه 

ژنتیـک در اسـتان بوشـهر خواهیـم بـود.
کاظمـی خاطرنشـان کـرد: دومین مرکـز خیره خون بند ناف اسـتان بوشـهر ۳ خرداد 
در شـهر کنـگان راه انـدازی خواهد شـد تا خدمـات مربوطـه را به شهرسـتان های جنوبی 

ارائـه دهد.

■□■

تقویت ساختارهای فناورانه 
بخش خصوصی، اصلی ترین 

راهبرد توسعه زیست بوم فناوری 
و نوآوری استان است

روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری کرمانشـاه، ۳ خرداد:رییـس پـارک علـم و فنـاوری 
کرمانشـاه گفـت: تقویـت سـاختارهای فناورانـه بخـش خصوصـی، اصلی تریـن راهبـرد 

توسـعه زیسـت بوم فنـاوری و نـوآوری اسـتان کرمانشـاه اسـت.
دکتـر سـیامک آزادی رییـس پـارک علـم و فنـاوری کرمانشـاه با بیـان اینکه توسـعه 



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

120
دیگــر

18
ه6

مار
│ش

وم
و س

ت 
یس

ل ب
سا

منطقـه ای بـر پایـه اقتصـاد دانایـی محـور، اساسـی ترین مأموریـت پـارک علـم و فناوری 
اسـتان کرمانشـاه اسـت، افـزود: در پـی آن هسـتیم تـا ایـن پـارک جهـت شـکل گیری 
دانش بنیـان،  و  فناورانـه  کسـب وکارهای  از  حمایـت  به منظـور  توسـعه یافته  زیسـت بوم 

کلیـه ظرفیت هـای موجـود را بـکار گیـرد.
وی ادامـه داد: دسـتیابی بـه اهـداف تعیین شـده کـه مهم تریـن آن ملمـوس گشـتن 
سـهم اقتصـاد دانش بنیـان در تولیـد ناخالـص اسـتان و تأثیـر نتایـج آن بر درآمد سـرانه 
اسـتان اسـت، تنهـا بـا مأموریـت پذیـری کلیـه بازیگـران اعـم از بخش هـای دولتـی و 

خصوصـی مؤثـر امکان پذیـر خواهـد بـود.
آزادی در ادامـه تصریـح کـرد: توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان تنها از مسـیر نقش آفرینی 
فعـال بخـش خصوصـی می گـذرد. بـه عبارتـی ایـن بخـش خصوصـی اسـت کـه کار 
می آفرینـد، تولیـدی دانش بنیـان را رقـم می زنـد و درآمد سـرانه را ارتقاء می بخشـد و در 
واقـع مأموریـت بازیگران دولتی زیسـت بوم در این مسـیر، فراهم سـازی محیطـی پذیرنده 

بـرای ارتقـاء مشـارکت بخش خصوصی اسـت.
وی افـزود: بـر همین اسـاس پـارک علم و فنـاوری کرمانشـاه اصلی تریـن راهبرد خود 
را حمایـت از شـکل گیری سـاختارهای فناورانه بخـش خصوصی تعیین نمـوده و اقدامات 
الزم بـرای شناسـایی حوزه هـای اولویـت دار اسـتان و در ادامـه آن جـذب و حمایـت از 
شـرکت های پیشـرو جهت توسـعه فناوری مرتبط را در دسـتور کار خود قرار داده اسـت.

رییـس پـارک علم و فناوری کرمانشـاه در ادامه یادآور شـد: در حال حاضر ۹ سـاختار 
فناورانـه بـا مشـارکت بخش خصوصـی ایجاد و در حال شـکل گیری اسـت و هدف تعیین 

شـده تا پایان سـال ۱۴۰۱ افزایش آن به ۱۵ سـاختار فناورانه اسـت.
وی در پایـان تصریـح کـرد: در یـک برنامه سه سـاله حداقل ۱۵۰ تیم اسـتارت آپی در 

حوزه هـای مزیت دار اسـتان توسـط بخـش خصوصی ایجاد و توسـعه یابد.

■□■

نگاهی به فعالیت های سازمان 
قرآنی دانشگاهیان

روابـــط عمومـــی ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور، 2 خرداد:رییـــس ســـازمان 
ـــکیل  ـــز تش ـــازمان از ۱۰ مرک ـــن س ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــگاهیان ب ـــی دانش قرآن
شـــده و بعـــد از دارالقـــرآن قدیمی تریـــن مرکـــز قرآنـــی کشـــور اســـت، گفـــت: 
ــاق  ــتان ها، اتفـ ــام اسـ ــتانی در تمـ ــعب اسـ ــا شـ ــا بـ ــی ایکنـ ــزاری قرآنـ خبرگـ
ــداد  ــا تعـ ــور بـ ــم زده و در ۳۷ کشـ ــزاری رقـ ــه ایـــن خبرگـ ــازی اســـت کـ ممتـ
ـــا  ـــب ب ـــوای مناس ـــوری محت ـــر کش ـــرای ه ـــه ب ـــم ک ـــور داری ـــگار حض ـــادی خبرن زی

ــود. ــد می شـ ــور تولیـ آن کشـ
محمدحسـین حسـنی رییس سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان در دیدار با حجت االسـام 
کریمـی واال معـاون فرهنگـی دانشـگاه قـم کـه در دانشـگاه قـم انجـام شـد، اظهـار کرد: 
فعالیت هـای قرآنی در دانشـگاه را جهاددانشـگاهی سـال ۶۰ آغاز کـرد و متکفل برگزاری 
مسـابقات قرآنـی بـود؛ در طـی دیـدار فرهنگـی بـا رهبـر معظم انقـاب، ایشـان فرمودند 
کاربـر زمیـن افتـاده را برداریـد و بـا این سیاسـت بسـیاری از اقدامـات فرهنگـی و دینی 

ابتـکارات جهـاد بـود و بـه سـایر حوزه هـا و نهادها منتقل شـد.
وی ادامـه داد: فعالیت هـای دینـی جهاددانشـگاهی بـر محـور قـرآن شـکل گرفته و از 
برگزیدگان مسـابقات وارد جهاد شـدند؛ سـازمان قرآنی دانشـگاهیان از ۱۰ مرکز تشـکیل 

شـده و بعـد از دارالقـرآن قدیمی تریـن مرکز قرآنی کشـور اسـت.
رییـس سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور گفـت: خبرگـزاری قرآنـی ایکنا با شـعب 
اسـتانی در تمـام اسـتان ها، اتفـاق ممتـازی اسـت کـه این خبرگـزاری رقـم زده و در ۳۷ 
کشـور هـم حضور داریـم و خبرنگاران زیـادی در این کشـورها حضور دارنـد؛ حول محور 
قـرآن بـا اسـتفاده از نیروی همان کشـور برای همـان جغرافیا تولید محتوا داریم و شـاهد 

اقبـال خوبی از سـوی مردم هسـتیم.
حسـنی بیـان کـرد: ۱۰ میلیـون و ۴۰۰ هـزار نفـر مخاطب در فرانسـه داریم و شـاهد 
۳۰ میلیـون بازدیـد هسـتیم. زبان هـای عربـی، انگلیسـی، آلمانـی و پرتغالـی از جملـه 
زبان هایـی هسـتند کـه بـرای آنـان تولیـد محتـوا داریـم. بخـش بین الملـل دفتـر رهبـر 
معظـم انقـاب ابـاغ کردند کـه اولویت هـای زبانی را با سیاسـت های دفتـر منطبق کنیم 
کـه بـه زودی شـاهد پیشـرفت هایی در ایـن زمینـه هسـتیم. وی ادامـه داد: ایکنـا فرصت 
بی نظیـری اسـت کـه می توانیـم از دانشـگاه قـم کمک بگیریـم و اندیشـمندان و اسـاتید 

ایـن دانشـگاه محتـوای اصیـل برای سـایر زبان هـا تولیـد کنیم.
سرپرسـت خبرگـزاری ایکنـا گفـت: بایـد در فضـای مجـازی بتوانیـم حقایـق را در 
دسـترس مخاطـب قـرار دهیـم و برنامه ریـزی مفصلـی بـرای ایـن مهـم شـده از جملـه 
اینکـه گـروه بازآفرینـی ترجمـه، محتواهـا را بـا زبـان مخاطب و بـه روز ترجمه می شـود.

حسـنی عنـوان کـرد: بـا کمـک اسـاتید مسـلط بـه زبان هـای خارجـی و فعـال در 
حوزه هـای مختلـف قرآنـی و معرفتـی در مـاه مبـارک رمضـان بـه ۱۴ زبـان ارائـه روزانه 
داشـتند و در درس گفتارهـای ۳ تـا ۵ دقیقـه ای در حوزه هـای مختلـف سـخن گفتنـد.

وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا حمایـت و همراهـی معاونـت فرهنگـی از ظرفیـت 
دانشـگاه قـم بهـره بگیریـم، گفـت: از فرصت فضـای مجازی می تـوان بـرای کل دنیا بهره 
گرفـت؛ در کنـار ایـن مهـم تبلیـغ بین المللی قرآن در فضـای مجازی از طـرف دفتر رهبر 

معظـم انقـاب به سـازمان قرآنی دانشـگاهیان واگذار شـده اسـت.
رییـس سـازمان قرآنی دانشـگاهیان افـزود: آغاز فعالیـت مرکز مطالعات میان رشـته ای 
قـرآن کریـم از دانشـگاه قـم بـوده و سـپس بـه تهران منتقل شـده کـه در همیـن زمینه 

می تـوان بـا دانشـگاه قم و گـروه قرانـی این دانشـگاه همـکاری کرد.
حسـنی ادامـه داد: بـا ۶۵ موسسـه و دانشـگاه خارج کشـور تفاهم نامه همـکاری داریم 
کـه بـه برکـت قرآن و طبق مشـی و سـیره رهبـر معظم انقـاب در مسـائل اختافی وارد 

نمی شـویم و همـه را حـول محـور قرآن گـرد هـم می آوریم.
وی بـا اشـاره بـه مرکـز رشـد و شـکوفایی فناوری هـا و هنر قرآنـی در سـازمان قرآنی 
دانشـگاهیان گفـت: می توان کارهای مشـترکی در حوزه تجاری سـازی محصـوالت قرآنی 

و کسـب وکارهای قرآنـی همـراه با دانشـگاه قـم رقم زد.
حسـنی بـا اشـاره بـه این کـه در مسـائل فرهنگـی چـون ناهنجـاری و مشـکات را 
نمی پذیریـم مشکل سـاز می شـود، گفـت: ایـن ارزشـمند اسـت کـه دانشـگاه قـم بـه این 
مهـم رسـیده که مشـکاتی در زمینـه جذب دانشـجویان و جوانـان به قرآن وجـود دارد؛ 
بـه نظـر بنـده در فضای دانشـگاهی مردمی سـازی فرهنگ باید مـورد توجه قـرار بگیرد و 

آر فضـای دولتـی خارج شـویم.
سرپرسـت خبرگـزاری ایکنـا بیـان کـرد: مرکـز دانشـجو معلم قـرآن یکـی از اقداماتی 
اسـت کـه در راسـتای ترویـج قـرآن مـورد توجـه سـازمان قرآنی دانشـگاهیان اسـت. در 
ایـن طـرح دانشـجویانی کـه روان خوانـی بلدنـد ایـن دوره را بـا حضور اسـاتید برجسـته 
گذرانـده و هـر کـدام بایـد ۴۰ نفـر را در خوابگاه هـا تربیـت کننـد که پیشـنهاد می کنیم 
دانشـگاه قـم نیـز در ایـن طـرح مهـم همکاری کـرده تـا مشـکل روان خوانی قـرآن میان 

دانشـجویان مرتفع شـود.

■□■

رایزن علمی و فرهنگی عراق در ایران خبر داد:

وجود زمینه مناسب برای 
همکاری دانشگاه علم و فرهنگ 

با دانشگاه های کشور عراق
روابـط عمومـی دانشـگاه علم و فرهنـگ، ۳ خرداد:رایـزن علمـی و فرهنگی عـراق در ایران 
از وجـود زمینـه مناسـب بـرای همـکاری دانشـگاه علـم و فرهنگ با دانشـگاه های کشـور 

عـراق خبر داد.
دکتـر امجـد حمیـد المظفـر – رایزن علمـی و فرهنگـی جمهوری عراق طی نشسـتی 
بـا رییـس دانشـگاه و مدیـران دفتـر همکاری هـای علمـی و بین المللـی دانشـگاه علـم 
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و فرهنـگ ضمـن تجلیـل از اقدامـات انجـام شـده در حـوزه کارآفرینـی ایـن دانشـگاه 
گفـت: رشـته هایی چـون نانـو فنـاوری، گردشـگری و زیسـت فناوری های نویـن مـورد 
تقاضـای دانشـگاه های عراقـی اسـت و همکاری بـا این دانشـگاه ها در رشـته های مختلف 

امکان پذیـر اسـت.
وی افـزود: مزیت هـای نسـبی دانشـگاه علم و فرهنـگ در بخش های مختلـف از جمله 
کارآفرینـی، صنایـع نـرم فرهنگـی، فناوری هـای علمـی نانـو و بایـو و همچنیـن اتصال به 
پژوهشـگاه های تـراز اولـی همچـون رویان سـبب می شـود کـه دانشـجویان عراقـی اقبال 

بیش تـری نسـبت به انتخاب این دانشـگاه داشـته باشـند.
دکتـر امجـد حمیـد المظفـر اظهـار امیـدواری کـرد: دانشـگاه علـم و فرهنـگ بتوانـد 
در حـوزه همکاری هـای بیـن دانشـگاهی بـا دانشـگاه های عراق، تبـادل اسـاتید و اعضای 
هیـات علمـی، جـذب و تبـادل دانشـجو و همچنیـن توسـعه آموزش هـای کوتاه مـدت 

تخصصـی و فـوق تخصصـی خـود موفق باشـد.
دکتـر هاشـمی رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ در این نشسـت گفـت: دانشـگاه علم 
و فرهنـگ، وابسـته بـه جهاددانشـگاهی اسـت کـه بر اسـاس رتبه بنـدی ۲۰۲۰ سـایمگو 
اسـپانیا، رتبـه اول نـوآوری دانشـگاه های ایـران، رتبه ۱۰ دانشـگاه های ایران در شـاخص 
جامـع و رتبـه ۶۶۰ دانشـگاه های جهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و همچنین در 
سـال ۲۰۲۱ بـا حفـظ ایـن جایگاه توانسـته رتبـه جهانی خـود را به ۶۳۵ جهان برسـاند.

رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ افـزود: این دانشـگاه با ۹۷ رشـته تحصیلـی به حدود 
۸۰۰۰ دانشـجوی ایرانـی و خارجـی خدمـات علمـی، آموزشـی، فرهنگـی، پژوهشـی و 

کارآفرینـی به صـورت حضـوری و مجـازی ارائـه می کنـد.
وی تاکیـد کـرد: ایـن دانشـگاه دارای ۸۰۰ عضـو هیـات علمی و اسـتاد مدعو اسـت و 
از چندیـن مزیـت رقابتـی در حـوزه بین الملـل برخـوردار اسـت و برخـی از اسـاتید ایـن 
دانشـگاه همچـون دکتـر علـی سـعد اهلل، دکتـر علـی منتظـری، دکتـر حسـین بهاروند و 
دکتـر علـی مقومـی هر سـاله در فهرسـت پژوهشـگران پر اسـتناد یک درصـد برتر جهان 

اسـام و ۲ درصـد برتـر جهان قـرار دارند.
دکتـر هاشـمی تاکیـد کـرد: امیدواریـم بـا اتـکاء بـه مزیت هـای رقابتـی ایجـاد شـده 
در دانشـگاه علـم و فرهنـگ بتوانیـم در ارائـه خدمـات علمـی و آموزشـی مناسـب بـا 
اسـتانداردهای بـاال بـه دانشـجویان عراقـی ارائـه نماییـم و با دانشـگاه های این مـراودات 

علمـی و آموزشـی موثـری داشـته باشـیم.

■□■

برگزاری جلسه مشترک
 سازمان تجاری سازی فناوری 

و اقتصاد دانش بنیان با اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران و ایتالیا
روابـط عمومی سـازمان تجاری سـازی فناوری و اقتصـاد دانش بنیـان جهاددانشـگاهی، 2 خرداد: 

پیـرو تفاهم نامـه سـازمان تجاری سـازی فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیان جهاددانشـگاهی و 
اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران و ایتالیـا، در راسـتای اجرایی شـدن 
تفاهم نامـه مذکـور اولیـن جلسـه مشـترک با حضـور اعضـای معاونـت راهبـری پارک ها، 
مراکـز رشـد و توسـعه کسـب وکار، معاونـت تجاری سـازی و امـور شـرکت ها و اعضـای 
کمیتـه نـوآوری و کارآفرینـی اتـاق ایـران ایتالیـا )قطـان به عنـوان دبیـر کمیته نـوآوری، 
دکتـر خـاذن و دکتـر نـوری از اعضـای اتـاق در محـل سـتفا( و همچنین روسـا و اعضای 
ارشـد پارک هـا و مراکـز رشـد جهاددانشـگاهی به صـورت ویدئـو کنفرانـس، برگزار شـد.

در ایـن جلسـه بـه بررسـی چگونگـی ارزیابـی محصـوالت و خدمـات واحدهـای فناور 
ارسـالی از سـوی پارک هـا و مراکـز رشـد جهاددانشـگاهی پرداخته و به سـئواالت مطرح 
شـده از سـوی پارک هـا و مراکـز، توسـط اعضـای اتـاق ایـران و ایتالیـا پاسـخ داده شـد، 
همچنیـن در راسـتای ادامـه همکاری هـای دو جانبـه برنامـه زمانی ۳ ماهـه طرح ریزی و 
ارائـه شـد کـه یکـی از برنامه ها برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی در حوزه تجاری سـازی از 

سـوی اسـاتید اتاق است.

■□■

جهاددانشگاهی یک نهاد علمی و 
دانش بنیان موفق در کشور است

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی کردسـتان، 7 خـرداد: حمیدرضا بیتـا مدیر اجرایـی منطقه 
آزاد بانـه - مریـوان در نشسـت مشـترک بـا رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان 
بـا بیـان این کـه منطقـه آزاد بانـه و مریـوان همـکاری الزم را بـا ایـن نهـاد انقابـی دارد، 
اظهـار کـرد: زمانـی توسـعه در یـک جامعـه بـه وجـود می آیـد کـه فعالیت هـا به سـمت 

دانش بنیـان بـرود.
وی در ادامـه عنـوان کـرد: بـا بهـره گرفتـن از توانایـی و دانـش فنی جهاددانشـگاهی 

می تـوان پروژه هـای خوبـی را در اسـتان شـروع کـرد.
بیتـــا بـــا اشـــاره بـــه پیشـــنهاد راه انـــدازی مرکـــز درمـــان نابـــاروری در اســـتان، 
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ـــت و  ـــکی اس ـــث پزش ـــایع ترین مباح ـــی از ش ـــاروری یک ـــروزه ناب ـــرد: ام ـــان ک خاطرنش
ـــوص  ـــتان در خص ـــگاهی کردس ـــا جهاددانش ـــکاری الزم را ب ـــا هم ـــتا م ـــن راس در همی

ـــم داد. ـــام خواهی ـــز انج ـــن مرک ـــدازی ای راه ان
ـــتان  ـــتان کردس ـــگاهی اس ـــس جهاددانش ـــدی ریی ـــر اس ـــه اکب ـــن جلس ـــدای ای در ابت
بـــا بیـــان این کـــه فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی باعـــث رشـــد و شـــکوفایی جامعـــه 
ــق در  ــان موفـ ــی دانش بنیـ ــاد انقابـ ــک نهـ ــگاهی یـ ــت: جهاددانشـ ــود، گفـ می شـ
کشـــور اســـت کـــه هـــر جـــا احســـاس خـــأ کـــرده بـــا دانـــش فنـــی در آن ورود 

ـــت. ـــوده اس نم
وی عنـوان کـرد: جهاددانشـگاهی در حوزه هـای مختلـف آمـوزش، پژوهـش، فرهنگی 
و اشـتغال فعالیت هـای ذی قیمتـی را انجـام داده و تمامـی ایـن فعالیت هـا دانش بنیـان 

اسـت. بوده 
 

■□■

اجرای طرح پژوهشی ارزیابی 
تأثیرات اجتماعی احداث تئاتر 

شهر کرج

روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی، 7 
خـــرداد: بـــا انعقـــاد قـــرارداد همـــکاری مشـــترک بیـــن مرکـــز علمـــی و تخصصـــی 
ــی  ــات اجتماعـ ــانی و مطالعـ ــوم انسـ ــگاه علـ ــی پژوهشـ ــرات اجتماعـ ــی تاثیـ ارزیابـ
جهاددانشـــگاهی بـــا شـــهرداری کـــرج اجـــرای طـــرح پژوهشـــی ارزیابـــی تاثیـــرات 
اجتماعـــی احـــداث تئاتـــر شـــهر کـــرج در دســـتور کار ایـــن مرکـــز قـــرار گرفـــت.

ــازمان  ــی آن سـ ــردار اصلـ ــرج و بهره بـ ــهرداری کـ ــرح شـ ــن طـ ــای ایـ کارفرمـ
ــت. ــهرداری اسـ ــن شـ ــی ایـ ــی و ورزشـ ــی، اجتماعـ فرهنگـ

ــی،  ــی، آموزشـ ــدد خدماتـ ــای متعـ ــا کاربری هـ ــه ای بـ ــن مجموعـ ــداث چنیـ احـ
تفریحـــی و... می توانـــد بـــر ابعـــاد اجتماعـــی، اقتصـــادی، فرهنگـــی و... شـــهر کـــرج 
ــیاری از  ــر بسـ ــر تغییـ ــان بـ ــذر زمـ ــذارد و در گـ ــای گـ ــر جـ ــی بـ ــرات فراوانـ تاثیـ
ـــن  ـــل در ای ـــن دلی ـــه همی ـــد. ب ـــذار باش ـــر گ ـــهر تأثی ـــن ش ـــی در ای ـــای اجتماع متغیره
ـــا اســـتفاده از روش هـــا و فنـــون حـــوزه  ـــازه زمانـــی و پیـــش از احـــداث، ضـــرورت دارد ب ب
ـــی  ـــی و اجتماع ـــه جغرافیای ـــروژه و دامن ـــن پ ـــده ای ـــیم آین ـــه ترس ـــرات ب ـــی تاثی ارزیاب
ایـــن طـــرح اقـــدام تـــا بتـــوان بـــا تدویـــن نظامـــی از پیشـــنهادهای عملیاتـــی بـــه 
ـــدام  ـــت آن اق ـــرات مثب ـــش تاثی ـــن افزای ـــی و همچنی ـــی منف ـــرات احتمال ـــش تاثی کاه

ـــرد. ک
طـــرح پژوهشـــی یـــاد شـــده تـــا پایـــان تابســـتان ۱۴۰۱ بـــه پایـــان خواهـــد 
ـــن  ـــرج در تدوی ـــهری ک ـــت ش ـــه مدیری ـــد ب ـــج آن بتوان ـــه نتای ـــت ک ـــد اس ـــید و امی رس

برنامه هـــای آتـــی خـــود در ایـــن خصـــوص کمـــک کنـــد.

تقدیر رییس دانشگاه علمی 
کاربردی استان مرکزی از 

مرکز آموزش علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی اراک

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی، ۸ خـرداد: دکتـر مهـدی رئوفـی رییس 
دانشـگاه علمـی کاربـردی اسـتان مرکزی با اهـدای لوح تقدیـر از دکتر وجیه اله پارسـا 

رییـس مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی اراک تقدیـر به عمـل آورد.
ایـن لـوح تقدیـر در راسـتای گسـترش آموزش هـای مهارتـی دانشـگاه جامـع علمی 
کاربـردی و اجـرای فعالیت هـا و برنامه هـای علمـی، آموزشـی، فرهنگـی و پژوهشـی 
طـی سـال ۱۴۰۰ در مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی اراک اهـدا و از 

تاش هـای رئیـس و همـکاران ایـن مرکـز آموزشـی تقدیـر شـد.
گفتنـی اسـت، مرکز آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی اراک از مراکز نمونه 
کشـور و جـزو اولیـن مراکـز علمی کاربردی اسـت کـه در سـال ۱۳۷۷ آغاز بـه فعالیت 

کرده اسـت.

■□■
 مشارکت جهاددانشگاهی استان 

مرکزی در موضوع فیلتراسیون 
نیروگاه حرارتی شازند
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فنـاوری  و  پژوهـش  خرداد:معـاون   9 مرکـزی،  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی از ورود جهاددانشـگاهی بـه موضـوع کاهـش آلودگـی 
نیـروگاه شـازند بـا مشـارکت معاونـت علمی ریاسـت جمهـوری در قالب ارائه پیشـنهاد و 

طـرح فناورانـه خبـر داد.
محسـن مـرادی معـاون پژوهش و فناوری جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی با اشـاره به 
برگـزاری دو نشسـت بـا حضور متخصصـان جهاددانشـگاهی در خصوص موضـوع کاهش 
آلودگـی نیـروگاه شـازند در ایـن نیـروگاه و اسـتانداری مرکـزی، گفـت: مـازوت سـوزی 
نیـروگاه شـازند و آالیندگـی آن کـه در سـال های اخیـر شـدت یافتـه، حساسـیت های 

رسـانه ای را ایجـاد و نگرانی هایـی را در پـی دارد.
وی بـا اشـاره بـه بازدیـد اسـتاندار مرکـزی از جهاددانشـگاهی در اسـتان، اظهـار کرد: 
در جریـان ایـن بازدیـد، اسـتاندار مرکـزی از جهاددانشـگاهی خواسـت تـا بـه موضـوع 
فیلتراسـیون نیـروگاه حرارتـی شـازند ورود پیـدا کنـد کـه نهایتاً بـا پیگیری هـای صورت 
گرفتـه از طریـق سـازمان مرکـزی جهاددانشـگاهی بـه دلیـل تجاربـی کـه در خصـوص 
فیلتراسـیون نیروگاه هـای حرارتـی توسـط ایـن نهـاد به دسـت آمده اسـت مقـرر شـد که 

نشسـتی بـا حضـور متخصصـان ایـن امر تشـکیل شـود.
معـاون پژوهـش و فناوری جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی اظهار کرد: در این نشسـت 
پـس از بازدیـد از نیـروگاه در خصـوص بهتریـن روش هـای FGD قابل اجـرا در نیـروگاه 
شـازند بحـث و تبادل نظـر شـد و در خصـوص روش هـای مختلفـی کـه در دنیـا مرسـوم 
اسـت توضیحاتـی توسـط متخصصین جهاددانشـگاهی ارائه و پیشـنهادهایی مطرح شـد.

مـرادی بـا اشـاره بـه عـدم به کارگیـری فرآینـد FGD در کشـور، بـر طراحـی و قرار 
گرفتـن نیـروگاه شـازند به عنـوان پایلـوت جهـت بررسـی روش هـای مناسـب بـا شـرایط 
اقلیمـی نیـروگاه شـازند تاکیـد کـرد و افـزود: در ایـن نشسـت مقـرر شـد در روش هـای 
مختلفـی کـه بـرای کاهـش آلودگـی در نظـر گرفتـه می شـود شـرایط اقلیمـی شـازند از 
نظـر آب وهـوا، سـوخت مـازوت و ... در نظـر گرفتـه شـود و پـس از انجـام آزمایش هـای 
الزم و بررسـی های کارشناسـانه روشـی کـه توجیـه اقتصـادی داشـته و کارآمدتـر اسـت 

شـود. انتخاب 
وی ادامـه داد: بـه دلیل قدمت نیروگاه شـازند اسـتفاده از روشـی کـه نیازمند کمترین 
تغییـر در تجهیـزات فرآینـدی نیـروگاه باشـد اولویـت دارد و بـا توجه بـه محدودیت های 
نیـروگاه شـازند، ترکیبـی از روش های عنوان شـده پـس از اجرای عملیاتـی واحد پایلوت 
قابـل اجراسـت و روش هـای تجـاری نشـده از قبیـل اسـتفاده از کانالیسـت در فرآینـد 

گوگردزدایـی از دود دودکـش نیروگاه نیازمند بررسـی اسـت.

■□■

ذخیره سازی ۵1۹ نمونه 
سلول های بنیادین خون بند ناف 

در خراسان شمالی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی، 9 خـــرداد: همـــا یـــزدی زاده بـــا 
ـــای  ـــه فعالیت ه ـــان در ادام ـــاف روی ـــد ن ـــون بن ـــک خ ـــت بان ـــه فعالی ـــه این ک ـــاره ب اش
ســـلول های  ذخیره ســـازی  بـــرای  تاکنـــون  گفـــت:  اســـت،  جهاددانشـــگاهی 

بنیادیـــن در ایـــن اســـتان ۵۶۰ نفـــر ثبت نـــام کرده انـــد کـــه ایـــن امـــر منجـــر بـــه 
ــت. ــده اسـ ــه شـ ــازی ۵۱۹ نمونـ ذخیره سـ

یـــزدی زاده تاکیـــد کـــرد: بـــا اطاع رســـانی های انجـــام شـــده میـــزان اســـتقبال 
مـــردم خراســـان شـــمالی نیـــز بـــرای ذخیره ســـازی ســـلول های بنیادیـــن افزایـــش 

ـــت. ـــه اس یافت
وی ادامـــه داد: ســـلول های بنیادیـــن کـــه یکـــی از روش هـــای تأمیـــن و 
ــی  ــی زایمانـ ــک دورریختنـ ــای بیولوژیـ ــاف و فرآورده هـ ــد نـ ــازی آن بنـ ذخیره سـ
اســـت در درمـــان تعـــدادی از ســـرطان ها، تاالســـمی مـــاژور و فلـــج مغـــزی مفیـــد 

اســـت.
ـــد  ـــال و بع ـــران ارس ـــه ته ـــده ب ـــلول های جمع آوری ش ـــرد: س ـــار ک ـــزدی زاده اظه ی

ـــود. ـــازی می ش ـــید ذخیره س ـــاز رس ـــورد نی ـــزان م ـــه می ـــر ب ـــمارش اگ از ش
ـــارداری،  ـــژه در دوران ب ـــای وی ـــام مراقبت ه ـــا انج ـــادر ب ـــرد: م ـــح ک ـــزدی زاده تصری ی
ـــزان  ـــه می ـــلول ها را ب ـــن س ـــداد ای ـــد تع ـــترس می توان ـــتن اس ـــب و نداش ـــه مناس تغذی

موردنظـــر برســـاند.
ــتوانه  ــاف، پشـ ــون بندنـ ــادی خـ ــلول های بنیـ ــازی سـ ــه داد: ذخیره سـ وی ادامـ

ســـامت خانـــواده اســـت و هـــر چـــه بیشـــتر نیـــاز بـــه فرهنگ ســـازی دارد.
ـــن  ـــادی اســـت؛ ای ـــلول های بنی ـــو از س ـــاف ممل ـــد ن ـــع بن ـــه متخصصـــان مای ـــه گفت ب
ــی  ــی و برخـ ــد کم خونـ ــی ماننـ ــای خونـ ــرطان، بیماری هـ ــد سـ ــلول ها می تواننـ سـ
ـــل  ـــود را مخت ـــاع از خ ـــرای دف ـــراد ب ـــدن اف ـــی ب ـــه توانای ـــی ک ـــتم ایمن ـــاالت سیس اخت

می کنـــد، درمـــان کننـــد.

■□■
همگام با سایر دانشگاهیان انجام گرفت؛

تجدید میثاق جهادگران 
جهاددانشگاهی با آرمان های 
بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی، 10 خرداد: جهادگران جهاددانشـگاهی، در آسـتانه سـالگرد 
ارتحـال ملکوتـی بنیان گـذار کبیر انقاب اسـامی با حضـور در مرقد مطهـر امام خمینی 
)ره( همـگام بـا سـایر دانشـگاهیان عهـد و میثـاق دوبـاره ای بـا آرمان هـای بنیان گـذار 

جمهوری اسـامی ایران بسـتند.
دکتـر روح اهلل دهقانـی فیروزآبـادی رییـس جهاددانشـگاهی بـه همراه دیگـر با حضور 
در مرقـد مطهـر امـام خمینـی )ره( همـگام بـا سـایر دانشـگاهیان بـا آرمان هـای امـام 

خمینـی )ره( تجدیـد میثـاق و بـا مقـام معظـم رهبـری بیعـت کردند.
گفتنـی اسـت در این مراسـم حجت االسام والمسـلمین مصطفی رسـتمی رییس نهاد 
رهبـری در دانشـگاه ها، دکتـر بهـرام عین اللهـی وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 

و سـایر دانشـگاهیان حضور داشتند.
همچنیـن در ایـن مراسـم بیانیـه تجدید میثـاق دانشـگاهیان با آرمان هـای امام راحل 

)ره( توسـط عرفان خسـرویان رئیس دانشـگاه فنی و حرفه ای قرائت شـد.
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راه اندازی مرکز تخصصی 
درمان ناباروری با کمک 

جهاددانشگاهی ایالم

کمـک  بـا  گفـت:  ایـام  خرداد:اسـتاندار   10 ایـام،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی و تـاش و هماهنگـی دکتـر فاحـی نماینده اسـتان در مجلس شـورای 
اسـامی مرکـز تخصصـی نابـاروری در اسـتان بـا حضـور متخصصـان موسسـه رویـان در 

می شـود. راه انـدازی  اسـتان 
دکتـر حسـن بهـرام نیـا در نشسـت شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان اظهـار کـرد: 
یکـی از مولفه هـای اصلـی و مهـم قـدرت در هـر کشـوری جمعیـت و جوانـی آن اسـت 
و در آمارگیـری جمعیـت در سـال ۸۵ بیـش از ۳۵ درصـد )بیـش از یک سـوم( جمعیـت 
کشـور را جوانـان تشـکیل می دادنـد، امـا در سـال ۱۳۹۵ ایـن آمـار بـه ۲۵ درصـد یعنی 

یک چهـارم کاهش یافتـه اسـت و ایـن یـک زنـگ خطـر اسـت.
وی گفـت: بحـث نابـاروری یکـی از پارامترهـای اصلـی افزایـش جمعیـت اسـت که با 
کمـک جهاددانشـگاهی و تـاش هماهنگـی دکتـر فاحـی نماینـده اسـتان در مجلـس 
شـورای اسـامی مرکز تخصصـی ناباروری در اسـتان با حضور متخصصان موسسـه رویان 

در اسـتان راه انـدازی می شـود.
دکتـر بهـرام نیـا بـه بحث فرهنگ سـازی در بحث نشـاط و شـادابی جامعـه پرداخت و 
خواسـتار ارائـه برنامه هایـی در ایـن زمینه شـد و تصریح کـرد: تصمیم سـازی در خصوص 
مباحـث فرهنگـی جامعـه بایـد در کارگروه هـای پایین دسـتی صـورت گیـرد و بعـد بـه 

شـورای فرهنـگ عمومـی بـرای تصمیم گیری نهایـی ارجاع داده شـود.

■□■

لزوم استفاده از ظرفیت 
جهاددانشگاهی در توسعه بخش 

گردشگری فومن
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی گیـان، 11 خرداد: موسـی فکور در مراسـم جشـن ثبت نام 
هزارمیـن فراگیـر مرکـز آموزش هـای تخصصـی کوتاه مـدت جهاددانشـگاهی فومن گفت: 
حضـور رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی گیـان در شهرسـتان فومـن برایمـان بسـیار 

است. ارزشـمند 
فرمانـدار فومـن ادامـه داد: اگـر بنـا داریـم قدرتمـان را افزایـش دهیـم و وابسـتگی ها 
را کـم کنیـم بایـد بـر دانش خودمـان بـی افزاییم و لـذا جهاددانشـگاهی بـا ظرفیت های 

علمـی باالیـی کـه دارد می توانـد کمـک زیـادی بـه تحقق اهـداف نظـام کند.

فکـور خاطرنشـان کـرد: در حوزه هـای مختلف، جهاددانشـگاهی به شـکوفایی رسـیده 
اسـت و بـا توجـه بـه مشـکات اقتصادی کشـور نیاز اسـت در ایـن حوزه تـاش مضاعف 

داشـته باشد.
وی بـا بیـان این کـه شـرایط معیشـتی خانواده ها باید بهبـود یابد، بیان کـرد: پرداختن 
بـه طـرح توسـعه مشـاغل خانگـی و ایده هایـی ازاین دسـت می توانـد در ارتقـای درآمـد 

خانوارهـا مؤثـر باشـد و جهاددانشـگاهی در ایـن خصوص فعالیـت خوبی دارد.
نماینـده مـردم شهرسـتان فومن در مجلس شـورای اسـامی نیز در این مراسـم گفت: 
ضـروری اسـت بهره گیـری از توانمندی جهاددانشـگاهی بـرای ارتقای مهـارت جوانان در 

حوزه کسـب وکار و بـازار سـرمایه افزایش یابد.
وی افـزود: پیگیـری و کارهـای خوبـی از سـوی سـازمان جهاددانشـگاهی گیـان در 

فومـن در حـال انجـام بـوده و ایـن تـاش مایـه مباهات شهرسـتان اسـت.

■□■ 

پارک علم و فناوری 
جهاددانشگاهی کرمانشاه جز 
پارک های برتر کشور است

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه، 12 خرداد:دکتـــر 
ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــد از پ ـــس در بازدی ـــه مجل ـــات رییس ـــو هی ـــیدی عض ـــد رش محم
ـــن  ـــت: ای ـــارک گف ـــن پ ـــوب ای ـــرد خ ـــر از عملک ـــا تقدی ـــاه ب ـــگاهی کرمانش جهاددانش
ـــت از  ـــه در حمای ـــت ک ـــت و سال هاس ـــور اس ـــوب کش ـــای خ ـــی از پارک ه ـــز یک مرک

شـــرکت های دانش بنیـــان عملکـــرد مطلوبـــی داشـــته اســـت.
دکتـــر محمـــد رشـــیدی در حاشـــیه بازدیـــد از بـــرج فنـــاوری پـــارک علـــم و 
فنـــاوری جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه، بـــا اشـــاره بـــه حمایـــت مجلـــس یازدهـــم از 
دانش بنیان هـــا گفـــت: خوشـــبختانه بحـــث حمایـــت از دانش بنیان هـــا از ســـال 
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ـــد  ـــش تولی ـــون "جه ـــتیم قان ـــت توانس ـــه و در نهای ـــرار گرفت ـــتور کار ق ـــته در دس گذش
دانش بنیـــان" را در مجلـــس بـــه تصویـــب برســـانیم.

بخـش  در  تولیـد  بـرای جهـش  بسـیار خوبـی  زیرسـاخت  قانـون  ایـن  افـزود:  وی 
از  موثـری  حمایـت  بتوانیـم  آن  صحیـح  اجـرای  بـا  امیدواریـم  و  اسـت  دانش بنیـان 
دانش بنیان هـا داشـته و جهـش را بـه معنـای واقعـی در تولیـدات ایـن حوزه رقـم بزنیم.

ــن  ــا در ایـ ــع از دانش بنیان هـ ــای جامـ ــه حمایت هـ ــان این کـ ــا بیـ ــیدی بـ رشـ
ـــی،  ـــی، علم ـــای مال ـــی حمایت ه ـــون تمام ـــن قان ـــت: در ای ـــده، گف ـــده ش ـــون گنجان قان
ـــم  ـــی و ه ـــای مال ـــم حمایت ه ـــه ه ـــم ک ـــاش کرده ای ـــده و ت ـــاظ ش ـــی و ... لح مالیات

ــرد. ــورت گیـ ــور صـ ــا در کشـ ــوی از دانش بنیان هـ ــای معنـ حمایت هـ
وی تاکیـــد کـــرد: ایـــن قانـــون دســـت دولـــت را در حمایـــت از دانش بنیان هـــا 
بازکـــرده و قطعـــاً بـــا اجـــرای آن تحقـــق جهـــش تولیـــد دانش بنیـــان امکان پذیـــر 

ـــت. اس
نماینـــده کرمانشـــاه در تشـــریح بخشـــی از ایـــن قانـــون گفـــت: در ایـــن قانـــون 
ــه و  ــرار گرفتـ ــا قـ ــار دانش بنیان هـ ــن در اختیـ ــیار پاییـ ــود بسـ ــا سـ ــهیات بـ تسـ
معافیت هـــای مالیاتـــی خوبـــی بـــرای آن هـــا لحـــاظ شـــده و تمـــام سیاســـت های 

تشـــویقی بـــرای حمایـــت از تولیـــدات دانش بنیـــان در آن لحـــاظ شـــده اســـت.
رشـــیدی بـــا اشـــاره بـــه وجـــود ظرفیت هـــای خـــوب کشـــور در بحـــث 
دانش بنیـــان، گفـــت: متاســـفانه علی رغـــم وجـــود ظرفیت هـــا و پتانســـیل های 
خوبـــی کـــه در ایـــن حـــوزه داریـــم، بـــه دلیـــل کمبـــود ســـاختارهای قانونـــی و از 
ـــته ایم  ـــته نتوانس ـــال های گذش ـــی س ـــوزه ط ـــن ح ـــه ای ـــولین ب ـــاور مس ـــدم ب ـــی ع طرف

آن طـــور کـــه بایـــد از ایـــن ظرفیـــت بهـــره بگیریـــم.
ایـــن نماینـــده مجلـــس گفـــت: در حـــال حاضـــر بـــا وجـــود ایـــن قانـــون ایـــن 
ـــه  ـــره گرفت ـــور به ـــت در کش ـــن ظرفی ـــی از ای ـــد خوب ـــا ح ـــه ت ـــده ک ـــم ش ـــکان فراه ام
شـــود و مســـئوالن مـــا بایـــد بداننـــد تـــا زمانـــی کـــه از ظرفیـــت دانش بنیان هـــا 
ـــل  ـــه اص ـــرا ک ـــد، چ ـــق نمی یاب ـــه ای تحق ـــچ عرص ـــد در هی ـــش تولی ـــم جه ـــره نگیری به

ـــت. ـــاوری اس ـــوژی و فن ـــتفاده از تکنول ـــد اس ـــش تولی جه
رشـــیدی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت خـــوب پارک هـــای علـــم و فنـــاوری 
ــا در  ــایی و حمایـــت از شـــرکت های دانش بنیـــان گفـــت: پارک هـ کشـــور در شناسـ
ـــده  ـــرف ش ـــرای آن ص ـــه ب ـــه ای ک ـــاً بودج ـــد و حقیقت ـــل کردن ـــوب عم ـــه خ ـــن زمین ای
ـــن بودجـــه  ـــم ای ـــا معتقدی ـــی نداشـــته اســـت، ام ـــدر رفت ـــچ ه ـــوده و هی ـــر ب بودجـــه مؤث

ـــت. ـــی اس ناکاف
ـــی  ـــت علم ـــر معاون ـــال حاض ـــت: در ح ـــس گف ـــاه در مجل ـــردم کرمانش ـــده م نماین
و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری کـــه نقـــش موثـــری در حمایـــت از دانش بنیان هـــای 
ـــم  ـــت داری ـــور درخواس ـــس جمه ـــه از ریی ـــده ک ـــود ش ـــار رک ـــدری دچ ـــور دارد ق کش
ـــه  ـــی ک ـــه ارتباط ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــن معاون ـــه ای ـــرا ک ـــد، چ ـــال کن ـــت را فع ـــن معاون ای
ــان دارد نقـــش موثـــری در رونـــق فعالیـــت  ــا و شـــرکت های دانش بنیـ ــا پارک هـ بـ

ـــا دارد. آن ه
عضـــو هیـــات رییســـه مجلـــس در ادامـــه بـــا تقدیـــر از عملکـــرد پـــارک علـــم و 
ـــوب  ـــای خ ـــی از پارک ه ـــز یک ـــن مرک ـــت: ای ـــاه گف ـــگاهی کرمانش ـــاوری جهاددانش فن
کشـــور اســـت و سال هاســـت کـــه در حمایـــت از شـــرکت های دانش بنیـــان 

عملکـــرد مطلوبـــی داشـــته اســـت.
ـــاه  ـــگاهی کرمانش ـــاوری جهاددانش ـــم و فن ـــارک عل ـــدی پ ـــت ج ـــه حمای ـــیدی ب رش
از شـــرکت های دانش بنیـــان اشـــاره کـــرد و افـــزود: پـــارک زیرســـاخت های خوبـــی 
هـــم در ایـــن حـــوزه ایجـــاد کـــرده کـــه از جملـــه آن می تـــوان بـــه بـــرج فنـــاوری 

ـــرد. ـــاره ک ـــتان اش اس
وی افـــزود: ایـــن بـــرج کـــه ســـال ها دچـــار رکـــود شـــده بـــود بـــا حمایت هـــا و 
ـــرداری  ـــه بهره ب ـــت ب ـــت در نهای ـــورت گرف ـــر ص ـــال اخی ـــه در دو س ـــی ک پیگیری های
ـــتند،  ـــتقرار هس ـــال اس ـــده و در ح ـــتقر ش ـــیاری در آن مس ـــرکت های بس ـــید و ش رس

ـــت. ـــارات اس ـــن اعتب ـــد تأمی ـــوز نیازمن ـــل هن ـــرای تکمی ـــد ب هرچن
رشـــیدی بـــه بازدیـــد خـــود از بـــرج فنـــاوری اســـتان و صحبـــت بـــا مدیـــران 
ـــی  ـــهیات تکمیل ـــزود: تس ـــرد و اف ـــاره ک ـــتقر در آن اش ـــان مس ـــرکت های دانش بنی ش
ــرکت های  ــدات شـ ــازار تولیـ ــه بـ ــی کـ ــه محصوالتـ ــری از واردات بی رویـ و جلوگیـ
دانش بنیـــان را دچـــار رکـــود می کنـــد، خواســـته اصلـــی ایـــن شرکت هاســـت کـــه 

ــود. ــری می شـ ــاً پیگیـ قطعـ
ـــم  ـــارک عل ـــه از پ ـــت همه جانب ـــر حمای ـــد ب ـــا تاکی ـــس ب ـــس مجل ـــات ریی ـــو هی عض
و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه گفـــت: در ایـــن زمینـــه از معاونـــت فنـــاوری 
ـــم و  ـــارک عل ـــا پ ـــود را ب ـــاط خ ـــه ارتب ـــرد ک ـــم ک ـــت خواهی ـــم درخواس ـــوم ه وزارت عل

ـــد. ـــت کن ـــاه تقوی ـــاوری کرمانش فن

پارک علم و فناوری البرز 
جهاددانشگاهی می تواند تولید 
ثروت و میزان بهره وری استان 

را ارتقاء دهد

روابـط عمومـی پارک علم و فنـاوری جهاددانشـگاهی البـرز، 1۶ خرداد:دکتر پیشـوایی رییس 
سـازمان ملـی بهـره وری ایـران و دکتـر کریم پـور رییس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 

اسـتان البـرز از پـارک علم و فنـاوری جهاددانشـگاهی البرز بازدیـد کردند.
دکتـر پیشـوایی رییس سـازمان ملی بهره وری ایـران و دکتر کریم پور رییس سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان البـرز بـا همراهـی مهندس مهدی عباسـی رییـس پارک 
علـم و فنـاوری البرز از مجتمع تحقیقاتی شـهدای جهاددانشـگاهی و پارک علم و فناوری 
البـرز بازدیـد و بـا دسـتاوردهای ایـن پـارک در زمینه هـای مختلـف صنعتـی و تولیـدی، 

کشـاورزی و گیاهـان دارویـی، فنی و مهندسـی و علوم دامی و ... آشـنا شـدند.
و  توانمندی هـا  دسـتاوردها،  از  برخـی  عباسـی  مهنـدس  بازدیـد  ایـن  ابتـدای  در 
ظرفیت هـای مجتمـع تحقیقاتـی شـهدای جهاددانشـگاهی و پـارک علـم و فنـاوری البرز 
را تشـریح و اعـام کـرد: پـارک علـم و فنـاوری البـرز از همه ظرفیـت خود برای توسـعه 
اقتصـاد دانش بنیـان و تکمیل زنجیره زیسـت بوم نوآوری و کارآفرینی اسـتان در راسـتای 
افزایـش بهـره وری اسـتفاده می کنـد و در ایـن زمینـه بیش از هـر زمانی آمـاده همکاری، 
همراهـی و اشـتراک تجربیـات بـا دسـتگاه های علمـی و اجرایی اسـتان و کشـور اسـت.

رییـس پـارک علـم و فنـاوری جهاددانشـگاهی البـرز راه موفقیـت، تولیـد ثـروت و 
افزایـش بهـره وری را توسـعه فنـاوری و توسـعه شـرکت های دانش بنیـان و اسـتفاده از 
دانـش، عنـوان کـرد و افـزود: حل مشـکات اقتصـادی و اشـتغال دانش آموختـگان و نیز 
رمـز موفقیـت مجموعه هـای اقتصـادی و تولیدی، اسـتفاده از توان دانش گـران و فناوران 

و در یـک کام دانـش و فنـاوری اسـت.
رییـس سـازمان ملـی بهـره وری ایـران نیـز در ایـن نشسـت با اشـاره بـه این کـه رتبه 
تولیـد علـم کشـورمان در حـال حاضر ۱۶ اسـت، اظهـار کرد: ایـن در حالی اسـت که در 
شـاخص نـوآوری رتبـه کشـورمان ۶۰ اسـت و ایـن نشـان می دهـد فاصلـه بیـن دانش و 

دانایـی بـا شـاخص نـوآوری که همـان توانایی اسـت زیاد اسـت.
وی بـا اشـاره بـه زیرسـاخت های خوب کشـورمان در حوزه دانشـگاه ها بیان کـرد: باید 
تـاش کنیـم شـکاف زیـاد چهـل رتبـه ای بـرای رسـیدن بـه توانایـی یا بـه عبـارت بهتر 

تولیـد ثـروت از دانش را پـر کنیم.
دکتـر میـر سـامان پیشـوایی به اشـاره بـه ظرفیت خوب پارک هـای علم و فنـاوری در 
کشـور به عنـوان بسـترهای تولید ثروت گفـت: پارک علم و فنـاوری البرز در اسـتان البرز 
ظرفیت هـا و توانمندی هـای بسـیاری دارد کـه بایـد بـا سـرمایه گذاری و حمایت هـای 
مناسـب بتوانـد نقـش سـازنده و بهـره ور خـود را در توسـعه کلیدی اسـتان و کشـور ایفا 

ید. نما
رییـس سـازمان ملـی بهـره وری ایـران بـه مقولـه اجتماعی سـازی نوآوری و یـا همان 
نـوآوری بـاز اشـاره کرد و گفـت: مجتمع تحقیقاتی شـهدای جهاددانشـگاهی و پارک علم 
و فنـاوری البـرز در زمینـه تولیـد دام های بهـره ور، کشـاورزی و گیاهان دارویی و توسـعه 
شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور در بخش هـای مختلـف صنعتی و تولیدی فعال اسـت و 
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آمادگـی داریـم بـا همکاری هم بسـتر و ظرفیت توسـعه بهـره ور را در بخش هـای مختلف 
افزایـش دهیم.

پارک علم و فناوری البرز محور توسعه بهره ور استان البرز باشد
همچنیـن دکتـر عبدالرضـا کریـم پـور رییس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان 
البـرز در بازدیـد از پـارک علـم و فنـاوری البـرز بـا انتقـاد از این کـه بودجـه پـارک علم و 
فنـاوری اسـتان البـرز کـم و ناچیـز اسـت گفـت: لـزوم حمایـت از پـارک علـم و فناوری 
البـرز و افزایـش و بودجـه ایـن پـارک بـرای نقش آفرینـی بیشـتر آن یـک ضرورت اسـت.

وی بـا اشـاره بـه موضـوع نـوآوری بهره ور گفـت: در حال حاضـر روی موضـوع نوآوری 
بهـره ور کار می کنیـم و بـرای ایـن امـر یک تیـم در نظـر گرفته ام.

رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان البـرز با اشـاره به این که پـارک علم و 
فنـاوری البـرز می توانـد پمپـاژ بهـره وری اسـتان باشـد اظهار کرد: اسـتان البـرز در حوزه 
جـذب سـرمایه مشـکات زیـادی دارد و باید تاش کنیـم پارک علم و فناوری زمینه سـاز 
افزایـش بهـره وری در اسـتان به ویـژه در حـوزه انرژی، پسـماند و زباله و بخش کشـاورزی 

و صنعت باشـد.

■□■

ذخیره بیش از ۹۰۰ نمونه خون 
بند ناف در خراسان جنوبی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی، 1۶ خـرداد: ملیحـه بهنامیـان بـا بیـان 
این کـه امـروزه در بیـش از ۹۵ کشـور جهان امکان جمع آوری و ذخیره سـازی سـلول های 
بنیـادی خـون بنـد ناف وجـود دارد، گفت: خـون موجود در بنـد ناف نوزاد کـه در هنگام 
تولـد دور ریختـه می شـود سرشـار از سـلول های بنیـادی اسـت و تنهـا یک بـار بـرای هر 
فـرد در طـول دوران زندگـی و هنـگام تولـد فرصـت ذخیره سـازی سـلول های بنیـادی 

خـون بندناف وجـود دارد.
کـرد:  بیـان  جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  نـاف  بنـد  خـون  بانـک  مسـئول 
ذخیره سـازی خـون بنـد نـاف نـوزاد در ایـران و در بانـک سـلول های بنیـادی خـون بند 
نـاف رویـان بیـش از ۱۷ سـال اسـت که انجـام می شـود و این مرکـز به عنوان تنهـا بانک 
خـون بنـد نـاف خویشـاوندی از سـال ۱۳۸۴ فعالیت خـود را آغـاز کـرده و تاکنون بیش 

از ۱۷۵ هـزار نمونـه خـون بندنـاف در ایـن بانـک ذخیـره شـده اسـت.
بهنامیـان گفـت: پتانسـیل درمـان بیـش از ۸۰ نـوع بیماری با اسـتفاده از سـلول های 
بنیـادی خـون بنـد ناف وجـود دارد و برخی بیماری هایی که منشـأ خونـی دارند از جمله 
انـواع سـرطان های خـون، تاالسـمی، بیماری هـای نقـص سیسـتم ایمنی و نیـز کم خونی 

مـادرزادی با ایـن سـلول ها قابل درمان هسـتند.
درمـان  در  از شـیمی درمانی  پـس  مراحـل  در  ایـن سـلول ها  این کـه  بیـان  بـا  وی 
ثابت شـده اسـت  ادامـه داد:  قـرار گیرنـد،  اسـتفاده  انـواع سـرطان ها می تواننـد مـورد 
از بیماری هـای مزمـن و  کـه سـلول های بنیـادی قـادر بـه درمـان محـدوده وسـیعی 
حـاد هسـتند و تحقیقـات زیـادی در زمینـه اسـتفاده از سـلول های بنیـادی در درمـان 
بیماری هایـی چـون پارکینسـون، بیماری هـای قلبـی، دیابـت، آسـیب های نخاعـی، فلـج 

مغـزی در حـال انجـام اسـت.

استفاده از ظرفیت ها و 
توانمندی های جهاددانشگاهی 

در حوزه زنان و خانواده

دفتـــر  مدیـــرکل  خرداد:  1۶ ســـمنان،  نشـــگاهی  جهاددا عمومـــی  بـــط  روا
ــت  نشسـ ــن  یـ ا در  ــز  نیـ ــمنان  ری سـ ندا ــتا سـ ا ده  ــوا نـ و خا ــان  نـ ز ــوز  مـ آ
پژوهشـــی،  علمـــی،  موزشـــی،  آ نمندی هـــای  ا تو و  ز ظرفیت هـــا  ا گفـــت: 
ده  نـــوا خا و  نـــان  ز حـــوزه  در  نشـــگاهی  ددا جها فرهنگـــی  و  پزشـــکی 

ــت. گرفـ ــم  هیـ ــره خوا بهـ
ــا  بـ ــت  نشسـ در  ــمنان  ــگاهی سـ نشـ ددا ــس جها ییـ ر د  ا ر ــی  ــی منصفـ علـ
ــت:  گفـ ــمنان  ری سـ ندا ــتا سـ ا ده  ــوا نـ و خا ــان  نـ ز ــور  مـ ا ــر  دفتـ ــرکل  مدیـ
و  یـــژه  و مه هـــای  برنا و  طرح هـــا  ســـمنان  نشـــگاهی  ددا جها مجموعـــه 
ــگاهی  نشـ ددا ــت جها و ظرفیـ رد  دا ده  ــوا نـ و خا ــان  نـ ز ــوزه  در حـ ــی  خاصـ
بـــود. هـــد  ر شـــما خوا ختیـــا ا در  و کمـــال  م  تمـــا یـــن حـــوزه  ا در  ســـتان  ا

وره  ــا و مشـ ــوزش  مـ آ ــع  مـ ــز جا مرکـ زی  ــدا نـ ه ا ا ر ــرح  ــزود: طـ فـ ا وی 
ســـت،  ا یـــه شـــده  ا ر ا و  تهیـــه  نشـــگاهی ســـمنان  ددا توســـط جها ده  نـــوا خا
ج، حیـــن  ا زدو ا ز  ا قبـــل  وره های الزم  ــا و مشـ ــا  آموزش هـ مرکـــز  یـــن  ا در 
م می شـــود،  نجـــا ا ز طـــاق  ا پیـــش  و همچنیـــن  ج  ا زدو ا ز  ا بعـــد  و  ج  ا زدو ا
شـــده  جـــرا  ا یلـــوت  پا به صـــورت  طـــرح  یـــن  ا کـــه  یی  ســـتان ها ا در 
ســـت. ا کـــرده  پیدا کاهـــش  ۷ درصـــد  تـــا   ۳ بیـــن  قـــوع طـــاق  و ســـت،  ا

ری  ندا ســـتا ا ده  نـــوا و خا نـــان  ز مـــوز  آ دفتـــر  مدیـــرکل  همچنیـــن، 
ــای  نمندی هـ ا تو و  ــا  ز ظرفیت هـ ا ــت:  گفـ ــت  نشسـ ــن  یـ ا در  ــز  نیـ ــمنان  سـ
در  ــگاهی  نشـ ددا ــی جها فرهنگـ و  ــکی  پزشـ ــی،  پژوهشـ ــی،  علمـ ــی،  موزشـ آ

گرفـــت. هیـــم  بهـــره خوا ده  نـــوا و خا نـــان  ز حـــوزه 
روری  بـــا نا درمـــان  مرکـــز  زی  نـــدا ه ا ا ر بـــه  ه  ر شـــا ا بـــا  ســـعیده همتـــی 
ــگاهی  نشـ ددا توســـط جها ده  ــوا نـ وره خا ــا و مشـ ــوزش  مـ آ ــع  مـ ــز جا مرکـ و 
ر الزم  عتبـــا ا ســـت  ا همیـــت موضـــوع الزم  ا بـــه  توجـــه  بـــا  گفـــت:  ســـتان  ا
ــتا  سـ ا ر ــن  در همیـ ــد،  کنـ ــدا  پیـ ــاص  ختصـ ا ــز  کـ مرا ــن  یـ ا ــز  تجهیـ ــرای  بـ
ی  یـــژه ا و ر  عتبـــا ا ســـمنان  ســـتان  ا جمعیـــت  ه  رگا قـــرا رگـــروه  کا در 

هـــد شـــد. مصـــوب خوا
نمندی هـــای  ا تو و  ظرفیت هـــا  ز  ا گفـــت:  همچنیـــن  وی 
حـــوزه  در  الزم  آموزش هـــای  و  وره  مشـــا حـــوزه  در  نشـــگاهی  ددا جها

می کنیـــم. ده  ســـتفا ا حتمـــاً  طـــاق  و  ج  ا زدو ا  ، ده نـــوا خا
ســـمنان  ری  ندا ســـتا ا ده  نـــوا خا و  نـــان  ز مـــور  ا دفتـــر  مدیـــرکل 
در  ر  ــوا نـ ــت خا ــان سرپرسـ نـ ز ــازی  نمندسـ ا تو ــت  در جهـ ــرد:  کـ ــه  فـ ضا ا
و  ــوالت  ــروش محصـ فـ و  ر  ا ز ــا بـ ــه  بـ ــال  تصـ ا ــی،  نگـ ــاغل خا ــوزه مشـ حـ
بـــا  الزم  همـــکاری  نگـــی  خا مشـــاغل  توســـعه  ملـــی  طـــرح  تکمیـــل 
مـــه ای  تفاهم نا د  نعقـــا ا لـــب  قا در  ســـمنان  ســـتان  ا نشـــگاهی  ددا جها

می شـــود. م  نجـــا ا
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گرامیداشت پنجمین سالگرد 
شهادت شهید حجت االسالم سید 

مهدی تقوی

روابـط عمومـی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور، 17 خرداد:هم زمـان بـا سـالروز حملـه 
شـهید  فقـدان   ،۱۳۹۶ سـال  طـی  اسـامی  شـورای  مجلـس  بـه  داعـش  تروریسـتی 

شـد. خـود  سـال  پنجمیـن  وارد  تقـوی  مهـدی  سـید  حجت االسام والمسـلمین 
پنج سـال پیـش در چنین روزی ۱۷ خردادماه حجت االسام والمسـلمین سـید مهدی 
تقـوی مدیرعامـل اسـبق خبرگـزاری ایکنا در حمله تروریسـتی داعش به مجلس شـورای 

اسـامی به فیـض شـهادت نائل آمد.
مـردم  نماینـده  دفتـر  اعضـای  از  و  کشـورمان  قرآنـی  جامعـه  فعـاالن  از  کـه  وی 
شاهین شـهر، برخـوار و میمـه در مجلـس بود، از نـوادگان امامزاده موسـی مبرقـع، فرزند 

بافصـل امـام جـواد )ع( بـه شـمار می آیـد.
شـهید تقوی در ۲۹ شـهریور ۱۳۴۹ در روسـتای جورد از توابع شهرسـتان رودهن در 
خانـواده ای از سـادات مذهبـی چشـم بـه جهان گشـود. وی با شـروع جنـگ، چندین بار 
در جبهه هـای نبـرد حـق علیـه باطـل طـی دوران دفاع مقـدس حضور یافت و بـا مجروح 

شـدن دسـت چپ به درجـه جانبازی نائل شـد.
شـهید حجت االسام والمسـلمین تقـوی از ظرفیـت روحیـه جهـادی و انقابـی واالیی 
برخـوردار بـود و توانسـت در مجموعه هایـی کـه کار می کـرد تحولی اساسـی و چشـمگیر 
و ارتباطـی مفیـد را بیـن دانشـگاه و حـوزه برقـرار کنـد؛ امـا مطلـب قابل تأمـل در مورد 
ایـن شـهید، دغدغه منـدی و ظرفیـت بـاالی او در پذیـرش مسـئولیت های مختلفی بود و 
گویـی همه جـا و همـه مقاطـع برایـش میدان جنـگ و مبارزه بـود و فقط نـوع عملیات ها 

فرق داشـت.

■□■
 

جهاددانشگاهی یک نهاد موفق
 و قابل اعتماد است

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان، 17 خرداد:مدیـرکل کمیتـه امداد امـام خمینی 
)ره( اسـتان کردسـتان گفـت: جهاددانشـگاهی یـک نهاد موفق اسـت که همـکاری با آن 

باعث توسـعه می شـود.
رضـا طوسـی مدیـرکل کمیتـه امـداد امام خمینـی )ره( اسـتان کردسـتان در دیدار با 
رییـس جهاددانشـگاهی کردسـتان بـا بیان این کـه خدمات ارزنـده به مددجویـان کمیته 
امـداد رسـالت ایـن نهـاد اسـت، اظهـار کـرد: طـرح خدمـات هدایت شـغلی بـا همکاری 
جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان و کمیته امداد اجرا شـده اسـت که با توجه به سـابقه 

درخشـان جهاددانشـگاهی، امیدواریـم کـه ایـن طرح کمـک حال محرومان باشـد.
وی بـا ابـراز خرسـندی از اجـرای طـرح توسـط جهاددانشـگاهی، گفـت: بـا توجـه به 
افزایـش اعتبـارات اختصاص داده شـده بـه کمیته امداد حضرت امام )ره( شـاهد سـرعت 

بیشـتر در اجـرای طرح باشـیم.
طوسـی افـزود: مجموعـه کمیته امـداد امـام خمینی )ره( اسـتان کردسـتان از اجرای 
ایـن طـرح توسـط جهاددانشـگاهی رضایت کامـل دارد و امیدوار اسـت در اجـرای مرحله 

بعـد نیز از همـکاری ایـن نهاد اسـتفاده کنند.
مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان کردسـتان یادآور شـد: بـا توجه به 
شـناختی کـه از جهاددانشـگاهی داریـم، همـکاری ایـن دو نهـاد انقابی بـا یکدیگر بیش 

از پیـش خواهـد بود.
در ابتـدای ایـن جلسـه اکبـر اسـدی رییس جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان ضمن 
تشـکر و قدردانـی حسـن نظر و همـکاری خوب، کمیته امـداد حضرت امـام خمینی )ره( 
با جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان، گزارشـی از روند اجرای طرح اشـتغال و خودکفایی 

)هدایت شـغلی و راهبـری شـغلی(، ارائه کرد.
وی افـزود: در راسـتای اجـرای طـرح خدمـات هدایـت شـغلی مددجویـان کمیتـه 
حضـرت امـام خمینـی )ره( تمامی مراکز این نهاد در سـطح کلیه شهرسـتان های اسـتان 

فعـال بـوده و در حـال خدمات رسـانی بـه مـدد جویـان عزیز هسـتند.
رییـس جهاددانشـگاهی گفـت: بـا توجـه بـه ظرفیت هـای دو نهـاد کمیتـه امـداد و 
منشـاء  می توانـد  مختلـف  پروژه هـای  اجـرای  در  آن هـا  همـکاری  جهاددانشـگاهی، 

باشـد. اسـتان  سـطح  در  ارزشـمندی  فعالیت هـای 
اسـدی در ادامـه بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی بـا برنامه ریـزی دقیـق ایـن طرح را 
اجرایـی می کنـد، افـزود: طـرح خدمـات هدایـت شـغلی یک فرصـت بـرای همکاری های 
آینـده ایـن دو نهـاد اسـت و امیدواریم با همـکاری یکدیگـر بتوانیم خدمـات ارزنده ای به 

مـدد جویـان عزیز ارائـه بدهیم.

■□■

ضرورت بهره مندی 
مردم استان ایالم از ظرفیت های 

جهاددانشگاهی در زمینه های 
مختلف

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ایـام، ۶ اردیبهشـت ماه:فرمانـده سـپاه امیرالمؤمنین )ع( 
اسـتان بـر ضـرورت بهره منـدی مـردم ایـام از ظرفیت هـای عظیـم جهاددانشـگاهی در 

زمینه هـای مختلـف فرهنگـی، آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری و سـامت تاکیـد کـرد.
کـرد:  اظهـار  ایـام  جهاددانشـگاهی  رییـس  نشسـت  در  شـاکرمی  جمـال  سـردار 
جهاددانشـگاهی دارای ظرفیت هـای عظیمـی در حوزه هـای مختلـف مخصوصـاً حـوزه 

سـامت اسـت کـه بایـد در خدمـت مـردم اسـتان بـه کار گرفتـه شـود.
وی بـا اشـاره بـه نقـش مـردم ایـام در دوران دفاع مقـدس و سـختی هایی که تحمل 
کرده انـد گفـت: رشـادت های مـردم ایـن دیـار بـرای همیشـه در تاریـخ کشـور مانـدگار 
اسـت و بایـد همـه سـازمان ها و نهادهـا تمـام تـوان خـود را بـرای خدمـت بـه مـردم 
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به کارگیرنـد.
سـید غامرضـا حسـینی عضو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی و رییس ایام گزارشـی 
از فعالیت هـای جهاددانشـگاهی در حوزه هـای مختلـف پژوهشـی و فناورانـه، آموزشـی، 
پژوهشـی، فرهنگـی و اشـتغال، راه انـدازی مرکـز جامع سـامت زنـان، ایجـاد خانه خاق 

و نـوآوری و راه انـدازی مرکـز اصـاح نـژاد دام ارائـه کرد.

■□■

آمادگی جهاددانشگاهی
 خراسان شمالی جهت انتقال 

دانش فنی برای کمک به توسعه 
مزیت های استان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی، 7 اردیبهشـــت:رییس وقـــت 
جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی بـــه لحـــاظ 
فنـــاوری و دانـــش فنـــی آمادگـــی کمـــک بـــه توســـعه خراســـان شـــمالی را 

دارد.
ــه  ــتان کـ ــگاه های اسـ ــای دانشـ ــا رؤسـ ــت بـ ــی در نشسـ ــن رحمانـ محسـ
بـــا حضـــور محمـــد وحیـــدی عضـــو کمیســـیون آمـــوزش، تحقیقـــات و 
ــد،  ــزار شـ ــورد برگـ ــگاه بجنـ ــامی در دانشـ ــورای اسـ ــس شـ ــاوری مجلـ فنـ
ــتانی  ــز اسـ ــیس مرکـ ــرای تأسـ ــار بـ ــن اعتبـ ــب تأمیـ ــه تصویـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
درمـــان  زودرس  تشـــخیص  و  غربالگـــری  پیشـــگیری،  ملـــی  شـــبکه 
ســـرطان پســـتان جهاددانشـــگاهی در خراســـان شـــمالی، اظهـــار کـــرد: 
بـــرای جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی نیـــز مجلـــس شـــورای اســـامی 
ــاح  ــن اصـ ــای نویـ ــعه فناوری هـ ــز توسـ ــدازی مرکـ نـ ــرای راه ا ــاری بـ اعتبـ

ــت. ــه اسـ ــر گرفتـ ــژاد دام در نظـ نـ
ــار  ــد اعتبـ ــور نیازمنـ ــز مذکـ ــدازی مراکـ ــه راه انـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــوی مجل ـــوب از س ـــارات مص ـــرد: اعتب ـــح ک ـــت، تصری اس

نیـــاز بـــه تقویـــت دارد.
ـــب ارزآوری و  ـــور موج ـــز مذک ـــدازی مراک ـــه راه ان ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــی ب رحمان
ـــز  ـــدازی مراک ـــرای راه ان ـــرد: ب ـــه ک ـــود، اضاف ـــتان می ش ـــی در اس ـــتغال آفرین اش
تخصصـــی مذکـــور، فنـــاوری و دانـــش فنـــی الزم موجـــود اســـت و نیازمنـــد 

تأمیـــن اعتبـــارات کافـــی بـــرای تجهیـــزات تخصصـــی اســـت.
وی در خصـــوص شناســـایی آب هـــای ژرف اســـتان، تصریـــح کـــرد: بـــرای 
ــود دارد و  ــگاهی وجـ ــی در جهاددانشـ ــش فنـ ــز دانـ ــرح نیـ ــن طـ ــرای ایـ اجـ
پـــس از بررســـی های اولیـــه منطقـــه مـــورد نظـــر نیـــز بـــرای اجـــرای طـــرح 
ــد  ــار عملیاتـــی خواهـ ــن اعتبـ ــورت تأمیـ ــه در صـ ــده اســـت کـ ــایی شـ شناسـ

شـــد.

اعالم زمان برگزاری 
کنگره بین المللی پزشکی 

تولیدمثل رویان

هیبریـدی  کنگـره  سـومین  و  بیسـت  اردیبهشـت:   1۶ عمومـی جهاددانشـگاهی،  روابـط 
بین المللـی پزشـکی تولیدمثـل )Reproductive Biomedicine( و هجدهمیـن 
 Stem cell Biology &( بنیـادی  سـلول های  فنـاوری  هیبریـدی  کنگـره 
Technology( در تاریـخ ۱۵ تـا ۱۸ شـهریورماه ۱۴۰۱ )۹-۶ سـپتامبر ۲۰۲۲( در 

می شـود. برگـزار  رازی  همایش هـای  سـالن 
آخرین مهلـت ارسـال خاصـه مقـاالت تـا ۱۵ اردیبهشـت ماه )۵ مـی ۲۰۲۲( اعـام 

بود. شـده 
عاقه مندان جهت کسـب اطاعات بیشـتر می توانند با دبیرخانـه کنگره ۲۳۵۶۲۷۵۶-
royancongress. ۰۲۱ تمـاس حاصـل نمـوده یـا به وب سـایت کنگـره بـه نشـانی

com مراجعـه کنند.

■□■

تجربه های جهاددانشگاهی 
را برای جذب سرمایه گذار 

به کارگیریم

ــان  ــوش دهقـ ــت ماه: داریـ ــارس، 12 اردیبهشـ ــگاهی فـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــا  ــارس بـ ــگاهی فـ ــس جهاددانشـ ــا رییـ ــت بـ ــتان در نشسـ ــژه الرسـ ــدار ویـ فرمانـ
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اشـــاره بـــه ظرفیت هـــای ایـــن نهـــاد انقابـــی، بـــر لـــزوم حمایـــت هـــر بیشـــتر از 
جهاددانشـــگاهی تاکیـــد کـــرد و گفـــت: شهرســـتان الرســـتان دارای ظرفیت هـــای 
بالقـــوه ای اســـت کـــه شـــاید ایـــن ظرفیت هـــا در دیگـــر اســـتان ها کمتـــر دیـــده 

شـــود.
ـــکا  ـــا ات ـــوان ب ـــزود: می ت ـــرد و اف ـــژه اقتصـــادی الرســـتان اشـــاره ک ـــه وی ـــه منطق وی ب
بـــه تـــوان، دانـــش، علـــم و ظرفیت هـــای جهاددانشـــگاهی در شهرســـتان الرســـتان 
ـــا  ـــوان ب ـــن کار را می ت ـــود و ای ـــری ش ـــروج ارز جلوگی ـــا از خ ـــرد ت ـــرمایه گذاری ک س
ارائـــه راهکارهـــا و تجربه هـــای ایـــن نهـــاد انقابـــی بـــرای جـــذب ســـرمایه گذار و 

ـــرد. ـــی ک ـــا عملیات ـــادی آن ه ـــه اقتص توجی
ــتان  ــی در شهرسـ ــروه پژوهشـ ــک کارگـ ــکیل یـ ــنهاد تشـ ــن پیشـ ــان ضمـ دهقـ
ــر  ــه بهتـ ــر چـ ــناخت هـ ــور شـ ــارس به منظـ ــتان توســـط جهاددانشـــگاهی فـ الرسـ
ظرفیت هـــای الرســـتان بـــرای اســـتفاده بهینـــه از آن هـــا، بـــرای حمایـــت از 

ــرد. ــی کـ ــام آمادگـ ــتا اعـ ــن راسـ ــگاهی در ایـ ــای جهاددانشـ طرح هـ
ــه  ــت بـ ــن نشسـ ــم در ایـ ــارس هـ ــگاهی فـ ــی رییـــس جهاددانشـ ــر بابایـ مظاهـ
ــی  ــی، آموزشـ ــای پژوهشـ ــاد در زمینه هـ ــن نهـ ــای ایـ ــی از فعالیت هـ ــه گزارشـ ارائـ
ــورت  ــینا به صـ ــا و سـ ــنا، ایکنـ ــزاری ایسـ ــت: ۳ خبرگـ ــت و گفـ ــی پرداخـ و فرهنگـ
تخصصـــی در کشـــور مشـــغول بـــه فعالیـــت هســـتند؛ خبرگـــزاری ایســـنا به عنـــوان 
رســـانه مـــورد وثـــوق اذهـــان عمومـــی جامعـــه، خبرگـــزاری ایکنـــا به عنـــوان تنهـــا 
رســـانه تخصصـــی قرآنـــی جهـــان اســـام و خبرگـــزاری ســـینا به عنـــوان رســـانه 
ـــدام از  ـــر ک ـــه ه ـــد ک ـــت می کنن ـــی فعالی ـــاد انقاب ـــن نه ـــل ای ـــی ذی ـــی و فرهنگ علم

ــته اند. ــرد مطلوبـــی داشـ ــون عملکـ ــان تاکنـ آنـ
وی افـــزود: سیاســـت جهاددانشـــگاهی فـــارس در شهرســـتان ها شناســـایی 
ظرفیت هـــا و چگونگـــی اســـتفاده از آن هـــا اســـت کـــه در ایـــن راســـتا اقداماتـــی 
را هـــم انجـــام داده ایـــم از جملـــه راه انـــدازی کارخانـــه عصاره گیـــری گل محمـــدی 
در شهرســـتان داراب کـــه پـــس از بررســـی ها و شناســـایی نقـــاط قـــوت و ضعـــف و 
ـــز  ـــون نی ـــد و هم اکن ـــه ش ـــه گرفت ـــن کارخان ـــدازی ای ـــه راه ان ـــم ب ـــنجی، تصمی نیازس

فـــاز اول آن انجـــام شـــده و مراحـــل دیگـــر آن در حـــال پیگیـــری و اجراســـت.

■□■

ارائه خدمات پزشکی
 به هنرمند پیشکسوت

 رضا رویگری

ـــاری،  ـــه و افتخ ـــور داوطلبان ـــتی به ط ـــهید بهش ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاهی عل جهاددانش
ــوزه ســـامت و حفـــظ کرامـــت  ــود در حـ ــاله خـ ــیر فعالیـــت چندیـــن سـ در مسـ
ـــکی  ـــی پزش ـــات تخصص ـــه خدم ـــئولیت ارائ ـــوت مس ـــدان پیشکس ـــالمندان و هنرمن س

ـــد. ـــده دار ش ـــری را عه ـــا رویگ ـــه رض ـــی ب ـــخیصی و درمان تش
ــتی، 1۸  ــهید بهشـ ــکی شـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــگاهی دانشـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
اردیبهشـــت: جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی به طـــور داوطلبانـــه و 
افتخـــاری، در مســـیر فعالیـــت چندیـــن ســـاله خـــود در حـــوزه ســـامت و حفـــظ 

ـــتای  ـــری در راس ـــام معظـــم رهب ـــای مق ـــروی از رهنموده ـــز پی ـــالمندان و نی ـــت س کرام
تکریـــم و حمایـــت از هنرمنـــدان پیشکســـوت کـــه ســـرمایه های اجتماعـــی جامعـــه 
ــی از  ــته جمعـ ــه روز گذشـ ــدام خیرخواهانـ ــال اقـ ــه دنبـ ــوند، بـ ــوب می شـ محسـ
ـــوت  ـــد پیشکس ـــال هنرمن ـــت انتق ـــور جه ـــینمای کش ـــر و س ـــه تئات ـــدان عرص هنرمن
ـــات  ـــه خدم ـــئولیت ارائ ـــزل، مس ـــه من ـــری ب ـــا رویگ ـــتاد رض ـــورمان اس ـــوب کش و محب
ـــده دار  ـــی را عه ـــخیصی و درمان ـــات تش ـــم از خدم ـــان اع ـــه ایش ـــکی ب ـــی پزش تخصص

ـــد. ش
ـــزل  ـــان در من ـــز درم ـــکی مرک ـــم پزش ـــط تی ـــری توس ـــتاد رویگ ـــت اس ـــن ویزی اولی
ـــان  ـــت هم زم ـــتی، ۱۸ اردیبهش ـــهید بهش ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــداد( جهاددانش )ام

ـــد. ـــام ش ـــزل انج ـــه من ـــان ب ـــال ایش ـــا انتق ب
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــه جهاددانش ـــته ب ـــداد( وابس ـــزل )ام ـــان در من ـــز درم مرک
شـــهید بهشـــتی، بـــا هـــدف ارائـــه خدمـــات عمومـــی و تخصصـــی در حوزه هـــای 
ـــی  ـــده و ط ـــدازی ش ـــالمندان راه ان ـــت س ـــا اولوی ـــی، ب ـــخیصی و درمان ـــی و تش مراقبت
ســـال های فعالیـــت، خدمـــات شایســـته بـــا کیفیـــت و ارزنـــده ای را بـــا تعرفه هـــای 
ـــهر  ـــه در ش ـــاد جامع ـــه آح ـــکی ب ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم ـــوب وزارت بهداش مص

ـــت. ـــرده اس ـــه ک ـــران ارائ ته

■□■ 

بازگشایی مجدد
 مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی نیم ور

ــاس  ــی عبـ ــت: علـ ــزی، 20 اردیبهشـ ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــرد:  ـــان ک ـــزی بی ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــتیبانی جهاددانش ـــاون پش ـــدی مع ـــس محم ریی
بـــا پیگیـــری صـــورت گرفتـــه مجموعـــه جهاددانشـــگاهی اســـتان و حجت االســـام 
ـــات  ـــتان مح ـــردم شهرس ـــده م ـــس و نماین ـــه مجل ـــات رییس ـــو هی ـــلیمی عض ـــر س دکت
ـــتان  ـــردی اس ـــی کارب ـــع علم ـــگاه جام ـــاعدت دانش ـــت و مس ـــه مل ـــان در خان و دلیج
مرکـــزی، مرکـــز علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی نیـــم ور در مهرمـــاه ۱۴۰۱ در 

مقطـــع کاردانـــی و کارشناســـی ناپیوســـته دانشـــجو می پذیـــرد.
ـــال  ـــات در س ـــم ور مح ـــردی نی ـــی کارب ـــوزش علم ـــز آم ـــرد: مرک ـــح ک وی تصری
۱۳۸۶ در شـــهر نیـــم ور بـــا هـــدف توســـعه علـــوم کاربـــردی متناســـب بـــا نیـــاز 
ـــجو  ـــذب دانش ـــه ج ـــق ب ـــان موف ـــد و از آن زم ـــذاری گردی ـــتان پایه گ ـــه و شهرس منطق
ـــت. ـــده اس ـــف ش ـــته های مختل ـــته در رش ـــی ناپیوس ـــی و کارشناس ـــع کاردان در دو مقط

رییـــس محمـــدی بیـــان کـــرد: وظیفـــه ایـــن مرکـــز تعلیـــم و تربیـــت 
ــبی  ــای نسـ ــا مزیت هـ ــط بـ ــته های مرتبـ ــد در رشـ ــص و متعهـ ــای متخصـ نیروهـ
ــا  ــو بـ ــی همسـ ــای پژوهشـ ــام فعالیت هـ ــه، انجـ ــود در منطقـ ــیل های موجـ و پتانسـ

ــت. ــی اسـ ــتانداردهای ملـ ــط و اسـ ضوابـ
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تولد 1۰۰۰ نوزاد
 در مجتمع درمانی 

جهاددانشگاهی استان مرکزی

مجتمع  مدیر  طالبی  محمد  اردیبهشت:   21 مرکزی،  استان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
درمانی جهاددانشگاهی استان مرکزی با اعام این خبر، گفت: موضوع ناباروری یکی از 

مسائل مهم جامعه و حوزه درمان به شمار می رود.
از سال  استان  ناباروری جهاددانشگاهی  وی تصریح کرد: مرکز فوق تخصصی درمان 
۱۳۹۳ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و به عنوان اولین مرکز درمان ناباروری در 

غرب کشور توانسته خدمات بی شائبه ای به هم وطنان استان و سایر استان ها ارائه نماید.
طالبی ادامه داد: این مرکز درمانی مجهز به دستگاه های پیشرفته درمان ناباروری است 
و تمامی مراحل درمان ناباروری در استان صورت می گیرد و نیازی به ارجاع زوجین برای 

دریافت خدمات درمانی به سایر استان ها نیست.
به گفته وی، تاکنون ۱۰۰۰ نوزاد در مجتمع درمانی جهاددانشگاهی استان مرکزی 

متولد شده اند که در این میان چندین مورد دوقلو و سه قلویی بوده است.
هزینه  امروزه  کرد:  اظهار  ناباروری،  درمان  هزینه های  با  رابطه  در  مسئول  مقام  این 
درمان زوجین نابارور تا حدودی با حمایت بیمه تأمین شده و مانعی برای فرزنددار شدن 

آنان وجود ندارد.

■□■

استفاده از ظرفیت ها و تجربیات 
فناورانه جهاددانشگاهی

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی ایـام، 21 اردیبهشـت: مهندس موسـی حاتمی در نشسـت 
مشـترک بـا رییـس جهاددانشـگاهی ایـام اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی با پیونـد واقعی 

علـم و عمـل توانسـته کارهـای عملیاتـی شـاخصی را بـه انجام برسـاند.
ـــت:  ـــی، گف ـــای صنعت ـــی واحده ـــودن برخ ـــال ب ـــل غیرفع ـــه دالی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــرد. ـــم ک ـــتفاده خواهی ـــگاهی اس ـــه جهاددانش ـــات فناوران ـــد از تجربی ـــق تولی ـــرای رون ب

مهنـــدس حاتمـــی از برنامه ریـــزی بـــرای برگـــزاری اســـتارتاپ ها بـــا مشـــارکت 
ـــد  ـــق تولی ـــرای رون ـــت: ب ـــر داد و گف ـــک خب ـــع کوچ ـــوزه صنای ـــگاهی در ح جهاددانش
نیازمنـــد کمـــک همـــه بخش هـــای جامعـــه ماننـــد دانشـــگاه ها، ادارات کل و 

ــتیم. ــی هسـ ــازمان های علمـ سـ
ـــت  ـــن نشس ـــز در ای ـــام نی ـــگاهی ای ـــس جهاددانش ـــینی ریی ـــا حس ـــید غامرض س
بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه جهاددانشـــگاهی ســـازمانی فناورانـــه و دانش بنیـــان اســـت، 
ـــی  ـــهرک های صنعت ـــرکت ش ـــه ش ـــی ب ـــک علم ـــه کم ـــاده هرگون ـــاد آم ـــن نه ـــت: ای گف

ـــت. ـــاوری اس ـــی و فن ـــزرگ علم ـــبکه ب ـــتفاده از ش ـــا اس ب
ـــر  ـــه اخی ـــت: نمون ـــگاهی گف ـــی جهاددانش ـــای صنعت ـــه توانمندی ه ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــرار  ـــم ق ـــت ه ـــه دول ـــورد توج ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــار مل ـــروژه قط ـــا پ ـــن توانمندی ه ای

ـــت. گرف
حسـینی مهارت هـای اثربخـش را از رهاوردهـای جهاددانشـگاهی عنوان کـرد و گفت: 
امیدواریـم بـا هم افزایی همه مجموعه ها شـاهد تسـریع حرکت اسـتان در مسـیر توسـعه 

باشیم.

■□■

حمایت فرمانداری تنگستان 
از طرح فناورانه و دانش بنیان 

جهاددانشگاهی بوشهر

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بوشـهر، 25 خـرداد: احمـد لطفـی فرمانـدار شهرسـتان 
تنگسـتان در بازدیـد از مجتمـع آبزیـان دریایـی اظهار کرد: طـرح ملی دانش بنیـان اقدام 
ارزشـمندی برای شهرسـتان تنگسـتان اسـت مقدمات کار انجام شـده اسـت و پیش بینی 

می شـود ایـن طـرح تـا پایـان سـال ۱۴۰۱ بهره برداری شـود.
وی اضافـه کـرد: بـرای تکمیل پـروژه فناورانه مجتمـع آبزیان دریایی جهاددانشـگاهی 
در شهرسـتان تنگسـتان مشـکاتی در حوزه آب و پسـماند وجود دارد که برای به نتیجه 
رسـیدن ایـن پـروژه سـازمان های مربوطـه بایـد اقدامـات الزم را انجـام دهنـد تـا طبـق 

برنامـه زمانـی این طرح به سـرانجام برسـد.
فرمانـدار شهرسـتان تنگسـتان تصریـح کـرد: تاش می شـود بـا ایجـاد هماهنگی بین 
دسـتگاه های اجرایـی و پشـتیبانی مالـی از سـمت شهرسـتان و مرکـز اسـتان و همـت 
مجموعـه جهاددانشـگاهی کار ایـن طـرح مهـم و فناورانـه ملـی مجتمـع آبزیـان دریایی 
جهاددانشـگاهی به منظـور تولیـد و تکثیـر بچـه ماهـی، تولید غـذای زنده آبزیـان هر چه 

برسـد. بهره برداری  زودتـر 
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لطفـی بابیـان اینکـه ۲۵ درصـد منابـع مـورد نیـاز پـروژه مجتمـع آبزیـان دریایـی 
جهاددانشـگاهی از بودجـه ۱۴۰۱ شهرسـتان تنگسـتان تأمیـن خواهـد شـد، افـزود: این 
پـروژه می توانـد به طـور مسـتقیم بـرای جوانـان منطقه اشـتغال آفریـن باشـد و زنجیری 

فعالیت هـای شـیاتی شهرسـتان را تکمیـل کنـد.
علـی احمـدی زاده رییس جهاددانشـگاهی بوشـهر نیـز در این بازدید اظهـار کرد: این 
نهـاد بـه دنبـال قطع وابسـتگی کشـور و با هـدف ارزآوری مؤثـر و ایجاد اشـتغال پایدار و 
توسـعه اقتصـاد دریـا محـور طـرح فناورانه تکمیـل زنجیره پـرورش ماهی را کـه پیش از 
ایـن مطالعـات علمـی آن به صـورت پایلـوت با موفقیت انجام شـده اسـت باهـدف تولید و 

تکثیـر بچـه ماهـی در قفـس و تولید غـذای زنده آبزیـان اجرایی کرده اسـت.

■□■

جهاددانشگاهی یکی از مراکز 
تجمع نخبگانی است

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی ایـام، ۲۱ اردیبهشـت:معاون اقتصادی اسـتاندار ایام 
گفـت: گام هـای جهاددانشـگاهی به عنـوان یکـی از مراکـز تجمـع نخبگانـی در راه رفـع 

نیازهـا و حـل مسـائل جامعه سـتودنی اسـت.
دکتر شـهریار عباسـی معاون اقتصادی اسـتاندار ایام در دیدار رییس جهاددانشـگاهی 
اسـتان ایـام اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی یکـی از مراکـز تجمـع نخبگانی اسـت که در 

راسـتای پاسـخ بـه نیازهـای جامعـه فعالیت های مانـدگاری را انجـام می دهد.
وی از پژوهشـگاه رویان به عنوان یکی از شناسـنامه های شـاخص جهاددانشـگاهی نام 

بـرد و گفـت: ایـن نهاد بـا این فعالیت هـا مورد اعتمـاد ملی قرارگرفته اسـت.
معـاون اقتصـادی اسـتاندار ایـام ادامـه داد: در کنـار جهاددانشـگاهی تـاش خواهیم 
کـرد کـه ظرفیت هـای اسـتان را بـه ارزش افـزوده تبدیـل و چرخـه ایـن فعالیت هـا را در 

زمینه هـای مختلـف تکمیـل کنیم.
عباسـی بـا اشـاره بـه فعالیت هـای جهاددانشـگاهی در زمینه هـای مختلـف گفـت: 
جهاددانشـگاهی بـه پشـتوانه دانـش و تخصـص خود اهلیـت الزم را برای تکمیـل زنجیره 

دارد. ارزش 
وی بـا اشـاره بـه برنامه جهاددانشـگاهی بـرای آوردن خدمـات رویان به اسـتان ایام، 
گفـت: بـا دکتـر فاحی نماینـده مردم ایـام برای ایجـاد مرکـز پرتودرمانی رایزنی شـده 
کـه امیدواریـم ایـن فعالیت هـا در کنـار هـم بتواننـد بـه آسـایش مـردم و حل مشـکات 

درمانـی آن هـا در داخل اسـتان بینجامد.
معـاون اقتصـادی اسـتاندار ایـام از برنامـه جهاددانشـگاهی ایـام بـرای ایجـاد مرکز 
اصـاح نـژاد دام، تصریـح کـرد: ایـن برنامـه بـه بازدهـی بیشـتر محصـوالت دامـی و 
بهـره وری در کار دامـداران خواهـد انجامیـد و برای تحقـق آن باید هم افزایی و مشـارکت 

دسـتگاه های بخـش دولتـی را هـم جلـب کـرد.
سـید غامرضـا حسـینی رییـس جهاددانشـگاهی واحد اسـتان ایـام در این دیـدار با 
بیـان اینکـه رسـالت واحدهـای اسـتانی جهاددانشـگاهی تبدیـل ظرفیت هـای اسـتان به 
ثـروت اسـت، اظهـار کـرد: راه انـدازی مجتمـع گیاهـان دارویی گرمسـیری در دهلـران با 
هـدف ایجـاد ارزش افـزوده و تغییـر الگوی کشـت یکی از گام هـای اساسـی در این زمینه 

است.

برگزاری نشست کمیته انتشار و 
توزیع قرارگاه جهاد تبیین در 

بوشهر

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بوشـهر، 22 اردیبهشـت: اولیـن نشسـت کمیتـه انتشـار و 
توزیـع قـرارگاه جهـاد تبییـن در جهاددانشـگاهی بوشـهر بـا حضـور جمعی از مسـووالن 
اسـتانی بـا هـدف هم اندیشـی و ارائـه راهکارهایی بـرای عملکـرد هرچه بهتر در راسـتای 

فرمـان مقـام معظم رهبـری برگزار شـد.
علـــی احمـــدی زاده رییـــس جهاددانشـــگاهی بوشـــهر بیـــان ایـــن کـــه اولیـــن 
قـــدم جهـــاد تبییـــن در اســـتان بوشـــهر بـــه همـــت نماینـــده ولی فقیـــه در 
اســـتان به واســـطه تقســـیم کار صـــورت گرفـــت اظهـــار کـــرد: امـــروز زمـــان تبییـــن 
ـــه  ـــی از جمل ـــای مختلف ـــا جهاده ـــه ب ـــامی ک ـــاب اس ـــتاوردهای انق ـــا و دس موفقیت ه
ــیده  ــرا رسـ ــاد علمـــی به دســـت آمده فـ ــاد فرهنگـــی، جهـ ــازندگی، جهـ ــاد سـ جهـ

اســـت.
ـــا  ـــور م ـــرد: کش ـــد ک ـــا تاکی ـــاب در دنی ـــتاوردهای انق ـــی از دس ـــان بخش ـــا بی وی ب
ـــادی و  ـــلول های بنی ـــته ای، س ـــاوری هس ـــت فن ـــا در صنع ـــر دنی ـــورهای برت ـــزو کش ج
ـــی  ـــمند را به خوب ـــتاوردهای ارزش ـــن دس ـــته ایم ای ـــا نتوانس ـــت، ام ـــی اس ـــت دفاع صنع

ـــم. ـــن کنی تبیی
ـــاد  ـــرارگاه جه ـــع ق ـــار و توزی ـــه انتش ـــو کمیت ـــر عض ـــی ف ـــار عباس ـــرهنگ ذوالفق س
ـــب  ـــی و مخاط ـــم دشمن شناس ـــر مه ـــه دو ام ـــاره ب ـــا اش ـــز ب ـــهر نی ـــتان بوش ـــن اس تبیی
ــناخت  ــه مـــردم اســـت بنابرایـــن شـ ــاد تبییـــن بـــرای همـ شناســـی گفـــت: جهـ

مخاطـــب و ســـطوح فکـــری آن هـــا اهمیـــت ویـــژه ای دارد.
ـــه  ـــهر در ادام ـــتان بوش ـــران اس ـــه خواه ـــوزه علمی ـــر ح ـــماعیلی مدی ـــر اس علی اکب
ضمـــن تاکیـــد بـــر الگـــوی توزیـــع و انتشـــار صحیـــح و اهمیـــت آن اظهـــار کـــرد: 
محتـــوای تولیدشـــده هرچقـــدر هـــم خـــوب باشـــد اگـــر مطابـــق بـــا یـــک الگـــوی 
صحیـــح در زمـــان و مـــکان مناســـب منتشـــر نشـــود اثربخشـــی مطلـــوب نخواهـــد 

ـــت. داش
حجت االســـام عیســـی راســـت گو مدیـــر مرکـــز رســـیدگی بـــه مســـاجد اســـتان 
ـــرد:  ـــراز ک ـــاجد اب ـــت و مس ـــه روحانی ـــن در عرص ـــاد تبیی ـــون جه ـــز پیرام ـــهر نی بوش
والیتمـــداری، مدیریـــت دینـــی نظـــام، تأســـیس نهادهـــای انقـــاب و نظـــام، اقامـــه 
نمـــاز جماعـــت و جمعـــه، حضـــور در حـــوادث و آســـیب های اجتماعـــی و طبیعـــی 
اعـــم از ســـیل و بیمـــاری کرونـــا و نقـــش روحانیـــت در پیـــروزی و حفـــظ انقـــاب 
ـــود. ـــنگری می ش ـــن و روش ـــردم تبیی ـــرای م ـــد ب ـــه بای ـــتند ک ـــائلی هس ـــامی مس اس

محمـــد قـــادری معـــاون فرهنگـــی، پژوهشـــی و آمـــوزش تبلیغـــات اســـامی بـــا 
ـــرای  ـــی ب ـــوای صحیح ـــب و محت ـــد قال ـــی بای ـــه عملیات ـــر برنام ـــه ه ـــه اینک ـــاره ب اش
ـــی  ـــرای پیش بین ـــی ب ـــی روش ـــه عملیات ـــت: برنام ـــد گف ـــته باش ـــداف داش ـــق اه تحق
چشـــم انداز کار اســـت؛ روشـــی کـــه تیـــم بـــرای تبدیـــل و تحقـــق اســـتراتژی بـــه 

ــرد. ــکار می گیـ ــدف بـ هـ
حجت االسـام امیـد مانـدگار مدیـر تهذیـب حـوزه علمیـه برادران اسـتان بوشـهر نیز 
در پایـان بـا اشـاره بـه جایـگاه ویـژه مخاطـب شناسـی در جهـاد تبییـن بیان کـرد: نگاه 
اجتماعـی و تاریخـی صحیـح نسـبت بـه شـرایط و زمان بـرای جهـاد تبییـن و انتقال آن 

به وسـیلٔه ابـزار ارتباطـی جدیـد بسـیار حائز اهمیت اسـت.
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 گسترش همکاری 

جهاددانشگاهی بوشهر با دانشگاه 
خلیج فارس

ضمن  بوشهر  جهاددانشگاهی  اردیبهشت:رییس   11 بوشهر،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
با دانشگاه خلیج فارس اعام  این نهاد، برای همکاری  معرفی ظرفیت ها و توانمندی های 

آمادگی کرد.
علی احمدی زاده در نشست با رییس دانشگاه خلیج فارس اظهار کرد: جهاددانشگاهی با 
توجه دارا بودن پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها و مراکز علمی ظرفیت های خوبی برای همکاری 

با دانشگاه خلیج فارس در حوزه های علم و فناوری، آموزش و پژوهش و فرهنگی دارد.
وی ضمن برشمردن فعالیت های جهاددانشگاهی در حوزه های مختلف، افزود: ما آماده 

همکاری در تمامی حوزه های مرتبط و فعال با دانشگاه خلیج فارس هستیم.
رییس جهاددانشگاهی بوشهر اضافه کرد: در این راستا نیاز است پیرو مصوبه شورای 
عالی انقاب فرهنگی همانند سایر دانشگاه های کشور، دفتر جهاددانشگاهی در دانشگاه 
و  آموزشی  فرهنگی،  فعالیت های  توسعه  جهت  الزم  تعامات  و  راه اندازی  خلیج فارس 

پژوهشی بین دو طرف انجام شود.
و  دانش بنیان  تولید  آ»را  انقاب  رهبر معظم  در سالی که  تصریح کرد:  زاده  احمدی 
اشتغال آفرین نام گذاری کرده اند با هم افزایی این دو مجموعه علمی می توان شاهد تحقق 

شعار سال باشیم.
وی یادآور شد: با توجه به این که جهاددانشگاهی در حوزه آبزیان صاحب مرکز تخصصی 
به  توجه  با  آبزیان  رشته های حوزه  در  دانشجو  پذیرش  مجوز جهت  اخذ  در حال  است 

ظرفیت های بالقوه استان است.
رییس جهاددانشگاهی بوشهر در پایان گفت: این نهاد در حال حاضر در حوزه علم و فناوری 
دارای پروژه های ملی تولید فناوری در حوزه نفت و آبزیان است که در این راستا برنامه و طرح های 
خوبی با صنعت نفت، گاز و کشاورزی در حوزه دانش بنیان و تولید تکنولوژی در حال انجام است.

رییس دانشگاه خلیج فارس نیز در این نشست گفت: به زودی نشست های مختلفی بین 
همکاری  تفاهم نامه  و  برگزار  فرهنگی  و  پژوهشی  و  آموزشی  حوزه های  در  مجموعه  دو 

فی مابین منعقد خواهد شد.
محمد مدرسی تاکید کرد: در سالی که به تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین نام گذاری 
شده است، ما آماده همکاری با جهاددانشگاهی در تولید فناوری و گسترش شرکت های 

دانش بنیان هستیم.
وی خاطرنشان کرد: اکنون دانشگاه خلیج فارس به لحاظ زیرساخت ها و نیروی انسانی 
به مرحله ای رسیده است که می تواند مشکات و مسائل استان را بررسی و برای هر بخش 

از آن راه حل هایی داشته باشد.
رییس دانشگاه خلیج فارس با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای دانشگاه خلیج فارس 
به عنوان  خلیج فارس  دانشگاه  اکنون  کرد:  عنوان  است،  استان  مزیتی  حوزه  در  فعالیت 
را داراست و  نیروی متخصص در حوزه های مزیتی  امکانات و تجهیزات و  دانشگاه مادر 
جهاددانشگاهی هم می تواند از ظرفیت ها موجود بر اساس تفاهم نامه همکاری با دانشگاه 

استفاده کند.
مدرسی با اشاره به لزوم برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان دانشگاه خلیج فارس 
خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی استان بوشهر می تواند مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد 

و در توسعه آموزش منابع انسانی به ما کمک کند.

استفاده از ظرفیت مراکز 
علمی - کاربردی 

جهاددانشگاهی در انزلی

با  مجلس  در  انزلی  مردم  اردیبهشت:نماینده   14 گیان،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
فلسفه  بر مبنای دانش بنیان است، گفت:  فعالیت های جهاددانشگاهی  بیشتر  اینکه  بیان 
تشکیل جهاددانشگاهی ایجاد پل ارتباط بین صنعت و دانشگاه بود و در حال حاضر نیز 

موفقیت هایی که جهاددانشگاهی در حوزه های مختلف داشته؛ غیرقابل انکار است.
 - علمی  مرکز  از  بازدید  حاشیه  در  مجلس  در  انزلی  مردم  نماینده  دنیامالی  احمد 
کاربردی جهاددانشگاهی در بندرانزلی اظهار کرد: فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی بر مبنای 
این بود که یک پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه باشد و در حال حاضر نیز در بخش های 
جهاددانشگاهی  که  موفقیت هایی  نقل  و  همچنین حمل  نفت  جمله صنعت  از  مختلفی 

داشته، غیرقابل انکار است.
وی با تاکید بر این که در حال حاضر جهاددانشگاهی توانسته کارهای برجسته ای به 
انجام برساند، افزود: بیشتر فعالیت های جهاددانشگاهی بر مبنای دانش بنیان است، با توجه 
به منویات مقام معظم رهبری و شعار سال در تاکیدی که بر دانش بنیان بودن اشتغال 
داشتند یکی از انتظاراتی که از جهاددانشگاهی داریم حمایت از گروه های جوانی است که 

به دنبال مباحث دانش بنیان هستند و می توانند کارهای مشترک را به سرانجام برسانند.
نماینده مردم شهرستان بندرانزلی در مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه متاسفانه 
در حال حاضر عمده کارهای پژوهشی و ارتباط بین حوزه های اجرایی و دانشگاه ها بیشتر 
در پایتخت رقم می خورد، گفت: به دنبال این هستیم تا این مساله را در سطح شهرستان ها 

عینی تر و اجرایی تر کنیم.
به  مربوط  مشکات  و  مسائل  جمله  از  شهری  حوزه  در  چقدر  هر  شد:  یادآور  وی 
تاالب انزلی، محیط زیست، گردشگری و... بتوانیم از ظرفیت مراکز آکادمیک همان منطقه 
استفاده کنیم عاوه بر اینکه هزینه های تمام شده پایین تر خواهد بود خروجی اساسی تر 

و اجرایی تر خواهد داشت.
کاربردی   - علمی  دانشگاه  مورد  در  مباحث  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  دنیامالی 
جهاددانشگاهی و در حوزه های دیگر که بر مبنای دانش بنیان هستند این است که بخش 

کیفی موضوع بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و ما بتوانیم تولید محصول کنیم.
وی گفت: اعتقاد داریم با توجه به برنامه هایی که برای شهر انزلی در قالب چشم انداز 
۲۰ ساله نوشته خواهد شد و در برش های پنج ساله مدیریتی و برنامه های اجرایی که برای 
شهر ترسیم می کنیم می توانیم از ظرفیت مراکز علمی - کاربردی جهاددانشگاهی نیز در 

این زمینه استفاده کنیم و این مساله می تواند بسیار کارگشا باشد.
نماینـده انزلـی در مجلـس بـا تاکیـد بـر این کـه مطالعـات نشـان داده دانشـگاه هایی 
کـه در حـوزه اجرایـی موفـق شـدند بنیان هـای دانشـگاه بـر مبنـای فعالیـت عملـی و 
کار آزمایشـگاهی بـوده، عنـوان کـرد: مراکـز علمـی - کاربـردی جهاددانشـگاهی یکی از 

دانشـگاه هایی هسـتند کـه از ایـن فضـا برخوردارنـد.
وی اضافـه کـرد: بایـد محافـل علمـی به کمـک مراکـز و دسـتگاه های اجرایـی بیایند 
و از مراکـز اجرایـی نیـز انتظـار داریـم در دسـتور کار خـود حمایـت از مراکـز علمـی را 

باشند. داشـته 
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آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول 

جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانید

کتاب

■ مرام و منش حجت االسالم واملسلمین شفیعی نیاز امروز نسل 
جوان است

■ »روایت یک رویش«  به چاپ دوم رسید
■ و کتاب های تازه منترش شده جهاددانشگاهی
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     آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانیدسا

کتاب

دکتـر جمـال رحیمیـان در آییـن رونمایـی از کتاب عکـس »عالم پرتاش« بـا بیان اینکه 
مـرام و منـش عزیـزی مثـل حجت االسام والمسـلمین سـید محسـن شـفیعی رئیـس فقیـد 
نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه های اسـتان خوزسـتان نیـاز امـروز نسـل 
جـوان مـا اسـت، گفت: نسـل جـوان مـا ویژگی های خـاص و سـبک زندگی خاصـی دارد که 

نسـخه شـفابخش آن، منـش و مـرام و الگویـی مثـل عزیـز فقید ما اسـت.
ــال  ــر جم ــت: دکت ــتان، ۱۰ اردیبهش ــگاهی خوزس ــازمان جهاددانش ــی س ــط عموم رواب
ــم اردیبهشــت  ــاش« کــه هفت ــم پرت ــاب عکــس »عال ــی از کت ــان در آییــن رونمای رحیمی
ــی  ــن قدردان ــد، ضم ــزار ش ــتان برگ ــگاهی خوزس ــازمان جهاددانش ــات س ــالن جلس در س
ــدارم  ــن دی ــن و آخری ــی از اولی ــد ماه ــاید چن ــت: ش ــس، گف ــاب عک ــن کت ــد ای از تولی
بــا حجت االسام والمســلمین شــفیعی نمی گــذرد. در یــک جلســه یــک ســاعته در 
محضرشــان بــودم. در ایــن جلســه آن قــدر مــرا شــیفته خــود کردنــد کــه از لحظــه شــنیدن 
ــدار  ــق دی ــرا توفی ــه چ ــورم ک ــوس می خ ــون افس ــان تاکن ــت ایش ــداز رحل ــر جان گ خب

ــردم. ــدا نک ــاره ایشــان را پی دوب
وی افـزود: نسـبت بـه همـه شـما غبطه می خـورم کـه مدت های مدیـدی با فـردی مانند 
ایشـان همـراه و همـدل و هم نشـین بودید. مرام و منش عزیزی مثل سـید محسـن شـفیعی 
نیـاز امـروز نسـل جوان ما اسـت. نسـل جـوان مـا ویژگی های خاص و سـبک زندگـی خاصی 

دارد کـه نسـخه شـفابخش آن، منـش و مـرام و الگویـی مثل عزیز فقید ما اسـت.
حجت االسام والمسـلمین سـید مهـدی میراحمـدی معاون منابع انسـانی نهـاد نمایندگی 
مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه های کشـور نیـز ضمن تشـکر از برگـزاری این جلسـه، کار 
جهاددانشـگاهی خوزسـتان را در تولیـد ایـن مجموعـه عکـس ارزشـمند دانسـت و گفت: در 
ایـن دقایـق بـه یـاد وصیتی از حضـرت علـی )ع( به فرزندشـان امـام مجتبی )ع( افتـادم که 
بـه نظرم مرحوم سـید محسـن شـفیعی مصـداق این وصیت هسـتند. امـام فرمودنـد: ا مردم 
به گونـه ای معاشـرت کـن کـه اگـر از دنیا رفتـی بر رفتن شـما گریه کننـد و اگـر در کنار آن 

زندگی کردی، مشـتاق شـما شـوند.
وی افزود: خبر درگذشـت حجت االسام والمسـلمین سـید محسـن شـفیعی غیرمنتظره و 

ناگـوار بـود و هنوز داغ رفتن ایشـان تازه اسـت. رفتار ایشـان در ارتباطـات اداری نمی گنجید. 
می شـدیم  جـدا  او  از  وقتـی  کـه  کردنـد  زندگـی  به گونـه ای  شـفیعی  محسـن  سـید  آقـا 

دل تنگشـان می شـدیم.
میراحمـدی گفـت: حضـرت امیرالمؤمنیـن می فرماینـد: »از دسـت دادن عزیـزان غربـت 
اسـت«. مـا تعریفـی از غربـت داریـم. غربـت آن اسـت کـه در شـهری باشـی کـه دوسـتی و 
انیسـی در آنجا نداشـته باشـید، امـا حضرت امیرالمؤمنین )ع( در این سـخن بـه ما می گویند 
آدم هـا می تواننـد در وطـن خود باشـند، اما احسـاس غربت کننـد و آن هم زمانـی که عزیزی 
مثـل حجت االسام والمسـلمین سـید محسـن شـفیعی را از دسـت بدهیـم. هـر کـدام مـا 
یک جـور احسـاس غربـت می کنیـم. انسـان هـر کاری بخواهـد بکند کـه بخشـی از محبت ها 

و رأفـت او را جبـران کنـد، نمی توانـد.
ــوم  ــرادر مرحـ ــفیعی، بـ ــا شـ ــید محمدرضـ ــلمین سـ ــن حجت االسام والمسـ همچنیـ
حجت االسام والمســـلمین شـــفیعی گفـــت: وقتـــی بـــه خاطره هـــای باهـــم بودن مـــان 
ـــید  ـــورد س ـــد در م ـــم می کن ـــا را ک ـــان غصه ه ـــرور زم ـــه م ـــاور ک ـــن ب ـــم، ای ـــر می کن فک
ـــتر  ـــه بیش ـــن غص ـــذرد ای ـــان می گ ـــه زم ـــی هرچ ـــت؛ یعن ـــس اس ـــاً برعک ـــن دقیق محس
می شـــود. در دو ســـه ســـال گذشـــته بـــه جهـــت بیمـــاری و کســـالت والدیـــن، روزانـــه 
ـــت  ـــت داش ـــت، دوس ـــری داش ـــر و نش ـــان حش ـــا ایش ـــس ب ـــر ک ـــم. ه ـــان را می دیدی ایش
ـــی  ـــه کس ـــه چ ـــود ک ـــوا ب ـــزل دع ـــد و در من ـــی کن ـــان را همراه ـــتر ایش ـــه بیش ـــک دقیق ی
ســـید محســـن را برســـاند. وجودشـــان و تک تـــک دقایـــق عمرشـــان بـــرای مـــا کامـــًا 

ــود. ــتفاده بـ قابل اسـ
وی افـزود: چهـل روز گذشـته اسـت، امـا هنـوز نتوانسـته ایم رفتـن ایشـان را بـاور کنیم، 
امـا بایـد بـه قضـا و قدر الهی تسـلیم و راضـی بـود و هیچ چیز جز ایـن آرامش بخش نیسـت. 
این قـدر عاقـه و دل بسـتگی و عشـق بیـن مـا وجود داشـت کـه هیچ وقـت تصـور نمی کردم 
بـه فقـدان ایشـان مبتـا شـویم. تنهـا چیـزی کـه بایـد از خداونـد خواسـت ایـن اسـت کـه 
سـکینه ای نـازل بفرمایـد و همان طـور کـه مقـام معظم رهبـری فرمودنـد جبران ایـن فقدان 

را از او مسـئلت کنیـم.
شـفیعی گفـت: حجت االسام والمسـلمین شـفیعی بـه ایکنـا و ایسـنا و جهاددانشـگاهی 

عاقه منـد بودنـد. در ایـن جلسـه از همـه عزیـزان تشـکر می کنـم.
حجت االسـام سـید محمدمهـدی شـفیعی، فرزنـد مرحـوم حجت االسـام شـفیعی نیـز 
در ایـن جلسـه ضمـن تشـکر از برگـزاری ایـن جلسـه و زحماتـی کـه بـرای تولیـد مجموعه 
عکـس »عالـم پرتـاش« کشـیده شـد، گفـت: اگـر بخواهم یـک نکته راجـع به ابـوی بگویم، 
تعبیـری اسـت کـه در یـک روایـت در بیـان صفـات مؤمنین داریـم. ایـن روایـت می فرماید: 
مؤمـن »قلیـل المؤنـه و کثیـر المعونـه« مؤمـن کم هزینـه و کم دردسـر امـا پربرکـت و پر از 

دسـتگیری و کمک اسـت.
وی افـزود: ایشـان حتـی بـرای من کـه فرزند ایشـان بودم، چنیـن بودنـد. هیچ وقت باری 
بـر دوش هیچ کـس نبودنـد. گاهـی در سـاده ترین کارها رضایـت نمی دادند باری از ایشـان بر 
دوش کسـی باشـد و این تا لحظه وفات ایشـان ادامه داشـت. خداوند می خواسـت درگذشـت 
ایشـان هماننـد زندگی شـان بـاری بر دوش کسـی نباشـد. این روزها طلبه، دانشـجو، اسـتاد، 
کارمنـد، نیروهـای خدماتـی و ... هـر کـس به یک شـکل از کمک های ایشـان و پشـت و پناه 
بـودن ایشـان می گویـد. وقتـی ایـن خاطره هـا مطرح شـد دیدم ایشـان پشـت و پنـاه جمعی 

بودنـد و توقعـی از کسـی نداشـتند. مکـرر به یاد ایـن بیت از حافـظ می افتم:
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن / که دوست خود روش بنده پروری داند

فرزنـد مرحـوم شـفیعی گفـت: غـم و شـوری بعـد از رفتـن ایشـان شـروع شـد و تـا االن 
ادامـه دارد کـه بـه دلیـل بندگـی بـود و به شـرط مزد نبـود و آنچه ایـن داغ را برای ما آسـان 

می کنـد ایـن اسـت کـه خـدا حاضـر و ناظـر اسـت و ان شـاءاهلل این صدمـه را جبـران کند.
گفتنی است، کتاب عکس »عالم پرتاش« مشتمل بر ۱۱۰ عکس از فعالیت های مرحوم 
حجت االسام والمسلمین سید محسن شفیعی، رئیس فقید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
ایکنای  و  ایسنا  خبرگزاری های  عکاسان  توسط  که  است  خوزستان  استان  دانشگاه های  در 

خوزستان ثبت شده اند.
مراسـم رونمایـی از ایـن کتـاب بـا حضور، دکتـر علـی محمدآخوندعلـی رییس دانشـگاه 
شـهید چمـران اهـواز، سـید علیرضـا علـوی رییـس جهاددانشـگاهی خوزسـتان و جمعـی از 
کارکنـان ایـن سـازمان و مجموعـه نهـاد نمایندگـی مقـام معظم رهبری در دانشـگاه شـهید 

چمـران اهـواز همـراه بود.

در آیین رونمایی از کتاب عکس »عالم پرتالش«:

مرام و منش حجت االسالم والمسلمین 
شفیعی نیاز امروز نسل جوان است
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ــش«  ــک روی ــت ی ــاب »روای ــاه ۱۴۰۱:کت ــی جهاددانشــگاهی ۳۰ خردادم ــط عموم رواب
شــامل گفتارهایــی دربــاره زیســت جهــادی دکتــر ســعید آشــتیانی، بنیانگــذار پژوهشــگاه 

رویــان جهاددانشــگاهی، نوشــته ناصــر مایــی بــه چــاپ دوم رســید.
کتــاب »روایــت یــک رویــش« که در راســتای پــروژه »تاریــخ شــفاهی جهاددانشــگاهی« 
ــوم  ــکان مرح ــتان و نزدی ــکاران، دوس ــای هم ــت ه ــه ای از روای ــده، مجموع ــن ش تدوی
کاظمــی آشــتیانی دربــاره زندگــی، شــخصیت و فعالیــت هــا و خدمــات علمــی و فرهنگــی 

اوســت کــه توســط ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی منتشــر شــده اســت.
ــای  ــت ه ــد موفقی ــامی معتقدن ــاب اس ــت داران انق ــزارش، دوس ــن گ ــاس ای ــر اس   ب
کاظمــی آشــتیانی در عرصــه فنــاوری ســلول هــای بنیــادی و درمــان نابــاروری، محصــول 
دانــش، کار شــبانه روزی، ایمــان و بــاور بــه توانســتن و روحیــه جهــادی بــود و همــه ایــن 

ــاخت. ــته س ــخصیتی برجس ــا از او ش ویژگی ه
ــای  ــار برج ــی در آث ــای داخل ــی ه ــه توانای ــق ب ــاور عمی ــودن و ب ــت، ریشــه دار ب اصال
مانــده از کاظمــی آشــتیانی مــوج مــی زنــد و همیــن ویژگــی کار او را بــه جایــی رســاند کــه 
بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــاب اســامی »دیــر باورهــا هــم بــاور کردنــد« ایــران در مســیر 

رشــد علمــی قــرار گرفتــه اســت.
ــاد  ــه ابع ــه ب ــت ک ــمند اس ــر دانش ــخصیت آن مدی ــذاب از ش ــی ج ــاب روایت ــن کت  ای

ــت. ــه اس ــادی او پرداخت ــت جه ــی از زیس مختلف

ــا تاکیــد بــر لــزوم  گفتنــی اســت اخیــرا رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ســخنانی ب
ــی  ــر کاظم ــخصیت دکت ــی ش ــی، معرف ــامی ایران ــار اس ــت پرافتخ ــق هوی ــظ و تعمی حف
ــرارداده و بارهــا از شــخصیت آن دانشــمند مومــن و جهادگــر  آشــتیانی را مــورد تاکیــد ق

ــد. ــل کرده ان تجلی
ــش« در ۴۰۶ صفحــه، قطــع  ــک روی ــت ی ــاب »روای ــر اســت،چاپ دوم کت ــه ذک الزم ب
رقعــی و قیمــت۷۵  هــزار تومــان وارد بــازار نشــر شــده اســت. عاقه منــدان بــرای خریــد 
ــاب  ــن کت ــد. ای ــه کنن ــانی https://16book.ir مراجع ــه نش ــد ب ــاب می توانن ــن کت ای
ــران،  ــه نشــانی ته ــاد دانشــگاهی ب ــق فروشــگاه ســازمان انتشــارات جه ــن از طری همچنی
ــی  ــر، کتاب فروش ــارراه ولیعص ــطین و چه ــان فلس ــن خیاب ــامی، بی ــاب اس ــان انق خیاب

ــرار دارد. ــترس ق ــازمان در دس ــن س ــگاه های ای ــایر فروش ــانزده و س ش

»روایت یک رویش«
 به چاپ دوم رسید

عنوان:  »راهنمای عنوان: 
»روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی 

)راهنمای عملی(«
مؤلف: دکتر پریناز بنی سی

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری

تعداد صفحه: ۱۰۲
روش تهیه: تماس با شماره ۳۲۳۲۰۳۲۳ یا 

jchb.ir ۳۲۳۲۰۰۷۰ یا مراجعه به
چکیده: کتاب حاضر از مجموعه کتاب های 
روش تحقیق کیفی با رویکرد کاربردی است. 
هدف این مجموعه معرفی مختصر و کاربردی 

روش های پژوهش کیفی است که در سال های اخیر بیشتر مطرح و مورد استفاده 
دانشجویان و تحصیات تکمیلی پژوهشگران قرار گرفته است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »زیست بوم شهری، 
فرصت ها و چالش ها«

مولفان: مریم حسن بیگی و مریم مقدسی
انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی

تعداد صفحه: ۲۳۰
قیمت: ۶۰ هزار تومان

چکیده: کتاب حاضر مشتمل بر ۶ فصل 
»زیست بوم شهری«، »چالش های زیست بوم های 
شهری«، »جزیره حرارتی به بررسی علت ایجاد 

جزیره سری شهری«، »فون و فلور شهرهاست«، 
»بررسی فضای سبز شهری« و »اقتصاد شهری، 

فرهنگ شهری، تعریف توسعه پایدار شهری« 
است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

عنوان:   »روش تحلیل مضمون با 
رویکرد کاربردی«

مؤلف: دکتر زهرا طالب
انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 

بختیاری
تعداد صفحه: ۸۰

jchb.ir روش تهیه: مراجعه به سایت
چکیده: در سال های اخیر سادگی 
و کاربردی بودن روش تحلیل مضمون، 

پژوهشگران زیادی را بخصوص در زمینه روش 
پژوهش کیفی به خود جلب کرده است. تحلیل 

مضمون به عنوان روشی که توانایی الگوسازی 
را دارد و از آن می توان به عنوان چتری برای 

شناسایی مضامین و ارائه الگو در سایر رویکردهای فلسفی استفاده کرد، جایگاه 
ویژه ای در روش های کیفی به خود اختصاص داده است. کتاب حاضر اولین کتابی 

است که به صورت ساده و خاصه و با رویکرد کاربردی به روش کیفی تحلیل 
مضمون پرداخته است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان:  »تکنولوژی های پیشرفته 
در تولید بیودیزل«

مولفان: دکتر بهرام حسین زاده سامانی 
- مهندس مرضیه انصاری سامانی - مهندس 

مرضیه غربیان
انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 

بختیاری
تعداد صفحه: ۲۴۴

jchb.ir روش تهیه: مراجعه به سایت
چکیده: در این کتاب به معرفی انواع 

راکتورهای تولید بیودیزل و هم چنین 
فناوری های اخیر شدت بخشی، تعریف 

بیودیزل و معایب و مزایای آن، انواع روش های 
تولید بیودیزل، بررسی پارامترهای مؤثر در واکنش ترانس استریفیکاسیون، 

تکنولوژی های اخیر در زمینه تولید بیودیزل و در نهایت تأثیر سوخت بیودیزل بر 
پارامترهای عملکردی و آالیندگی موتور اشتعال تراکمی پرداخته شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
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عنوان: »نقشه خدمات 
اکوسیستم«

مؤلف: دکتر ساره حسینی
انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی

تعداد صفحه: ۴۲۴
قیمت: ۸۰ تومان

چکیده: کتاب حاضر مشتمل بر ۸ فصل 
است که شامل »کلیات و مقدمه«، »تاریخچه 

مفهوم خدمات اکوسیستم«، »بررسی 
تاریخچه تهیه نقشه کشی«، »کمی سازی 

خدمات اکوسیستم«، »تهیه نقشه خدمات 
اکوسیستم«، »بررسی عدم قطعیت در تهیه 

نقشه خدمات اکوسیستم«، »کاربردهای 
نقشه خدمات اکوسیستم در سیاست گذاری ملی و فراملی« و »نتیجه گیری« 

می شود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

عنوان: »نمودهای سیاست جنایی 
حاکم بر نهاد خانواده در ایران«

مولفان: دکتر مسعود حیدری - دکتر امین 
امیریان فارسانی

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری

تعداد صفحه: ۱۴۰
jchb.ir روش تهیه: مراجعه به سایت

چکیده: نهاد خانواده یکی از مهم ترین و 
بنیادی ترین نهادهایی است که در جامعه نیاز به 
حفظ و یکپارچه سازی دارد و در جوامع مختلف 

دارای کارکردهای زیربنایی است برای همین کلیه 
ارگان ها، نهادها و سازمان ها برای ارتقاء خانواده 

نقش بسزایی را بر عهده می گیرند. از این رو سیاست جنایی ایران با سه رویکرد 
تقنینی قضایی و اجرایی به دنبال تبیین نمودها و گزاره ها در خصوص سیاست 

مشخصی است که در حوزه خانواده پارادایم آن را مشخص می کند لذا باید گفت که 
با تبیین قوانین درست و اجرای آن ها و نهایتاً تصمیم گیری های مطلوب و مناسب 
از سوی مقام قضایی می توان امیدوار بود که نهاد خانواده روزبه روز بهتر و با قدرت 

بیشتر نقش خود را به نحو احسن بازی کند.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »ماشین های جنگل و 
مرتع«

مولفان: دکتر امین لطفعلیان دهکردی - 
اشکان فارسی

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری

تعداد صفحه: ۳۳۰
jchb.ir روش تهیه: مراجعه به سایت

چکیده: کتاب حاضر با هدف بررسی ساختار، 
اجزای داخلی، عملکرد اجزای ماشین، مدیریت 

و تعمیر و نگهداری ماشین های کاشت، قطع 
و برش، حمل ونقل و مدیریت درختان جنگلی 

تدوین شده است. در این کتاب تمامی انواع 
ماشین های جنگل و مرتع تولید شده در سراسر جهان از نظر ساختار و عملکرد 

مورد بررسی قرار گرفته اند.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان:  »تولید و فرآوری گیاهان 
دارویی و معطر«

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه: ۲۲۴

قیمت: ۷۵ هزار تومان
روش تهیه: مراجعه به سایت 

16Book.ir.www
چکیده: در این کتاب تاش شده است 

تا مدیریت کاشت، داشت و برداشت گیاهان 
دارویی برای تولید محصول مناسب ارائه گردد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 
صنعتی اصفهان

عنوان:   »برنامه ریزی شهری و 
مدیریت کان شهرها«

مولفان: سیروان بهرامی و محمدعلی خلیجی
انتشارات: جهاددانشگاهی کردستان

تعداد صفحه: ۳۳۰
قیمت: ۸۰ هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره ۳۳۲۸۷۵۱۷-
۰۸۷

چکیده: این کتاب حاوی مطالبی است که 
برنامه ریزان و مدیران شهری کشور را با موضوع 

مدیریت کان شهرها، چالش ها و آینده شهرها 
بیشتر آشنا ساخته و اثرات و بنیان های فکری 

مطلوب و کاراتری را در ارتباط با مکانیسم های 
اجرایی شهر فراهم می آورد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان: »روش نظریه داده بنیاد؛ 
راهنمای عملی پژوهش«

مؤلف: دکتر زینب گلزاری
انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 

بختیاری
تعداد صفحه: ۸۰

jchb.ir روش تهیه: مراجعه به سایت
چکیده: این کتاب سعی دارد روش داده 

بنیاد را به زبانی ساده، مختصر و کاربردی به 
پژوهشگران جوان معرفی کند. برای رسیدن 
به این هدف، از مثال و نمونه های متعددی 
استفاده شده تا درک مفاهیم برای خواننده 

آسان شود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

چهارمحال و بختیاری



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

137

عنوان: »راهکارهای ایجاد وحدت 
بین شیعه و سنی در جامعه اسامی«
مؤلف: حجت االسام مهدی اماندادی

انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی
تعداد صفحه: ۱۲۲

قیمت: ۶۰ هزار تومان
چکیده: این کتاب مشتمل بر ۳ فصل است 
و به مطالبی همچون بررسی مستندات قرآنی 
_ روایی اندیشه وحدت میان مذاهب، مفهوم 

شناسی، مفهوم وحدت، مفهوم اخوت اسامی، 
تحلیل وحدت اسامی در آموزه های قرآنی و 

روایی، اندیشه وحدت فریقین )تشیع و تسنن( 
در گفتمان امامین انقاب، راهبرد سیاسی امام 
خمینی )ره( برای تحقق وحدت اسامی، اندیشه امام راحل برای تحقق وحدت 
اسامی، واکاوی راهکارهای ایجاد وحدت میان تشیع و تسنن، ایجاد گفتمان، 

توجه به نقاط مشترک، تدوین آثار و برگزاری همایش های علمی، صدور فتواهای 
همگرایی، آشنایی با معارف اسامی، شناسایی عوامل مخالف، اتخاذ سیاست های 

مشترک، تقویت عناصر وحدت، برداشتن موانع تحقق وحدت و ... می پردازد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

عنوان:  »بوم شناسی تخیات 
کودکی«

گردآوری: محمد عظیمی گردآوری
مترجم: ناهید رضازاده

انتشارات: جهاددانشگاهی خراسان رضوی
تعداد صفحه: ۱۷۲

قیمت: ۵۹ تومان
چکیده: این کتاب با موضوع محیط زیست 
و دربرگیرنده مقاله اصلی ادیت کاب با عنوان 

»بوم شناسی تخیات کودکی« و نقد و بررسی 
ایده و کار وی است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی

عنوان: »ماشین های تسطیح 
اراضی خودگردان«

مولفان: دکتر امین لطفعلیان دهکردی و 
اشکان فارسی

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری

تعداد صفحه: ۵۰۱
jchb.ir روش تهیه: مراجعه به سایت

چکیده: کتاب حاضر به بررسی ساختار، 
اجزا و عملکرد ماشین های سنگین راه سازی 
و تسطیح اراضی می پردازد. با توجه به اینکه 
تسطیح اراضی در بخش کشاورزی از اهمیت 

بسیار باالیی برخوردار است و بسیاری از فعاالن 
صنعت کشاورزی به نقش تسطیح اراضی در افزایش بهره وری انرژی و مدیریت 
آب آگاهی دارند، بنابراین انتخاب دقیق و مناسب ماشین های تسطیح اراضی از 

مواردی است که برای انجام این عملیات باید به آن توجه شود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »فرهنگ توصیفی )واژگان راه یافته به زبان عربی نوین و گویش های وابسته(«
مترجمان: دکتر ولی بهاروند و فاطمه فهیمی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه: ۳۰۰

قیمت: ۱۰۰ هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۱۱

چکیده: کتاب حاضر واژگان راه یافته به یک زبان آموزه های سودمندی چون اطاعات تاریخی، زبانی، ادبی و غیره را در دسترس 
خوانندگان می نهد. این کتاب که با عنوان »معجم الدخیل فی اللغة العربیة الحدیثة ولهجاتها« آراسته شده است، بیش از ۱۶۰۰ واژه در 

زبان عربی فصیح و گویش های برخی از سرزمین های خاور عربی مانند عربستان سعودی و مصر را دربر می گیرد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان: »آالینده ها و محیط زیست 
با نگاهی به تاب آوری اجتماعی«

مؤلف: فاطمه موسوی پور
انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی

تعداد صفحه: ۱۱۹
قیمت: ۸۰ هزار تومان

روش تهیه: تماس با یا مراجعه به سایت یا 
آدرس

چکیده: کتاب حاضر مشتمل بر ۵ فصل 
»درآمدی بر آلودگی های محیط زیست«، 

»آلودگی هوا از تهدید تا واقعیت در انتظار 
بشر«، »بررسی آالینده های زیستی هوا از 

نمایی نزدیک تر با رویکرد تأثیر بر سامت و 
محیط زیست«، »موضوعات تاب آوری اجتماعی ایده ای متأثر از بحران آلودگی هوا 

شامل اهمیت تاب آوری در برابر تهدیدهای محیط زیست«، »نگاهی به پیشینه 
پژوهش ها، آالینده ها و تاب آوری و پژوهش های تجربی« است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی




