


بازنشر سخنان رهبر انقالب در یک بازدید تاریخی؛ 

جهاددانشگاهی حرِف گزین 
و برتر را به میدان بیاورد

رهبــر معظــم انقــاب در ۲۵ تیرمــاه ســال ۱۳۸۶، چنــد مــاه پــس از تولــد رویانــا، نخســتین حیــوان 
شبیه سازی شــده خاورمیانــه از پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی بازدیــد کردنــد و هــدف از حضــور 
ــترده  ــم و گس ــی عظی ــت علم ــل از حرک ــور تجلی ــن به منظ ــی نمادی ــان را اقدام ــکده روی در پژوهش
جــاری در کشــور و قدردانــی از همــه محققــان و دانشــمندان، به ویــژه محققــان پژوهشــکده رویــان 

جهاددانشــگاهی بیــان فرمودنــد.
ــه  ــا هــدف ارای ــان ب ــاه ســال ۱۳۷۰ مرکــز جراحــی محــدود روی ۳۱ ســال پیــش در هشــتم خردادم
خدمــات درمانــی بــه زوج هــای نابــارور و پژوهــش و آمــوزش در زمینه علــوم بــاروری و ناباروری توســط 
زنده یــاد دکتــر ســعید کاظمــی آشــتیانی و گروهــی از پژوهشــگران و همکارانــش در جهاددانشــگاهی 
علــوم پزشــکی ایــران تاســیس شــد. مرکــزی کــه باگذشــت ســه دهــه از تاســیس آن بــه یکــی از 
ــل  ــه و جهــان تبدی ــادی در منطق قطب هــای مهــم پزشــکی تولیدمثــل و تحقیقــات ســلول های بنی

 شــده اســت.
پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی از جملــه معــدود مراکــز تحقیقاتــی ایــران اســت کــه بــه دلیــل 
پژوهش هــای بنیــادی در مرزهــای دانــش و دســتاوردهایی چــون دســتیابی بــه تــوان تولید ســلول های 
بنیــادی جنینــی انســان پــس از ۸، ۹ کشــور پیشــرفته و تولیــد نخســتین حیوانات شبیه ســازی  شــده 
ــردی و  ــد کارب ــی در بع ــای علم ــن موفقیت ه ــوازات ای ــوده و به م ــه ب ــورد توج ــواره م ــه هم در منطق
ارایــه خدمــت بــه بیمــاران هــم تحولــی جــدی در زمینــه درمــان نابــاروری در کشــور ایجــاد کــرده و 

هــزاران خانــواده ایرانــی مســتقیما از نتایــج تحقیقــات و خدمــات آن بهره منــد شــده اند.
۲۵ تیرمــاه تاریخــی به یادماندنــی بــرای ایــن پژوهشــگاه جهاددانشــگاهی بــه شــمار مــی رود و حضرت 
آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب در ســال ۱۳۸۶؛ چنیــن روزی و چنــد مــاه پــس از تولــد رویانا، 

نخســتین حیــوان شبیه سازی شــده خاورمیانــه از پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی بازدیــد کردنــد.

قدردانی از محققان پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی
ــن  ــی نمادی ــدف از آن را اقدام ــاب ه ــر انق ــه رهب ــوطی ک ــد مبس بازدی
ــور  ــاری در کش ــترده ج ــم و گس ــی عظی ــت علم ــل از حرک ــور تجلی به منظ
ــکده  ــان پژوهش ــژه محقق ــمندان، به وی ــان و دانش ــه محقق ــی از هم و قدردان

ــد. ــان فرمودن ــگاهی بی ــان جهاددانش روی
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ابتــدای ایــن بازدیــد کــه بیش از دو ســاعت 
و نیــم طــول کشــید، بــا حضــور در محــل یادمــان شــهدای جهاددانشــگاهی، 
ــی  ــعید کاظم ــر س ــوم دکت ــن مرح ــهدا و همچنی ــن ش ــره ای ــاد و خاط ی
ــواده  آشــتیانی رییــس ســابق پژوهشــکده رویــان را گرامــی داشــتند و خان

آن مرحــوم را مــورد تفقــد قراردادنــد.

علت عالقه رهبر انقالب به مرحوم کاظمی آشتیانی
ـــل و  ـــه کام ـــک نمون ـــان ی ـــه روی ـــد: »موسس ـــدار فرمودن ـــن دی ـــان در ای ایش
چشـــمگیر از آن چیـــزی بـــود و هســـت کـــه انســـان آرزویـــش را دارد. علـــت 
این کـــه مـــن بـــه مرحـــوم ســـعید کاظمـــی این قـــدر عاقـــه داشـــتم و االن 
هـــم در دلـــم و ذهنـــم بـــرای آن جـــوان عزیـــز، ارزش و جایـــگاه قائلـــم، 
ـــه  ـــری او مجموع ـــت او و پیگی ـــوه کار او، مدیری ـــت او، نح ـــت. حرک ـــن اس همی
کاملـــی بـــود از آن چیـــزی کـــه آدم دوســـت مـــی دارد و آرزو دارد. رویـــان 
ـــد،  ـــغول بوده ان ـــان از اول مش ـــه در روی ـــی ک ـــه همکاران ـــک او و بقی ـــا کم ـــم ب ه
ـــل کار  ـــن را از اوای ـــن ای ـــد؛ و م ـــوری رویی ـــرد؛ اینج ـــد ک ـــوری رش ـــد؛ اینج ـــار آم ـــوری ب اینج
ـــاس  ـــن کار احس ـــت را در ای ـــت درس ـــک حرک ـــانه های ی ـــدا نش ـــن از ابت ـــردم. م ـــاس ک احس
کـــردم؛ لـــذا گفتـــم مـــن در حـــد مقـــدور خـــودم در خدمـــت ایـــن کار و پشـــتیبانی ایـــن کار 
قـــرار می گیـــرم. هرچـــه زمـــان گذشـــت، آن ظـــن اولـــی تقویـــت شـــد، تکذیـــب نشـــد. اگـــر 
ـــم،  ـــب عل ـــت از ترکی ـــارت اس ـــم، عب ـــی کن ـــه معرف ـــک جمل ـــوب را در ی ـــوی مطل ـــن الگ ـــم ای بخواه

ـــاش.« ـــان و ت ایم

جهاددانشگاهی؛ مولود مبارک و جزو معدود رویش های اصلی انقالب
رهبـر انقـاب اسـامی در این بازدید تاریخی جهاددانشـگاهی را مولـود مبارک انقاب 
اسـامی و جـزو معـدود رویش هـای اصلـی انقـاب دانسـتند و تاکیـد فرمودنـد: »... و اما 
جهاددانشـگاهی را انتخـاب کـردم، چـون جهاددانشـگاهی مولـود مبـارک انقـاب اسـت. 
ـَس  أُِسّ همین طـور کـه در قـرآن کریـم در مقایسـه دو مسـجد می فرمایـد: »لََمْسـِجٌد 
ـُروا«،  ِل یَـْوٍم أََحـُقّ أَْن تَُقـوَم فِیـِه ۚ فِیـِه ِرَجـاٌل یُِحُبّـوَن أَْن یََتَطَهّ َعلَـی الَتّْقـَوی ٰ ِمـْن أََوّ
جهاددانشـگاهی همینجـور اسـت؛ جـزو معـدود رویش هـای اصلـی خـود انقـاب اسـت. 
ایـن معنایـش ایـن نیسـت کـه جهـاد از اول در هـر برهـه از زمـان، هـر جـور بـوده، هـر 
جـور فکـر کـرده، هـر جـور کارکـرده، درسـت اسـت؛ نـه، مـا آدم هـا گاهـی درسـت فکر 
می کنیـم، گاهـی غلـط فکـر می کنیـم، گاهـی درسـت عمـل می کنیـم، گاهـی غلـط 
عمـل می کنیـم. مـاک قضـاوت، ایـن تناوب هـا و پیچ وخم هـا نیسـت؛ مـاک قضـاوت، 
هدف گیـری و جهت گیـری و اسـتمرار در حفـظ ایـن هـدف اسـت؛ ولو حاال گاهی انسـان 
خطائـی هـم بکنـد، لغزشـی هم بکند. مـن هویت جهـاد را در نظر دارم که بـرکات زیادی 

هـم بحمداهلل داشـته.«

ترکیب دو کلمه جهاد و دانشگاه
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا اشـاره به ایـن کـه جهاددانشـگاهی مرکـب از دو کلمه 
اسـت تاکیـد نمودنـد: جهـاد و دانشـگاه؛ هـم بایـد در آن جهـاد باشـد، هم باید متناسـب 
بـا دانشـگاه باشـد. جهـادی عمـل کـردن، مفهـوم خاصـی دارد. هـر جـور کاری، جهادی 

. نیست
وی تاکیـد فرمودنـد: »جهـاد بـا جهـد و تـاش از لحـاظ ریشـه یکی اند؛ یعنـی در آن 
معنـای جهـد و کوشـش وجـود دارد؛ امـا جهـاد فقـط ایـن نیسـت؛ جهـاد یعنی مبـارزه؛ 
مبـارزه در همیـن اصطـاح متعارف فارسـی امروز ما. مبـارزه انواع و اقسـامی دارد: مبارزه 
علمـی داریـم، مبـارزه مطبوعاتی داریـم، مبارزه سیاسـی داریـم، مبارزه اقتصـادی داریم، 
مبـارزه نظامـی داریـم، مبارزه آشـکار داریـم، مبارزه پنهـان داریم؛ اما یک نقطه مشـترک 
در همـه این هـا وجـود دارد و آن اینکـه در مقابـِل یـک خصـم اسـت؛ در مقابـِل یک مانع 

اسـت. مبـارزه با دوسـت معنی نـدارد؛ مبـارزه در مقابِل یک دشـمن اسـت.«
ایشـان بـا اشـاره بـه این کـه دایره جهاد شـما علـم و فناوری اسـت؛ یعنی شـما اینجا 
از شمشـیر و نیـزه و ژ 3 نمی خواهیـد اسـتفاده کنیـد؛ از مغـز و امکانـات اندیشـمندی 
درون انسـان و فکـر و قلـم و چشـم و این هـا می خواهیـد اسـتفاده کنید، تاکیـد فرمودند: 
»کار جهـادی بایـد هدفمنـد، درسـت متوجـه بـه آرمان هـا و هوشـمندانه و عاقانـه و 
دشمن شـکن باشـد؛ یعنـی بـه همان معنائی کـه ما مبـارزه را در اصطاح معمولـی به کار 
می بریـم: »دارم مبـارزه می کنـم؛ این یـک مبـارزه اسـت.« این، یـک تعبیر مصطلح اسـت. 

در جهـاد، ایـن معنـا هسـت. ایـن، تعریف بخـش جهاد.«
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در ادامـه بـا تعریـف بخـش دانشـگاهی عنـوان نمودنـد: 

»دانشـگاهی یعنـی سـطح ایـن فعالیـت و تحـرک، یـک سـطح راقـی اسـت؛ متناسـب با 
دانشـجو و اسـتاد و ذهـن فعـال علمـی اسـت. در همـه کارهـا همیـن بایـد رعایت شـود. 
عوام گرایـی و عوام پسـندی در کار و در همـه فعالیت هـا نبایـد دخالـت داشـته باشـد. 
البتـه بخشـی از فعالیت هـا علمـی اسـت و خوب اسـت؛ مثل همیـن تحقیقـات؛ اما فرض 
بفرمائیـد اگـر فعالیـت در زمینه هـای علـوم انسـانی و فـرض کنیـد در ادبیات اسـت، باید 
حرفـی کـه از اینجـا بیـرون می آیـد، فراتر از آن حرفی باشـد کـه ممکن اسـت یک ادیب 
معمولـی بزنـد؛ یعنـی سـطح، باید سـطح راقیای باشـد. خیلـی از حرف هـا در زمینه علوم 
انسـانی - کـه حـاال مـا در آن سـابقه داریـم و بلدیم و واردیـم - مثل تاریخ، مثـل ادبیات، 

مثـل فلسـفه کـه این ها مسـائل بومی کشـور ماسـت، هسـت.

حرِف گزین، حرِف برتر را به میدان بیاورد
رهبــر انقــاب بــا بیــان ایــن کــه برخــی از ایــن مســائل، حرف هــای عــادی ای اســت، 
ــد  ــی می توان ــر کس ــد، ه ــه نزن ــم ک ــگاهی ه ــت؛ جهاددانش ــارف اس ــای متع حرف ه
بزنــد. تاکیــد نمودنــد: »جهاددانشــگاهی بایــد حــرِف گزیــن، حــرِف برتــر را بــه میــدان 
بیــاورد. از بــاب مثــال، شــما فعالیــت قرآنــی داریــد. فعالیــت قرآنــی را خیلی هــا دارنــد؛ 
ــه  همــه اش هــم خــوب اســت – مــی دانیــد مــن جــزو کســانی هســتم کــه نســبت ب
ــل از انقــاب،  ــژه دارم؛ از قب ــری و احســاس مســئولیت وی ــی دنبالگی ــای قرآن فعالیت ه
ــر جــوان هــم جمــع  ــک مســجدی َده نف ــر در ی ــی اگ االن هــم همینجــور اســت؛ یعن
شــوند تــاوت قــرآن کننــد، از نظــر مــن مطلــوب اســت؛ ایــن را دوســت مــی دارم - لکــن 
شــما اگــر فعالیــت قرآنــی می خواهیــد بکنیــد، بایــد فعالیــت قرآنــی شــما بــا فعالیــت 
قرآنــی غیــر دانشــگاهی فــرق داشــته باشــد. لــذا اگــر شــما هــم فــرض کنیــد بخواهیــد 
همــان لحــن و نــوا و شــیوه فــان قــاری و تجویــد و صــدای خــوش و... را مثــل بقیــه 
تکــرار کنیــد، البتــه خیلــی خــوب اســت؛ امــا فعالیــت جهاددانشــگاهی در قــرآن، ایــن 
ــاب فهــم دانشــگاهی در مواجهــه  ــر از ایــن اســت. ببینیــد ب نیســت؛ یــک چیــزی فرات
بــا قــرآن چیســت. برویــد ســراغ فهمیــدن قــرآن. قرآن خــواِن شــما جــوری باشــد کــه 
وقتــی قــرآن می خوانــد، جلســه ای کــه مســتمع قــرآن اوســت، مفاهیــم قــرآن را بــا دل 
خــود لمــس کنــد؛ حــس کنــد؛ و جلســه قرآن خوانــی شــما، جلســه مفاهیــم قــرآن هــم 

ــاِب شماســت.« ــکار الزم دارد؛ ب ــا ابت باشــد. این ه

بنده به جهاددانشگاهی اعتقاد راسخ دارم
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای تاکیـد فرمودنـد: بنابرایـن، جهاددانشـگاهی ایـن امکانات 
و ایـن وسـائل را دارد و بنـده بـه جهاددانشـگاهی اعتقـاد راسـخ دارم. کارهـای بزرگـی 
کرده انـد؛ کارهـای خوبـی کردیـد و همین طـور کـه گفتیم: »اّسـس علی الّتقـوی من اّول 
یـوم«. از اول تـا حـاال کـه ما جهاددانشـگاهی را شـناختیم، بر اسـاس دین و تقـوا بود. بر 

اسـاس دیـن و تقـوا نگهـش دارید.
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اسـتقال و خودکفایـی کشـور برداشـته اسـت گفـت: ایـن 
مجموعـه دارای تجربه هـای ارزشـمند و نیروهـای کارآمـد و 
فرهیختهـای اسـت کـه هرکـدام ثـروت بزرگی برای کشـور 

به شـمار مـی رود.

جهاددانشگاهی باید زیست بوم نخبگان ایران باشد؛ 
نقش مهم این نهاد برای مهاجرت معکوس نخبگان 

آیـت اهلل رئیسـی بـا اسـتقبال از شـعار چهـل و دومیـن 
به درسـتی  گفـت:  جهاددانشـگاهی  تشـکیل  سـالگرد 
شـده  نامیـده  ایـران  نخبـگان  زیسـت بوم  جهاددانشـگاهی 
اسـت و ایـن نهـاد بایـد زیسـت بوم نخبـگان ایـران باشـد.
و  برنامه ریـزی  ضـرورت  بـر  تاکیـد  جمهوربـا  رییـس 
تـاش بـرای بازگشـت نخبـگان بـه کشـور و حمایـت جدی 
دولـت از ایـن رونـد، افزود: افزود: جهاددانشـگاهی پیشـتاز و 
پیشـران اقتصـاد دانش بنیـان و از مهم تریـن نقش آفرینان در 
زیسـت بوم نوآوری کشـور اسـت کـه می تواند بـا برنامه ریزی 
درسـت و کنشـگری حساب شـده، زمینـه را بـرای مهاجـرت 

معکـوس و بازگشـت نخبـگان بـه کشـور را فراهـم کند.

جهاددانشگاهی موردحمایت بدنه
 مدیریت کشور است

امـروز  جهاددانشـگاهی  مجموعـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
موردحمایـت بدنـه مدیریـت کشـور اسـت ادامـه داد: ایـن 
و  گران سـنگ  بسـیار  تجربیـات  دارای  امـروز  مجموعـه 
ارزشـمند اسـت کـه می توانـد بگویـد مـن آمادگـی دارم در 
حوزه هـای مختلـف کشـور مثـل ازدیـاد اسـتخراج و زنـده 
این هـا  کـه  کنـم  فعالیـت  مـرده  نفـت  چاه هـای  کـردن 

و  کشـاورزی  حـوزه  در  همچنیـن  نیسـت.  کمـی  مطالـب 
گیاهـان دارویـی یـا تولیـد بـذور هیبریـدی حـرف جـدی 
بزنـد کـه امـروز ایـن مـوارد بـه سـفره مـردم ارتبـاط دارد و 
دیگـر کشـورها این هـا را بـه مـا نمی خنـد و نمی خواهنـد 

مـا مسـتقل شـویم.
آیـت اهلل رئیسـی بـا بیـان اینکـه ایـن اقداماتـی که شـما 
در جهاددانشـگاهی انجـام می دهید بسـیار امیدآفرین اسـت 
کـه می توانـد کشـور را مسـتقل کنـد افـزود: اندیشـه ها و 
نظریه هـا در کشـور وجـود داردکـه بایـد بـه عرصـه عمـل، 
اجـرا و تولیـد برسـد و بـا تجاری سـازی بتوانیـم صـادرات 

داشـته باشـیم.
رییـس جمهـور با بیـان اینکه یکـی از عرصه هـای مهمی 
کـه دشـمن نمیخواهد مـا توانمند شـویم عرصه هـای علمی 
و فناورانـه در کشـور اسـت ادامـه داد: معنـای ایـن عنـوان 
جهاددانشـگاهی آن اسـت کـه بسـیاری از امیدهـا و آرزوهـا 
توانمنـدی  نیروهـای  و  مجموعـه  ایـن  کـرد.  پیـدا  تحقـق 
داردکـه ثابـت کرده انـد هـم می دانند هـم می خواهنـد و هم 

می تواننـد.

فعالیت قابل تقدیر جهاددانشگاهی
 در بحث درمان ناباروری و سرطان

وی بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره مرحوم دکتـر کاظمی 
درمـان  بحـث  در  جهاددانشـگاهی  اقدامـات  آشـتیانی 
نابـاروری خوشـحال کننده و ارزشـمند دانسـت و گفـت: در 
شـرایطی کـه دشـمن مـا را در زمینه هـای مختلـف ازجمله 
در حـوزه علـم و فنـاوری تحریم کرده اسـت، دسـتاوردهای 
ارزشـمند جهاددانشـگاهی در دسـتیابی به دانش  روز دنیا در 

عرصه هـای مختلـف و بومـی  کـردن آن به ویـژه در موضـوع 
انـواع  درمـان  و  پیشـگیری  همچنیـن  و  نابـاروری  درمـان 

سـرطان، اقدامـی بـزرگ و شایسـته قدردانـی اسـت.
آیـت اهلل دکتـر رئیسـی بـا بیـان اینکـه مهـم  نیسـت که 
امـروز ۴۰ یـا ۴۰۰ هـزار کـودک از ایـن طریـق بـه دنیـا 
آمده انـد افـزود: مهـم آن اسـت کـه ایـن دانش در کشـور به 

اسـت. بومی شـده  دسـت جهاددانشـگاهی 

با موافقت رییس جمهور شرط واردات، انتقال 
تکنولوژی با نظارت جهاددانشگاهی می شود

وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه ســـابقه آشـــنایی خـــود 
بـــا فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی و تاکیـــد بـــر اینکـــه 
کارهـــای بســـیار تحســـین برانگیز و مجاهدانـــه ای بـــرای 
ـــده  ـــام ش ـــگاهی انج ـــط جهاددانش ـــور توس ـــی کش خودکفای
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــنهاد ریی ـــن پیش ـــا ای ـــزود: ب ـــت اف اس
کـــه مـــا شـــرط واردات در کشـــور را انتقـــال تکنولـــوژی 
قـــرار دهیـــم کامـــًا موافقـــم و نظـــارت ســـازمانی ایـــن 
مهـــم را بـــر عهـــده جهاددانشـــگاهی می گذاریـــم و ایـــن 

ـــد. ـــی افت ـــاق ب ـــد اتف ـــاً بای ـــه حتم روی

جهاددانشگاهی تبدیل شود به باشگاه فکری و 
اندیشه ورزی برای همه نخبگان

رییـس جمهـور همچنیـن موافقـت خـود را بـا پیشـنهاد 
دیگـر دکتـر دهقانی فیروزآبـادی برای آنکه جهاددانشـگاهی 
و  فرهیختـگان  نخبـگان،  حضـور  و  جـذب  سـیالی  بسـتر 
مجمـوع  ایـن  گفـت:  و  کـرد  اعـام  باشـد  اندیشـمندان 
بـرای همـه  اندیشـه ورزی  باشـگاه فکـری و  بـه  می توانـد 

آیـت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی رییـس جمهور، چهارشـنبه ۵ مردادماه در آسـتانه چهل و 
دومیـن سـالگرد تشـکیل جهاددانشـگاهی با حضـور در پژوهشـگاه رویان این نهـاد از نزدیک 
بـا فعالیـت هـای جهاددانشـگاهی در حـوزه هـای مختلـف آشـنا شـد و در جمـع مدیـران و 

پژوهشـگران ایـن نهاد سـخنرانی کرد.
آیـت اهلل رئیسـی در ایـن مراسـم بـا اسـتقبال از اینکـه به درسـتی ایـن نهـاد زیسـت بوم 
نخبـگاِن ایران نامیده شـده اسـت، موافقـت خود را با پیشـنهاد رییس جهاددانشـگاهی اعام 
کـرد و گفـت: شـرط واردات در کشـور را انتقال تکنولـوژی قرار دهیم و نظارت سـازمانی این 

مهـم را بـر عهـده جهاددانشـگاهی می گذاریم.
رییـس جمهـور بـر نقـش امیدآفریـن مجموعـه جهاددانشـگاهی در کشـور تاکیـد کرد و 
ایـن نهـاد را مولـود انقـاب اسـامی و منشـأ خدمـات علمی ارزشـمند برای کشـور دانسـت.

جهاددانشگاهی توانسته نظریه های علمی
 را تبدیل به ثروت کند

آیـت اهلل رئیسـی بـا گرامیداشـت یاد شـهدای جهاددانشـگاهی و مرحوم کاظمی آشـتیانی 
مؤسـس پژوهشـگاه رویـان گفـت: نکتـه مهـم دربـاره ایـن مجموعـه علمـی ایـن اسـت کـه 
توانسـته به خوبـی اندیشـه ها و نظریه هـای علمـی را تبدیـل به ثـروت کـرده و در بخش هایی 
از کشـور کـه نیازمنـد کار علمـی و نوآورانه اسـت، گره گشـایی کنـد. این همان الگویی اسـت 

کـه بایـد در بخش هـای دیگـر نیـز آن را دنبـال کنیم.
رئیس جمهـور بـا بیان اینکه جهاددانشـگاهی بسـیاری از آرزوها و خواسـته های کشـور در 
حـوزه علـم و فنـاوری را محقـق کـرده اسـت، تصریـح کرد: اگـر علـم و دانش در کنـار منابع 
و ظرفیت هـای کشـور قـرار گیـرد و دانایـی منجـر بـه توانایی  شـود، در همه عرصه ها شـاهد 

دسـتاوردهای عظیـم خواهیم بود.

جهاددانشگاهی بهترین گام ها را در جهت استقالل 
و خودکفایی کشور برداشته است

در  جهاددانشـگاهی  ارزشـمند  دسـتاوردهای  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  رئیسـی  آیـت اهلل 
زمینه هـای ژن درمانـی و سـلول درمانی، اظهـار داشـت: کارهـای موفـق شـما در ژن درمانـی 
و سـلول درمانـی کـه مـورد تاکیـد رهبـر معظم انقاب نیـز قرارگرفته اسـت در کشـور تولید 
قـدرت میکنـد و ایـن دسـتاوردها کـه منجـر بـه خودکفایـی در بخش هـای مهمـی از نظـام 

سـامت و درمـان شـده جـزء مظاهـر مهـم اسـتقال و قـدرت کشـور به شـمار مـی رود.
رییـس جمهـور بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز جهاددانشـگاهی بهتریـن گام هـا را در جهـت 

رییس جمهور در دیدار با پژوهشگران 

و مدیران این نهاد:

شرط واردات، انتقال 
تکنولوژی با نظارت 

جهاددانشگاهی می شود
آمادگی جهاددانشگاهی برای پذیرش 

مأموریت های ملی با اعالم پنج پیشنهاد اجرایی
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جهـادی در نحـوه کار و مدیریـت و پیگیـری زاینـده چنیـن 
مجموعه هـای موفقـی باشـد افـزود: بااین وجـود بسـیاری از 
ایـن مجموعه هـا کمتـر شـناخته شـدند، امـا بـا دل وجـان 
در خدمـت انقـاب و نظام انـد و آرزو دارنـد امـروز بتواننـد 
به عنـوان یـک بـازوی تأثیرگـذار در خدمـت اهـداف عالـی 

دولـت جمهـوری اسـامی باشـد.

تجربه سیستمی قابل تکثیر جهاددانشگاهی
در ایجاد مجموعه هایی همانند رویان

وی بـا بیـان اینکـه جهـاد مولـد چنیـن مجموعه هـای 
موفقـی بـوده و می توانـد باشـد تاکیـد کـرد: از همـه مهم تر 
ایـن اسـت کـه تجربـه سیسـتمی جهاددانشـگاهی در ایجاد 
چنیـن مجموعه های پیشـرویی، امـروز قابل تکثیر و تسـری 

بـه تمـام مجموعه هاسـت.
ــاد  ــن نه ــه ای ــان اینک ــا بی ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
ــادی  ــت جه ــت حرک ــا ماهی ــی ب ــاد انقاب ــوان یک نه به عن
ــی ۴2  ــگاه در ط ــی دانش ــگ یعن ــم و فرهن ــتر عل در بس
ســال گذشــته، تجربه هــا، فــراز و نشــیب ها و خدمــات 
در حوزه هــای  پــرورش  و  آمــوزش  در  مؤثــری  بســیار 
فرهنگــی و اجتماعــی، صنعــت، پزشــکی و ســامت و 
همچنیــن کشــاورزی و امنیــت غذایــی داشــته اســت ادامــه 
ــا  ــاب باره ــم انق ــر معظ ــه رهب ــتمری ک ــان مس داد: جری
فرمودنــد بــه آن ارادت دارم و بــه آن محبــت مــی ورزم 

نخبـگان در حوزه هـای علـم و فنـاوری و نـوآوری تبدیـل 
شـود تـا آنهـا بتواننـد در ایـن باشـگاه نظـرات و دیدگاه ها و 
اندیشـه های نـو خـود را مطـرح کننـد و بـه بالندگی دسـت 

. بند یا

جهاددانشگاهی وظیفه کادر سازی و تربیت
نیروی انسانی در کشور را بر عهده گیرد

رییــس جمهــور در ادامــه بــا بیــان اینکــه بنــده بــا ایــن 
پیشــنهاد دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی کــه جهاددانشــگاهی 
ــور  ــانی در کش ــروی انس ــت نی ــازی و تربی ــه کادر س وظیف
را بــر عهــده گیــرد موافــق هســتم گفــت: مــا نیــاز داریــم 
کــه در کنــار فرهیختــگان و اندیشــمندان مــا دانش پژوهــان 
رشــد پیــدا کننــد و حقیقتــاً می تــوان گفــت اینجــا 
مجموعــه ای اســت کــه شــعار مــا می توانیــم را زنــده کــرده 

اســت.
دکتــر رئیســی تاکیــد کــرد: مرحــوم کاظمــی آشــتیانی 
ــان در  ــاد دانش بنی ــاد جه ــان نم ــگاه روی ــس پژوهش موس
ــه ظرفیت هــای  ــکای ب ــا ات ــود. ایشــان توانســت ب کشــور ب
کشــور و نیروهــای متعهــد، کارآمــد و خــاق تحــول بزرگــی 
را در حــوزه علــم و نــوآوری رقــم بزنــد و ایــن ویژگــی آن 
مرحــوم بارهــا از ســوی رهبــر معظــم انقــاب مــورد تجلیــل 

قــرار گرفــت.

جهاددانشگاهی یک گامی نو در بستر گام دوم 
انقالب اسالمی بردارد

رکود  و  تولید  مشکات  به  ادامه  در  رئیسی  آیت اهلل 
کارخانه ها در کشور اشاره کرد و گفت: ضمن تشکر از همه 
نظر می رسد  به  دادید،  انجام  این ۴۰ سال  در  کارهایی که 
انقاب  دوم  گام  بستر  در  گامی نو  یک  باید  جهاددانشگاهی 
اسامی بردارد و در این رابطه می تواند کمک کار دولت باشد.
از  را  علمی  دستاوردهای  تجاری سازی  همچنین  وی 
تاکید  با  و  دانست  جهاددانشگاهی  مسئولیت های  مهم ترین 
سال،  نام گذاری  تحقق  در  مجموعه  این  مهم  نقش  بر 
تبیین  و  تجارب  انتقال  با  می تواند  جهاددانشگاهی  گفت: 
دستاوردهای خود، برای توسعه تولید دانش بنیان و اشتغال زا 
الگوسازی کند و نقش مهمی را در تحقق این شعار ارزشمند 

ایفا نماید.
به  اشاره  با  خود  سخنان  پایان  بخش  در  رئیس جمهور 
اینکه پیشرفت و عدالت، محور کار دولت است و دانشگاه ها 
نهادهای  داشت:  اظهار  می آیند،  شمار  به  دولت  فکر  اتاق 
به  می توانند  زمینه  این  در  جهاددانشگاهی  ازجمله  علمی 
نظام مسائل  تعریف  با  و  باشند  یاریگر دولت  توانی مضاعف 
کشور و اولویت بندی آنها، مشکات کشور را به صورت علمی 
جهاددانشگاهی  روزبه روز  امیدوارم  و  کند  حل  فناورانه  و 

بالنده تر باشد.

 آمادگی جهاددانشگاهی برای پذیرش 
مأموریت های ملی با اعالم پنج پیشنهاد اجرایی

دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی نیز در مراسـم دیـدار رییس 
جمهـور بـا پژوهشـگران و مدیـران جهاددانشـگاهی بابیـان 
اینکـه ایـن نهـاد بـا قابلیت هایی کـه دارد می توانـد عهده دار 
چنـد مأموریـت ملـی بـرای حل مسـائل بزرگ کشـور شـود 
گفـت: امـروز کشـور نیـاز دارد تـا نهـادی عمومـی ماننـد 
جهاددانشـگاهی، متولـی حـوزه نـوآوری بـه معنـای خـاص 
کلمـه بـا پذیـرش کارهـای بـزرگ و تقسـیم کار ملـی بیـن 

باشـد. دانش بنیـان  ظرفیت هـای 
رییـس جهاددانشـگاهی گفـت: رویـان  به عنـوان یکی از 
پژوهشـگاه های موفـق جهاددانشـگاهی، نمونـه ای از چندین 
مجموعـه دیگـر در حوزه هـای صنعـت، کشـاورزی و امنیـت 
غذایـی، فرهنـگ و حوزه هـای اجتماعـی در این نهاد اسـت. 
بـه  انقـاب  ادامـه داد: در سـال ۸۶ رهبـر معظـم  وی 
علمـی  حرکت هـای  از  قدردانـی  بـرای  خودشـان  فرمـوده 
عظیـم و وسـیع کشـور از ایـن موسسـه بازدیـد کردنـد و 
فرمودنـد: موسسـه رویـان یـک موسسـه موفق و یـک نمونه 
کامـل و چشـمگیر از آن چیـزی بـود و هسـت کـه انسـان 

اسـت. افتخـار جهاددانشـگاهی  دارد،  را  آرزویـش 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فیروزآبـادی  دهقانـی  دکتـر 
ایدئولوژیـک  نـگاه  آن  بـا  اسـت  توانسـته  جهاددانشـگاهی 
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بافـت به عنـوان زیرسـاخت تولیـد  ژن درمانـی و مهندسـی 
بـرای همـه شـرکت های دانش بنیان کشـور در ایـن حوزه ها؛ 
ایجـاد شـبکه و برنامـه ملـی پیشـگیری و کنترل سـرطان با 
اسـتفاده از همـه ظرفیت هـای کشـور و بهره منـدی جهاد از 
منابـع صرفه جویـی و کاهـش هزینه هـای درمان شـهروندان 

نمونـه ای از این پیشـنهاد ها اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی در ادامـه پیشـنهادهای خود در 
ایـن زمینـه بـه ایجـاد شـبکه ملـی سـاخت، تجهیـز و تولید 
اسـتفاده  بـرای  آب  انتقـال  تجهیـزات  و  آب شـیرین کن ها 
شـرب، کشـاورزی و صنعتـی و تفویـض مأموریـت احیـای 
چاه هـای مـرده و ازدیـاد برداشـت بهروش هـای پیشـرفته با 
مـدل سـهیم شـدن جهـاد در بخشـی از درآمدهـای حاصل 
از فـروش در صـورت موفقیت اشـاره کرد و افـزود: همچنین 
مأموریـت ملـی برای توسـعه توانمندسـازی و رشـد مشـاغل 
خـرد و خانگـی به عنـوان یـک ظرفیـت عظیم ملـی می تواند 

بـه جهاددانشـگاهی تفویـض شـود زیـرا با وجود سـهم بیش 
از ۱2 درصـدی کشـورهای دنیـا در ایـن حوزه متأسـفانه در 
ایـران ایـن حـوزه کمتـر از 3 درصـد سـهم دارد. همچنیـن 
ایـن نهـاد آمادگی دارد هـر مأموریت ملی دیگـری که دولت 
محتـرم بـا توجـه به سـند توانمندی هـای ملی جهـاد که در 

اولیـن فرصـت تقدیـم خواهد شـد عهده دار شـود.

پنج پیشنهاد اجرایی رییس جهاددانشگاهی
 به رییس جمهور

چند  سخنانش  پایان  در  فیروزآبادی  دهقانی  دکتر 
پیشنهاد اجرایی که می تواند کارآمدی شبکه جهاددانشگاهی 
را افزایش دهد تقدیم رییس جمهور کرد گفت: درصورتی که 
به نحوی تمام خریدها و خدمات خارجی ملزم به این باشند 
پیوست  با  صرفاً  خارجی  خدمات  به کارگیری  یا  خرید  که 
در  مبارک  بسیار  اتفاقات  گیرد  انجام  تکنولوژی  انتقال 

افتاد.  توسعه کشور و کم شدن وابستگی های کشور خواهد 
تکنولوژی  انتقال  پیشنهاد می شود مسئولیت  زمینه  این  در 
حوزه های  بعضی  در  حداقل  بزرگ  خارجی  خریدهای  در 

تخصصی به جهاددانشگاهی الزام شود .
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی به عنوان یک محیط پویا 
و بالنده تخصصی می تواند یک تجربه ی امیدآفرین و مؤثر در 
دانشجویان،  مطالعاتی  فرصت های  برای  انسانی  نیروی  تربیت 
اساتید و همچنین دوره های خدمت سربازی نخبگان باشد ادامه 
داد:  بسیاری از کسانی که چنین تجربه ای را در جهاددانشگاهی 
داشتن در کشور ماندگار و مؤثر شدند. از طرفی پویایی جهاد 
نهاد  این  از  خروج  و  تجربه  کسب  جوان،  نیروهای  جذب  به 
است، همان طور که بارها مورد تائید رهبر انقاب بوده است، 
جهاددانشگاهی باید بتوانند بستری سیال و جوان برای تربیت 

دانشجویان و فارغ التحصیان دانشگاهی باشد.
اینکه متأسفانه بعضی  از  انتقاد  با  رییس جهاددانشگاهی 
قوانین که در مورد نهاد عمومی غیردولتی به صورت یکجا و 
بدون ماحظه شرایط تغییر و تعبیر می شود مشکات جدی 
باید  جهاددانشگاهی  گفت:  است  کرده  ایجاد  مسیر  این  در 
استخدامی محدود  قالب های  از  فارغ  و  روان  و  بتواند سیال 
دولتی از ظرفیت جوانان کشور استفاده کند، لذا خواهشمند 

است تمهیدات الزم برای این موضوع در نظر گرفته شود.
و  شورا  در  جهاددانشگاهی  عضویت  اینکه  بیان  با  وی 
مجامع علمی کشور که در حوزه ها فناوری و نوآوری تصمیم 
سازند قطعاً می تواند تأثیرگذار و منشأ اثرات خوب باشد ادامه 
استانی جهاددانشگاهی،  به شبکه ظرفیت های  توجه  با  داد: 
صاحدید  به  بسته  استانی  سفرهای  در  می تواند  نهاد  این 
بعضی بارهای روی زمین مانده مانند مباحث درمان، احیای 
و  محیط زیست  مسائل  تعطیل،  نیمه  کارخانه های  و  صنایع 
بهداشت پسماند، همکاری در موضوعات اجتماعی و فرهنگی 

و ...  را به عهده بگیرد.
وی در پایان ضمن تشکر از حسن توجه رییس جمهور به این 
نهاد گفت:  امیدوارم جهاددانشگاهی بتواند در دوران دولت مردمی 

سیزدهم یکی از بازیگران اصلی پیشرفت ایران و قوی باشد.
گفتنی است، دکتر آیت اهلل ابراهیم رئیسی در این مراسم 
ضمن ادای احترام به مقام واالی شهدای جهاددانشگاهی از 
در  ادامه  در  و  کرد  بازدید  نهاد  این  دستاوردهای  نمایشگاه 

میان مدیران و پژوهشگران جهاددانشگاهی سخنرانی کرد.

همــان اصــل جریــان جهاددانشــگاهی اســت کــه بــر مبنــای 
جهــاد در راه خــدا بــرای برداشــتن بارهــای بــزرگ و رفــع 
ــن  ــمنان ای ــل دش ــف در مقاب ــای مختل ــع در حوزه ه موان

ــت. ــوده اس ــوم ب مرزوب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دســتاوردهایی در حــوزه 
و  تجهیــزات  انســانی،  و  اجتماعــی  پیمایش هــای 
ــای  ــرفت ها و کاربرده ــی، پیش ــم صنعت ــامانه های عظی س
ــت  ــن امنی ــامت و همچنی ــکی، س ــوزه پزش ــات ح خدم
ایــن  غذایــی و کشــاورزی کــه در نمایشــگاه جانبــی 
ــت  ــوان و قابلی ــه ای از ت ــد گوش ــش درآم ــه نمای ــم ب مراس
ــت  ــام و مدیری ــتمی انج ــه سیس ــر تجرب ــه مهم ت و از هم
اســت  جهاددانشــگاهی  واقعــی  بــزرگ  مأموریت هــای 
گفــت: جهاددانشــگاهی بــا ۴ شــاخصه ممتــاز کــه در ادامــه 
اشــاره می شــود یــک فرصــت ملــی واقعــی بــرای کشــور و 

ــت. ــاب اس انق

معرفی چهار شاخصه ممتاز  جهاددانشگاهی 
 ۴ ایــن  تشــریح  در  فیروزآبــادی  دهقانــی  دکتــر 
شــاخصه ممتــاز  جهاددانشــگاهی بــه »تجربــه ســازمانی و 
موفقیت هــای عملیاتــی و کاربــردی از زمــان دفــاع مقــدس 
ــی  ــت نخبگان ــادی و باهم ــگ کاری جه ــون«؛ »فرهن تاکن
از جنــس نخبــگان متعهــد و دغدغــه منــد و دلســوز 
و  خســتگی ناپذیر  مجاهــدت  مشــخصه های  بــا  کشــور 
دشمن ســتیزی در مســیر آرمان هــا و ارزش هــا باوجــود 
امکانــات بســیار محــدود و در مقایســه بــا بســیاری از 
ــه  ــورد توج ــنام و م ــوری خوش ــبکه کش ــازمان ها«؛ »ش س
ــه  ــودن در هم ــام ب ــوزان نظ ــاب و دلس ــر انق ــژه رهب وی
ــوان  ــاختاری به عن ــی و س ــای قانون ــا« و »ظرفیت ه دوران ه

ــوآوری«  ــاوری و ن ــم، فن ــوزه عل ــی در ح ــاد عموم ــک نه ی
اشــاره کــرد و افــزود:  بــر اســاس تجربــه نهادهــای 
ــای  ــگاهی در زمینه ه ــور جهاددانش ــاب در کش ــود انق مول
از قابل تریــن و پرظرفیت تریــن  علــم و فنــاوری یکــی 

ســرمایه های انقــاب اســت.

آمادگی جهاددانشگاهی برای پذیرش مسئولیت ها و 
مأموریت های بزرگ ملی

ــه  ــروز ک ــه ام ــان اینک ــا بی ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
دولــت عزم جــدی در جهــاد اقتصــادی، اصاح ســاختارهای 
مالــی و بودجــه، توســعه اشــتغال و امیدآفرینــی بــا گفتمــان 
را  خــود  نیــز  جهاددانشــگاهی  دارد،  اســامی  انقــاب 
ــه  ــزاران و وظیف ــی از خدمتگ ــام یک ــل و ت ــورت کام به ص
منــدان عرصــه خدمــت بــه مــردم و دولــت می دانــد 
ــرش مســئولیت ها  ــاده پذی ــن مســیر آم ــد کــرد: در ای تاکی
ــا و  ــا توانمندی ه ــی متناســب ب ــزرگ مل ــای ب و مأموریت ه

ــت. ــوزه اس ــر ح ــود در ه ــای خ قابلیت ه
بزرگ تریــن  از  یکــی  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
میدان هــای مبــارزه بــا دشــمن، جبهــه حفــظ و حمایــت از 
ــا  ــتعدادها، ظرفیت ه ــه داد: اس ــگان کشــور اســت ادام نخب
دانش بنیــان  شــرکت های  و  مجموعه هــا   ، هســته ها   ،
کــه  هســتند  کشــور  ســرمایه های  بزرگ تریــن  از 
جهاددانشــگاهی بزرگ تریــن وظیفــه جهــادی خــود را 
حفــظ ایــن ســرمایه ملــی می دانــد. عمــوم نخبــگان کشــور 
ــذار  ــودن و تأثیرگ ــد ب ــت، مفی ــاس معنای ــه احس ــی ب وقت
ــد  ــاش می کنن ــان ت ــد و هیج ــر امی ــند، پ ــودن می رس ب
کــه احســاس کننــد در حــل مســائل بزرگــش و برداشــتن 

ــد. ــرکت دارن ــهم و ش ــور س ــای کش ــاری از باره ب

جهاددانشگاهی می تواند متولی حوزه نوآوری به 
معنای خاص کلمه شود

اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  فیروزآبـادی  دهقانـی  دکتـر 
می توانـد  دارد  کـه  قابلیت هایـی  آن  بـا  جهاددانشـگاهی 
عهـده دار چنـد مأموریـت ملـی بـرای حـل مسـائل بـزرگ 
کشـور شـود و به عنوان محور با اسـتفاده از شـبکه و ظرفیت 
همـه ایـن مجموعه هـا، نخبـگان و شـرکت ها، مأموریت های 
از  حمایـت  جریـان  گفـت:  برسـاند  انجـام  بـه  را  بـزرگ 
بسـتر  در  فنـاوری  توسـعه  بـرای  دانش بنیـان  شـرکت های 
معاونـت علمـی و فنـاوری بـا سـایر مجموعه هـا توفیقـات 
ارزشـمندی داشـته اسـت، اما امروز کشـور نیـاز دارد نهادی 
عمومـی ماننـد جهاددانشـگاهی متولـی حـوزه نـوآوری بـه 
معنـای خـاص کلمـه پذیـرش کارهای بـزرگ و تقسـیم کار 

باشـد. ایجادشـده  دانش بنیـان  ظرفیت هـای  بیـن  ملـی 
روز  امروز  اینکه  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رییس 
بهره برداری از ظرفیت های بی نظیری است که در این سال ها 
است  شکل گرفته  حوزه ها  این  در  اسامی  انقاب  برکت  به 
عنوان کرد: جهاددانشگاهی با داشتن تجربه اجرا و عملیات 
تجربه  و  ازیک طرف  و خدمات  واقعی صنعت  کار  عرصه  در 
تولید فناوری متعادل با شرکت ها و مجموعه های فناوری از 
سوی دیگر می تواند آن حلقه میانی اصلی باشد تا زنجیره ی 

تولید ارزش را کامل کند. 

معرفی توانمندی های شبکه جهاددانشگاهی 
وی بـا بیـان اینکـه در مسـیر تحقـق ایـن هـدف بـزرگ 
بـا توجـه بـه توانمندی های شـبکه جهاددانشـگاهی می توان 
پیشـنهاداتی مطـرح کرد افـزود: ایجاد مرکز نـوآوری و تولید 
محصوالت پیشـرفته پزشـکی در سـه حـوزه سـلول درمانی، 
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  گزارشی از زندگی فرزند راستین این رسزمین 
   مرحوم کاظمی آشتیانی

پرونده ویژه
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ویژه

تولد نهادی که نقش کلیدی
در پیشرفت علمی و فرهنگی ایران پس از انقاب داشت

ثبـــت تاریـــخ پیشـــرفت و رشـــد علمـــی و فرهنگـــی ایـــن مـــرز و بـــوم مســـئولیتی 
خطیـــر و امـــری ضـــروری اســـت کـــه خوشـــبختانه در ســـال های اخیـــر مـــورد توجـــه 
عاقه منـــدان بـــه کشـــور قرارگرفتـــه اســـت. در چهـــار دهـــه سپری شـــده از انقـــاب 
اســـامی و حیـــات جمهـــوری اســـامی ایـــران پیشـــرفت های چشـــمگیر و ارزشـــمندی 
ـــی دارد.  ـــت دو چندان ـــت آن اهمی ـــه ثب ـــاده اســـت ک ـــاق افت ـــاوری اتف ـــم و فن ـــه عل در زمین

ـــا،  ـــمنی ها، خیانت ه ـــت، دش ـــر برک ـــا پ ـــاه ام ـــر کوت ـــن عم ـــران در ای ـــامی ای ـــاب اس انق
ــاز  ــرفت بـ ــا از حرکـــت و پیشـ ــرده امـ ــه کـ ــادی را تجربـ ــای زیـ ــتی ها و غفلت هـ سسـ

ـــت. ـــار زده اس ـــش رو را کن ـــخت پی ـــع س ـــتاده و موان نایس
ـــی  ـــی از مجموعه های ـــت؛ یک ـــی اس ـــاد انقاب ـــد یک نه ـــالروز تول ـــال، س ـــرداد هرس ۱۶ م
کـــه نقـــش کلیـــدی، مهـــم و اساســـی در پیشـــرفت علمـــی و فرهنگـــی ایـــران پـــس 
از انقـــاب اســـامی داشـــته اســـت؛ نهـــادی کـــه در طـــول بیـــش از چهـــار دهـــه از 
ـــر  ـــا تکیه ب ـــد، ب ـــم و امی ـــش عل ـــرای روی ـــه ای ب ـــد و خان ـــی تنومن ـــاال درخت ـــش ح فعالیت

عرصــه  در  آشــتیانی  کاظمــی  مرحــوم  موفقیت هــای 
ــول  ــاروری، محص ــان ناب ــادی و درم ــلول های بنی ــاوری س فن
ــتن و  ــه توانس ــاور ب ــان و ب ــبانه روزی، ایم ــش، کار ش دان
ــاور  ــودن و ب ــه دار ب ــت، ریش ــت. اصال ــادی اس ــه جه روحی
ــده از  ــای مان ــار برج ــی در آث ــای داخل ــه توانایی ه ــق ب عمی
ــی کار او را  ــن ویژگ ــد و همی ــوج می زن ــتیانی م ــی آش کاظم
به جایــی رســاند کــه »دیرباورهــا هــم بــاور کردنــد« ایــران 

ــت. ــه اس ــی قرارگرفت ــد علم ــیر رش در مس
مرحـوم دکتـر سـعید کاظمـی آشـتیانی، بنیان گذار موسسـه 
رویـان از آن دسـت افـرادی اسـت کـه زندگـی اش می توانـد 
امـا  کوتـاه  باشـد. عمـر  الگـو  به ویـژه جوانـان  بـرای همـه 
پرثمـر ایـن دانشـمند انقابـی سرشـار از اشـارات امیدبخش 

و حکایـات دل نشـین از یـک زیسـت مؤمنانه و عالمانه اسـت.
او بـرای این کـه در کاری بـه نتیجـه برسـد، بـه قـول خودش 
اگـر  وارد می شـد.  از پنجـره  بیرونـش می کردنـد  از در  اگـر 
راه  و  نمی شـد  ناامیـد  نمی رسـید،  به جایـی  مسـیر  یـک  از 
دیگـری را امتحـان می کـرد. بـه کارش ایمـان و اعتقـاد کامل 
داشـت. احسـاس می کرد مأموریتـی دارد و کاری بـر عهده اش 

گذاشـته  شـده کـه بایـد آن را به سـرانجام برسـاند.
در آسـتانه چهل و دومین سـالگرد تشـکیل جهاددانشـگاهی 
و همچنیـن ۲۵ تیرمـاه، سـالروز بازدیـد تاریخی رهبـر انقاب 
از پژوهشـگاه رویـان نگاهـی داریـم بـه زندگـی ایـن فرزنـد 
راسـتین ایـران کـه آرزو داشـت روزی به جـای نفـت، دانـش 

. شیم و بفر

نگاهی به زندگی فرزند راستین این سرزمین؛

فروش دانش به جای نفت؛ آرزویی که مرحوم 
کاظمی آشتیانی همیشه در سر داشت

داشـــته های خـــود اســـت؛ ســـخن از »جهاددانشـــگاهی« 
اســـت؛ نهالـــی کـــه در ۱۶ مـــرداد ســـال ۱3۵۹ کاشـــته 
شـــد و در تمـــام ســـال های پرفرازونشـــیب پیـــش رو 
ــاوری را  ــان، خودبـ ــزال جوانـ ــروی الیـ ــر نیـ ــا تکیه بـ بـ
در  به ویـــژه  مختلـــف  عرصه هـــای  و  زمینه هـــا  در 
ـــن  ـــل ای ـــوه و حاص ـــرد؛ می ـــج ک ـــا و تروی ـــگاه ها، احی دانش
ــه  ــت کـ ــگرفی اسـ ــرفت های شـ ــم پیشـ ــاوری هـ خودبـ

ــد. ــاد رقم زده انـ ــن نهـ ــه در ایـ ــان پرورش یافتـ جوانـ
یکـــی از شـــاخه های ایـــن درخـــت تنـــاور کـــه 
ــی  ــور و حتـ ــاد، کشـ ــن نهـ ــزرگ ایـ ــتاوردهای بـ از دسـ
ــری  ــم بشـ ــرای علـ ــره ای بـ ــی، ذخیـ ــی جهانـ در مقیاسـ
محســـوب می شـــود، »پژوهشـــگاه رویـــان« اســـت کـــه 
ـــی بلندهمـــت  ـــاد فرزندان ـــا جه ـــه ب ـــق کلم ـــای دقی ـــه معن ب
مرزهـــای  آوازه اش  ســـرزمین،  ایـــن  بهترین هـــای  از 

ــت. ــده اسـ ــور را درنوردیـ ــای کشـ جغرافیـ

کاظمی همیشه به دوردست ها 
می نگریست

از  روز  نخســـتین  در  آشـــتیانی  کاظمـــی  ســـعید 
ــد. دوران  ــا آمـ ــه دنیـ ــران بـ ــاه ۱3۴۰ در تهـ فروردین مـ
جوانـــی و شـــکل گیری شـــخصیت او بـــا مبـــارزات 
ـــدو ورودش  ـــا در ب ـــد. تقریب ـــادف ش ـــامی مص ـــاب اس انق
ـــگاه ها  ـــی، دانش ـــاب فرهنگ ـــر انق ـــه خاط ـــگاه ب ـــه دانش ب
ـــری  ـــرای یادگی ـــی را ب ـــچ فرصت ـــا او هی ـــدند ام ـــل ش تعطی
و یاددهـــی از دســـت نـــداد بـــه همیـــن خاطـــر در 
آموزش وپـــرورش، ادبیـــات، الهیـــات و معـــارف اســـامی 
درس مـــی داد. بـــرادر و بیشـــتر دوســـتانش هـــم در 
ــا  ــن فعالیت هـ ــد. ایـ ــت می کردنـ ــرورش خدمـ آموزش وپـ
تعلـــق خاطـــرش را بـــه اســـام و انقـــاب شـــکل داد. در 
همـــه بحث هـــا، بـــا تـــوان تاثیرگـــذاری زیـــاد حضـــور 

داشـــت. بعـــد از این کـــه بـــه جهاددانشـــگاهی وارد شـــد 
ســـعی کـــرد ســـرزندگی خـــود را حفـــظ کنـــد و آن را 
در مســـیر خدمـــت بـــه مـــردم بـــه کار بگیـــرد. مرحـــوم 
کاظمـــی همیشـــه بـــه دوردســـت ها می نگریســـت و 
ـــده  ـــه ش ـــم نهادین ـــش ه ـــود همکاران ـــرش در وج ـــن نگ ای

ـــود. ب

نحوه شکل گیری رویان
ـــش،  ـــن از همکاران ـــکاری دو ت ـــا هم ـــال ۱3۶۱ ب در س
ــوم  ــگاه علـ ــگاهی را در دانشـ ــروه پزشـــکی جهاددانشـ گـ
ـــه  ـــته اولی ـــروه هس ـــن گ ـــرد. ای ـــیس ک ـــران تاس ـــکی ای پزش

ـــه  ـــود ک ـــران ب ـــکی ای ـــوم پزش ـــد عل ـــگاهی واح جهاددانش
ــا  ــی تـ ــر کاظمـ ــت و دکتـ ــکل گرفـ ــال ۱3۶۵ شـ در سـ
ــا و  ــش طرح هـ ــئولیت بخـ ــده دار مسـ ــال ۱3۷۰ عهـ سـ

تحقیقـــات آن بـــود.
از ســـال ۱3۷۱ بـــا تغییـــرات ســـاختار مدیریتـــی 
ــگاهی  ــمت ریاســـت جهاددانشـ ــه سـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
واحـــد علـــوم پزشـــکی ایـــران منصـــوب شـــد کـــه ایـــن 
ـــود.  ـــده وی ب ـــر عه ـــات ب ـــان دوره حی ـــا پای ـــئولیت ت مس
طـــی آن ســـال ها مراکـــز درمانـــی متعـــددی تاســـیس و 
گروه هـــای مختلـــف پژوهشـــی را راه انـــدازی کـــرد کـــه 
پژوهشـــکده رویـــان جهاددانشـــگاهی یکـــی از مهم تریـــن 

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــز ب ـــن مراک ای
ســـعید کاظمـــی آشـــتیانی موسســـه »رویـــان« را 
ـــه  ـــدف ارای ـــا ه ـــدود« ب ـــی مح ـــز »جراح ـــک مرک ـــه ی ک
خدمـــات درمانـــی بـــه زوج هـــای نابـــارور و پژوهـــش و 
آمـــوزش در زمینـــه علـــوم بـــاروری و نابـــاروری بـــود را 
ــش در  ــگران و همکارانـ ــی از پژوهشـ ــراه گروهـ ــه همـ بـ
جهاددانشـــگاهی واحـــد »علـــوم پزشـــکی ایـــران« در ۸ 
ـــه  ـــن موسس ـــرد. ای ـــیس ک ـــیدی تاس ـــرداد ۱3۷۰ خورش خ
در ســـال های ۱3۷۷ و ۱3۸۷ بـــه ترتیـــب مجـــوز مراکـــز 
ـــات پزشـــکی  ـــز تحقیق ـــلولی« و »مرک ـــوم س ـــات »عل تحقیق
تولیدمثـــل« را از »شـــورای گســـترش دانشـــگاه های 
ــوزش  ــان و آمـ ــت، درمـ ــکی وزارت بهداشـ ــوم پزشـ علـ
ــورای  ــاه ۱3۸۸ »شـ ــان مـ ــت و در آبـ ــکی« دریافـ پزشـ
ــات و  ــوم، تحقیقـ ــی وزارت علـ ــوزش عالـ ــترش آمـ گسـ
فنـــاوری« بـــا ارتقـــای آن از پژوهشـــکده بـــه پژوهشـــگاه 

رویـــان موافقـــت کـــرد.
تاکنـــون هـــزاران زوج نابـــارور بـــا بهره منـــدی از 
خدمـــات ایـــن مرکـــز پیشـــرفته درمـــان نابـــاروری 
ــه  ــی در دهـ ــر کاظمـ ــده اند. دکتـ ــد شـ ــب فرزنـ صاحـ
ــد  ــگاهی واحـ ــت جهاددانشـ ــا مدیریـ ــان بـ ۷۰ و هم زمـ

پژوهشگاه رویان در سال ۱4۰۱ ◄
عکس آرشیوی از این پژوهشگاه ▼

گزارشی از زندگی فرزند راستین این رسزمین 
مرحوم کاظمی آشتیانی

پرونده ویژه
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پرونده 
ویژه

ــادی  ــلول های بنیـ ــی سـ ــی و عمومـ ــای خصوصـ بانک هـ
ــی و  ــادی جنینـ ــلول های بنیـ ــک سـ ــاف و بانـ ــد نـ بنـ
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــه فعالیت هایـ ــی از جملـ ــوان القایـ پرتـ
ـــی  ـــده اصل ـــوار کنن ـــان و هم ـــگران روی ـــت پژوهش ـــه هم ب
ـــده  ـــی ش ـــتیانی عملیات ـــی آش ـــر کاظم ـــیر دکت ـــن مس ای

اســـت.
دکتـــر ســـعید کاظمـــی آشـــتیانی ۱۴ دی ســـال 
ـــه اهلل  ـــتان بقی ـــی در بیمارس ـــه قلب ـــل عارض ـــه دلی ۱3۸۴ ب

االعظم)عـــج( تهـــران دعـــوت حـــق را لبیـــک گفـــت.

وقتی که دیرباورها هم باور کردند
موفقیت هـــای مرحـــوم کاظمـــی آشـــتیانی در عرصـــه 
فنـــاوری ســـلول های بنیـــادی و درمـــان نابـــاروری، 
محصـــول دانـــش، کار شـــبانه روزی، ایمـــان و بـــاور بـــه 
توانســـتن و روحیـــه جهـــادی اســـت. اصالـــت، ریشـــه دار 
ـــار  ـــی در آث ـــای داخل ـــه توانایی ه ـــق ب ـــاور عمی ـــودن و ب ب
برجای مانـــده از کاظمـــی آشـــتیانی مـــوج می زنـــد 
به جایـــی رســـاند کـــه  را  او  کار  ویژگـــی  و همیـــن 

ـــد  ـــیر رش ـــران در مس ـــد« ای ـــاور کردن ـــم ب ـــا ه »دیرباوره
علمـــی قرارگرفتـــه اســـت.

فعالیت هـــای  هم اکنـــون  رویـــان  پژوهشـــگاه 
پژوهشـــی خـــود را در قالـــب ســـه پژوهشـــکده »علـــوم 
تولیدمثـــل«، »زیست شناســـی و فنـــاوری ســـلول های 
بنیـــادی« و »زیســـت فناوری« دنبـــال کـــرده، همچنیـــن 
ـــاروری،  ـــان ناب ـــی درم ـــوق تخصص ـــز ف ـــه مرک ـــق س از طری
ـــاران  ـــه بیم ـــود را ب ـــات خ ـــت، خدم ـــی و دیاب ـــلول درمان س
ارایـــه می کنـــد. ناگفتـــه پیداســـت بـــا توجـــه بـــه ایـــن 
کـــه یکـــی از مهم تریـــن و حیاتی تریـــن مســـایل مهـــم 
کشـــور، بـــا توجـــه بـــه ترکیـــب جمعیـــت، فرزنـــدآوری 
ــه آن در  ــه زیرمجموعـ ــگاهی و موسسـ اســـت، جهاددانشـ
ـــی  ـــش اساس ـــم نق ـــم ه ـــاله مه ـــن مس ـــل ای ـــه ح ـــک ب کم

دارد.
مرحـــوم کاظمـــی آشـــتیانی همچنیـــن یـــک عضـــو 
وفـــادار بـــود و عقایـــد خـــاص خـــود را دربـــاره تمرکـــز 
ـــژه  ـــخصیت او را به وی ـــه ش ـــت ک ـــش داش ـــر کار و هدف ب
از  بســـیاری  بـــا  مقایســـه  در  مســـئولیت پذیری  در 

مدیـــران هم تـــرازش، بســـیار متفـــاوت می کـــرد. او 
در تمـــام دوران فعالیتـــش، در جهاددانشـــگاهی خدمـــت 
ـــد  ـــه می خواه ـــی ک ـــت هرکس ـــاد داش ـــون اعتق ـــرد؛ چ ک
ـــودش  ـــف خ ـــد تکلی ـــد، بای ـــی کار کن ـــاد انقاب ـــن نه در ای
ـــی  ـــا« ماندن ـــه در »اینج ـــد ک ـــن کن ـــودش روش ـــا خ را ب
ـــف،  ـــز مختل ـــت در مراک ـــود فعالی ـــد ب ـــرا معتق ـــت؛ زی اس
ــه  ــرد؛ بـ ــذاری را از او می گیـ ــرای اثرگـ ــز الزم بـ تمرکـ
همیـــن خاطـــر همـــه پیشـــنهادهای کاری بخـــش 
ـــادی  ـــف کار در نه ـــودش را وق ـــرد و خ ـــی را رد ک خصوص

عمومـــی کـــرد.
ــه  ــری کـ ــن »رویـــش انقـــاب«، تعبیـ ــف ایـ در وصـ
ــت اهلل  ــرت آیـ ــامی، حضـ ــاب اسـ ــم انقـ ــر معظـ رهبـ
خامنـــه ای )مدظله العالـــی( بـــرای او بـــه کار بردنـــد، 
ــه  ــن زمینـ ــت؛ در همیـ ــت و نوشـ ــوان گفـ ــیار می تـ بسـ
کتـــاب »روایـــت یـــک رویـــش« نیـــز توســـط ســـازمان 
ــی  ــر مائـ ــم ناصـ ــا قلـ ــگاهی و بـ ــارات جهاددانشـ انتشـ
ـــورانگیز  ـــات ش ـــن حی ـــی از ای ـــه زوایای ـــه ب منتشـــر شـــده ک

پرداختـــه شـــده اســـت.

ـــگاه  ـــان، در دانش ـــکده روی ـــران و پژوهش ـــکی ای ـــوم پزش عل
تربیـــت مـــدرس بـــه ادامـــه تحصیـــل در رشـــته »علـــوم 
تشـــریح« بـــا گرایـــش »جنین شناســـی« پرداخـــت و در 
ـــه  ـــذ درج ـــه اخ ـــق ب ـــاز موف ـــه ممت ـــا رتب ـــال ۱3۷۶ ب س

دکتـــری شـــد.

نقش راهبردی کاظمی آشتیانی در 
هدایت تحت تولید سلول های بنیادی، 

شبیه سازی و درمان ناباروری
ـــد  ـــبب ش ـــاال س ـــی ب ـــوان مدیریت ـــار و ت ـــوش سرش ه
ـــت  ـــوزه مدیری ـــود در دو ح ـــی خ ـــاه زندگ ـــا در دوران کوت ت
و علـــم، موفقیت هـــای چشـــمگیری همچـــون گســـترش 
ـــر  ـــد و تکثی ـــاروری، تولی ـــان ناب ـــرفته درم ـــای پیش روش ه
و انجمـــاد ســـلول های بنیـــادی جنینـــی و همانندســـازی 

ـــد. ـــم بزن ـــات را رق ـــگ( حیوان )کلونین
عرصه هـــای  در  کشـــورمان  پرچـــم  اهتـــزاز  در  او 
ـــور  ـــرفت ها، حض ـــن پیش ـــت ای ـــا ثب ـــی ب ـــی بین الملل علم
در کنگره هـــای متعـــدد بین المللـــی و ابتـــکار برگـــزاری 
ـــی  ـــاد نرفتن ـــهمی از ی ـــان« س ـــی روی ـــنواره بین الملل »جش

دارد.
کاظمـــی آشـــتیانی در طـــول حیـــات خـــود، عـــاوه 
ـــت،  ـــگاهی داش ـــه در جهاددانش ـــدگاری ک ـــات مان ـــر خدم ب
ــت  ــت تحـ ــرد در هدایـ ــردی و منحصربه فـ ــی راهبـ نقشـ
تولیـــد ســـلول های بنیـــادی، شبیه ســـازی و درمـــان 

نابـــاروری در ســـطح کشـــور و ایفـــا کـــرد.
یکـــی از ویژگی هـــای بـــارز کاظمـــی آشـــتیانی، 
توجـــه وی بـــه کاربـــردی کـــردن دانـــش و فنـــاوری در 
ــتیانی  ــی آشـ ــود. کاظمـ ــان بـ ــت و درمـ ــوزه بهداشـ حـ
ــی  ــه مقاله نویسـ ــدود بـ ــود را محـ ــای خـ ــت گران بهـ وقـ
و شـــرکت در همایش هـــا و کنگره هـــا نکـــرد؛ گرچـــه 
ــا  ــود امـ ــت او بـ ــا فعالیـ ــی از صدهـ ــز بخشـ ــا نیـ این هـ
بیشـــتر تاشـــش را صـــرف عملـــی کـــردن علـــم خـــود 

کـــرد.
ــوع  ــه موضـ ــا ورود بـ ــدگار« بـ ــره مانـ ــن »چهـ ایـ
ســـلول های بنیـــادی کـــه بحـــث بســـیار مهمـــی 
بـــود تصمیـــم درســـتی گرفـــت. ایـــن کار در زمانـــی 
ــروع  ــا هـــم شـ ــه در دنیـ ــد کـ ــروع شـ ــان شـ در رویـ
 شـــده بـــود و امـــروزه ایـــران در میـــان چنـــد کشـــور 
ــادی  ــلول های بنیـ ــم سـ ــه علـ ــا در زمینـ ــرح دنیـ مطـ

ــرار دارد. قـ
ـــه  ـــش از هم ـــت مدیریت ـــه تح ـــبرد مجموع ـــرای پیش ب
فرصت هـــای ســـالم و محققـــان عاقه منـــد اســـتفاده 
می کـــرد. انجـــام چندیـــن طـــرح تحقیقاتـــی ملـــی، 
ـــنواره  ـــد دوره جش ـــزاری چن ـــگاه ها، برگ ـــس در دانش تدری
راه انـــدازی  کتـــاب،  نـــگارش  رویـــان،  بین المللـــی 
گروه هـــای پژوهشـــی در شـــاخه های مختلـــف علـــوم 
ســـردبیری  علمـــی،  جشـــنواره های  داوری  پزشـــکی، 
ـــدد  ـــاالت متع ـــاپ مق ـــه و چ ـــی پژوهشـــی یاخت ـــه علم مجل
در مجـــات علمـــی داخلـــی و خارجـــی و راه انـــدازی 
گروه هـــای پژوهشـــی در شـــاخه های مختلـــف علـــوم 
ـــتیانی  ـــی آش ـــته کاظم ـــات برجس ـــر اقدام ـــکی، از دیگ پزش

اســـت.
شبیه ســـازی  انســـان،  در  آزمایشـــگاهی  بـــاروری 
انجمـــاد ســـلول  اهلـــی،  در حیوانـــات  تولیدمثلـــی 
جنســـی و جنیـــن انســـان، تشـــخیص ژنتیکـــی قبـــل از 
النـــه گزینـــی، مهندســـی بافـــت، تولیـــد پروتئین هـــای 
نوترکیـــب، تولیـــد و جداســـازی انـــواع ســـلول های 
ــد  ــاف، تولیـ ــد نـ ــاالن و بنـ ــی بزرگ سـ ــادی جنینـ بنیـ
ــب  ــت، طـ ــای تراریخـ ــد بزهـ ــی تولیـ ــای دامـ جنین هـ
پیونـــد بـــا اســـتفاده از ســـلول درمانـــی، تاســـیس 
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ــه  ــاد ب ــن نه ــوآوری و اندیشــه باشــد. ای ــاوری، ن حــوزه فن
ــک الگــوی مناســب در حــوزه  ــه ی ــرده ک نحــوی عمــل ک

ــع باشــد. ــم ناف عل
وی بــا بیــان این کــه در ســال های اولیــه انقــاب، 
جهاددانشــگاهی بــا موقعیت شناســی به موقــع نیازهــا را 
شناســایی و بــرای رفــع آن هــا اقــدام می کــرد و بــه الگــوی 
علمــی و کاربــردی نافــع بــرای کشــور و شــرکت های 
ــی  ــوال مهم ــرد: س ــار ک ــد، اظه ــل ش ــان تبدی دانش بنی
ــن  ــیم ای ــته باش ــه داش ــه آن توج ــه ب ــد همیش ــه بای ک
ــه  ــه چ ــن کلم ــگاهی و ای ــت جهاددانش ــه حرک ــت ک اس
ــا دارد؛  ــایر حرکت ه ــا س ــی ب ــی و فرهنگ ــاوت محتوای تف
بنابرایــن اگــر بــه ایــن ســوال درســت جــواب ندهیــم بعضــا 
ــی  ــاوت هویت ــر تف ــم و اگ ــدا می کنی ــی پی ــکاالت هویت اش

ــی  ــا ســایر نهادهای جهاددانشــگاهی را درســت نشناســیم ب
ــد ممکــن اســت  ــا دارن ــا م کــه مأموریت هــای مشــترکی ب

ــویم. ــوازی کاری ش ــار م دچ
رییــس جهاددانشــگاهی بــا تاکیــد بــر این کــه در 
جهاددانشــگاهی دو کلمــه مفهــوم جهــاد و مفهــوم دانشــگاه 
ــه تشــریح ویژگی هــای کار جهــادی  ــم، ب را پررنــگ کرده ای
پرداخــت و گفــت: جهاددانشــگاهی ســه ویژگــی شــاخص 
ــه هــر تاشــی جهــاد  دارد. هــر حرکتــی جهــاد نیســت. ب
پرتــاش  و  خســتگی ناپذیر  جهــادی  کار  نمی گوینــد؛ 
ــتن  ــار داش ــتگی و ایث ــر از خودگذش ــی دیگ ــت. ویژگ اس
ــرای  ــه ب ــتگی ناپذیری ک ــاش خس ــر ت ــت پ ــت. حرک اس
ــر  ــت پ ــه حرک ــت بلک ــاد نیس ــم جه ــام می دهی ــود انج خ
ــم  ــام می دهی ــار انج ــا ایث ــه ب ــتگی ناپذیری ک ــاش خس ت

ــکل  ــه ش ــار ب ــد ایث ــگاهی بای ــت. در جهاددانش ــاد اس جه
جــدی دیــده شــده باشــد. اینکــه در کام می گوییــم 
کســی کــه بــرای خانــواده تــاش می کنــد مثــل مجاهــدت 

ــت. ــن معناس ــه همی ــت ب در راه خداس
دیگــر  ویژگــی  فیروزآبــادی  دهقانــی  دکتــر 
ــدان  ــز ب ــاب نی ــم انق ــر معظ ــه رهب ــگاهی ک جهاددانش
ــرد و گفــت:  ــل ک ــه تحلی ــد را این گون ــد دارن اشــاره و تأکی
ــدا  ــا پی ــع معن ــمن و مان ــک دش ــر ی ــط در براب ــاد فق جه
می کنــد. جایــی کــه پــول، کار، رفــاه و... وجــود دارد جهــاد 
ــاً  ــم، قطع ــادی کنی ــرار اســت کار جه ــر ق ــدارد. اگ ــا ن معن
ــا نتیجــه  ــج اســت، ام ــر از ســختی، گرفتــاری و درد و رن پ
ــل داده  ــردم تحوی ــه م ــزرگ ب ــک کار ب ــه ی ــت ک ــن اس ای
شــود. اگــر ایــن ســه ویژگــی در کنــار حرکــت بــه خاطــر 

برنامه هــای گرامیداشــت ســالگرد تشــکیل  امســال 
ــاه  ــرداد م ــن ۱۶ م ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــگاهی ب جهاددانش
ــوعای  ــا روز تاس ــارن آن ب ــرم و تق ــاه مح ــه اول م در ده

ــد. ــزار ش ــرر برگ ــد مق ــر از موع ــینی )ع(، زودت حس
در همیــن راســتا پوســتر چهــل و دومیــن ســالگرد 
»جهاددانشــگاهی  شــعار  بــا  جهاددانشــگاهی  تشــکیل 

ــط  ــران« در اداره کل رواب ــگان ای ــوآورِی نخب ــت بوم ن زیس
عمومــی جهاددانشــگاهی رونمایــی شــد.

جهاددانشــگاهی از زمــان تشــکیل در ۱۶ مردادمــاه 
۱3۵۹ تــا بــه امــروز در مســیر دســتیابی بــه علــم و دانــش 
روز قــدم برداشــته اســت و ایــن نهــاد برخاســته از انقــاب 
فرهنگــی در دوره جدیــد مدیریــت خــود ایجــاد یــک 
ــت  ــران را در اولوی ــگان ای ــرای نخب ــوآوری ب ــت بوم ن زیس

ــت. ــرار داده اس ــا ق برنامه ه
توســط  نــوآوری  زیســت بوم  ایــن  بــه  توجــه 
ــد،  ــام »تولی ــا ن ــه ب ــالی ک ــم در س ــگاهی آن ه جهاددانش
ــت،  ــده اس ــذاری ش ــن« نام گ ــتغال آفری ــان و اش دانش بنی
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــت دارد ک ــت اهمی از آن جه
ــه موضــوع بومی ســازی  ــژه ای ب ــد وی ــر تاکی ســال های اخی
دانــش و اســتفاده از پتانســیل نخبــگان و اســتعدادهای برتر؛ 
ــای  ــاق؛ ارتق ــان خ ــرکت های دانش بنی ــوان ش ــای ت ارتق
ــا  ــی ب ــای مل ــل چالش ه ــور و ح ــوآوری کش ــت بوم ن زیس

اســتفاده از راهکارهــای فناورانــه داشــته اند.
مراســم گرامیداشــت چهــل و دومیــن ســالگرد تشــکیل 
ــاد  ــن نه ــه ای ــران نمون ــر از جهادگ جهاددانشــگاهی و تقدی
بــا حضــور دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی رییــس 
جهاددانشــگاهی، معاونــان ایــن نهــاد و روســای واحدهــای 
و  علــم  دانشــگاه  در  مردادمــاه   ۴ سه شــنبه  ســازمانی 

ــد. ــزار ش ــگ برگ فرهن
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی در ایــن مراســم بــا تبریــک 
ایــن روز بیــان کــرد: زمانــی کــه در مــورد جهاددانشــگاهی 
ــن ســازمان نظامــی را  ــد بتوانیــم در ای حــرف می زنیــم بای
ــد  ــی باش ــت بوم و محل ــک زیس ــد ی ــه بتوان ــم ک ــا کنی برپ
بــرای زندگــی، رشــد و نمــو تمــام نخبگانــی کــه بــه کشــور 

عاقــه دارنــد.
ســالروز  تبریــک  ضمــن  جهاددانشــگاهی   رییــس 
تشــکیل جهاددانشــگاهی گفــت: پــس از انقــاب اســامی، 
کاِر گروهــی در حــوزه علــم توســط جهاددانشــگاهی معنــا 
ــب در  ــوی مناس ــت الگ ــته اس ــاد توانس ــن نه ــت. ای گرف

برگزاری چهل و دومین سالگرد تشکیل این نهاد

جهاددانشگاهی زیست بوم رشد و نِمو 
نخبگان نوآور می شود

گزارش ویژه



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

24

w
w

w.
ac

ec
r.a

c.
ir

25
گزارش
ویـژه

18
ه8

مار
│ش

وم
و س

ت 
یس

ل ب
سا

معرفی جهادگران نمونه
در پایان مراسم جهادگران نمونه معرفی و تقدیر شدند.

حوزه معاونت پژوهش و فناوری
ــوم  ــکده عل ــس پژوهش ــی زاده ... ریی ــد کمال ◄محم

ــی ــانی و اجتماع ــوم انس ــگاه عل ــانی پژوهش انس
پژوهشــی  گــروه  مدیــر   ... غامــی  ◄علیرضــا 

صنعــت و  علــم  الکترومکانیــک 
◄احمــد مولــودی ... مدیــر گــروه پژوهشــی مــواد 

ســازمان خراســان رضــوی
ــی  ــات تخصص ــز خدم ــر مرک ــی ... مدی ــی کریم ◄عل

ــریف ــی ش ــازمان صنعت ــوژی س متال
◄مهرداد آقایاری ... کارشناس سازمان خواجه نصیرالدین طوسی

ــروه  ــر گ ــی ... مدی ــمی گرج ــادات هاش ◄عصمت الس
ــد ــکده معتم ــتان پژوهش ــای پس بیماری ه

◄یاســر تهمتنــی ... عضــو هیــات علمــی و مدیــر 
ــر  ــر واگی ــای غی ــه و بیماری ه ــوم پای ــات عل ــروه تحقیق گ

ــان ــگاه روی پژوهش
پژوهشــی  گــروه  مدیــر   ... اســکندری  ◄مهــدی 
ــی ــواد معدن ــراوری م ــواد پژوهشــکده ف ــو م ــوژی نان تکنول
... مدیــر مرکــز خدمــات  زاده  ◄حســین حســین 

خوزســتان ســازمان  پزشــکی  تخصصــی 
◄علی سلیمی ... کارشناس آزمایشگاه پژوهشگاه ابن سینا

آبزیــان  تغذیــه  کارشــناس  هنروریــا...  ◄حمیــد 
مازنــدران

◄محمدباقــر علــی پــور ... مدیــر اداره پشــتیبانی 
خدمــات پژوهشــی دفتــر مرکــزی

علمــی  هیــات  عضــو   ... شــیخی  زهــرا  ◄دکتــر 
هی نشــگا ا د د جها

حوزه معاونت آموزش و کارآفرینی
◄افسون نیازبخش ... معاون آموزشی اصفهان

◄محمدحســام پورعنقــاء ... مدیــر گــروه برنامه ریــزی، 
نظــارت و توســعه آموزشــی ســازمان کرمانشــاه

◄امیــر علیــزاده خالدآبــاد ... کارشــناس خدمــات 
آموزشــی آذربایجــان غربــی

◄آزاده لیاپرست ... رییس علمی کاربردی زنجان
◄اعظم یارپرور ... کارشناس آمار و اطاعات دفتر مرکزی
◄فهیمــه ملکوتــی ... مدیــرکل برنامه ریــزی آموزشــی، 

نظــارت و ســنجش دانشــگاه علــم و فرهنــگ
ــی  ــاون آموزش ــی ... مع ــور طهران ــی پ ــد یاس ◄حمی

ــزگان هرم

حوزه معاونت فرهنگی
... مدیــر اجرایــی و هماهنگــی  ◄پرویــز اســامی 

ســازمان تهــران
ــر اطاع رســانی و فعالیت هــای  ــم مبینــی ... مدی ◄مری

ترویجی ســازمان انتشــارات
ــای  ــون فعالیت ه ــئول کان ــی ... مس ــزاز بناب ــن ب ◄امی

ــارف اســامی ســازمان آذربایجــان شــرقی ــی و مع قرآن
◄مریــم رســولی ... مدیــر گــروه نیازســنجی و بررســی 

ــر مرکــزی ــای فرهنگــی دفت طرح ه

حوزه معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع
ــی  ــور مال ــر ام ــی ... مدی ــی ســیاه پیران ــری نعمت ◄کب

ــیمیایی ــع ش ــعه صنای پژوهشــکده توس
◄ســعید طهماســبی ... مدیــر اداره امــور مالــی ســازمان 

ــوم پزشــکی تهران عل
◄معصومــه خادمــی خالــدی ... مدیــر اداره امــور اداری 

و عمومــی شــهید بهشــتی
◄مهــدی یزدیــان ... سرپرســت حــوزه پشــتیبانی 

ــزد ــر ی ــم و هن ــگاه عل دانش
ــزار و  ــر اداره نرم اف ــو ... مدی ــزه ل ــاس حم ــام عب ◄غ

ــی ــات علم ــز اطاع ــرویس ها مرک ــتیبانی س پش
◄علی تابش ... خدمات مرکز افکار سنجی

◄صدیقه السادات خاتمی ... مدیر اداری البرز
◄معصومــه یعقوبــی ... مدیــر اداره نگهداشــت و جبــران 

خدمــات ســرمایه انســانی دفتــر مرکــزی

حوزه معاونت هماهنگی و امور مجلس، حوزه 
ریاست، روابط عمومی

◄یــداهلل بیــات ... متصــدی اطاعــات و نگهبانــی 
ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور

◄محمــد یاســمی... مدیــر اداره ارتبــاط بــا مخاطبیــن 
دفتــر مرکــزی

◄علــی شــکری نــازک کار ... مدیــر دفتــر حــوزه 
ریاســت دفتــر مرکــزی

حوزه تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان
◄مرتضی ضرابی ... مدیرعامل شرکت بن یاخته های رویان

روسای واحدهای سازمانی
ــازمانی  ــد س ــس واح ــدری ... ریی ــد حی ــر محم ◄دکت

ــم ــتان ق ــگاهی اس ــس جهاددانش ریی
◄دکتــر مهــدی ژیــان پــور ... رییــس واحــد ســازمانی 

رییــس جهاددانشــگاهی اســتان اصفهــان

نقش آفرینی جهاددانشگاهی به عنوان متولی نظام 
نوآوری در کشور

گفتنـــی اســـت، هم زمـــان بـــا برگـــزاری مراســـم 
ــگاهی،  ــکیل جهاددانشـ ــالگرد تشـ ــن سـ ــل و دومیـ چهـ
گردهمایـــی روســـای واحدهـــای ســـازمانی ایـــن نهـــاد 
ـــای  ـــای واحده ـــان و روس ـــس، معاون ـــور ریی ـــا حض ـــز ب نی
ســـازمانی جهاددانشـــگاهی در دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ 

برگـــزار شـــد.
از  مراســم  ایــن  در  فیروزآبــادی  دهقانــی  دکتــر 
بــرد  نــام  گفتمــان  یــک  به عنــوان  جهاددانشــگاهی 
کــه بایــد به عنــوان متولــی نظــام نــوآوری در کشــور 

کنــد. نقش آفرینــی 
ــه  رییــس جهاددانشــگاهی در ادامــه ایــن گردهمایــی ب
ــاد پرداخــت و برخــی  ــن نه آسیب شناســی فعالیت هــای ای
از روســای واحدهــای ســازمانی نیــز دیدگاه هــای خــود در 

یــن رابطــه بیــان کردنــد.

ــدت  ــون به ش ــز اکن ــه نی ــه جامع ــرد ک ــورت گی ــدا ص خ
بــه آن نیــاز دارد، اتفاق هــای مبارکــی رخ خواهــد داد. 
ــان و  ــه ایــن موضــوع بایــد موردتوجــه مــن، معاون توجــه ب
ــدا  ــای خ ــه رض ــرد. هنگامی ک ــرار گی ــران ق ــایر جهادگ س
موردتوجــه باشــد، تحمــل ســختی ها ســهل می شــود.

ــد  ــک می کن ــدا کم ــه خ ــه ب ــرد: توج ــح ک وی تصری
ــدا  ــرای خ ــت ب ــیم. حرک ــق باش ــف موف ــات مختل در اقدام
ــر  ــرای ه ــان تر از کار ب ــی آس ــت و حت ــاده اس ــیار س بس
ــه  ــت ک ــری اس ــه، جهادگ ــر نمون ــت؛ جهادگ ــری اس بش
ــه و  ــت، در کار ایثارگران ــش اس ــه پی ــگری از هم در تاش
ــردن  ــارزه ک ــدا و در مب ــرای خ ــتگی، کار ب ــود گذش از خ
ــه  ــع از هم ــتن موان ــداف و برداش ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
جلوتــر اســت. اگــر هرکــدام از جهادگــران بــه ایــن مــوارد 
توجــه کننــد، جهادگــر برتــر می شــوند. مــن دســت چنیــن 

افــرادی را می بوســم.
ــودن  ــاله دانشــگاهی ب ــه مس ــس جهاددانشــگاهی ب ریی
جهاددانشــگاهی اشــاره کــرد و گفــت: در انقــاب مفاهیمــی 
بــرای مثــال جهــاد  پیــدا کــرد.  از جهــاد گســترش 
ــن  ــی از مقدس تری ــاورزی و... . یک ــاد کش ــازندگی، جه س
مفاهیمــی کــه همیشــه مــورد توجــه رهبــر انقــاب بــوده و 

به طــور خــاص حمایت شــده جهاددانشــگاهی اســت.
وی ادامــه داد: در اینکــه مفهــوم دانشــگاه را بــه مفهــوم 
جهــاد وصــل کنیــم، دانشــگاه صرفــاً یــک مــکان فیزیکــی 
هویــت  به عنــوان  دانشــگاه  بلکــه  نیســت  آموزشــی  و 
ــت بوم  ــد و زیس ــات جدی ــوآوری و خدم ــگ، ن ــم، فرهن عل
ــورد  ــی در م ــن وقت ــگان کشــور مطــرح اســت؛ بنابرای نخب
ــن  ــم در ای ــد بتوانی ــم بای ــرف می زنی ــگاهی ح جهاددانش
ســازمان و سیســتم نظامــی را برپــا کنیــم کــه بتوانــد یــک 
ــام  ــو تم ــد و نم ــی و رش ــرای زندگ ــی ب ــت بوم و محل زیس
ــی  ــد، باشــد؛ نخبگان ــه دارن ــه کشــور عاق ــه ب ــی ک نخبگان
کــه حاضرنــد بــا حرکــت خســتگی ناپذیر و جهــادی و 
مبــارزه بــا دشــمن در مســیر خــدا بــه رشــد کشــور کمــک 

ــد. کنن
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی اظهــار کــرد: شــرایط بایــد 

بــه نحــوی باشــد کــه حضــور افتخــاری، عضویــت، مهمــان 
شــدن در جهاددانشــگاهی بــرای اهالــی دانشــگاه های 

ــک آرزو باشــد. ــر ی ــگان کشــورهای دیگ ــران و نخب ای

منتظر طرح های پیشنهادی
 در تدوین برنامه هفتم توسعه 

جهاددانشگاهی هستیم
دکتــر عیســی علیــزاده معــاون هماهنگــی و امــور 
ــا اشــاره  مجلــس جهاددانشــگاهی در ادامــه ایــن مراســم ب
ــاه  ــه مردادم ــنه ای ک ــنت های حس ــی از س ــه یک ــه این ک ب
هرســال در جهاددانشــگاهی انجــام می شــود، انتخــاب 
ــز  ــال نی ــت: امس ــت، گف ــه اس ــران نمون ــی جهادگ و معرف
ــف  ــای مختل ــوی واحده ــه از س ــری ک ــوع 2۸۴ نف از مجم
به عنــوان  نفــر   3۸ شــدند،  معرفــی  جهاددانشــگاهی 

جهادگــر برتــر انتخــاب شــدند. البتــه از تمامــی افــرادی کــه 
ــد  ــه را دارن شایســتگی حضــور در لیســت جهادگــران نمون
امــا بــه دلیــل محدودیت هــا امــکان انتخــاب آن هــا فراهــم 

ــم. ــوزش می طلبی ــد، پ نش
ــگاهی  ــس جهاددانش ــور مجل ــی و ام ــاون هماهنگ مع
ــه  ــن برنام ــه اینکــه در حــال تدوی ــا اشــاره ب ــه ب در ادام
گفــت:  هســتیم،  جهاددانشــگاهی  توســعه  هفتــم 
ــت ســیزدهم برنامــه ششــم را طراحــی  ــا دول متناســب ب
خواســته  جهاددانشــگاهی  واحدهــای  از  و  کرده ایــم 
شــده در مــورد اهــداف فــرا بخشــی، برنامه هــا و ... 
ــون  ــد. تاکن ــام کنن ــود را اع ــای خ پیشــنهادها و طرح ه
بخشــی از پیشــنهادها دریافــت شــده و همــکاران جهــاد 
ــرات  ــا و نظ ــد برنامه ه ــت دارن ــاه فرص ــان مردادم ــا پای ت

ــد. ــام کنن ــود را اع خ
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دیدگاه های مسئوالن کشوری و استانی از 
دستاوردهای جهاددانشگاهی

سخن نگاشت

■ امسال نیز در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل 
جهاددانشگاهی، مسئوالن کشوری و استانی  از دستاوردهای 

جهاددانشگاهی در عرصه های مختلف سخن گفتند.

در پرونده  #سخن_نگاشت_42 به بررسی دیدگاه های 

نایندگان مجلس، استانداران، نایندگان ولی فقیه و امئه ی 

جمعه، نایندگان خربگان رهربی، شخصیت های علمیـ  سیاسی 

برجسته درباره ی تالش  ها در جهاددانشگاهی پرداخته شد.
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سخــن 
نگاشت

جهاددانشگاهی »نقشه راه« ۴۰ ساله 
دوم خود را ترسیم کند 

ـــاب  ـــی انق ـــورای عال ـــو ش ـــی عض ـــدی عراق ـــود محم ـــلمین محم  حجت االسام والمس
فرهنگـــی بـــا اشـــاره بـــه مســـئولیت و رســـالت مهـــم جهاددانشـــگاهی در حوزه هـــای 
ـــه راه ۴۰  ـــد نقش ـــاد بای ـــن نه ـــرد: ای ـــد ک ـــی و ... تاکی ـــی، پژوهش ـــی، فرهنگ ـــف علم مختل

ـــد. ـــف کن ـــود را مضاع ـــادی خ ـــای جه ـــیم و فعالیت ه ـــود را ترس ـــال دوم خ س
ـــاد،  ـــن نه ـــکیل ای ـــفه تش ـــه فلس ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــاب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــو ش عض
ـــن دو کلمـــه  ـــاد و دانشـــگاه تشـــکیل شـــده و همی گفـــت: جهاددانشـــگاهی از دو کلمـــه جه

ـــد. ـــخص می کن ـــاد را مش ـــن نه ـــت ای ـــرد و هوی ـــت و کارک ماهی
ـــه ســـپاه، بســـیج ســـازندگی و ...  ـــا از جمل ـــل انقـــاب بســـیاری نهاده ـــزود: در اوای وی اف
ـــگاه ها  ـــرای دانش ـــد و ب ـــف یافتن ـــای مختل ـــی در حوزه ه ـــدام ماموریت ـــد و هرک ـــکیل ش تش
ـــد  ـــگاهی بتوانن ـــای دانش ـــه نیروه ـــدف ک ـــن ه ـــا ای ـــد ب ـــیس ش ـــگاهی تاس ـــم جهاددانش ه

ـــد. ـــن کنن ـــاب عجی ـــای انق ـــداف و ارزش ه ـــا اه ـــان دانشـــگاه را ب از درون خودش
ــس  ــت، هیچ کـ ــرد: هیچ وقـ ــد کـ ــی تاکیـ ــدی عراقـ ــلمین محمـ حجت االسام والمسـ
ـــن  ـــود ای ـــاز ب ـــد و نی ـــی کن ـــامی و انقاب ـــگاه را اس ـــد دانش ـــگاه نمی توان ـــرون دانش از بی
ــگاهی  ــه جهاددانشـ ــم بـ ــالت مهـ ــن رسـ ــرد و ایـ ــورت گیـ ــگاه ها صـ کار از درون دانشـ

ـــد. ـــذار ش واگ
عضـــو شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی گفـــت: هـــدف دیگـــر از تشـــکیل 
ــی و  ــی و پژوهشـ ــد علمـ ــه در بعـ ــگاه ها چـ ــول در دانشـ ــاد تحـ ــگاهی، ایجـ جهاددانشـ
ـــام  ـــای ام ـــا رهنموده ـــبختانه ب ـــود و خوش ـــی ب ـــی و سیاس ـــی و فرهنگ ـــد انقاب ـــه در بع چ
ـــم  ـــای مه ـــت ه ـــن ماموری ـــاب ای ـــل انق ـــان اوای ـــی در هم ـــای جـــوان و انقاب راحـــل، نیروه
را بـــر عهـــده گرفتنـــد و جهاددانشـــگاهی از دل دانشـــگاه ها جوشـــید و تحـــول جـــدی 

ــد. ــاز شـ ــگاه ها آغـ در دانشـ
ـــول  ـــاد در ط ـــن نه ـــت: ای ـــری گف ـــرگان رهب ـــس خب ـــاه در مجل ـــردم کرمانش ـــده م نماین
ســـال های فعالیـــت خـــود کارهـــای بزرگـــی را بـــرای کشـــور در حوزه هـــای مختلـــف 

ـــت. ـــوده اس ـــف ب ـــاد مختل ـــال در ابع ـــای فع ـــی از ارگان ه ـــام داده و یک انج
ـــاله  ـــل و دو س ـــر چه ـــه عم ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــدی عراق ـــلمین محم حجت االسام والمس
ـــت و  ـــاد اس ـــن نه ـــد ای ـــوغ و رش ـــا دوران بل ـــالگی عم ـــت: چهل س ـــگاهی، گف جهاددانش
همان طـــور کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری در چهل ســـالگی انقـــاب در پیـــام "گام دوم" 
ـــد  ـــیم کردن ـــال دوم را ترس ـــل س ـــه راه چه ـــته و نقش ـــاله اول داش ـــه چهل س ـــگاه ب ـــک ن ی

ـــد. ـــام ده ـــدام را انج ـــن اق ـــم ای ـــگاهی ه ـــه جهاددانش ـــت ک ـــاز اس نی
ـــا  ـــد ب ـــگاهی بای ـــای جهاددانش ـــزود: نیروه ـــی اف ـــاب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــو ش عض
ـــا  ـــرده ت ـــیم ک ـــود را ترس ـــال دوم خ ـــل س ـــه راه چه ـــته، نقش ـــال گذش ـــل س ـــی چه ارزیاب
ـــوده  ـــی ب ـــاد انقاب ـــن نه ـــاد ای ـــفه ایج ـــه فلس ـــی ک ـــئولیت بزرگ ـــالت و مس ـــد رس بتوانن

اســـت را به خوبـــی انجـــام دهنـــد.

عملی کردن رهنمودهای 
مقام معظم رهبری در تحقق 

شعار سال از رسالت های 
جهاددانشگاهی است

ــال  ــرد: امسـ ــار کـ ــران اظهـ آیـــت اهلل کاظـــم صدیقـــی امام جمعـــه موقـــت تهـ
بنـــام ســـال تولیـــد، دانش بنیـــان و اشـــتغال آفریـــن نام گـــذاری شـــده و رســـالت 
ــن  ــری در ایـ ــم رهبـ ــام معظـ ــای مقـ ــردن رهنمودهـ ــی کـ ــگاهی عملـ جهاددانشـ

زمینـــه اســـت.
ــاره بـــه ایـــن کـــه تولیـــد و دانش بنیـــان  ــا اشـ امام جمعـــه موقـــت تهـــران بـ
ـــگاهی  ـــت: جهاددانش ـــت، گف ـــت اس ـــز اهمی ـــیار حای ـــور بس ـــرای کش ـــد ب ـــردن تولی ک
ــی و  ــاورزی، صنعتـ ــه کشـ ــی در زمینـ ــای علمـ ــی در حوزه هـ ــتاوردهای خوبـ دسـ
… دارد و بایـــد همـــواره تـــاش کنـــد کشـــور عقب ماندگـــی در ایـــن حوزه هـــا 

نداشـــته باشـــد.
ــاد و  ــاز ایجـ ــام ره زمینه سـ ــه نفـــس قدســـی امـ ــه ایـــن کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
توســـعه نهادهـــای موثـــر در انقـــاب اســـامی بـــود اظهـــار داشـــت: نهال هایـــی 
کـــه بـــه دســـت امـــام خمینـــی )ره( غـــرس شـــده اند، همـــه بـــه بـــار نشســـتند و 

بـــه نهادهـــای تأثیرگـــذار کشـــور تبدیـــل شـــدند.
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــگاهی از نهادهای ـــرد: جهاددانش ـــان ک ـــی خاطرنش ـــت اهلل صدیق آی
ــل  ــی مثـ ــای انقابـ ــایر نهادهـ ــت و کارش از سـ ــکل گرفـ ــام )ره( شـ ــط امـ توسـ
ســـپاه و بســـیج متفـــاوت بـــود چراکـــه محـــور فعالیـــت ایـــن نهـــاد توجـــه بـــه 
ــای  ــی در زمینه هـ ــرفت علمـ ــعه و پیشـ ــگاهی و توسـ ــی و دانشـ ــای علمـ فعالیت هـ

مختلـــف بـــود.
ــال های  ــگاهی در سـ ــت جهاددانشـ ــور فعالیـ ــه محـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــعه  ــاورزی و توسـ ــی، کشـ ــف نظامـ ــای مختلـ ــی در عرصه هـ ــعه علمـ ــه توسـ اولیـ
ـــگاهی  ـــیس جهاددانش ـــدف از تأس ـــزود: ه ـــود اف ـــی ب ـــکی و درمان ـــای پزش فعالیت ه
ایـــن بـــود کـــه حرکـــت علمـــی کشـــور بـــا جهـــاد و تـــاش نیروهـــای جهـــادی، 
ــن  ــت در ایـ ــم توانسـ ــگاهی هـ ــه جهاددانشـ ــه البتـ ــرد کـ ــتری بگیـ ــرعت بیشـ سـ

زمینـــه کارهـــای بزرگـــی را بـــه ســـرانجام برســـاند.
امام جمعـــه موقـــت تهـــران بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه روحیـــه جهـــادی بایـــد 
در جهاددانشـــگاهی حفـــظ شـــود افـــزود: بایـــد همـــواره نیروهـــای جهـــادی بـــه 
ـــد  ـــور بیافرین ـــرای کش ـــدی ب ـــد جدی ـــد امی ـــا بتوان ـــود ت ـــق ش ـــه تزری ـــن مجموع ای

و کارهـــای بزرگ تـــری بـــرای کشـــور انجـــام دهـــد.

سخنان مسئوالن کشوری و استانی جهاددانشگاهی از دستاوردهای این نهاد

جهاددانشگاهی، جهاد گونه به دنبال سخن نگاشت
رفع مشکالت کشور است

علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسامی گفت:  جهاددانشگاهی، جهاد گونه و با علم، 
فناوری، اعتقاد، مجاهدت و دانش بنیان به دنبال توسعه کشور و رفع مشکات جامعه است.

خبرگزاری  و  جهاددانشگاهی  از  بازدید  جریان  در  اسامی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
دانشجویان ایران )ایسنا( منطقه اردبیل افزود: این نهاد انقابی باید در مسیر رسالت خود پر 

فروغ حرکت کند و از وظیفه اصلی خود غافل نشود.
وی با اشاره به این که جهاددانشگاهی با یک باور جهادی و تاشی راستین در عرصه حل 
مشکات علمی کشور کوشیده است، تصریح کرد: نباید مشعل این حرکت جهادی کم فروغ 
شود و ضرورت دارد جهاددانشگاهی با حرکت در مسیر اصلی خود همچنان به رفع دغدغه های 

موجود در کشور بیندیشد و به دستگاه های اجرایی مسیر درست حرکت را نشان دهد.
کرد:  خاطرنشان  اسامی  شورای  مجلس  در  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل،  نماینده 

جهاددانشگاهی علم و دانش بنیان را با فناوری های گسترده به منصه ظهور رسانده است.
نیکزاد گفت: اغلب مسایل موجود جامعه که مراکز آموزش عالی موفق به یافتن راه حل 
برای آن نشده اند به جهاددانشگاهی واگذار شده است و این نهاد با بهره گیری از پتانسیل خود 
بهترین راهکار را پیدا کرده و در راستای حل آن تاش کرده است. اگر زمانی از این پتانسیل 

استفاده نمی شود مطمئن باشید که متولیان امر اعتقادی به فناوری و دانش بنیان ندارند.
وی با بیان این که اعتقاد راسخی به فعالیت های جهاددانشگاهی در کشور و استان اردبیل 
دارم، بیان کرد: دانشگاه ها نیز باید به وظیفه اصلی خود در حل بحران های جامعه عمل کنند. 
با چنین  امروز  از مشکات کشور می شد شاید  یکی  دانشگاه مسئول حل  هر  اگر  یقین  به 

دغدغه های بزرگی در کشور مواجه نبودیم.
دانست  اهمیت  حایز  پزشکی  حوزه  در  را  جهاددانشگاهی  اقدامات  مجلس،  نماینده  این 
حوزه  در  آن  اقدامات  و  کرده  عمل  ثمر  مثمر  استان  توسعه  در  نهاد  این  کرد:  اضافه  و 
مرکز  ایجاد  مجوز  اخذ  رویان،  ناف  خون بند  بانک  تشکیل  ناباروری،  درمان  به ویژه  درمانی 
جامع پیشگیری و درمان سرطان و ... در خور توجه است و ما بر ایفای چنین نقش هایی از 

جهاددانشگاهی امیدوار هستیم.

■□■
لزوم بهره گیری از ایده و اندیشه 

جهاددانشگاهی برای حل 
چالش های کشور

از مهم ترین  این که جهاددانشگاهی یکی  بر  تاکید  با  استاندار سمنان  محمدرضا هاشمی 
و تأثیرگذارترین مؤلفه ها و شاخصه های تحقق شعار است گفت: بهره گیری از ایده، ذهن و 

اندیشه این نهاد برای حل مسایل و چالش های کشور ضروری است.
استاندار سمنان در نشست با رییس و معاونان جهاددانشگاهی سمنان گفت: اگر بخواهیم 
را  رهبری  فرامین  اجرای  و  سال  شعار  تحقق  در  تأثیرگذار  و  مهم  شاخصه های  و  مؤلفه ها 

برشمریم، جهاددانشگاهی یکی از مهم ترین آن ها است.
وی بر لزوم بهره گیری از ایده، ذهن و اندیشه جهاددانشگاهی برای حل مسایل و چالش های 

کشور تاکید کرد و گفت: هر جا از ظرفیت علمی، دانش، ایده و ذهن جهاددانشگاهی استفاده 
نکنیم، قطعاً دچار خسران می شویم.

استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های خوب جهاددانشگاهی در حوزه های 
مختلف علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تحقیقاتی و... گفت: جهاددانشگاهی بازوی قوی 
و پر توان رشد اقتصادی کشور است، در حوزه های معدن، کشاورزی، اشتغال صنعت و رونق 

تولید باید از اندیشه و ذهن جهاددانشگاهی بهره گرفت.
هاشمی با بیان این که دستگاه های اجرایی برای پیشبرد اهداف توسعه ای موظف هستند از ایده 
و ذهن جهاددانشگاهی استفاده کنند، گفت: جهاددانشگاهی نیز باید ارتباط خود با دستگاه های 

اجرایی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان را تقویت کند.
به عنوان  و...  کشاورزی  راندمان  بودن  پایین  آب،  کمبود  جمعیت،  نرخ  کاهش  از  وی 
چالش های پیش روی استان سمنان نام برد و گفت: ضرورت دارد از ظرفیت و دانش علمی 
جهاددانشگاهی برای افزایش جمعیت که از تاکیدات مقام معظم رهبری است استفاده کنیم، 
همچنین جهاددانشگاهی با اجرای طرح های فناورانه برای افزایش راندمان کشاورزی، استفاده 

از پساب های صنعتی و... می تواند در حل چالش کمبود آب استان نیز کمک باشد.
در  سمنان  استان  جهاددانشگاهی  فناورانه  طرح های  گفت:  همچنین  سمنان  استاندار 
ظرفیت  از  نشان  شکوفایی  و  نوآوری  مراکز  و  معادن  دام پروری،  پزشکی،  علمی،  حوزه های 
و پتانسیل خوب این مجموعه است که باید در جهت توسعه و پیشرفت استان حمایت شود.

هاشمی اظهار کرد: بسیاری از این طرح ها و پروژه ها مانند مرکز درمان ناباروری، اصاح 
مرکز به نژاد دام سبک، ایجاد ایستگاه اصاح نژاد قوچ سنگسری، تولید کود ارگانیک بر پایه 
مواد معدنی و... نیازمند حمایت بیشتر و اختصاص اعتبارات ملی است، ان شاءاهلل در دور دوم 
سفر رییس جمهور به استان سمنان برای تکمیل و تجهیز این پروژه ها اعتبارات خوبی در 

■□■نظر خواهیم گرفت.
تقدیر استاندار کرمانشاه از 
فعالیت های جهاددانشگاهی

ـــگاهی در  ـــاش جهاددانش ـــر از ت ـــا تقدی ـــاه ب ـــتاندار کرمانش ـــدم اس ـــری مق ـــن امی بهم
ــر  ــان، بـ ــرکت های دانش بنیـ ــت از شـ ــور و حمایـ ــی کشـ ــای علمـ ــعه فعالیت هـ توسـ

ـــرد. ـــد ک ـــال تاکی ـــعار س ـــق ش ـــاد در تحق ـــن نه ـــم ای ـــش مه نق
ـــعه  ـــر در توس ـــاد موث ـــک نه ـــوان ی ـــگاهی به عن ـــن جهاددانش ـــاه از ای ـــتاندار کرمانش اس
فعالیت هـــای علمـــی کشـــور یـــاد کـــرد و افـــزود: جهاددانشـــگاهی یکـــی از نهادهایـــی 
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سخــن 
نگاشت

اســـت کـــه در حـــوزه علـــم و فنـــاوری و خصوصـــا فعالیت هـــای دانش بنیـــان نقـــش 
ـــت. ـــرده اس ـــا ک ـــور ایف ـــری در کش موث

ـــایر  ـــا س ـــاط آن ب ـــان و ارتب ـــرکت های دانش بنی ـــاد از ش ـــن نه ـــت ای ـــزود: حمای وی اف
ـــوآوری  ـــت بوم ن ـــه زیس ـــاد را ب ـــن نه ـــد ای ـــور، می توان ـــی کش ـــی و اجرای ـــای علم حوزه ه

ـــد. ـــل کن ـــران تبدی ـــگان ای نخب
ـــا  ـــت: ب ـــت، گف ـــگاهی باالس ـــا از جهاددانش ـــه انتظاره ـــان این ک ـــا بی ـــدم ب ـــری مق امی
توجـــه بـــه تاکیـــد مقـــام معظـــم رهبـــری بـــر حمایـــت از دانش بنیان هـــا و نام گـــذاری 
ســـال جـــاری بـــه نـــام ســـال تولیـــد دانش بنیـــان اشـــتغال زایی ایـــن انتظـــار هســـت 
کـــه جهاددانشـــگاهی حرکـــت جهـــاد گونـــه ای در حمایـــت از دانش بنیان هـــا داشـــته 

ـــد. ـــش ده ـــه افزای ـــن زمین ـــود را در ای ـــرعت خ ـــد و س باش
ــت:  ــان گفـ ــرکت های دانش بنیـ ــری شـ ــزوم افزایـــش دو برابـ ــر لـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
جهاددانشـــگاهی بایـــد در کنـــار توســـعه کمـــی، توســـعه کیفـــی شـــرکت های 

دانش بنیـــان را هـــم در دســـتور کار قـــرار دهـــد.
امیـــری مقـــدم خاطرنشـــان کـــرد: در شـــعار ســـال در کنـــار بحـــث دانش بنیـــان، 
تولیـــد و اشـــتغال زایی هـــم مطـــرح شـــده و جهاددانشـــگاهی در همیـــن راســـتا بایـــد 
ـــوه  ـــد انب ـــه تولی ـــان ب ـــوالت دانش بنی ـــه محص ـــرد ک ـــمتی بب ـــه س ـــود را ب ـــای خ فعالیت ه

رســـیده و بتوانـــد از ایـــن طریـــق در کشـــور اشـــتغال زایی ایجـــاد کنـــد.
ــگاهی و  ــی جهاددانشـ ــت ذاتـ ــه ماهیـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــاه گفـ ــتاندار کرمانشـ اسـ
فعالیت هـــای ایـــن نهـــاد، بـــه نظـــر می رســـد در تحقـــق شـــعار ســـال، نقـــش مهمـــی 

بـــر عهـــده ایـــن ســـازمان اســـت.
ـــای  ـــه حوزه ه ـــگاهی ب ـــزوم ورود جهاددانش ـــر ل ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب ـــدم در ادام ـــری مق امی
ـــی  ـــای باالی ـــه ظرفیت ه ـــه ب ـــا توج ـــگاهی ب ـــت: جهاددانش ـــور، گف ـــادی کش ـــف اقتص مختل
کـــه دارد بایـــد فعالیت هـــای خـــود را در حوزه هـــای مختلـــف کشـــاورزی، صنعـــت و ... 

ـــد. ـــور باش ـــای کش ـــع نیازه ـــق راف ـــن طری ـــش داده و از ای افزای
وی افـــزود: ایـــن نهـــاِد جهـــادی بایـــد نیازهـــای کشـــور را در حوزه هـــای مختلـــف 
شناســـایی کـــرده و بـــا زمینه ســـازی ورود دانش بنیان هـــا بـــه آن حوزه هـــا، در جهـــت 

ـــردارد. ـــور گام ب ـــای کش ـــع نیازه رف
ـــازمان  ـــاه و س ـــتانداری کرمانش ـــوب اس ـــاط خ ـــر ارتب ـــد ب ـــا تاکی ـــاه ب ـــتاندار کرمانش اس
جهاددانشـــگاهی اســـتان، گفـــت: به خوبـــی بـــه رســـالت مهـــم جهاددانشـــگاهی آشـــنا 
ـــرده و  ـــت ک ـــای آن حمای ـــام فعالیت ه ـــیر انج ـــازمان را در مس ـــن س ـــاً ای ـــتیم و قطع هس

از هیـــچ تاشـــی در ایـــن زمینـــه دریـــغ نمی کنیـــم.
وی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه تنهـــا راه نجـــات کشـــور از شـــرایط اقتصـــادی فعلـــی، 
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــن زمین ـــت: در ای ـــت، گف ـــان اس ـــاد دانش بنی ـــمت اقتص ـــه س ـــت ب حرک
نقـــش مهمـــی بـــر عهـــده دارد و در همیـــن راســـتا همـــه دســـتگاه های اجرایـــی بایـــد 

ـــد. ـــت کنن ـــیر حمای ـــن مس ـــگاهی در ای ـــوده و از جهاددانش ـــای کار ب پ
 ■□■

تاکید استاندار بوشهر به استفاده 
بهینه از ظرفیت های جهاددانشگاهی

احمـــد محمـــدی زاده اســـتاندار بوشـــهر بـــا ارســـال پیامـــی، فرارســـیدن ســـالگرد 
تشـــکیل جهاددانشـــگاهی را تبریـــک گفـــت.

ـــگاهی  ـــکیل جهاددانش ـــالگرد تش ـــیدن س ـــی، فرارس ـــال پیام ـــا ارس ـــهر ب ـــتاندار بوش اس
ـــت. ـــک گف را تبری

در پیام احمد محمدی زاده آمده است:
امســـال از ســـوی رهبـــر معظـــم انقـــاب بـــه نـــام ســـال "تولیـــد، دانش بنیـــان، 
اشـــتغال آفریـــن" نام گـــذاری شـــده اســـت؛ اگـــر چـــه همـــه مســـووالن موظـــف بـــه 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــگاهی ب ـــا جهاددانش ـــتند ام ـــال هس ـــعار س ـــی ش ـــق عمل ـــرای تحق ـــاش ب ت

ظرفیـــت مناســـبی کـــه دارد می توانـــد بســـیار تاثیرگـــذار باشـــد.
ــتفاده از  ــا اسـ ــهر بـ ــگاهی بوشـ ــان جهاددانشـ ــع آبزیـ ــت مجتمـ ــدازی و فعالیـ راه انـ
ــر  ــیار موثـ ــدار بسـ ــتغال پایـ ــاد اشـ ــد در ایجـ ــه می توانـ ــیوه های خاقانـ ــاوری و شـ فنـ
ـــام  ـــیر اهتم ـــن مس ـــم در ای ـــار داری ـــگاهی انتظ ـــئوالن جهاددانش ـــن رو از مس ـــد، از ای باش

ویـــژه ای داشـــته باشـــند.
کســـب دانـــش فنـــی بـــرای عمـــل آوری و تکثیـــر ســـاالنه ۵ میلیـــون قطعـــه بچـــه ماهـــی 
ـــا  ـــدوارم ب ـــه امی ـــت ک ـــهر اس ـــگاهی بوش ـــه جهاددانش ـــای مجموع ـــی باس از ماموریت ه س
ـــری از  ـــبب جلوگی ـــم س ـــن مه ـــق ای ـــه تحق ـــرا ک ـــود، چ ـــی ش ـــی و عملیات ـــت اجرای موفقی
ـــتغال  ـــاد اش ـــاز ایج ـــروج ارز و زمینه س ـــع خ ـــترالیا، مان ـــد و اس ـــی از هن ـــه ماه واردات بچ

ـــود. ـــی می ش ـــص بوم ـــان متخص ـــرای جوان ـــدار ب پای
ـــدوارم  ـــگاهی دارد و امی ـــا جهاددانش ـــل الزم را ب ـــهر تعام ـــتان بوش ـــد اس ـــت ارش مدیری
بـــا تـــاش بیشـــتر مدیـــران ایـــن مجموعـــه شـــاهد رشـــد و اعتـــای بیـــش از پیـــش 

جهاددانشـــگاهی بوشـــهر باشـــیم.
جهاددانشـــگاهی در ارایـــه خدمـــات و انجـــام فعالیت هـــا، دارای تنـــوع و گســـتردگی 
ـــه  ـــتفاده بهین ـــتغال زایی اس ـــت اش ـــت در جه ـــن ظرفی ـــم از ای ـــار داری ـــت. انتظ ـــادی اس زی

ـــود. ـــل ش ـــج الزم حاص و نتای

جهاددانشگاهی به دنبال راه های
 میانبر در سایر حوزه ها باشد

ـــود  ـــان وج ـــن بی ـــهر ضم ـــگاهی بوش ـــران جهاددانش ـــا مدی ـــت ب ـــن در نشس وی همچنی
ظرفیت هـــای بســـیار در جهاددانشـــگاهی، تصریـــح کـــرد: جهاددانشـــگاهی بایـــد مثـــل 
حـــوزه نظامـــی مـــا، بـــه دنبـــال راه هـــای میانبـــر در ســـایر حوزه هـــا باشـــد کـــه در 
ـــا  ـــا ظرفیت ه ـــب ب ـــرار داده و متناس ـــور کار ق ـــده و آن را مح ـــاص متمرکزش ـــای خ حوزه ه
و مزیت هـــای اســـتان عمـــل کنـــد و شـــاخص خـــود در اســـتان را پـــرورش و توســـعه 

قـــرار داده و ســـایر حوزه هـــا را نیـــز بـــه دنبـــال آن رشـــد دهـــد.
محمـــدی زاده بیـــان کـــرد: گفتگـــو بـــا اعضـــای جهاددانشـــگاهی کـــه بـــا تحقیـــق 
ـــرا  ـــت؛ چ ـــات ماس ـــن لحظ ـــزو بهتری ـــد، ج ـــروکار دارن ـــم س ـــش و عل ـــش و آزمای و پژوه
ـــات  ـــذا از زحم ـــتند. ل ـــل هس ـــل عم ـــد، اه ـــرف بزنن ـــه ح ـــش از آن ک ـــراد بی ـــن اف ـــه ای ک
ـــگزاریم. ـــکر و سپاس ـــال، متش ـــد س ـــن چن ـــول ای ـــهر در ط ـــگاهی بوش ـــه جهاددانش مجموع
ــتان  ــمندی را در اسـ ــات ارزشـ ــگاهی اقدامـ ــه جهاددانشـ ــان این کـ ــن بیـ وی ضمـ
ـــت  ـــن نشس ـــه در ای ـــی ک ـــف فعالیت های ـــه نص ـــه داد: چنانچ ـــت، ادام ـــم زده اس ـــهر رق بوش
ـــاق  ـــتان اتف ـــزرگ در اس ـــک کار ب ـــد ی ـــده باش ـــی ش ـــد، عملیات ـــزارش داده ش ـــن گ ـــه م ب
ـــتید  ـــه داش ـــال عرض ـــد س ـــن چن ـــر از ای ـــی مختص ـــما گزارش ـــه ش ـــود؛ حال آنک ـــاده ب افت

کـــه در نـــوع خـــود بی نظیـــر اســـت.
ــد  ــری فرمودنـ ــم رهبـ ــام معظـ ــه مقـ ــور کـ ــرد: همان طـ ــوان کـ ــدی زاده عنـ محمـ
جهاددانشـــگاهی بایـــد بـــه انتظارهـــا پاســـخ دهـــد و در حـــوزه علـــم، جهـــاد کنـــد و 
قله هـــای علـــم را فتـــح کـــرده و راه هـــای میانبـــر را پیـــدا کنـــد؛ چـــرا کـــه مـــا اگـــر 
بخواهیـــم در یـــک فرآینـــد طبیعـــی حرکـــت کنیـــم بـــه دشـــمنان خـــود نمی رســـیم 
و همان طـــور کـــه در خیلـــی از بخش هـــای حـــوزه نظامـــی، از دشـــمنان خـــود جلـــوه 

زده ایـــم، بایـــد در ســـایر حوزه هـــا نیـــز از دشـــمنان جلـــو بزنیـــم.
ـــگاهی،  ـــیار در جهاددانش ـــای بس ـــود ظرفیت ه ـــان وج ـــن بی ـــئول ضم ـــام مس ـــن مق ای
تصریـــح کـــرد: جهاددانشـــگاهی بایـــد مثـــل حـــوزه نظامـــی مـــا، بـــه دنبـــال راه هـــای 
میانبـــر در ســـایر حوزه هـــا باشـــد کـــه در حوزه هـــای خـــاص متمرکـــز شـــده و آن را 
محـــور کار قـــرار داده و متناســـب بـــا ظرفیت هـــا و مزیت هـــای اســـتان عمـــل کنـــد و 
ـــه  ـــز ب ـــا را نی ـــایر حوزه ه ـــرار داده و س ـــعه ق ـــرورش و توس ـــتان را پ ـــود در اس ـــاخص خ ش

ـــد. ـــد ده ـــال آن رش دنب
ـــی  ـــون معضات ـــه پیرام ـــت ک ـــن اس ـــن ای ـــنهاد م ـــزود: پیش ـــهر اف ـــتان بوش ـــتاندار اس اس
کـــه در اســـتان وجـــود دارد و فرصت هایـــی کـــه بـــه بهتـــر شـــدن شـــرایط کمـــک 
می کنـــد، در مجموعـــه جهاددانشـــگاهی بـــه گفتگـــو پرداختـــه و پـــس از دســـته بندی 
ـــورت  ـــه مش ـــی ب ـــکار عملیات ـــا راه ـــراه ب ـــر هم ـــی دیگ ـــی در فرصت ـــات اصل ـــه موضوع ب

ـــم. بپردازی
ـــم  ـــت و از اس ـــگاه اس ـــگاهی در دانش ـــای جهاددانش ـــت: ج ـــان گف ـــدی زاده در پای محم
ـــگاهی  ـــود جهاددانش ـــک ش ـــد کم ـــگاه، بای ـــد در دانش ـــاد بای ـــد جه ـــگاهی برمی آی جهاددانش

در دانشـــگاه ها راه انـــدازی شـــود.

جهاددانشگاهی بازویی برای 
تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور

ــور  ــگاهی به منظ ــرد: جهاددانش ــان ک ــدان بی ــتاندار هم ــرزاد اس ــمی ف ــا قاس علیرض
ــای پژوهشــی، فرهنگــی و آموزشــی کشــور ایجــاد شــده  ــه برخــی از نیازه پاســخگویی ب
ــد. ــتان ها باش ــور و اس ــازی در کش ــم س ــری و تصمی ــرای تصمیم گی ــی ب ــا بازوی ــت ت اس
اسـتاندار همـدان اظهار کـرد: جهاددانشـگاهی به منظور پاسـخگویی به برخـی از نیازهای 
پژوهشـی، فرهنگـی و آموزشـی کشـور ایجـاد شـده اسـت تـا بازویـی بـرای تصمیم گیـری و 

تصمیم سـازی در کشـور و اسـتان ها باشـد.
با بیان این که ما برای رسیدن به توسعه متوازن، نیاز به نیروی متخصص  قاسمی فرزاد 
برطرف می کند  را  نیاز  این  به خوبی  مراکزی که  از  یکی  تصریح کرد:  داریم،  آموزش دیده  و 
برای  مأمنی مطمئن  است که  بلندمدت مجموعه جهاددانشگاهی  و  کوتاه مدت  آموزش های 
مدیران به حساب می آید. خوشبختانه جهاددانشگاهی با سبقه طوالنی در این حوزه توانسته 

نیروهای با مهارت در حوزه های زیرمجموعه خود تربیت کند.
وی در رابطـه بـا فعالیت هـای پژوهشـی جهاددانشـگاهی عنـوان کـرد: بعـد پژوهشـی 
جهاددانشـگاهی در اسـتان باعـث می شـود نیازهـای اطاعاتـی بـرای اخذ تصمیمـات بزرگ 
و کوچـک را تامیـن و پشـتوانه محکـم اطاعاتی بـرای این تصمیمات باشـد که خوشـبختانه 
بـا ارایـه آمارهـای واقعـی به خوبـی ایـن وظیفـه را انجـام می دهـد؛ بنابرایـن ما سـعی کردیم 
آنچـه در حـوزه مدیریـت اسـتان می توانـد بـه بهبـود عملکـرد ایـن مجموعـه گسـترده در 
بعدهـای مختلـف از جملـه مراکز رشـد، پـارک علم و فنـاوری، پژوهشـکده و مراکـز آموزش 

عالـی کمـک کنـد، دریـغ نکنیم.
اســتاندار همــدان ادامــه داد: مــا از ایــن مجموعــه انتظــار داریــم کــه بــا ارایــه برنامــه و 
ــه و  ــرای بهبــود فعالیــت خــود و اســتان، پیشــنهادهای دقیــق ارای پروپوزال هــای دقیــق ب
انتظاراتــش را بیــان کنــد. قطعــاً از آنچــه بــرای اســتان مفیــد واقــع شــود و آورده داشــته 

ــم. ــت می کنی ــد، حمای باش
قاسـمی فـرزاد در رابطـه بـا نقـش جهاددانشـگاهی در تحقـق شـعار سـال، توضیـح داد: 
"تولیـد، دانش بنیـان، اشـتغال آفریـن" یـک همـت همگانـی می طلبـد و تنها بـا هماهنگی و 
همـکاری بیـن تمـام مجموعه هـا محقق می شـود. در ایـن میان جهاددانشـگاهی نیـز یکی از 
حلقه هـای مهـم و حیاتـی ایـن رشـته اسـت کـه اگـر به خوبـی از عهـده وظایف خـود برآید، 

کمـک شـایانی به همـه مجموعه هـا خواهـد کرد.
ـــته  ـــژه ای داش ـــد وی ـــش تاکی ـــر دان ـــواره ب ـــری هم ـــم رهب ـــام معظ ـــه داد: مق وی ادام
و دارنـــد و آن را پشـــتوانه تولیـــد می داننـــد. تولیـــدی کـــه تـــوان رقابـــت در داخـــل و 
خـــارج از کشـــور را داشـــته و بـــه تحقـــق اقتصـــاد مقاومتـــی کمـــک کنـــد. اگـــر یـــک 
ـــم  ـــا می توانی ـــود م ـــرار ش ـــدی برق ـــز تولی ـــی و مراک ـــز علم ـــن مراک ـــه بی ـــه دو طرف رابط

ـــویم. ـــک ش ـــود نزدی ـــداف خ ـــه اه ب
ـــه  ـــد ک ـــار دارن ـــگاهی انتظ ـــز دانش ـــروز مراک ـــرد: ام ـــان ک ـــدان خاطرنش ـــتاندار هم اس
ـــه  ـــد ب ـــز می توانن ـــا نی ـــه آن ه ـــد، درحالی ک ـــا بیاین ـــراغ آن ه ـــه س ـــدی ب ـــای تولی واحده
دیـــدار مراکـــز تولیـــدی رفتـــه و توانایـــی و خدمـــات خـــود را ارایـــه دهنـــد. قطعـــاً در 
ایـــن میـــان واحدهـــای تولیـــدی هســـتند کـــه از ایـــن اقـــدام اســـتقبال می کننـــد. 
ـــات  ـــش و تحقیق ـــش دان ـــرد در بخ ـــه ک ـــه هزین ـــود ک ـــع ش ـــد قان ـــر تولی ـــد اگ ـــدون تردی ب
بـــه بهبـــود شـــرایط آن کمـــک می کنـــد، از ایـــن کار دریـــغ نخواهـــد کـــرد. لـــذا مـــا 
در کارگروه هـــای تخصصـــی اســـتان همـــواره تـــاش کردیـــم واســـطه ارتبـــاط ایـــن 
ـــای  ـــاع واحده ـــهیل ارج ـــروه تس ـــا در کارگ ـــای م ـــی از راهکاره ـــیم و یک ـــش باش دو بخ

ـــت. ـــی اس ـــز علم ـــه مراک ـــی ب صنعت

ـــه اعتقـــاد راســـخی کـــه دولـــت  ـــا توجـــه ب قاســـمی فـــرزاد در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: ب
ـــر  ـــد دارد از ه ـــای جدی ـــان و فناوری ه ـــور دانش بنی ـــه ام ـــیزدهم ب ـــی س ـــی و انقاب مردم
ـــور  ـــرد. همین ط ـــم ک ـــت خواهی ـــد، حمای ـــت کن ـــوزه فعالی ـــن ح ـــه در ای ـــه ای ک مجموع
ـــته  ـــرا داش ـــت اج ـــل قابلی ـــردی و در عرصـــه عم ـــه کارب ـــش ک ـــم و دان ـــل عل پیشـــنهادها اه
باشـــند را بـــا آغـــوش بـــاز می پذیریـــم. همچنیـــن بـــه دســـتگاه های متولـــی تولیـــد 
ـــات را  ـــد و خدم ـــه تولی ـــده عرص ـــد دهن ـــوان پیون ـــود به عن ـــش خ ـــه نق ـــده ک ـــف ش تکلی
بـــا مراکـــز علمـــی به خوبـــی ایفـــا کننـــد. مراکـــز علمـــی خودشـــان می تواننـــد ابتـــکار 
عمـــل را بـــه دســـت گرفتـــه و بـــا پیشـــنهادها خـــود بـــه یـــاری صنعـــت و خدمـــات 

به منظـــور تولیـــد ثـــروت و ایجـــاد اشـــتغال حرکـــت کننـــد.

■□■

اثرگذاری جهاددانشگاهی در 
فرآیند تولید دانش

ـــای  ـــزو مجموعه ه ـــگاهی ج ـــت: جهاددانش ـــن گف ـــتاندار قزوی ـــی اس ـــدی اعای محمدمه
قابل تقدیـــر در انجـــام فعالیت هـــای مربـــوط به نظـــام جمهـــوری اســـامی تلقـــی 
می شـــود زیـــرا ایـــن ارگان در فرآینـــد تولیـــد دانـــش اثرگـــذار بـــوده و همـــواره مـــورد 

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــری ق ـــم رهب ـــام معظ ـــت مق حمای
ـــرد:  ـــار ک ـــگاهی اظه ـــای جهاددانش ـــی فعالیت ه ـــوص ارزیاب ـــن در خص ـــتاندار قزوی اس
جهاددانشـــگاهی همان طـــور کـــه از نامـــش پیداســـت بـــرای انجـــام فعالیت هـــای 

جهـــادی علمـــی در ســـطح کشـــور تشـــکیل شـــده اســـت.
وی افـــزود: ایـــن ارگان در حوزه هـــای مختلـــف اعـــم از حـــوزه تولیداتـــی کـــه الزم 
ـــوزه  ـــد، در ح ـــاق بیفتن ـــی اتف ـــگاه علم ـــا ن ـــردم ب ـــه م ـــانی ب ـــیر خدمت رس ـــت در مس اس
تولیـــد دانـــش و حـــوزه خدمت رســـانی فعالیت هـــای بســـیاری انجـــام داده کـــه تمـــام 

ـــت. ـــده اس ـــناخته ش ـــردم ش ـــرای م ـــوارد ب ـــن م ای
ـــر در  ـــل تقدی ـــای قاب ـــزو مجموعه ه ـــگاهی ج ـــرد: جهاددانش ـــان ک ـــن بی ـــتاندار قزوی اس
انجـــام فعالیت هـــای مربـــوط نظـــام جمهـــوری اســـامی تلقـــی می شـــود، زیـــرا ایـــن 
ـــم  ـــام معظ ـــت مق ـــورد حمای ـــواره م ـــوده و هم ـــذار ب ـــش اثرگ ـــد دان ـــد تولی ارگان در فرآین

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــری ق رهب
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ظرفیـــت جهاددانشـــگاهی در اســـتان قزویـــن شـــناخته 
شـــده اســـت و مـــورد توجـــه قـــرار دارد، اضافـــه کـــرد: مدیـــران مـــا در بســـیاری از 
ـــگام  ـــوان پیش ـــگاهی را به عن ـــود جهاددانش ـــرا ش ـــت اج ـــتان بناس ـــه در اس ـــی ک پروژه های

بـــرای مشـــورت دهـــی و انجـــام مطالعـــات اولیـــه پروژه هـــا انتخـــاب می کننـــد.
دســـتاوردهای  عمده تریـــن  از  یکـــی  تاکنـــون  کـــرد:  خاطرنشـــان  اعایـــی 
جهاددانشـــگاهی تولیـــد دانـــش و اقداماتـــی در راســـتای دانش بنیـــان اســـت کـــه در 
ـــت  ـــگاهی و ظرفی ـــات جهاددانش ـــان« اقدام ـــعار »دانش بنی ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــاری ب ـــال ج س

ایـــن ارگان بیـــش از پیـــش دیـــده خواهـــد شـــد.
وی ادامـــه داد: قطعـــا جهاددانشـــگاهی یکـــی از مجموعه هایـــی اســـت کـــه همـــه 
افـــراد امیـــد دارنـــد تـــا ایـــن ارگان در حـــوزه گســـترش فعالیت هـــای دانش بنیـــان بـــا 

ــد. ــی کنـ ــر نقش آفرینـ ــای موثـ قدم هـ
ـــت:  ـــگاهی گف ـــا جهاددانش ـــود ب ـــل خ ـــوص تعام ـــان در خص ـــن در پای ـــتاندار قزوی اس
ـــن  ـــا ای ـــا ب ـــز جهاددانشـــگاهی اســـت و م ـــت اســـتانداری از کادر مرک ـــاون توســـعه مدیری مع

ـــم. ـــل داری ـــز تعام ـــتانی نی ـــطح اس ارگان در س
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حمایت استانداری اردبیل 
از جهاددانشگاهی در انجام 

فعالیت های مطلوب

ـــه خـــود جهاددانشـــگاهی  ـــه نوب ـــم ب ـــل ه ـــت: اســـتانداری اردبی ـــی گف ـــد عامل ســـید حام
ــام فعالیت هـــای ارزشـــمند و مطلـــوب حمایـــت می کنـــد و در ایـــن  ــیر انجـ را در مسـ

ـــرد. ـــد ک ـــغ نخواه ـــی دری ـــچ تاش ـــتا از هی راس
ـــت  ـــی اقتصـــادی حرک ـــا راه نجـــات کشـــور از شـــرایط فعل ـــزود: تنه ـــل اف اســـتاندار اردبی
بـــه ســـمت اقتصـــاد دانش بنیـــان اســـت بـــرای تحقـــق ایـــن امـــر تمـــام دســـتگاه های 
ــت،  ــن حرکـ ــت از ایـ ــا حمایـ ــند و بـ ــای کار باشـ ــد پـ ــگاهی بایـ ــی و جهاددانشـ اجرایـ

ـــد. ـــر راه بردارن ـــع را از س ـــکات و موان مش
وی بـــا بیـــان این کـــه بـــرای توســـعه فعالیت هـــای علمـــی کشـــور و تحقـــق شـــعار 
ســـال بایـــد زمینـــه حمایـــت از شـــرکت های دانش بنیـــان فراهـــم و اقدامـــات اساســـی 
ــکی،  ــف پزشـ ــای مختلـ ــگاهی در حوزه هـ ــرد: جهاددانشـ ــح کـ ــرد، تصریـ ــام گیـ انجـ
ـــری  ـــات موث ـــرده و اقدام ـــل ک ـــوب عم ـــاوری مطل ـــم و فن ـــان و عل ـــگری، دانش بنی گردش
ـــا  ـــتر آن ب ـــل بیش ـــاط و تعام ـــداوم ارتب ـــت و ت ـــام داده اس ـــور انج ـــتان و کش ـــطح اس در س
ســـایر حوزه هـــای علمـــی و اجرایـــی کشـــور می توانـــد ایـــن نهـــاد را بـــه زیســـت بوم 

ـــد. ـــل کن ـــران تبدی ـــگان ای ـــوآوری نخب ن
اســـتاندار اردبیـــل بـــا اشـــاره بـــه این کـــه لـــزوم حمایـــت از شـــرکت های 
ــرد:  ــار کـ ــت، اظهـ ــرده اسـ ــتر کـ ــگاهی را بیشـ ــارات از جهاددانشـ ــان،  انتظـ دانش بنیـ
امیدواریـــم ایـــن نهـــاد انقابـــی بـــا آغـــاز حرکـــت جهـــاد گونـــه نســـبت بـــه حمایـــت 
از ایـــن شـــرکت ها اهتمـــام جـــدی داشـــته باشـــد و بـــا ســـرعت باالتـــری نســـبت بـــه 

حمایـــت تســـهیل و توســـعه فرآینـــد شـــرکت های دانش بنیـــان گام بـــردارد.
ـــد  ـــه تولی ـــان ب ـــوالت دانش بنی ـــاندن محص ـــال را رس ـــعار س ـــق ش ـــه تحق ـــی الزم عامل
ـــق  ـــرای تحق ـــرد: ب ـــه ک ـــت و اضاف ـــور دانس ـــاد کش ـــعه اقتص ـــتغال زایی و توس ـــوه و اش انب
ایـــن امـــر جهاددانشـــگاهی می توانـــد فعالیت هـــای خـــود را بـــه ایـــن ســـمت ســـوق 

ـــد. ده
ـــی  ـــف مهم ـــه وظای ـــد ک ـــان می ده ـــگاهی نش ـــت جهاددانش ـــه ماهی ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــر عهـــده ایـــن مجموعـــه قـــرار گرفتـــه اســـت، تصریـــح کـــرد: شناســـایی نیازهـــای موجـــود  ب
ـــد  ـــه می توان ـــرا ک ـــت چ ـــادی اس ـــاد جه ـــن نه ـــه ای ـــف وظیف ـــای مختل ـــتان در حوزه ه اس

ـــد. ـــتان باش ـــعه اس ـــد و توس ـــاز رش ـــب زمینه س ـــترهای مناس ـــردن بس ـــم ک ـــا فراه ب
ـــز  ـــادی را حائ ـــف اقتص ـــای مختل ـــه حوزه ه ـــگاهی ب ـــل، ورود جهاددانش ـــتاندار اردبی اس
ـــای  ـــا آموزش ه ـــد ب ـــگاهی می توان ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــد و اظه ـــی خوان ـــت و اساس اهمی
ـــان  ـــتفاده از جوان ـــا اس ـــد و ب ـــم کن ـــی را فراه ـــتغال و کارآفرین ـــق اش ـــه رون ـــد، زمین کارآم
ـــد و  ـــاد در راه رش ـــن نه ـــال ای ـــاتید فع ـــان و اس ـــز متخصص ـــده و نی ـــب ای ـــاق و صاح خ
ـــاق  ـــانی خ ـــای انس ـــت از نیروه ـــر حمای ـــن خاط ـــه همی ـــردارد ب ـــه گام ب ـــکوفایی جامع ش

ـــد. ـــای کار باش ـــد مبن ـــده بای ـــان دارای ای ـــه و جوان و نخب
ـــات  ـــد اقدام ـــه نیازمن ـــی جامع ـــی و فرهنگ ـــای تربیت ـــت زیربناه ـــه داد: تقوی ـــی ادام عامل
ـــود  ـــر خ ـــش موث ـــم نق ـــه ه ـــن زمین ـــد در ای ـــگاهی می توان ـــه جهاددانش ـــت ک ـــی اس اساس
ـــد  ـــی خواه ـــت و اساس ـــز اهمی ـــود حائ ـــه خ ـــه نوب ـــز ب ـــئله نی ـــن مس ـــه ای ـــد ک ـــان ده را نش
بـــود. اســـتانداری اردبیـــل هـــم بـــه نوبـــه خـــود جهاددانشـــگاهی را در مســـیر انجـــام 
ـــی  ـــچ تاش ـــتا از هی ـــن راس ـــد و در ای ـــت می کن ـــوب حمای ـــمند و مطل ـــای ارزش فعالیت ه

ـــرد ـــد ک ـــغ نخواه دری

ـــل اســـتانداری و جهاددانشـــگاهی دوســـویه باشـــد  ـــاط و تعام ـــم ارتب ـــزود: امیدواری وی اف
ــداف  ــاهد تحقـــق اهـ ــا شـ ــد تـ ــترش یابـ ــه روز گسـ ــای فی مابیـــن روز بـ و همکاری هـ

ـــیم. ـــه باش ـــن زمین ـــر در ای ـــر ثم ـــج مثم ـــر و نتای ـــورد نظ م
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موفق در کشور است

اســـماعیل زارعـــی کوشـــا اســـتاندار کردســـتان گفـــت: جهاددانشـــگاهی دارای 
ظرفیت هـــا و پتانســـیل های علمـــی و فرهنگـــی خوبـــی اســـت کـــه نقـــش مهمـــی در 

ــد. ــا کنـ ــد ایفـ ــور می توانـ ــعه کشـ توسـ
ـــی  ـــاد علم ـــک نه ـــگاهی ی ـــه جهاددانش ـــه این ک ـــاره ب ـــن اش ـــتان ضم ـــتاندار کردس اس
موفـــق در کشـــور اســـت، اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی مولـــود پـــر برکـــت انقـــاب 
اســـامی اســـت و یکـــی از نهادهایـــی اســـت کـــه بســـیار خـــوب رشـــد کـــرده و بـــه 

بالندگـــی رســـیده اســـت.
ــود دارد  ــی وجـ ــیار خوبـ ــای بسـ ــتان ظرفیت هـ ــتان کردسـ ــه داد: در اسـ وی ادامـ
کـــه جهاددانشـــگاهی می توانـــد در آن هـــا نقش آفرینـــی کنـــد، امـــا آنچـــه بـــه ذهـــن 
مـــن می رســـد و برجســـته تر اســـت حـــوزه گردشـــگری ســـامت اســـت کـــه ظرفیـــت 

مطلوبـــی دارد.
زارعـــی کوشـــا گفـــت: بـــا توجـــه بـــه تـــوان جهاددانشـــگاهی به ویـــژه پژوهشـــگاه 
ـــراق  ـــور ع ـــم کش ـــق اقلی ـــژه از طری ـــاال به وی ـــای ب ـــوب و تقاض ـــیار خ ـــت بس ـــان ظرفی روی
و اســـتان های هم جـــوار کردســـتان می توانـــد موجـــب نقش آفرینـــی ایـــن پژوهشـــگاه 

ـــد. باش
وی تاکیـــد کـــرد: در برنامـــه داریـــم کـــه موسســـه رویـــان در منطقـــه آزاد مریـــوان 
ـــم. ـــره بگیری ـــت به ـــن ظرفی ـــم از ای ـــا بتوانی ـــد ت ـــتقر کن ـــه ای را مس ـــگاه و مجموع ـــک پای ی
ـــادآور شـــد:  ـــت اشـــتغال در اســـتان اشـــاره و ی ـــه وضعی ـــان ب اســـتاندار کردســـتان در پای
ـــوزه  ـــن ح ـــاورزی و همچنی ـــی و کش ـــی معدن ـــع تبدیل ـــوزه صنای ـــر در ح ـــال حاض در ح
خدمـــات گردشـــگری تمرکـــز ویـــژه ای انجـــام شـــده و اشـــتغال زایی در ایـــن حوزه هـــا 

ــود. ــری می شـ پیگیـ
ـــتغال در  ـــاد اش ـــم ایج ـــه پنج ـــتان رتب ـــتان کردس ـــر اس ـــال حاض ـــت؛ در ح ـــی اس گفتن

ـــت. ـــرده اس ـــب ک ـــال ۱۴۰۱ کس ـــرای س ـــور را ب کش
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تجاری سازی ایده های فناورانه قابل 
تقدیر است

مهـــران فاطمـــی اســـتاندار یـــزد بیـــان کـــرد: اســـاس و بنـــای جهاددانشـــگاهی بـــر 
ـــه  ـــد و در عرص ـــته باش ـــت داش ـــادی فعالی ـــگاه جه ـــک ن ـــا ی ـــا ب ـــه ت ـــرار گرفت ـــم ق ـــن مه ای
دانشـــگاهی، علمـــی و پژوهشـــی ورود پیـــدا کنـــد کـــه ایـــن رویکـــرد در تجاری ســـازی 

ـــت. ـــکر اس ـــر و تش ـــل تقدی ـــاله قاب ـــن مس ـــری ای ـــه و پیگی ـــای فناوران ایده ه
اســـتاندار یـــزد بـــا اشـــاره نقـــش جهاددانشـــگاهی در تحقـــق شـــعار ســـال اظهـــار 
ـــن  ـــه ای ـــل از اینک ـــت قب ـــوده اس ـــتاز ب ـــان پیش ـــث دانش بنی ـــگاهی در بح ـــرد: جهاددانش ک

ـــد. ـــه باش ـــورد توج ـــیده و م ـــوم رس ـــا و مفه ـــن معن ـــه ای ـــث ب مبح
ـــرد  ـــال ک ـــتیانی آن را دنب ـــی آش ـــر کاظم ـــه دکت ـــان ک ـــث روی ـــر بح ـــد ب ـــا تاکی وی ب
و بـــه همـــت وی راه انـــدازی شـــد، گفـــت: فنـــاوری ســـلول های بنیادیـــن پس ازایـــن 
ـــطح  ـــی در س ـــات خوب ـــه اتفاق ـــورد و ب ـــم خ ـــی رق ـــاد انقاب ـــن نه ـــی در ای ـــدام به خوب اق

ـــد. ـــر ش ـــه منج جامع
فاطمـــی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری نمایشـــگاه توانمندی هـــا و دســـتاوردهای 
ــی و  ــوزش و کارآفرینـ ــگ، آمـ ــاوری، فرهنـ ــش و فنـ ــوزه پژوهـ ــگاهی در حـ جهاددانشـ
تجاری ســـازی و اقتصـــاد دانش بنیـــان در ســـال ۱۴۰۰ گفـــت: در ایـــن نمایشـــگاه 
ـــور  ـــر کش ـــی از سراس ـــاوری و کارآفرین ـــی، فن ـــان علم ـــتاوردهای دانش بنی ـــه دس مجموع
ـــکی،  ـــاورزی، پزش ـــوزه کش ـــم در ح ـــا ه ـــان داد واقع ـــه نش ـــد ک ـــته ش ـــش گذاش ـــه نمای ب
ـــات  ـــاق اقدام ـــع خ ـــانی و صنای ـــوم انس ـــوزه عل ـــی در ح ـــک و حت ـــع الکترونی ـــی صنای فن

ارزنـــده ای انجـــام داده اســـت.
ـــوری،  ـــش مح ـــک نق ـــد ی ـــور می توان ـــگاهی در کش ـــه جهاددانش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
تعیین کننـــده و الگویـــی داشـــته باشـــد گفـــت: ایـــن نهـــاد بـــا اســـتفاده از ظرفیـــت و 
ـــای  ـــداف و برنامه ه ـــرف اه ـــم ص ـــا را ه ـــن درآمده ـــد دارد و ای ـــد درآم ـــود تولی ـــوان خ ت

تعییـــن شـــده می کنـــد و ایـــن نقطـــه قـــوت جهاددانشـــگاهی محســـوب می شـــود.
اســـتاندار یـــزد بیـــان کـــرد: در اســـتان یـــزد نیـــز فعالیت هـــای ارزشـــمندی انجـــام 
ـــن مهـــم  ـــر ای ـــای جهاددانشـــگاهی ب ـــه اســـاس و بن شـــده و در حـــال پیگیـــری اســـت و البت
ـــته باشـــد و در عرصـــه دانشـــگاهی،  ـــت داش ـــادی فعالی ـــگاه جه ـــک ن ـــا ی ـــا ب ـــه ت ـــرار گرفت ق
ــگاهی در  ــادی جهاددانشـ ــرد جهـ ــن رویکـ ــد و ایـ ــدا کنـ ــی ورود پیـ ــی و پژوهشـ علمـ
ــکر  ــر و تشـ ــل تقدیـ ــاله قابـ ــن مسـ ــری ایـ ــه و پیگیـ ــای فناورانـ ــازی ایده هـ تجاری سـ

ـــت. اس
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دکتـــر علـــی محمـــد زنگانـــه  اســـتاندار گلســـتان بـــا اشـــاره بـــه نـــگاه مثبـــت و 
حمایتـــی دولـــت از جهاددانشـــگاهی بـــرای حـــل مســـائل اساســـی اســـتان، گفـــت: در 
ـــتان رخ داده  ـــگاهی در گلس ـــات جهاددانش ـــی در خدم ـــش بزرگ ـــته جه ـــت ماهه گذش هش

ـــت. اس
ـــگاهی  ـــن از جهاددانش ـــناخت م ـــه ش ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــد زنگان ـــی محم ـــر عل دکت
ــه  ــاش مجاهدانـ ــام و تـ ــان امـ ــه فرمـ ــدس بـ ــاد مقـ ــن نهـ ــیس ایـ ــدای تاسـ از ابتـ
ـــده  ـــگاه ها شروع ش ـــردن دانش ـــامی ک ـــی و اس ـــاب فرهنگ ـــتای انق ـــش در راس جهادگران
ـــه  ـــواره آنچ ـــگاهی هم ـــر جهاددانش ـــته از عم ـــال گذش ـــی ۴2 س ـــرد: در ط ـــار ک ـــت، اظه اس
ـــوده  ـــعه ای ب ـــی و توس ـــی، فرهنگ ـــز علم ـــای افتخارآمی ـــده خبره ـــرون آم ـــاد بی ـــن نه از ای

ـــت. ـــوده اس ـــور ب ـــئوالن کش ـــردم و مس ـــد در دل م ـــاد امی ـــه ایج ـــه مای ک
ــات از  ــادی و بـــه دفعـ ــال های متمـ ــه امامیـــن انقـــاب در سـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ایـــن نهـــاد انقابـــی به عنـــوان تکیـــه گاه علمـــی و دانشـــی کشـــور یادکرده انـــد، افـــزود: 
ـــی  ـــر مترق ـــک تفک ـــه ی ـــروز ب ـــت و ام ـــاد نیس ـــه و نه ـــک مجموع ـــا ی ـــگاهی تنه جهاددانش
ـــت  ـــته موفقی ـــده توانس ـــترانیده ش ـــا گس ـــر ج ـــه ه ـــده ک ـــان تبدیل ش ـــی دانش بنی انقاب

ـــاورد. ـــان بی ـــه ارمغ ـــی را ب و کامیاب
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــی ک ـــده در روزهای ـــه بن ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــتان ب ـــتاندار گلس اس
ـــته و از  ـــتان داش ـــری در اس ـــئولیت دیگ ـــود مس ـــیس ب ـــرف تاس ـــتان در ش ـــتان گلس در اس
ـــه  ـــر هم ـــرد: خاط ـــان ک ـــودم، خاطرنش ـــاد ب ـــن نه ـــدازی ای ـــد راه ان ـــاهد فرآین ـــک ش نزدی
ـــا  ـــه م ـــاد هم ـــن نه ـــیس ای ـــا تاس ـــه ب ـــت ک ـــتان هس ـــتان گلس ـــاب در اس ـــوزان انق دلس
ـــم  ـــان چش ـــای دانش بنی ـــت فعالیت ه ـــا محوری ـــتان ب ـــده اس ـــه آین ـــتر ب ـــدی بیش ـــا امی ب

ـــم. ـــه بودی دوخت
ــی،  ــای علمـ ــق از فعالیت هـ ــانی دقیـ ــدم اطاع رسـ ــه از عـ ــراز گایـ ــا ابـ ــه بـ زنگانـ
ـــتان،  ـــتان گلس ـــژه اس ـــور و به وی ـــطح کش ـــگاهی در س ـــان جهاددانش ـــی و دانش بنی فرهنگ
تاکیـــد کـــرد: در صورتـــی کـــه مـــردم بـــا خدمـــات بی بدیـــل ایـــن نهـــاد انقابـــی در 
ـــیات،  ـــرم، ش ـــای ن ـــرژی، فناوری ه ـــی، ان ـــامت، دفاع ـــکی و س ـــف پزش ـــای مختل بخش ه
ـــرده  ـــک ک ـــه کم ـــتر در جامع ـــد بیش ـــق امی ـــه تزری ـــم ب ـــوند ه ـــنا ش ـــت و ... آش محیط زیس

ـــود. ـــارج می ش ـــه خ ـــطح جامع ـــناختی در س ـــت ش ـــاد از مظلومی ـــن نه ـــم ای و ه
وی از برگـــزاری جلســـه بـــا رییـــس جهاددانشـــگاهی گلســـتان در همـــان روزهـــای 
ـــان  ـــت: از هم ـــر داد و گف ـــیزدهم خب ـــت س ـــتانداری در دول ـــران اس ـــتقرار مدی ـــت اس نخس
ـــوی  ـــت و تکاپ ـــش فعالی ـــزوم افزای ـــر ل ـــتانداری ب ـــند اس ـــور در مس ـــی حض ـــای ابتدای روزه
ایـــن نهـــاد در اســـتان در راســـتای توســـعه فعالیت هـــای دانش بنیـــان بـــا محوریـــت 
ـــه  ـــن برنام ـــاد تدوی ـــن نه ـــران ای ـــرده و از مدی ـــد ک ـــتان تاکی ـــی اس ـــائل اساس ـــل مس ح

ـــدم. ـــتار ش ـــوزه را خواس ـــن ح ـــی در ای عملیات
ـــن  ـــتان در همی ـــتان گلس ـــگاهی اس ـــزرگ جهاددانش ـــات ب ـــتان از توفیق ـــتاندار گلس اس
ـــردم  ـــاش ک ـــدت ت ـــن م ـــرد: در ای ـــه ک ـــر داد و اضاف ـــر خب ـــت ماهه اخی ـــاه هش ـــدت کوت م
ـــای  ـــتانداری و نهاده ـــه اس ـــردن بدن ـــراه ک ـــی و هم ـــاد انقاب ـــن نه ـــل از ای ـــت کام ـــا حمای ب
اجرایـــی بـــرای تحقـــق نیازمندی هـــای جهاددانشـــگاهی بـــرای بـــروز توانمندی هـــای 

ـــم. ـــم بزنی ـــتان را رق ـــزرگ در اس ـــاق ب ـــد اتف ـــود چن خ
ـــتان و  ـــتان گلس ـــاد در اس ـــن نه ـــد ای ـــگر و مجاه ـــان تاش ـــر از جوان ـــا تقدی ـــه ب زنگان
ـــر  ـــرد: ه ـــح ک ـــتان تصری ـــد گلس ـــران از واح ـــاد در ته ـــن نه ـــزی ای ـــر مرک ـــای دفت حمایت ه
ـــه  ـــزرگ فاصل ـــاد ب ـــن نه ـــای ای ـــل توانمندی ه ـــور کام ـــه اوج و تبل ـــا نقط ـــوز ب ـــد هن چن
داریـــم امـــا پـــس از جلســـات متعـــدد به ویـــژه جلســـه هم اندیشـــی و هم افزایـــی بـــا 
معـــاون پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی کشـــور در اســـتانداری گلســـتان، توســـعه دهکـــده 
گیاهـــان دارویـــی و آماده ســـازی ســـوله فـــرآوری بـــرای افتتـــاح، بسترســـازی و اخـــذ 
موافقـــت اولیـــه راه انـــدازی مرکـــز غربالگـــری، تشـــخیص و درمـــان ســـرطان پســـتان، 
ـــا  ـــتان ب ـــطح اس ـــاف در س ـــد ن ـــک خون بن ـــات بان ـــعه خدم ـــی، توس ـــز آموزش ـــعه مراک توس
ـــای  ـــاب کارخانه ه ـــکل پس ـــع مش ـــرای رف ـــتین ب ـــات نخس ـــوازن، اقدام ـــعه مت ـــدف توس ه
ـــان  ـــوغ ماهی ـــن بل ـــش س ـــی کاه ـــات عملیات ـــات تحقیق ـــاد مقدم ـــنجی و ایج ـــد، امکان س ی
ـــات تخصصـــی اســـب  ـــز خدم ـــدازی مرک ـــی راه ان ـــت اصول ـــذ موافق ـــتان، اخ ـــاری در اس خاوی
ـــن  ـــات ای ـــا بخشـــی از توفیق ـــل ترکمـــن تنه ـــژاد اســـب اصی ـــظ ن ـــژادی و حف ـــه ن ـــز ب و مرک

ـــت. ـــوده اس ـــاه ب ـــت م ـــن هش ـــاد در ای نه
ـــه  ـــه ام ک ـــگاهی گفت ـــان جهاددانش ـــئوالن و جوان ـــه مس ـــه ب ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
اســـتانداری را پشـــتیبان فعالیت هـــای دانش بنیـــان و انقابـــی خـــود بداننـــد، گفـــت: 
ـــگاهی  ـــدس جهاددانش ـــداف مق ـــور اه ـــر مح ـــتان ب ـــتان گلس ـــاد در اس ـــن نه ـــه ای مادامی ک
ـــت  ـــش مثب ـــتان نق ـــعه اس ـــرده و در توس ـــاش ک ـــردم ت ـــائل م ـــل مس ـــتای ح و در راس
ـــود. ـــد ب ـــت خواهن ـــردم در دول ـــان م ـــت و خادم ـــت دول ـــورد حمای ـــا م ـــد قطع ـــا می کن ایف

اســـتاندار گلســـتان بـــر لـــزوم رســـیدن جهاددانشـــگاهی در اســـتان گلســـتان بـــه 
ـــر  ـــاد در سرتاس ـــن نه ـــات ای ـــعه خدم ـــت: توس ـــرد و گف ـــد ک ـــود تاکی ـــی خ ـــگاه واقع جای
اســـتان و پرداختـــن بـــه موضوعـــات اساســـی و ارایـــه راه حل هـــای دانش بنیـــان بـــرای 

آنـــان خواســـته اصلـــی مـــا از ایـــن نهـــاد مـــردم محـــور و دانش پایـــه اســـت.

 



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

18
ه8

مار
│ش

وم
و س

ت 
یس

ل ب
سا

هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

34

w
w

w.
ac

ec
r.a

c.
ir

35
سخــن 
نگاشت

جهاددانشگاهی شتاب دهنده ظرفیت های پژوهشی کشور است
ســـیدرضا مرتضـــوی اســـتاندار اصفهـــان گفـــت: جهاددانشـــگاهی بـــا اجـــرای 
پروژه هـــای شـــاخص خـــود شـــتاب دهنده ظرفیت هـــای پژوهشـــی کشـــور اســـت و بـــا 
مجموعه هایـــی کـــه ماننـــد قمـــر حـــول محـــور آن شـــکل گرفته اند، توانســـته اســـت 

دانـــش را بـــه تولیـــد تبدیـــل کنـــد.
اســـتاندار اصفهـــان طـــی نشســـت بـــا رییـــس و معاونـــان جهاددانشـــگاهی واحـــد 
صنعتـــی اصفهـــان کـــه در اســـتانداری اصفهـــان برگـــزار شـــد اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی 
ـــالگرد  ـــن س ـــل و دومی ـــعار چه ـــوز کشـــف نشـــده اســـت و ش ـــه هن ـــد گنجـــی اســـت ک مانن
تشـــکیل جهاددانشـــگاهی بـــا عنـــوان "جهاددانشـــگاهی، زیســـت بوم نـــوآوری نخبـــگان 

ـــت. ـــوع اس ـــن موض ـــای همی ـــز گوی ـــران" نی ای
ــوآوری  ــا نـ ــار بـ ــن بـ ــرای اولیـ ــل بـ ــان تحصیـ ــرد: در زمـ ــوان کـ ــوی عنـ مرتضـ
ـــرد  ـــا رویک ـــاد را ب ـــن نه ـــدم و ای ـــنا ش ـــب آش ـــدوق مصاح ـــوان صن ـــا عن ـــگاهی ب جهاددانش
ــی،  ــترده آموزشـ ــای گسـ ــا فعالیت هـ ــان بـ ــت زمـ ــا گذشـ ــا بـ ــناختم امـ ــی شـ فرهنگـ

پژوهشـــی و بـــا ســـابقه خـــوب ایـــن مجموعـــه نیـــز آشـــنا شـــدم.
وی گفـــت: جهاددانشـــگاهی بـــا اجـــرای پروژه هـــای شـــاخص خـــود شـــتاب دهنده 
ظرفیت هـــای پژوهشـــی کشـــور اســـت و بـــا مجموعه هایـــی کـــه ماننـــد قمـــر حـــول 

محـــور آن شـــکل گرفته اند، توانســـته اســـت دانـــش را بـــه تولیـــد تبدیـــل کنـــد.
اســـتاندار اصفهـــان پیشـــنهاد کـــرد: بـــه شـــرکت مجموعـــه خـــود فرصـــت دهیـــد 
تـــا بـــه هلدینـــگ تبدیـــل شـــود تـــا بتوانـــد شـــرکت های متعـــددی تأســـیس کنـــد 
ــده  ــذاری شـ ــه و ارزش گـ ــای قابل عرضـ ــه فناوری هـ ــود را بـ ــای خـ ــن دانش هـ همچنیـ
ـــرمایه گذارهای  ـــی س ـــوص معرف ـــز در خص ـــتانداری نی ـــتا اس ـــن راس ـــد، در ای ـــل کنی تبدی

داخلـــی و خارجـــی بـــا جهاددانشـــگاهی همـــکاری الزم را خواهـــد داشـــت.

■□■
 

در بازنگری طرح جامع کاهش 
آلودگی هوای اراک به کمک 

جهاددانشگاهی نیاز داریم

ـــع  ـــرح جام ـــری ط ـــت: در بازنگ ـــزی گف ـــتاندار مرک ـــه اس ـــص االئم ـــرزاد مخل ـــر ف دکت
ـــه  ـــم ک ـــم و معتقدی ـــاز داری ـــگاهی نی ـــک جهاددانش ـــه کم ـــوای اراک ب ـــی ه ـــش آلودگ کاه
مطالعـــه ســـهم آالینده هـــا می توانـــد در ایـــن بازنگـــری بســـیار کمـــک کننـــده باشـــد.

اســـتاندار مرکـــزی در نشســـت بـــا رییـــس و جمعـــی از مدیـــران و معاونـــان 
جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم اطاع رســـانی هرچـــه بیشـــتر 
ـــردم  ـــوم م ـــنایی عم ـــش آش ـــگاهی و افزای ـــتاوردهای جهاددانش ـــا و دس ـــات، فعالیت ه اقدام
ـــاد در  ـــن نه ـــه ای ـــانی ک ـــای اطاع رس ـــه ابزاره ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک ـــاد اظه ـــن نه ـــا ای ب
اختیـــار دارد، در عرصـــه معرفـــی خدمـــات و اقداماتـــش بایـــد موفق تـــر عمـــل می شـــد 
ـــا  ـــه تنه ـــاد ک ـــن نه ـــات آموزشـــی ای ـــا خدم ـــردم بیشـــتر ب ـــه م ـــی در حـــال حاضـــر قاطب ول

بخشـــی از فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی اســـت، آشـــنایی دارنـــد.
وی در ادامـــه، بـــا اشـــاره بـــه موضـــوع اقتصـــاد دانش بنیـــان کـــه در کشـــور 
بســـیار مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت، گفـــت: ســـهم اســـتان مرکـــزی از اقتصـــاد 
دانش بنیـــان و تعـــداد شـــرکت های دانش بنیـــان اصـــا مناســـب نیســـت و بـــا وجـــود 

رتبه هـــای خوبـــی کـــه ایـــن اســـتان در عرصه هـــای مختلـــف علمـــی و نخبگانـــی دارد، 
امـــا شـــاید بـــه دلیـــل نبـــود انگیـــزه یـــا در ســـایه شـــرکت های آســـیب دیده صنایـــع 
ســـنگین اســـتان کـــه بـــر باقـــی بخش هـــا افتـــاده و زنجیـــره را مختـــل کـــرده اســـت، 

ـــم. ـــه نداری ـــن عرص ـــی در ای ـــهم خوب س
ـــان  ـــات دانش بنی ـــاس، از اقدام ـــن اس ـــر ای ـــه ب ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــزی ب ـــتاندار مرک اس
ـــی  ـــان داروی ـــت گیاه ـــه وضعی ـــه مطالع ـــف از جمل ـــای مختل ـــگاهی در بخش ه جهاددانش
ـــم  ـــک خواهی ـــاد کم ـــن نه ـــه ای ـــرده و ب ـــتقبال ک ـــری، اس ـــش دیگ ـــر بخ ـــا ه ـــتان ی اس
ـــن  ـــود، ای ـــاح ش ـــد اص ـــان بای ـــات دانش بنی ـــه اقدام ـــتان در عرص ـــهم اس ـــت: س ـــرد، گف ک

ـــد. ـــور باش ـــای کش ـــایر بخش ه ـــتان و س ـــت اس ـــا ظرفی ـــب ب ـــد متناس ـــهم بای س
وی در خصـــوص مطالعـــه مؤلفه هـــای آالیندگـــی اراک و دیگـــر نقـــاط اســـتان کـــه 
ـــت: در  ـــت، گف ـــرده اس ـــی ک ـــام آمادگ ـــام آن اع ـــوص انج ـــتان در خص ـــگاهی اس جهاددانش
ـــی  ـــش آلودگ ـــع کاه ـــرح جام ـــا ط ـــط ب ـــته مرتب ـــال های گذش ـــی در س ـــه اقدام ـــن زمین ای
ـــس  ـــفر ریی ـــانی دارد. در س ـــه به روزرس ـــاز ب ـــا نی ـــت، ام ـــه اس ـــورت گرفت ـــوای اراک ص ه
ـــبختانه  ـــد و خوش ـــد ش ـــت تاکی ـــوع محیط زیس ـــر موض ـــیار ب ـــز بس ـــتان نی ـــه اس ـــور ب جمه
ـــه  ـــد و در جلس ـــوص دارن ـــن خص ـــدی در ای ـــم و ج ـــع، محک ـــع قاط ـــی موض ـــر رییس دکت
ـــد  ـــوای اراک تاکی ـــی ه ـــش آلودگ ـــع کاه ـــرح جام ـــری ط ـــر بازنگ ـــز ب ـــورای اداری نی ش

ـــد. کردن
ـــگاهی  ـــک جهاددانش ـــه کم ـــرح ب ـــن ط ـــری ای ـــرد: در بازنگ ـــار ک ـــه اظه ـــص االئم مخل
نیـــاز داریـــم و معتقدیـــم کـــه مطالعـــه ســـهم آالینده هـــا می توانـــد در ایـــن بازنگـــری 
ـــری درســـت طـــرح  ـــرای بازنگ ـــه ای ب ـــن مطالع ـــع چنی ـــده باشـــد. در واق بســـیار کمـــک کنن

ـــود. ـــام ش ـــد انج ـــت و بای ـــروری اس ـــد، ض ـــد و کارآم ـــرح جدی ـــن ط و تدوی
ـــزی  ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــات جهاددانش ـــری مطالب ـــوص پیگی ـــزی در خص ـــتاندار مرک اس
در حـــوزه ورود بـــه بحـــث مدیریـــت پســـماند و همچنیـــن تامیـــن زمیـــن مـــورد نیـــاز 
ــا و نخاله هـــای معـــادن  بـــرای اجـــرای طـــرح اســـتفاده مفیـــد از ضایعـــات و باطله هـ
ســـنگ محـــات و ورود ایـــن نهـــاد بـــه موضـــوع رفـــع آلودگـــی آب وخـــاک محـــدوده 
ـــاد خواســـت در حـــوزه  ـــن نه ـــول مســـاعدت داد و از مســـئوالن ای ـــازند، ق ـــی ش ـــع نفت صنای
ـــور  ـــا اداره کل ام ـــز ب ـــی نی ـــیب های اجتماع ـــش آس ـــش کاه ـــات در بخ ـــات و اقدام مطالع

ـــند. ـــته باش ـــل داش ـــتانداری تعام ـــی اس ـــی و فرهنگ اجتماع
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جهاددانشگاهی البرز می تواند 
در ارزیابی وضعیت آینده استان به 

ما کمک کند

ـــات  ـــا تجربی ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ـــت: مجموع ـــرز گف ـــتاندار الب ـــی اس ـــی عبدالله مجتب
ـــی  ـــی و ارزیاب ـــت کنون ـــته، وضعی ـــت گذش ـــی وضعی ـــش و بررس ـــا پای ـــد ب ـــود می توان خ

ـــد. ـــک کن ـــد و کم ـــه ده ـــکار ارای ـــا راه ـــه م ـــتان ب ـــده اس ـــت آین وضعی
اســـتاندار البـــرز بـــا حضـــور در جهاددانشـــگاهی البـــرز بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت کار 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــی کس ـــئول انقاب ـــت: مس ـــه، گف ـــت در جامع ـــاد رضای ـــرای ایج ـــادی ب جه

ـــد. ـــت کن ـــل ثاب ـــودن را در عم ـــی ب ـــردازد و انقاب ـــه کار بپ ـــاعت ب ـــه ۱۸ س روزان
ـــش  ـــال افزای ـــه دنب ـــده ب ـــام ش ـــای انج ـــه در فعالیت ه ـــان این ک ـــا بی ـــرز ب ـــتاندار الب اس

ـــزود:  ـــتیم، اف ـــران هس ـــردم و مدی ـــن م ـــجام بی ـــدت و انس ـــهروندان و وح ـــدی ش رضایت من
ـــی  ـــای اجتماع ـــردم در صحنه ه ـــارکت م ـــور و مش ـــه حض ـــد ب ـــت بای ـــات در نهای ـــن اقدام ای
ـــود  ـــات خ ـــا تجربی ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ـــش مجموع ـــن بخ ـــود. در ای ـــر ش ـــی منج و سیاس
ـــت  ـــی وضعی ـــی و ارزیاب ـــت کنون ـــته، وضعی ـــت گذش ـــی وضعی ـــش و بررس ـــا پای ـــد ب می توان

ـــد. ـــک کن ـــد و کم ـــه ده ـــکار ارای ـــا راه ـــه م ـــتان ب ـــده اس آین
ـــاختی  ـــای زیرس ـــات در حوزه ه ـــری مطالب ـــک س ـــردم ی ـــرز م ـــتان الب ـــزود: در اس وی اف
ــینی،  ــرق، گاز، حاشیه نشـ ــتان، آب، بـ ــه، بیمارسـ ــکن، مدرسـ ــش مسـ ــه در بخـ از جملـ
ـــتیم و آن  ـــغول هس ـــش مش ـــن بخ ـــه در ای ـــد ک ـــت دارن ـــن دس ـــائلی از ای ـــا و مس زندان ه
ـــی  ـــات مهم ـــا موضوع ـــرد ام ـــم ک ـــل خواهی ـــه ح ـــذب بودج ـــی و ج ـــری و رایزن ـــا پیگی را ب
ـــای  ـــنهادها و راهکاره ـــه در آن پیش ـــود دارد ک ـــم وج ـــی ه ـــیب های اجتماع ـــوزه آس در ح
ـــا  ـــا م ـــد ت ـــده باش ـــک کنن ـــد کم ـــی می توان ـــاد انقاب ـــک نه ـــوان ی ـــگاهی به عن جهاددانش
ـــتری  ـــت بیش ـــد وق ـــات بای ـــدام موضوع ـــرای ک ـــت و ب ـــی چیس ـــای اصل ـــم دغدغه ه بدانی

ـــم. ـــرف کنی ص
عبداللهـــی بیـــان کـــرد: طـــی ایـــن مـــدت بـــا اقداماتـــی کـــه در اســـتان صـــورت 
ـــش  ـــا کاه ـــتیم ت ـــن هس ـــال ای ـــه دنب ـــوده و ب ـــی ب ـــم کاهش ـــرم ه ـــای ج ـــه آماره گرفت

تـــداوم داشـــته باشـــد و البـــرز در زمـــره اســـتان های ســـبز کشـــور قـــرار بگیـــرد.
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جهاددانشگاهی یکی از افتخارات 
نظام جمهوری اسالمی در حوزه 

علم و پژوهش است

ــام  ــارات نظـ ــی از افتخـ ــگاهی یکـ ــرقی گفـــت: جهاددانشـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ اسـ
جمهـــوری اســـامی در حـــوزه علـــم و پژوهـــش اســـت.

ــان  ــز درمـ ــد از مرکـ ــن بازدیـ ــرقی، ضمـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ ــّرم اسـ ــن خـ عابدیـ
ـــتان،  ـــگاهی اس ـــران دانش ـــع جهادگ ـــرقی در جم ـــان ش ـــگاهی آذربایج ـــاروری جهاددانش ناب
ـــی در  ـــگاه خاص ـــامی جای ـــاب اس ـــت انق ـــه نخس ـــگاهی در ده ـــرد: جهاددانش ـــار ک اظه
ــی را  ــوزه دفاعـ ــوص در حـ ــور به خصـ ــخت افزاری کشـ ــای سـ ــته و نیازهـ ــور داشـ کشـ
ـــائل  ـــواره در مس ـــاد هم ـــن نه ـــز ای ـــی نی ـــگ تحمیل ـــس از دوران جن ـــرد. پ ـــرف می ک برط
ـــه  ـــد ک ـــب کن ـــازی را کس ـــیار ممت ـــگاه بس ـــته جای ـــکی و ... توانس ـــی، پزش ـــی، فرهنگ علم

ـــت. ـــگاهی اس ـــادی و دانش ـــر جه ـــول تفک ـــر محص ـــن ام ای
ـــز  ـــا مراک ـــل ب ـــور در تعام ـــام آور کش ـــیار ن ـــان بس ـــور متخصص ـــه حض ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــوده  ـــرفت ب ـــال پیش ـــی در ح ـــیار باالی ـــرعت بس ـــا س ـــا ب ـــزود: دنی ـــا، اف ـــی دنی ـــد علم بلن
ـــاالی  ـــرفت ب ـــه از پیش ـــورها ک ـــی از کش ـــا برخ ـــت ام ـــری اس ـــع بش ـــت جوام و در خدم
ـــرار  ـــار ق ـــود را در انحص ـــم خ ـــرج داده و عل ـــه خ ـــت ب ـــتند، خصاص ـــوردار هس ـــی برخ علم
می دهنـــد در حالـــی کـــه مـــا ســـبقه طوالنـــی علـــم و دانـــش در دوره هـــای مختلـــف 
ـــه  ـــه جامع ـــی ب ـــن طوس ـــی و خواجه نصیرالدی ـــان بیرون ـــون ابوریح ـــی چ ـــته و بزرگان داش

بشـــریت خدمـــت کرده انـــد.
ـــف،  ـــای مختل ـــد در عرصه ه ـــامی می توانن ـــی اس ـــمندان ایران ـــرد: دانش ـــان ک ـــّرم بی خ

ـــد. ـــا بگذارن ـــا برج ـــک از خـــود در دنی ـــی نی ـــانده و نام ـــی رس ـــه خودکفای کشـــور را ب
ـــای  ـــتان در عرصه ه ـــگاهی اس ـــان جهاددانش ـــای متخصص ـــه فعالیت ه ـــذری ب ـــا گ وی ب

مختلـــف، گفـــت: جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان شـــرقی در عرصـــه ژنتیـــک و درمـــان 
ـــول  ـــه محص ـــوده ک ـــوردار ب ـــی برخ ـــرفت باالی ـــز از پیش ـــایر مراک ـــه س ـــبت ب ـــاروری نس ناب

ـــت. ـــادی اس ـــر جه تفک
اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی در خصـــوص ویژگـــی جهادگـــران دانشـــگاهی افـــزود: 
انســـان های جهـــادی، ســـخت کوش بـــوده و بـــا علـــم به ســـختی راه در مســـیر عبـــور 
از دشـــمنان گام برمی دارنـــد و بـــا ایفـــای کامـــل نقـــش خـــود، خاهـــای موجـــود در 
ـــت. ـــده اس ـــن ش ـــا عجی ـــن ویژگی ه ـــا ای ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ـــد ک ـــر می کنن ـــه را پ جامع
وی بـــا اشـــاره بـــه مســـیر آمـــوزش، پژوهـــش، مهارت آمـــوزی، کارآفرینـــی و تولیـــد 
ــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی در حـــوزه پیشـــگیری  اشـــتغال ها در جهاددانشـــگاهی، اظهـ
ــد.  ــه دهـ ــا را ادامـ ــد آن هـ ــا بایـ ــام داده و قطعـ ــی انجـ ــای خوبـ ــان فعالیت هـ و درمـ
ـــل  ـــه تعام ـــاز ب ـــود نی ـــداف خ ـــبرد اه ـــرای پیش ـــا ب ـــایر نهاده ـــون س ـــگاهی همچ جهاددانش
ـــکان  ـــی ام ـــا حصارکش ـــه ای ب ـــچ مجموع ـــه هی ـــرا ک ـــز دارد چ ـــایر مراک ـــا س ـــتری ب بیش

ـــدارد. ـــد ن رش
ــود  ــزرگ موجـ ــوب بـ ــی از عیـ ــرد: یکـ ــار کـ ــرقی اظهـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ اسـ
آذربایجـــان شـــرقی، ضعـــف در هم افزایـــی و اســـتفاده از ظرفیت هـــای همدیگـــر بـــرای 
ـــت  ـــد دس ـــای جدی ـــه فرصت ه ـــد ب ـــانی می توانن ـــت. کس ـــد اس ـــای جدی ـــق فرصت ه خل

ـــد. ـــرار بگیرن ـــی ق ـــطح باالی ـــاوری در س ـــم و فن ـــر عل ـــه از نظ ـــد ک یابن
وی بـــا بیـــان این کـــه بایـــد پتانســـیل های ناشـــناخته در اســـتان شناســـایی شـــوند، 
ـــز  ـــص در مراک ـــانی متخص ـــروی انس ـــف نی ـــگاهی، کش ـــف جهاددانش ـــی از وظای ـــزود: یک اف
ـــد  ـــگاهی بای ـــت. جهاددانش ـــا اس ـــد آن ه ـــرای رش ـــی ب ـــت مطالعات ـــاد فرص ـــاص و ایج خ

ـــد. ـــز باش ـــایر مراک ـــرای س ـــص ب ـــانی متخص ـــروی انس ـــر نی ـــز تکثی مرک
خـــرم بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم بهره گیـــری از تجربیـــات گذشـــته و اســـتفاده از آن در 
ـــف در کشـــور نوشـــته شـــده  ـــای مختل ـــی طـــی دوران ه ـــناد مختلف ـــت: اس ـــم، گف ـــد عل تولی
ـــا  ـــن آن ه ـــی در تدوی ـــای قبل ـــه چارچوب ه ـــرا ک ـــد چ ـــاد نکرده ان ـــی ایج ـــچ تحول ـــا هی ام
ـــوده  ـــندها ب ـــایر س ـــاوت از س ـــیزدهم متف ـــت س ـــول دول ـــند تح ـــا س ـــت ام ـــده اس ـــرار ش تک
ـــا  ـــتانی ب ـــرش اس ـــه ب ـــز پژوهشـــکده جهاددانشـــگاهی ب ـــا کمـــک مرک ـــوان آن را ب ـــر بت و اگ
ـــود  ـــردی در بهب ـــیار کارب ـــند بس ـــک س ـــرد، ی ـــل ک ـــتان تبدی ـــود در اس ـــای موج ظرفیت ه

ـــود. ـــد ب ـــف خواه ـــای مختل ـــت حوزه ه وضعی
ـــزود: بهـــره وری یکـــی از  ـــار بهـــره وری در اســـتان، اف ـــودن آم ـــن ب ـــه پایی ـــا اشـــاره ب وی ب
حلقه هـــای گمشـــده در پیشـــرفت عرصه هـــای مختلـــف اســـت چـــرا کـــه مـــا به جـــای 

ـــم. ـــتفاده می کنی ـــازوی آن اس ـــروی ب ـــا از نی ـــروی کار تنه ـــر نی فک
ـــپا در  ـــنجی ایس ـــکار س ـــز اف ـــت مرک ـــنجی و فعالی ـــت نظرس ـــه ظرفی ـــاره ب ـــا اش ـــّرم ب خ
جهاددانشـــگاهی، گفـــت: ســـنجش افـــکار مـــردم می توانـــد شـــرایط اســـتان را بـــه مـــا 

ـــت. ـــه اس ـــار مواج ـــدید آم ـــود ش ـــا کمب ـــا ب ـــتان م ـــی اس ـــد و از طرف ـــان ده نش
ـــای  ـــتر توانمندی ه ـــه بیش ـــر چ ـــی ه ـــر معرف ـــه ب ـــرقی در ادام ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
ـــز  ـــزو مراک ـــرقی ج ـــان ش ـــگاهی آذربایج ـــت: جهاددانش ـــرد و گف ـــد ک ـــگاهی تاکی جهاددانش

ـــود را دارد. ـــگاه خ ـــای جای ـــیل ارتق ـــوده و پتانس ـــور ب ـــگاهی کش ـــر جهاددانش برت

■□■
تاکید استاندار خراسان شمالی

 بر تالش جهاددانشگاهی در کمک 
به توسعه استان
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نگاشت

ـــع  ـــر رف ـــد ب ـــا تاکی ـــمالی ب ـــان ش ـــتاندار خراس ـــژاد اس ـــین ن ـــا حس ـــر محمدرض دکت
ـــی  ـــرو هم افزای ـــدف را در گ ـــن ه ـــق ای ـــتان، تحق ـــعه اس ـــه توس ـــک ب ـــا و کم محرومیت ه
همـــه دســـتگاه ها دانســـت و افـــزود: نهادهـــای دانش بنیانـــی ماننـــد جهاددانشـــگاهی 

نیـــز بایـــد در ایـــن زمینـــه یاری رســـان باشـــند.
اســـتاندار خراســـان شـــمالی در دیـــدار مهســـا پرنیـــان سرپرســـت جدیـــد جهاددانشـــگاهی 
اســـتان اظهـــار کـــرد: در اســـتان طرح هـــای توســـعه ای خوبـــی دنبـــال می شـــود کـــه 

ـــد. ـــاش کنن ـــا ت ـــق آن ه ـــرای تحق ـــا ب ـــتگاه ها و نهاده ـــه دس ـــد هم بای
وی بـــا اشـــاره بـــه نشســـت بـــا نماینـــدگان اســـتان در مجلـــس شـــورای اســـامی 
و بررســـی طرح هـــای اســـتانی از جملـــه طرح هـــای پیشـــنهادی جهاددانشـــگاهی بـــر 

لـــزوم ممارســـت و پیگیـــری بـــرای بهره بـــرداری از آن هـــا تاکیـــد کـــرد.
مهســـا پرنیـــان، سرپرســـت جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی نیـــز در ایـــن 
ــوم  ــی علـ ــش فنـ ــان و دانـ ــای دانش بنیـ ــگاهی در حوزه هـ ــت: جهاددانشـ ــت گفـ نشسـ
پزشـــکی، کشـــاورزی، علـــوم انســـانی و حوزه هـــای فرهنگـــی و اجتماعـــی، پژوهشـــی، 
آموزشـــی و اشـــتغال پتانســـیل های خوبـــی دارد کـــه در تـــاش هســـتیم دانـــش فنـــی 

ــیم. ــتان تســـری بخشـ ــه اسـ ــا را بـ ــگاهی در ایـــن حوزه هـ جهاددانشـ
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــود بـ ــز تـــاش می شـ ــمالی نیـ ــان شـ ــتان خراسـ ــزود: در اسـ وی افـ
مزیت هـــای نســـبی منطقـــه و نیازهـــای اســـتان، ظرفیت هـــای ملـــی جهاددانشـــگاهی 
در حوزه هـــای مختلـــف بـــه کار گرفتـــه شـــود و خدمـــات در اســـتان گســـترش یابـــد.

وی راه انـــدازی مرکـــز پیشـــگیری و غربالگـــری ســـرطان پســـتان، تاســـیس مرکـــز 
ــور و  ــرق کشـ ــمال شـ ــبک شـ ــژادی دام سـ ــاح به نـ ــن اصـ ــای نویـ ــعه فناوری هـ توسـ
اجـــرای طـــرح کشـــت و فـــراوری گیاهـــان دارویـــی و تولیـــد داروهـــای گیاهـــی را از 
جملـــه ماموریـــت هـــای جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی دانســـت و افـــزود: امیـــد 
ـــریع تر  ـــه س ـــر چ ـــا ه ـــن پروژه ه ـــی ای ـــتانی و مل ـــئوالن اس ـــای مس ـــا حمایت ه ـــت ب اس

ــد. ــرداری برسـ ــه بهره بـ بـ
ـــرای  ـــگاهی ب ـــتانی جهاددانش ـــی و اس ـــای مل ـــه ظرفیت ه ـــرد: از هم ـــد ک ـــان تاکی پرنی

ـــد. ـــد ش ـــرداری خواه ـــتان بهره ب ـــعه ای اس ـــداف توس ـــق اه ـــه تحق ـــک ب کم
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جهاددانشگاهی، تنها راه نجات 
کشور را حرکت به سوی اقتصاد 

دانش بنیان ترسیم کرده است

ــور از  ــات کشـ ــا راه نجـ ــگاهی، تنهـ ــان جنوبـــی گفـــت: جهاددانشـ ــتاندار خراسـ اسـ
ـــرده و  ـــیم ک ـــان ترس ـــاد دانش بنی ـــمت اقتص ـــه س ـــت ب ـــادی را در حرک ـــای اقتص بحران ه
ـــی و شـــکوفایی  ـــن زمینـــه در چهـــل و دو ســـال گذشـــته، کارنامـــه ای مشـــحون از تعال در ای

را از تاش هـــای خـــود بـــه ارمغـــان گذاشـــته اســـت.

ــکیل  ــالروز تشـ ــبت سـ ــی بـــه مناسـ ـــان جنوبـ جـــواد قناعـــت اســـتاندار خراس
ــت: ــرح اسـ ــن شـ ــام بدیـ ــن پیـ ــرد. متـ ــادر کـ ــی صـ ــگاهی پیامـ جهاددانشـ

بـــه نظـــر مـــن جهاددانشـــگاهی فقـــط یـــک نهـــاد نیســـت، بلکـــه یـــک فرهنـــگ 
ـــه  ـــگ را در جامع ـــن فرهن ـــم ای ـــه بتوانی ـــت. هرچ ـــت اس ـــمت گیری و حرک ـــک س ـــت، ی اس

گســـترش دهیـــم و آن را پایـــدار و اســـتوار کنیـــم، کشـــور را بـــه ســـمت ســـربلندی و 
عـــزت و اســـتقال حقیقـــی بیشـــتر پیـــش برده ایـــم.

ـــه  ـــی مدبران ـــامی، حرکت ـــاب اس ـــروزی انق ـــدو پی ـــگاهی در ب ـــکل گیری جهاددانش ش
بـــود کـــه طـــی ایـــن ســـال ها توانســـته به عنـــوان یـــک ســـرمایه ملـــی، به خوبـــی در 
ـــی  ـــران و ایران ـــی ای ـــات توانای ـــرای اثب ـــارز ب ـــی ب ـــا مثال ـــرد ت ـــرار گی ـــم ق ـــد عل ـــت تولی خدم

ـــد. ـــم باش ـــع تحری ـــور از موان در عب
جهاددانشـــگاهی به عنـــوان یـــک نهـــاد تاثیرگـــذار در توســـعه اقدامـــات علمـــی، از 
جملـــه مجموعه هایـــی اســـت کـــه در حـــوزه علـــم و فنـــاوری و به ویـــژه فعالیت هـــای 
ــا اســـتفاده از ظرفیـــت متخصصیـــن و  ــا نمـــوده و بـ دانش بنیـــان نقـــش موثـــری ایفـ
صاحب نظـــران خـــود، ثابـــت کـــرده اســـت کـــه بـــه فرمـــوده رهبـــر معظـــم انقـــاب 
ـــور  ـــی کش ـــرفت علم ـــز پیش ـــم و مرک ـــنگر عل ـــوان س ـــگاه به عن ـــا دانش ـــم ب ـــامی؛ " ه اس
ـــا  ـــع و مزاحمت ه ـــل موان ـــت و در مقاب ـــادی اس ـــاش جه ـــم دارای ت ـــت و ه ـــط اس مرتب

ــتد". ــت نمی ایسـ از حرکـ
جهاددانشـــگاهی، تنهـــا راه نجـــات کشـــور از بحران هـــای اقتصـــادی را در حرکـــت 
ـــال  ـــل و دو س ـــه در چه ـــن زمین ـــرده و در ای ـــیم ک ـــان ترس ـــاد دانش بنی ـــمت اقتص ـــه س ب
ـــان  ـــه ارمغ ـــود ب ـــای خ ـــکوفایی را از تاش ه ـــی و ش ـــحون از تعال ـــه ای مش ـــته، کارنام گذش

ـــت. ـــته اس گذاش
ـــدوم  ـــان خ ـــه کارکن ـــگاهی را ب ـــیس جهاددانش ـــالروز تاس ـــیدن س ـــرا رس ـــب ف اینجان
ایـــن نهـــاد انقابـــی، جامعـــه دانشـــگاهی و مـــردم شـــریف خراســـان جنوبـــی تبریـــک 
ــه  ــتیابی بـ ــال، توفیـــق روز افـــزون و دسـ و تهنیـــت عـــرض نمـــوده، از خداونـــد متعـ
قله هـــای رفیـــع علـــم و فنـــاوری را بـــرای همـــه دانشـــگاهیان و جوینـــدگان حکمـــت 

و معرفـــت مســـئلت دارم.
امیـــد کـــه بـــا حمایـــت ایـــن نهـــاد از شـــرکت های دانش بنیـــان و ارتبـــاط آن بـــا 
ســـایر حوزه هـــای علمـــی و اجرایـــی کشـــور، شـــاهد تحقـــق منویـــات رهبـــر معظـــم 
ــت های  ــن" و سیاسـ ــتغال آفریـ ــان، اشـ ــد؛ دانش بنیـ ــعار "تولیـ ــامی، شـ ــاب اسـ انقـ

ـــیم. ـــوی باش ـــران ق ـــی ای ـــت مردم دول
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جهاددانشگاهی
 باید به سمت انجام کارهای
 به زمین مانده گام بردارد

حجت االسام والمســـلمین محمـــد عبـــادی زاده نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان 
ــار مـــی رود کـــه در بخش هـــای فکـــری و  هرمـــزگان گفـــت: از جهاددانشـــگاهی انتظـ

اجرایـــی بـــه تحقـــق ســـند مهندســـی فرهنگـــی هرمـــزگان کمـــک کننـــد.
نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان هرمـــزگان بـــا ذکـــر ایـــن نکتـــه کـــه نســـبت بـــه 
ــفه وجـــودی  ــرد: فلسـ ــار کـ ــور و شـــعف خاصـــی دارم، اظهـ ــات دانشـــگاهی شـ جلسـ
ـــت.  ـــاوت اس ـــر متف ـــگاه های دیگ ـــا دانش ـــتراکات، ب ـــام اش ـــود تم ـــا وج ـــگاهی ب جهاددانش
ـــد  ـــی نباش ـــه و بروکراس ـــر و دار بودج ـــد و در گی ـــادی باش ـــد جه ـــگاهی بای کار جهاددانش

ـــود. ـــاز ش ـــردم ب ـــره ای از کار م ـــا گ ت
ـــرد: کار  ـــان ک ـــت و خاطرنش ـــوص دانس ـــادی را از روی خل ـــت جه ـــاخصه فعالی وی، ش

جهـــادی اصـــوال به صـــورت کنـــد نیســـت و گرفتـــار روزمرگـــی نمی شـــود و از طرفـــی 
متناســـب بـــا نیـــاز جامعـــه خاقیـــت بـــه خـــرج می دهـــد.

نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان هرمـــزگان، بـــا بیـــان اینکـــه جهاددانشـــگاهی بایـــد 
خاءهـــای دانشـــگاهی اســـتان را پوشـــش دهـــد، تشـــریح کـــرد: توقعـــات از جهاددانشـــگاهی 

از دانشـــگاه های دیگـــر بیشـــتر اســـت.
حجت االسام والمســـلمین عبـــادی زاده، بـــا اشـــاره بـــه انتخـــاب شـــهر بندرعبـــاس 
ــوزه صنایع دســـتی توســـط یونســـکو، گفـــت: ظرفیـــت  ــوان شـــهر خـــاق در حـ به عنـ
ــورهای  ــیاری از کشـ ــت و بسـ ــاد اسـ ــیار زیـ ــتی بسـ ــوزه صنایع دسـ ــاس در حـ بندرعبـ

ــد. ــتفاده می کردنـ ــزگان اسـ ــوالت هرمـ ــته از محصـ ــارس در گذشـ ــیه خلیج فـ حاشـ
ـــام  ـــتی انج ـــوزه صنایع دس ـــری در ح ـــدام موث ـــر اق ـــه اگ ـــه ک ـــن نکت ـــر ای ـــا ذک وی، ب
ــبختانه  ــرد: خوشـ ــوان کـ ــود، عنـ ــلب می شـ ــاس سـ ــوان از بندرعبـ ــن عنـ ــود ایـ نشـ
ـــدوارم  ـــت و امی ـــه اس ـــر گرفت ـــی در نظ ـــای خوب ـــه برنامه ه ـــن زمین ـــگاهی در ای جهاددانش

تقویـــت ایـــن حـــوزه در دســـتور کار قـــرار گیـــرد.
نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان هرمـــزگان، بـــا اشـــاره بـــه رتبـــه اول فقـــر و فاکـــت 
ـــزگان  ـــت در هرم ـــر و فاک ـــگاه فق ـــم جای ـــر می خواهی ـــرد: اگ ـــراز ک ـــور، اب ـــزگان در کش هرم
ـــز  ـــده ای نی ـــش عم ـــم و بخ ـــتغال گام برداری ـــاد اش ـــمت ایج ـــه س ـــد ب ـــم بای ـــر دهی را تغیی

ـــود. ـــن ش ـــی تامی ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــق توس ـــد از طری بای
حجت االسام والمســـلمین عبـــادی زاده، تصریـــح کـــرد: ارایـــه آموزش هـــا در حـــوزه 
ـــر  ـــرمایه موث ـــق س ـــتغال و خل ـــاد اش ـــد در ایج ـــتی می توان ـــی و صنایع دس ـــاغل خانگ مش

ـــد. باش
وی، بـــا بیـــان ایـــن نکتـــه کـــه جهاددانشـــگاهی بایـــد بـــه ســـمت انجـــام کارهـــای 
بـــه زمیـــن مانـــده گام بـــردارد، خاطرنشـــان کـــرد: جنـــس آموزش هـــا و خدماتـــی کـــه 
ارایـــه می شـــود بایـــد بـــه ســـمت بخش هایـــی بـــرود کـــه توســـط دســـتگاه های دیگـــر 

ـــت. ـــده اس ـــول مان مغف
نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان هرمـــزگان، بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم برقـــراری روابـــط 
نزدیـــک دانشـــگاه بـــا صنعـــت، تشـــریح کـــرد: صنعـــت بایـــد ظرفیـــت نظـــام آمـــوزش 
ـــت آگاه  ـــای صنع ـــه نیازه ـــد ب ـــز بای ـــگاه نی ـــد و دانش ـــزگان را بشناس ـــتان هرم ـــی اس عال

باشـــد تـــا ارتبـــاط 2 ســـویه صنعـــت و دانشـــگاه برقـــرار باشـــد.
حجت االسام والمســـلمین عبـــادی زاده، گفـــت: جهاددانشـــگاهی بایـــد در قالـــب 
ــد در  ــا بتوانـ ــد تـ ــاص باشـ ــزی خـ ــزگان دارای مرکـ ــع هرمـ ــی در صنایـ تفاهم نامه هایـ

راســـتای اجـــرای برنامه هـــای خـــود موفـــق شـــود.
ـــل شـــورای  ـــزگان ذی ـــن ســـند مهندســـی فرهنگـــی اســـتان هرم ـــه تدوی ـــا اشـــاره ب وی، ب
عالـــی انقـــاب فرهنگـــی کشـــور، عنـــوان کـــرد: پنـــج اولویـــت فرهنگـــی هرمـــزگان در 
قالـــب ایـــن ســـند مشـــخص و ذیـــل هرکـــدام نیـــز 2۵ اقـــدام تعریـــف شـــد. اســـتان 

ـــت. ـــرفت اس ـــر پیش ـــر از نظ ـــتان برت ـــزو 3 اس ـــر ج ـــال حاض ـــزگان در ح هرم
نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان هرمـــزگان، ابـــراز کـــرد: از جهاددانشـــگاهی انتظـــار 
مـــی رود کـــه در بخش هـــای فکـــری و اجرایـــی بـــه تحقـــق ســـند مهندســـی فرهنگـــی 

ـــد. ـــک کنن ـــزگان کم هرم
حجت االسام والمســـلمین عبـــادی زاده، بـــا اشـــاره بـــه ضعـــف دانشـــگاه های 
هرمـــزگان در بخش هـــای فرهنگـــی و پژوهشـــی، تصریـــح کـــرد: گســـترش کرســـی های 
آزاداندیشـــی در دســـتور کار قـــرار گیـــرد و ایـــن کرســـی ها را در سراســـر دانشـــگاه های 

هرمـــزگان برگـــزار کنیـــد.
ـــد و  ـــردازی و نق ـــی های نظریه پ ـــزاری کرس ـــه برگ ـــگاه ها ب ـــرد: دانش ـــان ک وی خاطرنش
ـــی ها در  ـــن کرس ـــترش ای ـــزاری و گس ـــد برگ ـــه بای ـــد ک ـــوان ورود نکرده ان ـــر به هیچ عن نظ

ـــرد. ـــرار گی ـــگاهی ق ـــتور کار جهاددانش ـــزگان در دس ـــگاه های هرم ـــر دانش سراس
نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان هرمـــزگان، بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم برقـــراری 
اندیشـــکده های مختلـــف در ســـطح دانشـــگاه های هرمـــزگان، تشـــریح کـــرد: پژوهـــش 
ــای کان ورود  ــه حوزه هـ ــکده ها بـ ــی اندیشـ ــد ولـ ــرد ورود می کنـ ــای خـ ــه حوزه هـ بـ
ـــه  ـــگاهی ب ـــزگان ورود جهاددانش ـــتان هرم ـــای اس ـــه چالش ه ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــد ک می کنن

ــود. ــوب می شـ ــزام محسـ ــک الـ ــف یـ ــکده های مختلـ ــدازی اندیشـ راه انـ
ـــزگان  ـــتان هرم ـــر در اس ـــال حاض ـــزود: در ح ـــادی زاده اف ـــلمین عب حجت االسام والمس
ــکده ها  ــن اندیشـ ــه ایـ ــدارد کـ ــود نـ ــران وجـ ــرای مدیـ ــاز بـ ــان تصمیم سـ ــک جریـ یـ
می تواننـــد به عنـــوان یـــک جریـــان تصمیم ســـازی مهـــم بـــرای مدیـــران نقـــش ایفـــا 

ـــد. کنن
ــب  ــد متناسـ ــی بایـ ــرفصل های آموزشـ ــه سـ ــه کـ ــن نکتـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ وی، بـ
بـــا ظرفیـــت اســـتان هرمـــزگان باشـــد، عنـــوان کـــرد: بایـــد یـــک نظـــام آموزشـــی در 
ـــا،  ـــوق دری ـــد حق ـــت مانن ـــزگان اس ـــت هرم ـــا ظرفی ـــب ب ـــه متناس ـــی ک ـــته های خاص رش

ــود. ــن شـ ــگاهی تدویـ ــط جهاددانشـ ــارت و ... توسـ ــل، تجـ ــوق حمل ونقـ حقـ
نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان هرمـــزگان، بـــا اشـــاره بـــه نقـــش اثرگـــذار اســـتان 
هرمـــزگان در آینـــده حمل ونقـــل کشـــور، ابـــراز کـــرد: بایـــد از همیـــن امـــروز طراحـــی 
ـــرار  ـــتور کار ق ـــزگان در دس ـــده هرم ـــای آین ـــا ظرفیت ه ـــب ب ـــف متناس ـــته های مختل رش

ـــرد. گی

جهاددانشگاهی 
در پیوند میان علم و جامعه کارهای 

گسترده و عمیقی داشته است

در  ولی فقیـــه  نماینـــده  نکونـــام  محمدعلـــی  حجت االسام والمســـلمین 
ــه  ــه جامعـ ــه عرصـ ــم بـ ــگاهی در آوردن علـ ــت: جهاددانشـ ــاری گفـ چهارمحال وبختیـ
ــترده و  ــای گسـ ــی کارهـ ــای اجتماعـ ــه و ضرورت هـ ــم و جامعـ ــان علـ ــد میـ و پیونـ
عمیقـــی داشـــته اســـت کـــه امیـــد داریـــم بتواننـــد ایـــن نقـــش را بهتـــر و بیشـــتر 

ایفـــا کننـــد.
ـــران  ـــارف مدی ـــه مع ـــاه در جلس ـــاری ۱2 مردادم ـــه در چهارمحال وبختی ـــده ولی فقی نماین
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــتان ب ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــا میزبان ـــه ب ـــتان ک اس
ـــی  ـــی، فرهنگ ـــای علم ـــی عرصه ه ـــیس در تمام ـــدو تأس ـــادی ب ـــه جه ـــا روحی ـــان ب همچن
و پژوهشـــی مشـــغول خدمت رســـانی اســـت، اظهـــار کـــرد: ایـــن نهـــاد در آوردن علـــم 
ـــای  ـــی کاره ـــای اجتماع ـــه و ضرورت ه ـــم و جامع ـــان عل ـــد می ـــه و پیون ـــه جامع ـــه عرص ب
گســـترده و عمیقـــی داشـــته اســـت کـــه امیـــد داریـــم بتواننـــد ایـــن نقـــش را بهتـــر و 

ـــد. ـــا کنن ـــتر ایف بیش
ــری از  ــا بهره گیـ ــه بـ ــای مؤمنانـ ــان و خیرهـ ــئله ایمـ ــن مسـ ــه در تبییـ وی در ادامـ
آموزه هـــای قرآنـــی، افـــزود: بـــر طبـــق آیـــه ۷۱ ســـوره مبارکـــه مؤمنـــون، اگـــر عالـــم 
ـــان ها  ـــم و انس ـــیر عال ـــد و س ـــته باش ـــت داش ـــان ها حرک ـــل انس ـــاس می ـــر اس ـــد ب بخواه
تابـــع و متأثـــر از امیـــال انســـانی باشـــد، نتیجـــه آن اســـت کـــه عالـــم را فســـاد فـــرا 

خواهـــد گرفـــت.
ــام  ــد تمـ ــد ماننـ ــز بایـ ــر نیـ ــه بشـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــهرکرد بـ ــه شـ ــام جمعـ امـ
موجـــودات تابـــع قانـــون و ضابطـــه باشـــد، بیـــان کـــرد: دیگـــر موجـــودات به حســـب 
ـــز  ـــریعیات نی ـــات، تش ـــر تکوینی ـــاوه ب ـــان ها ع ـــا انس ـــتند ام ـــی هس ـــع قوانین ـــی تاب تکوین
ـــع  ـــد تاب ـــال بای ـــن ح ـــت و در عی ـــرح اس ـــب و مط ـــان مترت ـــر آن ـــی ب ـــذا اختیارات ـــد و ل دارن

تشـــریعیات باشـــند.
حجت االسام والمســـلمین نکونـــام در ادامـــه بیـــان کـــرد: فســـاد انســـان بـــه عالـــم 
ـــد  ـــره ص ـــان و غی ـــه و طوف ـــیل و زلزل ـــون س ـــی چ ـــوادث و بایای ـــد و ح ـــری می یاب ـــز تس نی
در صـــد طبیعـــی نیســـتند بلکـــه بـــر طبـــق قـــرآن، بخـــش عمـــده ای از بایـــا عوامـــل 
ـــا  ـــود ت ـــازل می ش ـــر ن ـــه بش ـــرای تنب ـــد ب ـــب خداون ـــه از جان ـــتند ک ـــداردهنده ای هس هش
بشـــر بـــه خـــود بیایـــد و رو به ســـوی خـــدا کنـــد. بـــر طبـــق آیـــه ۹۶ ســـوره مبارکـــه 
اعـــراف، انســـان ها اگـــر ایمـــان و تقـــوا پیشـــه کننـــد خداونـــد برکاتـــش را بـــر آنـــان 

ــد. ــازل می کنـ نـ
ـــودش  ـــال خ ـــه در امی ـــق و ن ـــق را در ح ـــد ح ـــان بای ـــه انس ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ــم و در  ــق را در کل عالـ ــد حـ ــاخصه دارد و خداونـ ــق شـ ــت: حـ ــد، گفـ ــتجو کنـ جسـ
امـــور تکوینـــی و تشـــریعی قـــرار داده اســـت. انســـان بایـــد زیـــر پرچـــم حـــق قـــرار 
ـــر  ـــد عالم گی ـــود، مفاس ـــارج ش ـــق خ ـــدار ح ـــر از م ـــود اگ ـــاح بش ـــورش اص ـــا ام ـــرد ت گی

می شـــوند.
نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان بـــا اشـــاره بـــه آیـــه ۷۴ ســـوره مبارکـــه مؤمنـــون 
و بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه نـــگاه آخـــرت بینـــی موجـــب نجـــات اســـت، خاطرنشـــان 
کـــرد: عـــده ای هســـتند کـــه آخرت بیـــن نیســـتند و لـــذا از صـــراط مســـتقیم منحـــرف 
ـــز  ـــام تمرک ـــد و تم ـــاز گردن ـــت ب ـــا از راه راس ـــت ت ـــی کافیس ـــک ویژگ ـــن ی ـــوند و ای می ش

ـــد. ـــا باش ـــر دنی ـــوف ب ـــان معط ـــه آن ـــگاه و اندیش ـــد و ن ـــرار دهن ـــا ق ـــر دنی ـــود را ب خ
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سخــن 
نگاشت

انتظار تحولی بزرگ و بنیادی
 از جهاددانشگاهی داریم

آیت اهلل محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به خدعه 
دشمن برای دور نگه داشتن جوامع اسامی از سه عامل تدین، تفکر و تعقل، از جهاددانشگاهی 

خواست در تمام زمینه های نیازمند نوآوری و حوزه های دانش بنیان عمیقاً ورود کند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در جمع مدیران جهاددانشگاهی استان با بیان این که از 
جهاددانشگاهی انتظار تحولی بزرگ و بنیادی در کشور داریم، گفت:  اصوال مبنای کار غربی ها نسبت به 
کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران اسامی تقویت سطحی نگری با ارایه آموزش های سطحی است.

و  ریشه ای  به صورت  کشورمان  که  نخواسته اند  هیچ گاه  دشمنان  این که  بیان  با  وی 
از  تعقل  و  تفکر  تدین،  اظهار کرد:  سه موضوع  پیشرفت حرکت کند،  دانش بنیان در مسیر 
عوامل تاثیرگذار در رشد انسان ها و شناخت حق از باطل است ولی دشمن این عوامل را از 

سالیان دور به طور عمدی از آموزش کودکان و نوجوانان ما حذف کرده است.
آیت اهلل ناصری با اشاره به بی هویتی افراد در اثر ضعف تدین در جامعه، گفت: اگر افراد 
اتکا  ایمان و  از همان کودکی به خوبی خدای خود را بشناسند، در طول زندگی به خداوند 
خواهند داشت ولی در صورت بی هویتی به دستاویز دشمن تبدیل خواهند شد و به هر طرفی 

که دشمن بخواهد سوق داده می شوند.
وی با بیان این که دشمن همچنین قدرت تفکر را از جامعه ما گرفته است، عنوان کرد: متاسفانه 
تفکر در آموزش های مدارس و دانشگاه های ما نیز جایی ندارد و سطحی نگری در آموزش باعث 

شده که امروز عمده بیکاران جامعه را تحصیل کرده ها و فارغ التحصیان دانشگاهی تشکیل دهند.
دچار  مدیران  برخی  که  شده  باعث  تفکر  همین  فقدان  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی 

روزمرگی شوند و نتوانند گره ای از مشکات جامعه باز کنند.
سالیان  از  نیرنگ های شوم دشمنان  از  را  در جامعه  تعقل  یزد کمرنگ شدن  امام جمعه 
گذشته خواند و گفت: نبود تعقل قدرت تشخیص و تفکیک حق از باطل و دوست از دشمن 
شاهدیم  نیز  سیاسیون  از  برخی  در  را  مشکل  این  متاسفانه  و  گرفته  جامعه  افراد  برخی  را 

به نحوی که همواره گوششان به رسانه های بیگانه است.
وی با تاکید بر این که تولید علم در بیانات مقام معظم رهبری به معنای ارایه دانش جدید 
است نه کپی کردن از علم بیگانگان، عنوان کرد: جهاددانشگاهی در عملکرد خود به این موارد 

باید اهتمام داشته باشد و در حوزه هایی آموزشی و پژوهشی تحولی جدی ایجاد کند.
آیت اهلل ناصری گفت: خداوند انبیا را فرستاد تا دفینه های فکری انسان را به تراوش و فوران 
وا دارند و توقع امروز ما از جهاددانشگاهی این است که در تمام زمینه های نیازمند نوآوری و 

حوزه های دانش بنیان عمیقاً ورود کند.
وی توصیه های خود به معاونت علمی ریاست جمهوری را یادآور شد و تصریح کرد: نیازمند 
ایجاد سه گروه برای اقدام تحولی در حوزه علم و فناوری هستیم، نخست گروهی که نسبت 
به شناسایی استعدادها در مدارس و دانشگاه ها اقدام کند و سپس گروهی که استعدادهای 
کشورمان را از جذب توسط بیگانگان نگه دارد و سومین گروه نیز وظیفه به کارگیری نخبگان 

و دانشمندان در صنایع تا خودکفایی در این بخش ها را بر عهده دارد.

 ■□■
مراکز علمی از جهاددانشگاهی 

الگوبرداری کنند
حجت االسام والمسلمین احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که حمایت 

از نخبگان ویژگی بارز جهاددانشگاهی است، گفت: مراکز علمی از این نهاد الگوبرداری کنند.
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: جهاددانشگاهی لرستان در 

راستای توسعه استان پژوهش های مختلفی انجام داده که قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: خدمت صادقانه، کار جهادی، تبدیل ایده به فرصت، حمایت از نخبگان و 

انجام فعالیت های علمی از ویژگی های بارز جهاددانشگاهی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه اظهار کرد: کمک به درمان ناباروری زوجین به نوعی 
امیدآفرینی و تبدیل ناامیدی ها به امید بوده و جهاددانشگاهی لرستان با راه اندازی مرکز درمان 

ناباروری امید را به زندگی زوجین نابارور وارد کرده است.
وی گفت: با توجه به باال بودن هزینه های مربوط به درمان ناباروری و همچنین کمبود 

امکانات و تجهیزات در این مرکز نیاز است خیرین پای کار بیایند.
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: کمک به درمان ناباروری یک 
کار خیر و خداپسندانه است که باید زمینه مشارکت خیرین، نیکوکاران و ارگان ها و نهادهایی 

مثل مجمع خیرین سامت مهیا شود.
وی اضافـه کـرد: جهاددانشـگاهی لرسـتان در بحـث درمـان نابـاروری و کمـک بـه زوجین 
نابـارور موفـق عمـل کرده اسـت و ما شـاهد هسـتیم بسـیاری از زوجیـن ناباروری کـه امیدی 
بـه بچـه دار شـدن نداشـتند با مراجعـه به مراکـز درمان نابـاروری جهاددانشـگاهی توانسـته اند 

صاحـب فرزند شـوند.
حجت االسام والمسـلمین مبلغـی بـا اشـاره بـه این کـه جهاددانشـگاهی به عنـوان مولـود 
انقـاب هـم کتابخانـه ای مطالعـه داشـته و هـم میدانـی و تحقیقاتـی پیشـرفت هایی کـرده 
کـه بسـیار معجـزه آسـا بـوده اسـت، تصریـح کـرد: فعالیت هـای جهاددانشـگاهی لرسـتان 
حقیقتـاً امیدبخـش اسـت و دانشـگاه ها و سـایر مراکـز آموزش عالـی باید از جهاددانشـگاهی 

کنند. الگوبـرداری 
وی افزود: یکی از مهم ترین ویژگی های جهاددانشگاهی امیدآفرینی است و اقدامات مهم و 

کارهای رو به پیشرفت این نهاد جای تقدیر دارد.

■□■
تحقق منویات مقام معظم رهبری 

در حوزه اقتصاد دانش بنیان به مدد 
طرح های فناورانه جهاددانشگاهی

اســـتان  در  ولی فقیـــه  نماینـــده  مطیعـــی  مرتضـــی  حجت االسام والمســـلمین 
ــه  ــد بـ ــه می توانـ ــی کـ ــن نهادهایـ ــی از مهم تریـ ــت: یکـ ــمنان گفـ ــه سـ و امام جمعـ
ـــوزه  ـــاب در ح ـــم انق ـــری معظ ـــات رهب ـــال و منوی ـــعار س ـــق ش ـــدن و تحق ـــی ش عملیات

ــت. ــگاهی اسـ ــد جهاددانشـ ــل کنـ ــان عمـ ــاد دانش بنیـ اقتصـ
نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان و امام جمعـــه ســـمنان در دیـــدار بـــا رییـــس و 
ــی و  ــای علمـ ــه حوزه هـ ــه بـ ــرد: توجـ ــار کـ ــتان اظهـ ــگاهی اسـ ــان جهاددانشـ کارکنـ
دانش بنیـــان همـــواره یکـــی از دغدغه هـــای مهـــم رهبـــر معظـــم انقـــاب بـــوده اســـت.

وی بـــه تمجیـــد از خدمـــات جهاددانشـــگاهی در ســـطح کشـــور و اســـتان پرداخـــت 
و افـــزود: جهاددانشـــگاهی اســـتان در حوزه هـــای مختلـــف خدمـــات شـــایانی داشـــته و 

طرح هـــای فناورانـــه خوبـــی نیـــز در حـــال اجـــرا دارد.
توفیقــات  بــه  اشــاره  بــا  ســمنان،  امام جمعــه  و  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
اســتان  شــهروندان  از  برخــی  گفــت:  نابــاروری  درمــان  حــوزه  در  جهاددانشــگاهی 
ــد اســت  ــه امی ــد ک ــن بخــش در اســتان ســمنان دارن ــی ای ــات درمان ــی از خدم گایه های
بــا رود جهاددانشــگاهی اســتان بــه حــوزه درمــان نابــاروری، ایــن مشــکات در اســتان نیــز 

ــد. ــان برس ــه پای ب
ــد آوری  ــه فرزن ــک ب ــرای کم ــگاهی ب ــتگاه ها از جهاددانش ــت دس ــزوم حمای ــر ل وی ب
ــی عملکــرد  ــد و خاطرنشــان کــرد: جهاددانشــگاهی در ســطح مل ــاروری تاکی ــان ناب و درم
ــدی از  ــه بهره من ــد زمین ــن بای ــاروری داشــته و بنابرای ــان ناب ــی در حــوزه درم بســیار خوب

ایــن خدمــات در اســتان نیــز فراهــم شــود.
ــتگاه ها  ــر دس ــکاری دیگ ــی و هم ــتار همراه ــی خواس ــلمین مطیع حجت االسام والمس
بــرای تکمیــل و بهره بــرداری از ایــن پــروژه شــد و بــا بیــان اینکــه اقتــدار امــروز مــا زیــر 
ســایه پیشــرفت های علــم و فنــاوری اســت گفــت: جهاددانشــگاهی بــا عملکــرد خوبــی کــه 

در ایــن حــوزه داشــته اســت، توانســته پرچــم دار فنــاوری در کشــور باشــد.
خوشــبختانه  داد:  ادامــه  ســمنان  امام جمعــه  و  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
جهاددانشــگاهی توانســته اســت برخــی از دغدغه هــای نظــام و خصوصــا نیازهــای اساســی 

ــد. ــرف کن ــر ط ــم را ب ــد عل ــوزه تولی ــور در ح کش
وی بــا اشــاره بــه اعتقــاد بــاالی رهبــری معظم انقــاب به نهــاد انقابــی جهاددانشــگاهی 
گفــت: از نهــاد انقابــی و موفقــی همچــون جهاددانشــگاهی نیــز توقــع همیــن مــی رود کــه 

بــه دغدغه هــا و منویــات معظــم لــه توجــه ویــژه کنــد.
ــد  ــال تولیـ ــگاهی در سـ ــه جهاددانشـ ــای فناورانـ ــه طرح هـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ مطیعـ
ــتان از ایـــن  دانش بنیـــان و اشـــتغال آفریـــن افـــزود: توقـــع مـــی رود کـــه ســـهم اسـ

ــد. ــزاش بیابـ ــز افـ ــا نیـ طرح هـ
ــد  ــدن چنـ ــی شـ ــه عملیاتـ ــاره بـ ــا اشـ ــمنان بـ ــتان سـ ــه در اسـ ــده ولی فقیـ نماینـ
ـــا  ـــووالن ب ـــتر مس ـــکاری بیش ـــتار هم ـــتان خواس ـــگاهی اس ـــه در جهاددانش ـــرح فناوران ط

جهاددانشـــگاهی اســـتان بـــرای اجرایـــی شـــدن ایـــن پروژه هـــا شـــد.
 ■□■

مناسب بودن گستردگی و تنوع
 در عملکرد جهاددانشگاهی

حجت االسام والمســـلمین حســـن علیـــدادی ســـلیمانی امام جمعـــه کرمـــان بـــا 
ـــون  ـــر تاکن ـــت: اگ ـــگاهی، گف ـــرد جهاددانش ـــب در عملک ـــوع مناس ـــتردگی و تن ـــاره گس اش
در زمینـــه تولیـــد دانش بنیـــان راه کـــم عرضـــی بیـــن دانشـــگاه و صنعـــت بـــوده، بـــا 
نام گـــذاری هوشـــمندانه مقـــام معظـــم رهبـــری، فرصتـــی بـــرای جهاددانشـــگاهی بـــه 

ـــرده و  ـــد از آن اســـتفاده ک ـــه شـــاهراه شـــده و جهاددانشـــگاهی بای ـــل ب ـــد و تبدی وجـــود آم
ـــا  ـــا خاقیت ه ـــد ت ـــد بده ـــور پیون ـــی کش ـــه صنعت ـــگاه و جامع ـــن دانش ـــتر بی ـــه بیش هرچ

و نوآوری هـــا بیشـــتر بـــروز کنـــد.
ــه  ــی کـ ــرد: نیتـ ــار کـ ــان اظهـ ــه کرمـ ــتان و امام جمعـ ــه در اسـ ــده ولی فقیـ نماینـ
جهاددانشـــگاهی بـــر اســـاس آن شـــکل گرفته، نیتـــی کامـــا دانش محـــور، انقابـــی و 

خدمـــت محـــور اســـت.
ـــش و  ـــن دان ـــدی بی ـــد پیون ـــک کن ـــا کم ـــکل گرفته ت ـــگاهی ش ـــزود: جهاددانش وی اف
ـــگاه را  ـــاد و دانش ـــد(، ایج ـــم ندارن ـــد ک ـــای متعه ـــه متخصص ه ـــگاه ها )ک ـــروت در دانش ث
ـــانی  ـــد خدمت رس ـــد و بتوانن ـــل کنن ـــور وص ـــت کش ـــه و صنع ـــن مجموع ـــارج از ای ـــه خ ب

در راســـتای اهـــداف انقـــاب را قوی تـــر و پرحجم تـــر انجـــام بدهنـــد.
حجت االسام والمســـلمین علیـــدادی ســـلیمانی بیـــان کـــرد: گســـتردگی و تنـــوع در 

ـــه دارد. ـــوب فاصل ـــه مطل ـــا نقط ـــا ب ـــت ام ـــب اس ـــگاهی مناس ـــرد جهاددانش عملک
ـــش  ـــی را پوش ـــوزه صنعت ـــام ح ـــته اند تم ـــوز نتوانس ـــگاه ها هن ـــرد: دانش ـــار ک وی اظه
ـــگاهی  ـــر دو؛ جهاددانش ـــا از ه ـــگاه و ی ـــا دانش ـــت ی ـــت اس ـــکال از صنع ـــا اش ـــه ی ـــد ک بدهن
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــرده و بـ ــایی کـ ــاء و شناسـ ــا را احصـ ــوارد و نیازمندی هـ ــن مـ ــد ایـ بایـ
قابلیت هـــای دانشـــگاه، ایـــن مجموعـــه را بـــه کمـــک رفـــع نیازمندی هـــا بیـــاورد کـــه 
ـــات  ـــکر از خدم ـــن تش ـــورد و ضم ـــد خ ـــم خواه ـــور رق ـــدی در کش ـــول جدی ـــت تح آن وق

ـــم. ـــی داری ـــی طوالن ـــوز راه خیل ـــوزه هن ـــن ح ـــد در ای ـــر می رس ـــه نظ ـــاد ب جه
ــگاهی در  ــاره نقـــش جهاددانشـ ــلیمانی دربـ ــدادی سـ ــلمین علیـ حجت االسام والمسـ
تحقـــق شـــعار ســـال )تولیـــد، دانش بنیـــان و اشـــتغال آفریـــن( بیـــان کـــرد: تشـــکیل 
ــاد و  ــرای جهـ ــت بـ ــی اسـ ــن فرصتـ ــت و ایـ ــتا اسـ ــن راسـ ــگاهی در همیـ جهاددانشـ
دانشـــگاه ها تـــا خواســـته های درونـــی خـــود را کـــه شـــاید بعضـــی اوقـــات پذیـــرش 
آن بـــرای مجموعه هـــای علمـــی و صنعتـــی کـــه ثـــروت دستشـــان اســـت، ســـخت تر 

ـــد. ـــی کنن ـــود، عمل ب
ــن  ــی بیـ ــم عرضـ ــان راه کـ ــد دانش بنیـ ــه تولیـ ــون در زمینـ ــر تاکنـ ــت: اگـ وی گفـ
ـــی  ـــری، فرصت ـــم رهب ـــام معظ ـــمندانه مق ـــذاری هوش ـــا نام گ ـــوده، ب ـــت ب ـــگاه و صنع دانش
ـــگاهی  ـــده و جهاددانش ـــاهراه ش ـــه ش ـــل ب ـــد و تبدی ـــود آم ـــه وج ـــگاهی ب ـــرای جهاددانش ب
ـــور  ـــی کش ـــه صنعت ـــگاه و جامع ـــن دانش ـــتر بی ـــه بیش ـــرده و هرچ ـــتفاده ک ـــد از آن اس بای

پیونـــد بدهـــد تـــا خاقیت هـــا و نوآوری هـــا بیشـــتر بـــروز کنـــد.
ـــای  ـــد نیازه ـــگاهی بای ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــان اظه ـــتان کرم ـــه در اس ـــده ولی فقی نماین
ـــم روز  ـــه عل ـــکا ب ـــا ات ـــدام را ب ـــه ک ـــد و این ک ـــًا بشناس ـــور را کام ـــی کش ـــع صنعت مجام
ـــم  ـــه مه ـــود و نکت ـــع ش ـــتگی قط ـــور و وابس ـــارج از کش ـــه خ ـــاز ب ـــا نی ـــد ت ـــرف کن برط
ـــایی  ـــتند را شناس ـــگاه ها هس ـــه در دانش ـــمندانی ک ـــا، دانش ـــا نیازه ـــراه ب ـــت هم ـــن اس ای
ـــا را  ـــن نیازه ـــی ای ـــدت کوتاه ـــا در م ـــام ت ـــا را اع ـــیم کار، نیازه ـــا تقس ـــد و ب ـــیج کن و بس

ـــم. ـــرف کنی برط

■□■
 

جهاددانشگاهی می تواند سردمدار و 
محرک ایجاد نشاط علمی باشد

حجت االسام والمســـلمین ســـید ابوالحســـن فاطمـــی امام جمعـــه موقـــت شـــهرکرد 
ــاط  ــاد نشـ ــرک را در ایجـ ــردمدار و محـ ــش سـ ــد نقـ ــگاهی می توانـ ــت: جهاددانشـ گفـ
ـــان را  ـــگاهی آن ـــی و دانش ـــه علم ـــان نخب ـــویق جوان ـــذب و تش ـــا ج ـــد و ب ـــا کن ـــی ایف علم
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ـــد. ـــم بزن ـــون رق ـــاحت های گوناگ ـــی را در س ـــکوفایی علم ـــی وادارد و ش ـــرک علم ـــه تح ب
امام جمعـــه موقـــت شـــهرکرد بـــا اشـــاره بـــه حدیثـــی منتســـب بـــه پیامبـــر)ص( و 
ـــث  ـــن حدی ـــرد: در ای ـــار ک ـــن«، اظه ـــن و مطلع النیری ـــاب »مجمع البحری ـــل از کت ـــه نق ب
ـــی  ـــی کس ـــرآَن« یعن ِر الق ـــِوّ ـــَن َفلُْیَث ـــَن و اآلِخری لی ـــَم األَوّ ـــن أراَد ِعل ـــه »َم ـــت ک ـــده اس آم
کـــه علـــم می خواهـــد بایـــد قـــرآن را کنـــد و کاو کنـــد کـــه ایـــن موضـــوع می توانـــد 
ـــم و  ـــد عل ـــگاهی در تولی ـــه جهاددانش ـــی از جمل ـــی و پژوهش ـــع علم ـــت مجام ـــای حرک مبن

ـــد. ـــه باش ـــه در جامع ـــم و اندیش ـــکوفایی عل ش
ـــع  ـــم در مجام ـــد عل ـــر تولی ـــی ب ـــری مبن ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ـــر مطالب ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــه  ـــد ک ـــری را می طلب ـــازوکار و هدایتگ ـــات و س ـــوع مقدم ـــن موض ـــه داد: ای ـــی، ادام علم
ـــی و  ـــای علم ـــتن ظرفیت ه ـــا داش ـــد ب ـــگاهی می توان ـــد و جهاددانش ـــری کن ـــد راهب بتوان

ـــد. ـــام ده ـــن انج ـــو احس ـــه نح ـــالت را ب ـــن رس ـــی، ای پژوهش
امام جمعـــه موقـــت شـــهرکرد بیـــان کـــرد: جهاددانشـــگاهی می توانـــد نقـــش 
ســـردمدار و محـــرک را در ایجـــاد نشـــاط علمـــی ایفـــا کنـــد و بـــا جـــذب و تشـــویق 
جوانـــان نخبـــه علمـــی و دانشـــگاهی آنـــان را بـــه تحـــرک علمـــی وادارد و شـــکوفایی 

ــد. ــم بزنـ ــون رقـ ــاحت های گوناگـ ــی را در سـ علمـ
ـــگاهی در  ـــت جهاددانش ـــادآوری ظرفی ـــا ی ـــتان ب ـــه در اس ـــوزه علمی ـــدرس ح ـــن م ای
تحقـــق شـــعار ســـال، تصریـــح کـــرد: شـــرایط علمـــی کشـــور در جمهـــوری اســـامی 
به هیچ وجـــه قابـــل قیـــاس بـــا دوران پیـــش از انقـــاب نیســـت؛ می طلبـــد کـــه 
ـــتای  ـــان را در راس ـــوان آن ـــا بت ـــوند ت ـــت ش ـــویق و حمای ـــه تش ـــر و اندیش ـــان و فک صاحب

ــای کار آورد. ــان پـ ــز تحقـــق دانش بنیـ ــبرد علمـــی و نیـ پیشـ
ـــی رود  ـــار م ـــگاهی انتظ ـــال، از جهاددانش ـــعار س ـــق ش ـــتای تحق ـــت: در راس ـــی گف فاطم
کـــه اســـتعدادها را شناســـایی کنـــد و نیـــز بتوانـــد از ایـــن افـــراد در جهـــت رشـــد و 
اعتـــا کمـــک بگیـــرد تـــا شـــاهد افزایـــش و بهینه ســـازی تولیـــدات داخلـــی و تحقـــق 
دانش بنیـــان باشـــیم؛ طبعـــاً مســـایل گوناگونـــی از جملـــه سیاســـت گذاری و مدیریـــت 

ـــرد. ـــرار گی ـــر ق ـــد مدنظ ـــه بای ـــتند ک ـــل هس ـــور دخی کان کش
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دولت جهاددانشگاهی
 را تقویت کند

ـــری  ـــرگان رهب ـــس خب ـــاه در مجل ـــردم کرمانش ـــده م ـــی نماین ـــان اهلل نریمان ـــت اهلل ام آی
بـــا تقدیـــر از فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی و حرکـــت جهـــادی ایـــن نهـــاد در مســـیر 
ـــی نیســـت و در  ـــاد نظام ـــر از جه ـــی کمت ـــاد علم ـــا جه ـــت: قطع ـــی کشـــور گف ـــعه علم توس

ـــود. ـــت ش ـــد تقوی ـــگاهی بای ـــتا جهاددانش ـــن راس همی
ـــوان  ـــگاهی به عن ـــری از جهاددانش ـــرگان رهب ـــس خب ـــاه در مجل ـــردم کرمانش ـــده م نماین
ـــود  ـــاد کـــرد و افـــزود: ایـــن نهـــاد علمـــی و دانشـــگاهی مول ـــی ی یـــک نهـــاد جهـــادی و انقاب
انقـــاب اســـت و در طـــول چهـــل ســـال فعالیـــت خـــود توانســـته خدمـــات و بـــرکات 

ـــد. ـــته باش ـــور داش ـــرای کش ـــیاری ب بس
وی افـــزود: همان طـــور کـــه از نـــام ایـــن نهـــاد مشـــخص اســـت، جهاددانشـــگاهی 
به صـــورت جهـــادی در توســـعه علمـــی کشـــور قـــدم برداشـــته و جهـــاد علمـــی اگـــر 
باالتـــر از جهـــاد نظامـــی نباشـــد قطعـــا کمتـــر از آن نیســـت و همیـــن ارزش کار ایـــن 

ــد. ــخص می کنـ ــاد را مشـ نهـ
ـــواره  ـــاد هم ـــن نه ـــت: ای ـــگاهی گف ـــرد جهاددانش ـــر از عملک ـــا تقدی ـــی ب ـــت اهلل نریمان آب
مـــورد تاییـــد مقـــام معظـــم رهبـــری بـــوده اســـت و علی رغـــم فرازوفرودهـــای بســـیار 

ـــد. ـــل کن ـــود عم ـــه خ ـــف محول ـــه وظای ـــی ب ـــته به خوب توانس
ـــواره  ـــاد هم ـــن نه ـــزود: ای ـــری اف ـــرگان رهب ـــس خب ـــاه در مجل ـــردم کرمانش ـــده م نماین
ـــل  ـــرای کشـــور قاب ـــل توجهـــی در توســـعه علمـــی کشـــور داشـــته و خدمـــات آن ب نقـــش قاب

ـــت. ـــمند اس ـــول و ارزش قب
آیـــت اهلل نریمانـــی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم تقویـــت جهاددانشـــگاهی گفـــت: قطعـــا در 
ایـــن زمینـــه وظیفـــه اصلـــی بـــر عهـــده دولـــت اســـت کـــه از چنیـــن نهـــاد عملـــی و 

جهـــادی حمایـــت کنـــد.
ـــزود:  ـــرد و اف ـــد ک ـــان تاکی ـــاد دانش بنی ـــمت اقتص ـــه س ـــور ب ـــت کش ـــزوم حرک ـــر ل وی ب
در ایـــن مســـیر قطعـــا بـــه ظرفیـــت نهادهایـــی ماننـــد جهاددانشـــگاهی نیـــاز داریـــم و 
ــای آن  ــاد و فعالیت هـ ــن نهـ ــام از ایـ ــه تمـ ــا جدیـــت هرچـ ــد دولـــت بـ ــن بایـ بنابرایـ

حمایـــت کـــرده و آن را تقویـــت کنـــد.
ـــس  ـــبختانه ریی ـــزود: خوش ـــری اف ـــرگان رهب ـــس خب ـــاه در مجل ـــردم کرمانش ـــده م نماین
جمهـــور دیـــد مثبتـــی بـــه تقویـــت شـــرکت های دانش بنیـــان دارنـــد و قطعـــا در ایـــن 

ـــد. ـــره می گیرن ـــگاهی به ـــد جهاددانش ـــی مانن ـــت نهادهای ـــیر از ظرفی مس
ـــه  ـــود زمین ـــن خ ـــا قوانی ـــد ب ـــم بای ـــامی ه ـــورای اس ـــس ش ـــن مجل ـــزود: همچنی وی اف

ـــد. ـــهیل کن ـــگاهی را تس ـــد جهاددانش ـــی مانن ـــای علم کار نهاده
 

■□■

حمایت از جهاددانشگاهی توسعه 
خدمات آن را تقویت می کند

حجت االســـام والمســـلمین رضـــا نـــوری نماینـــده ولی فقیـــه در خراســـان شـــمالی 
گفـــت: حمایـــت از جهاددانشـــگاهی توســـعه خدمـــات آن را تقویـــت می کنـــد و بـــرای 

اجـــرای تکالیـــف گســـترده ایـــن نهـــاد یاری رســـان اســـت.
ــا  ــدار بـ ــمالی، در دیـ ــان شـ ــه در خراسـ ــده ولی فقیـ ــورد و نماینـ ــه بجنـ امام جمعـ
ـــترده ای دارد و  ـــت گس ـــوزه فعالی ـــاد ح ـــن نه ـــرد: ای ـــار ک ـــگاهی، اظه ـــای جهاددانش اعض
نیـــاز بـــه حمایت هـــای بیشـــتری دارد تـــا بتوانـــد فعالیت هایـــی کـــه جـــزو تکالیفـــش 
ـــوان آن  ـــزه و ج ـــای باانگی ـــا اعض ـــد ت ـــام ده ـــن انج ـــو احس ـــه نح ـــود را ب ـــوب می ش محس

ـــند. ـــتری باش ـــات بیش ـــا خدم ـــد منش بتوانن
ـــی  ـــکی، آموزش ـــاورزی، پزش ـــت، کش ـــای صنع ـــگاهی در حوزه ه ـــزود: جهاددانش وی اف
و توانمندســـازی کارکنـــان دولـــت، فرهنگـــی، خبررســـانی و اطاع رســـانی فعالیت هـــای 

ـــی دارد. مختلف
وی همچنیـــن بـــا بیـــان این کـــه خدمـــات ایـــن نهـــاد نیـــاز بـــه اطاع رســـانی دارد، 
افـــزود: مجموعه هـــای علمـــی بایـــد بتواننـــد از خدمـــات ایـــن نهـــاد اســـتفاده کننـــد 
و بایـــد بـــا دعـــوت از مســـئوالن، اســـاتید و دانشـــجویان بـــه ایـــن نهـــاد، خدمـــات و 

فعالیت هـــا، معرفـــی و اطاع رســـانی شـــود.
ـــرکت های  ـــت ش ـــد و تقوی ـــت از تولی ـــال حمای ـــال س ـــت: امس ـــورد گف ـــه بجن امام جمع
دانش بنیـــان اســـت و دانشـــگاه ها بایـــد بـــه صنعـــت و تولیـــد وصـــل شـــوند و 

جهاددانشـــگاهی نیـــز بایـــد در ایـــن زمینـــه ایفـــای نقـــش کنـــد.
ـــاط  ـــد ارتب ـــز بای ـــگاهی نی ـــت: جهاددانش ـــمالی گف ـــان ش ـــه در خراس ـــده ولی فقی نماین
ــرار  ــان برقـ ــتغال و دانش بنیـ ــد و اشـ ــای تولیـ ــا حوزه هـ ــگاهیان بـ ــن دانشـ ــی بیـ خوبـ
ـــه را  ـــراد نخب ـــد اف ـــد بتوان ـــام می ده ـــه انج ـــی ک ـــی و پژوهش ـــای تحقیقات ـــا کاره ـــد و ب کن

ـــد. ـــت کن ـــاط را تقوی ـــه ارتب ـــای علمی ـــا حوزه ه ـــن ب ـــد همچنی ـــذب کن ج
ـــور  ـــس جمه ـــفر ریی ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــوری در ادام ـــلمین ن ـــام والمس حجت االس
ـــاس  ـــه در قی ـــود ک ـــژه ب ـــفرهای وی ـــی از س ـــفر یک ـــن س ـــت: ای ـــمالی گف ـــان ش ـــه خراس ب

ـــت. ـــتان داش ـــرای اس ـــی ب ـــت خوب ـــر برک ـــتان های دیگ ـــا اس ب
ـــن دارد  ـــفر دو رک ـــن س ـــزود: ای ـــمالی اف ـــان ش ـــای خراس ـــه محرومیت ه ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــد  ـــد بتوانن ـــئوالن بای ـــت و مس ـــذب اس ـــن دوم ج ـــات و رک ـــب مصوب ـــن اول تصوی ـــه رک ک

ـــود. ـــاد ش ـــی ایج ـــا تحول ـــد ت ـــذب کنن ـــارات را ج اعتب
ــتقرار  ــه اسـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ ــمالی همچنیـ ــان شـ ــه در خراسـ ــده ولی فقیـ نماینـ
جهاددانشـــگاهی، دانشـــگاه ها، بیمارســـتان، پـــارک علـــم و فنـــاوری و دیگـــر نهادهـــا در 
ســـایت اداری ارکان تاکیـــد کـــرد: الزم اســـت مجموعـــه شـــهرداری نســـبت بـــه ایـــن 
مجموعـــه توجـــه ویـــژه ای داشـــته باشـــند و بـــرای ایـــن منطقـــه خدمـــات شـــهری و 

تســـهیل در ایـــاب و ذهـــاب را فراهـــم کننـــد.
مهســـا پرنیـــان سرپرســـت جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی نیـــز در ایـــن دیـــدار 
ـــای  ـــایانی در زمینه ه ـــات ش ـــه خدم ـــت ک ـــی اس ـــاد انقاب ـــک نه ـــگاهی ی ـــت: جهاددانش گف

ـــف فرهنگـــی، آموزشـــی و پژوهشـــی ارایـــه می دهـــد. مختل
ـــد  ـــری می کن ـــژه پیگی ـــت وی ـــد ماموری ـــر چن ـــال حاض ـــد در ح ـــن واح ـــزود: ای وی اف
کـــه مرکـــز توســـعه فناوری هـــای نویـــن اصـــاح نـــژاد دام، مرکـــز درمـــان ســـرطان 
ـــاق  ـــع خ ـــوآوری صنای ـــز ن ـــی و مرک ـــان داروی ـــرآوری گیاه ـــت و ف ـــع کش ـــت، مجتم برس

ـــت. ـــه آن هاس ـــی از جمل فرهنگ
ــای فرهنگـــی، آموزشـــی و پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی  ــاره بـــه حوزه هـ ــا اشـ وی بـ
ـــی  ـــاختارهای تخصص ـــت س ـــا تقوی ـــا ب ـــت ت ـــن اس ـــر ای ـــاش ب ـــزود: ت ـــمالی، اف ـــان ش خراس

و توســـعه برنامه هـــا، خدمـــات شـــایانی بـــه مـــردم اســـتان ارایـــه شـــود.
ـــد  ـــه امی ـــت ک ـــتور کار اس ـــادی در دس ـــای زی ـــتا برنامه ه ـــن راس ـــت: در ای ـــان گف پرنی

ـــد. ـــر برس ـــه ثم ـــی ب ـــتانی و مل ـــای اس ـــا حمایت ه ـــت ب اس

■□■

جهاددانشگاهی جهت تعمیق
 هویت ایرانی اسالمی دانشگاهیان 

تالش کند

حجت االسام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، 
با اشاره به فعالیت های فرهنگی جهاددانشگاهی اظهار کرد: جهاددانشگاهی باید برای اسامی 
شدن دانشگاه ها و حضور اعضای هیات علمی در پیشرفت کشور، تقویت خودباوری، امید به 
آینده، فرهنگ کار و تاش و تعمیق هویت ایرانی اسامی دانشگاهیان و دانشجویان تاش 

کند.
با  استان  دانشگاهی  دیدار جهادگران  در  تبریز،  امام جمعه  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
وی اظهار کرد: یکی از مباحثی که جهاددانشگاهی باید به آن توجه کند، صیانت از اصول و 
ارزش های انقابی از جمله عدالت خواهی، عقانیت، آخرت طلبی، مردم ساالری دینی، وفاداری 
به آرمان های انقاب و امام )ره(، پایبندی به فرهنگ جهاد و شهادت، ساده زیستی، عزت نفس، 

خودباوری و ... در محیط کاری است.

جهاددانشگاهی  وظایف  جمله  از  کشور  پیشرفت  و  توسعه  به  تعهد  که  این  بیان  با  وی 
عهد،  به  وفای  خدمت،  به  عشق  پاسخگویی،  مسئولیت پذیری،  چون  مواردی  افزود:  است، 
سخت کوشی، درستکاری و ... از جمله ویژگی هایی است که باید جهاددانشگاهی در بدنه خود 

جاری کند و این ویژگی ها را به جامعه انتقال دهد.
حوزه  در  جهاددانشگاهی  ماموریت های  به  اشاره  با  هاشم،  آل  حجت االسام والمسلمین 
پیشرفت، پژوهش و فناوری در کشور، ادامه داد: توسعه دانش و تحقیقات کاربردی مورد نیاز 
کشور، ایجاد و توسعه فناوری های مختلف، توسعه تجاری سازی فناوری های آماده بهره برداری، 
تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و توانمند در تولید با تاکید بر رویکرد آموزش محور و 
فناور محور، ارایه خدمات آموزشی با تاکید بر تخصص به منظور ارتقای توانمندی های مهارتی 
و حرفه ای با فناوری های مهم در عرصه ملی و بین المللی نیز از جمله وظایف جهاددانشگاهی 

است.
کرد:  اظهار  نیز  جهاددانشگاهی  فرهنگی  فعالیت های  خصوص  در  تبریز،  جمعه  امام 
جهاددانشگاهی باید برای اسامی شدن دانشگاه ها و حضور اعضای هیات علمی در پیشرفت 
کشور، ایجاد جامعه متفکر، عدالت خواه دین مدار، اخاق گرا، قانونمند، خودباور و علم محور 
از طرق مختلف به خصوص از طریق شناخت آرمان های اسام و امام )ره(، تقویت خودباوری، 
امید به آینده، فرهنگ کار و تاش و تعمیق هویت ایرانی اسامی دانشگاهیان و دانشجویان 

تاش کند.
وی ایجاد و گسترش ارتباط و برنامه های فرهنگی در حوزه دانشجویان جهان اسام، رشد 
و  تامل گفت وگو  فضای  ایجاد  و  فرهنگی  برنامه های  و  برنامه ریزی  در  دانشجویان  ارتقای  و 

خردورزی را نیز از جمله وظایف جهاددانشگاهی در حوزه فرهنگی دانست.
اشتغال  توانمندسازی،  کسب وکار،  فضای  بهبود  به  کمک  هم چنین  هاشم،  آل 
دانش آموختگان از طریق توسعه و ترویج فرهنگ و کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان را جزو 

ماموریت های جهاددانشگاهی در حوزه اشتغال بیان کرد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد: جهاددانشگاهی باید عملکرد خود را در 
این حیطه های مختلف فعالیت بررسی کند که آیا تاکنون توانسته در پیشبرد اهدافش موفق 
عمل کند یا نه و اگر نتوانسته عوامل و موانع را شناسایی کرده و در جهت جبران نواقص 

خود گام بردارد.
زیرمجموعه  در  ایکنا  و  ایسنا  خبرگزاری  دو  فعالیت های  از  تقدیر  با  پایان  در  وی 
جهاددانشگاهی، گفت: این دو خبرگزاری در حوزه قرآنی و دانشجویی اثرگذار بوده و تاکنون 

فعالیت های چشم گیری داشته اند.

 ■□■

لزوم شناساندن بیشتر
 جهاددانشگاهی به مردم

حجت االسام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی فقیه در استان کردستان تاکید 
کرد: باید این نهاد انقابی را بیشتر به مردم بشناسانیم چراکه عموم مردم شناخت کاملی از 

خدمات جهاددانشگاهی ندارند.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان، ۱۱ مردادماه در نشست با کارکنان جهاددانشگاهی 
کردستان با تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان اظهار کرد: حرکت امام حسین )ع( 

یک حرکت جهادی بوده است و جهاددانشگاهی نیز مزین به کلمه مقدس »جهاد« است.
در  خوب  و  ارزشی  گفته های  و  مباحث  سری  یک  »جهاد«  کلمه  بیان  با  افزود:  وی 
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نگاشت

با مسئولیت پذیری و  بنده جهاد در واقع مساوی  به نظر  اما  انسان تداعی خواهد شد  ذهن 
وظیفه شناسی است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: هر فردی که در هر اداره و ارگانی مشغول 
به کار خواهد شد باید وظیفه خود را به نحوه اکمل به انجام برساند اما کار جهادی یک فعالیت 
فوق العاده تری بوده است و وقتی کلمه مقدس »جهاد« در کنار دانشگاه قرار می گیرد، تکلیف 

فرد را برای فعالیت در این نهاد مشخص خواهد کرد.
وی به سه رسالت دانشگاه ها اشاره کرد و ادامه داد: آموزش، پژوهش و فرهنگی سه رسالت 
اصلی دانشگاه ها بوده که امروزه رسالت آموزش برای تمام دانشگاه ها در اولویت قرار گرفته است.

حجت االسام والمسلمین پورذهبی در ادامه گفت: دانشگاه های ما در بخش پژوهش دچار 
تحلیل رفت هستند و جای نوآوری ها، کارها و عناوین جدید و کاربردی در دانشگاه ها خالی 
فعال  نیز  این بخش  در  دانشجویی  پایان نامه های  انتخاب موضوع  در  با دقت  باید  لذا  است، 
شویم. البته در حوزه علوم انسانی تئوری زیاد است اما در مسائل دیگر همچون نوآوری ها، 

ارتباط با صنعت و... دچار تحلیل رفت هستیم.
وی افزود: در مسایل فرهنگی نیز به طور مشخص یک درصد از بودجه دانشگاه ها برای مسائل 
فرهنگی اختصاص خواهد یافت که این اعتبارات نیز تا به مرحله اجرا برسد، مدت زمان زیادی نیاز دارد.
و  پژوهشی  آموزشی،  رسالت های  اجرای  گفت:  کردستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
فرهنگی دانشگاه ها به انضمام کار جهادی هدف اصلی و اساسی از تأسیس جهاددانشگاهی 

است لذا باید در جهاددانشگاهی کار عملیاتی تری انجام شود.
وی با اشاره به این که کار در جهاددانشگاهی کار مقدسی است، افزود: با توجه به ارتباطی 
که با جهاددانشگاهی در گذشته داشته ام، نیروهای جهاددانشگاهی انسان های شریف، پرتاش، 

متعهد، متدین و باسوادی هستند.
حجت االسام والمسلمین پور ذهبی وجود فاصله بین جهاددانشگاهی و دانشگاه ها را یک 
اختال دانست و افزود: ارتباط بین دانشگاه و جهاددانشگاهی امر بسیار حائز اهمیتی است لذا 

قرار گرفتن جهاددانشگاهی در بستر دانشگاه های استان می تواند امر اثرگذاری باشد.
وی به پروژه های در دست اجرای جهاددانشگاهی اشاره و بیان کرد: جهاددانشگاهی باید 

تاش کند در اجرای پروژه های اجرایی خود با دانشگاه ها دچار موازی کاری نشود.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: غیر از برنامه های کلیشه ای تلویزیون که ساالنه 
مردم  به  بیشتر  را  انقابی  نهاد  این  باید  می شود  انجام  جهاددانشگاهی  تأسیس  سالروز  در 

بشناسانیم چراکه عموم مردم شناخت کاملی از خدمات جهاددانشگاهی ندارند.
اصلی جهاددانشگاهی دانست و گفت:  از رسالت های  را یکی  به عموم  آگاهی بخشی  وی 
درصد باالیی از افراد جامعه از عملکرد جهاددانشگاهی اطاع کافی ندارند لذا با توجه به وجود 
دو خبرگزاری ایسنا و ایکنا باید اطاع رسانی در مورد فعالیت های این نهاد انقابی در سطح 
گسترده تری انجام شود. حجت االسام پور ذهبی به مهاجرت نخبگان کشور اشاره کرد و افزود: 
رسالت نهادهای وابسته به انقاب اسامی از جمله نهاد ارزشی جهاددانشگاهی در درجه اول 
معکوس کردن این مهاجرت و در مرحله بعد تبیین این امر و در مرحله آخر ارزش گذاری کار 

در داخل کشور بوده است.
وی در پایان یادآور شد: ورود جهاددانشگاهی کردستان به مبحث آشنایی با آراء و اندیشه های 

امام اقدام قابل توجهی بوده است که امیدواریم این کار در استان بسط و گسترش یابد.

■□■
 وجود معیارهای یک نهاد انقالبی 

در جهاددانشگاهی تضمین کننده 
موفقیت این نهاد است

ـــری  ـــرگان رهب ـــس خب ـــتان در مجل ـــردم کردس ـــده م ـــتمی نماین ـــق رس ـــتا فای ماموس
ــی  ــاد انقابـ ــرای یـــک نهـ ــوان بـ ــه می تـ ــی را کـ ــه ویژگی هایـ ــه همـ ــان اینکـ ــا بیـ بـ
متصـــور بـــود در جهاددانشـــگاهی دیـــده می شـــود گفـــت: همیـــن امـــر موفقیـــت ایـــن 

نهـــاد را به نوعـــی تضمیـــن کـــرده اســـت.
نماینـــده مـــردم کردســـتان در مجلـــس خبـــرگان رهبـــری اظهـــار کـــرد: در دوران جنـــگ 
ـــا هـــدف تامیـــن نیـــاز  تحمیلـــی، ســـاماندهی و اعـــزام نیروهـــای دانشـــگاهی و دانشـــجویان ب
ـــه  ـــود ک ـــگاهی ب ـــده جهاددانش ـــر عه ـــوان، ب ـــد و ج ـــص و متعه ـــانی متخص ـــروی انس ـــه نی ب

ـــد. ـــتعدادهای دانشـــجویی و دانشـــگاهی ش ـــرورش و رشـــد اس ـــه پ منجـــر ب
وی افزود: امروزه همان نیروهایی که در دوران دفاع مقدس و با محوریت جهاددانشگاهی 
سامان دهی شدند همچنان در میدان کار، فعالیت، مبارزه با سختی ها و تاش برای توسعه 

کشور حضور دارند.
امام جمعه سنندج بیان کرد: در سایه الطاف الهی پیشرفت هایی در عرصه علوم دانش بنیان 
در کشور صورت گرفته است که می توان آن را در تمامی رشته ها یعنی از مواد اولیه صنایع 
مادر تا لوازم ضروری زندگی خوراک، پوشاک، دارویی، بهداشتی و ... گسترش داد و این همان 
سررشته کاف گم شده ای است که بهره گیری از آن مسلماً ایجاد کار، شغل های خانگی و علم 

روز را برای جوانانمان به ارمغان می آورد.
وی افزود: شاخصه های مختلفی را در این موضوع می توان مدنظر قرارداد اما آنچه اکنون 
به ذهن متبادر می شود؛ همگام بودن با دانشجویان و دانشگاهیان، طلبه ها و هویت اسامی 
ایرانی، تأثیرگذاری در توسعه و پیشرفت جامعه اسامی، پیشگام در فرهنگ دینی و تعالی 

نسل جوان، دانش بنیان بودن و پژوهش محوری بوده است.
ماموستا رستمی اظهار کرد: همه ویژگی هایی را که می توان برای یک نهاد انقابی متصور بود، 

در جهاددانشگاهی دیده می شود و همین امر موفقیت این نهاد را به نوعی تضمین کرده است.
وی افزود: به طور ویژه وجود پتانسیل های نهفته در این استان می تواند شروعی با شتاب باال 
باشد، یعنی از نخبگان و جوانان مستعد کردستانی در همه رشته ها از ورزشکاران تا نخبگان 
علمی در راه تحقق شعار سال که بخش عمده آن همین تولید دانش بنیان است، استفاده کرد.
امام جمعه سنندج بیان کرد: کردستان دارای تمامی ظرفیت های الزم برای پیشرفت است 
فقط وجود نهادی همچون جهاددانشگاهی می تواند مرکز ثقل تمامی ادارات از صنایع دستی 
و گردشگری تا صنعت و معدن و کار و رفاه اجتماعی برای فراهم کردن موقعیت توسعه و 

پیشرفت استان کردستان باشد.
وی در پایان یادآور شد: به نظر بنده یک اتاقی بنام اتاق مرکز ثقل ادارات در جهاددانشگاهی 
ایجاد و مهیا شود تا با اجماع در این مکان از همه ادارات مرتبط در هفته یک روز برنامه ریزی 

شود تا سرآمدها را به همدیگر متصل کنید.

■□■

جهاددانشگاهی خدمات 
زیادی در عمل به منویات

 مقام معظم رهبری و عبور 
از بحران های کشور داشته است

حجت االســـام والمســـلمین جـــواد مجتهـــد شبســـتری نماینـــده مـــردم آذربایجـــان 
غربـــی در مجلـــس خبـــرگان رهبـــری، اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی به عنـــوان یـــک 

ـــوزه  ـــی در ح ـــش مهم ـــد نق ـــادی می توان ـــه جه ـــظ روحی ـــا حف ـــگاه ب ـــده از دانش ارگان برآم
ـــده در  ـــام ش ـــات انج ـــیاری از تحقیق ـــه در بس ـــان ک ـــد همچن ـــا کن ـــت ایف ـــی و صنع علم

ـــت. ـــته اس ـــی داش ـــش مهم ـــام نق ـــداف نظ ـــبرد اه ـــتای پیش راس
نماینـــده مـــردم آذربایجـــان غربـــی در مجلـــس خبـــرگان رهبـــری بـــا اشـــاره بـــه 
ـــت،  ـــام داده اس ـــف انج ـــای مختل ـــی را در حوزه ه ـــات مهم ـــگاهی اقدام ـــه جهاددانش این ک
ـــادی  ـــلول های بنی ـــای س ـــرای ارتق ـــی ب ـــوب و مثبت ـــای خ ـــگاهی قدم ه ـــزود: جهاددانش اف

ـــت. ـــته اس ـــور برداش ـــتان و کش ـــاف در اس ـــد ن ـــک خون بن و بان
ـــادی  ـــه داد: جه ـــری ادام ـــرگان رهب ـــس خب ـــی در مجل ـــان غرب ـــردم آذربایج ـــده م نماین
ـــای  ـــی و دانشـــگاهی از ویژگی ه ـــات علم ـــار اقدام ـــادی در کن ـــه جه ـــتن روحی ـــودن و داش ب
بـــارز جهاددانشـــگاهی اســـت و ایـــن ویژگی هـــا موجـــب می شـــود ایـــن نهـــاد بتوانـــد 

ـــد. ـــا کن ـــی ایف ـــش مهم ـــدگان نق ـــت از تولیدکنن ـــال و حمای ـــعار س ـــق ش ـــرای تحق ب
ـــته  ـــادی توانس ـــه جه ـــن روحی ـــه همی ـــکا ب ـــا ات ـــگاهی ب ـــرد: جهاددانش ـــوان ک وی عن
ـــور از  ـــری و عب ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق ـــق منوی ـــتای تحق ـــادی را در راس ـــات زی ـــت خدم اس

بحران هـــای کشـــور داشـــته باشـــد.
ـــت  ـــا اس ـــن معن ـــه ای ـــادی ب ـــه جه ـــتن روحی ـــزود: داش ـــتری اف ـــام شبس حجت االس
ـــد  ـــز از خداون ـــاداش آن را نی ـــت خـــدا انجـــام داده و پ ـــب رضای ـــرای جل ـــرد کاری را ب ـــه ف ک

ـــود دارد. ـــگاهی وج ـــه در جهاددانش ـــن روحی ـــه ای ـــد ک ـــب کن طل
ـــوند  ـــنا ش ـــگاهی آش ـــات جهاددانش ـــا اقدام ـــگان ب ـــه هم ـــرای این ک ـــرد: ب ـــح ک وی تصری
ـــترده  ـــورت گس ـــاارزش به ص ـــاد ب ـــن نه ـــات ای ـــات و خدم ـــزارش اقدام ـــه گ ـــت ک ـــاز اس نی

در جامعـــه و رســـانه ها منعکـــس شـــود.

■□■
جهاددانشگاهی؛ نهال دیروز، 

درخت تنومند امروز

ـــگاهی  ـــت: جهاددانش ـــوی گف ـــان رض ـــدگان خراس ـــع نماین ـــو مجم ـــی عض ـــان ارکان احس
ـــد  ـــه و تنومن ـــجره ای طیب ـــه ش ـــال ب ـــس از ۴2 س ـــروز پ ـــود، ام ـــا ب ـــی نوپ ـــه روزی نهال ک

ـــت. ـــده اس ـــل ش تبدی
عضـــو مجمـــع نماینـــدگان خراســـان رضـــوی بـــا بیـــان این کـــه جهاددانشـــگاهی 
محصـــول انقـــاب اســـامی اســـت و ۴2 ســـال پیـــش بـــر اســـاس فرمـــان امـــام )ره( 
ـــازندگی،  ـــاد س ـــد جه ـــا مانن ـــر از نهاده ـــی دیگ ـــود برخ ـــرد: باوج ـــار ک ـــت، اظه ـــکل گرف ش
ــد از  ــدند و بعـ ــذاری شـ ــاب بنیان گـ ــه پـــس از انقـ ــامی و... کـ ــاب اسـ ــه انقـ کمیتـ
ـــدند،  ـــک حـــذف ش ـــازوکارهای اداری و بروکراتی ـــد و در دل س ـــاختار دادن ـــر س ـــی تغیی مدت
ـــادی  ـــت جه ـــیب ها، هوی ـــراز و نش ـــه ف ـــا هم ـــال ب ـــن ۴2 س ـــام ای ـــگاهی در تم جهاددانش

ـــت. ـــرده اس ـــظ ک ـــودش را حف ـــتقل خ و مس
ــس از ۴2  ــروز پـ ــود، امـ ــا بـ ــی نوپـ ــه روزی نهالـ ــگاهی کـ ــزود: جهاددانشـ وی افـ
ســـال بـــه شـــجره ای طیبـــه و تنومنـــد تبدیـــل شـــده اســـت. اگـــر زمانـــی مســـئولیت 
ـــه  ـــروز ب ـــد، ام ـــف می ش ـــی تعری ـــی و فرهنگ ـــای علم ـــا در حوزه ه ـــگاهی صرف جهاددانش
مـــدد و همـــت موسســـان جهاددانشـــگاهی و چهره هـــای شـــاخصی از جملـــه مرحـــوم 
دکتـــر ســـعید کاظمـــی آشـــتیانی کـــه در تمـــام ایـــن ســـال ها بـــرای بالندگـــی ایـــن 
نهـــاد تـــاش کردنـــد، شـــاهد توســـعه عرصه هـــای حضـــور جهاددانشـــگاهی هســـتیم و 
خبرگـــزاری ایســـنا به عنـــوان یـــک خبرگـــزاری مرجـــع در حـــوزه رســـانه و همچنیـــن 
پژوهشـــگاه رویـــان کـــه امـــروز در مســـائل ژنتیـــک حـــرف اول را در منطقـــه و حتـــی 

جهـــان می زنـــد، از نتایـــج پویایـــی جهاددانشـــگاهی اســـت.

ــال  ــور فعـ ــه حضـ ــاره بـ ــا اشـ ــوی بـ ــان رضـ ــدگان خراسـ ــع نماینـ ــو مجمـ عضـ
ــروز  ــرد: امـ ــوان کـ ــات و... عنـ ــی، ادبیـ ــکی، فنـ ــای پزشـ ــگاهی در حوزه هـ جهاددانشـ
جهاددانشـــگاهی در تمـــام کشـــور و حتـــی شهرســـتان های کوچـــک شـــعبه دارد و در 
ـــاالک  ـــازمانی چ ـــگاهی س ـــت. جهاددانش ـــردم اس ـــاد م ـــام آح ـــه تم ـــانی ب ـــال خدمت رس ح
ـــته و از  ـــر و کار داش ـــاد س ـــن نه ـــا ای ـــه ب ـــانی ک ـــام کس ـــه تم ـــت ک ـــان اس ـــت رس و خدم
خدمـــات آن اســـتفاده کرده انـــد، بـــر ســـودمندی، کارآمـــدی و ارزشـــمندی آن صحـــه 

می گذارنـــد.
ـــال،  ـــعار امس ـــق ش ـــگاهی در تحق ـــگاه جهاددانش ـــت جای ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ارکان
بیـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه جهاددانشـــگاهی برگرفتـــه از دل دانشـــگاه اســـت، 
قاعدتـــا در ســـالی کـــه بـــا عنـــوان "تولیـــد؛ دانش بنیـــان و اشـــتغال آفرین" نام گـــذاری 

شـــده اســـت، می توانـــد یکـــی از پیشـــران های اصلـــی تحقـــق ایـــن شـــعار باشـــد.
ــته از  ــه هم پیوسـ ــه ای بـ ــودن مجموعـ ــا دارا بـ ــگاهی بـ ــه داد: جهاددانشـ وی ادامـ
ـــان  ـــرکت های دانش بنی ـــت از ش ـــا حمای ـــور، ب ـــی کش ـــه علم ـــا بدن ـــاط ب ـــگان و ارتب نخب
ـــان  ـــع دانش بنی ـــگان و صنای ـــت از نخب ـــت و حمای ـــال هدای ـــف، در ح ـــای مختل در حوزه ه
اســـت و همچنیـــن نقـــش مهمـــی در اشـــتغال آفرینـــی در کشـــور داشـــته اســـت. در 
ـــوری،  ـــر بیدخ ـــان دکت ـــابور میزب ـــه در نیش ـــن هفت ـــنبه همی ـــا در پنجش ـــتا م ـــن راس همی
ـــات  ـــز خدم ـــاح مرک ـــم افتت ـــا مراس ـــتیم ت ـــوی هس ـــان رض ـــگاهی خراس ـــس جهاددانش ریی

دندانپزشـــکی و عکس بـــرداری دنـــدان را برگـــزار کنیـــم.
ـــعار امســـال جهاددانشـــگاهی  ـــس در خصـــوص ش ـــه مجل عضـــو کمیســـیون برنامه وبودج
بـــا عنـــوان "جهاددانشـــگاهی؛ زیســـت بوم نـــوآوری نخبـــگان ایرانـــی" گفـــت: 
ـــوده  ـــق ب ـــیار موف ـــی بس ـــتعدادهای ایران ـــرورش اس ـــوزه پ ـــون در ح ـــا کن ـــگاهی ت جهاددانش
اســـت. در حوزه هـــای مختلـــف کارآفرینـــی، علـــم و دانـــش و مهارت آمـــوزی، نخبـــگان 
دانشـــگاه و جامعـــه جـــذب جهاددانشـــگاهی شـــده اند و اســـتعدادهای آنـــان در ایـــن 
ــای  ــته اند در حوزه هـ ــراد توانسـ ــن افـ ــیاری از ایـ ــت و بسـ ــه اسـ ــازمان پرورش یافتـ سـ
ـــل  ـــی تبدی ـــیار موفق ـــران بس ـــه مدی ـــی ب ـــاورزی و کارآفرین ـــت، کش ـــی، صنع ـــی، علم اجرای

ـــت. ـــگاهی اس ـــزرگ جهاددانش ـــارات ب ـــن از افتخ ـــه ای ـــوند ک ش
ـــاختارهای  ـــه دور از س ـــه و ب ـــادی، خاقان ـــه جه ـــتن روحی ـــرد: داش ـــد ک ـــی تاکی ارکان
ـــرده  ـــز ک ـــابه متمای ـــای مش ـــایر نهاده ـــگاهی را از س ـــنتی اداری، جهاددانش ـــه ای و س کلیش
اســـت و باعـــث شـــده اســـت ایـــن نهـــاد به ســـرعت و بـــا کارآمـــدی بـــاال، بـــه ســـمت 

ـــد. ـــت کن ـــو حرک جل

■□■
جهاددانشگاهی حلقه ارتباط بین 

دانشگاه و جامعه است

حجت االســـام مجتبـــی روحانـــی امام جمعـــه بابـــل اظهـــار کـــرد: نهـــادی کـــه از 
ـــته  ـــور و آن دس ـــی کش ـــای علم ـــه نیازه ـــخگویی ب ـــی و پاس ـــائل علم ـــق مس ـــدا در تعمی ابت
ـــی  ـــگاه انقاب ـــا ن ـــد و ب ـــه باش ـــگاه و جامع ـــن دانش ـــال بی ـــود اتص ـــاز ب ـــه نی ـــی ک از موضوعات

ـــود. ـــگاهی ب ـــاد جهاددانش ـــد، نه ـــل کن عم
ــامی  ــاب اسـ ــته از انقـ ــر خواسـ ــادی بـ ــگاهی را نهـ ــل جهاددانشـ ــه بابـ امام جمعـ
ـــخگویی  ـــی و پاس ـــایل علم ـــق مس ـــدا در تعمی ـــه از ابت ـــادی ک ـــرد: نه ـــار ک ـــت و اظه دانس
ـــن  ـــال بی ـــود اتص ـــاز ب ـــه نی ـــی ک ـــته از موضوعات ـــور و آن دس ـــی کش ـــای علم ـــه نیازه ب
ـــود. ـــگاهی ب ـــاد جهاددانش ـــد، نه ـــل کن ـــی عم ـــگاه انقاب ـــا ن ـــد و ب ـــه باش ـــگاه و جامع دانش

ـــان تاســـیس  ـــت: از زم ـــمرد و گف ـــی برش ـــی و علم ـــادی انقاب وی جهاددانشـــگاهی را نه
ایـــن نهـــاد تاکنـــون خدمـــات ارزشـــمندی در زمینه هـــای مختلـــف از جهاددانشـــگاهی 
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ـــه دارد. ـــون ادام ـــا کن ـــته ت ـــه از گذش ـــم ک ـــاهد بودی ش
روحانـــی گفـــت: انتظـــار داریـــم جهاددانشـــگاهی در موضـــوع دانش بنیـــان، توجـــه 

ـــد. ـــام ده ـــی انج مضاعف
ـــاورزی  ـــب کش ـــل قط ـــتان باب ـــدران و شهرس ـــتان مازن ـــه اس ـــا این ک ـــرد: ب ـــان ک وی بی
ـــان آن در  ـــرکت های دانش بنی ـــداد ش ـــا تع ـــت ام ـــوردار اس ـــی برخ ـــع طبیع ـــت و از مناب اس
ـــن  ـــگاهی ای ـــود و جهاددانش ـــت ش ـــوزه تقوی ـــن ح ـــد ای ـــت و بای ـــم اس ـــاورزی ک ـــوزه کش ح

ـــد. ـــدام کن ـــوزه اق ـــن ح ـــه در ای ـــیل را دارد ک پتانس
ــی  ــز علمـ ــیروانی و مراکـ ــگاه نوشـ ــه دانشـ ــان این کـ ــا بیـ ــئول بـ ــام مسـ ــن مقـ ایـ
ـــتان  ـــتان و شهرس ـــده اس ـــکات عدی ـــل مش ـــرای ح ـــده ای ب ـــت ارزن ـــل ظرفی ـــتان باب شهرس
در حوزه هـــای مختلـــف از جملـــه بحـــث زبالـــه و شـــیرابه، شـــیات و پیامـــد آلودگـــی 
ـــد  ـــگاهی می توان ـــت: جهاددانش ـــت، گف ـــاورزی اس ـــکات کش ـــان و مش ـــا و آبزی ـــی دری ماه
ـــته  ـــر داش ـــن ام ـــری در ای ـــات موث ـــوده و اقدام ـــه ب ـــگاه و جامع ـــن دانش ـــاط بی ـــه ارتب حلق

ـــد. باش

 ■□■
جهاددانشگاهی؛ 

شاخه پربار جهاد علمی کشور است

ــدوز  ــتان اصانـ ــه شهرسـ ــر زاده امام جمعـ ــد جعفـ ــلمین محمـ حجت االسام والمسـ
ـــی  ـــاد علم ـــار جه ـــاخه پرب ـــوان ش ـــگاهی به عن ـــای جهاددانش ـــتفاده از قابلیت ه ـــت: اس گف
ــف  ــای مختلـ ــروز در حوزه هـ ــکات امـ ــیاری از مشـ ــای بسـ ــد راهگشـ ــور می توانـ کشـ

ـــد. باش
ـــار  ـــر ب ـــه ای پ ـــگاهی مجموع ـــروز جهاددانش ـــزود: ام ـــدوز اف ـــتان اصان ـــه شهرس امام جمع
ـــی  ـــن و بالندگ ـــال آموخت ـــه دنب ـــرادی ک ـــرای اف ـــی را ب ـــای علم ـــت اعت ـــه فرص ـــت ک اس

هســـتند، فراهـــم می کنـــد.
ـــش خاطرنشـــان  ـــم و دان ـــوزه عل ـــات جهاددانشـــگاهی در ح ـــمردن خدم ـــن برش وی ضم
ـــد،  ـــر هن ـــر نظی ـــورهای دیگ ـــه از کش ـــکانی ک ـــات پزش ـــا از خدم ـــاب م ـــل از انق ـــرد: قب ک
پاکســـتان، بنـــگادش و. ... اســـتفاده می کردیـــم امـــا امـــروز به واســـطه مراکـــز علمـــی 
کشـــور بـــه ایـــن قـــدرت علمـــی رســـیده ایم کـــه در حـــوزه علـــوم بهداشـــتی جـــزو 

کشـــورهای مطـــرح جهـــان محســـوب می شـــویم.
ـــی  ـــش تحصیل ـــزان پوش ـــه می ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــدوز ب ـــتان اصان ـــه شهرس امام جمع
کشـــور در حـــوزه آمـــوزش عالـــی بـــاالی بیســـت برابـــر شـــده اســـت، تصریـــح کـــرد: 
ــم  ــار داریـ ــر انتظـ ــن منظـ ــیم و از ایـ ــی می شناسـ ــادی انقابـ ــگاهی را نهـ جهاددانشـ
ــوردار در  ــم برخـ ــتان های کـ ــوص در شهرسـ ــل و به خصـ ــتان اردبیـ ــاد در اسـ ــن نهـ ایـ
ـــدی  ـــت، ورود ج ـــری اس ـــم رهب ـــام معظ ـــد مق ـــورد تاکی ـــه م ـــان ک ـــای دانش بنی حوزه ه

ـــد. ـــته باش داش
ـــور  ـــور اداری کش ـــاح ام ـــه ص ـــت ب ـــه دول ـــدن بدن ـــزرگ ش ـــه داد: ب ـــر زاده ادام جعف
ـــا  ـــگاهی ب ـــد جهاددانش ـــزی مانن ـــه مراک ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــه اجتماع ـــار بدن ـــوده و انتظ نب
ــتغال  ــه اشـ ــا زمینـ ــد تـ ــی بپردازنـ ــه نوآوری هایـ ــی بـ ــای تخصصـ ــش آموزش هـ افزایـ

تخصصـــی و مهارتـــی دانش آموختـــگان فراهـــم شـــود.
ـــی  ـــرایط کنون ـــه ش ـــد الزم ـــور کن ـــد عب ـــیر تولی ـــه از مس ـــتغالی ک ـــرد: اش ـــان ک وی بی
ــدی  ــای تولیـ ــگاهی در حوزه هـ ــته اســـت جهاددانشـ ــذا شایسـ ــوده، فلـ ــا بـ ــه مـ جامعـ

چشـــم اندازهای بلندمدتـــی را بـــرای خـــود ترســـیم نمایـــد.

ـــگان شهرســـتان  ـــه جـــدی فرهیخت ـــر زاده، ایجـــاد شـــعبه جهاددانشـــگاهی را مطالب جعف
ـــی  ـــه علم ـــن مجموع ـــدازی ای ـــا راه ان ـــی رود ب ـــار م ـــرد: انتظ ـــار ک ـــام و اظه ـــدوز اع اصان
ــی و  ــای علمـ ــور ظرفیت هـ ــروز و ظهـ ــه بـ ــدوز، زمینـ ــتان اصانـ ــی در شهرسـ و انقابـ

ـــود. ـــم ش ـــز فراه ـــتان نی ـــن شهرس ـــی ای فرهنگ
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توسعه فرهنگ ایرانی اسالمی؛ 
رسالت خطیر جهاددانشگاهی

ــعه  ــن توسـ ــه بروجـ ــدی امام جمعـ ــد احمـ ــید محمـ ــلمین سـ حجت االسام والمسـ
ـــت:  ـــت و گف ـــگاهی دانس ـــم جهاددانش ـــر و مه ـــالت خطی ـــامی را رس ـــی اس ـــگ ایران فرهن
ـــد  ـــرار ده ـــرلوحه کار ق ـــد س ـــامی را بای ـــی اس ـــر ایران ـــه هن ـــه ب ـــن توج ـــاد همچنی ـــن نه ای
و در ســـاحت ها و شـــاخه های مختلـــف هنـــر بتوانـــد فرهنـــگ اســـامی را بـــه بـــروز و 

ـــاند. ـــور برس ظه
ـــی  ـــاد انقاب ـــک نه ـــگاهی ی ـــه جهاددانش ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــه بروج امام جمع
بـــا رویکـــرد فرهنگـــی و پژوهشـــی اســـت، اظهـــار کـــرد: ایـــن مجموعـــه، اقدامـــات و 
فعالیت هـــای مهمـــی را هـــم در حیطـــه کارهـــای فرهنگـــی و هـــم توجـــه بـــه هنـــر 
اســـامی دارد و همچنیـــن در حـــوزه تحقیـــق و پژوهـــش کارهـــای موثـــری را انجـــام 

می دهـــد.
ـــی  ـــگ دین ـــعه فرهن ـــی رود در توس ـــار م ـــگاهی انتظ ـــه از جهاددانش ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــق  ـــط و تعمی ـــرای بس ـــی ب ـــت مطلوب ـــی ظرفی ـــاد انقاب ـــن نه ـــه داد: ای ـــد، ادام ـــاش کن ت
ــن  ــه ایـ ــژه این کـ ــی دارد به ویـ ــگ ایرانـ ــاب و فرهنـ ــیع، انقـ ــام و تشـ ــگ اسـ فرهنـ
ـــگاهی  ـــا جهاددانش ـــت؛ طبیعت ـــه اس ـــوان جامع ـــل ج ـــای نس ـــن نیازه ـــا از مهم تری مقوله ه
ــا  ــردی بـ ــی و کاربـ ــی فنـ ــی و هم اندیشـ ــل دائمـ ــد در تعامـ ــیر می توانـ ــن مسـ در ایـ
ـــد. ـــی باش ـــی و فرهنگ ـــای دین ـــگاه ها و مجموعه ه ـــه، دانش ـــوزه علمی ـــون ح ـــی چ نهادهای
ـــم جهاددانشـــگاهی دانســـت  ـــر و مه ـــالت خطی ـــی اســـامی را رس ـــگ ایران ـــعه فرهن توس
ـــرلوحه  ـــد س ـــامی را بای ـــی اس ـــر ایران ـــه هن ـــه ب ـــن توج ـــاد همچنی ـــن نه ـــح داد: ای و توضی
ـــامی  ـــگ اس ـــد فرهن ـــر بتوان ـــف هن ـــاخه های مختل ـــاحت ها و ش ـــد و در س ـــرار ده کار ق

ـــاند. ـــور برس ـــروز و ظه ـــه ب را ب
ـــدن  ـــر را دمی ـــه هن ـــی)ره( ک ـــام خمین ـــخنی از ام ـــادآوری س ـــا ی ـــن ب ـــه بروج امام جمع
روح تعهـــد دانســـته اند، گفـــت: هنرمنـــد واقعـــی کســـی اســـت کـــه بتوانـــد معنویـــت، 
ـــد در راه  ـــد بای ـــد؛ هنرمن ـــر کن ـــه منتش ـــت داری را در جامع ـــت و امان ـــاق، صداق ـــد، اخ تعه

ـــردارد. ـــامی گام ب ـــی و اس ـــگ ایران ـــت فرهن تقوی
ــه  ــی از جملـ ــی و فرهنگـ ــای علمـ ــه از نهادهـ ــارات جامعـ ــی از انتظـ ــدی یکـ احمـ
ـــح داد: در  ـــت و توضی ـــد دانس ـــرد جدی ـــا رویک ـــر ب ـــه هن ـــن ب ـــگاهی را پرداخت جهاددانش
ـــی در  ـــد و انقاب ـــدان متعه ـــور هنرمن ـــروز و ظه ـــاهد ب ـــری ش ـــن ام ـــق چنی ـــورت تحق ص

ـــود. ـــم ب ـــوان خواهی ـــل ج ـــان نس می
ـــگ  ـــا فرهن ـــه ب ـــتای مقابل ـــاب و در راس ـــده از انق ـــادی برآم ـــگاهی را نه وی جهاددانش
ـــی  ـــگ واردات ـــا فرهن ـــی ب ـــه فرهنگ ـــه مقابل ـــگاهی ب ـــت: جهاددانش ـــمرد و گف ـــرب برش غ
غـــرب می پـــردازد و لـــذا بایـــد بتوانـــد بـــا معرفـــی و شناســـاندن فرهنـــگ اســـامی و 
تشـــیع بـــه نســـل جدیـــد، از هجـــوم فرهنـــگ غربـــی بـــه میـــان ایـــن قشـــر و بـــروز 
غرب گرایـــی جلوگیـــری کنـــد. جهاددانشـــگاهی همان طـــور کـــه از نامـــش پیداســـت 

ـــت. ـــمن اس ـــا دش ـــی ب ـــی دائم ـــه فرهنگ ـــاد و مقابل ـــرای جه ـــنگر ب ـــک س ی

ـــی و  ـــت اصل ـــه هوی ـــا س ـــور م ـــرد: کش ـــان ک ـــتان بی ـــه اس ـــوزه علمی ـــدرس ح ـــن م ای
ـــن ســـه  ـــم ای ـــج و تحکی ـــه تروی ـــی، اســـامی و شـــیعی دارد ک ـــت ایران ـــی هوی شـــاخص یعن
ـــه  ـــر جامع ـــرب ب ـــگ غ ـــه فرهن ـــی و غلب ـــا غرب گرای ـــه ب ـــی مقابل ـــای اصل ـــت از راه ه هوی
اســـت. بـــه نظـــر می رســـد جهاددانشـــگاهی همان طـــور کـــه از نامـــش برمی آیـــد یـــک 
ـــی،  ـــگ ایران ـــج فرهن ـــا تروی ـــه ب ـــمن اســـت ک ـــه دش ـــی علی ـــاد فرهنگ ـــارزه و جه ـــنگر مب س

ـــرد. ـــق می پذی ـــاد تحق ـــن جه ـــران، ای ـــت ای ـــت مل ـــی هوی ـــیعی یعن ـــامی و ش اس
ـــی  ـــکاری تمام ـــا هم ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــه کار فرهنگ ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــدی ب احم
نهادهـــای فرهنگـــی امکان پذیـــر اســـت، گفـــت: در مقولـــه فرهنـــگ حتـــی نهادهـــای 
به ظاهـــر غیـــر مرتبـــط نیـــز بایـــد در میـــدان باشـــند، مثـــًا اگـــر جهـــاد کشـــاورزی 
تصـــور کنـــد مســـئولیت فرهنگـــی نـــدارد، کار فرهنـــگ دچـــار آســـیب می شـــود چـــرا 
ـــند. ـــگ باش ـــای کار فرهن ـــد پ ـــردم بای ـــئوالن و م ـــم از مس ـــه اع ـــاد جامع ـــک آح ـــه تک ت ک
ــگاهی  ــای جهاددانشـ ــا و موفقیت هـ ــه فعالیت هـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ ــه بروجـ امام جمعـ
در حـــوزه تحقیـــق و پژوهـــش، بیـــان کـــرد: همچنیـــن خوشـــبختانه شـــاهد برپایـــی 
ـــای  ـــبب ارتق ـــه س ـــتیم ک ـــگاهی هس ـــی در جهاددانش ـــدد آموزش ـــف و متع ـــای مختل دوره ه

آگاهـــی و مهـــارت افـــراد به ویـــژه نوجوانـــان و جوانـــان می شـــود.
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حرکت در مسیر دانش بنیان 
و قطع وابستگی به بیگانگان وظیفه 

ذاتی جهاددانشگاهی است

ــه  ــزی و امام جمعـ ــتان مرکـ ــه در اسـ ــده ولی فقیـ ــادی نماینـ ــت اهلل دری نجف آبـ آیـ
ـــی،  ـــارت افزای ـــی، مه ـــعه علم ـــگاهی، توس ـــی جهاددانش ـــه ذات ـــرد: وظیف ـــح ک اراک تصری
ـــر  ـــع ه ـــای آن و قط ـــی و ارتق ـــد مل ـــی، تولی ـــتغال آفرین ـــردن، اش ـــت ک ـــان حرک دانش بنی

ـــت. ـــه اس ـــه بیگان ـــاز ب ـــتگی و نی ـــوع وابس ن
ــوع و  ــوص تنـ ــه اراک در خصـ ــزی و امام جمعـ ــتان مرکـ ــه در اسـ ــده ولی فقیـ نماینـ
گســـتردگی خدمـــات و فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی، اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی از 
ـــداف  ـــی اســـت و بخشـــی از اه ـــاب فرهنگ ـــاب اســـامی و انق ـــتاوردهای ارزشـــمند انق دس

ـــت. ـــور یاف ـــگاهی تبل ـــی در جهاددانش ـــاب فرهنگ ـــی انق متعال
ـــعه  ـــش و توس ـــم و دان ـــدی عل ـــت هدفمن ـــگاهی در جه ـــه جهاددانش ـــان اینک ـــا بی وی ب
در کشـــور تاســـیس شـــد، افـــزود: جهاددانشـــگاهی بـــرای بهـــره وری از میـــوه علـــم و 
ـــتن  ـــتن توانس ـــر خواس ـــم، تفک ـــا می توانی ـــر م ـــای تفک ـــان، احی ـــعه دانش بنی ـــش، توس دان

ـــد. ـــا ش ـــتیم، بن ـــود بایس ـــای خ ـــد روی پ ـــا بای ـــت و م اس
ـــخگوی  ـــد پاس ـــوزه بای ـــگاه و ح ـــه دانش ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــادی ب ـــت اهلل دری نجف آب آی
ـــراغ  ـــد چ ـــرد: دانشـــگاه بای ـــح ک ـــند، تصری ـــات باش ـــه و پیشـــرو در خدم ـــای روز جامع نیازه

ـــد. ـــامی باش ـــه اس ـــول در جامع ـــرک و تح ـــی و تح ـــد و پویای ـــی و رش ـــای زندگ راهنم
ـــا  ـــه قله ه ـــول ب ـــا وص ـــد ت ـــر می رس ـــه نظ ـــون ب ـــرد: اکن ـــح ک ـــه اراک تصری امام جمع
و نتایـــج نهایـــی هنـــوز راه طوالنـــی در پیـــش داریـــم و جهاددانشـــگاهی بایـــد عـــزم 
و اراده و همـــت جهـــت تحقـــق آرمان هـــای بـــزرگ، برنامه ریـــزی، اولویت بنـــدی و 
ـــاش  ـــدرت و ت ـــا ق ـــد و ب ـــیم کن ـــن را ترس ـــه راه روش ـــد و نقش ـــام ده ـــت گذاری انج سیاس

و مجاهـــدت همه جانبـــه راه صدســـاله را یک ســـاله طـــی کنـــد.

وی ادامـــه داد: جهـــاد در راه اولویت بنـــدی در کارهـــا، قطـــع وابســـتگی، زنجیـــره ای 
ــور،  ــای کشـ ــتفاده از ظرفیت هـ ــوده، اسـ ــای مفقـ ــل حلقه هـ ــات، تکمیـ ــردن اقدامـ کـ
ـــت  ـــری و حرک ـــدی، آینده نگ ـــدی، کارآم ـــردن، روزآم ـــل ک ـــادی عم ـــی و جه تحول آفرین
ـــع  ـــر در راه قط ـــات موث ـــا و اقدام ـــی نیازه ـــاوری، پیش بین ـــش و فن ـــم و دان ـــای عل در مرزه
ـــای  ـــتوانه و راهنم ـــد پش ـــر می توان ـــه راه دیگ ـــت و نقش ـــر و سیاس ـــا تدبی ـــتگی و ده ه وابس
ـــوآوری،  ـــی و ن ـــی تحقیقات ـــز علم ـــرای مراک ـــه ب ـــگاهی بلک ـــرای جهاددانش ـــته ای ب شایس
فنـــاوری و پیشـــرفت و خوداتکایـــی و حضـــور در عرصه هـــای علمـــی و فنـــی منطقـــه 

ـــد. ـــان باش و جه
ــه ایـــن پرســـش کـــه چـــه  ــتان مرکـــزی در پاســـخ بـ نماینـــده ولی فقیـــه در اسـ
برنامـــه ای بـــرای اســـتفاده مناســـب از ایـــن دســـتاوردها در ســـطح کشـــور و اســـتان 
ـــن  ـــده، تامی ـــه ش ـــات ارای ـــات و خدم ـــه زحم ـــی ک ـــت: در صورت ـــد، گف ـــنهاد می کنی پیش
کننـــده نیازهـــا باشـــد و بـــا کیفیـــت مطلـــوب و قیمـــت مناســـب و هزینـــه معقـــول و 
ـــه  ـــه ارای ـــز زمین ـــد و نی ـــناس باش ـــد قدرش ـــور بای ـــا کش ـــود، قطع ـــه ش ـــت ارای ـــل رقاب قاب
ـــی،  ـــاری، بانک ـــای الزم اعتب ـــود و حمایت ه ـــوار ش ـــز هم ـــات نی ـــی خدم ـــه ای و جهان منطق

ـــرد. ـــورت پذی ـــد ص ـــز بای ـــا نی ـــی از آن ه ـــی و مردم اجتماع
ـــان  ـــادی دانش بنی ـــوان نه ـــگاهی به عن ـــه جهاددانش ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب وی در پاس
و نـــوآور چـــه نقشـــی می توانـــد در تحقـــق شـــعار ســـال ایفـــا کنـــد، گفـــت: وظیفـــه 
ـــتغال  ـــردن، اش ـــت ک ـــان حرک ـــی، دانش بنی ـــارت افزای ـــی، مه ـــعه علم ـــاد، توس ـــی جه ذات
آفرینـــی، تولیـــد ملـــی و ارتقـــای آن و قطـــع هـــر نـــوع وابســـتگی و نیـــاز بـــه بیگانـــه 

ـــت. اس
آیـــت اهلل دری نجف آبـــادی در خصـــوص نحـــوه تعامـــل و ارتبـــاط خـــود بـــا 
جهاددانشـــگاهی، گفـــت: بنـــده از ابتـــدای تاســـیس جهاددانشـــگاهی همـــواره حامـــی 
بـــرادران عزیـــز جهـــاد بـــوده و هســـتم و در بودجه هـــا، ســـفارش ها در زمـــان جنـــگ 
ـــار  ـــا اعتب ـــی شـــریف ی ـــر جهاددانشـــگاهی صنعت ـــادی نظی ـــای جه ـــی و شـــروع کاره تحمیل
ــان، تاســـیس  ــو و ماننـــد آن، حمایـــت از تولیـــدات دانش بنیـ ــو و بایـ ــه نانـ مربـــوط بـ
ـــت  ـــاوری ریاس ـــر فن ـــت از دفت ـــارم، حمای ـــس چه ـــی در مجل ـــیخ بهای ـــاوری ش ـــن فن انجم

جمهـــوری، ایجـــاد ردیـــف و حمایـــت از آن هـــا، انجـــام وظیفـــه کـــرده ام.
ـــاده ام  ـــته آم ـــون گذش ـــز همچ ـــروز نی ـــرد: ام ـــد ک ـــان تاکی ـــئول در پای ـــام مس ـــن مق ای
تـــا از تمامـــی ظرفیت هـــا جهـــت قطـــع وابســـتگی، تامیـــن نیازهـــا، حمایـــت از 
کارهـــای ابتـــکاری، خاقیـــت و نـــوآوری در تمامـــی واحدهـــای اســـتان و شـــرکت های 
ـــام  ـــور انج ـــتان و کش ـــمند اس ـــای ارزش ـــی واحده ـــگاهی و تمام ـــان و جهاددانش دانش بنی

ـــم.  ـــه کن وظیف

■□■

جهاددانشگاهی سابقه درخشانی 
در ایده پردازی دارد

آیـــت اهلل رســـول فاحتـــی نماینـــده ولی فقیـــه در گیـــان بـــا بیـــان این کـــه 
ــگاهی  ــت: جهاددانشـ ــردازی دارد، گفـ ــده پـ ــانی در ایـ ــابقه درخشـ ــگاهی سـ جهاددانشـ
می توانـــد بـــا تکیـــه بـــر توانمندی هایـــی کـــه در حوزه هـــای علمـــی، فرهنگـــی، 
ـــتای  ـــی و... دارد، در راس ـــتغال و کارآفرین ـــت، اش ـــرطان، محیط زیس ـــاروری، س ـــان ناب درم

حـــل مشـــکات اســـتان نقـــش موثـــری داشـــته باشـــد.
ـــان و  ـــت، معاون ـــا سرپرس ـــدار ب ـــاه در دی ـــم مردادم ـــان، یک ـــه در گی ـــده ولی فقی نماین
ـــن  ـــیدن چهل ودومی ـــبت فرارس ـــه مناس ـــه ب ـــتان ک ـــگاهی اس ـــازمان جهاددانش ـــای س اعض
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ـــد،  ـــزار ش ـــان برگ ـــه در گی ـــده ولی فقی ـــر نماین ـــگاهی در دفت ـــیس جهاددانش ـــالروز تاس س
ـــابقه  ـــگاهی س ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــی، اظه ـــاد انقاب ـــن نه ـــیس ای ـــت تاس ـــن گرامیداش ضم
ـــم سررشـــته  ـــه در عل ـــی ک ـــگان و نخبگان ـــه فرهیخت ـــردازی دارد، هم ـــده پ درخشـــانی در ای

دارنـــد جهاددانشـــگاهی را می شناســـند.
ـــان  ـــی، جوان ـــاد انقاب ـــن نه ـــیس ای ـــای تاس ـــتین روزه ـــه در نخس ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــی  ـــتیانی یک ـــر آش ـــوم دکت ـــه مرح ـــیدند ک ـــی رس ـــکوفایی و بالندگ ـــه ش ـــه ای در آن ب نخب
ـــوده  ـــی ب ـــن نهادهای ـــی از اولی ـــگاهی یک ـــزود: جهاددانش ـــود، اف ـــاد ب ـــن نه ـــگان ای از نخب
کـــه در حـــوزه مباحـــث علمـــی ورود پیـــدا کـــرده و تاکنـــون توانســـته در زمینه هـــای 

ـــد. ـــل کن ـــق عم ـــف موف مختل
آیت اهلل فاحتی افزود: این نهاد می تواند با تکیه بر توانمندی هایی که در حوزه های علمی، 
ناباروری، سرطان، محیط زیست، اشتغال و کارآفرینی و... دارد، در راستای  فرهنگی، درمان 
حل مشکات استان نقش موثر داشته باشد تا مردم نیز از پیشرفت های حاصل شده، بهره مند 

شوند.
و  عنوان  استان  اساسی  معضل  دو  را  پسماند  و  آب  بحران  گیان  در  ولی فقیه  نماینده 
از معضات اساسی استان کاهش نزوالت آسمانی و بحران آب است که  تصریح کرد: یکی 
تهدیدی برای کشاورزی محسوب می شود، در حال حاضر توانستیم با ارایه برنامه زمان بندی و 
آب گذاری منطقه ای بحران را مدیریت کنیم؛ موضوع مهم دیگر پسماند است، چرا بعد از ۴۰ 
سال باید ده ها هکتار به ارتفاع ۱۰۰ متر پسماند در جنگل های طبیعی گیان داشته باشیم 
تا تهدید جدی برای سامت مردم و محیط زیست باشد و باعث آلودگی دریا و جنگل و رودها 
شود؟! جهاددانشگاهی گیان با وجود پژوهشکده محیط زیست می تواند در این حوزه ها نقش 

پررنگ و موثری داشته باشد.
توانسته  دارد  نخبگانی که در حوزه طب سامت  با وجود  این که گیان  به  اشاره  با  وی 
در  نخبگان  این  از  باید  که  باشد  کبد  پیوند  عمل  موفق  انجام  در  کشور  استان  چهارمین 
حوزه های مختلف حمایت کرد، ادامه داد: جهاددانشگاهی با وجود اقدامات موثری که در حوزه 
درمان ناباروری و سرطان داشته، می طلبد با توجه به نیاز استان در حوزه پیشگیری، کنترل و 
درمان دیابت به عنوان مرگ خاموش نیز ورود کند و خدمات ماندگاری را به مردم ارایه دهد.

فناوری،  و  علم  پارک های  حرفه ای،  و  فنی  مراکز  کنار  در  کرد:  اظهار  فاحتی  آیت اهلل 
مراکز رشد و دانش بنیان جهاددانشگاهی می تواند با آموزش های کارآمد زمینه رونق اشتغال 

و کارآفرینی را فراهم کند.
وی با اشاره به حمایت از جوانان خاق و صاحب ایده در جهاددانشگاهی، گفت: نیروی 
انسانی خاق و نخبه با ارزش ترین سرمایه است لذا باید از جوانان دارای ایده و اراده حمایت 
کنیم زیرا علم، مبنای رشد و شکوفایی هر جامعه بوده که توسط همین جوانان به بالندگی 
می رسد لذا فقدان نیروهای توانمند و علمی معضل بزرگی است، نباید با کم توجهی جوانان 

تحصیل کرده و صاحب فکر را دلسرد کنیم.
شود،  تقویت  و  توجه  فرهنگی  و  تربیتی  زیربناهای  باید  این که  بیان  با  رشت  امام جمعه 
تصریح کرد: فرهنگ با زیربنای اعتقادی اصاح و تقویت می شود، توجه به عفاف و حجاب از 
ادارات آغاز شده و سپس به جامعه می رسد. در مجموعه جهاددانشگاهی هم می توانید در قالب 

اتاق های اندیشه ورز در حوزه عفاف و حجاب اقدامات موثری انجام دهید.

■□■
جهاددانشگاهی از افتخارات 

جمهوری اسالمی است

ــس  ــان مجلـ ــت و درمـ ــیون بهداشـ ــس کمیسـ ــهریاری رییـ ــینعلی شـ ــر حسـ دکتـ
ـــه را  ـــی کلم ـــای واقع ـــه معن ـــامی ب ـــوری اس ـــارات جمه ـــی از افتخ ـــامی یک ـــورای اس ش

ـــه  ـــگاهی در عرص ـــزون جهاددانش ـــات روز اف ـــت: توفیق ـــرد و گف ـــوان ک ـــگاهی عن جهاددانش
ـــرطان و  ـــان س ـــور، درم ـــاروری در کش ـــان ناب ـــادی، درم ـــلول های بنی ـــد س ـــکی مانن پزش

تولیـــدات تجهیـــزات دارویـــی و تجهیـــزات پزشـــکی، بی نظیـــر بـــوده اســـت.
دکتـــر حســـینعلی شـــهریاری رییـــس کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان و نماینـــده 
مـــردم زاهـــدان در مجلـــس شـــورای اســـامی افـــزود: یکـــی از افتخـــارات جمهـــوری 
ـــام  ـــدردان تم ـــد ق ـــه بای ـــت ک ـــگاهی اس ـــه، جهاددانش ـــی کلم ـــای واقع ـــه معن ـــامی ب اس

عزیزانـــی باشـــیم کـــه در ایـــن زمینـــه فعالیـــت می کننـــد.
ـــاروری در  ـــان ناب ـــادی، درم ـــلول های بنی ـــد س ـــکی مانن ـــوزه پزش ـــگاهی در ح جهاددانش
ـــای  ـــکی کاره ـــزات پزش ـــی و تجهی ـــزات داروی ـــدات تجهی ـــرطان و تولی ـــان س ـــور، درم کش

ـــد. ـــت می کن ـــوزه فعالی ـــن ح ـــان در ای ـــام داده و همچن ـــادی انج زی
ـــادی در  ـــی زی ـــده توانای ـــر بن ـــه نظ ـــرد: ب ـــان ک ـــه بی ـــدان در ادام ـــردم زاه ـــده م نماین
ـــکات  ـــد و مش ـــدی کنن ـــه ج ـــه آن توج ـــد ب ـــوالن بای ـــود دارد و مس ـــگاهی وج جهاددانش
ـــد.  ـــدام کن ـــل آن اق ـــرای ح ـــاد ب ـــن نه ـــا ای ـــد ت ـــفارش دهن ـــاد س ـــن نه ـــه ای ـــود را ب خ
قطعـــا ایـــن توانایـــی در جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد به شـــرط آن کـــه ایـــن بـــاور بـــه 

ـــد. ـــته باش ـــود داش ـــه وج ـــی کلم ـــی واقع معن
دکتـــر شـــهریاری ادامـــه داد: مســـوالن در تمـــام اســـتان های کشـــور می تواننـــد از 
ـــاد  ـــن نه ـــکاری ای ـــا هم ـــرا ب ـــد؛ زی ـــل را ببرن ـــتفاده کام ـــگاهی اس ـــدی جهاددانش توانمن

می تـــوان بســـیاری از نیازهـــای کشـــور را برطـــرف کـــرد.
ـــه  ـــامت را ب ـــوزه س ـــود در ح ـــنهادهای خ ـــد پیش ـــگاهی می توان ـــت: جهاددانش وی گف
ـــه کمیســـیون  ـــت و ب ـــس تثبی ـــان مجل ـــا در کمیســـیون بهداشـــت و درم ـــد ت ـــه ده ـــا ارای م

ـــم. ـــب کنی ـــا را تصوی ـــررات آن ه ـــم مق ـــیون تنظی ـــود و در کمیس ـــه ش ـــق ارای تلفی
ـــد  ـــه می توان ـــزی ک ـــرد: آن چی ـــان ک ـــس بی ـــان مجل رییـــس کمیســـیون بهداشـــت و درم
ـــگاهی  ـــا را جهاددانش ـــی از آن ه ـــه برخ ـــت ک ـــی اس ـــد کارهای ـــرف کن ـــا را برط ـــکات م مش
ـــتر  ـــتغال بیش ـــم اش ـــم ه ـــا بتوانی ـــم ت ـــک بگیری ـــد کم ـــا بای ـــد و م ـــام می ده دارد و انج
ـــروج  ـــکان خ ـــم ام ـــرده و ه ـــدا ک ـــی پی ـــارج رهای ـــه خ ـــتگی ب ـــم از وابس ـــم و ه ـــاد کنی ایج

ـــم. ـــم کنی ـــور را ک ارز از کش
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جهاددانشگاهی بستر مناسبی برای 

جهش تولید دانش بنیان است

ــوزش  ــیون آمـ ــو کمیسـ ــی عضـ ــین فاحـ ــد حسـ ــلمین احمـ حجت االسام والمسـ
ــر  ــرد: اگـ ــح کـ ــی تصریـ ــلمین فاحـ ــامی حجت االسام والمسـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
می خواهیـــم جهشـــی در عرصـــه علـــم و تولیـــدات دانش بنیـــان داشـــته باشـــیم، 

جهاددانشـــگاهی بســـتر بســـیار خوبـــی اســـت.
ـــگاهی  ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــامی اظه ـــورای اس ـــس ش ـــوزش مجل ـــیون آم ـــو کمیس عض
اقـــدام مبارکـــی در عرصـــه علمـــی کشـــور بـــود کـــه موفقیت هـــای زیـــادی در 

عرصه هـــای متنـــوع علمـــی دارد.
ــی در  ــم جهشـ ــر می خواهیـ ــرد: اگـ ــح کـ ــی تصریـ ــلمین فاحـ حجت االسام والمسـ
عرصـــه علـــم و تولیـــدات دانش بنیـــان داشـــته باشـــیم، جهاددانشـــگاهی بســـتر بســـیار 

ـــت. ـــی اس خوب
ــتاوردها و  ــران از دسـ ــگاهی در تهـ ــته نمایشـ ــال گذشـ ــرد: سـ ــان کـ وی خاطرنشـ
فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد کـــه در آن جـــا مشـــاهده شـــد کـــه 
جهادگـــران جهاددانشـــگاهی در عرصه هـــای مختلـــف، از صنعـــت گرفتـــه تـــا پزشـــکی، 

دام پـــروری و کشـــاورزی، قله هـــای علمـــی را طـــی کرده انـــد.

ایـــن نماینـــده مجلـــس بـــا بیـــان ایـــن کـــه متاســـفانه جهاددانشـــگاهی در کشـــور 
چنـــدان شـــناخته شـــده نیســـت، مطـــرح کـــرد: ایـــن ظرفیت هـــا مـــورد توجـــه قـــرار 

نگرفتـــه و در عرصه هـــای صنعتـــی از آن هـــا اســـتفاده نشـــده اســـت.
فاحـــی تاکیـــد کـــرد: اگـــر دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی توســـعه پیـــدا کنیـــد، 
ـــرفت  ـــی و پیش ـــاورزی، داروی ـــروری، کش ـــدات دام پ ـــه تولی ـــی در عرص ـــول عظیم ـــک تح ی

صنعتـــی کشـــور خواهیـــم داشـــت.
ـــاروری  ـــاله ناب ـــا مس ـــور ب ـــت: کش ـــور، گف ـــاروری در کش ـــاله ناب ـــه مس ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــن منظـــور، صـــورت  ـــرای ای ـــی در جهاددانشـــگاهی ب ـــات بســـیار خوب مواجـــه اســـت و اقدام

ـــت. ـــه اس گرفت
ـــد  ـــال تولی ـــه س ـــال ک ـــه داد: امس ـــس ادام ـــن در مجل ـــدان و فامنی ـــردم هم ـــده م نماین
ـــگاهی در  ـــوالت جهاددانش ـــه محص ـــاهد ارای ـــر روز ش ـــه ه ـــا دارد ک ـــت، ج ـــان اس دانش بنی
ـــاد  ـــن نه ـــعه ای ـــه توس ـــرده و ب ـــب ک ـــمت جل ـــن س ـــه ای ـــه را ب ـــیم و توج ـــی باش ـــانه مل رس

ـــم. ـــک کنی ـــت کم ـــامی اس ـــاب اس ـــود انق ـــه مول ـــی ک مقدس
ـــت  ـــوردار نیس ـــی برخ ـــدازه کاف ـــه ان ـــی ب ـــای مل ـــگاهی از بودجه ه ـــفانه جهاددانش متاس

ـــتری دارد. ـــتیبانی بیش ـــه پش ـــاز ب و نی
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پیشبرد اهداف جهاددانشگاهی 
نیازمند پشتیبانی دولت 

و مجلس است

اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس  قدرت اهلل حمزه نماینده مردم شهرستان های 
شورای اسامی گفت: پیشبرد اهداف جهاددانشگاهی نیازمند تجهیزات، امکانات و پشتیبانی 
دولت و مجلس است، این نهاد با ورود به بخش های مختلف تولید از جمله کشاورزی می تواند 

وابستگی کشور را به واردات کم کند.
نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسامی با 
اشاره به این که نهاد جهاددانشگاهی به فرمان امام خمینی)ره( تشکیل شد، اظهار کرد: این 
نهاد پلی میان صنعت و دانشگاه محسوب می شود و وظایف بسیار سنگینی در انقاب اسامی 
این که جهاددانشگاهی یک نهاد عمومی  به  توجه  با  و  است  نهاد گذاشته شده  این  بر عهده 

غیردولتی محسوب می شود، دارای یک شخصیت مستقل است.
نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسامی با 
اشاره به این که یکی از مهم ترین ماموریت های جهاددانشگاهی ترویج فرهنگ و هنر اسامی 
است، گفت: بنابراین باید برنامه ریزی فرهنگی، علمی و تربیتی برای ایجاد آمادگی دینی و 
مکتبی در بین جوانان و نوجوانان جامعه برای رسیدن به اهداف انقاب اسامی را دنبال کند.
وی در ادامه با بیان این که در جهاددانشگاهی یک ظرفیت مناسب برای تألیف، ترجمه و 
انتشار کتب و مقاالت علمی وجود دارد، توضیح داد: همچنین این نهاد سهم مهمی در تولید 
کتب آموزشی بر عهده دارد و باید گفت جهاددانشگاهی یک نهاد انقابی و با هویت اسامی 

است.
حمزه تاکید کرد: جهاددانشگاهی دارای منابع انسانی متعهد، کارآمد، الهام بخش و موثر 
است و این نیروها پیشگام در توسعه علم در کشور هستند و مقام معظم رهبری بارها توسعه و 
پیشرفت بر مبنای علم را مورد تاکید قرار داده اند و جهاددانشگاهی باید با تعامل در عرصه های 

ملی و بین المللی به این ماموریت به خوبی جامه عمل بپوشاند.

نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسامی با 
تاکید بر این که جهاددانشگاهی یک نهاد دانش بنیان و نوآور محسوب می شود، توضیح داد: این 
نهاد در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، صنعتی و در توسعه و پیشرفت انقاب اسامی می تواند 
حوزه های  در  و  می شود  محسوب  کشور  در  محرک  موتور  نهاد  این  همچنین  و  باشد  موثر 

مختلف نیز موفقیت های چشمگیری کسب کرده است.
وی افزود: مجلس شورای اسامی و دولت نیز باید بودجه الزم را برای حمایت از برنامه های 
علمی، پژوهشی، فرهنگی و ... جهاددانشگاهی در نظر بگیرند تا این نهاد ارزشمند بتواند به 

وظایف خود در حوزه های مختلف عمل کند.
حمزه تصریح کرد: پیشبرد اهداف جهاددانشگاهی نیازمند تجهیزات، امکانات و پشتیبانی 
دولت و مجلس است، این نهاد با ورود به بخش های مختلف تولید از جمله کشاورزی می تواند 
وابستگی کشور را به واردات کم کند و همچنین علم و فناوری را به کشورهای دیگر صادر 

کند تا سایر کشورها نیز به ما وابسته باشند.
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اعتبار 1۰ میلیاردی برای راه اندازی 
کلینیک غربالگری سرطان پستان 

خراسان شمالی

سید محمد پاک مهر نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسامی از در نظر گرفتن 
۱۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب سفر ریاست جمهوری و هیات دولت به خراسان شمالی 
برای راه اندازی کلینیک تشخیص زودهنگام، غربالگری، جراحی و درمان سرطان پستان خبر 
راه اندازی مرکز غربالگری و  داد و گفت: جهاددانشگاهی می تواند در خراسان شمالی محور 
درمان سرطان پستان باشد و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و صدور مجوزهای الزم، این 

مشکل استان را برطرف کند.
نماینده مردم شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسامی با تاکید بر ضرورت 
راه اندازی مرکز تشخیص زودهنگام، غربالگری، جراحی و درمان سرطان پستان برای بانوان در 
خراسان شمالی، اظهار کرد: میانگین سنی ابتای زنان در خراسان شمالی به این نوع سرطان 
ارایه آموزش های خود معاینه ای  این مرکز و  راه اندازی  از میانگین کشوری است و  پایین تر 

می تواند در تشخیص و درمان قطعی آن موثر باشد.
وی با اشاره به حمایت مجلس از راه اندازی این مراکز در نقاطی که با این بیماری درگیر 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۸۰ از  بیش  کشور  استان   ۱۱ برای   ۱۴۰۱ بودجه  در  افزود:  هستند، 
برای راه اندازی مرکز تشخیص زودهنگام، غربالگری، جراحی و درمان سرطان پستان در نظر 

گرفته ایم که این اعتبار برای نخستین بار در نظر گرفته شد و تا کنون سابقه نداشت.
در  اینکه  به  اشاره  با  اسامی  شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رییس  نایب 
ابتدای کار، نامی از خراسان شمالی برای این اعتبارات وجود نداشت، گفت: اما با پیگیری های 
بسیار، این موضوع محقق شد و نام خراسان شمالی بین ۱۱ استان برای راه اندازی این مرکز 

قرار گرفت.
میلیارد  استان حدود ۸  بودجه سهم هر  اعتبار در  این  نظر گرفتن  با در  بیان کرد:  وی 
تومان می شود که البته کفاف راه اندازی مرکز تشخیص زودهنگام، غربالگری، جراحی و درمان 
سرطان پستان را نمی دهد؛ چرا که صرفا یک قلم از دستگاه های اصلی آن از جمله سونوگرافی 
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سخــن 
نگاشت

چند بعدی، چندین میلیارد تومان قیمت دارد.
نماینده مردم شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگان، گرمه و جاجرم در 
مجلس شورای اسامی تاکید کرد: به همین دلیل، کمک به تامین اعتبار آن از سفر هیات 

دولت و ریاست جمهوری به استان در دستور کار قرار گرفت.
پاک مهر اظهار کرد: اما در سفر ریاست جمهوری متاسفانه اعتباری برای این موضوع در 
نظر گرفتن نشد لذا در جلسات بعدی که با حضور معاون اجرایی ریاست جمهوری برگزار شد 
بر این موضوع اصرار بسیار کرده و بر ضرورت ایجاد این مرکز و کمک به تامین اعتبار آن در 

قالب مصوبات سفر، تاکید کردم.
وی ادامه داد: تاکیداتم در این جلسه سبب شد تا معاون اجرایی ریاست جمهوری، ۱۰ 
میلیارد تومان برای راه اندازی مرکز تشخیص زودهنگام، غربالگری، جراحی و درمان سرطان 

پستان در استان پیش بینی کند تا در مصوبات سفر قرار بگیرد.
وی گفت: البته مصوبات سفر هنوز اباغ نشده و از استاندار و معاونانش انتظار داریم بیش 
از پیش پیگیر اباغ مصوبات سفر به استان باشند تا فرصت طایی برای کار کردن از دست 

نرود و تخصیص اعتبارات هر چه سریع تر انجام گیرد.
پاک مهر با بیان این که شایع ترین سرطان در بانوان سرطان پستان است، بیان کرد: سن 
ابتا به این بیماری باید در حدود ۶۰ سال باشد اما اکنون در زنان بین 3۰ تا ۴۰ سال نیز 
بیماری  این  با  کشوری  میانگین  از  بیش  نیز  شمالی  خراسان  و  هستیم  موضوع  این  شاهد 

روبرو است.
وی گفت: مادر خانواده از ارکان اصلی جامعه به حساب می آید و توجه به وضعیت آن ها در 
واقع خدمت به جامعه است؛ بانوان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و باید با اقدامی 

عملی به آن ها توجه کنیم.
و  آموزش  کرد:  اظهار  اسامی  درمان مجلس شورای  و  بهداشت  رییس کمیسیون  نایب 
زنان  نوع سرطان در  این  تشخیص زودهنگام سرطان پستان می توانند سبب درمان قطعی 

شود بنابراین راه اندازی چنین مرکزی در خراسان شمالی ضروری است.
از آنجایی که جهاددانشگاهی، دانش مربوط به این موضوع را دارد و از  وی تصریح کرد: 
روش های جدید از جمله سلول های ایمنی و ژن درمانی در کنار سایر روش ها برای درمان این 
نوع سرطان در زنان استفاده می کند، می تواند در خراسان شمالی نیز محور راه اندازی مرکز 
غربالگری و درمان سرطان پستان باشد و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و صدور مجوزهای 

الزم، این مشکل استان را برطرف کند.
پاک مهر تاکید کرد: نبود چنین مرکزی در استان تاکنون نشان دهنده خاء و نقص در 

عملکرد علوم پزشکی است و باید پر کردن جای خالی آن در دستور کار قرار گیرد.
ما  تاش  گفت:  اسامی  شورای  مجلس  در  شمالی  خراسان  شهرستان   ۵ مردم  نماینده 
این است تا مرکز غربالگری و درمان سرطان پستان زنان در خراسان شمالی، نخستین مرکز 
بین ۱۱ استان کشور باشد که راه اندازی می شود و این موضوع بدون حمایت های مسئوالن و 

مدیران خود استان امکان پذیر نیست.

■□■

جهاددانشگاهی در تحقق شعار سال 
پیش گام ترین دستگاه است

اســـماعیل حســـین زهـــی نماینـــده مـــردم خـــاش در مجلـــس شـــورای اســـامی 
گفـــت: جهاددانشـــگاهی در تحقـــق شـــعار ســـال و حمایـــت از نخبـــگان و کارآفرینـــان 

ــت. ــوده اسـ ــتان بـ ــور و اسـ ــتگاه کشـ ــن دسـ پیش گام تریـ

نایـــب رییـــس کمیســـیون عمـــران مجلـــس شـــورای اســـامی و نماینـــده مـــردم 
خـــاش، تفتـــان و میرجـــاوه و بخش هـــای کوریـــن و نصرت آبـــاد زاهـــدان در مجلـــس 
شـــورای اســـامی بیـــان کـــرد: جهاددانشـــگاهی در تحقـــق شـــعار ســـال و حمایـــت از 

نخبـــگان و کارآفرینـــان پیش گام تریـــن دســـتگاه کشـــور و اســـتان بـــوده اســـت.
ــف  ــای مختلـ ــتان در عرصه هـ ــتان و بلوچسـ ــرد: سیسـ ــار کـ ــی اظهـ ــین زهـ حسـ
کشـــاورزی و دامـــی و شـــیاتی و حوزه هـــای معـــادن و صنایـــع و خشـــکی و دریـــا و 
ـــن  ـــی در ای ـــتگاه های دولت ـــردن دس ـــدا ک ـــن ورود پی ـــوده، بنابرای ـــت ب ـــرز دارای ظرفی م

ــد. ــک می کنـ ــه کمـ ــعه ای منطقـ ــاخص های توسـ ــد شـ ــه رشـ ــا بـ عرصه هـ
ـــای  ـــرای طرح ه ـــار اج ـــتان در کن ـــتان و بلوچس ـــگاهی سیس ـــرد: جهاددانش ـــان ک وی بی
دانش بنیـــان بـــا ارایـــه برنامه هـــای آموزشـــی بـــه کارآفرینـــان و خانواده هـــای 
ـــی از  ـــرد موفق ـــته عملک ـــا توانس ـــر ارگان ه ـــداد و دیگ ـــه ام ـــش کمیت ـــر پوش ـــان زی مددجوی

ـــذارد. ـــش بگ ـــه نمای ـــود ب خ
حســـین زهـــی ادامـــه داد: جهاددانشـــگاهی اســـتان بـــا هماهنگـــی و تعامـــل بـــا 
دســـتگاه های مختلـــف و برخـــورداری از ظرفیـــت آموزش هـــای دانش بنیـــان توانســـته 
ـــد  ـــت چن ـــد از گذش ـــز بع ـــک نی ـــم این ـــذارد و ه ـــا بگ ـــر ج ـــود ب ـــق از خ ـــه ای موف تجرب
ـــاوری  ـــم و فن ـــت بوم و عل ـــان و زیس ـــوزه دانش بنی ـــق در ح ـــی موف ـــان الگوی ـــال همچن س

ـــت. اس
نایـــب رییـــس کمیســـیون عمـــران مجلـــس شـــورای اســـامی بیـــان کـــرد: 
دســـتگاه های اجرایـــی در دولـــت بایـــد از ظرفیـــت جهاددانشـــگاهی در جهـــت تحقـــق 
ــد. ــره ببرنـ ــتغال بهـ ــد و اشـ ــاخص های تولیـ ــای شـ ــه ارتقـ ــک بـ ــال و کمـ ــعار سـ شـ

■□■

خروجی اقدامات علمی 
جهاددانشگاهی قطع وابستگی

 کشور است

ـــس شـــورای  ـــداب در مجل ـــردم اراک، کمیجـــان و خن ـــده م ـــری نماین محمدحســـن آصف
اســـامی گفـــت: فعالیـــت جهاددانشـــگاهی در حوزه هایـــی نظیـــر ســـلول های بنیادیـــن، 
بـــاروری زوجیـــن و اقداماتـــی کـــه در حوزه هـــای تحقیقاتـــی، پژوهشـــی انجـــام داده 
توانســـته اســـت علـــم و عمـــل را در ایـــن نهـــاد در هم آمیختـــه کنـــد و خروجـــی آن 

ـــت. ـــوده اس ـــور ب ـــتگی کش ـــع وابس قط
ـــرد:  ـــار ک ـــس شـــورای اســـامی اظه ـــداب در مجل ـــردم اراک، کمیجـــان و خن ـــده م نماین
ـــای  ـــه نیروه ـــی ک ـــت و فعالیت های ـــامی اس ـــاب اس ـــرکات انق ـــی از ب ـــگاهی یک جهاددانش
جهـــادی و انقابـــی و نیـــز متخصـــص و متدینیـــن در ایـــن نهـــاد انقابـــی بـــه ثمـــر 
ـــت  ـــی دس ـــه خودکفای ـــات ب ـــیاری از موضوع ـــور در بس ـــه کش ـــد ک ـــب ش ـــاندند موج رس

ـــود. ـــور ش ـــارج از کش ـــه خ ـــتگی ب ـــاز از وابس ـــد و بی نی ـــدا کن پی
ـــی جهاددانشـــگاهی  ـــات فرهنگـــی و دین ـــه اقدام ـــت ب ـــه مل ـــردم در خان ـــده م ـــن نماین ای
در کنـــار فعالیت هـــای علمـــی و پژوهشـــی اشـــاره کـــرد و افـــزود:  اقدامـــات قرآنـــی و 
ــاد در  ــن نهـ ــای ایـ ــودن فعالیت هـ ــر بـ ــر فراگیـ ــی بـ ــگاهی دلیلـ ــی جهاددانشـ دینـ

ــت. ــف اسـ ــای مختلـ حوزه هـ

ـــه  ـــل ب ـــی در عم ـــاد انقاب ـــن نه ـــت: ای ـــگاهی گف ـــارات از جهاددانش ـــان انتظ ـــا بی وی ب
ـــی  ـــگاه درآمدزای ـــک بن ـــه ی ـــه ب ـــد ک ـــازه ده ـــد اج ـــود نبای ـــای خ ـــف و ماموریت ه وظای
ـــای  ـــکات و نیازه ـــایی از مش ـــایی و گره گش ـــت راهگش ـــد در جه ـــه بای ـــود بلک ـــل ش تبدی
ــای  ــا هزینه هـ ــارور بـ ــن نابـ ــاروری زوجیـ ــر بـ ــف نظیـ ــای مختلـ ــردم در بخش هـ مـ
حداقلـــی اهتمـــام جـــدی داشـــته باشـــد؛ چراکـــه اگـــر هزینـــه باالیـــی بـــرای درمـــان 
نابـــاروری توســـط ایـــن نهـــاد برآمـــده از انقـــاب اخـــذ شـــود، مـــردم را دل نگـــران 

می کنـــد.
آصفـــری خواســـتار ارایـــه خدمـــات از ســـوی جهاددانشـــگاهی بـــا کمتریـــن قیمـــت 
بـــه آحـــاد مختلـــف جامعـــه شـــد و گفـــت: جهاددانشـــگاهی بایـــد جایـــگاه خـــود را 
در اســـتان ها و شهرســـتان های کشـــور تقویـــت و در تمامـــی اســـتان ها به ویـــژه 

اســـتان های صنعتـــی جایـــگاه مناســـبی بـــرای خـــود پیـــدا کنـــد.
ـــان  ـــادی دانش بنی ـــوان نه ـــگاهی به عن ـــه جهاددانش ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب وی در پاس
ـــه  ـــا توج ـــت: ب ـــد، گف ـــا کن ـــال ایف ـــعار س ـــق ش ـــد در تحق ـــی می توان ـــه نقش ـــوآور چ و ن
ــاً  ــان، مطمئنـ ــای دانش بنیـ ــوزه فعالیت هـ ــاد در حـ ــن نهـ ــان ایـ ــوابق درخشـ ــه سـ بـ
ــد  ــت می توانـ ــده اسـ ــذاری شـ ــان نام گـ ــد دانش بنیـ ــوان تولیـ ــا عنـ ــه بـ ــالی کـ در سـ
ـــر  ـــی ب ـــدی مبتن ـــت تولی ـــه فعالی ـــام داده و از هرگون ـــوزه انج ـــن ح ـــی در ای ـــات خوب اقدام

دانش بنیـــان حمایـــت و پشـــتیبانی کنـــد.
ـــرای  ـــرد: ب ـــح ک ـــس، تصری ـــی مجل ـــور داخل ـــوراها و ام ـــیون ش ـــس کمیس ـــب ریی نای
حمایـــت واقعـــی جهاددانشـــگاهی از شـــرکت های دانش بنیـــان بایـــد نخبـــگان و 
ــده  ــرای ایـ ــت الزم بـ ــات و فرصـ ــا امکانـ ــوند تـ ــایی شـ ــتان ها شناسـ ــان در اسـ محققـ

ــود. ــم شـ ــان فراهـ ــت دانش بنیـ ــردازی و فعالیـ پـ

■□■
توسعه بنیان علمی کشور با 

حرکت های موثر جهاددانشگاهی

نقش  به  اشاره  با  اسامی،  شورای  مجلس  در  بانه  و  سقز  مردم  نماینده  رحیمی  بهزاد 
علمی  حرکت های  گفت:  سال  شعار  تحقق  در  دانش بنیان  نهادی  به عنوان  جهاددانشگاهی 
جهاددانشگاهی در قالب فعالیت های دانشجویی می تواند در توسعه بنیان علمی کشور موثر 
واقع شود و خوشبختانه طی سال های اخیر این نهاد به یکی از قابل اعتمادترین بخش های 

علمی کشور تبدیل شده است.
هدف  اساسی ترین  کرد:  اظهار  اسامی،  شورای  مجلس  در  بانه  و  سقز  مردم  نماینده 
با  آنان  قابلیت های  افراد و متناسب ساختن شخصیت و  آموزش های جهاددانشگاهی تربیت 
دگرگونی و تحوالت علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور است تا کارآیی الزم را برای پذیرش و 

ایفای نقشی که در پیشبرد وظایف اجتماعی و شغلی به عهده آن هاست، کسب کنند.
وی افزود: تنوع رشته و گستردگی ابعاد علمی جهاددانشگاهی در قالب ایجاد مؤسسات 
و  علمی  مختلف  زمینه های  در  را  زیادی  بسیار  می تواند خدمات  پژوهشی  و  علمی  مختلف 
متناسب با شرایط اقتصادی کشور عرضه کند و بر همین اساس می توان جهاددانشگاهی را 

دانشگاهی کارآفرین دانست.
علمی  حرکت های  کرد:  بیان  اسامی،  شورای  مجلس  در  بانه  و  سقز  مردم  نماینده 
جهاددانشگاهی در قالب فعالیت های دانشجویی می تواند در توسعه بنیان علمی کشور موثر 
واقع شود و خوشبختانه طی سال های اخیر این نهاد به یکی از قابل اعتقادترین بخش های 

علمی کشور تبدیل شده است.
ایجاد مهارت های شغلی و حرفه ای، رشد استعدادهای  انتقال دانش کار و  به گفته وی، 
ذاتی افراد برای تصدی مشاغل و ارتباط دانش و مهارت شاغلین، دوری از هر نوع مدرک گرایی 

و جهت گیری برای انجام کار مورد نظر، آموزش تقاضا محور در مقابل آموزش عرضه محور 
عملکرد  ارزیابی  برای  مناسبی  معیار  می توان  را  کارآفرینی  شاخص  با  خروجی ها  ارزیابی  و 

جهاددانشگاهی بیان کرد.
رحیمی ادامه داد: خوشبختانه جهاددانشگاهی با افزایش تنوع موضوعات علمی و افزایش 
مشارکت دانشجویان در حوزه های مختلف مشارکت این قشر در سرنوشت جامعه شده و در 

شرایط فعلی تداوم این مسیر ضروری است.
وی با اشاره به نقش جهاددانشگاهی به عنوان نهادی دانش بنیان آورد در تحقق شعار سال 
بیان کرد: جهاددانشگاهی به عنوان یک مجموعه علمی می تواند عملی کننده شعار سال در 

زمینه تولید و اشتغال زایی مبتنی بر فعالیت دانش بنیان باشد.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسامی، معتقد است، جهاد علمی، مهم ترین 
دنبال  را  مسیر  این  و  کرده  را جهادی  دانشگاه  است؛ جهاددانشگاهی،  امروزی  جهاد  شکل 
می کند و قطعا در سالی که مزین به شعار سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« است 

این نهاد می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری را در تحقق این شعار ایفا کند.
نیازهای  رفع  در  جهاددانشگاهی  توفیق  از  حاکی  موجود  گزارش های  کرد:  تصریح  وی 

اساسی کشور در حوزه های دانش بنیان است.
رحیمی افزود: دانش بنیان بودن به همراه اشتغال زایی دو فاکتور اصلی حوزه تولید است، 
بر همین  است،  دانش  و  تولید  به حوزه  کاربردی  نگاه  اشتغال زایی  که  می توان گفت  یعنی 
اساس دانش باید متناسب با نیاز جامعه رشد و حرکت کند تا راه حلی برای مسائل و چالش ها 

ارایه شود.
کرد:  عنوان  اسامی  انقاب  از  برخاسته  نهاد  این  فعالیت های  تقویت  با  رابطه  در  وی 
نیازهای  رفع  در  شتاب دهی  مأموریت  انقاب،  از  برآمده  نهاد  یک  به عنوان  جهاددانشگاهی 
استراتژیک کشور را به عهده دارد. به دلیل ساختار انعطاف پذیر جهاددانشگاهی برای انجام 
نیاز  مورد  و  اساسی  حوزه های  در  بسیاری  موفقیت های  خوشبختانه  مختلف،  مأموریت های 

کشور توسط جهاددانشگاهی صورت گرفته است.
بانه در مجلس شورای اسامی خاطرنشان کرد: تولید دانش بنیان،  نماینده مردم سقز و 
برنامه های  و  سیاست گذاری ها  به  علمی  یافته های  تبدیل  علمی،  یافته های  تجاری سازی 
جامعه  سطح  در  انتشار  و  تولیدی  دانش  عمومی سازی  و  اجرا  و  دانش  بین  پیوند  اجرایی، 
می تواند از مهم ترین مأموریت های جهاددانشگاهی در شرایط فعلی کشور باشد که به شدت 

به آن نیازمند هستیم.

■□■
 نقش مهم جهاددانشگاهی در 

تبدیل علم و فناوری به ثروت و 
تجاری سازی ایده ها

کیومرث سرمدی واله نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسامی ترویج فرهنگ و هنر 
اسامی و مقابله با غرب زدگی را از رسالت های جهاددانشگاهی دانست و گفت: گستردگی و 
تنوع وظایفی که جهاددانشگاهی دارد، متناسب با جایگاه آن بوده و در این وظیفه خطیر خود 

به خوبی و موفق عمل کرده است.
برای  که  وظایفی  از  یکی  کرد:  اظهار  اسامی  شورای  مجلس  در  اسدآباد  مردم  نماینده 
جهاددانشگاهی تعریف شده ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاهی و افراد پژوهشگر و اهل علم 
و دانش بوده و می تواند در زمینه حرکت های مراکز دانش بنیان نقش بسیار مهمی در حمایت 
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از این مراکز به لحاظ ایجاد پشتوانه های علمی، تحقیقاتی و عملیاتی داشته باشد.
امام  کشور  در  را  جهاددانشگاهی  چون  علمی  نهادهای  بنیان گذار  که  این  بیان  با  وی 
راحل و حمایت مقام معظم رهبری می دانیم، افزود: در عصر و دوره ای که عصر جهش علمی 
اگر  هستند،  عقب  تکنولوژی  و  علم  قافله  از  که  کشورهایی  است،  دانش بنیان  کانون های  و 
بخواهند به شیوه سنتی عمل کنند دچار مشکات و عقب ماندگی های حاد می شوند پس نقش 
جهاددانشگاهی در ایجاد فضای علمی، فضایی که ماحصل آن ارتباط با دانشگاه و برون رفت آن 
از مشکات و نیز عملیات و فعالیت در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی باشد، طبیعتا نقش 

بسیار مهم و قابل توجهی خواهد بود.
سرمدی واله در ادامه ترویج فرهنگ و هنر اسامی و مقابله با غرب زدگی را از دیگر رسالت های 
جهاددانشگاهی دانست و بیان کرد: جهاددانشگاهی یک نهاد انقابی و از برکات مهم انقاب اسامی 

است که حضور نیروهای متعهد و متخصص را از شاخصه های این نهاد می توان عنوان کرد.
نماینده مردم اسدآباد در خانه ملت بیان کرد: جهاددانشگاهی از جایگاه موثری در تبلیغ 
و ترویج فرهنگ هنر اسامی به ویژه در بین جوانان و نوجوانان، دانشجویان و دانش آموزان 

به منظور مقابله با غرب زدگی و انحراف در چارچوب سیاست های فرهنگی برخوردار است.
کتاب های  انتشار  و  تألیف  به منظور  تشکیاتی  دارای  این که جهاددانشگاهی  بیان  با  وی 
متعدد بوده که این کتاب ها معموالً نشریاتی هستند که نتایج تحقیقات علمی و مقاالت معتبر 
در آن آمده است، خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی حتی در پیگیری طرح های تحقیقاتی تا 
پایان مرحله صنعتی و نیمه صنعتی شدن و حمایت و تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران 
جوان و مستعد و ایجاد شرایط مناسب که زمینه را برای فعالیت های علمی و پژوهشی آن ها 

فراهم کند، از نقش موثری برخوردار است.
سرمدی واله تصریح کرد: گسترش تحقیقات و شکوفایی روحیه علمی و استعدادها به منظور 
با  همکاری  طریق  از  جامعه  سطح  در  فرهنگی  امور  توسعه  جامعه،  در  خودکفایی  به  نیل 
از جمله  نهادهای فرهنگی و گسترش طرح های کاربردی  دانشگاه ها و حتی سایر مراجع و 
مراکز  با  که  پیوندی  از طریق  کاربردی  که گسترش طرح های  بوده  اهداف جهاددانشگاهی 
علمی و تحقیقاتی دارد منجر به کاس های پژوهشی شده و در عمل از آن استفاده می شود.

وی با اشاره به نقش مهم جهاددانشگاهی در تبدیل علم و فناوری به ثروت و تجاری سازی ایده های 
دانشگاه ها ادامه داد: جهاددانشگاهی با تعریف طرح های مختلف در زمینه های گوناگون و با تربیت 
نیروهای متخصص و متعهد منجر به رشد و توسعه کشور بوده و هست و تعریف برنامه های مختلف 

در زمینه های مختلف فرهنگی، پژوهشی و آموزشی توسط این نهاد انقابی همواره ضرورت دارد.
در  جهاددانشگاهی  روزافزون  موفقیت های  به  اشاره  با  مجلس  در  اسدآباد  مردم  نماینده 
عرصه های مختلف چون عرصه پزشکی، صنعتی و علوم انسانی و اقتصاد دانش بنیان یادآور 
شد: تربیت دانشجویان و جوانان عاقه مند به کار و استقال کشور و ارایه تجربیات و دانش 
الزم در زمینه حضور در تولید و ایجاد رونق اقتصاد در دانش بنیان ها و اشتغال نقش به سزایی 
در کاهش واردات و افزایش صادرات داشته که در این راستا جهاددانشگاهی با روحیه جهادی 

خود می تواند همچنان خوش بدرخشد.
وی یکی از نیازهای اصلی و اساسی کشور را تولید دانش فنی در زمینه های مختلف اقتصادی 
و تولیدی دانست و اظهار کرد: بهره مندی جهاددانشگاهی از امکانات و تجهیزات به روز و همچنین 
در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و مجرب در این زمینه گامی اساسی در ایجاد انگیزه 

برای جوانان در راستای تاش و کار برای پویایی و خودکفایی ایران اسامی است.

■□■
 جهاددانشگاهی؛ پیشگام تولید 

دانش بنیان و فناوری نوین

علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس از جهاددانشگاهی به عنوان پیشگام تولید 

پارک های  کنار  در  می تواند  انقابی  نهاد  این  افزود:  و  کرد  یاد  نوین  فناوری  و  دانش بنیان 
علم و فناوری و مراکز رشد استان ها جایگاه علمی خود را در تمامی ابعاد به ویژه محصوالت 

دانش بنیان در حوزه کشاورزی، تولیدات دامی، اصاح ژنتیک دام و نژاد طیور ارتقا دهد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسامی اظهار کرد: بازدیدی که از جهاددانشگاهی 
مرکز استان مرکزی صورت گرفت حاکی از تاش و فعالیت های ارزشمند این نهاد انقابی در 
سطح استان بود و آماری که در جریان بازدید از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری اعام 
شد، نشانگر فرزندآوری قریب به ۸۰۰ نفر طی مدت اخیر با استفاده از ظرفیت های و خدمات 

درمانی این مرکز است.
وی با اشاره به وجود حدود چهار میلیون زوج نابارور در کشور اظهار کرد: این میزان زوج 
ناباروری  درمان  تخصصی  مراکز  درمانی  از ظرفیت های  بهره گیری  نیازمند  در کشور  نابارور 
جهاددانشگاهی هستند و با توجه به هزینه باالی درمان ناباروری، بخش اعظمی از جمعیت 
جامعه توانایی پرداخت هزینه های بارور شدن ندارند و قادر به تکمیل فرآیند درمان نیستند.

این نماینده مردم در خانه ملت اضافه کرد: مجلس شورای اسامی بر اساس نیازی که در 
بین چند میلیون زوج نابارور در کشور احساس می شد و چون خدمات درمان ناباروری تحت 
پوشش بیمه ها نبود بر اساس مفاد قانون خانواده و جوانی جمعیت مصوب کرد که این خدمات 
و سازمان های  گیرد  درمان صورت  هزینه های  کاهش  برای  بیمه ها  از ظرفیت  بهره گیری  با 

بیمه گر مکلف به تحت پوشش قرار دادن این خدمات شدند.
وی در ادامه با تاکید بر ظرفیت جهاددانشگاهی در حوزه دانش بنیان و لزوم تقویت این نوع 
فعالیت ها از سوی این نهاد در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، گفت: مجلس شورای 
اسامی، دولت را مکلف به حمایت از فعالیت دانش بنیان با اعطای تسهیات و معافیت های 
تا این ظرفیت در کشور توسعه یافته و به جایگاه واقعی خود به ویژه در  مالیاتی کرده است 

نهادهایی نظیر جهاددانشگاهی برسد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسامی با اشاره به اصاحاتی که مجلس در سال 
گذشته در قانون تولیدات دانش بنیان داشت، اظهار کرد: اصاح قانون در تولیدات دانش بنیان 

فرصت مناسبی برای توسعه و تقویت در این حوزه فراهم کرد.
با یادآوری نام گذاری سال جدید با عنوان تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین، تصریح  وی 
کرد: رشد اقتصادی کشور زمانی شتابان می شود که تولیدات دانش بنیان توسعه یابند؛ چراکه 
بر اساس مدل های کپی و فرمول های دیگران نمی توان رشد اقتصادی را رقم زد مگر اینکه از 
طریق فعالیت های دانش بنیان بتوان به تولید انبوه مبتنی بر خاقیت و دانش رسید و آن را به 

سرمایه ملی تبدیل کرد تا توسعه اقتصادی به معنای واقعی رقم بخورد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسامی از جهاددانشگاهی به عنوان پیشگام تولید 
پارک های  کنار  در  می تواند  انقابی  نهاد  این  افزود:  و  کرد  یاد  نوین  فناوری  و  دانش بنیان 
علم و فناوری و مراکز رشد استان ها جایگاه علمی خود را در تمامی ابعاد به ویژه محصوالت 

دانش بنیان در حوزه کشاورزی، تولیدات دامی، اصاح ژنتیک دام و نژاد طیور ارتقا دهد.

■□■
 بودجه جهاددانشگاهی

 باید تقویت شود

ـــر از  ـــا تقدی ـــورای اســـامی ب ـــس ش ـــات رییســـه مجل ـــیدی عضـــو هی ـــد رش ـــر محم دکت
ـــم  ـــت: می دانی ـــت آن گف ـــه فعالی ـــار ده ـــش از چه ـــول بی ـــگاهی در ط ـــرد جهاددانش عملک
ـــن  ـــود و در ای ـــت ش ـــه تقوی ـــت ک ـــد اس ـــت و نیازمن ـــن اس ـــاد پایی ـــن نه ـــه ای ـــه بودج ک

ـــود. ـــم ب ـــذار نخواهی ـــی فروگ ـــچ تاش ـــیر از هی مس
ـــد دهنـــده  ـــوان پیون ـــن نهـــاد به عن ـــات رییســـه مجلـــس شـــورای اســـامی از ای عضـــو هی

ـــگاهی  ـــزود: جهاددانش ـــرد و اف ـــاد ک ـــاوری ی ـــم و فن ـــوزه عل ـــا ح ـــد ب ـــت و تولی ـــش صنع بخ
ماموریـــت هـــا و وظایـــف متعـــددی بـــر عهـــده دارد امـــا در ایـــن بیـــن آنچـــه امـــروز 
ـــده  ـــوان پیونددهن ـــاد به عن ـــن نه ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــت اس ـــز اولوی ـــور حای ـــرای کش ب
ـــد. ـــل کن ـــی عم ـــود به خوب ـــف خ ـــه وظای ـــاوری ب ـــم و فن ـــوزه عل ـــا ح ـــد ب ـــت و تولی صنع

ـــد  ـــادر خواه ـــد ق ـــل کن ـــی عم ـــوزه به خوب ـــن ح ـــگاهی در ای ـــر جهاددانش ـــزود: اگ وی اف
ـــتغال را  ـــد و اش ـــه تولی ـــرده و زمین ـــا ک ـــال ایف ـــعار س ـــق ش ـــی در تحق ـــش مهم ـــود نق ب

ـــد. ـــم کن ـــور فراه ـــز در کش نی
عضـــو مجمـــع نماینـــدگان اســـتان کرمانشـــاه گفـــت: اگـــر ارتبـــاط ایـــن دو حـــوزه 
از طریـــق جهاددانشـــگاهی برقـــرار شـــود، علـــم و فنـــاوری در حـــوزه دانش بنیـــان بـــه 
ـــد. ـــم می کن ـــور فراه ـــتر را در کش ـــه بیش ـــتغال هرچ ـــه اش ـــیده و زمین ـــوه رس ـــد انب تولی
عضـــو هیـــات رییســـه مجلـــس کارنامـــه کاری جهاددانشـــگاهی را در طـــول چهـــار دهـــه 
ـــزرگ  ـــای ب ـــته کاره ـــگاهی توانس ـــزود: جهاددانش ـــرد و اف ـــف ک ـــوب توصی ـــت آن خ فعالی

ـــد. ـــام ده ـــت و ... انج ـــاورزی، نف ـــکی، کش ـــف پزش ـــای مختل ـــی در حوزه ه علم
وی افـــزود: خوشـــبختانه ایـــن نهـــاد جهـــادی، بـــه حوزه هـــای فرهنـــگ هـــم ورود 
خوبـــی داشـــته و خبرگزاری هایـــی ماننـــد ایســـنا هم اکنـــون زیرمجموعـــه ایـــن نهـــاد 

مشـــغول فعالیـــت اســـت کـــه در عرصـــه اطاع رســـانی خـــوب عمـــل کـــرده اســـت.
ــت:  ــگاهی گفـ ــیار جهاددانشـ ــای بسـ ــه ظرفیت هـ ــاره بـ ــا اشـ ــیدی بـ ــر رشـ دکتـ
ـــه  ـــوب فاصل ـــه مطل ـــه نقط ـــیدن ب ـــا رس ـــاد ت ـــن نه ـــت و ای ـــاد باالس ـــن نه ـــا از ای انتظاره

ــد. ــام دهـ ــی انجـ ــای مضاعفـ ــد تاش هـ دارد و بایـ
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسامی به چالش های جهاددانشگاهی در مسیر خود هم 
اشاره کرد و افزود: می دانیم که بودجه این نهاد پایین است و نیازمند است که تقویت شود و 

در این مسیر از هیچ تاشی فروگذار نخواهیم بود.
رشـیدی گفـت: در بودجه دو سـال قبل کمک خوبی به جهاددانشـگاهی صـورت گرفت و 
سـعی کردیـم حمایـت خوبـی از ایـن نهـاد به عمل آید و در سـال گذشـته نیـز قانون جهش 
تولیـد دانش بنیـان را بـه تصویـب رسـاندیم کـه حمایـت خوبـی از شـرکت های دانش بنیـان 
در آن صـورت گرفتـه و می توانـد جهاددانشـگاهی را در مسـیر حمایـت از ایـن شـرکت ها 

یـاری کند.
ـــل  ـــد داخ ـــه تولی ـــی ک ـــد، واردات محصوالت ـــون جدی ـــن قان ـــی از ای ـــزود: در بخش وی اف
دارنـــد ممنـــوع شـــده اســـت و اجـــرای همیـــن بنـــد از قانـــون قطعـــا موجـــب رونـــق 
ــتر را در  ــه بیشـ ــتغال زایی هرچـ ــه اشـ ــده و زمینـ ــان شـ ــوالت دانش بنیـ ــد محصـ تولیـ

ــد. ــم می کنـ ــور فراهـ کشـ
ـــس  ـــل خـــوب مجل ـــه تعام ـــا اشـــاره ب ـــس شـــورای اســـامی ب ـــات رییســـه مجل عضـــو هی
ـــی از  ـــه یک ـــاد ک ـــن نه ـــد ای ـــت جدی ـــم در دوره مدیری ـــت: امیدواری ـــگاهی، گف و جهاددانش
ـــل و همـــکاری بیشـــتری  ـــم تعام ـــادی را در رأس خـــود دارد بتوانی ـــی و جه ـــای انقاب نیروه

ـــم. ـــت کنی ـــش حمای ـــیر فعالیت های ـــگاهی را در مس ـــته و جهاددانش ـــاد داش ـــن نه ـــا ای ب

■□■
مجلس و دولت حامی 
جهاددانشگاهی باشند

حجت االسام والمسـلمین سـید جواد حسـینی کیا عضو مجمع نمایندگان اسـتان کرمانشـاه 
بـا تقدیـر از فعالیت هـای گسـترده و حیاتـی جهاددانشـگاهی برای کشـور در طول سـال های 
فعالیـت ایـن نهـاد، گفـت: در حـال حاضر جهاددانشـگاهی رسـالت کلیـدی در تحقق شـعار 

سـال دارد و دسـتگاه های دیگـر بایـد در این مسـیر ایـن نهاد را یـاری دهند.

ــل  ــش بی بدیـ ــه نقـ ــاره بـ ــا اشـ ــاه بـ ــتان کرمانشـ ــدگان اسـ ــع نماینـ ــو مجمـ عضـ
ــات  ــگاهی در موضوعـ ــت: جهاددانشـ ــور، گفـ ــی کشـ ــعه علمـ ــگاهی در توسـ جهاددانشـ
ـــری  ـــه دیگ ـــچ مجموع ـــام داده و هی ـــور انج ـــرای کش ـــی ب ـــزرگ و حیات ـــای ب ـــی کاره علم

ــد. ــر کنـ ــور پـ ــای آن را در کشـ ــد جـ نمی توانـ
حسـینی کیـا بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای علمی بسـیار در کشـور گفـت: جهاددانشـگاهی 
ایـن توانایـی را دارد کـه بـا بهره گیـری از ظرفیت هـای موجـود بـه جایگاه هـای علمـی برتـر 
در کشـور و حتـی جهـان برسـد و ایـن امـر از عهـده ایـن نهـاد جهـادی برمـی آیـد و انتظار 

هـم همین اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تاکیـد مقـام معظـم رهبـری بـر حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان 
گفـت: جهاددانشـگاهی زیسـت بوم نـوآوری نخبگان اسـت و رسـالت اصلی این نهـاد حمایت 
از نخبـگان و همیـن شـرکت های دانش بنیـان اسـت و در همیـن راسـتا باید دولـت و مجلس 

حمایـت جـدی از این نهاد داشـته باشـند.
عضو کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسـامی رسـالت دیگر جهاددانشـگاهی 
را گـره زدن صنعـت و علـم عنـوان کـرد و افـزود: جهاددانشـگاهی می توانـد در حوزه هـای 
از جملـه مهم تریـن آن صنعـت  برقـرار کنـد کـه  را  ارتبـاط  ایـن  بسـیاری ورود کـرده و 
خودروسـازی اسـت کـه کشـور بسـیار بـه آن نیازمنـد اسـت و ایـن نهـاد می توانـد حضـور 

موثـری در ایـن عرصـه داشـته باشـد.
وی افـزود: همچنیـن بـا توجـه بـه شـرایط کم آبـی کشـور و محدودیـت منابـع آبـی، 
جهاددانشـگاهی می توانـد حضـور پررنگ تری در حوزه کشـاورزی کشـور داشـته و این حوزه 

را بـه سـمت روش هـای نویـن و فناورانـه سـوق دهـد.
ایـن نماینـده مجلـس تاکیـد کـرد: چنانچـه صنعـت و علـم به واسـطه جهاددانشـگاهی با 
یکدیگـر پیونـد برقـرار کننـد حاصـل آن ارزش افـزوده بـاال بـرای کشـور و جلوگیـری از هدر 

رفـت منابـع خواهـد بود.
حجت االسام والمسـلمین حسـینی کیـا در ادامـه بـا اشـاره بـه نام گـذاری سـال جدید به 
نـام سـال تولیـد دانش بنیان اشـتغال زایی، از جهاددانشـگاهی به عنوان یکـی از نهادهای موثر 
در تحقق این شـعار یاد کرد و افزود: جهاددانشـگاهی رسـالت کلیدی در تحقق شـعار سـال 
دارد و بـا توجـه بـه ماهیـت و ذات کاری خـود می تواند نقـش موثری در این زمینـه ایفا کند.
وی خاطرنشـان کـرد: نبایـد در ایـن حـوزه تمـام کار را گـردن جهاددانشـگاهی انداخت و 

تمـام دسـتگاه ها و دولـت و مجلـس هـم بایـد در ایـن زمینـه همـکاری کنند.
حجت االسام والمسـلمین حسـینی کیـا بـا اشـاره بـه محدودیت منابـع جهاددانشـگاهی، 
گفـت: ایـن محدودیت هـای مالـی یکـی از چالش هـای اصلـی جهاددانشـگاهی اسـت و تمام 

مسـئوالن باید بـه جهاددانشـگاهی کمـک کنند.
ایـن نماینـده مجلـس در پایان با تاکیـد دوباره بر لـزوم حمایت همه جانبـه از فعالیت های 
جهاددانشـگاهی، گفـت: در حـوزه قانون گـذاری، مجلـس همـواره در کنـار این نهـاد جهادی 

و انقابی اسـت.

■□■
 

تقویت جهاددانشگاهی در گرو 
اراده دولت و مجلس

ـــت:  ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ـــات رییس ـــو هی ـــی عض ـــی فیروزجای ـــی کریم عل
ـــن راه  ـــز در ای ـــس نی ـــوده و مجل ـــت ب ـــدی دول ـــرو اراده ج ـــگاهی در گ ـــت جهاددانش تقوی
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ـــت. ـــم اس ـــه مصم همدالن
عضـو هیـات رییسـه مجلـس شـورای اسـامی بـا اشـاره بـه خدمـات جهاددانشـگاهی 
در مسـیر توسـعه بنیادیـن گفـت: جهاددانشـگاهی از ابتـکارات انقـاب اسـامی کـه بـرای 
بهره منـدی از دسـتاوردهای علمـی در مسـیر توسـعه بنیادی کشـور بنا نهاده شـده و تاکنون 

خدمـات ارزنـده ای در حوزه هـای مختلـف داشـته اسـت.
وی افـزود: بـا توجـه به شـرایط ویـژه و منحصربه فـرد مازنـدران جهاددانشـگاهی می تواند 
در زمینـه اقتصـاد دانش بنیـان و بسـترهای عملیاتی بخش تولید در سـطح اسـتان پروژه های 

تحولـی را کلید بزند.
عضـو هیـات رییسـه مجلس شـورای اسـامی تاکید کـرد: با توجـه به مشـی دانش بنیانی 
جهاددانشـگاهی ایـن نهـاد بایـد بـا توجه عمیـق میدانـی و مطالعاتـی در حـوزه نوآوری های 
تولیـدی و صنعتـی موفقیـت مشـهود خود در ایـن بخش را تکمیـل کند و طبیعتا مسـئوالن 

اجرایـی بایـد در تصمیم سـازی های راهبـردی نقش بیشـتری بـرای آن قائل شـوند.
به  با عنایت  از فعالیت ۷۰۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور خبر داد و تصریح کرد:  وی 
رشد شگفت انگیز شرکت های دانش بنیان در کشور، از طریق تقویت و توسعه این شرکت ها با 
نقش آفرینی جوانان هوشمند و تحصیل کرده باید راه را برای توسعه فناورانه ایران اسامی در 

سالی که مزین به تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی است، هموار کرد.
نماینـده مـردم بابـل در مجلـس بـا اشـاره بـه این کـه جهاددانشـگاهی بایـد طرح هـای 
خاقانـه ارایـه دهد، خاطرنشـان کرد: تقویت جهاددانشـگاهی در گرو اراده جـدی دولت بوده 
و مجلـس نیـز در ایـن راه همدالنه مصمم اسـت، البته مسـئوالن جهاددانشـگاهی نیـز باید با 
ارایـه طرح هـای خاقانه و هوشـمندانه مسـیر تحول و پویایی این نهاد برجسـته را بگشـایند.

وی بـا اشـاره بـه موفقیـت طرح هـای جهاددانشـگاهی در حـوزه شـیات افـزود: تقویـت 
همکاری هـای جهاددانشـگاهی به ویـژه در حـوزه شـیات در مازنـدران کـه زمینه های رشـد 
آن فراهـم اسـت، طـرح واجـد ستایشـی اسـت کـه می توانـد در زمینـه تکثیـر نسـل ماهیان 
خاویـاری و پـرورش در قفـس و افزایـش تولید انواع ماهیـان به بلوغ برسـد چراکه زمینه های 

همـکاری جهاددانشـگاهی با شـیات گسـترده و فراوان اسـت.
علـی کریمـی یـادآور شـد: با توجـه بـه قابلیت های عمـده توسـعه در بخش کشـاورزی و 
گردشـگری اسـتان مازنـدران، جهاددانشـگاهی می توانـد در زمینـه تولید بذور زراعـی و ارقام 
جدیـد تحـت کشـت نقش آفرین باشـد و با به کارگیـری الگوهـای نوین کشـت دانش بنیان به 

ارتقـای سـطح کشـت و تولیـد واریته هـای جدیـد زراعی کمک شـایانی کند.
عضـو هیـات رییسـه مجلـس شـورای اسـامی در خصـوص نقش آفرینی جهاددانشـگاهی 
در حـوزه گردشـگری گفـت: در ایـن زمینـه نیـز جهاددانشـگاهی می تواند با تکمیـل زنجیره 
زیربنایـی رشـد مزیت های گردشـگری و شناسـایی ظرفیت هـای ناپیدای آن و نیز با تشـکیل 
حلقه هـای تنوع بخشـی بـه بنیـان گردشـگری تاریخـی و فرهنگـی مازنـدران، اعتـای آن را 

هـدف بگیرد.

■□■
استفاده از ظرفیت 

جهاددانشگاهی در دانشگاه برای 
دستیابی به نتیجه مطلوب

ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــفت در مجل ـــن و ش ـــردم فوم ـــده م ـــر نماین ـــروزی ف ـــل به خلی
گفـــت: هـــرگاه فرهنـــگ جهـــادی در جامعـــه ارتقـــاء یابـــد دســـتگاه های اجرایـــی نیـــز 

عملکـــرد بهتـــری منعکـــس می کننـــد و به ایـــن ترتیـــب بـــرای تحقـــق ایـــن امـــر در 
دانشـــگاه ها بایـــد از ظرفیـــت جهاددانشـــگاهی بهـــره بگیریـــم.

نماینـده مـردم فومـن و شـفت در مجلـس شـورای اسـامی در دیـدار با دکتـر حمیدرضا 
مسـکنی سرپرسـت سـازمان جهاددانشـگاهی گیـان، اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی ماهیتی 

انقابـی دارد و بایـد طبـق ماهیتـش پررنـگ عمـل کند.
وی افـزود: جهاددانشـگاهی در ترویـج و ارتقای فرهنگ جهادی تأثیر بسـزایی دارد و زمانی 
کـه فرهنـگ غـرب در دانشـگاه و جامعه حاکم بـود، پس از تشـکیل جهاددانشـگاهی این نهاد 
توانسـت ایـن فرهنـگ را کم رنـگ کند و فرهنـگ بسـیجی را در مراکز دانشـگاهی حاکم کند.

بهـروزی فـر خاطرنشـان کـرد: هرگاه فرهنـگ جهادی در جامعـه ارتقاء یابد دسـتگاه های 
اجرایـی نیـز عملکـرد بهتـری منعکـس می کننـد و به این ترتیـب بـرای تحقـق ایـن امـر در 

دانشـگاه ها بایـد از ظرفیـت جهاددانشـگاهی بهـره بگیریم.
نماینـده مـردم فومن در مجلس شـورای اسـامی تصریـح کرد: جهاددانشـگاهی در بخش 
آمـوزش و مهارت آمـوزی نیـز فعالیت هـای خوبـی دارد و این گونـه نیسـت کـه صرفـا فـردی 

گواهینامـه مهـارت بگیـرد بدون ایـن که دوره هـای الزم را گذرانده باشـد.
وی بـا بیـان این که جهاددانشـگاهی در رشـد علمی کشـور نیـز پررنگ عمل کرده اسـت، 
یـادآور شـد: علـم و تخصـص جهاددانشـگاهی در کنـار فرهنـگ اسـامی کـه دارد منجـر به 

خدمـات شـایان ایـن نهاد به نظام شـده اسـت.
بهـروی فـر ادامـه داد: علـم و ایمـان دو بـال جهاددانشـگاهی هسـتند که با رسـالت مهمی 
کـه ایـن نهـاد انقابـی دارد، می تواند در پرورش نسـل آینده کارنامه درخشـانی را کسـب کند.

بهـروزی فـر بـا اشـاره بـه هجمه هـای فرهنگـی از سـوی دشـمنان به کشـور اضافـه کرد: 
بـرای مقابلـه بـا ایـن هجمه هـا و شـبیخون های فرهنگـی بایـد از ظرفیـت جهاددانشـگاهی 

گرفت. بهـره 
نماینـده مـردم فومن در مجلس شـورای اسـامی بـا تاکید بـر اینکه بایـد روحیه جهادی 
در دانشـگاه ها ارتقـا یابـد، یـادآور شـد: پـر واضـح اسـت کـه بـرای حـل مسـاله بایـد درک 

عمیقـی از مسـاله داشـت و جهاددانشـگاهی در ایـن زمینـه موثـر واقع شـده و می شـود.
بهـروزی فـر بـا بیـان ایـن کـه برای حـل مشـکات زیسـت محیطی گیـان دسـتگاه های 
مربوطـه از ظرفیـت ایـن نهـاد ارزشـمند اسـتفاده کنند، گفـت: بـا اسـتفاده از توانمندی های 

جهاددانشـگاهی راه حلـی اساسـی بـرای حـل مشـکل محیط زیسـت گیـان پیدا می شـود.

■□■
 

کشف استعدادهای جوان و 
درخشان پژوهشی، از کارهای 
ماندگار جهاددانشگاهی است

ـــی  ـــت: یک ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش ـــواز در مجل ـــده اه ـــینی نماین ـــم حس ـــید کری س
ـــف  ـــت، کش ـــته اس ـــای گذاش ـــر ج ـــود ب ـــگاهی از خ ـــه جهاددانش ـــدگاری ک ـــای مان از کاره
ــای  ــروز یافته هـ ــت؛ امـ ــی اسـ ــوزه پژوهشـ ــان در حـ ــوان و درخشـ ــتعدادهای جـ اسـ
پژوهشـــی و به کارگیـــری آن در صنایـــع و فنـــاوری، یکـــی از حوزه هـــای بســـیار کـــم 

نظیـــری اســـت کـــه جهاددانشـــگاهی آن را پایه گـــذاری کـــرده اســـت.
ـــگاهی  ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــامی اظه ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــیون اجتماع ـــو کمیس عض
ـــاخ  ـــر ش ـــر و پ ـــر ثم ـــجره پ ـــه ش ـــل ب ـــروز تبدی ـــه ام ـــت ک ـــی اس ـــای انقاب ـــه نهاده از جمل

ـــش و  ـــم، پژوه ـــی در عل ـــم پژوهش ـــی و ه ـــر علم ـــم از نظ ـــه ه ـــت ک ـــده اس ـــی ش و برگ
ـــت. ـــته اس ـــذاری داش ـــات تاثیرگ تحقیق

وی افـــزود: یکـــی از کارهـــای مانـــدگاری کـــه جهاددانشـــگاهی از خـــود بـــر جـــای 
ـــت؛  ـــی اس ـــوزه پژوهش ـــان در ح ـــوان و درخش ـــتعدادهای ج ـــف اس ـــت، کش ـــته اس گذاش
امـــروز یافته هـــای پژوهشـــی و به کارگیـــری آن در صنایـــع و فنـــاوری، یکـــی از 
حوزه هـــای بســـیار کـــم نظیـــری اســـت کـــه جهاددانشـــگاهی آن را پایه گـــذاری کـــرده 
اســـت و یکـــی از نهادهـــای دانش بنیـــان کـــه توانســـته در ســـال های اخیـــر به خوبـــی 

ـــت. ـــاد اس ـــن نه ـــد ای ـــان ده ـــود را نش خ
عضـــو کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان این کـــه 
جهاددانشـــگاهی آثـــار خوبـــی در حـــوزه پژوهشـــی از خـــود بـــه جـــا گذاشـــته اســـت، 
گفـــت: جهاددانشـــگاهی در حـــوزه پزشـــکی و درمانـــی دارای مراکـــز خوبـــی اســـت و 
در آمـــوزش عالـــی نیـــز کارهـــای مانـــدگاری انجـــام داده اســـت. همـــه این هـــا ناشـــی 
ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ـــف ص ـــی مختل ـــای زمان ـــه در برهه ه ـــت ک ـــی اس ـــت خوب از مدیری
ـــرای خـــود  ـــری ب ـــوزه فراگی ـــال، جهاددانشـــگاهی ح ـــن ح ـــا ای ـــرد: ب ـــوان ک حســـینی عن
ـــی  ـــت در صورت ـــوس نیس ـــردم ملم ـــرای م ـــت ب ـــرده اس ـــیم ک ـــر ترس ـــرده و اگ ـــیم نک ترس
ـــری آن در  ـــاوری و به کارگی ـــم و فن ـــوزه عل ـــتری در ح ـــتره بیش ـــت در گس ـــه می توانس ک
ـــگاهی  ـــورد جهاددانش ـــن م ـــد. در ای ـــی کن ـــارت نقش آفرین ـــه تج ـــم ب ـــل عل ـــت و تبدی صنع
ـــه  ـــه ای ک ـــه تجرب ـــه ب ـــا توج ـــی رود ب ـــار م ـــد و انتظ ـــترش ده ـــتره را گس ـــن گس ـــد ای بای
دارد در حـــوزه دانشـــگاهی، جهادی تـــر عمـــل کنـــد تـــا بتـــوان از ثمـــرات آن بهـــره 

ـــت. گرف
 ■□■

حمایت کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس از جهاددانشگاهی

ــرد: در  ــح کـ ــس تصریـ ــان در مجلـ ــردم کرمـ ــده مـ ــدی نماینـ ــدی زاهـ محمدمهـ
ــه  ــژه ای بـ ــه ویـ ــامی توجـ ــورای اسـ ــس شـ ــات مجلـ ــوزش و تحقیقـ ــیون آمـ کمیسـ
جهاددانشـــگاهی در افزایـــش بودجـــه به ویـــژه در حوزه هایـــی فنـــاوری نـــو داشـــته ایم 

و حمایت هـــای خوبـــی از ایـــن نهـــاد کرده ایـــم.
ـــگاهی  ـــرد: جهاددانش ـــان ک ـــامی بی ـــورای اس ـــس ش ـــان در مجل ـــردم کرم ـــده م نماین
ـــا  ـــور ایف ـــی در کش ـــیار خوب ـــش بس ـــت و نق ـــامی اس ـــاب اس ـــتاوردهای انق ـــی از دس یک

ـــت. ـــرده اس ک
ــود و  ــگاه بـ ــگ و دانشـ ــان جنـ ــده میـ ــگاهی پیونددهنـ ــه وی، جهاددانشـ ــه گفتـ بـ
توانســـت بخشـــی از نیروهـــای تخصصـــی و فنـــی را از طریـــق دانشـــگاه ها بـــرای دوران 
ـــر  ـــی ب ـــاد مبتن ـــه اقتص ـــی در عرص ـــگ تحمیل ـــس از جن ـــد و پ ـــن کن ـــدس تامی ـــاع مق دف

دانـــش و تولیـــد دانش بنیـــان ورود پیـــدا کـــرد.
نماینـــده مـــردم کرمـــان و راور در مجلـــس شـــورای اســـامی ســـلول های بنیـــادی، 
ــتاوردهای جهاددانشـــگاهی  معالجـــه ســـرطان ها، اســـتفاده از گیاهـــان دارویـــی از دسـ
برشـــمرد و عنـــوان کـــرد: ورود ایـــن نهـــاد بـــه بحـــث بهره بـــرداری و اکتشـــاف نفـــت 
ـــردی از  ـــی کارب ـــگاه علم ـــداث دانش ـــی و اح ـــی و تلویزیون ـــتگاه های رادیوی ـــداث ایس و اح

دیگـــر دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی اســـت.
وی تصریـــح کـــرد: در کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات مجلـــس شـــورای اســـامی 
توجـــه ویـــژه ای بـــه جهاددانشـــگاهی در افزایـــش بودجـــه بـــه ویـــژه در حوزه هایـــی 

ــم. ــاد کرده ایـ ــن نهـ ــی از ایـ ــای خوبـ ــته ایم و حمایت هـ ــو داشـ ــاوری نـ فنـ
ـــای  ـــان پروژه ه ـــتان کرم ـــرد: در اس ـــان ک ـــان بی ـــگاهی کرم ـــاره جهاددانش ـــدی درب زاه
خوبـــی در دســـت اجـــرا اســـت کـــه ایـــن پروژه هـــا در آینـــده می تواننـــد در ســـطح 

ـــد. ـــدا کنن ـــترش پی ـــی گس مل
ـــا  ـــرد ت ـــرار گی ـــت ق ـــورد حمای ـــن م ـــش از ای ـــگاهی بی ـــد جهاددانش ـــه وی، بای ـــه گفت ب
ـــان  ـــر زم ـــز ه ـــون نی ـــا کن ـــاب باشـــد و ت ـــت نظـــام و انق ـــم در خدم ـــن ه ـــد از ای ـــد بع بتوان
ـــادی  ـــه جه ـــا روحی ـــاد ب ـــن نه ـــته، ای ـــاز داش ـــو نی ـــای ن ـــوزه فناوری ه ـــور در ح ـــه کش ک

ـــت. ـــرده اس ـــام ک ـــود را اع ـــور خ ـــی حض آمادگ
زاهـــدی خطـــاب بـــه جهادگـــران فعـــال در جهاددانشـــگاهی گفـــت: روحیـــه جهـــاد 

علمـــی و فنـــاوری را در کشـــور ترویـــج دهیـــد.
 ■□■

مجلس حامی برنامه های 
جهاددانشگاهی برای تحقق شعار 

سال است

حجت االسام والمســـلمین ســـید کاظـــم موســـوی نماینـــده مـــردم اردبیـــل، نیـــر، 
نمیـــن و ســـرعین در مجلـــس شـــورای اســـامی گفـــت: مجلـــس حامـــی برنامه هـــای 
انقابـــی و مطابـــق بـــا تحقـــق شـــعار ســـال جهاددانشـــگاهی اســـت و بـــرای توســـعه 
اقتصـــاد و اشـــتغال در کنـــار جهاددانشـــگاهی از طرح هـــای کاربـــردی حمایـــت قاطـــع 
دارد. مجلـــس حامـــی برنامه هـــای جهاددانشـــگاهی بـــرای تحقـــق شـــعار ســـال اســـت

نماینـــده مـــردم اردبیـــل اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی اســـتان اردبیـــل اقدامـــات 
ــه  ــام داده کـ ــکی انجـ ــه پزشـ ــوص عرصـ ــف به خصـ ــای مختلـ ــمندی در عرصه هـ ارزشـ

ایـــن حـــرکات ارزشـــمند بایـــد روز بـــه روز گســـترده تر شـــود.
وی بیـــان کـــرد: قـــدردان زحمـــات و تـــاش فعـــاالن ایـــن عرصـــه هســـتیم کـــه 
نســـبت بـــه رفـــع مشـــکات نابـــاروری در کشـــور گام هـــای اساســـی برداشـــته اند و بـــا 
فعالیـــت در ایـــن حـــوزه کمـــک قابـــل توجهـــی بـــه نـــرخ رشـــد جمعیـــت و کاهـــش 
ـــوزه  ـــز در ح ـــمندی نی ـــات ارزش ـــوص اقدام ـــت، علی الخص ـــده اس ـــاروری ش ـــت ناب جمعی
ــز رقـــم  ــیاری های العـــاج نیـ ــا بسـ ــه بـ ــایی در مقابلـ ــادی و گره گشـ ــلول های بنیـ سـ

خـــورده کـــه تمامـــی ایـــن تاش هـــا شایســـته تقدیـــر و قدردانـــی اســـت.
ـــه  ـــامی ادام ـــورای اس ـــس ش ـــرعین در مجل ـــن و س ـــر، نمی ـــل، نی ـــردم اردبی ـــده م نماین
ـــردم داشـــته باشـــند و  ـــه و م ـــه حـــل مشـــکات جامع ـــد توجـــه جـــدی ب داد: مســـئوالن بای
ـــرای  ـــگاهی دارد ب ـــه جهاددانش ـــی ک ـــد و از ظرفیت های ـــل کنن ـــکات را ح ـــادی وار مش جه
حـــل مشـــکات کشـــور اســـتفاده و از ظرفیـــت دانشـــگاهیان و اســـاتید نیـــز به صـــورت 

ـــد. ـــی کنن ـــه بهره جوی ـــن زمین ـــی در ای ـــب و اساس مناس
ـــعار  ـــق ش ـــا تحق ـــق ب ـــی و مطاب ـــای انقاب ـــی برنامه ه ـــس حام ـــزود: مجل ـــوی اف موس
ـــای  ـــگاهی از طرح ه ـــار جهاددانش ـــتغال در کن ـــاد و اش ـــعه اقتص ـــرای توس ـــت و ب ـــال اس س
ـــا  ـــد ب ـــه بای ـــن زمین ـــه در ای ـــد ک ـــت می کن ـــی حمای ـــردی و تخصص ـــار و کارب ـــورد انتظ م
ــروج ارز از  ــکان خـ ــرده و امـ ــدا کـ ــتگی ها رهایـــی پیـ ــده از وابسـ ــدات به عمل آمـ تمهیـ

ـــم. ـــش دهی ـــور را کاه کش
ــه  ــی در جامعـ ــاد انقابـ ــک نهـ ــوان یـ ــگاهی به عنـ ــرد: جهاددانشـ ــح کـ وی تصریـ
خدمـــات ارزشـــمندی را بـــه یـــادگار گذاشـــته امـــا همچنـــان به عنـــوان پـــل ارتباطـــی 
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ـــه  ـــده دارد ک ـــر عه ـــی ب ـــر و حساس ـــالت خطی ـــف و رس ـــگاه وظای ـــت و دانش ـــن صنع بی
بایـــد در تمامـــی حوزه هـــا به صـــورت علمـــی و تخصصـــی ورود پیـــدا کـــرده و بـــرای 

تحقـــق اهـــداف انقـــاب اســـامی دیـــن خـــود را ادا کنـــد.
ـــه  ـــامی ادام ـــورای اس ـــس ش ـــرعین در مجل ـــن و س ـــر، نمی ـــل، نی ـــردم اردبی ـــده م نماین
ـــت  ـــره جس ـــی به ـــاد انقاب ـــن نه ـــمند ای ـــتاوردهای ارزش ـــوان از دس ـــی می ت داد: در صورت
ـــردم  ـــکات م ـــع مش ـــه و رف ـــای روز جامع ـــب نیازه ـــه برحس ـــن مجموع ـــات ای ـــه اقدام ک
باشـــد و بـــه ویـــژه گســـتردگی و تنـــوع آن همـــگام بـــا علـــم روز باشـــد تـــا بتوانـــد 

ـــد. ـــرف کن ـــه را برط ـــکات جامع مش
وی افـــزود: ایـــن مجموعـــه بایـــد در عرصـــه ملـــی و فراملـــی نیـــز ماموریـــت خـــود 
را ایفـــا کنـــد و بـــا توســـعه و پیشـــرفت بـــر مبنـــای علـــم بـــرای توســـعه کشـــور گام 
ـــان  ـــوآور و دانش بنی ـــاد ن ـــک نه ـــا ی ـــه ذات ـــن مجموع ـــه ای ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــردارد و ب ب
به حســـاب می آیـــد می توانـــد به عنـــوان موتـــور محـــرک کشـــور در حوزه هـــای 
ـــایانی را  ـــش ش ـــتغال نق ـــادی و اش ـــی، اقتص ـــکی، صنعت ـــگری، پزش ـــم از گردش ـــف اع مختل

ـــد. ـــا کن ـــروت ایف ـــد ث ـــا تولی ب
ـــت:  ـــورای اســـامی گف ـــس ش ـــرعین در مجل ـــن و س ـــر، نمی ـــل، نی ـــردم اردبی ـــده م نماین
ــن  ــف ایـ ــای مختلـ ــای الزم از طرح هـ ــرای حمایت هـ ــد بـ ــز بایـ ــس نیـ ــت و مجلـ دولـ
حـــوزه مبتنـــی بـــر پژوهشـــی و صنعتـــی و فرهنگـــی تـــاش همه جانبـــه ای داشـــته 
ـــرای  ـــرای اج ـــایانی ب ـــک ش ـــاز کم ـــورد نی ـــای الزم و م ـــص بودجه ه ـــا تخصی ـــند و ب باش

ــند. ــای مختلـــف باشـ ــا در حوزه هـ ــا و وظایـــف آن هـ طرح هـ
ــای مختلفـــی  ــای مهمـــی در بخش هـ ــتان اردبیـــل ظرفیت هـ ــزود: اسـ موســـوی افـ
ـــش  ـــا کاه ـــه ب ـــن زمین ـــی رود در ای ـــار م ـــه انتظ ـــگری دارد ک ـــاورزی و گردش ـــون کش همچ
وابســـتگی بـــه واردات در کشـــور اقدامـــات اساســـی بـــرای افزایـــش بازدهـــی و تولیـــد 
ـــر  ـــداف موردنظ ـــق اه ـــرای تحق ـــا ب ـــایر مجموعه ه ـــار س ـــد و در کن ـــام یاب ـــوالت انج محص
ــا حـــوزه فعالیت هـــای ایـــن مجموعـــه روز بـــه روز تقویـــت و  ــته باشـــد تـ حضورداشـ

ـــد. ـــترش یاب گس
وی در پایـــان ضمـــن تشـــکر از زحمـــات به عمل آمـــده بـــرای تقویـــت برنامه هـــای 
ـــق  ـــرای تحق ـــاش ب ـــه ت ـــت ک ـــن اس ـــردم ای ـــس و م ـــار مجل ـــت: انتظ ـــگاهی گف جهاددانش
ـــی  ـــتان و محرومیت زدای ـــعه اس ـــه توس ـــک ب ـــز کم ـــری و نی ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق منوی

ـــود. ـــل ش ـــار حاص ـــورد انتظ ـــج م ـــا نتای ـــد ت ـــته باش ـــه داش ـــت ادام ـــا جدی ب

■□■
 

جهاددانشگاهی نمونه واقعی جهاد 
در تبدیل دانش به اقتصاد است

فاطمـــه محمدبیگـــی نماینـــده مـــردم قزویـــن در مجلـــس اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی 
ـــا  ـــت و ب ـــاد اس ـــه اقتص ـــش ب ـــل دان ـــه تبدی ـــاد در عرص ـــی جه ـــای واقع ـــی از نمونه ه یک
تکیـــه بـــر زیســـت بوم های علمـــی کشـــور و ســـرمایه گذاری هایی بـــرای تبدیـــل علـــم 

ـــد. ـــا می کن ـــژه ای ایف ـــش وی ـــاوری نق ـــاد فن ـــه اقتص ـــاوری ب ـــش فن ـــاوری و جه ـــه فن ب
ـــان  ـــا بی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــرز در مجل ـــک و الب ـــن، آبی ـــردم قزوی ـــده م نماین
ـــی  ـــگاهی یک ـــت: جهاددانش ـــتند، گف ـــردان هس ـــگاهی خودگ ـــز جهاددانش ـــه مراک این ک
از نمونه هـــای واقعـــی جهـــاد در عرصـــه تبدیـــل دانـــش بـــه اقتصـــاد اســـت و بـــا 
ــل  ــرای تبدیـ ــرمایه گذاری هایی بـ ــور و سـ ــی کشـ ــت بوم های علمـ ــر زیسـ ــه بـ تکیـ

علـــم بـــه فنـــاوری و جهـــش فنـــاوری بـــه اقتصـــاد فنـــاوری نقـــش ویـــژه ای ایفـــا 
می کنـــد.

ـــه  ـــا توج ـــگاهی ب ـــیس جهاددانش ـــالگرد تاس ـــرد: در س ـــار ک ـــی اظه ـــه محمدبیگ فاطم
بـــه این کـــه شـــعار ســـال جـــاری »تولیـــد، دانش بنیـــان و اشـــتغال آفریـــن« اســـت 
ــاختارهای  ــت از سـ ــرای حمایـ ــدرت بـ ــز دارای قـ ــک مرکـ ــوان یـ ــاد به عنـ ــن نهـ از ایـ

ــود. ــرده می شـ ــام بـ ــتغال نـ ــان و اشـ دانش بنیـ
وی بـــا بیـــان این کـــه مراکـــز جهاددانشـــگاهی خودگـــردان هســـتند، افـــزود: 
جهاددانشـــگاهی یکـــی از نمونه هـــای واقعـــی جهـــاد در عرصـــه تبدیـــل دانـــش بـــه 
اقتصـــاد اســـت و بـــا تکیـــه بـــر زیســـت بوم های علمـــی کشـــور و ســـرمایه گذاری هایی 
ـــژه ای  ـــش وی ـــاوری نق ـــاد فن ـــه اقتص ـــاوری ب ـــش فن ـــاوری و جه ـــه فن ـــم ب ـــل عل ـــرای تبدی ب

ــد. ــا می کنـ ایفـ
ـــن  ـــرد: ای ـــد ک ـــامی تاکی ـــورای اس ـــس ش ـــرز در مجل ـــک و الب ـــن، آبی ـــده قزوی نماین
ـــاختار  ـــرا س ـــت زی ـــور دانس ـــازمان ها در کش ـــیاری از س ـــرای بس ـــی ب ـــد الگوی ـــز را بای مرک
ـــد  ـــاب باش ـــق در گام دوم انق ـــاختارهای موف ـــی از س ـــد یک ـــگاهی می توان ـــال جهاددانش فع

ـــد. ـــاد کن ـــه ایج ـــن زمین ـــبی در ای ـــای مناس و جهش ه
ـــگاهی  ـــش جهاددانش ـــاب نق ـــور در گام دوم انق ـــاختارهای کش ـــه داد: در س وی ادام
بایـــد پررنگ تـــر شـــود لـــذا در قوانینـــی همچـــون قوانیـــن حمایـــت از خانـــواده و 
جوانـــی جمعیـــت تکالیفـــی را بـــرای جهاددانشـــگاهی در عرصـــه درمـــان نابـــاروری 

ـــم. ـــرار داده ای ق
محمدبیگـــی بیـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه تکنیک هـــای دانش بنیـــان و پیشـــرفت های 
ـــگیری  ـــه پیش ـــگاهی در زمین ـــاروری، جهاددانش ـــث ناب ـــی بح ـــه علم ـــک در عرص تکنولوژی
ــک  ــوان یـ ــان به عنـ ــو و دانش بنیـ ــای نـ ــری تکنیک هـ ــاروری، به کارگیـ ــان نابـ و درمـ

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــرو وارد عم ارگان پیش
وی عنـــوان کـــرد: همچنیـــن جهاددانشـــگاهی در موضوعـــات مختلـــف علمـــی، فرهنگـــی 
ـــز در  ـــن ارگان نی ـــه ای ـــته ب ـــای وابس ـــژه ای دارد؛ خبرگزاری ه ـــرفت های وی ـــی پیش و قرآن
حـــوزه رســـانه فعالیت هـــای بســـیاری انجـــام می دهنـــد کـــه از فعالیـــن ایـــن بخـــش 

نیـــز تشـــکر می کنیـــم.
ایـــن مســـئول گفـــت: فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی در عرصـــه افـــکار ســـنجی در 
کشـــور موثـــر بـــوده اســـت و انتظـــار داریـــم حمایـــت از ایـــن ارگان در ایـــن حـــوزه از 

ســـوی دســـتگاه های اجرایـــی در اســـتان قزویـــن بیشـــتر شـــود.
ـــده انقـــاب و کادر ســـازی  ـــران آین ـــرای تربیـــت مدی ـــرد: جهاددانشـــگاهی ب ـــان ک وی بی
ـــون  ـــد و تاکن ـــا می کن ـــژه ای ایف ـــش وی ـــامی نق ـــوری اس ـــرای جمه ـــی ب ـــی و دانش علم

ـــد. ـــل ده ـــه تحوی ـــه جامع ـــت و ب ـــر تربی ـــران موث ـــت مدی ـــته اس توانس
ایـــن نماینـــده مجلـــس اظهـــار کـــرد: شـــخصاً همـــواره بـــا جهاددانشـــگاهی در 
تعامـــل هســـتم و تاکنـــون کـــه بـــه مـــدت ســـه ســـال اســـت در مجلـــس شـــورای 
اســـامی حضـــور دارم ارتباطـــات موثـــری بـــا ایـــن ارگان داشـــته ام و نشســـت های 
ــرطان های  ــان سـ ــد و درمـ ــرطان معتمـ ــز سـ ــور در مرکـ ــه حضـ ــترکی در زمینـ مشـ

ــم. ــزار کرده ایـ ــان برگـ زنـ
ــرای  ــدگان کمک هایـــی بـ ــه نماینـ ــواره از محـــل بودجـ ــزود: همچنیـــن همـ وی افـ
ـــی  ـــش حمایت ـــت و نق ـــده اس ـــاص ش ـــگاهی اختص ـــم جهاددانش ـــای مه ـــاخت پروژه ه س
ـــر  ـــاط موث ـــان از ارتب ـــگاهی نش ـــز جهاددانش ـــرای مراک ـــت ب ـــی جمعی ـــون جوان ـــا در قان م

ـــت. ماس
ــرد:  ــح کـ ــورای اســـامی تصریـ ــرز در مجلـــس شـ ــن، آبیـــک و البـ ــده قزویـ نماینـ
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه جهاددانشـــگاهی را یـــک نهـــاد فعـــال، هدفمنـــد و گام دومـــی 
می دانیـــم تکیـــه بـــر ایـــن ارگان داده ایـــم تـــا نقش هـــای جدیـــدی را بـــه ایـــن مرکـــز 

بســـپاریم.
وی بیـــان کـــرد: در زمینـــه اشـــتغال زایی بـــرای بانـــوان بخش هایـــی را بـــه ایـــن 
ــه  ــر گرفتـ ــوع در نظـ ــن موضـ ــرای ایـ ــه ای بـ ــن تفاهم نامـ ــپرده ایم و در قزویـ ارگان سـ

ـــتیم. ـــوارد هس ـــن م ـــر ای ـــه پیگی ـــت ک ـــده اس ش
ــای  ــله آموزش هـ ــر سلسـ ــد سـ ــگاهی می توانـ ــت: جهاددانشـ ــی گفـ ــد بیگـ محمـ
جدیـــد و ب باشـــد و اســـتارت آپ هـــای ویـــژه برگـــزار کنـــد. در زمینـــه اجـــرای 
ـــم  ـــور داری ـــتان و کش ـــاورزی در اس ـــاد کش ـــا جه ـــی ب ـــکاری خوب ـــو هم ـــای ن رویداده
و امیدواریـــم مرکـــز آموزشـــی جهاددانشـــگاهی خدمـــات بـــا کیفیـــت و قیمـــت کـــم 

ـــد. ـــه کن ارای
وی ادامـــه داد: مراکـــز آزمایشـــگاهی جهاددانشـــگاهی قزویـــن بـــا ارایـــه خدمـــات 
ـــا  ـــوب ب ـــانی خ ـــه خدمات رس ـــی را در زمین ـــش خوب ـــگاهی نق ـــور و آزمایش ـــامت مح س

ــد. ــا کرده انـ ــت ارزان ایفـ قیمـ
ـــت: از  ـــان گف ـــامی در پای ـــورای اس ـــس ش ـــرز در مجل ـــک و الب ـــن، آبی ـــده قزوی نماین
ـــرای  ـــان ب ـــارد توم ـــون 2 میلی ـــاری تاکن ـــال ج ـــته و س ـــال گذش ـــب در س ـــرف اینجان ط
بازســـازی ســـاختارهای جهاددانشـــگاهی در قزویـــن و تکمیـــل پروژه هـــای ایـــن ارگان 

اختصـــاص داده شـــده اســـت.

اقدامات و فعالیت های 
جهاددانشگاهی برای کشور سازنده 

و راهگشا است

علی اکبر بسطامی رییس مجمع نمایندگان استان ایام با مثبت ارزیابی کردن فعالیت های 
جهاددانشگاهی در استان ایام تاکید کرد: همواره از برنامه ها و فعالیت های جهاددانشگاهی 

حمایت کرده و اقدامات و فعالیت های آن ها را برای کشور سازنده و راهگشا می دانم.
رییس مجمع نمایندگان استان ایام اظهار کرد: الگوی فعالیت جهاددانشگاهی مبتنی بر 
انجام کارهای بر زمین مانده در کشور است و از ابتدا به عنوان یک پل رابط در میان جامعه 
دانشگاهی و نیازهای واقعی جامعه در همه ابعاد از جمله در حوزه آموزش، پژوهش و فرهنگی 

عمل کرده است.
وی با بیان این که راز تنوع و گوناگونی فعالیت های این نهاد در این رویکرد نهفته است، 
تصریح کرد: این نهاد متناسب با ظرفیت های مغفول و کارهای بر زمین مانده در سراسر کشور 

منشاء ابتکارات و اقدامات ماندگاری بوده است.
در  جهاددانشگاهی  ورود  داد:  ادامه  اسامی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
استان ها بر اساس ظرفیت های هر استان رویکردی عالمانه است، به عنوان نمونه در یک استان 
در حوزه نفت و گاز در یک استان دیگر در حوزه کشاورزی و دام پروری و در جای دیگری 
در حوزه علوم انسانی ورود موفق داشته و از نتایج بسیار چشمگیر این راهبرد این است که 

جهاددانشگاهی توانسته به یک کانون جذب و حفظ نخبگان کشور نیز تبدیل شود.
تاکید کرد:  ایام  ارزیابی کردن فعالیت های جهاددانشگاهی در استان  با مثبت  بسطامی 
همواره از برنامه ها و فعالیت های جهاددانشگاهی حمایت کرده و اقدامات و فعالیت های آن ها 

را برای کشور سازنده و راهگشا می دانم.
انقاب تاکنون همواره دانش بنیان بوده  ابتدای  از  وی گفت: فعالیت های جهاددانشگاهی 
الگوی  از  دولتی  بخش  مخصوصا  و  نهادها  دیگر  و  نیست  خاصی  دوره  به  مربوط  ویژگی  و 

جهاددانشگاهی استفاده کنند.
رییس مجمع نمایندگان استان ایام تاکید کرد: نه تنها در سال جاری که از سوی مقام 
معظم رهبری عنوان سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده، بلکه از همان 
ابتدا رویکرد جهاددانشگاهی مبتنی بر فعالیت دانش بنیان آن بوده و نمونه بارز آن را می توان 

در پژوهشگاه رویان به عینه مشاهده کرد.
 ■□■

فعالیت های جهاددانشگاهی 
فصل تازه ای در حوزه تخصصی 

پژوهش و درمان است
ـــازمان  ـــا حضـــور در س ـــورای اســـامی ب ـــس ش ـــران در مجل ـــده ته ـــی نماین ـــمیه رفیع س
ـــد  ـــازمان بازدی ـــن س ـــف ای ـــای مختل ـــران از بخش ه ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاهی عل جهاددانش

ـــرد. ک
نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس پـــس از بازدیـــد از ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
علـــوم پزشـــکی تهـــران بـــا اشـــاره بـــه انگیـــزه و رضایتمنـــدی اعضـــای ایـــن ســـازمان 

بـــرای فعالیـــت در مجموعـــه گفـــت: بـــرای یـــک پژوهشـــگر هیچ چیـــز مهم تـــر از آن 
ـــاهده  ـــی مش ـــردی و عملیات ـــورت کارب ـــود را به ص ـــش خ ـــه پژوه ـــد نتیج ـــه بتوان ـــت ک نیس
ـــوان  ـــه می ت ـــردم ک ـــاهده ک ـــران مش ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــه در جهاددانش ـــد. آنچ کن
آن را بـــه جهاددانشـــگاهی در کل کشـــور تعمیـــم داد، میـــزان باالیـــی از رضایتمنـــدی 
ـــر  ـــتیاق را در کمت ـــن اش ـــه ای ـــود ک ـــه ب ـــن مجموع ـــغول در ای ـــگان مش ـــگران و نخب پژوهش

مجموعـــه پژوهشـــی می تـــوان مشـــاهده کـــرد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر آن کـــه توجـــه بـــه مجموعه هـــای دانش بنیـــان بایـــد افزایـــش 
ــای  ــار و بهـ ــه از اختیـ ــرط آنکـ ــان به شـ ــای دانش بنیـ ــزود: مجموعه هـ ــد، افـ ــدا کنـ پیـ
الزم برخـــوردار باشـــند، یکـــی از راه حل هـــای کشـــور هســـتند. از همین جـــا بـــه همـــه 
ــو  ــای نـ ــان و فناوری هـ ــای دانش بنیـ ــانی در حوزه هـ ــوان و همه کسـ ــمندان جـ اندیشـ
ـــرده و  ـــرض ک ـــوت ع ـــدا ق ـــگاهی خ ـــگران جهاددانش ـــوص پژوهش ـــد، به خص ـــت دارن فعالی

پیشـــرفت های بیشـــتر را بـــرای آن هـــا طلـــب می کنـــم.
ایـــن نماینـــده مجلـــس یازدهـــم در ارتبـــاط بـــا بازدیـــد خـــود از مجموعـــه 
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران نیـــز گفـــت: انصافـــا در بخش هـــای اجرایـــی، 
ـــی  ـــات خوب ـــران اتفاق ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــعه جهاددانش ـــق و توس ـــش و تحقی پژوه
در حـــال رخ دادن اســـت کـــه می تـــوان آن هـــا را فصـــل تـــازه ای در حـــوزه تخصصـــی 

پژوهـــش و درمـــان دانســـت.
ایـــن نماینـــده مجلـــس بـــا اشـــاره بـــه رضایتمنـــدی مراجعه کننـــدگان از خدمـــات 
کلینیک هـــای درمانـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران، گفـــت: در بازدیـــد از 
مجموعـــه درمانـــی ایـــن ســـازمان، بـــا تعـــدادی از مراجعه کننـــدگان گفت وگـــو شـــد 
ـــتند.  ـــت داش ـــات آن رضای ـــز از خدم ـــن مراک ـــه ای ـــدگان ب ـــه مراجعه کنن ـــا هم ـــه تقریب ک
ـــه  ـــه توج ـــاز ب ـــازمان نی ـــن س ـــی در ای ـــبک زندگ ـــزل و س ـــان در من ـــات درم ـــه خدم البت

و حمایـــت بیشـــتری دارد.
ـــج  ـــده پکی ـــه دهن ـــگاهی ارای ـــزل( جهاددانش ـــان در من ـــز دم )درم ـــزود: مرک ـــی اف رفیع
کاملـــی از خدمـــات ســـامت از جملـــه خدمـــات روانشناســـی در منـــزل اســـت و ایـــن 
ـــه  ـــود. توج ـــاهده می ش ـــور مش ـــی کش ـــکی و درمان ـــای پزش ـــر در مجموعه ه ـــاله کمت مس
ـــی بســـیار پدیـــده مهمـــی اســـت و خـــوب اســـت ســـایر  ـــه آالم و ارایـــه خدمـــات روان درمان ب

ـــند. ـــته باش ـــه داش ـــوع توج ـــن موض ـــه ای ـــز ب ـــور نی ـــی کش ـــز درمان مراک
وی همچنیـــن تشـــکیل گـــروه پژوهشـــی پزشـــکی مبتنـــی بـــر ســـبک زندگـــی و 
ـــای  ـــه نیازه ـــخ ب ـــالم را پاس ـــی س ـــبک زندگ ـــره س ـــزاری کنگ ـــر برگ ـــای آن نظی فعالیت ه
ـــور  ـــه کش ـــی از بودج ـــش مهم ـــاالنه بخ ـــت: س ـــت و گف ـــور دانس ـــامت کش ـــی در س مهم
بـــه درمـــان اختصـــاص پیـــدا می کنـــد، مضـــاف بـــر آن نیـــز آالم و درد بیمـــاران بـــا 
ـــکی و  ـــره پزش ـــه اول زنجی ـــال حلق ـــه دنب ـــر ب ـــت؛ اگ ـــران نیس ـــل جب ـــه ای قاب ـــچ هزین هی
ـــد  ـــه آن می توان ـــه توج ـــیم ک ـــالم می رس ـــی س ـــبک زندگ ـــه س ـــه مقول ـــیم ب ـــی باش درمان

از بســـیاری از آســـیب ها و مشـــکات کنونـــی کشـــور جلوگیـــری کنـــد.
ـــم  ـــم و ترمی ـــکده زخ ـــد از پژوهش ـــه بازدی ـــاره ب ـــا اش ـــم ب ـــس یازده ـــده مجل ـــن نماین ای
بافـــت یـــارا و همچنیـــن مرکـــز درمـــان زخـــم گفـــت: یافته هـــای پژوهشـــگران جـــوان 
ـــر  ـــاده و بی نظی ـــن فوق الع ـــای مزم ـــود زخم ه ـــرای بهب ـــم ب ـــم و ترمی ـــکده زخ در پژوهش
ـــود. خدماتـــی مجموعـــه زخـــم نیـــز بســـیار قابـــل توجـــه و بازدهـــی باالیـــی بســـیار باالیـــی  ب
ـــا  ـــن مجموعه ه ـــان ای ـــا متخصص ـــات ب ـــی در ماق ـــور کل ـــرد. به ط ـــورت می گی ـــام ص انج
ــدم  ــه رو شـ ــش روبـ ــد دانـ ــوآوری و تولیـ ــی، نـ ــای تخصصـ ــی در حوزه هـ ــا بحث هایـ بـ
کـــه می تواننـــد بـــا بهترین هـــای دنیـــا بـــه رقابـــت بپردازنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب بـــه 
ـــه  ـــز توج ـــن مراک ـــه ای ـــم ب ـــه می کن ـــف توصی ـــطوح مختل ـــور در س ـــت گذاران کش سیاس

ـــازند. ـــرآورده س ـــه را ب ـــوی مجموع ـــادی و معن ـــای م ـــند و نیازه ـــته باش ـــتری داش بیش
وی در پایـــان تاکیـــد کـــرد بـــدون شـــک ایـــن مجموعه هـــا بایـــد از ســـوی دولـــت 
ـــوع را از  ـــن موض ـــا ای ـــس حتم ـــز در مجل ـــا نی ـــد و م ـــرار بگیرن ـــت ق ـــت دول ـــورد حمای م

ـــرد. ـــم ک ـــه خواهی ـــت مطالب دول
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ســـمیه رفیعـــی نماینـــده تهـــران در مجلـــس یازدهـــم از پژوهشـــکده فناوری هـــای 
زخـــم و ترمیـــم بافـــت، مرکـــز تحقیقـــات لیـــزر در پزشـــکی، مجموعـــه درمانـــی یـــارا 

کلینیـــک و مرکـــز درمـــان در منـــزل بازدیـــد کـــرد.

■□■
 جهاددانشگاهی یکی از ثمرات 

ارزشمند انقالب اسالمی است

روح اهلل متفکـــر آزاد نماینـــده مـــردم تبریـــز، آذرشـــهر و اســـکو در مجلـــس شـــورا 
ـــت  ـــگاهی اس ـــامی، جهاددانش ـــاب اس ـــمند انق ـــرات ارزش ـــی از ثم ـــت: یک ـــامی گف اس
ـــکات  ـــیاری از مش ـــته بس ـــک توانس ـــر بروکراتی ـــادی و غی ـــرد جه ـــر رویک ـــه خاط ـــه ب ک

کشـــور را حـــل و برطـــرف کنـــد.
نماینـــده مـــردم شـــریف، تبریـــز، آذرشـــهر و اســـکو در مجلـــس شـــورای اســـامی، 
ـــی  ـــم و مهم ـــیار محک ـــای بس ـــان گام ه ـــه دانش بنی ـــگاهی در عرص ـــرد: جهاددانش ـــار ک اظه
ـــام  ـــه ن ـــن عرص ـــاد در ای ـــن نه ـــت از موفق تری ـــا قاطعی ـــوان ب ـــه می ت ـــت ک ـــته اس برداش

ـــرد. ب
وی بـــا بیـــان اینکـــه نبایـــد اقدامـــات موثـــری کـــه جهاددانشـــگاهی چـــه در ایـــام 
ـــه  ـــت را ب ـــرده اس ـــور ک ـــرای کش ـــه ب ـــای ظالمان ـــه در دوران تحریم ه ـــدس و چ ـــاع مق دف
ـــان  ـــد گفتم ـــگاهی بای ـــای جهاددانش ـــت فعالیت ه ـــرای تقوی ـــت: ب ـــپرد، گف ـــی س فراموش
ـــاد را  ـــن نه ـــاری ای ـــس را در همی ـــت و مجل ـــف دول ـــد وظای ـــه نبای ـــه البت ـــرد ک ـــازی ک س

ـــت. ـــده گرف نادی
ـــزه  ـــال و پرانگی ـــا فع ـــگاهی دارای اعض ـــه جهاددانش ـــرد: مجموع ـــان ک ـــر آزاد بی متفک
ـــاد  ـــن نه ـــل از ای ـــال های قب ـــرد س ـــرور عملک ـــت را در م ـــن واقعی ـــوان ای ـــه می ت ـــت ک اس

ـــد. ـــاب دی ـــته از انق ـــر خواس ب
نماینـــده مـــردم تبریـــز، آذرشـــهر و اســـکو در مجلـــس شـــورا اســـامی در پایـــان 
ســـخنان خـــود گفـــت: پیشـــنهاد می شـــود جهاددانشـــگاهی به طـــور مســـئله محورانـــه 
بـــه موضوعـــات کشـــور ورود کنـــد تـــا اثـــرات آن را مـــردم به طـــور مســـتقیم حـــس 

کننـــد.

■□■

نقش موثر جهاددانشگاهی
 در توانمندسازی ایران

ـــورای اســـامی  ـــس ش ـــردم سیســـتان در مجل ـــده م ـــرده نماین ـــب ا... دهم ـــر حبی دکت
گفـــت: جهاددانشـــگاهی بـــا نـــگاه انقابـــی و پیشـــران می توانـــد ســـرفصل نوینـــی 
در عرصـــه توانمندســـازی ایـــران اســـامی و اقتـــدار علـــم و فنـــاوری و محصـــوالت 
دانش بنیـــان، بـــا ایجـــاد بانـــک اطاعـــات نیازمندی هـــای گوناگـــون ایـــران داشـــته 

ـــد. باش
ــرد:  ــار کـ ــامی اظهـ ــورای اسـ ــس شـ ــتان در مجلـ ــردم سیسـ ــده مـ نماینـ
ضـــرورت رســـیدگی بـــه وضعیـــت دانشـــگاه ها ســـبب صـــدور فرمـــان تاریخـــی 

ــی  ــاب فرهنگـ نقـ ــتاد ا ــکیل سـ ــر تشـ ــی بـ ــی )ره( مبنـ ــام خمینـ ــرت امـ حضـ
نقـــاب فرهنگـــی،  شـــد کـــه پـــس از تشـــکیل اولیـــن جلســـات شـــورای ا
ــده و  ــیس شـ ــورا تأسـ ــن شـ ــی ایـ ــازوی اجرایـ ــوان بـ ــگاهی به عنـ جهاددانشـ
شـــروع بـــه کارکـــرد و تـــا بـــه امـــروز بنـــا به ضـــرورت هـــای مختلـــف ایجـــاد 
بـــا  بازتعریـــف شـــده و  شـــده در کشـــور، مأموریت هـــای جهاددانشـــگاهی 

قـــوت دنبـــال شـــده اند.
ـــام  ـــی انج ـــای خوب ـــال کاره ـــه ح ـــا ب ـــگاهی ت ـــرد: جهاددانش ـــان ک ـــرده بی ـــر دهم دکت
ـــول  ـــل قب ـــگاهی داد، قاب ـــرد جهاددانش ـــه عملک ـــوان ب ـــه می ت ـــره ای ک ـــدل و نم داده و مع

ـــت. ـــاع اس ـــل دف و قاب
نماینـــده زابـــل در ادامـــه اظهـــار کـــرد: اگـــر امکانـــات بیشـــتری در اختیـــار ایـــن 
ـــام  ـــری انج ـــتر و بهت ـــت بیش ـــه فعالی ـــت ک ـــی اس ـــرد طبیع ـــرار گی ـــش ق ـــاد و متخصصان نه
ـــوده  ـــور ب ـــاز کش ـــورد نی ـــه م ـــایلی ک ـــا مس ـــی مخصوص ـــای بزرگ ـــون کاره ـــد و تاکن بدهن

ـــد. ـــام داده ان انج
ــی در  ــته به خوبـ ــتان توانسـ ــتان و بلوچسـ ــگاهی سیسـ ــت: جهاددانشـ ــرده گفـ دهمـ
ـــجویان  ـــان و دانش ـــی جوان ـــطح علم ـــای س ـــی و ارتق ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــه برگ زمین

ــد. ــی کنـ نقش آفرینـ
ـــی و  ـــای علم ـــری از ظرفیت ه ـــد و بهره گی ـــانی کارآم ـــروی انس ـــت نی ـــزود: تربی وی اف
ـــته  ـــه داش ـــی جامع ـــد و تعال ـــری در رش ـــش موث ـــد نق ـــگاهی می توان ـــی جهاددانش پژوهش

ـــد. باش

■□■
 فعالیت های جهاددانشگاهی برای 

تحقق ایرانی آباد است

ـــورای  ـــس ش ـــرعین در مجل ـــن و س ـــر، نمی ـــل، نی ـــردم اردبی ـــده م ـــدری نماین ـــف ب صدی
اســـامی گفـــت: اقدامـــات و فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی در تـــراز انقـــاب اســـامی و 

ـــت. ـــاب اس ـــود انق ـــاد مول ـــن نه ـــور ای ـــق منش ـــتای تحق ـــه در راس هم
ـــار  ـــامی اظه ـــورای اس ـــس ش ـــرعین در مجل ـــن و س ـــر، نمی ـــل، نی ـــردم اردبی ـــده م نماین
کـــرد: اســـتان اردبیـــل ظرفیت هـــای علمـــی و دانشـــگاهی ویـــژه ای بـــرای عرضـــه در 
گســـتره ملـــی و بین المللـــی دارد کـــه جهاددانشـــگاهی بـــا شناســـایی ایـــن ظرفیت هـــا 

ـــت. ـــته اس ـــتان گذاش ـــی اس ـــعه علم ـــکوفایی و توس ـــیر ش گام در مس

ــمگیر  ــرفت چشـ ــاهد پیشـ ــر شـ ــال های اخیـ ــه در سـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــه  ــرد: گرچـ ــان کـ ــم، خاطرنشـ ــل بوده ایـ ــی در اردبیـ ــاد انقابـ ــن نهـ ــای ایـ فعالیت هـ
جهاددانشـــگاهی در دهه هـــای اخیـــر در اردبیـــل ناشـــناخته بـــود، امـــا در چنـــد ســـال 
گذشـــته بـــا اقدامـــات شـــاخص و برنـــدی کـــه در ســـطح ملـــی و اســـتانی به ویـــژه در 
حـــوزه درمـــان، فنـــاوری و ... انجـــام داده، توانســـته اســـت ظرفیت هـــای ایـــن نهـــاد 

انقابـــی را بـــه جامعـــه معرفـــی کنـــد.
ــگاهی  ــس، جهاددانشـ ــرعین در مجلـ ــن و سـ ــر، نمیـ ــل، نیـ ــردم اردبیـ ــده مـ نماینـ
را مولـــود انقـــاب و شـــجره طیبـــه بـــرای کشـــور خوانـــد و گفـــت: بـــا توجـــه بـــه 
ظرفیت هـــای موجـــود در جهاددانشـــگاهی، ایـــن نهـــاد می توانـــد حلقـــه واســـط بیـــن 

دانشـــگاه و صنعـــت باشـــد.
ـــان  ـــوزه درم ـــل در ح ـــگاهی اردبی ـــی جهاددانش ـــم و علم ـــتاوردهای مه ـــه دس ـــدری ب ب
نابـــاروری، گیاهـــان دارویـــی، ایجـــاد و راه انـــدازی خـــط تولیـــد نشاســـته صنعتـــی و 
... در اردبیـــل اشـــاره کـــرد و اظهـــار کـــرد: تمـــام ایـــن اقدامـــات انقابـــی و جهـــادی، 
ـــرده  ـــل ک ـــور تبدی ـــی در کش ـــی و تحقیقات ـــد علم ـــک برن ـــه ی ـــل را ب جهاددانشـــگاهی اردبی

ـــت. اس
وی تعامـــل مجلـــس و جهاددانشـــگاهی را در رفـــع مشـــکات ایـــن نهـــاد یـــادآور 
ـــوده و از  ـــگاهی ب ـــار جهاددانش ـــواره در کن ـــس هم ـــدگان مجل ـــرد: نماین ـــان ک ـــد و بی ش
ـــگاهی،  ـــود از جهاددانش ـــت خ ـــا حمای ـــم ب ـــار داری ـــز انتظ ـــل نی ـــتان اردبی ـــئوالن اس مس

باعـــث ســـرآمدی جهاددانشـــگاهی اســـتان در ســـطح کشـــور باشـــند.
ــراز  ــان هایی در تـ ــت انسـ ــگاهی در تربیـ ــه جهاددانشـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــدری بـ بـ
انقـــاب اســـامی نیـــز موفـــق عمـــل کـــرده اســـت، اظهـــار کـــرد: تمـــام فعالیت هـــای 
ـــی  ـــور عمل ـــری و منش ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق ـــتای منوی ـــاب در راس ـــود انق ـــاد مول ـــن نه ای

ـــت. ـــاد اس ـــی آب ـــق ایران ـــران در تحق ـــامی ای ـــوری اس جمه

■□■

مساله محوری؛ از ویژگی های 
اساسی فعالیت های جهاددانشگاهی

ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ـــات رییس ـــو هی ـــلیمی عض ـــلمین س حجت االسام والمس
مســـاله محوری را یکـــی از ویژگی هـــای اساســـی فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی عنـــوان 
ــی  ــی و پژوهشـ ــای تحقیقاتـ ــد فعالیت هـ ــاله محوری می توانـ ــن مسـ ــزود: ایـ ــرد و افـ کـ
جهاددانشـــگاهی را مطابـــق بـــا نیازهـــای کشـــور هدفمنـــد کـــرده و در ریـــل مشـــخص 

ـــد. ـــرار ده ق
ـــگاهی در  ـــش جهاددانش ـــاره نق ـــامی درب ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ـــات رییس ـــو هی عض
ـــگاهی  ـــت: جهاددانش ـــن« گف ـــتغال آفری ـــان و اش ـــد، دانش بنی ـــال؛ »تولی ـــعار س ـــق ش تحق
بـــا توجـــه بـــه این کـــه امـــور و موضوعـــات را مســـاله محور پیگیـــری می کنـــد، قطعـــا 

ـــد. ـــته باش ـــته ای داش ـــش برجس ـــد نق ـــال می توان ـــعار س ـــق ش در تحق
ـــع  ـــی مجام ـــه برخ ـــت ک ـــن اس ـــور ای ـــای کش ـــکات و چالش ه ـــی از مش ـــزود: یک وی اف
و مراکـــز علمـــی مســـاله محـــور نیســـتند و در حوزه هـــای متعـــددی فعالیـــت کننـــد 
و ایـــن باعـــث شـــده انـــرژی و تـــوان آن هـــا پراکنـــده شـــده و نتواننـــد هدف گـــذاری 

خاصـــی را در فعالیت هـــای گســـترده علمـــی و پژوهشـــی خـــود دنبـــال کننـــد.
حجت االسام والمســـلمین ســـلیمی مســـاله محـــوری را یکـــی از ویژگی هـــای 

اساســـی فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی عنـــوان کـــرد و افـــزود: ایـــن مســـاله محـــوری 
ـــای  ـــا نیازه ـــق ب ـــگاهی را مطاب ـــی جهاددانش ـــی و پژوهش ـــای تحقیقات ـــد فعالیت ه می توان

ـــد. ـــرار ده ـــخص ق ـــل مش ـــرده و در ری ـــد ک ـــور هدفمن کش
عضـــو هیـــات رییســـه مجلـــس اظهـــار کـــرد: ایـــن مســـاله محـــوری به ویـــژه در 
ــد  ــا، می توانـ ــی و دانش بنیان هـ ــی، فنـ ــرفته علمـ ــدات پیشـ ــات و تولیـ ــوزه تحقیقـ حـ
بـــرای جهاددانشـــگاهی یـــک خـــط روشـــنی را ترســـیم کنـــد و مـــن از ایـــن جهـــت 

جهاددانشـــگاهی را موفـــق می دانـــم.
حجت االسام والمســـلمین ســـلیمی تصریـــح کـــرد: واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه 
جهاددانشـــگاهی امـــروز یـــک زنجیـــره ای از محققـــان جـــوان و توانمنـــد را شناســـایی 
ـــدات  ـــا و تولی ـــر در فعالیت ه ـــی از همدیگ ـــتیبانی علم ـــا پش ـــره ب ـــن زنجی ـــه ای ـــرده ک ک
ـــرده  ـــراه ک ـــت هم ـــا موفقی ـــگاهی را ب ـــه جهاددانش ـــی و فناوران ـــت علم ـــان، حرک دانش بنی

ـــت. اس
منتخـــب مـــردم محـــات و دلیجـــان در خانـــه ملـــت یـــادآور شـــد: مســـئله مهـــم 
ـــاش  ـــادی و ت ـــرد جه ـــوم اعضـــای جهاددانشـــگاهی دارای رویک ـــه عم ـــن اســـت ک ـــر ای دیگ
ـــگاهی  ـــتاوردهای جهاددانش ـــا و دس ـــده موفقیت ه ـــب ش ـــن موج ـــتند و ای ـــبانه روزی هس ش
نســـبت بـــه مجموعه هـــای مشـــابه بیشـــتر و غنی تـــر بـــوده و نقـــش موثـــری در رشـــد 

ـــد. ـــته باش ـــور داش ـــه کش ـــی و فناوران ـــرفت علم و پیش
ــاور  ــادی و بـ ــه جهـ ــن روحیـ ــرد: ایـ ــد کـ ــلیمی تاکیـ ــلمین سـ حجت االسام والمسـ
ــاد  ــور شـــده و ایـــن نهـ ــروز به خوبـــی در جهاددانشـــگاهی متبلـ ــا می توانیـــم« امـ »مـ
ـــکا  ـــا ات ـــته ب ـــی، توانس ـــای مال ـــی و کمبوده ـــای خارج ـــم تحریم ه ـــاب به رغ ـــود انق مول
بـــه تـــوان و اســـتعداد داخلـــی هـــم کشـــور را در برخـــی حوزه هـــا بی نیـــاز از فنـــاوری 
ـــه  ـــن روحی ـــرده و ای ـــم ک ـــی را فراه ـــزت مل ـــات ع ـــم موجب ـــد و ه ـــی کن و واردات خارج

ـــد. ـــق کن ـــوان تزری ـــل ج ـــه نس ـــاوری را ب خودب

■□■
ظرفیت و توانایی جهاددانشگاهی 
برای انجام کارهای تاثیرگذار در 

عرصه علم و فناوری

ــا میرتـــاج الدینـــی رییـــس مجمـــع نماینـــدگان شـــمال  حجت االســـام محمدرضـ
ـــت  ـــگاهی ثاب ـــاله جهاددانش ـــش از چهل س ـــرد بی ـــه عملک ـــرد: تجرب ـــار ک ـــور اظه ـــرب کش غ
ـــاده و  ـــای فوق الع ـــام کاره ـــرای انج ـــی الزم ب ـــت و توانای ـــاد از ظرفی ـــن نه ـــه ای ـــرده ک ک
ـــی  ـــی و علم ـــینه عمل ـــن پیش ـــت و ای ـــوردار اس ـــاوری برخ ـــم و فن ـــه عل ـــذار در عرص تأثیرگ

ـــد. ـــاب باش ـــال دوم انق ـــل س ـــاد در چه ـــن نه ـــت ای ـــتوانه حرک ـــد پش می توان
ـــاره  ـــا اش ـــامی، ب ـــورای اس ـــس ش ـــکو در مجل ـــهر و اس ـــز، آذرش ـــردم تبری ـــده م نماین
ــه  ــادی و روحیـ ــگ جهـ ــای فرهنـ ــگاهی در ارتقـ ــای جهاددانشـ ــر فعالیت هـ ــه تاثیـ بـ
ـــاب  ـــته از انق ـــای برخاس ـــه نهاده ـــگاهی از جمل ـــت: جهاددانش ـــه گف ـــاوری در جامع خودب
ـــان  ـــاز و از هم ـــود را آغ ـــت خ ـــی فعالی ـــگاهی و علم ـــوزه دانش ـــه در ح ـــت ک ـــامی اس اس
ـــه  ـــرد ک ـــه ک ـــاری و نهادین ـــاوری ج ـــی و فن ـــای علم ـــادی را در عرصه ه ـــگ جه ـــدا فرهن ابت
ـــجویان  ـــط دانش ـــی توس ـــا همگ ـــن فعالیت ه ـــت و ای ـــان اس ـــگاه روی ـــارز آن پژوهش ـــه ب نمون

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــاد انج ـــن نه ـــاتید ای و اس
ـــده،  ـــده ش ـــه و بالن ـــد یافت ـــا رش ـــگاهی کام ـــروز جهاددانش ـــه ام ـــان این ک ـــا بی وی ب
ــادی  ــای جهـ ــرای فعالیت هـ ــی بـ ــیار خوبـ ــوی بسـ ــد الگـ ــاد می توانـ ــن نهـ ــت: ایـ گفـ



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

18
ه8

مار
│ش

وم
و س

ت 
یس

ل ب
سا

هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

58

w
w

w.
ac

ec
r.a

c.
ir

59
سخــن 
نگاشت

در ســـایر حوزه هـــا در کشـــور باشـــد زیـــرا جهاددانشـــگاهی ایـــن اصـــل را در عمـــل 
ــی  ــای بزرگـ ــه کارهـ ــود بودجـ ــم کمبـ ــوان به رغـ ــه می تـ ــرده کـ ــت کـ ــی ثابـ به خوبـ

انجـــام داد.
عضـــو کمیســـیون برنامه وبودجـــه مجلـــس دربـــاره نقـــش حمایت هـــای مجلـــس از 
ــنهادها و  ــا، پیشـ ــواره طرح هـ ــت:  همـ ــگاهی گفـ ــان جهاددانشـ ــای دانش بنیـ فعالیت هـ
ـــته و  ـــود داش ـــات وج ـــه امکان ـــی ک ـــا جای ـــگاهی ت ـــه جهاددانش ـــوط ب ـــه مرب ـــف بودج ردی

محدودیت هـــای بودجـــه اجـــازه مـــی داده، مـــورد توجـــه نماینـــدگان بـــوده اســـت.
ـــف  ـــارج از ردی ـــای خ ـــث حمایت ه ـــره ۱۴ در بح ـــم در تبص ـــال ه ـــرد: امس ـــان ک وی بی
اصلـــی بودجـــه، جهاددانشـــگاهی مـــورد توجـــه بـــوده و اعتبـــار مناســـبی بـــرای ایـــن 
ـــا  ـــه نهاده ـــوی هم ـــای الزم از س ـــه حمایت ه ـــد در ادام ـــده و بای ـــه ش ـــر گرفت ـــاد در نظ نه

ـــرد. ـــام گی انج
رییـــس مجمـــع نماینـــدگان شـــمال غـــرب کشـــور دربـــاره چشـــم انداز پیـــش روی 
جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره به ضـــرورت معرفـــی بهتـــر جهاددانشـــگاهی و فعالیت هـــای 
ــاب  ــن در گام دوم انقـ ــاد مـ ــه اعتقـ ــت:  بـ ــه گفـ ــانه ها و جامعـ ــه رسـ ــه آن بـ پردامنـ
ـــاص  ـــول خ ـــک تح ـــد ی ـــگاهی بای ـــه دوم، جهاددانش ـــه راه چل ـــاس نقش ـــر اس ـــامی و ب اس
در خـــود بـــر اســـاس شـــرایط جدیـــد ایجـــاد کنـــد و بـــا حمایت هـــای ویـــژه اهـــداف 

ـــرد. ـــش بب ـــی را پی ـــه و علم ـــی فناوران اصل
ــت  ــگاهی ثابـ ــاله جهاددانشـ ــش از چهل سـ ــرد بیـ ــه عملکـ ــرد: تجربـ ــد کـ وی تاکیـ
ـــاده و  ـــای فوق الع ـــام کاره ـــرای انج ـــی الزم ب ـــت و توانای ـــاد از ظرفی ـــن نه ـــه ای ـــرده ک ک
ـــی  ـــی و علم ـــینه عمل ـــن پیش ـــت و ای ـــوردار اس ـــاوری برخ ـــم و فن ـــه عل ـــذار در عرص تأثیرگ

می توانـــد پشـــتوانه حرکـــت ایـــن نهـــاد در چهـــل ســـال دوم انقـــاب باشـــد.
ـــاره  ـــا اش ـــامی، ب ـــورای اس ـــس ش ـــکو در مجل ـــهر و اس ـــز، آذرش ـــردم تبری ـــده م نماین
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــه فعالیت ه ـــا مجموع ـــال ۱۴۰۱ ب ـــعار س ـــتقیم ش ـــاط مس ـــه ارتب ب
ـــوان  ـــو و ت ـــادی از یکس ـــگ جه ـــه و فرهن ـــن روحی ـــا همی ـــگاهی ب ـــرد: جهاددانش ـــار ک اظه
ـــای  ـــال و ارتق ـــعار س ـــق ش ـــی در تحق ـــش خوب ـــد نق ـــی می توان ـــی و پژوهش ـــاالی علم ب

تولیـــد و کارآفرینـــی در بســـتر شـــرکت های دانش بنیـــان داشـــته باشـــد.

■□■
برداشتن پیچیدگی های اداری 
از پیش پای تالش های علمی 

جهاددانشگاهی

ـــه  ـــان این ک ـــا بی ـــس ب ـــی مجل ـــت مل ـــیون امنی ـــس کمیس ـــزی نایب ریی ـــم عزی ابراهی
مجموعـــه جهاددانشـــگاهی بـــا اســـتفاده از ظرفیت هـــای علمـــی و نـــگاه دانش بنیـــان 
ــور  ــای کشـ ــردن نیازهـ ــرف کـ ــذار در برطـ ــی تاثیرگـ ــد نقشـ ــات، می توانـ ــه موضوعـ بـ
ــد از  ــد اداری را بایـ ــده و ناکارآمـ ــی های پیچیـ ــرد: بروکراسـ ــار کـ ــد، اظهـ ــته باشـ داشـ
ـــه  ـــن مجموع ـــی ای ـــای علم ـــره تاش ه ـــا ثم ـــت ت ـــی برداش ـــاد انقاب ـــن نه ـــای ای ـــش پ پی

ـــد. ـــیرین کن ـــور را ش کام کش
نایب رییـــس کمیســـیون امنیـــت ملـــی مجلـــس در رابطـــه بـــا تنـــوع و گســـتردگی 
ـــتفاده  ـــا اس ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ـــت: مجموع ـــگاهی گف ـــای جهاددانش ـــات و فعالیت ه خدم
از ظرفیت هـــای علمـــی و نـــگاه دانش بنیـــان بـــه موضوعـــات، می توانـــد نقشـــی 

ـــت  ـــن ظرفی ـــار ای ـــد و در کن ـــته باش ـــور داش ـــای کش ـــردن نیازه ـــرف ک ـــذار در برط تاثیرگ
ـــد توســـعه علمـــی را شـــتاب  ـــه، رون ـــن مجموع ـــر ای ـــادی ب ـــگاه جه ـــودن ن ـــم ب علمـــی، حاک

می بخشـــد و همیـــن نـــگاه بـــا خـــود مســـوولیت پذیـــری مضاعـــف بـــه همـــراه دارد.
نهـــادی  به عنـــوان  جهاددانشـــگاهی  نقـــش  خصـــوص  در  عزیـــزی  ابراهیـــم 
ــا  ــارس بـ ــتان فـ ــرد: در اسـ ــان کـ ــال بیـ ــعار سـ ــق شـ ــوآور در تحقـ ــان و نـ دانش بنیـ
ــم،  ــای عظیـ ــال ظرفیت هـ ــن حـ ــا و در عیـ ــا، عقب ماندگی هـ ــه نیازمندی هـ ــه بـ توجـ
ـــی  ـــه علم ـــن مجموع ـــد و ای ـــته باش ـــدان داش ـــذاری دو چن ـــد اثرگ ـــگاهی می توان جهاددانش
خـــوب در حوزه هـــای مختلـــف به ویـــژه موضوعـــات دانش بنیـــان می توانـــد اســـتان را 

کمـــک کنـــد.
ـــه داد:  ـــامی ادام ـــورای اس ـــس ش ـــان در مجل ـــیراز و زرق ـــریف ش ـــردم ش ـــده م نماین
بـــه نظـــر می رســـد جهاددانشـــگاهی می توانـــد نقـــش واســـط میـــان مجموعـــه علمـــی 
ـــد  ـــرار ده ـــتان ق ـــار اس ـــوب را در اختی ـــت خ ـــن ظرفی ـــد و ای ـــا کن ـــرمایه گذاران را ایف و س
و همان گونـــه کـــه اشـــاره شـــد نـــگاه جهاددانشـــگاهی فی نفســـه نگاهـــی دانش بنیـــان 
ـــد. ـــازی می کن ـــش اول را ب ـــه روز در آن نق ـــای ب ـــش و پژوهش ه ـــم و دان ـــه عل ـــت چراک اس
ـــق  ـــد در تحق ـــگاه می توان ـــن ن ـــا ای ـــا ب ـــگاهی قطع ـــزود: جهاددانش ـــزی اف ـــم عزی ابراهی
شـــعار ســـال نقشـــی بســـیار بـــزرگ در کنـــار پارک هـــای علـــم و فنـــاوری ایفـــا کنـــد 
ـــت. ـــوردار اس ـــارس برخ ـــتان ف ـــم در اس ـــگاهی آن ه ـــی و دانش ـــای علم ـــه از ظرفیت ه چراک
ـــا  ـــه ب ـــامی در رابط ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــت مل ـــیون امنی ـــس اول کمیس نایب ریی
ـــن  ـــای ای ـــت فعالیت ه ـــی تقوی ـــا جهاددانشـــگاهی و چگونگ ـــل خـــود ب ـــاط و تعام نحـــوه ارتب
ـــگاهی  ـــت و جهاددانش ـــذاری اس ـــت قانون گ ـــس دارای ظرفی ـــه مجل ـــت: مجموع ـــاد، گف نه
ـــان،  ـــی و دانش بنی ـــای علم ـــه طرح ه ـــا ارای ـــد و ب ـــتفاده کن ـــت اس ـــن ظرفی ـــد از ای می توان
قوانیـــن مترقـــی را بـــا کمـــک نماینـــدگان مجلـــس رقـــم بزنـــد، مـــا آمادگـــی کامـــل 
ـــم. ـــتفاده کنی ـــه اس ـــن مجموع ـــازنده ای ـــنهادها س ـــرات و پیش ـــا، نظ ـــا از طرح ه ـــم ت داری

ـــده و  ـــی های پیچی ـــه بروکراس ـــدم ک ـــال معتق ـــن ح ـــزود: در عی ـــان اف ـــزی در پای عزی
ـــره  ـــا ثم ـــت ت ـــی برداش ـــاد انقاب ـــن نه ـــای ای ـــوی پ ـــد از جل ـــز بای ـــد اداری را نی ناکارآم

تاش هـــای علمـــی ایـــن مجموعـــه کام کشـــور را شـــیرین کنـــد.
مجلس حامی نهادهای علمی مانند »جهاددانشگاهی« است

ـــه اقدامـــات  ـــا اشـــاره ب شـــهریار حیـــدری عضـــو مجمـــع نماینـــدگان اســـتان کرمانشـــاه ب
ـــاور  ـــای فن ـــان و واحده ـــرکت های دانش بنی ـــت از ش ـــگاهی در حمای ـــمند جهاددانش ارزش

ـــود. ـــم ب ـــروز جهاددانشـــگاهی را شـــاهد خواهی ـــات ام ـــرکات اقدام ـــده ب ـــت: در آین گف
ـــاد  ـــک نه ـــوان ی ـــگاهی به عن ـــاه از جهاددانش ـــتان کرمانش ـــدگان اس ـــع نماین ـــو مجم عض
موثـــر در تولیـــد علـــم در کشـــور یـــاد کـــرد و افـــزود: ایـــن نهـــاد در زمـــان و شـــرایطی آغـــاز 

ـــود. ـــش ب ـــد دان ـــد تولی ـــدت نیازمن ـــه ش ـــور ب ـــه کش ـــرد ک ـــه کار ک ب
ـــیر  ـــاب در مس ـــل انق ـــان اوای ـــادی از هم ـــرد جه ـــا رویک ـــگاهی ب ـــزود: جهاددانش وی اف
تولیـــد دانـــش در کشـــور تـــاش کـــرد و توانســـت از ظرفیـــت مغفـــول مانـــده توســـط 
نهادهایـــی ماننـــد وزارت علـــوم، اســـتفاده کنـــد و در مســـیر تولیـــد علـــم و دانـــش از 

ـــرد. ـــره گی ـــا به آن ه
ـــاره  ـــا اش ـــی حوزه ه ـــگاهی در تمام ـــط جهاددانش ـــگان توس ـــت نخب ـــه تربی ـــدری ب حی
ـــرح  ـــبت ش ـــه نس ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ـــد ک ـــب ش ـــات موج ـــن اقدام ـــزود: همی ـــرد و اف ک
ـــته  ـــور داش ـــرای کش ـــمندی ب ـــوب و ارزش ـــات خ ـــرای آن اقدام ـــده ب ـــن ش ـــف تعیی وظای

ـــد. باش
ـــه عملکـــرد ایـــن مجموعـــه  ایـــن نماینـــده مجلـــس خاطرنشـــان کـــرد: قطعـــا نقدهایـــی ب
ـــم  ـــی کنی ـــه بررس ـــار ده ـــن چه ـــول ای ـــاد را در ط ـــن نه ـــت ای ـــر فعالی ـــا اگ ـــت ام وارد اس

ـــت. ـــوده اس ـــف آن ب ـــاط ضع ـــتر از نق ـــب بیش ـــه مرات ـــت آن ب ـــاط مثب نق
ـــت:  ـــال گف ـــعار س ـــق ش ـــگاهی در تحق ـــر جهاددانش ـــش موث ـــه نق ـــاره ب ـــا اش ـــدری ب حی
ـــور دارد و آن  ـــی کش ـــای علم ـــایر نهاده ـــوم و س ـــا وزارت عل ـــی ب ـــاوت خاص ـــاد تف ـــن نه ای
ایـــن اســـت کـــه به راحتـــی افـــراد خـــاق در ایـــن مجموعـــه پذیـــرش شـــده و رشـــد 
ـــی در  ـــهم مهم ـــد س ـــگاهی بتوان ـــده جهاددانش ـــب ش ـــر موج ـــن ام ـــوند و همی داده می ش

ـــد. ـــته باش ـــال داش ـــعار س ـــق ش تحق
وی افـــزود: واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه حرکـــت بـــه ســـمت دانش بنیـــان شـــدن در 
ـــن  ـــا در ای ـــد و قطع ـــاد کن ـــور ایج ـــرای کش ـــروت ب ـــدرت و ث ـــد ق ـــا می توان ـــام حوزه ه تم

ـــد. ـــا کن ـــی ایف ـــش مهم ـــد نق ـــود می توان ـــهم خ ـــه س ـــگاهی ب ـــیر جهاددانش مس
ـــال  ـــات امس ـــار اقدام ـــه آث ـــان این ک ـــا بی ـــاه ب ـــتان کرمانش ـــدگان اس ـــع نماین ـــو مجم عض
در بحـــث توســـعه دانش بنیان هـــا در ســـال های آتـــی خـــود را نشـــان می دهـــد گفـــت: 
هـــر اقدامـــی کـــه امـــروز جهاددانشـــگاهی در مســـیر توســـعه دانش بنیان هـــا بـــردارد 
قطعـــا بـــرکات آن در ســـال های آینـــده مشـــخص خواهـــد شـــد و ایـــن امـــر نیازمنـــد 

ـــت. ـــان اس ـــت زم گذش
ـــار  ـــزود: در کن ـــرد و اف ـــاره ک ـــم اش ـــال ه ـــعار امس ـــر ش ـــای دیگ ـــه بخش ه ـــدری ب حی
بحـــث دانش بنیان هـــا، مقـــام معظـــم رهبـــری تاکیـــد ویـــژه ای هـــم بـــر بحـــث تولیـــد 
و اشـــتغال دارنـــد و جهاددانشـــگاهی در ایـــن دو زمینـــه هـــم می توانـــد موثـــر بـــوده و 

ـــردارد. ـــش ب ـــد دان ـــازی و تولی ـــق فرهنگ س ـــتغال را از طری ـــد و اش ـــع تولی موان
ـــر رابطـــه خـــوب مجلـــس و جهاددانشـــگاهی گفـــت:  ـــد ب ـــا تاکی ـــده مجلـــس ب ـــن نماین ای

قطعـــا مجلـــس حامـــی نهادهـــای علمـــی کشـــور اســـت و از هیـــچ حمایتـــی در ایـــن زمینـــه 
ــه  ــی را بـ ــود، طرح هایـ ــای خـ ــبرد برنامه هـ ــرای پیشـ ــد بـ ــد و می توانـ ــغ نمی کنـ دریـ

ـــرد. ـــم ک ـــت خواهی ـــکان از آن حمای ـــد ام ـــا ح ـــا ت ـــد و قطع ـــه کن ـــس ارای مجل
ــت  ــب تقویـ ــه موجـ ــواردی را کـ ــد مـ ــت می توانـ ــن دولـ ــت: همچنیـ ــدری گفـ حیـ
ــا در  ــد و یـ ــنهاد کنـ ــد و پیشـ ــس بخواهـ ــود از مجلـ ــگاهی می شـ ــرد جهاددانشـ عملکـ

قالـــب الیحـــه بـــه مجلـــس ارایـــه کنـــد و قطعـــا از آن حمایـــت خواهیـــم کـــرد.

■□■

ارایه خدمات ارزنده علمی 
و پژوهشی از دستاوردهای 

جهاددانشگاهی است

ـــتیاری،  ـــارک، دش ـــار، کن ـــه چابه ـــوزه انتخابی ـــردم ح ـــده م ـــعیدی نماین ـــن س معین الدی
ـــی،  ـــای علم ـــت: حرکت ه ـــورای اســـامی گف ـــس ش ـــاد در مجل ـــد، نیکشـــهر و زرآب قصـــر قن
ــوزی  ــرفت علم آمـ ــعه پیشـ ــی در توسـ ــد و بالندگـ ــرآغاز رشـ ــی سـ ــاوری و پژوهشـ فنـ
در جهاددانشـــگاهی اســـت و ایـــن مســـیر تحقـــق پیـــدا نمی کننـــد جـــز همراهـــی و 

ـــی. ـــاد انقاب ـــن نه ـــا ای ـــری ب همفک
ـــهر  ـــد، نیکش ـــر قن ـــتیاری، قص ـــارک، دش ـــار، کن ـــه چابه ـــوزه انتخابی ـــردم ح ـــده م نماین
ـــاد در مجلـــس شـــورای اســـامی گفـــت: آمـــوزش، تحقیقـــات علم آمـــوزی  و زرآب
ـــبختانه  ـــه خوش ـــت ک ـــور اس ـــردی در کش ـــی و راهب ـــت علم ـــرآغاز موفقی ـــاوری س خودب
جهاددانشـــگاهی بـــا رویکـــرد توســـعه علمـــی کشـــور بـــا روحیـــه جهـــادی و انقابـــی 

توانســـته اســـت گام مهمـــی در ایـــن عرصـــه بـــردارد.
وی افـــزود: تـــوان ملـــی و تخصصـــی ارایـــه خدمـــات ارزنـــده علمـــی و پژوهشـــی و 
ـــت و  ـــور اس ـــی در کش ـــی و آموزش ـــاد علم ـــن نه ـــتاوردهای ای ـــور از دس ـــاوری در کش فن
ـــا  ـــه ب ـــد البت ـــتان و ص ـــتان و بلوچس ـــروم سیس ـــق مح ـــای مناط ـــری از ظرفیت ه بهره گی
ـــیری  ـــان مس ـــد و هم ـــد ش ـــش خواه ـــگ و رضایت بخ ـــش پُررن ـــراوان نق ـــیل های ف پتانس

ـــته اند. ـــراوان داش ـــد ف ـــاره و تاکی ـــه آن اش ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ـــود ک ـــد ب خواه
ســـعیدی بیـــان کـــرد: جهاددانشـــگاهی در حـــوزه ســـواحل مُکـــران بـــرای رشـــد و 
توســـعه علمـــی و پژوهشـــی بـــا توجـــه بـــه شـــعار ســـال کـــه رهبـــر معظـــم انقـــاب 
ــه  ــد، بلکـ ــات نباشـ ــط در تبلیغـ ــال فقـ ــعار سـ ــته اند شـ ــه آن داشـ ــراوان بـ ــد فـ تاکیـ
ـــه  ـــگاهی وارد عرص ـــت جهاددانش ـــاز اس ـــس نی ـــود پ ـــادی کار ش ـــی و جه ـــورت علم به ص
عمـــل شـــود و طرح هـــای علمـــی و دانش بنیـــان در ایـــن خطـــه از کشـــور عزیزمـــان 

ایـــران را اجرایـــی کنـــد.
ـــت  ـــارات مل ـــر افتخ ـــه ب ـــگاهی همیش ـــتاوردهای جهاددانش ـــدوارم دس ـــت: امی وی گف
ـــره اش  ـــا ثم ـــود قطع ـــام ش ـــی انج ـــاش و حرکت ـــا ت ـــر ج ـــود و ه ـــزوده ش ـــران اف ـــز ای عزی
ـــه  ـــمند جهاددانشـــگاهی توج ـــای ارزش ـــاب اســـت و کاره ـــام و انق ـــن نظ ـــردم و ای ـــرای م ب

ـــت. ـــد اس ـــای خداون ـــرای رض ـــت و کار ب ـــه معنوی ب
نماینـــده چابهـــار اظهـــار کـــرد: مســـیر موفـــق جهاددانشـــگاهی اســـتفاده از 

اســـت. برخـــوردار  و کـــم  مناطـــق محـــروم  ظرفیت هـــای آن در 

 خدمات جهاددانشگاهی در حوزه 

پزشکی افتخارآفرین است

دکتـــر ســـید محمـــد پـــاک مهـــر نایـــب رییـــس کمیســـیون بهداشـــت، درمـــان و 
ــوزه  ــگاهی در حـ ــات جهاددانشـ ــامی، خدمـ ــورای اسـ ــکی مجلـــس شـ ــوزش پزشـ آمـ

درمانـــی را نویـــن و افتخارآفریـــن خوانـــد.
ـــورای  ـــس ش ـــکی مجل ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم ـــیون بهداش ـــس کمیس ـــب ریی نای
ـــگاهی  ـــور در جهاددانش ـــا حض ـــگاهی، ب ـــیس جهاددانش ـــالروز تاس ـــتانه س ـــامی، در آس اس
ـــرطان  ـــان س ـــد )درم ـــکده معتم ـــه از پژوهش ـــدی ک ـــه بازدی ـــاره ب ـــا اش ـــمالی ب ـــان ش خراس
ـــری از  ـــا بهره گی ـــز ب ـــن مرک ـــرد: در ای ـــار ک ـــت، اظه ـــته اس ـــگاهی داش ـــتان( جهاددانش پس

شـــیوه های نویـــن خدمـــات خوبـــی ارایـــه می شـــود کـــه افتخارآفریـــن اســـت.
ــوان  ــا را بانـ ــور مـ ــت کشـ ــد جمعیـ ــه ۵۰ درصـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ وی افـ
تشـــکیل می دهنـــد، یکـــی از بیماری هایـــی کـــه ایـــن قشـــر را گرفتـــار کـــرده اســـت 
و متاســـفانه ســـن ابتـــا بـــه آن، از ۵۰ ســـال بـــه 3۰ و ۴۰ ســـال کاهش یافتـــه اســـت، 
ـــاری،  ـــن بیم ـــان ای ـــه و درم ـــرای مقابل ـــدی ب ـــدم ورود ج ـــه ع ـــت ک ـــتان اس ـــرطان پس س
ــه  ــتان هایی کـ ــی از اسـ ــفانه یکـ ــد. متاسـ ــرار می دهـ ــر قـ ــت تاثیـ ــا را تحـ خانواده هـ
نســـبت بـــه میانگیـــن کشـــوری ابتـــا بـــه ایـــن بیمـــاری، وضعیـــت خوبـــی نـــدارد 

خراســـان شـــمالی اســـت.
نماینـــده پنـــج شهرســـتان خراســـان شـــمالی در مجلـــس شـــورای اســـامی اظهـــار 
کـــرد: ظرفیـــت بســـیار ارزشـــمندی در جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد؛ هـــم در زمینـــه 
ـــی،  ـــر رادیوتراپ ـــاوه ب ـــه ع ـــتان ک ـــرطان پس ـــان س ـــم درم ـــخیص و ه ـــم تش ـــری، ه غربالگ
ـــایر  ـــی و س ـــی، ژن درمان ـــلول درمان ـــروزه س ـــرجیکال، ام ـــای س ـــیمی درمانی و درمان ه ش
ـــن  ـــی از ای ـــه برخ ـــود ک ـــرده می ش ـــان به کارب ـــرای درم ـــا ب ـــم در دنی ـــن ه ـــای نوی روش ه

خدمـــات در جهاددانشـــگاهی انجـــام می شـــود و از افتخـــارات اســـت.
ـــه  ـــنهادی از ناحی ـــه ۱۴۰۱ پیش ـــون بودج ـــتا، در قان ـــن راس ـــت: در ای ـــر گف ـــاک مه پ
کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان مطـــرح شـــد و در آنجـــا شـــرط کردیـــم کـــه اســـتان 
خراســـان شـــمالی نیـــز یکـــی از اســـتان های اولویـــت دار بـــرای راه انـــدازی ایـــن مرکـــز 
ـــز در ۱۱  ـــن مرک ـــدازی ای ـــرای راه ان ـــار ب ـــان اعتب ـــارد توم ـــش از ۸۰ میلی ـــه بی ـــد ک باش

ـــد. ـــوب ش ـــه ۱۴۰۱ مص ـــون بودج ـــتان در قان اس
ـــرایط  ـــه و ش ـــاری در جامع ـــن بیم ـــیوع ای ـــرت و ش ـــه کث ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب وی ادام
ـــان  ـــگام و درم ـــخیص زودهن ـــری، تش ـــز غربالگ ـــدازی مرک ـــمالی، راه ان ـــان ش ـــتان خراس اس

ـــت. ـــا اس ـــتان و خانواده ه ـــوان اس ـــه بان ـــی ب ـــتان، خدمت ـــرطان پس س
پـــاک مهـــر گفـــت: راه انـــدازی چنیـــن مرکـــزی و تامیـــن ســـاختمان و تجهیـــزات 
بـــا ۸ میلیـــارد تومـــان، امکان پذیـــر نیســـت و در زمینـــه درمـــان نیـــز بـــرای تامیـــن و 
ـــل،  ـــن دلی ـــه همی ـــت، ب ـــاز اس ـــورد نی ـــی م ـــای مضاعف ـــل و... هزینه ه ـــاق عم ـــز ات تجهی
ـــتان  ـــه اس ـــوری ب ـــت جمه ـــت و ریاس ـــت دول ـــفر هیئ ـــار آن از س ـــن اعتب ـــه تامی ـــک ب کم

ـــت. ـــرار گرف ـــتور کار ق در دس
نماینـــده مـــردم شهرســـتان های بجنـــورد، مانـــه و ســـملقان، راز و جـــرگان، گرمـــه 
ـــوری  ـــت جمه ـــفر ریاس ـــا در س ـــرد: ام ـــد ک ـــامی تاکی ـــورای اس ـــس ش ـــرم در مجل و جاج
ـــدی  ـــات بع ـــذا در جلس ـــد ل ـــن نش ـــر گرفت ـــوع در نظ ـــن موض ـــرای ای ـــاری ب ـــفانه اعتب متاس
ـــوع  ـــن موض ـــر ای ـــد ب ـــزار ش ـــوری برگ ـــت جمه ـــی ریاس ـــاون اجرای ـــور مع ـــا حض ـــه ب ک
ـــار آن  ـــن اعتب ـــه تامی ـــک ب ـــز و کم ـــن مرک ـــاد ای ـــرورت ایج ـــر ض ـــرده و ب ـــیار ک ـــرار بس اص

ـــردم. ـــد ک ـــفر، تاکی ـــات س ـــب مصوب در قال
ـــت  ـــی ریاس ـــاون اجرای ـــا مع ـــد ت ـــبب ش ـــه س ـــن جلس ـــم در ای ـــه داد: تاکیدات وی ادام
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جمهـــوری، ۱۰ میلیـــارد تومـــان بـــرای راه انـــدازی مرکـــز تشـــخیص زودهنـــگام، 
غربالگـــری، جراحـــی و درمـــان ســـرطان پســـتان در اســـتان پیش بینـــی کنـــد تـــا در 

مصوبـــات ســـفر قـــرار بگیـــرد.
وی افـــزود: خوشـــبختانه جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی از فضـــا و ســـاختمان 
ـــی  ـــروی فن ـــزات و نی ـــه تجهی ـــون ب ـــت و اکن ـــوردار اس ـــز برخ ـــن مرک ـــدازی ای ـــرای راه ان ب
ـــوم پزشـــکی و بخـــش  ـــه کمـــک دانشـــگاه عل ـــی ب ـــروی فن ـــن نی ـــرای تامی ـــه ب ـــاز دارد ک نی

ـــت. ـــاز اس ـــی نی خصوص
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــمالی در مجلـ ــان شـ ــتان خراسـ ــردم ۵ شهرسـ ــده مـ نماینـ
ـــان  ـــتان زن ـــرطان پس ـــان س ـــری و درم ـــز غربالگ ـــا مرک ـــت ت ـــن اس ـــا ای ـــاش م ـــت: ت گف
ـــدازی  ـــه راه ان ـــد ک ـــور باش ـــتان کش ـــن ۱۱ اس ـــز بی ـــتین مرک ـــمالی، نخس ـــان ش در خراس

می شـــود.
 ■□■

جهاددانشگاهی زمینه بروز شکوفایی 
علمی و فناورانه را در کشور فراهم 

کرده است

روح اهلل حضـــرت پـــور نماینـــده مـــردم ارومیـــه در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا 
ـــوان  ـــران ج ـــوآوران و مبتک ـــع ن ـــرای تجم ـــی ب ـــگاهی محل ـــه جهاددانش ـــه این ک ـــاره ب اش
ـــان  ـــه جوان ـــاد ب ـــا اعتم ـــون ب ـــی تاکن ـــاد انقاب ـــن نه ـــرد: ای ـــار ک ـــت، اظه ـــگر اس و پژوهش
ـــن  ـــه در ای ـــرده اســـت ک ـــه را در کشـــور فراهـــم ک ـــروز شـــکوفایی علمـــی و فناوران ـــه ب زمین

راســـتا بایـــد از فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی حمایـــت الزم صـــورت گیـــرد.
نماینـــده مـــردم ارومیـــه در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره بـــه توفیقـــات 
ـــن  ـــاق ای ـــای خ ـــط نیروه ـــیاری توس ـــای بس ـــون موفقیت ه ـــزود: تاکن ـــگاهی اف جهاددانش
ـــتودنی  ـــات س ـــه اقدام ـــاروری از جمل ـــان ناب ـــان و درم ـــه روی ـــده ک ـــب ش ـــه کس مجموع

جهاددانشـــگاهی اســـت.
ــوآوران و  ــع نـ ــرای تجمـ ــی بـ ــگاهی محلـ ــه جهاددانشـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
مبتکـــران جـــوان و پژوهشـــگر اســـت، اظهـــار کـــرد: ایـــن نهـــاد انقابـــی تاکنـــون بـــا 
اعتمـــاد بـــه جوانـــان زمینـــه بـــروز شـــکوفایی علمـــی و فناورانـــه را در کشـــور فراهـــم 
ـــت الزم  ـــگاهی حمای ـــای جهاددانش ـــد از فعالیت ه ـــتا بای ـــن راس ـــه در ای ـــت ک ـــرده اس ک

صـــورت گیـــرد.
ایـــن نماینـــده خانـــه ملـــت بـــا بیـــان این کـــه جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی 
ـــن  ـــات ای ـــان و اقدام ـــرکت های دانش بنی ـــق ش ـــتان از طری ـــعه اس ـــتای توس ـــز در راس نی
ـــد  ـــا بای ـــات و فعالیت ه ـــه اقدام ـــزود: کلی ـــت، اف ـــیده اس ـــوش درخش ـــاور خ ـــای فن واحده
بـــر اســـاس نیازســـنجی از منطقـــه انجـــام شـــود تـــا بـــا تاثیـــر فعالیت هـــا و اقدامـــات 

ـــود. ـــم ش ـــد فراه ـــتر رش ـــده بس ـــام ش انج
ــزاری  ــا برگـ ــی بـ ــان غربـ ــگاهی آذربایجـ ــرد: جهاددانشـ ــار کـ ــور اظهـ ــرت پـ حضـ
دوره هـــای آموزشـــی و آزمون هـــای دســـتگاه های اجرایـــی در راســـتای مهـــارت افزایـــی 

بیـــن کارکنـــان گام برداشـــته اســـت.
وی گفـــت: جهاددانشـــگاهی واژه ای مرکـــب از جهـــاد و دانشـــگاه اســـت و جهـــادی 
عمـــل کـــردن نیروهـــای جهاددانشـــگاهی از وجـــوه تمایـــز ایـــن نهـــاد در مقایســـه بـــا 

ــت. ــازمان ها اسـ ــا و سـ ــایر ارگان هـ سـ

جهاددانشگاهی در مسایل 
دانش بنیان پیشران و خط شکن است

ـــران و  ـــه پیش ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی ـــس ب ـــی در مجل ـــده بندرانزل ـــی نماین ـــد دنیامال احم
خط شـــکن بـــودن جهاددانشـــگاهی در حـــوزه مســـایل دانش بنیـــان بســـیار بـــه چشـــم 
می خـــورد، گفـــت: جهاددانشـــگاهی یکـــی از مجموعه هـــای موفـــق کشـــور اســـت و در 

بســـیاری از مســـایلی کـــه بـــاور نداشـــتیم خودمـــان می توانیـــم، خط شـــکن بـــود.
ـــی  ـــاد انقاب ـــن نه ـــکیل ای ـــدف از تش ـــرد: ه ـــار ک ـــس اظه ـــی در مجل ـــده بندرانزل نماین
ـــی  ـــتگاه های اجرای ـــت و دس ـــا صنع ـــاط ب ـــور، ارتب ـــگاه های کش ـــت دانش ـــتفاده از ظرفی اس

ـــود. ب
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه جهاددانشـــگاهی از ابتـــدای تشـــکیل در بســـیاری از ایـــن 
حوزه هـــا وارد شـــد و اقدامـــات بســـیار خوبـــی انجـــام داد، افـــزود: به درســـتی می تـــوان 
ـــور و  ـــان کش ـــث دانش بنی ـــیاری از مباح ـــران بس ـــگاهی پیش ـــه جهاددانش ـــرد ک ـــوان ک عن

ــود. ــای مختلـــف بـ ــازی در بخش هـ ــوزه بومی سـ حـ
ـــته  ـــی داش ـــاد انقاب ـــن نه ـــات ای ـــی در اقدام ـــک بررس ـــر ی ـــرد: اگ ـــح ک ـــی تصری دنیامال
باشـــیم می تـــوان گفـــت کـــه جهاددانشـــگاهی یکـــی از مجموعه هـــای موفـــق کشـــور 
ــم،  ــان می توانیـ ــتیم خودمـ ــاور نداشـ ــه بـ ــائلی کـ ــیاری از مسـ ــت و در بسـ ــوده اسـ بـ

ــت. ــوده اسـ ــکن بـ خط شـ
ـــگاهی در  ـــودن جهاددانش ـــکن ب ـــودن و خط ش ـــران ب ـــه پیش ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی وی ب
حـــوزه مســـایل دانش بنیـــان بســـیار بـــه چشـــم می خـــورد، گفـــت: جهاددانشـــگاهی در 
ـــوردار  ـــی برخ ـــیار باالی ـــت بس ـــم از ظرفی ـــاز ه ـــا ب ـــرده ام ـــل ک ـــق عم ـــا موف ـــن حوزه ه ای
اســـت کـــه امیدواریـــم از ایـــن ظرفیـــت در حوزه هـــای مختلـــف مخصوصـــا در انـــرژی، 
ــکی  ــزات پزشـ ــائل و تجهیـ ــا مسـ ــط بـ ــات مرتبـ ــی موضوعـ ــی و حتـ ــل ریلـ حمل ونقـ

ـــم. ـــتر ببینی بیش
ــن  ــان ایـ ــا بیـ ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ ــی در مجلـ ــتان بندرانزلـ ــده شهرسـ نماینـ
کـــه خوشـــبختانه در درمـــان نابـــاروری و مســـایل پزشـــکی مجموعـــه کارهایـــی کـــه 
ـــات  ـــن اقدام ـــه ای ـــم ک ـــرد: امیدواری ـــح ک ـــود، تصری جهاددانشـــگاهی انجـــام داده برجســـته ب

همچنـــان ادامـــه داشـــته باشـــد.
وی در خصـــوص توجـــه جهاددانشـــگاهی بـــه اســـتفاده از نیـــروی جـــوان و نخبـــه 
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــط مق ـــام توس ـــی نظ ـــت های کل ـــاغ سیاس ـــه اب ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب اف
ـــا  ـــه طبیعت ـــان نخب ـــتفاده از جوان ـــه در اس ـــای دانش پای ـــن مجموعه ه ـــتگاه ها همچنی دس
ـــه  ـــی ک ـــیاری از جوان های ـــوده و بس ـــتاز ب ـــاله پیش ـــن مس ـــیار در ای ـــگاهی بس جهاددانش
ـــان  ـــروع فعالیتش ـــد ش ـــام می دهن ـــته انج ـــای برجس ـــف کاره ـــای مختل ـــروز در بخش ه ام

ـــت. ـــوده اس ـــگاهی ب از جهاددانش
دنیامالـــی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش جهاددانشـــگاهی در تحقـــق شـــعار ســـال گفـــت: 
جهاددانشـــگاهی در تولیـــد دانش بنیـــان اثرگـــذار بـــوده و جـــزو اولیـــن مجموعه هایـــی 
ـــذار  ـــز اثرگ ـــال نی ـــعار س ـــق ش ـــا در تحق ـــرده و قطع ـــاد ک ـــا را ایج ـــن فض ـــه ای ـــوده ک ب

ـــود. ـــد ب خواه
ـــگاهی  ـــان از جهاددانش ـــر دانش بنی ـــرد: تفک ـــد ک ـــس تاکی ـــی در مجل ـــده بندرانزل نماین
ـــمندی در  ـــات ارزش ـــم اقدام ـــه می بینی ـــت ک ـــه اس ـــار ده ـــش از چه ـــده و بی ـــتخراج ش اس
حوزه هـــای مختلفـــی از جملـــه انـــرژی توســـط جوانـــان جهاددانشـــگاهی انجـــام شـــده 

ـــی دارد. ـــل قبول ـــان و قاب ـــه درخش ـــوزه کارنام ـــن ح ـــت و در ای اس

جهاددانشگاهی نهادی پیشرو در 
نیازسنجی جامعه

محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسامی با اشاره 
است، گفت: جهاددانشگاهی،  نیازسنجی جامعه  در  پیشرو  نهادی  این که جهاددانشگاهی  به 
نشان داده است که یکی از نهادهای موفق برآمده از انقاب اسامی است که امروز، گستره 

بزرگ جامعه در حوزه های مورد نیاز و روزآمدترین نیازها، میدان عمل آن قرار گرفته است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسامی، با اشاره به این که 
بنده  از سوی  تلفیق  پیشنهاد حدود ۴ طرح جهاددانشگاهی خراسان شمالی در کمیسیون 
ثبت شد، اظهار کرد: برای جذب اعتبارات و حمایت از طرح های جهاددانشگاهی در کمیسیون 
تلفیق به جد پیگیری شد و توانستیم در کمیسیون تلفیق ۱3 میلیارد اعتبار برای دو طرح 

اساسی استان مصوب کنیم.
وی با بیان این که طرح های اصاح نژاد اسب اصیل ترکمن و مرکز درمانی سرطان برست 
از نیازهای جدی استان محسوب می شود، بیان کرد: این دو طرح در کمیسیون تلفیق ردیف 
اعتباری دارند و انتظار اجرای هرچه زودتر طرح ها را داریم تا مردم استان از خدمات این دو 

مرکز به خوبی بهره مند شوند.
و  دستگاه ها  تمام  که  این  بر  تاکید  با  اسامی  شورای  مجلس  در  بجنورد  مردم  نماینده 
ارگان ها باید در طرح های خود نیازهای اولویت دار استان را در نظر بگیرند، اضافه کرد: اگر 
اولویت همه دستگاه ها نیازهای استان باشد به طور قطع مسیر توسعه استان سرعت بیشتری 

پیدا می کند.
کرد:  تصریح  اسامی  شورای  مجلس  فناوری  و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  عضو 
جهاددانشگاهی، نشان داده است که یکی از نهادهای موفق برآمده از انقاب اسامی است که 
گر چه خاستگاه آن، پهنه دانشگاه بوده است ولی امروز، گستره بزرگ جامعه در حوزه های 

مورد نیاز و روزآمدترین نیازها، میدان عمل آن قرار گرفته است.
وی با بیان این که از روز اول حضور بنده در مجلس شورای اسامی تاکید کرده ام که باید 
به جهاددانشگاهی خراسان شمالی از سوی مسئوالن استانی و کشوری توجه شود، ادامه داد: 
تا امروز نیز تاش کردیم که جهاددانشگاهی استان از ردیف اعتباری مجلس شورای اسامی 

و سفر ریاست جمهوری به استان محروم نماند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسامی در پایان تصریح کرد: ظرفیت های خوبی 
در جهاددانشگاهی وجود دارد که انتظار داریم این ظرفیت های ملی در استان نیز ایجاد شود 

و مردم خراسان شمالی و استان های هم جوار نیز از خدمات جهاددانشگاهی بهره مند شوند.

■□■

تالش موفق جهاددانشگاهی برای 
ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش

حجت االسام والمســـلمین موســـی احمـــدی نماینـــده مـــردم کنـــگان، دیـــر، جـــم و 
ـــا  ـــع ب ـــور از موان ـــاد عب ـــگاهی نم ـــت: جهاددانش ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش ـــلویه در مجل عس
ـــان و  ـــرکت های دانش بنی ـــاد ش ـــا در ایج ـــن نهاده ـــت ای ـــت، اهمی ـــی اس ـــوان ایران ـــاور ت ب

ـــت. ـــیده نیس ـــی پوش ـــر کس ـــش ب ـــر دان ـــی ب ـــاد مبتن ـــع آن اقتص به تب
نماینـــده مـــردم کنـــگان، دیـــر، جـــم و عســـلویه در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا 

بیـــان این کـــه جهاددانشـــگاهی نمـــاد عبـــور از موانـــع بـــا بـــاور تـــوان ایرانـــی اســـت، 
ـــم  ـــش مه ـــتان ها نق ـــام اس ـــی در تم ـــتاب ده ـــوآوری و ش ـــز ن ـــاد مراک ـــرد: ایج ـــار ک اظه
جهاددانشـــگاهی را در تحقـــق اقتصـــاد دانش بنیـــان و شـــعار ســـال یـــادآور می شـــود.
ــگاهی،  ــای جهاددانشـ ــات و فعالیت هـ ــتردگی خدمـ ــوع و گسـ ــا تنـ ــه بـ وی در رابطـ
ـــع  ـــد، توزی ـــه در آن تولی ـــت ک ـــی اس ـــاد نوین ـــان اقتص ـــاد دانش بنی ـــرد: اقتص ـــح ک تصری
و اســـتفاده از دانـــش، منبـــع اصلـــی رشـــد و ایجـــاد ثـــروت اســـت. موتـــور محـــرک 
ــی  ــور هم افزایـ ــه به منظـ ــتند کـ ــان هسـ ــرکت های دانش بنیـ ــی شـ ــن اقتصادهایـ چنیـ
ـــادی  ـــی و اقتص ـــداف علم ـــق اه ـــش، تحق ـــر دان ـــی ب ـــاد مبتن ـــعه اقتص ـــروت، توس ـــم و ث عل
و همچنیـــن تجاری ســـازی نتایـــج تحقیـــق و توســـعه در حـــوزه فنـــاوری شـــکل 

می گیرنـــد.
نماینـــده مـــردم کنـــگان، دیـــر، جـــم و عســـلویه در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا 
ـــاد  ـــا در ایج ـــن نهاده ـــت ای ـــرد: اهمی ـــوان ک ـــعه ای عن ـــای توس ـــش نهاده ـــه نق ـــاره ب اش
شـــرکت های دانش بنیـــان و به تبـــع آن اقتصـــاد مبتنـــی بـــر دانـــش بـــر کســـی 
پوشـــیده نیســـت و بـــر همیـــن اســـاس جهاددانشـــگاهی به عنـــوان یک نهـــاد واســـط 
و توســـعه محـــور بـــا دارا بـــودن زیســـت بوم نـــوآوری و فنـــاوری مختـــص بـــه خـــود 
ـــروت در  ـــق ث ـــن خل ـــاوری و همچنی ـــعه فن ـــوآوری توس ـــاد ن ـــی در ایج ـــیار مهم ـــش بس نق

راســـتای ایجـــاد اقتصـــاد مبتنـــی بـــر دانـــش و بهـــره وری و کارایـــی دارا اســـت.
ــتردگی  ــوع و گسـ ــر تنـ ــد بـ ــا تاکیـ ــدی بـ ــی احمـ ــلمین موسـ حجت االسام والمسـ
ـــوآوری،  ـــه ن ـــژه ب ـــگاه وی ـــا ن ـــگاهی ب ـــرد: جهاددانش ـــان ک ـــگاهی بی ـــای جهاددانش فعالیت ه
کارآفرینـــی و تشـــکیل شـــرکت های دانش بنیـــان و در راســـتای تحقـــق اقتصـــاد 

ــر دوش دارد. ــم را بـ ــی عظیـ ــعه ای ماموریتـ ــان توسـ دانش بنیـ
وی ادامه داد: اقتصاد دانش بنیان و سوی گیری تمامی فعالیت های جهاددانشگاهی معطوف 
بر اقتصاد مبتنی بر کارایی و دانش، باید مورد توجه مدیران کان این مجموعه قرار گیرد که 

پیش از این موضوع اقتصاد دانش بنیان کمتر مورد توجه مدیران قرار گرفته بود.
جهاددانشگاهی  مأموریت  توسعه  این که  بیان  با  بوشهر  استان  جنوب  مردم  نماینده 
به عنوان یک راهبرد اصلی باید مد نظر قرار گیرد، افزود: توسعه کیفی و تغییر در فرآیندهای 
شرکت های فناور و دانش بنیانی که در پارک ها و مراکز روز جهاددانشگاهی مشغول به فعالیت 

هستند در راستای افزایش اثربخشی و کارایی در دستور کار قرار بگیرد.
توانمندسازی  با  می توانیم  ما  کرد:  اظهار  احمدی  موسی  حجت االسام والمسلمین 
جهاددانشگاهی با توجه به نیازمندی های منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی و شمالی، خدماتی 
برای استقرار شرکت ها در پارک ها و مراکز رشد ارایه کرده و در تمامی ساختارهای حمایتی 
عاوه بر ارایه فضای فیزیکی و تجهیزات اداری و ... برای رشد و توسعه کسب وکارهای نوپا با 

این سازمان همکاری کنیم.
از  استفاده  با  می تواند  جهاددانشگاهی  کرد:  تصریح  بوشهر  استان  جنوب  مردم  نماینده 
منتورهای  از طریق  شرکت های تحت حمایت خدماتی همچون مشاوره کسب وکار، هدایت 
شبکه  و  بازار  توسعه  شرکت ها،  فعالیت  زمینه  با  مرتبط  تخصصی  آموزش های  ارایه  خبره، 
ارایه دهد و محصوالت متناسب با ظرفیت های منطقه همچون گردشگری، شیات، گیاهان 

دارویی را تولید کند.
و  سیاست ها  از  یکی  که  کرد  امیدواری  اظهار  احمدی  موسی  حجت االسام والمسلمین 
برای توسعه فناوری های جهاددانشگاهی  برنامه های اصلی جهاددانشگاهی در سال های آتی 
اجرایی  و  راهبردی  رشد  مراکز  و  پارک ها  در  مستقر  و  دانش بنیان  شرکت های  همکاری  با 
است تا ضمن افزایش چابکی و سرعت اجرا موجبات رشد و توسعه بخش خصوصی و کاهش 
هزینه های تمام شده طرح را فراهم کنند؛ لذا بنده به این باور مثبت با همه توان به نوبه خود 
از این مجموعه در تمام ابعاد، جهت توسعه فناوری ها و اجرای طرح های منحصربه فرد آن در 

کشور همکاری خواهم کرد.



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

18
ه8

مار
│ش

وم
و س

ت 
یس

ل ب
سا

هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

62

w
w

w.
ac

ec
r.a

c.
ir

63
سخــن 
نگاشت

توان جهاددانشگاهی
 در ساماندهی اختراعات، 

خالقیت ها و ابتکارات جوانان

کرد:  اظهار  اسامی  شورای  مجلس  در  ساری  مردم  نماینده  کارنامی  بابایی  علی 
جهاددانشگاهی یکی از شاخصه های بسیار مثبت نظام جمهوری اسامی ایران بوده که تقریبا 
به صورت فرابخشی به دنبال این است که اختراعات، خاقیت ها و ابتکارات جوان ها را با نگاهی 

دانش بنیان در کل کشور ساماندهی کند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسامی درباره جهاددانشگاهی و عملکردهای آن، 
گفت: جهاددانشگاهی یکی از شاخصه های بسیار مثبت نظام جمهوری اسامی ایران بوده که 
تقریبا به صورت فرابخشی به دنبال این است که اختراعات، خاقیت ها و ابتکارات جوان ها را با 

نگاهی دانش بنیان در کل کشور ساماندهی کند.
و  نخبگان  علمی،  مراکز  دانشگاه،  با  خوبی  ارتباط  جهاددانشگاهی  که  این  بیان  با  وی 
کشور  در  جهاددانشگاهی  کرد:  اظهار  دارد  پایدار  توسعه  طرح های  قالب  در  هدف  جامعه 
حوزه های  در  همچنین  و  هسته ای  بخش های  زیر  و  نانو  زمینه  در  را  خوبی  پیشرفت های 

مختلف جنین شناسی و ژنتیک داشته است.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسامی افزود: در حوزه های کارآفرینی و اشتغال زایی 
از ظرفیت های اشتغال و توسعه کسب وکارهای خرد، جهاددانشگاهی مطالعات و  و استفاده 

پژوهش های بسیار خوبی انجام داده است.
بابایی کارنامی افزود: شایستگی های جهاددانشگاهی در استفاده از ظرفیت های خدادادی 
کشور در سه حوزه کشاورزی، صنعت ومعدن و به ویژه خدمات، قابل ارزش گذاری و ستودنی 

است.
وی در پایان درباره اهمیت جهاددانشگاهی گفت: زیرساخت و توانی که جهاددانشگاهی 
با تخصص و تعهد دارد در کنار تاییدی که مقام معظم رهبری در اباغیه سیاست های کلی، 
اباغ کردند بیانگر این است که جهاددانشگاهی نقش پررنگی بعد از انقاب داشته و امیدواریم 

با تعامات جدی این نهاد در مازندران بتوانیم نقش پر رنگ آن را شاهد باشیم.

 ■□■

خدمات ماندگار جهاددانشگاهی در 
حوزه های صنعت و پژوهش

ـــت: جهاددانشـــگاهی  ـــس گف ـــردم مشگین شـــهر در مجل ـــده م ـــاس زاده نماین ـــود عب محم
به عنـــوان یکـــی از رویش هـــای انقـــاب و نهـــاد پیشـــگام در حـــوزه علمـــی پژوهشـــی، 
تحقیقاتـــی و صنعتـــی، خدمـــات مانـــدگار و قابـــل تقدیـــری در حوزه هـــای مختلـــف 

ـــت. ـــوده اس ـــه ب ـــه جامع ـــت ب ـــتای خدم ـــی در راس ـــه همگ ـــام داده ک انج
نماینـــده مـــردم مشگین شـــهر در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره بـــه 
برنامه هـــای موفـــق ایـــن مجموعـــه در اســـتان اردبیـــل گفـــت: ایجـــاد مرکـــز درمـــان 
نابـــاروری از اهـــم اقدامـــات جهاددانشـــگاهی در عرصـــه پزشـــکی اســـت و بســـیاری از 
ـــت آن  ـــداوم فعالی ـــد و ت ـــرار گرفته ان ـــان ق ـــت درم ـــز تح ـــن مرک ـــارور در ای ـــای ناب زوج ه

نیـــز بـــه شـــکل مناســـب در اســـتان پیـــش رفتـــه اســـت.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه ظرفیت های خدادادی 
این شهرستان نیازمند بهره گیری ویژه و ثروت اندوزی از آن است، تصریح کرد: استان اردبیل 
به خصوص شهرستان مشگین شهر ظرفیت ویژه ای برای اجرای طرح های جهاددانشگاهی در 
حوزه های مختلف از جمله گیاهان دارویی، گردشگری، کشاورزی، دام پروری و همچنین ایجاد 

صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی و باغی دارد.
عباس زاده ادامه داد: شهرستان مشگین شهر از تنوع گیاهان دارویی بسیار باالیی برخوردار 
است که برای ساماندهی آن می توان به ایجاد مراکز فرآوری و اسانس گیری این گیاهان با 
استفاده از ظرفیت جهاددانشگاهی اقدام کرد. امیدوارم با این اتفاق مبارک شاهد تحقق شعار 

سال و توجه ویژه به تولیدات دانش بنیان در سطح استان باشیم.
در  بیشتر  زیرساخت های  ایجاد  و  تحقیقاتی  کارهای  گسترش  و  توسعه  کرد:  اظهار  وی 
سطح استان و شهرستان ها مستلزم اهتمام دولت و مجلس است که مجلس با اهتمام جدی از 

طرح های جهاددانشگاهی در حوزه های مختلف تحقیقاتی حمایت می کند.
نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسامی به تاش های به عمل آمده و اقدامات 
همکاری  با  امیدوارم  کرد:  تصریح  و  اشاره  عرصه ها  تمام  در  استان  توسعه  برای  انجام یافته 
جهاددانشگاهی بتوانیم با بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل های استان در حوزه های مختلف همچون 
گردشگری، پزشکی، گیاهان دارویی و علی الخصوص اشتغال و اقتصاد به اهداف مورد نظر دست یابیم.
عباس زاده افزود: تمام طرح های مهم جهاددانشگاهی استان اردبیل مورد حمایت مجلس 
خواهد بود و در این زمینه با هدف مشترک تحقق شعار سال، تمهیدات الزم به کار گرفته 
این حیطه  در  مقام معظم رهبری  منویات  به  استانی  رفع دغدغه های  با  بتوانیم  تا  می شود 

جامه عمل بپوشانیم.

■□■
ضرورت توجه جدی به 

جهاددانشگاهی 
در برنامه هفتم توسعه

بهـــزاد علیـــزاده نماینـــده مـــردم ایـــام در مجلـــس شـــورای اســـامی گفـــت: در 
ـــد  ـــتانی بای ـــه اس ـــی و چ ـــطح مل ـــه در س ـــه چ ـــه و فناوران ـــای نوآوران ـــتای فعالیت ه راس
ـــبرد  ـــی در پیش ـــاد انقاب ـــن نه ـــه ای ـــدی ب ـــه ج ـــن توج ـــد و همچنی ـــگاهی را دی جهاددانش

برنامـــه هفتـــم توســـعه امـــری الزم اســـت.
نماینـــده مـــردم ایـــام در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان این کـــه 
ـــای  ـــوزش مهارت ه ـــطه آم ـــادی و به واس ـــی و جه ـــرد علم ـــک رویک ـــا ی ـــگاهی ب جهاددانش
ـــتی ها  ـــران کاس ـــزایی در جب ـــه س ـــش ب ـــت نق ـــته اس ـــی توانس ـــتغال و کارآفرین ـــی اش عموم
ـــرد:  ـــار ک ـــد، اظه ـــته باش ـــور داش ـــرفت کش ـــعه و پیش ـــبرد توس ـــا و پیش و عقب ماندگی ه
جهاددانشـــگاهی بـــا محوریـــت شـــعار »مـــا می توانیـــم« و بـــا تکیـــه بـــر بـــاور و تـــوان 
ملـــی و داخلـــی و تنـــوع خدماتـــش می توانـــد در امـــر خنثی ســـازی تحریم هـــا 

نقش آفرینـــی کنـــد.
ـــی  ـــکاری و هم افزای ـــزود: هم ـــامی اف ـــورای اس ـــس ش ـــام در مجل ـــتان ای ـــده اس نماین
دســـتگاه های اجرایـــی بـــا جهاددانشـــگاهی در راســـتای فعالیت هـــای نوآورانـــه و 
ـــدن و  ـــدگان در دی ـــا نماین ـــژه م ـــی و به وی ـــئوالن مل ـــت مس ـــن حمای ـــه و همچنی فناوران

توجـــه بـــه ایـــن نهـــاد به ویـــژه در برنامـــه هفتـــم توســـعه امـــری الزم اســـت.
ـــگاهی  ـــرد: جهاددانش ـــح ک ـــس تصری ـــاورزی مجل ـــیون کش ـــه کمیس ـــات رییس ـــو هی عض
به عنـــوان ســـمبل تولیـــد دانش بنیـــان و بـــا فعالیت هـــای چشـــمگیری کـــه در ایـــن 
عرصـــه دارد؛ می توانـــد به واســـطه نقش آفرینـــی در حـــوزه اقتصـــاد دانش بنیـــان و 
به تبـــع آن در راســـتای تحقـــق شـــعار ســـال و رونـــق کارآفرینـــی و اشـــتغال گام هـــای 

ـــردارد. ـــری را ب موث
ــه  ــر بـ ــان نظـ ــای دانش بنیـ ــرکت ها و قرارگاه هـ ــال شـ ــرد: به عنوان مثـ ــان کـ وی بیـ
ــش  ــازی بخـ ــمند سـ ــا هوشـ ــور بـ ــی کشـ ــت کم آبـ ــر و وضعیـ ــالی های اخیـ خشک سـ
ـــن  ـــد و نوی ـــای جدی ـــق روش ه ـــی از طری ـــه ســـمت کشـــاورزی علم ـــت ب کشـــاورزی و حرک
می توانـــد در تامیـــن خودکفایـــی، پایـــداری و امنیـــت غذایـــی کشـــور و تقویـــت بعـــد 

ـــند. ـــته باش ـــی داش ـــش پررنگ ـــاورزی نق ـــاد کش اقتص
ــت از  ــت و حمایـ ــیر تقویـ ــال از مسـ ــعار سـ ــق شـ ــک تحقـ ــت: بی شـ ــزاده گفـ علیـ
شـــرکت های دانش بنیـــان می گـــذرد و در ایـــن مســـیر نـــگاه و ارتبـــاط تعاملـــی 
ـــر  ـــی انکارناپذی ـــی )جهاددانشـــگاهی( ضرورت ـــاد انقاب ـــن نه ـــی و اســـتانی از ای مســـئوالن مل

ـــت. اس

■□■
 

نکته مثبت جهاددانشگاهی 
تمرکز بر نیروهای خالق است

ــر محمـــد ســـرگزی نماینـــده مـــردم زابـــل، زهـــک، نیمـــروز، هامـــون و  دکتـ
ـــه  ـــرو در مجموع ـــی و پیش ـــم، انقاب ـــاق، عال ـــای خ ـــر نیروه ـــز ب ـــت: تمرک ـــد گف هیرمن
ـــا  ـــه ضرورت ه ـــد از جمل ـــی متعه ـــت متخصصان ـــی از تربی ـــداق عین ـــگاهی، مص جهاددانش
ـــت جهاددانشـــگاهی  ـــه مثب ـــن نکت ـــوده و ای ـــی و علمـــی کشـــور ب ـــرم مدیریت ـــای مب و نیازه

ـــت. اس
ـــات و  ـــوزه تحقیق ـــگاهی در ح ـــدن جهاددانش ـــرو خوان ـــا پیش ـــرگزی ب ـــد س ـــر محم دکت
ـــای  ـــا و توانمندی ه ـــاس ظرفیت ه ـــر اس ـــم ب ـــود می دانی ـــه خ ـــرد: وظیف ـــان ک ـــاوری بی فن
ـــتان  ـــه اس ـــص را ب ـــش و تخص ـــن دان ـــال ای ـــکان انتق ـــور ام ـــگاهی در کان کش جهاددانش
فراهـــم نماییـــم و حمایت هـــای الزم را از پروژه هـــا و طرح هـــای جهاددانشـــگاهی 

ـــم داد. ـــام خواهی انج
ـــه جهاددانشـــگاهی  ـــده در مجموع ـــام ش ـــای انج ـــزود: فعالیت ه ـــل اف ـــردم زاب ـــده م نماین
ـــه  ـــیدن ب ـــاال در رس ـــدی ب ـــان از توانمن ـــینا، نش ـــان و ابن س ـــگاه های روی ـــه پژوهش از جمل

ـــی کشـــور دارد. ـــی ارزشـــمند در جهـــت پیشـــرفت و تعال اهداف
وی ادامـــه داد: انجـــام پـــروژه مجتمـــع تحقیقاتـــی و فـــرآوری گیاهـــان دارویـــی از 
ـــدازی  ـــرد و راه ان ـــورت پذی ـــه آن ص ـــی ب ـــه کاف ـــد توج ـــه بای ـــت ک ـــی س ـــه ضروریات جمل

ایـــن پـــروژه در منطقـــه سیســـتان می توانـــد گامـــی رو بـــه جلـــو محســـوب گـــردد.
ـــع  ـــی، مناب ـــان داروی ـــوزه گیاه ـــژه در ح ـــگاهی به وی ـــش جهاددانش ـــت: نق ـــرگزی گف س
ـــژاد  ـــاح ن ـــروری، اص ـــیات، دام پ ـــی، ش ـــواد غذای ـــاوری م ـــوم و فن ـــاک، عل ـــی، آب وخ طبیع
دام، نهـــال، نشـــاء و بـــذر، بیوتکنولـــوژی کشـــاورزی، کشـــاورزی هوشـــمند، طراحـــی و 

ســـاخت سیســـتم ها حائـــز اهمیـــت اســـت.
وی بـــا تاکیـــد بـــر ظرفیت هـــای بـــزرگ جهاددانشـــگاهی خصوصـــا در بحـــث 
خوداتکایـــی حـــوزه فنـــاوری ابـــراز امیـــدواری کـــرد ظرفیت هـــای بـــزرگ و بی نظیـــر 

جهاددانشـــگاهی بـــرای توســـعه کشـــور بـــه کار گرفتـــه شـــود.
ــی  ــاد علمـ ــن نهـ ــص ایـ ــش و تخصـ ــر دانـ ــه بـ ــا تکیـ ــرد: بـ ــان کـ ــرگزی بیـ سـ
شـــاخص های منفـــی ایـــن اســـتان را کـــه حاصـــل انباشـــت ســـال ها بی توجهـــی بـــه 
ـــم  ـــتان فراه ـــعه اس ـــه توس ـــر داده و زمین ـــد تغیی ـــت، بای ـــرزی س ـــم م ـــتان مه ـــن اس ای

کنیـــم.
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جهاددانشگاهی؛ موتور محرک 
چرخه فناوری کشور از تولید علم تا 

تجاری سازی

ـــگاهی  ـــت: جهاددانش ـــرخه گف ـــهر و س ـــمنان، مهدیش ـــردم س ـــده م ـــرو نماین ـــاس گل عب
ـــاوری،  ـــوزه فن ـــی در ح ـــیار خوب ـــتاوردهای بس ـــی، دس ـــق علم ـــاد موف ـــک نه ـــوان ی به عن

تولیـــد علـــم و تجاری ســـازی فنـــاوری بـــر عهـــده دارد و به خوبـــی انجـــام داده اســـت.
نماینـــده مـــردم ســـمنان افـــزود: وظیفـــه ایـــن نهـــاد، تبدیـــل علـــم بـــه فنـــاوری 
ــق  ــدات موفـ ــت و تولیـ ــل آن اسـ ــرد کامـ ــه کاربـ ــا مرحلـ ــاوری تـ ــازی فنـ و تجاری سـ
فناورانـــه ایـــن نهـــاد ماننـــد درمـــان نابـــاروری، ســـلول های بنیـــادی و انجـــام ســـلول 
ـــی،  ـــتنده های رادیوی ـــاخت فرس ـــف، طراحـــی و س ـــی مختل ـــای گیاه ـــد داروه ـــی، تولی درمان
دکل هـــای حفـــاری نفـــت، تولیـــد مته هـــای حفـــاری نفـــت و گاز، طراحـــی و ســـاخت 
ـــت. ـــاد اس ـــن نه ـــه ای ای ـــت حرف ـــوع فعالی ـــد ن ـــرو و... موی ـــای مت ـــش واگن ه ـــتم ران سیس
وی بـــا اشـــاره بـــه فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی به عنـــوان نهـــاد عمومـــی 
ـــت:  ـــرد و گف ـــد ک ـــه تاکی ـــاد در بودج ـــن نه ـــگاه ای ـــر جای ـــرورت تغیی ـــر ض ـــی، ب غیردولت
ــتقل در بودجـــه  ــتگاه سیاســـت گذار مسـ ــوان یـــک دسـ ــاد به عنـ الزم اســـت ایـــن نهـ

دیـــده شـــود.
نماینـــده مـــردم ســـمنان، مهدیشـــهر و ســـرخه بـــا اشـــاره بـــه ظرفیت هـــا و 
ــش  ــی و دانـ ــی علمـ ــت: توانایـ ــمنان گفـ ــتان سـ ــگاهی اسـ ــای جهاددانشـ توانمندی هـ
ــه  ــکار گرفتـ ــتان بـ ــعه اسـ ــت توسـ ــف در جهـ ــای مختلـ ــگاهی در حوزه هـ جهاددانشـ

می شـــود.
ـــطح  ـــم در س ـــای مه ـــت ه ـــام مأموری ـــال انج ـــه دنب ـــد ب ـــز بای ـــن مرک ـــزود: ای ـــرو اف گل
ـــد  ـــی باش ـــطح باالی ـــد در س ـــز بای ـــز نی ـــن مرک ـــده در ای ـــه ش ـــات ارای ـــد و خدم ـــی باش مل
ـــن  ـــی در اســـتان توســـعه باشـــیم و ای ـــای پژوهشـــی و تحقیقات ـــا شـــاهد توســـعه فعالیت ه ت
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نگاشت

ـــاری  ـــال ج ـــاءاهلل در س ـــم ان ش ـــاش کنی ـــد ت ـــت بای ـــن جه ـــرد، از همی ـــتاب گی ـــر ش ام
ـــود. ـــدازی ش ـــار الزم راه ان ـــن اعتب ـــت و تامی ـــا حمای ـــه ب ـــرح فناوران ـــن ط چندی

وی تصریـــح کـــرد: خوشـــبختانه جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان در اجـــرای 
طرح هـــای فناورانـــه ماننـــد قطـــب دام پـــروری شهرســـتان مهدیشـــهر، مرکـــز درمـــان 
ـــا  ـــی و ظرفیت ه ـــم تخصص ـــک تی ـــا ی ـــد و ب ـــت می کن ـــر حرک ـــیار جلوت ـــاروری و... بس ناب
ـــن  ـــت و در ای ـــا داده اس ـــن طرح ه ـــرای ای ـــه اج ـــی ب ـــتاب خوب ـــاال، ش ـــای ب و توانمندی ه

حـــوزه جهاددانشـــگاهی اســـتان پیش قـــدم اســـت.
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــر از تاش ه ـــن تقدی ـــرخه ضم ـــهر و س ـــمنان، مهدیش ـــده س نماین
ســـمنان بـــرای اجـــرای طـــرح ایجـــاد قطـــب دام پـــروری کشـــور در مهدیشـــهر گفـــت: 
ـــا  ـــیاری از طرح ه ـــم بس ـــمنان بتوانی ـــگاهی س ـــک جهاددانش ـــا کم ـــال و ب ـــم امس امیدواری
ـــگاهی  ـــور جهاددانش ـــانیم و از حض ـــرانجام برس ـــه س ـــده را ب ـــن مان ـــای روی زمی و پروژه ه

ـــرد. ـــم ب ـــره خواهی ـــروری به ـــب دام پ ـــاد قط ـــرح ایج ـــی ط ـــاور علم ـــوان مش به عن
ــی،  ــای دولتـ ــازمان ها و ترجمان هـ ــتگاه ها و سـ ــه دسـ ــت همـ ــزود: الزم اسـ وی افـ
همـــکاری، حمایـــت و مســـاعدت الزم بـــا جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان به عنـــوان 

ـــند. ـــته باش ـــرح داش ـــی ط ـــاور علم مش
گلـــرو ادامـــه داد: جهاددانشـــگاهی یکـــی از مهم تریـــن مراکـــز علمـــی، تحقیقاتـــی و 
ـــی  ـــای علم ـــا و طرح ه ـــی در پروژه ه ـــاد علم ـــن نه ـــور ای ـــت و حض ـــور اس ـــی کش پژوهش
ـــاش  ـــوط ت ـــران مرب ـــایر مدی ـــن و س ـــود، م ـــد ب ـــی خواه ـــیار خوب ـــتوانه بس ـــه، پش و فناوران
ـــور در  ـــروری کش ـــب دام پ ـــاد قط ـــرح ایج ـــرای ط ـــرای اج ـــی ب ـــارات مل ـــرد اعتب ـــم ک خواهی
ـــی  ـــرح مل ـــن ط ـــاح ای ـــاهد افتت ـــاءاهلل ش ـــا ان ش ـــم ت ـــذب کنی ـــهر را ج ـــتان مهدیش شهرس

ـــیم. ـــمنان باش ـــتان س در اس
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شتاب در مسیر توسعه با اعتماد به 
جهاددانشگاهی

احمـــد مـــرادی عضـــو مجمـــع نماینـــدگان هرمـــزگان در مجلـــس بـــا اشـــاره بـــه 
این کـــه جهاددانشـــگاهی نهـــادی انقابـــی، جهـــادی و علمـــی اســـت کـــه بـــه معنـــای 
ـــرد:  ـــار ک ـــی دارد، اظه ـــال گام برم ـــعار س ـــق ش ـــعه و تحق ـــت توس ـــاش در جه ـــی ت واقع
ــده  ــتان نادیـ ــعه اسـ ــیر توسـ ــاد را در مسـ ــن نهـ ــش ایـ ــوان نقـ ــم نمی تـ ــور حتـ به طـ
ـــید. ـــتاب بخش ـــعه را ش ـــیر توس ـــوان مس ـــه می ت ـــن مجموع ـــه ای ـــاد ب ـــا اعتم ـــت و ب گرف
عضـــو مجمـــع نماینـــدگان هرمـــزگان در مجلـــس افـــزود: جهاددانشـــگاهی یکـــی از 
دســـتاوردهای مهـــم انقـــاب اســـامی اســـت کـــه از بـــدو تاســـیس تاکنـــون توانســـته 
اقدامـــات بزرگـــی را در کشـــور انجـــام دهـــد و نشـــان دهـــد در صـــورت اعتمـــاد بـــه 

نیروهـــای داخلـــی می تـــوان دســـتاوردهای بزرگـــی را از خـــود برجـــای گذاشـــت.
ــادی  ــای علمـــی، متخصـــص و جهـ ــه بهره گیـــری از نیروهـ ــان ایـــن کـ ــا بیـ وی بـ
ــت کار  ــر وقـ ــرد: هـ ــوان کـ ــت، عنـ ــگاهی اسـ ــای جهاددانشـ ــن خصیصه هـ از مهم تریـ
ــم و در  ــاهده کرده ایـ ــه آن را مشـ ــپرده ایم نتیجـ ــر سـ ــص امـ ــه کاردان و متخصـ را بـ
ــیر  ــر مسـ ــت بـ ــای متخصـــص و حرکـ ــور نیروهـ ــواره حضـ ــز همـ ــگاهی نیـ جهاددانشـ
برنامه ریـــزی نیـــز ســـبب شـــده تـــا به عنـــوان یـــک نهـــاد علمـــی و تخصصـــی بـــه آن 

نـــگاه شـــود.
ــتان  ــگاهی در اسـ ــر جهاددانشـ ــالیان اخیـ ــه در سـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــرادی بـ مـ

ـــی  ـــی و پژوهش ـــی، فرهنگ ـــای آموزش ـــبی در زمینه ه ـــوغ مناس ـــه بل ـــته ب ـــزگان توانس هرم
برســـد، عنـــوان کـــرد: به طـــور حتـــم نمی تـــوان نقـــش جهاددانشـــگاهی را در مســـیر 
توســـعه اســـتان نادیـــده گرفـــت و بـــا اعتمـــاد بـــه ایـــن مجموعـــه می تـــوان مســـیر 

توســـعه را شـــتاب بخشـــید.
ـــادی  ـــای اقتص ـــژه بنگاه ه ـــزگان به وی ـــتان هرم ـــه اس ـــه مجموع ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــره  ـــی به ـــی و علم ـــز تخصص ـــن مرک ـــیل ای ـــوان و پتانس ـــد از ت ـــی بای ـــتگاه های اجرای و دس
ـــادی  ـــی، جه ـــادی انقاب ـــگاهی را نه ـــده جهاددانش ـــرد: بن ـــان ک ـــد، خاطرنش ـــتری ببرن بیش
ـــعار  ـــق ش ـــعه و تحق ـــت توس ـــاش در جه ـــی ت ـــای واقع ـــه معن ـــه ب ـــم ک ـــی می دان و علم

ـــی دارد. ـــال گام برم س
ـــت:  ـــان گف ـــامی در پای ـــورای اس ـــس ش ـــزگان در مجل ـــدگان هرم ـــع نماین ـــو مجم عض
ـــوع  ـــن موض ـــد و ای ـــته باش ـــال گذش ـــر از س ـــال پربارت ـــد هرس ـــد بای ـــت تنومن ـــن درخ ای
ـــدوارم از  ـــود و امی ـــق نمی ش ـــی محق ـــن مجموعه های ـــه چنی ـــئوالن ب ـــاد مس ـــدون اعتم ب

ـــود. ـــتری ش ـــتفاده بیش ـــتان اس ـــور و اس ـــعه کش ـــیر توس ـــت در مس ـــن ظرفی ای
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دستاوردهای جهاددانشگاهی
 در تجاری سازی یافته های علمی 

ارزشمند است

ـــا  ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــان در مجل ـــیراز و زرق ـــردم ش ـــده م ـــادری نماین ـــر ق جعف
اشـــاره بـــه این کـــه جهاددانشـــگاهی بســـتر مناســـبی را بـــرای فعالیـــت متخصصـــان 
و نیروهـــای علمـــی و دارای فناوری هـــای علمـــی فراهـــم کـــرده و زیرســـاخت های 
ـــی  ـــاد انقاب ـــک نه ـــوان ی ـــگاهی به عن ـــت: جهاددانش ـــور دارد، گف ـــون در کش ـــی اکن خوب
در تجاری ســـازی یافته هـــای علمـــی و تولیـــد علـــم کارهـــای ارزشـــمندی انجـــام داده 

ـــت. اس
ــان در مجلـــس شـــورای اســـامی  ــیراز و زرقـ ــادری نماینـــده مـــردم شـ ــر قـ جعفـ
ــت:  ــرد و گفـ ــاره کـ ــور اشـ ــرفت کشـ ــعه و پیشـ ــگاهی در توسـ ــش جهاددانشـ ــه نقـ بـ
ـــال های  ـــول س ـــه در ط ـــت ک ـــاب اس ـــته از انق ـــای برخاس ـــی از نهاده ـــگاهی یک جهاددانش

مختلـــف کارهـــای ارزشـــمندی انجـــام داده اســـت.
ـــی  ـــرده حوزه های ـــه ورود ک ـــی ک ـــگاهی در حوزه های ـــه جهاددانش ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــاد  ـــن نه ـــزود: ای ـــت، اف ـــوده اس ـــه ب ـــکل مواج ـــا مش ـــور ب ـــا کش ـــه در آن ه ـــت ک ـــوده اس ب
ــمندی  ــای ارزشـ ــم کارهـ ــد علـ ــی و تولیـ ــای علمـ ــازی یافته هـ ــی در تجاری سـ انقابـ
انجـــام داده اســـت و همچنیـــن در مباحثـــی نظیـــر توســـعه آموزش هـــا، حـــل برخـــی 
ــلول های  ــاروری، سـ ــان نابـ ــث درمـ ــژه در بحـ ــور به ویـ ــکات کشـ ــات و مشـ از معضـ
ـــرده  ـــدا ک ـــی ورود پی ـــف علم ـــات مختل ـــی در موضوع ـــور کل ـــی و به ط ـــن، ژن درمان بنیادی
ـــرده  ـــل ک ـــور را ح ـــات کش ـــائل و موضوع ـــیاری از مس ـــی بس ـــاد انقاب ـــک نه ـــوان ی و به عن

ـــت. اس
ــان  ــی متخصصـ ــت علمـ ــگاهی از ظرفیـ ــه جهاددانشـ ــح این کـ ــا تصریـ ــادری بـ قـ
به خوبـــی اســـتفاده کـــرده اســـت، عنـــوان کـــرد: جهاددانشـــگاهی بســـتر مناســـبی را 
بـــرای فعالیـــت متخصصـــان و نیروهـــای علمـــی و دارای فناوری هـــای علمـــی فراهـــم 

ــور دارد. ــون در کشـ ــی اکنـ ــاخت های خوبـ ــرده و زیرسـ کـ
ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــان در مجل ـــیراز و زرق ـــردم ش ـــده م نماین
جهاددانشـــگاهی به عنـــوان یـــک نهـــاد انقابـــی و همـــگام و همـــراه و همـــکار انقـــاب 
ـــرده،  ـــه ورود ک ـــا ک ـــر ج ـــاد در ه ـــن نه ـــت: ای ـــات ارزشـــمندی انجـــام داده اســـت، گف اقدام

ـــت. ـــوده اس ـــامی ب ـــاب اس ـــام و انق ـــرای نظ ـــی ب ـــت و امیدآفرین ـــأ خیروبرک منش
ــت:  ــگاهی گفـ ــان جهاددانشـ ــی و دانش بنیـ ــتاوردهای علمـ ــادآوری دسـ ــا یـ وی بـ
ایـــن نهـــاد انقابـــی در حوزه هـــای دانش بنیـــان هـــم کارهـــای خوبـــی را در برخـــی از 
بخش هـــای نفـــت و گاز، ســـاخت دکل و ســـکوهای دریایـــی و خشـــکی و غیـــره انجـــام 
ــعه  ــردی و توسـ ــی ـ کاربـ ــز علمـ ــدازی مراکـ ــم در راه انـ ــرف هـ داده اســـت و از آن طـ

ــت. ــام داده اسـ ــمندی انجـ ــات ارزشـ ــا اقدامـ آموزش هـ
ــه  ــخ بـ ــامی در پاسـ ــورای اسـ ــس شـ ــان در مجلـ ــیراز و زرقـ ــردم شـ ــده مـ نماینـ
اینکـــه مجلـــس چـــه اســـتفاده ای می توانـــد از ظرفیـــت جهاددانشـــگاهی داشـــته 
باشـــد، گفـــت: اگـــر در حوزه هایـــی کـــه اکنـــون کشـــور مشـــکل دارد، مأموریت هایـــی 
بـــه جهاددانشـــگاهی واگـــذار شـــود چـــون هـــم یـــک تشـــکیات عمومـــی غیردولتـــی 
ـــم  ـــرا ه ـــت، زی ـــتر اس ـــی بیش ـــتگاه های دولت ـــب از دس ـــه مرات ـــورش ب ـــدرت مان ـــت ق اس
ـــاد  ـــن نه ـــه ای ـــی ب ـــت و کمک ـــر حمای ـــن اگ ـــت، بنابرای ـــی اس ـــم غیردولت ـــخصی و ه غیرش

شـــود، طبعـــاً مخالفتـــی وجـــود نخواهـــد داشـــت.
ـــت  ـــن فرص ـــگاهی ای ـــا جهاددانش ـــردن ب ـــی کار ک ـــی و راحت ـــرد: چابک ـــد ک ـــادری تاکی ق
را فراهـــم می کنـــد کـــه بتـــوان بـــه آن مأموریت هایـــی واگـــذار کـــرد در جاهایـــی کـــه 
ــه  ــورت بهینـ ــگاهی به صـ ــت جهاددانشـ ــرد از ظرفیـ ــاش کـ ــکل دارد و تـ ــور مشـ کشـ

ـــود. ـــتفاده ش اس
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لزوم الگوسازی فعالیت های 
جهاددانشگاهی در سایر نهادهای 

اجرایی کشور

محمدجـــواد عســـکری رییـــس کمیســـیون کشـــاورزی مجلـــس شـــورای اســـامی 
ــد در  ــه می توانـ ــان داده کـ ــال ها نشـ ــن سـ ــگاهی در ایـ ــه جهاددانشـ ــان این کـ ــا بیـ بـ
حوزه هـــای مذکـــور نقـــش اساســـی ایفـــا کنـــد، تاکیـــد کـــرد: گســـترش هوشـــمندانه 
ــر  ــی و دیگـ ــمت پژوهشـ ــه سـ ــی بـ ــوزه فرهنگـ ــگاهی از حـ ــای جهاددانشـ فعالیت هـ
ـــد در  ـــه بای ـــت ک ـــادی اس ـــمند جه ـــت ارزش ـــه حرک ـــور، نمون ـــاز کش ـــرو نی ـــا پی حوزه ه

ســـایر نهادهـــای اجرایـــی کشـــور الگوســـازی شـــود.
ـــاد  ـــن نه ـــرد: ای ـــان ک ـــامی، بی ـــورای اس ـــس ش ـــاورزی مجل ـــیون کش ـــس کمیس ریی
ـــود  ـــی خ ـــروی و پویای ـــواره پیش ـــه هم ـــان داده ک ـــت نش ـــه فعالی ـــار ده ـــی چه ـــی ط انقاب

ـــت. ـــز داده اس ـــش نی ـــا افزای ـــرده و چه بس ـــظ ک ـــکیل حف ـــدازه روز اول تش ـــه ان را ب
ــوزه  ــگاهی از حـ ــای جهاددانشـ ــمندانه فعالیت هـ ــترش هوشـ ــرد: گسـ ــه کـ وی اضافـ
ـــت  ـــه حرک ـــور، نمون ـــاز کش ـــرو نی ـــا پی ـــر حوزه ه ـــی و دیگ ـــمت پژوهش ـــه س ـــی ب فرهنگ
ارزشـــمند جهـــادی اســـت کـــه بایـــد در ســـایر نهادهـــای اجرایـــی کشـــور الگوســـازی 

ـــود. ش
نماینـــده مـــردم شهرســـتان های داراب و زرین دشـــت در مجلـــس شـــورای اســـامی 

همچنیـــن دیگـــر شـــاخصه مهـــم جهاددانشـــگاهی را بهـــره وری کاربـــردی از پروژه هـــا 
و فعالیت هـــا ذکـــر و خاطرنشـــان کـــرد: بســـیاری از نهادهـــا هســـتند کـــه کار 
پژوهشـــی آن هـــا روی کاغـــذ خاصه شـــده و بـــه اتمـــام می رســـد، درحالی کـــه ثمـــره 
ـــر  ـــای تقدی ـــن ج ـــت و ای ـــرداری اس ـــال بهره ب ـــه در ح ـــگاهی هم ـــای جهاددانش فعالیت ه

ویـــژه دارد.
عســـکری تاکیـــد کـــرد: پیـــرو فرمایـــش رهبـــر معظـــم انقـــاب و نیـــاز و اولویـــت 
کشـــور، الزم اســـت جهاددانشـــگاهی دوره جدیـــد فعالیت هـــای خـــود را معطـــوف بـــه 
حـــوزه دانش بنیـــان و زیســـت بوم صنایـــع نـــرم و خـــاق کنـــد؛ حرکتـــی کـــه اخیـــرا 
ـــرده  ـــدا نک ـــق پی ـــی عم ـــدازه کاف ـــه ان ـــوز ب ـــی هن ـــه ول ـــتاب گرفت ـــاد ش ـــن نه ـــوی ای از س
ـــایر  ـــون س ـــور، همچ ـــط در کش ـــای مرتب ـــایر نهاده ـــت س ـــا حمای ـــه ب ـــت ک ـــد اس و امی

ـــیند. ـــر بنش ـــه ثم ـــاد، ب ـــن نه ـــای ای راهبرده
وی بـــه نقـــش ســـازنده جهاددانشـــگاهی در عرصه هـــای پژوهشـــی، آموزشـــی، 
ــن  ــرد: ایـ ــوان کـ ــاره و عنـ ــم اشـ ــان هـ ــای دانش بنیـ ــوص حوزه هـ ــی و به خصـ فرهنگـ
ـــتند،  ـــا هس ـــن حوزه ه ـــی ای ـــه متول ـــی ک ـــف دولت ـــای مختل ـــب نهاده ـــد از جان ـــم بای مه
ــی  ــازوی اجرایـ ــک بـ ــوان یـ ــگاهی به عنـ ــه و از جهاددانشـ ــرار گرفتـ ــه قـ ــورد توجـ مـ

اســـتفاده کننـــد.
ــه  ــان این کـ ــا بیـ ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ ــاورزی مجلـ ــیون کشـ ــس کمیسـ رییـ
ــور  ــای مذکـ ــه می توانـــد در حوزه هـ ــان داده کـ ــال ها نشـ جهاددانشـــگاهی در ایـــن سـ
ـــره  ـــت به ـــن ظرفی ـــد از ای ـــئول بای ـــران مس ـــرد: مدی ـــد ک ـــد، تاکی ـــا کن ـــی ایف ـــش اساس نق
بـــرده و بـــه شـــکوفایی ظرفیت هـــای ایـــن نهـــاد کمـــک کننـــد و مـــا نیـــز در صـــورت 

ـــرد. ـــم ک ـــک خواهی ـــی کم ـــاد انقاب ـــن نه ـــه ای ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــاز، در مجل نی

■□■
اهمیت برنامه محور بودن 
برنامه های جهاددانشگاهی

ــای  ــس فعالیت هـ ــادی مجلـ ــیون اقتصـ ــس کمیسـ ــب رییـ ــن پور نایـ ــهباز حسـ شـ
ـــگاهی  ـــود و جهاددانش ـــترده تر ش ـــور گس ـــطح کش ـــد در س ـــگاهی بای ـــی جهاددانش پژوهش
پـــل ارتباطـــی دانشـــگاه و صنعـــت شـــود و از طریـــق نیازســـنجی صنایـــع کشـــور و 

برطـــرف کـــردن آن هـــا، وابســـتگی صنایـــع کشـــور بـــه خـــارج را قطـــع کنـــد.
ـــی  ـــگاهی یک ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــس اظه ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــس کمیس ـــب ریی نای
از رویش هـــای انقـــاب و به عنـــوان نهـــاد پیشـــگام در حـــوزه علمـــی پژوهشـــی، 
تحقیقاتـــی و همچنیـــن صنعتـــی خدمـــات مانـــدگار و قابـــل تقدیـــری را در حوزه هـــای 

مختلـــف انجـــام داده کـــه در راســـتای خدمـــت بـــه جامعـــه بـــوده اســـت.
بـــه اعتقـــاد وی، جهاددانشـــگاهی ظرفیت هـــای قابـــل توجهـــی در حوزه هـــای 
مختلـــف آموزشـــی، پژوهشـــی، ایجـــاد اشـــتغال و کارآفرینـــی دارد کـــه بهره جویـــی از 
ایـــن ظرفیت هـــا در اســـتان کرمـــان بایـــد بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هـــای ویـــژه ای کـــه 
اســـتان در حوزه هـــای مختلـــف از جملـــه صنایـــع، معـــادن، کشـــاورزی، گردشـــگری، 
ـــی  ـــاورزی و باغ ـــوالت کش ـــرای محص ـــی ب ـــع تبدیل ـــاد صنای ـــن ایج ـــروری و همچنی دام پ
ـــرد. ـــرار گی ـــتور کار ق ـــتان در دس ـــروت در اس ـــد ث ـــتغال و تولی ـــاد اش ـــت ایج ـــز دارد جه نی

ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــامی معتق ـــورای اس ـــس ش ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــس کمیس ـــب ریی نای
تنـــوع و گســـتردگی فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی بایـــد برنامـــه محـــور باشـــد کـــه 
خوشـــبختانه ایـــن مجموعـــه اقدامـــات ارزشـــمندی را آغـــاز کـــرده و به عنـــوان یـــک 
مجموعـــه دانش بنیـــان و نـــوآور درصـــدد اســـت تـــا نســـبت بـــه تحقـــق فرمایشـــات 
ـــردارد. ـــد ب ـــی و هدفمن ـــای اساس ـــال گام ه ـــعار س ـــق ش ـــرای تحق ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ مق
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سخــن 
نگاشت

ــه از  ــیر کـ ــیرجان و بردسـ ــتان های سـ ــال در شهرسـ ــرد: به عنوان مثـ ــان کـ وی بیـ
نعمـــات الهـــی ویـــژه ای برخـــوردار هســـتند، بـــا توجـــه بـــه تنـــوع گیاهـــان دارویـــی و 
ـــاد  ـــا ایج ـــگاهی ب ـــت جهاددانش ـــوان از ظرفی ـــیع می ت ـــطح وس ـــدی در س ـــت گل محم کش
ـــارک  ـــاق مب ـــن اتف ـــا ای ـــم ب ـــرد و امیدواری ـــتفاده ک ـــی اس ـــانس کش ـــرآوری و اس ـــز ف مراک
ـــتان  ـــطح اس ـــان در س ـــدات دانش بنی ـــه تولی ـــژه ب ـــه وی ـــال و توج ـــعار س ـــق ش ـــاهد تحق ش

ـــیم. ـــز باش نی

■□■
 

جهاددانشگاهی در جهت تحقق 
اهداف نظام گام برمی دارد

ـــان  ـــا بی ـــس شـــورای اســـامی ب ـــردم رشـــت در مجل ـــده م ـــده نماین ـــازاده نماین ـــی آق عل
ـــی  ـــگاهی یک ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــت، اظه ـــاب اس ـــرکات انق ـــگاهی از ب ـــه جهاددانش این ک
ــاخت های  ــری از زیرسـ ــا بهره گیـ ــه بـ ــت کـ ــام اسـ ــزار نظـ ــای خدمتگـ از مجموعه هـ

ـــی دارد. ـــام گام برم ـــداف نظ ـــق اه ـــت تحق ـــود در جه ـــی خ علم
مـــردم رشـــت در مجلـــس شـــورای اســـامی در نشســـت بـــا حمیدرضـــا مســـکنی 
سرپرســـت ســـازمان جهاددانشـــگاهی گیـــان کـــه در دفتـــر مرکـــزی ایـــن ســـازمان 
ـــرد:  ـــار ک ـــت، اظه ـــاب اس ـــرکات انق ـــگاهی از ب ـــه جهاددانش ـــان این ک ـــا بی ـــد، ب ـــزار ش برگ
ـــری از  ـــا بهره گی ـــه ب ـــت ک ـــام اس ـــزار نظ ـــای خدمتگ ـــی از مجموعه ه ـــگاهی یک جهاددانش

زیرســـاخت های علمـــی خـــود در جهـــت تحقـــق اهـــداف نظـــام گام برمـــی دارد.
وی بـــا اشـــاره بـــه آمـــار بـــاالی بیمـــاری ســـرطان در گیـــان و همچنیـــن میـــزان 
ـــز  ـــدازی مرک ـــر راه ان ـــه فک ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ـــزود: اینک ـــتان، اف ـــد در اس ـــش تول کاه
ـــه  ـــی دارد. تهی ـــی قدردان ـــای بس ـــت ج ـــتان اس ـــرطان پس ـــک س ـــاروری و کلینی ـــان ناب درم
ـــه  ـــر ب ـــد منج ـــز می توان ـــن مرک ـــدازی ای ـــرای راه ان ـــگاهی ب ـــاز جهاددانش ـــورد نی ـــای م فض

ـــود. ـــه ش ـــن زمین ـــتان در ای ـــکات اس ـــع مش ـــعه و رف توس
ــازمان  ــرد: سـ ــه کـ ــامی اضافـ ــورای اسـ ــس شـ ــت در مجلـ ــردم رشـ ــده مـ نماینـ
ـــد  ـــا بای ـــت م ـــرار داده اس ـــا ق ـــدم چالش ه ـــط مق ـــود را در خ ـــان خ ـــگاهی گی جهاددانش

از ایـــن نهـــاد ارزشـــمند حمایـــت کنیـــم.
آقازاده تصریح کرد: جهاددانشگاهی استان، در بحث پژوهش و تحقیقات از ظرفیت های 
علمی کشور محسوب می شود و اگر از ظرفیت های این سازمان استفاده کنیم از هدر رفت 

بیت المال در برخی از دستگاه ها جلوگیری خواهد شد.
ــای  ــش حوزه هـ ــر پایـ ــاوه بـ ــگاهی عـ ــت جهاددانشـ ــروری اسـ ــه داد: ضـ وی ادامـ
ـــتان  ـــتم اس ـــرا اکوسیس ـــد زی ـــرار ده ـــر ق ـــم مدنظ ـــی را ه ـــوادث طبیع ـــش ح ـــف، پای مختل

ـــت. ـــر اس ـــرض خط ـــا در مع م
ــم از  ــار داریـ ــزود: انتظـ ــامی افـ ــورای اسـ ــردم رشـــت در مجلـــس شـ ــده مـ نماینـ
ـــگری  ـــش گردش ـــای بخ ـــا و ارتق ـــر کاربری ه ـــا تغیی ـــه ب ـــگاهی در مقابل ـــت جهاددانش ظرفی

ـــود. ـــتفاده ش ـــان اس گی
اســـت  معتمـــد  ســـازمانی  جهاددانشـــگاهی  خوشـــبختانه  شـــد:  یـــادآور  وی 
کـــه پژوهش هـــا در آن پوشـــالی نیســـت و اســـتفاده نکـــردن از توانمندی هـــای 

جهاددانشـــگاهی گیـــان بـــه اســـتان ضربـــه خواهـــد زد.
ـــص  ـــد از تخص ـــت و بای ـــه اس ـــی جامع ـــراث علم ـــگاهی می ـــت: جهاددانش ـــازاده گف آق
ـــمند،  ـــازمان ارزش ـــن س ـــای ای ـــم پوی ـــری از تی ـــا بهره گی ـــم و ب ـــتفاده کنی ـــم آن اس و عل

فرهنـــگ جهـــادی کار کـــردن را در جامعـــه ارتقـــا دهیـــم.

تبدیل دانش به محصول
 وجه تمایز جهاددانشگاهی با سایر 

نهادهای مشابه

محمـــد صفایـــی عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا 
اشـــاره بـــه متمایـــز بـــودن جهاددانشـــگاهی از ســـایر نهادهـــای مشـــابه کشـــور 
ـــن  ـــه همی ـــرده ک ـــت ک ـــول حرک ـــد محص ـــتای تولی ـــگاهی در راس ـــت: جهاددانش گف

ــد. ــز می کنـ ــگاهی متمایـ ــای دانشـ ــایر نهادهـ ــازمان را از سـ ــوع ایـــن سـ موضـ
ــه  ــان این کـ ــا بیـ ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ ــادی مجلـ ــیون اقتصـ ــو کمیسـ عضـ
ـــد،  ـــیس ش ـــی تاس ـــات اجتماع ـــه خدم ـــش ب ـــل دان ـــدف تبدی ـــا ه ـــگاهی ب جهاددانش
اظهـــار کـــرد: در حـــال حاضـــر در کشـــور مـــا تنهـــا 2 درصـــد از دانـــش تبدیـــل 
بـــه محصـــول می شـــود. از همیـــن رو جهاددانشـــگاهی دنبـــال ایـــن اســـت کـــه 
دانـــش را بـــه ابـــزاری ســـودمند بـــرای جامعـــه تبدیـــل و تـــا کنـــون هـــم تـــا 
حـــدودی در راســـتای نیـــل بـــه ایـــن هـــدف بنیادیـــن خـــود توانســـته موفـــق 

عمـــل کنـــد.
ــش  ــرای افزایـ ــود را بـ ــاش خـ ــد تـ ــگاهی بایـ ــا جهاددانشـ ــزود: قطعـ وی افـ
تولیـــدات دانش بنیـــان در حوزه هـــای مختلـــف اعـــم از پزشـــکی، دارویـــی، فنـــی 
ـــه  ـــن زمین ـــون در ای ـــا کن ـــگاهی ت ـــد جهاددانش ـــد. هرچن ـــش ده ـــاورزی افزای و کش
ـــه  ـــیدن ب ـــه و رس ـــول نتیج ـــا حص ـــا ت ـــته ام ـــم داش ـــی ه ـــیار خوب ـــای بس موفقیت ه
نقطـــه ای کـــه بتـــوان بخـــش وســـیعی از دانـــش کشـــور را تبدیـــل بـــه محصـــول 
ـــای  ـــگاهی گام ه ـــت جهاددانش ـــت و الزم اس ـــش اس ـــادی در پی ـــوز راه زی ـــرد، هن ک

موثرتـــری در ایـــن راه بـــردارد.
عضـــو مجمـــع نماینـــدگان خراســـان رضـــوی عنـــوان کـــرد: در راســـتای 
دانش بنیـــان  محصـــوالت  تولیـــد  در  جهاددانشـــگاهی  نقش آفرینـــی  افزایـــش 
بایـــد بتـــوان در عرصه هـــای مختلـــف دانشـــی را تولیـــد کـــرد کـــه نهایتـــا 
تبدیـــل بـــه محصـــول و انتفـــاع اجتماعـــی شـــود. در حـــال حاضـــر تقریبـــا تمـــام 
ــه  ــی کـ ــد، در حالـ ــتفاده می کننـ ــی اسـ ــه دولتـ ــور از بودجـ ــگاه های کشـ دانشـ
ـــد  ـــل کن ـــوری عم ـــد ط ـــگاهی بای ـــد. جهاددانش ـــروت کنن ـــد ث ـــان تولی ـــد خودش بای
ــد و  ــل کنـ ــور عمـ ــگاه های کشـ ــام دانشـ ــرای تمـ ــو بـ ــک الگـ ــوان یـ ــه به عنـ کـ
آنـــان بتواننـــد روی پـــای خـــود بایســـتند و تولیـــد ثـــروت کننـــد و نیـــازی بـــه 

ــند. ــته باشـ ــی نداشـ ــارات دولتـ اعتبـ
عنـــوان  بـــا  جهاددانشـــگاهی  امســـال  شـــعار  خصـــوص  در  صفایـــی 
گفـــت:  ایرانـــی«  نخبـــگان  نـــوآوری  زیســـت بوم  »جهاددانشـــگاهی، 
جهاددانشـــگاهی تـــا کنـــون در راســـتای تبدیـــل شـــدن بـــه محلـــی بـــرای رشـــد 
و شـــکوفایی اســـتعدادهای ایرانـــی موفقیت هـــای نســـبی داشـــته امـــا بایـــد ایـــن 
موفقیت هـــای نســـبی را تبدیـــل بـــه موفقیت هـــای مطلـــق کنـــد و بســـتر را 
ــا بتواننـــد ایـــده خـــود را  بـــرای تمـــام نخبـــگان کشـــور فراهـــم آورد تـــا آن هـ

ــد. ــول کننـ ــه محصـ ــل بـ تبدیـ
بـــودن  بـــه متمایـــز  اشـــاره  بـــا  اقتصـــادی مجلـــس  عضـــو کمیســـیون 
جهاددانشـــگاهی از ســـایر نهادهـــای مشـــابه در کشـــور بیـــان کـــرد: امیـــد اســـت 
ــش های  ــته درخشـ ــه گذشـ ــار دهـ ــی چهـ ــه طـ ــور کـ ــگاهی همان طـ جهاددانشـ
ــری در  ــای بزرگ تـ ــور موفقیت هـ ــاهد ظهـ ــز شـ ــده نیـ ــته، در آینـ ــی را داشـ خوبـ

ــیم. ــازمان باشـ ــن سـ ایـ

امیدواریم پدیده ریز گردها را با 
کمک جهاددانشگاهی حل کنیم

ــای  ــایر پدیده هـ ــه سـ ــس، بـ ــرا در مجلـ ــه سـ ــده صومعـ ــوش نماینـ ــم دل خـ کاظـ
محیط زیســـتی اشـــاره و بیـــان کـــرد: امـــروز بحـــث ریـــز گردهـــا بـــرای 
بـــه کمـــک  امیدواریـــم  مـــا  و  اســـت  آورده  بـــه وجـــود  کشـــور مشـــکل 
ـــظ  ـــرای حف ـــد ب ـــه بای ـــن اینک ـــم؛ ضم ـــل کنی ـــکل را ح ـــن مش ـــگاهی ای جهاددانش
ــی  ــای علمـ ــی از فعالیت هـ ــاالب انزلـ ــات تـ ــان و نجـ ــی گیـ ــای زیرزمینـ آب هـ

جهاددانشـــگاهی گیـــان غافـــل نباشـــیم.
نماینـــده صومعـــه ســـرا در مجلـــس در نشســـت بـــا دکتـــر حمیدرضـــا 
مســـکنی سرپرســـت ســـازمان جهاددانشـــگاهی گیـــان کـــه در دفتـــر مرکـــزی 
ــی  ــی و پژوهشـ ــات علمـ ــه اقدامـ ــاره بـ ــا اشـ ــد، بـ ــام شـ ــازمان انجـ ــن سـ ایـ
مختلـــف  بخش هـــای  در  جهاددانشـــگاهی  کـــرد:  اظهـــار  جهاددانشـــگاهی، 
ــور  ــم در کشـ ــتان و هـ ــم در اسـ ــا هـ ــن فعالیت هـ ــد و ایـ ــادی کار می کنـ جهـ

بســـیار ارزشـــمند هســـتند.
ـــتان  ـــگاهی اس ـــازمان جهاددانش ـــه س ـــب ب ـــه مناس ـــاص بودج ـــزود: اختص وی اف
می توانـــد منجـــر بـــه حرکت هـــای موثـــری شـــود کـــه در نهایـــت بـــه تحقـــق 

اهـــداف نظـــام کمـــک می کنـــد.
دل خـــوش ادامـــه داد: جهاددانشـــگاهی بـــرای گرفتـــن بودجـــه مناســـب 
ــت  ــر اسـ ــان حاضـ ــدگان گیـ ــع نماینـ ــد و مجمـ ــته باشـ ــف داشـ ــی مضاعـ همتـ
ـــد. ـــاش کن ـــش ت ـــش از پی ـــی بی ـــمند و انقاب ـــاد ارزش ـــن نه ـــت از ای ـــرای حمای ب
ـــا بیـــان اینکـــه جهاددانشـــگاهی  نماینـــده صومعـــه ســـرا در مجلـــس شـــورای اســـامی ب
ـــت  ـــن ظرفی ـــد از ای ـــت: بای ـــذاری دارد، گف ـــیار اثرگ ـــش بس ـــتان نق ـــعه اس ـــان در توس گی

ـــود. ـــه ش ـــره گرفت ـــه به ـــش از همیش ـــان بی ـــم در گی مه
وی بـــا اشـــاره بـــه مشـــکات حـــوزه محیط زیســـت و پســـماند اســـتان، 
ــت وپنجه  ــدی دسـ ــکات جـ ــا مشـ ــماند بـ ــث پسـ ــان در بحـ ــد: گیـ ــادآور شـ یـ
ـــگاهی  ـــاوری جهاددانش ـــی و فن ـــای پژوهش ـــد از ظرفیت ه ـــذا بای ـــد و ل ـــرم می کن ن
ــی  ــز مهمـ ــبختانه مرکـ ــم. خوشـ ــتفاده کنیـ ــکاتی اسـ ــن مشـ ــع چنیـ ــرای رفـ بـ
اســـتان  در  را  کشـــور  جهاددانشـــگاهی  محیط زیســـت  پژوهشـــکده  همچـــون 

داریـــم.
اشـــاره و خاطرنشـــان  بـــه ســـایر پدیده هـــای محیط زیســـتی  دل خـــوش 
ـــت  ـــود آورده اس ـــه وج ـــکل ب ـــور مش ـــرای کش ـــا ب ـــز گرده ـــث ری ـــروز بح ـــرد: ام ک
ــم؛  ــل کنیـ ــکل را حـ ــن مشـ ــگاهی ایـ ــک جهاددانشـ ــه کمـ ــم بـ ــا امیدواریـ و مـ
ضمـــن اینکـــه بایـــد بـــرای حفـــظ آب هـــای زیرزمینـــی گیـــان و نجـــات تـــاالب 

ــیم. ــل نباشـ ــان غافـ ــگاهی گیـ ــی جهاددانشـ ــای علمـ ــی از فعالیت هـ انزلـ
وی بـــا بیـــان این کـــه سرنوشـــت دریاچـــه ارومیـــه در انتظـــار تـــاالب انزلـــی 
ــاط از  ــی از نقـ ــاالب در برخـ ــن تـ ــق ایـ ــفانه عمـ ــرد: متاسـ ــح کـ ــت، تصریـ اسـ
هشـــت متـــر بـــه نیـــم متـــر رســـیده کـــه یـــک فاجعـــه زیســـت محیطی اســـت 
ــن  ــد در ایـ ــگاهی می توانـ ــا جهاددانشـ ــود و قطعـ ــه شـ ــه آن پرداختـ ــد بـ و بایـ

بخـــش اثرگـــذار باشـــد.
ــام  ــه از نـ ــه کـ ــرد: همان گونـ ــه کـ ــرا در مجلـــس اضافـ ــه سـ نماینـــده صومعـ
جهاددانشـــگاهی مشـــخص اســـت ایـــن نهـــاد رویکـــرد جهـــادی در حوزه هـــای 
علمـــی و پژوهشـــی و فرهنگـــی دارد و بایـــد ایـــن رویکـــرد را بـــه ســـایر 

ــد. ــری دهـ ــور تسـ ــتان و کشـ ــای اسـ بخش هـ

جهاددانشگاهی در جنگ علمی با 
دشمن با اقتدار ظاهر شده است

دکتر محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در شورای اسامی 
گفت: دشمن امروز همه جانبه با جمهوری اسامی می جنگد و یکی از عرصه ها جنگ علمی 
است و جهاددانشگاهی توانسته در عرصه علمی با اقتدار ظاهر شود و این توانمندی را دارد و 
امیدواریم با این مسیر حرکتی که انتخاب کرده در عرصه اجرای توانمندی علمی هم مسیر 
و پشتیبانی فراهم کند که خروجی این توانمندی در حوزه اجرا منجر به خلق ثروت در نظام 

اجرایی همراه شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در شورای اسامی اظهار کرد: جهاددانشگاهی نهاد 
مقدسی است که در پرتو نور انقاب اسامی در کشور به وجود آمد و این نهاد در سال های 

گذشته روند رو به رشد بسیار قابل توجهی را طی کرده است.
وی افزود: یکی از ظرفیت های جهاددانشگاهی تاش و مجاهدت در عرصه علمی بود و به 
برکت وجود دانشمندان جوانی که توسط جهاددانشگاهی تربیت شده و امروز به عنوان مدیران 
جهاد کشور محسوب می شوند، شرایطی به وجود آمده که دست برتری جمهوری اسامی در 
عرصه علمی و دانش فنی در برخی علوم می تواند اقتدار نظام را در عرصه علمی و بین المللی 

به رخ جهانیان بکشد.
به  مربوط  تخصصی  حوزه های  در  که  مثبتی  اتفاقات  کرد:  تصریح  ابراهیمی  پور  دکتر 
پژوهشگاه  بنیادی،  سلول های  زیست فناوری،  حوزه  جمله  از  جهاددانشگاهی  های  ماموریت 
رویان، فناوری علمی در بخش معادن و ... اتفاق افتاده، حرکت بسیار مهمی در نظام اجرایی 
کشور شده و نشان می دهد نظام اسامی به یک بلوغی در عرصه جنگ علمی رسیده است 

)جنگ ما امروز در دنیا فقط جنگ سیاسی و اقتصادی نیست(.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در شورای اسامی گفت: دشمن امروز همه جانبه با 
جمهوری اسامی می جنگد و یکی از عرصه ها جنگ علمی است و جهاددانشگاهی توانسته در 
عرصه علمی با اقتدار ظاهر شود و این توانمندی را دارد و امیدواریم با این مسیر حرکتی که 
انتخاب کرده در عرصه اجرای توانمندی علمی هم مسیر و پشتیبانی فراهم کند که خروجی 

این توانمندی در حوزه اجرا منجر به خلق ثروت در نظام اجرایی همراه شود.
وی افزود: در استان کرمان نیز اتفاقات بسیار خوبی توسط جهاددانشگاهی استان افتاده 
و این مسیر و حرکت باید دنبال شود و ما در مجلس شورای اسامی و کمیسیون اقتصادی 

اعام کردیم آماده همکاری با مجموعه جهاددانشگاهی هستیم.

■□■

جهاددانشگاهی با موفقیت به سمت 
جهش تولید و نوآوری پیش می رود

ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــه در مجل ـــردم ارومی ـــده م ـــر نماین ـــلمان ذاک ـــام س حجت االس
بـــا بیـــان این کـــه نـــوآوری و تـــاش در راســـتای رفـــع مشـــکات روز جامعـــه همـــگام 
ـــته از  ـــاد برخاس ـــن نه ـــز ای ـــه تمای ـــری وج ـــات رهب ـــام و مطالب ـــا ارکان نظ ـــگ ب و هماهن
ـــور  ـــن عب ـــای روتی ـــازی و کاره ـــت عادی س ـــگاهی از حال ـــت: جهاددانش ـــت، گف ـــاب اس انق

ـــی رود. ـــش م ـــوآوری پی ـــد و ن ـــش تولی ـــمت جه ـــه س ـــت ب ـــا موفقی ـــرده و ب ک
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سخــن 
نگاشت

ــگاهی  ــزود: جهاددانشـ ــامی افـ ــورای اسـ ــس شـ ــه در مجلـ ــردم ارومیـ ــده مـ نماینـ
ــه دارد. ــکات جامعـ ــع مشـ ــی در رفـ ــت باالیـ ــی ظرفیـ ــاد انقابـ ــک نهـ ــوان یـ به عنـ

وی تصریح کرد: با توجه به این که جهاددانشگاهی یک نهاد پژوهش محور است و همیشه 
نیروهای متعهد و جهادی تربیت کرده، سهم بسیاری در تحقق شعار سال دارد.

استان  غربی یک  آذربایجان  اینکه  به  توجه  با  کرد:  بیان  ذاکر  والمسلمین  حجت االسام 
کشاورزی است، نیاز است جهاددانشگاهی در این زمینه ورود جدی داشته باشد و بیش از 

بیش در دانش بنیان کردن کشاورزی استان که نیاز فعلی کشور است، تاثیرگذار باشد.
وی گفت: حل مشکات کشور نیاز به کارهای بزرگ و جهادی دارد و جهاددانشگاهی استان 

در سال های اخیر با انجام کارهای علمی، پژوهشی موفقیت های بسیاری کسب کرده است.
حجت االسام والمسلمین ذاکر با بیان این که ترکیب و همگامی توامان علم و صنعت از 
اولویت های جهاددانشگاهی از بدو تشکیل بوده که این امر بالعینه در اقدامات این نهاد نمود 
یافته است، اظهار کرد: جهاددانشگاهی در راستای ترقی، توسعه و همسان سازی کشور در علم 

و صنعت تاش کرده و موفق بوده است.
وی با بیان این که نوآوری و تاش در راستای رفع مشکات روز جامعه همگام و هماهنگ 
گفت:  است،  انقاب  از  برخاسته  نهاد  این  تمایز  وجه  رهبری  مطالبات  و  نظام  ارکان  با 
جهاددانشگاهی از حالت عادی سازی و کارهای روتین عبور کرده و با موفقیت به سمت جهش 

تولید و نوآوری پیش می رود.

■□■
 لزوم توسعه فعالیت های 

جهاددانشگاهی در شهرستان 
دشتستان

ـــت:  ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش ـــتان در مجل ـــردم دشتس ـــده م ـــی نماین ـــم رضای ابراهی
توســـعه فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی در شهرســـتان دشتســـتان و طراحـــی برنامه هـــا 

ـــت. ـــاز اس ـــورد نی ـــتان م ـــن شهرس ـــای ای ـــا نیازه ـــب ب متناس
نماینـــده مـــردم دشتســـتان در مجلـــس شـــورای اســـامی اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی 
به عنـــوان یکـــی از نهادهـــای پیشـــتاز در حـــوزه علمـــی و آموزشـــی نقشـــی اساســـی و 
ـــر  ـــی ب ـــع زدای ـــتیبانی و مان ـــد، پش ـــی تولی ـــال یعن ـــعار س ـــق ش ـــه تحق ـــذار در زمین تاثیرگ

عهـــده دارد کـــه در ایـــن راســـتا حمایـــت از فعالیت هـــای دانش بنیـــان و نوآورانـــه کـــه 
ـــرار  ـــر ق ـــد نظ ـــش م ـــش از پی ـــد بی ـــت بای ـــامی اس ـــاب اس ـــم انق ـــر معظ ـــر رهب ـــد نظ م

ـــرد. گی
ـــز محســـوب  ـــاز اساســـی کشـــور نی ـــه نی ـــق شـــعار ســـال ک ـــرای تحق ـــرد: ب ـــه ک وی اضاف
ــن  ــا در ایـ ــه ظرفیت هـ ــند و از همـ ــای کار باشـ ــد پـ ــتگاه ها بایـ ــه دسـ ــود، همـ می شـ
زمینـــه اســـتفاده شـــود. جهاددانشـــگاهی از دیربـــاز در حـــوزه حمایـــت و پشـــتیبانی از 
ـــه  ـــن بره ـــته و در ای ـــم داش ـــی و مه ـــی اساس ـــه نقش ـــان و نوآوران ـــای دانش بنی فعالیت ه

ــد. ــی کنـ ــی نقش آفرینـ ــد به خوبـ ــز می توانـ ــذار نیـ ــاس و اثرگـ حسـ
نماینـــده مـــردم دشتســـتان در مجلـــس شـــورای اســـامی تصریـــح کـــرد: تعامـــل و 
ـــه  ـــه در زمین ـــگاهی ک ـــون جهاددانش ـــی همچ ـــای انقاب ـــا نهاده ـــی ب ـــکاری و همراه هم
ــیار  ــد بسـ ــی می کننـ ــادی نقش آفرینـ ــردی جهـ ــا رویکـ ــگاهی بـ ــای دانشـ فعالیت هـ
ـــون  ـــم. اکن ـــاش کنی ـــم ت ـــا ه ـــراه ب ـــه هم ـــن زمین ـــد در ای ـــا بای ـــه م ـــت و هم ـــم اس مه
ـــد  ـــن رون ـــد ای ـــه بای ـــتیم ک ـــاهد هس ـــه ش ـــن زمین ـــی در ای ـــیار خوب ـــی بس ـــل و همراه تعام

ـــود. ـــت ش ـــه و تقوی ـــه یافت ـــرد ادام و رویک
ـــای  ـــر فعالیت ه ـــتر و بهت ـــوع بیش ـــاهد تن ـــر ش ـــال های اخی ـــرد: در س ـــان ک ـــی بی رضای
ـــرد  ـــه رویک ـــتیم ک ـــهر هس ـــتان بوش ـــه در اس ـــی و چ ـــطح مل ـــه در س ـــگاهی چ جهاددانش
ـــتان  ـــای اس ـــا نیازه ـــب ب ـــات متناس ـــن خدم ـــی رود ای ـــار م ـــت و انتظ ـــی اس ـــیار خوب بس

ـــود. ـــه ش ـــم و ارای تنظی
ـــتان و  ـــتان دشتس ـــگاهی در شهرس ـــای جهاددانش ـــعه فعالیت ه ـــرد: توس ـــار ک وی اظه

ـــت. ـــاز اس ـــورد نی ـــتان م ـــن شهرس ـــای ای ـــا نیازه ـــب ب ـــا متناس ـــی برنامه ه طراح

■□■ 

مهم ترین سرمایه
 جهاددانشگاهی اعتماد به نیروی 

متخصص داخلی است

دکتـــر اســـماعیل چمنـــی رییـــس دانشـــگاه محقـــق اردبیلـــی بـــا بیـــان این کـــه 
پیشـــرفت های  توانســـته  داخلـــی  توانایی هـــای  تکیه بـــر  بـــا  جهاددانشـــگاهی 
ـــروی  ـــه نی ـــه ب ـــاد و توج ـــرد: اعتق ـــار ک ـــد، اظه ـــب کن ـــاوری کس ـــم و فن ـــمندی در عل ارزش
ــود. ــی می شـ ــگاهی تلقـ ــرمایه جهاددانشـ ــن سـ ــوان مهم تریـ ــانی به عنـ متخصـــص انسـ

ـــرداد ۱3۵۹  ـــرد: جهاددانشـــگاهی در ۱۶ م ـــار ک ـــی، اظه رییـــس دانشـــگاه محقـــق اردبیل
ـــی تشـــکیل شـــد و توانســـت  ـــن و متخصـــص داخل ـــای مؤم ـــه نیروه ـــاد ب ـــاد و اعتم ـــا اعتق ب
ــا تکیه بـــر ایـــن ســـرمایه حرکت هـــای عظیمـــی را در حوزه هـــای مختلـــف علمـــی  بـ
بـــه منصـــه ظهـــور برســـاند و نه تنهـــا در کشـــور بلکـــه در دنیـــا حرفـــی بـــرای گفتـــن 

ـــد. ـــته باش داش
ــث  ــی، باعـ ــای داخلـ ــه توانمندی هـ ــاور بـ ــاد و بـ ــر اعتقـ ــرد: تکیه بـ ــان کـ وی بیـ
ـــی  ـــه تمام ـــد ک ـــی باش ـــدود نهادهای ـــز مع ـــته ج ـــالیان گذش ـــگاهی در س ـــد جهاددانش ش
ـــی  ـــری خوب ـــه کارش، آینده نگ ـــروع ب ـــدای ش ـــرده و از ابت ـــت ک ـــودش تربی ـــش را خ مدیران
ــذاری  ــی را پایه گـ ــی خوبـ ــکده های تحقیقاتـ ــا و پژوهشـ ــته مجتمع هـ ــته و توانسـ داشـ
ـــال  ـــوده و در ح ـــاهد ب ـــمگیری را در آن ش ـــای چش ـــر فعالیت ه ـــال حاض ـــه در ح ـــد ک کن

حاضـــر بـــه آرزوی دیرینـــه »پژوهـــش، تولیـــد و توزیـــع« دســـت یافته اســـت.

دکتـــر چمنـــی تصریـــح کـــرد: جهاددانشـــگاهی بـــا تکیه بـــر توانایی هـــای داخلـــی 
ــر  ــال حاضـ ــاوری کســـب و در حـ ــم و فنـ ــمندی در علـ ــرفت های ارزشـ ــته پیشـ توانسـ
نیـــز می توانـــد بـــا بومی ســـازی آموزش هـــای مـــورد نیـــاز در جهـــت توســـعه صنعـــت 
جامعـــه و اســـتان، بـــا توجـــه بـــه موفقیت هـــای خوبـــی کـــه در آموزش هـــای کوتـــاه 
ـــد. ـــا کن ـــی ایف ـــود را به خوب ـــش خ ـــت آورده، نق ـــه دس ـــی ب ـــاغل خانگ ـــرح مش ـــدت و ط م

ـــی  ـــه کاف ـــردن تجرب ـــب ک ـــرد: ترکی ـــان ک ـــی خاطرنش ـــق اردبیل ـــگاه محق ـــس دانش ریی
جهاددانشـــگاهی و امکانـــات و ابـــزار دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی می توانـــد در حـــوزه 
آموزش هـــای کاربـــردی و اشـــتغال آفرینـــی بســـیار حائـــز اهمیـــت و گره گشـــا باشـــد.

وی بیـــان کـــرد: یکـــی از رســـالت های جهاددانشـــگاهی ایجـــاد ارتبـــاط بیـــن 
صنعـــت، دولـــت، دانشـــگاه و صنایـــع بـــرای تجـــاری کـــردن پروژه هـــای تحقیقاتـــی 
و دانش بنیـــان اســـت کـــه می توانـــد همیـــار شـــرکت های دانش بنیـــان در تولیـــد 
ثـــروت و به عبارتی دیگـــر در تحقـــق شـــعار ســـال کـــه تولیـــد، اشـــتغال و دانش بنیـــان 

اســـت گام اساســـی بـــردارد.

■□■ 

شتاب علمی کشور مدیون 
حرکت جهادی نیروهای پرتالش 

جهاددانشگاهی است

ــت:  ــامی گفـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــر فرهنـ ــتیار وزیـ ــالویی دسـ ــود شـ ــر محمـ دکتـ
دانشـــگاه ها بـــا جهاددانشـــگاهی حرکـــت و حیـــات تـــازه ای پیـــدا کردنـــد.

ـــن کـــه جهاددانشـــگاهی در  ـــه ای ـــا اشـــاره ب ـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی ب دســـتیار وزی
ـــت  ـــته اس ـــیاری داش ـــتاوردهای بس ـــری، دس ـــی و هن ـــی و فرهنگ ـــف علم ـــای مختل عرصه ه
گفـــت: شـــتاب علمـــی کشـــور مدیـــون حرکـــت جهـــادی نیروهـــای پرتـــاش اســـت و 
ـــی  ـــاد انقاب ـــن نه ـــی ای ـــت علم ـــه حرک ـــت ک ـــگاهی اس ـــران جهاددانش ـــر جهادگ ـــن هن ای

ـــد. ـــد زدن ـــاب پیون ـــام )ره( و انق ـــای ام ـــا آرمان ه را ب
ـــورد  ـــی م ـــت علم ـــا نهض ـــگاهی ب ـــام جهاددانش ـــه ن ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــالویی ب ـــر ش دکت
ـــن  ـــرد: ای ـــح ک ـــورده تصری ـــد خ ـــری پیون ـــام )ره( و رهب ـــه های ام ـــاب و اندیش ـــر انق نظ
نهـــاد انقابـــی بـــا همیـــن آرمـــان و روحیـــه توانســـته دســـتاوردهای بســـیاری را در 
عرصه هـــای علمـــی، فنـــاوری فرهنگـــی و هنـــری بـــه ثمـــر برســـاند کـــه آثـــار ایـــن 

دســـتاوردها در حوزه هـــای مختلـــف کامـــا مشـــهود اســـت.
 ■□■

شکوه و اقتدار ایران در گروی 
فعالیت نیروهای جهاددانشگاهی

دکتـــر ســـید علـــی محمـــد میـــر محمـــدی میبـــدی رییـــس دانشـــگاه صنعتـــی 
ـــان در  ـــای جه ـــل ابرقدرت ه ـــران در مقاب ـــدار ای ـــکوه و اقت ـــی از ش ـــت: بخش ـــان گف اصفه

گـــروی فعالیـــت نیروهـــای حزب اللهـــی جهاددانشـــگاهی اســـت.
ـــرد:  ـــار ک ـــت و اظه ـــدس دانس ـــاد را مق ـــن نه ـــان ای ـــی اصفه ـــگاه صنعت ـــس دانش ریی
ـــت  ـــروی فعالی ـــان در گ ـــای جه ـــل ابرقدرت ه ـــران در مقاب ـــدار ای ـــکوه و اقت ـــی از ش بخش

نیروهـــای حزب اللهـــی جهاددانشـــگاهی اســـت.
ـــه  ـــی ک ـــی تحقیقات ـــهرک های علم ـــترش ش ـــرد: گس ـــوان ک ـــدی عن ـــدی میب ـــر محم می
ـــحالی  ـــا خوش ـــوری ب ـــت جمه ـــد و ریاس ـــد دارن ـــر آن تاکی ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ ـــون مق اکن
ـــاوت  ـــن تف ـــا ای ـــد ب ـــاد ش ـــگاهی ایج ـــوان جهاددانش ـــا عن ـــته ب ـــد در گذش ـــاح می کن افتت

ـــت. ـــود نداش ـــروزی وج ـــف ام ـــان تعاری ـــه آن زم ک
رییـــس دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان گفـــت: بنیـــان ســـاخت پرنده هـــای متحـــرک 
ــای  ــط نیروهـ ــان و توسـ ــی اصفهـ ــگاه صنعتـ ــام دارد در دانشـ ــاد نـ ــروز پهبـ ــه امـ کـ

جهاددانشـــگاهی رقـــم خـــورد.
وی ادامـه داد: چراغ هـای هوشـمندی کـه در شـهر مشـاهده می شـود سـی سـال پیـش، 
بـرای اولیـن بار توسـط نیروهـای جهاددانشـگاهی در ایـران ظهور پیـدا کرد و اکنون شـاهد 

انتخـاب کتاب هـای انتشـارات جهاددانشـگاهی بـا عنوان کتاب سـال هسـتیم.
ایـن اسـتاد دانشـگاه یـاد و خاطره شـهدای جهاددانشـگاهی را زنده کرد و افـزود: خدمت 
در جهاددانشـگاهی توفیـق فعالیـت در یـک مـکان مقـدس اسـت، آینـده جمهوری اسـامی 
در دسـتان افـرادی همچـون نیروهای جهاددانشـگاهی اسـت و امیـدوارم من نیز در راسـتای 

اهـداف انقـاب اسـامی بتوانـم به گونـه ای شایسـته با ایـن نهاد همکاری داشـته باشـم.

■□■
 

جهاددانشگاهی؛ پرچم دار اقتصاد 
دانش بنیان

حجت االسام والمســـلمین ســـعید صفـــی مســـئول دفتـــر نهـــاد نمایندگـــی مقـــام 
معظـــم رهبـــری در دانشـــگاه های چهارمحال وبختیـــاری گفـــت: جهاددانشـــگاهی ایـــن 
ـــگاه های  ـــد و دانش ـــان باش ـــاد دانش بنی ـــت در اقتص ـــم دار حرک ـــه پرچ ـــت را دارد ک ظرفی
ـــوزه  ـــردی در ح ـــی و کارب ـــای عملیات ـــد و کاره ـــی کنن ـــاد را همراه ـــن نه ـــز ای ـــتان نی اس

اقتصـــاد دانش بنیـــان بـــا تکیـــه بـــر زیســـت بوم اســـتان شـــکل بگیـــرد.
با  مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های چهارمحال وبختیاری 
اشاره به این که جهاددانشگاهی ترکیبی از دو واژه جهاد و دانشگاه است، اظهار کرد: این نهاد 

می تواند مأموریت های دانشگاه را به صورت جهادی محقق کند.
زمان  و  وقت  جهادی  کار  افزود:  کارها،  دیگر  با  جهادی  کار  تفاوت های  تبیین  در  وی 
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نمی شناسد بلکه به صورت شبانه روزی انجام می شود، زندگی جهادی آسایش به همراه ندارد 
اما مملو از آرامش است که این موضوع را در سبک زندگی مجاهدان فی سبیل اهلل از جمله 
شهید حاج قاسم سلیمانی می توان مشاهده کرد، شهیدی که در زمان حیاتش شبانه روز در 

حال جهاد و مبارزه اما سرشار از آرامش بود.
صفی با استناد به تعریف مقام معظم رهبری از واژه جهاد در کتاب هم رزمان حسین )ع(، 
تصریح کرد: ایشان در این کتاب سه تعریف از جهاد ارایه می دهند که در تعریف اول، هر کاری 
که برای خدا انجام شود را جهاد می نامند اما در ادامه می فرمایند که این تعریف صحیح نیست 

زیرا در این صورت همه ما مجاهد فی سبیل اهلل هستیم.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقاب در تعریف دوم، جهاد را ناظر به مبارزه مسلحانه می دانند 
اما این تعریف را هم نمی پذیرند زیرا با آیات قرآن سازگار نیست و پیامبر )ص( اگرچه با کفار 

و مشرکین مبارزه مسلحانه داشتند اما مبارزه حضرت با منافقان مسلحانه نبود.
این مدرس حوزه و دانشگاه بیان کرد: تعریف سوم رهبری از جهاد که بر آن صحه می گذارند 
آن است که جهاد به معنای تاش حداکثری برای برداشتن موانع حاکمیت الهی است لذا هر 

کاری انجام می دهیم باید در نظرمان باشد که مانعی از موانع حاکمیت را رفع کنیم.
صفی تاکید کرد: جهاددانشگاهی در لبیک به امر رهبری مبنی بر جهاد تبیین و نیز مقوله 
علمی  نهاد  این  دانشجویان  هم  و  اساتید  در حیطه  هم  می تواند  سال  شعار  در  دانش بنیان 
نقش آفرین باشد و باید به راجع به این موضوع فکر شود که در حوزه دانش بنیان مطابق با 

زیست بوم استان چه کارهایی می توان انجام داد.
جهاد  و  مبارزه  فرماندهان  و  میدان دار  این خصوص  در  اساتید  این که  بر  تصریح  با  وی 
هستند، گفت: اساتید با یک نگاه تشکیاتی و هم افزا با دانشجویان می توانند به صورت حساب 

شده و دقیق و به دور از نگاه آماری و کمی وارد کار شوند.
صفی گفت: جهاددانشگاهی این ظرفیت را دارد که پرچم دار حرکت در اقتصاد دانش بنیان 
کاربردی  و  عملیاتی  کارهای  و  کنند  همراهی  را  نهاد  این  نیز  استان  دانشگاه های  و  باشد 
در  برنامه هایی  البته  بگیرد.  استان شکل  زیست بوم  بر  تکیه  با  دانش بنیان  اقتصاد  حوزه  در 
می طلبد  که  است  شده  انجام  اشتغال زا  نهادهای  و  دانشگاهی  مجامع  سوی  از  راستا  این 

جهاددانشگاهی نیز متولی کار باشد.

■□■
 جهاددانشگاهی قزوین،  پیشگام 

تولید دانش بنیان و فناوری های 
نوین است

جهاددانشگاهی  از  خمینی)ره(  امام  بین المللی  دانشگاه  سرپرست  قاسم زاده  علی  سید 

به عنوان نهادی پیشگام در تولید دانش بنیان و فناوری نوین یاد کرد و گفت: استان قزوین 
پزشکی  ازجمله  حوزه ها  برخی  در  که  دارد  مثبتی  علمی  نگاهی  جهاددانشگاهی  به  نسبت 

خوش درخشیده است.
فعالیت های  ارزشمندترین  از  کرد:  اظهار  خمینی)ره(  امام  بین المللی  دانشگاه  سرپرست 
علمی جهاددانشگاهی اثرگذاری این نهاد در ارتقای محصوالت دانش بنیاد است. به عنوان مثال 
این نهاد به صورت جهادی در برخی مباحث پزشکی همچون موضوع بند ناف و درمان بسیاری 

از بیماری ها ورود کرده و پیشگام بوده است.
وی بابیان اینکه جهاددانشگاهی در مسیر شکوفایی است، افزود: این نهاد علمی می تواند 
بازوی علمی خوبی برای دانشگاه ها و صنایعی باشد که می خواهند به کمک دانش به نوآوری، 

بازسازی و ارتقای کیفی محصوالت خود بپردازند و در این مسیر می تواند به کمک نیروی 
جوان و باانگیزه توفیقات بیشتری کسب کند.

با  انجام چند تحقیق ملی  انسانی در  قاسم زاده تصریح کرد: بنده سال ها پیش در عرصه علوم 
جهاددانشگاهی همکاری داشتم و باید اقرار کنم بنیاد پژوهش محور بنده در جهاددانشگاهی شکل گرفت.

وی با بیان این که جهاددانشگاهی نهادی خوداتکا و انقابی با رویکرد علمی است، افزود: 
نهاد مکتبی  این  به آن توجه داشت.  باید  استقال جهاددانشگاهی موضوع مهمی است که 
باید بر روی پای خویش بایستد و از نظر من جهاددانشگاهی به معنی واقعی کلمه عینیتی از 

آموزش عالی جامعه محور و اقتصاد بنیاد است.
سرپرست دانشگاه بین الملل امام خمینی)ره( ادامه داد: جهاددانشگاهی تا به امروز با ابتکار و 
شناسایی نیازها در عرصه های مختلف خدمات ارزنده ای برای استان به یادگار گذاشته است که 
توفیقات آن را می توان در عرصه های ژنتیک، پزشکی، علوم دارویی و علوم انسانی مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( در تاش است تا از ظرفیت های جهاددانشگاهی 
بهره گیرد، اظهار کرد: در دانشگاه دفتری برای فعالیت های علمی دانشجویی و اساتید وجود دارد که 
در تاش هستیم با هم افزایی جهاددانشگاهی نسبت به ارتقای فعالیت های علمی دانشجویی چون 

برگزاری کاس های تقویتی، نشست های ادبی و هنری یا علمی و تحقیقاتی گام برداریم.
قاسم زاده تصریح کرد: فعالیت های دانشگاهی بهترین زمینه برای تقویت روح، اعتمادبه نفس 
در دانشجویان و انتخاب مسیر موفقیت و پیشرفت در امور اجتماعی و شغلی است. ما از به نمایش 

گذاشتن توانمندی های جهاددانشگاهی در عرصه های مختلف در دانشگاه استقبال می کنیم.
وی با اشاره به این که برای تقویت جهاددانشگاهی حمایت نهادهای دولتی و غیردولتی الزم و 
ضروری است، افزود: حمایت دستگاه های حاکمیتی در پیشبرد اهداف جهاددانشگاهی نقش بسزایی 
دارند. حمایت حاکمیت به این معنی که دولت و وزارت علوم نقش بیشتری به این نهاد خاق و 

چاالک در فعالیت های فوق برنامه دهد و در ایجاد پیوندهای بیشتر دانشگاه با جامعه کمک کند.
اجتماعی،  یا  برون گرایانه  رویکرد  ماهیت  سبب  به  جهاددانشگاهی  گفت:  مسئول  این 
می تواند به توان و سرعت پیوند دانشگاه و اجتماع بیشتر کمک کند. مثًا در بحث ارتباطات 
و رسانه واقعاً جهاددانشگاهی موفق تر از هر نهاد دیگر دانشگاهی در استان عمل کرده است و 

می توان از ظرفیت های آن استفاده کرد.
چاپ  شبکه  در  درخشانی  کارنامه  قزوین  جهاددانشگاهی  همچنین  داد:  ادامه  وی 
و  دانشگاه  انتشارات  کمک  به  می توان  قطعا  و  دارد  عمومی  و  دانشگاهی  کتاب های  نشر  و 

جهاددانشگاهی آثار علمی و تخصصی بی شماری با ماهیت مخاطب پسندتر منتشر کرد.
هم افزایی  نیاز  استان  در  کرد:  عنوان  خمینی)ره(  امام  بین المللی  دانشگاه  سرپرست 
بیشتر نهادهای غیردولتی اما برآمده از انقاب اسامی چون بنیاد مستضعفان و سازمان های 
مردم نهاد انقابی، محسوس است و نهادهای غیردولتی می توانند از ظرفیت های بازار سنجی، 

آینده پژوهی و قدرت رسانه ای جهاددانشگاهی استفاده کنند.
وی در پایان تصریح کرد: ورود خیران علمی به عرصه حمایت و پشتیبانی از طرح های 
جهاددانشگاهی می تواند به پویایی و تخصص محوری این نهاد سازنده و آینده دار کمک کند 

و الزم است در این زمینه نیز تمهیداتی سنجیده شود.

■□■
ارگان های دیگر از سبقه انقالبی

 و جهادی موجود
 در جهاددانشگاهی الگو بگیرند

در  موفق  الگویی  به عنوان  جهاددانشگاهی  اینکه  به  اشاره  با  ارومیه  دانشگاه  رییس 

فعالیت های جهادی توانسته است از ظرفیت دانشگاهی و علمی خود در مسیر توسعه کشور 
بهره ببرد و در این مسیر نیز توفیقات متعددی هم داشته است، تصریح کرد: ارگان های دیگر 
باید از سبقه انقابی و جهادی موجود در جهاددانشگاهی الگو گرفته و در مسیر بالندگی با 

برنامه ریزی به سمت توسعه حرکت کنند.
دکتر احمد علیجانپور رییس دانشگاه ارومیه با بیان این که جهاددانشگاهی استان در مباحث 
علمی پژوهشی و فرهنگی پیشینه درخشانی دارد و توانسته است با اتکا به همین پیشینه با 
مرجع  تخصصی  آزمایشگاه  راه اندازی  افزود:  دهد،  انجام  بزرگی  کارهای  دانشگاه ها  در  تعامل 
محصوالت باغی و کشاورزی ارگانیک، راه اندازی مرکز ذخایر ژنتیکی گیاهی شمال غرب کشور، 
راه اندازی کلینیک تخصصی عارضه یابی مدیریت و فعالیت های پژوهشی در زمینه کشاورزی و 
اصاح واحدهای درختان میوه از جمله دستاوردهای شاخص این نهاد انقابی در سطح استان که 

می توان از این فعالیت ها به عنوان فعالیت های برجسته علمی در سطح استان نام برد.
رییس دانشگاه ارومیه بیان کرد: دانشگاه ارومیه در دوره مدیریت جدید ارتباط نزدیکی 
با مدیران جهاددانشگاهی استان دارد و از تمامی فعالیت های جهاددانشگاهی که در دانشگاه 
ارومیه و با همکاری دانشجویان و همکاران انجام می شود حمایت مادی و معنوی نموده و از 

فعالیت های آتی آن نیز استقبال می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اوایل انقاب با فرمان امام راحل، جهاددانشگاهی 
جز اولین نهادهای انقابی بود که ایجاد شد و با اتکای به نیروی داخلی و با اقدامات شایسته 

علمی و فرهنگی از همان ابتدا در مسیر عبور کشور از موانع نقش به سزایی داشته است.
 علیجانپور با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی به عنوان الگویی موفق در فعالیت های جهادی توانسته 
است از ظرفیت دانشگاهی و علمی خود در مسیر توسعه کشور بهره ببرد و در این مسیر نیز توفیقات 
متعددی هم داشته است، تصریح کرد: ارگان های دیگر باید از سبقه انقابی و جهادی موجود در 

جهاددانشگاهی الگو گرفته و در مسیر بالندگی با برنامه ریزی به سمت توسعه حرکت کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه صحیح و پرشتاب 
حرکت علمی کشور "کار و مدیریت جهادی" و تقویت روحیه "ما می توانیم" و همچنین با 
توجه به شعار سال، فعالیت های جهاددانشگاهی در طول فعالیت های خود نشان دهنده عمل به 
همین منویات در راستای هدف گذاری حرکت علمی کشور از طریق تولید فناوری های جدید 

در چهارچوب ارزش های اسامی است.
علیجانپور یادآور شد: با توجه به شعار سال حرکت در مسیر انقاب و همکاری با نهادهای 
علمی و دانشگاهی از جمله انتظارهای مردم نسبت به این نهاد انقابی است که جهاددانشگاهی 
شایسته است با حمایت از فارغ التحصیان و تشکیل شرکت های دانش بنیان، زمینه های رشد، 

بالندگی و تولید ثروت مبتنی بر دانش را فراهم سازد.

■□■
جایگاه ویژه جهاددانشگاهی
در نظام سالمت خوزستان

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رییس  نژاد  عادلی  آیت  حجت االسام والمسلمین 

دانشگاه های خوزستان گفت: جهاددانشگاهی خوزستان با بهره گیری از جوانان نخبه انقابی 
بررسی  با  توانسته است  امکانات محدود،  به کارگیری  و  و کارشناسی خود  تیم مدیریتی  در 
عالمانه کاستی ها و نیازهای استان، برخی کمبودهای خدماتی و تولیدی استان را مرتفع کند.

ارایه  کرد:  اظهار  خوزستان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رییس 
خدمات پزشکی از اولین نقاط پیوند جهاددانشگاهی با مردم خوزستان بوده که در سال های 
اخیر با نوسازی و تخصصی کردن این خدمات، جهاددانشگاهی جایگاه ویژه ای در نظام سامت 

استان خوزستان کسب کرده است.
وی تصریح کرد: می توان گفت ارایه خدمات پزشکی مناسب به ویژه تکمیل فرآیند درمان 

ناباروری در خوزستان از دستاوردهای مهم جهاددانشگاهی در استان است. در سال جاری با 
توجه به اباغ قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت«، مرکز تحقیقات و درمان ناباروری 

جهاددانشگاهی می تواند منشاء خدمات بسیاری باشد.
عادلی نژاد ادامه داد: تولید دانش بنیان نیز در سال های اخیر از مهم ترین محورهای فعالیت 
فیلترهای  و  شیمیایی  مواد  حفاری،  مته های  انبوه  تولید  اکنون  است.  بوده  جهاددانشگاهی 

صنعتی در استان خوزستان مورد توجه جامعه علمی و صنعتی کشور است.
این که  بیان  با  خوزستان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رییس 
جهاددانشگاهی افتخار دارد که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان »مولود مبارک انقاب 
انتظار دانشگاهیان و  افزایش  این عنوان، زمینه ساز  یادآور شد:  نامیده شده است،  اسامی« 
نخبگان کشور از مجموعه جهاددانشگاهی است. مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۱ را با عنوان 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« معرفی فرمودند و جهاددانشگاهی در زمینه خلق دانش، 

تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی دارای جایگاه ویژه ای است.
تبیین  در  امید  کانون های  از  یکی  به عنوان  جهاددانشگاهی  امروز  کرد:  بیان  نژاد  عادلی 
آینده علمی کشور توانسته است با ورود به مرزهای دانش روز، بخشی از کارهای زمین مانده 

و خاءهای علمی کشور را پوشش دهد.

■□■
پیام فرمانده نیروی دریایی 

راهبردی ارتش به مناسبت سالروز 
تاسیس جهاددانشگاهی

دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسامی ایران پیامی 

به مناسبت فرارسیدن سالروز تشکیل جهاددانشگاهی صادر کرد.

در متن پیام آمده است:
امروز درخت تناور انقاب اسامی با مدیریت جهادی و پشتوانه ارزش های آمیخته با ایمان 
مردمی و تکیه بر باور "ایران قوی" از دوره نظام سازی گذر نموده و پای در فتح قله های رشد 

و تعالی نهاد است.
 در این مسیر جهاددانشگاهی به عنوان نهادی برآمد از بطن انقاب و سرمایه ملی ظرفیت 
علمی و میدانی ارزشمندی را برای پیوند میان عرصه های گوناگون دانشی و حوزه های اجرا و 

همچنین ارتقای شاخص های علمی و فرهنگی کشور فراهم آورده است.
 بدون تردید تاسیس جهاددانشگاهی در شانزدهم مرداد سال ۱3۵۹ از ابتکارات ماندگار 
انقاب اسامی بوده که با تعامل اثربخش و ارتباط مناسب با دیگر نهادهای انقابی و دولتی و 
همچنین مجاهدت یکایک کارکنان عزیز و سخت کوش به دوران بالندگی خود رسیده است.

 اینجانـــب ضمـــن گرامیداشـــت ایـــام ســـوگواری حضـــرت سیدالشـــهدا اباعبـــداهلل 
ـــجویان،  ـــه دانش ـــی و کلی ـــت حضرت عال ـــی را خدم ـــاد انقاب ـــالروز آن نه ـــین )ع( س الحس
ـــال  ـــد متع ـــوده و از خداون ـــرض نم ـــت ع ـــک و تهنی ـــن عرصـــه تبری ـــگران ای ـــاتید و تاش اس
ـــم  ـــه اهلل اعظ ـــه بقی ـــات خاص ـــار عنای ـــایه س ـــان را در س ـــزون ت ـــات روز اف ـــتمرار توفیق اس
ـــام  ـــرت ام ـــوا حض ـــم کل ق ـــده معظ ـــه فرمان ـــت خردمندان ـــداء( و هدای ـــه الف ـــا ل )ارواحن
ـــوری  ـــدس جمه ـــام مق ـــداف نظ ـــبرد اه ـــت پیش ـــز در جه ـــی( عزی ـــه ای )مدظله العال خامن

ـــئلت دارم. ـــران مس ـــامی ای اس
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جهاددانشگاهی همیشه 
در حل مشکالت اساسی کشور

 مساله محور بوده است
و  علمی  معاونت  زیست فناوری  ستاد  معاون 
فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: جهاددانشگاهی 
اساسی  در حل مشکات  سبقه طوالنی  داشتن  با 
کشور از همان ابتدا مساله محور بوده و موضوع ها و 

چالش های کشور را برطرف کرده است.
ستاد  معاون  خاکدامن  علیرضا  دکتر 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  زیست فناوری 
اشاره  نوآوری  زیست بوم  اهمیت  به  جمهوری 
کرد و گفت: دلیل اصلی ایجاد زیست بوم نوآوری، 
و  کسب وکارها  رشد  فرایند  در  ساختاری  ایجاد 
ایده های فناورانه است؛ به عبارت دیگر کار اصلی 
هر  برای  مختلف  راه حل های  ارایه  زیست بوم ها 

فناوری و کسب وکارهای مبتنی بر فناوری است.
ستاد  بازار  و  تجاری سازی  تولید،  گروه  رییس 
توسعه زیست فناوری افزود: در اکوسیستم فناوری و نوآوری ایران، تاکید ما بیشتر بر فناوری است. 
کار اصلی این اکوسیستم ارایه راه حل های مختلف برای کسب وکارهای فناورانه در سطوح مختلف 
است یعنی اگر فردی ایده خامی دارد باید بتواند کار خودش را ارتقا دهد. اگر محققی نمونه ای 
باید  تولید کرده است  را  اگر شخصی محصولی  یا  را توسعه دهد  بتواند کارش  باید  ساخته است 
بتواند مجوزهای الزم را اخذ کند. اگر پژوهشگری هم مجوزها را دریافت کرده و در بازار است باید 
بتواند سهمش از بازار را افزایش دهد. شرکتی هم که اکنون در بازار سهم خوبی دارد باید بتواند 

صادرات داشته باشد.
متناسب  حل  راه  یک  افراد  این  از  کدام  هر  به  باید  کرد:  اظهار  تکنولوژی  مدیریت  دکترای 
و  فناوری  اکوسیستم  پیشنهاد دهیم.  بازار  و  فناوری  آمادگی  با وضعیت و شرایطشان در سطوح 
از  یکی  حاضر  حال  در  می دهد.  ارایه  توسعه دهنده  ابزارهایی  بر  مبتنی  را  راه حل ها  این  نوآوری 
نوآوری شتاب دهنده ها هستند. شتاب دهنده ها در  ابزارهای ما در اکوسیستم فناوری و  مهم ترین 
کنار طرح هایی که آمادگی فناوری پایینی دارند، قرار می گیرند و زیستگاه آن ها را پوشش می دهند 
و همچنین زیرساخت های الزم را برای آن ها فراهم می کنند. این زیرساخت اولیه، نقطه شروعی 

برای کسب وکارها می شود تا این افراد بتوانند سرمایه گذار جذب کنند یا وارد بازار شوند.
 " از  متشکل  ای  فناورانه  اکوسیستم  زیست فناوری،  توسعه  ستاد  اکنون  کرد:  تصریح  وی 
شتاب دهنده ها"، "شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ"، "هلدینگ ها"، "نهادهای عمومی کشور"، 
"سازمان های  بورس"،  "سازمان  شکوفایی"،  و  نوآوری  "صندوق  سرمایه گذاری"،  "صندوق های 
رگوالتور" و" وزارتخانه های مختلف" به وجود آورده است و این حوزه ها را مدیریت می کند تا همه 

اعضای این اکوسیستم در راستای رشد بیوتکنولوژی نقش ایفا کنند.

رفع نیازهای جامعه با کمک نخبگان
به گفته وی، این ساختارها زیست بوم ها را پوشش می دهند و کمک می کنند تا نخبگان بتوانند 
از ظرفیت دانشی خودشان برای رفع نیازهای جامعه استفاده کنند و همچنین کسب وکاری فناورانه 

به وجود بیاورند.
بحث  از  جدا  گفت:  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  زیست فناوری  ستاد  معاون 
فرایند، ما اکنون در بحث موضوع نیز دو جهت گیری عمده در ستاد زیست فناوری داریم. نخست، 
جهت گیری ما به سمت محصوالتی است که ارزبری دارند؛ یعنی محصوالتی که اکنون بازار آن ها 
باالیی  فناوری های  بیشتر  ما  مدنظر  کنیم.  تولید  کشور  در  را  آن ها  نمی توانیم  اما  است  موجود 
هستند که بتوانند به کمک ابزار دانش با محصوالت خارجی رقابت کنند و کاالهای رقابت پذیری 

به وجود بیاوریم.
وی عنوان کرد: جهت گیری و استراتژی ما، افزایش بهره وری در زنجیره های ارزش است یعنی 
در هر کسب وکار فناورانه و غیر فناورانه، زنجیره های ارزشی داریم که مبتنی بر آن محصول شکل 
می گیرد. کار فناوری این است که در نقاط خاصی از زنجیره ارزش ها بنشیند و بهره وری و کارایی 
این است که محصوالت مورد حمایت در  را کاهش دهد. جهت گیری دوم  افزایش و هزینه ها  را 
اکوسیستم ها با توانمندی های تیم فناور و شرکت های دانش بنیان، در بازار اقتصادی نقش موثرتری 

پیدا کنند.

ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه فناوری
اساسی  در حل مشکات  داشتن سبقه طوالنی  با  کرد: جهاددانشگاهی  خاکدامن خاطرنشان 
کشور از همان ابتدا مساله محور بوده و موضوع ها و چالش های کشور را برطرف کرده است. از سوی 
دیگر جهاددانشگاهی به دلیل زیرساخت های انسانی و فیزیکی که طی سال های مختلف ایجاد کرده 
است، می تواند طرح های مختلف را مورد حمایت قرار دهد. همچنین جهاددانشگاهی مدیران خوبی 
نیز دارد. رییس جدید جهاددانشگاهی نیز انسان بسیار خوش فکر و طراح خوبی است که می تواند از 

ظرفیت های افراد و دانشمندان مختلف برای رفع نیازهای جامعه استفاده کند.
مدل  آن  طبق  که  کرده ایم  تعریف  مدلی  جمهوری  ریاست  علمی  معاونت  در  ما  افزود:  وی 
سعی می کنیم کسب وکارهای خصوصی دانش بنیان را تقویت کنیم زیرا ارزش اقتصادی از فناوری 
اکنون  کند.  سرمایه گذاری  فناوری  توسعه  در  بتواند  خصوصی  بخش  که  می شود  حاصل  زمانی 
جهاددانشگاهی سبقه دولتی دارد از این رو هراندازه بتوانیم در مدل های مختلف این توان دولتی 
از  دانش  این  و  بیایند  وجود  به  قدرتمندی  شرکت های  که  ببریم  خصوصی  بخش  سمت  به  را 
سرازیر  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  بر  مبتنی  کسب وکار  حوزه های  سمت  به  جهاددانشگاهی 

شود، شاهد رشد انفجاری خواهیم بود.
معاون ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: دستاوردهای 
تربیت شده و  این زمینه  نبوده و متخصصان مختلفی در  بخش دولتی طی سال های گذشته کم 
محصوالت گوناگونی نیز تولیدشده و در اختیار جامعه قرارگرفته است اما اگر ما بخواهیم شاهد یک 
رشد انفجاری در حوزه فناوری و اقتصاد فناوری باشیم، باید سرمایه های عامه مردم را وارد فناوری 
کنیم که این مساله مکانیزم های مختلفی را می طلبد. اکنون ستاد زیست فناوری معاونت علمی 

ریاست جمهوری در تاش است با همکاری جهاددانشگاهی این مکانیزم را ایجاد کند.
وی در پایان به سینا پرس گفت: اکنون مدل های مختلفی از همکاری شرکت های دانش بنیان 
و هلدینگ های بزرگ با مجموعه جهاددانشگاهی در اجرای پروژه های خاص در معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری مورد حمایت قرار می گیرند. همچنین دانشجویان و اساتید جهاددانشگاهی 
را نیز برای ایجاد شرکت های دانش بنیان ترغیب و تشویق می کنیم تا آن ها بتوانند با یک مکانیزم 
حقوقی از ایجاد آن شرکت منتفع شوند. این نوع مدل ها نهایتا به بحث شکل گیری سرمایه های 

خصوصی در اقتصاد دانش بنیان کمک و ما را برای رشد انفجاری آماده می کند.

■□■

جهاددانشگاهی گیالن می تواند 
نماینده ثابتی در قرارگاه جهاد 

علمی سپاه معین کند
گیان  قدس  سپاه  فرمانده  پور  عبداهلل  سردار 
با استقبال از تقویت همکاری سپاه قدس گیان و 
جهاددانشگاهی استان در حوزه های مختلف، گفت: 
همکاری های  و  تعامل  تقویت  و  حفظ  راستای  در 
نماینده  می تواند  گیان  جهاددانشگاهی  مشترک، 
ثابتی در قرارگاه جهاد علمی سپاه معین نماید تا با 
حضور مستمر در جلسات، به ایجاد شناخت بیشتر 
بهره مندی  و  فعالیت های جهاددانشگاهی  زوایای  از 
از ساختار دو نهاد در جهت انجام فعالیت های موثر، 

کمک کند.
فرمانده سپاه قدس گیان در دیدار با سرپرست 
ضمن  گیان  جهاددانشگاهی  سازمان  اعضای  و 
تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت 
امام حسین )ع(، اظهار کرد: علم و دانش روز برای 
حفظ نظام و انقاب، بسیار حائز اهمیت است، لذا اگر بخواهیم در سطح جهانی توانمند و مقتدر 
بمانیم، باید همواره در پی ارتقای علمی جامعه باشیم زیرا علم ابزار قدرت است، بنابراین حمایت و 

همراهی با نهادهای تولید علم نیز در قالب چارچوبی معین، همواره مدنظر ما قرار دارد.
فرمانده سپاه قدس گیان با بیان اینکه توجه کنیم که صرفا محدود به لفظ ها و عنوان ها نشویم، 
افزود: ریشه فعالیت های جهاددانشگاهی مبتنی بر فرهنگ جهادی است به عبارتی همان کار برای 
خداست و کار برای خدا خستگی ندارد، با وجود اینکه با تاش و کوشش بسیار همراه است اما 
آرامشی توام با نصرت الهی را در پی دارد؛ رسالت کار جهادی، مرتفع کردن مشکات و موانع است. 

باید از موانع هراس نداشت و با کار جهادی در پی رفع آن ها اقدام کرد.
استان  تقویت همکاری سپاه قدس گیان و جهاددانشگاهی  از  استقبال  با  پور  سردار عبداهلل 
در حوزه های فرهنگی، آموزشی، مهارتی، تولید علم و حل مسائل و مشکات استان، ادامه داد: در 

حوزه های پژوهشی نیز می توان هم افزایی وسیعی را رقم زد.
و همکاری های مشترک، جهاددانشگاهی گیان  تعامل  تقویت  و  راستای حفظ  وی گفت: در 
می تواند نماینده ثابتی در قرارگاه جهاد علمی سپاه معین نماید تا با حضور مستمر در جلسات، به 
ایجاد شناخت بیشتر از زوایای فعالیت های جهاددانشگاهی و بهره مندی از ساختار دو نهاد در جهت 

انجام فعالیت های موثر، کمک نماید.
فرمانده سپاه قدس گیان، یکی از نقش های بسیج را هم افزایی دانست و عنوان کرد: برقراری 
هم افزایی میان جهاددانشگاهی و سپاه، می تواند منجر به رقم زدن اتفاقات بزرگ و موثری در استان 
شود. با توجه به اینکه کارآمد کردن نظام از وظایف سپاه است، باید بر حل مشکات مصمم بوده و 

با هنر انقابی، از همین ساختار موجود در راستای رفع موانع بهره برد.

  

گفت وگو با رییس، معاونان، روسا و دیگر 
مسئوالن این نهاد 

فصل 42

■ جهاددانشگاهی در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل اش، 
با به کارگیری بضاعت ترویجی خود، برنامه های تبیینی و معرفی 

دستاوردهای شاخص و نوآورانه این نهاد را در دستور کار قرار داد. 

در پرونده »فصل 42« طی گفت وگو با رییس، معاونان، 

روسای واحدهای سازمان و دیگر مسئوالن این نهاد به بررسی 

جدیدترین برنامه ها برای ایجاد زیست بوم نوآوری در این نهاد 

پرداخته شد.
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ــس  ــادی رییـ ــی فیروزآبـ ــر روح اهلل دهقانـ دکتــــــ
فرارســـیدن ۱۶  گرامیداشـــت  بـــا  جهاددانشـــگاهی 
ـــر  ـــگاهی و تقدی ـــکیل جهاددانش ـــالگرد تش ـــاه، س مردادم
ـــای  ـــد و اعت ـــاد و رش ـــیر ایج ـــه در مس ـــانی ک از همه کس
ـــود از ۴2  ـــی خ ـــه ارزیاب ـــیدند ب ـــت کش ـــاد زحم ـــن نه ای
ـــی  ـــت و از طراح ـــگاهی پرداخ ـــت جهاددانش ـــال فعالی س
ـــوم  ـــر مفه ـــا تکیه ب ـــوآوری ب ـــد ن ـــت بوم جدی ـــک زیس ی

ـــت. ـــخن گف ـــاد س ـــاص جه خ
عمومـی  روابـط  کل  اداره  بـا  گفت وگـو  در  وی 
جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه برنامه هـای تغییـر و تحـول 
در ایـن نهـاد و اسـتفاده از ظرفیـت فرهنگـی و رسـانه ای 
جهاددانشـگاهی در رابطـه با موضوع مهـم »جهاد تبیین«، 
مأموریت هـای جدید ایـن نهاد و جایگاه آمـوزش، پژوهش 

در ایـن زیسـت بوم جدیـد را تشـریح کـرد.

فعالیـت  از  سـال   4۲ از  پـس  دکتـر؛  آقـای 
جهاددانشـگاهی ایـن نهـاد را چگونـه می بینیـد؟

بهتریـن تعبیرهـا از نهـاد جهاددانشـگاهی، آنچـه بوده 
و آنچـه می بایسـت می شـد و مأموریت هایـش را در کام 
رهبـری پیـدا می کنیـم. حضـرت آقا جایـی از نهـاد مولود 
انقـاب نـام می برنـد و جایـی دیگـر بـه جریـان نخبگانـی 
جهاددانشـگاهی به عنـوان یکـی از ارکان حاکمیـت اشـاره 
دارند. جهاددانشـگاهی در سـال های گذشـته فراز و نشیب 
بسـیاری را از سـر گذرانـده اسـت، خیلـی از جاهـا مؤثـر، 
افتخارآفریـن بـوده و خیلـی جاهـا توانسـته رفـع کننـده 

مشـکات کشـور باشد.
به عنوان مثـال در بحـث زیسـت فناوری جریـان سـازی 
آن از جهاددانشـگاهی شروع شـده اسـت. زمانـی کـه در 
کشـورمان حتـی کسـی بـه حـوزه زیسـت فناوری توجـه 
ممکـن  سـطح  باالتریـن  در  جهاددانشـگاهی  نداشـت، 
در ایـن حـوزه فعالیـت داشـت. به قـدری کـه موردتوجـه 
رهبـر انقـاب قرار گرفـت و جریـان زیسـت فناوری ازآنجا 
در کشـور شـروع شـد. در کنـار آن یـک جاهایـی هـم این 
نهـاد ضعیـف یـا منفعـل بوده اسـت، ولـی درمجمـوع فراز 
نهـادی  امـروز جهاددانشـگاهی  نـگاه کنیـم  را  نشـیب ها 

اسـت بـا چنـد ویژگـی کـه در ادامـه اشـاره می کنـم.
اولیـن ویژگـی جهاددانشـگاهی آن اسـت کـه نیـروی 
انسـانی توانمنـد و قـوی دارد. تقریبـاً می تـوان گفت کمتر 
نهـادی در کشـور پیدا می شـود که خـودش عملیات کند، 
یعنـی کار صـف هم انجـام دهد و در آن ایـن مقدار نیروی 
توانمنـد، فنـاور و نـوآور حضـور داشـته باشـد. پـس اولین 
موضوعـی کـه می توان بـه جهاددانشـگاهی اختصـاص داد 
داشـتن نیـروی انسـانی توانمنـدی اسـت که در ایـن نهاد 
پرورش یافته انـد؛ چـه کسـانی کـه در ایـن نهـاد فعال اند و 
یـا کسـانی کـه از این نهاد مأمور شـده و در سـایر بخش ها 
فعالیتشـان را ادامـه می دهنـد. ایـن  یک عامت اسـت که 
نشـان می دهـد جهاددانشـگاهی یک نهـاد انسـان پرور بوده 

است.
فناورانـه  دسـتاوردهای  نهـاد  ایـن  دیگـر  ویژگـی 
سـری  یـک  صاحـب  جهاددانشـگاهی  امـروز  اسـت،  آن 

کـه  اسـت  خـاص  نوآوری هـای  و  دانش هـا  فناوری هـا، 
عمدتـاً بـر اسـاس نیازهـای کشـور و ماموریت هایـی کـه 
بـه جهاددانشـگاهی محـول شـده پدیـد آمده اند. سـومین 
ویژگـی، جهاددانشـگاهی بـه برکـت ۴2 سـال زحمـت و 
تـاش کسـانی کـه در ایـن مجموعـه کارکرده انـد ایجـاد 
یـک برنـد و نـام معتبر اسـت. بـرای بعضی از مسـئوالن و 
یـا برخـی از صنایـع جهاددانشـگاهی آن قـدر از نظر ارزش 
برنـد باالسـت کـه آن را قابل قیـاس با دانشـگاه های خوب 
کشـور ندانسـته و شـأن جهـاد را بسـیار باالتـر می داننـد.
نکتـه دیگـری کـه در رابطـه بـا جهاددانشـگاهی وجود 
دارد، بیش از ۴۰ سـال تجربه بوده که در جهاددانشـگاهی 
متمرکز شـده است. از زیرساخت و شـبکه جهاددانشگاهی 
در سـطح کشـور هـم ویژگـی دیگـر آن اسـت. به هرحـال 
یک نهـاد عمومـی غیردولتـی متمرکـز در حـوزه فنـاوری 
و نـوآوری کـه تقریبـا در همـه کشـور فضـا، امکانـات و 
ارتبـاط داشـته و بـا نهادهـای کشـوری و لشـکری ارتباط 
دارد. ایـن پنـج ویژگی یک خاصـه ای از جهاددانشـگاهی 

اسـت. امروز 

از روزی کـه شـما فعالیت در جهاددانشـگاهی را 
شـروع کردیـد از طراحـی یـک زیسـت بوم جدید 
نـوآوری بـا تکیه بـر مفهـوم خـاص جهـاد سـخن 
گفتیـد. ایـن زیسـت بوم جدیـد چیسـت؟ چگونه 

شـکل می گیـرد و چـه ویژگی هایـی دارد؟
در سـخنان رهبـری بـه نکته ای خیلی اشـاره می شـود 

برنامه های دکتر دهقانی فیروزآبادی برای ایجاد زیست بوم نوآورِی نخبگان ایران؛

جهاددانشگاهی عهده دار ماموریت های جدید می شود

و پیـش از آنکـه ایشـان بفرماینـد مـا مسـایل کشـور را 
حـل کنیـم و کار تحقیقاتـی و پژوهـش انجـام دهیـم بـه 
»پـرورش نخبـگان مؤمـن و انقابـی« تاکیـد ویـژه دارند. 
ایـن موضـوع را می توانیـم در سرتاسـر سـخنان رهبـری 
مشـاهده کنیـم. قبـل از آنکـه فنـاوری، نـوآوری و یـا یک 
محصـول ارزش داشـته باشـد، برای حضرت آقـا، انقاب و 

کشـور، پـرورش نیـروی انسـانی ارزش دارد.
نیـروی انسـانی روی پـل پـرورش نمی یابنـد. نیـروی 
نمی کنـد.  پیـدا  پـرورش  پـروژه  و  اقتصـاد  در  انسـانی 
نیـروی انسـانی در یـک محیـط زندگـی کامـل پـرورش 
بخواهـد  اگـر  جهاددانشـگاهی  بنابرایـن  می کنـد؛  پیـدا 
یعنـی  شـده،  سـپرده   آن  بـه  کـه  اصلـی  مأموریـت  بـه 
بایـد  نخبـه،  انسـانی  نیـروی  تربیـت  در  نقش آفرینـی 
جایـی باشـد بـرای زندگـی؛ یعنـی مـن بایـد بتوانـم بـا 
جهاددانشـگاهی زندگـی کنـم، در جهـاد یـاد بگیـرم، در 
محصـول  توسـعه  جهاددانشـگاهی  در  و  کارکنـم  جهـاد 

دهـم.
گوشـزد  مـا  بـه  را  کلمـه  یـک  مفاهیـم  همـه  پـس 
می کنـد و آن هـم ایـن اسـت کـه جهاددانشـگاهی بنـگاه، 
کارخانه آزمایشـگاه، دانشـگاه نباید باشـد. به معنی خاص 
کلمـه اش جهاددانشـگاهی بایـد محلی برای زندگی باشـد. 
بـه همیـن دلیـل می گوییم جهاد زیسـت بوم اسـت، یعنی 

محلـی بـرای زندگی اسـت.
حـال سـؤالی که مطرح می شـود آن اسـت، زیسـت بوم 
بـرای چه کسـانی؟ چون در این کشـور زیسـت بوم بسـیار 
داریـم؛ اما یـک ویژگی در جهاد وجـود دارد و آن نخبگان 
هسـتند. در کشـور نخبـگان هـم زیـاد داریـم، نخبـگان 
علمـی، نخبگان فنـاوری و... امـا معتقدم جهاددانشـگاهی 

زیسـت بوم نخبـگان علمی کشـور اسـت.
ایـن سـال ها در  فنـاوری هـم در  توسـعه  زیسـت بوم 
کشـور خـوب توسـعه پیـدا کـرده اسـت، اگرچـه خـود 
توسـعه  نخبـگان  زیسـت بوم های  از  یکـی  نیـز  جهـاد 
دانش بنیـان،  شـرکت های  هسـت.  و  بـوده  فنـاوری 
آزمایشـگاه و پژوهشـگاه های صنعتـی و کاربـردی واقعـا 
حـوزه  نخبـگان  و  فنـاوران  بـرای  زیسـت بوم  خودشـان 

فنـاوری هسـتند، امـا آن چیـزی کـه امـروز کشـور به آن 
نیـاز دارد نـوآوری اسـت. این همـه علـم در کشـور تولیـد 
شـده و در حـال تبدیـل بـه فنـاوری اسـت کـه در جایـی 
بایـد بـه محصولـی تبدیل شـود که مـردم از آن اسـتفاده 
کننـد. بایـد جایـی کاربـردی شـده و بـه کار می آیـد و یـا 
راه حلـی که مسـایل کشـور را حـل کند. ما نیـاز به نظامی 
داریـم کـه ایـن علـوم و فناوری هـای ایجـاد شـده را بـه 
نـوآوری برسـاند. در ایـن سـال ها بـه معنـی واقعـی کلمه 
بـه مفهـوم نـوآوری کمتـر توجه شـده اسـت. ازآنجایی که 
جهاددانشـگاهی همیشـه بایـد بـرود آنجایـی فعالیت کند 
کـه کمتـر بـه آن توجـه شـده اسـت، ایـن موضـوع مورد 

گرفت. قـرار  توجـه 
زمانـی کشـور نیـاز به توسـعه فناوری داشـت که جهاد 
هـم شـروع کـرد و 2۰ تـا 3۰ سـال پیـش و قبـل از آن 
کـه خیلـی از شـرکت های دانش بنیـان امروز دسـت به کار 
شـرکت های  عنـوان  تحـت  مفاهیمـی  اصـا  و  شـوند 
دانش بنیـان مطرح  شـده باشـد، فناوری هـای دانش بنیانی 
در جهاددانشـگاهی تولید شـد. خدا را شـکر کـه امروز در 
ایـن حـوزه کشـور بـه بلـوغ رسـیده اسـت و زیر سـاختار 
خوبـی در حـوزه فنـاوری وجـود دارد؛ امـا جـای نـوآورِی 

واقعـی و نـوآورِی مأموریـت گـرا در کشـور خالـی اسـت.
مأموریـت اصلـی کـه امـروز در جهاددانشـگاهی قائـل 
هسـتیم و می دانیـم آنجـا جهاددانشـگاهی می تواند ارزش 
خـود، متفـاوت بـودن و تمـام ایـن ویژگی خاص را نشـان 
دهد، حـوزه نوآوری اسـت، لذا می گوییم جهاددانشـگاهی 
زیسـت بوم نـوآورِی نخبـگان ایـران کـه ایـن مأموریـت بر 

مبنـای واقعیت هـای امـروز جهـاد تعریف  شـده اسـت.
بـه امید آن روزی که آن قدر توسـعه نوآوری در کشـور 
رونـق گیرد تـا جهاددانشـگاهی مأموریت هـای جدیدتری 

را بر عهـده بگیرد.

بـا توجـه بـه سـخنان بیـان  شـده، نقشـه راه 
فعالیـت جهاددانشـگاهی بـرای رسـیدن بـه ایـن 
نـوآوری در دوره جدیـد چیسـت؟ چـه برنامـه ای 
بـرای تغییر و تحـول در این نهاد دارید و اسـتفاده 

از ظرفیـت نیروهـای جهـادی چـه جایگاهـی در 
اجـرای ایـن برنامه هـا دارد؟

در ابتـدا بایـد تأکیـد کنـم کـه ایـن نقشـه راه بـرای 
مـن نیسـت و من نیـز یک عضو جهاددانشـگاهی هسـتم، 
بنابرایـن هر نقشـه راهی قرار اسـت در آینده تدوین شـود 
بایـد بـا کمک جهادگـران باشـد. همچنین بـر مبنای یک 
منطقـی نـوآوری و آن هـم نـوآورِی مأموریـت گـرا عرصـه 

فعالیـت جهاددانشـگاهی قـرار گرفته اسـت.
مـا یکسـری نوآوری هـای اقتصادگـرا داریـم کـه هدف 
و  توسـعه محصـول جدیـد  بـه  ورود  و  اقتصـادی  آن هـا 
کسـب و درآمـد اسـت. در کشـور نوآوری هـای فرهنگـی 
هـم داریـم، کسـانی در آن زمینـه حرکـت می کننـد و یـا 
انـواع دیگـری از نوآوری هـا؛ امـا آن چیـزی کـه در جهـاد 
بایـد باشـد، نـوآورِی مأموریت گرا اسـت؛ زیـرا کلمه جهاد 
در خـود یکسـری مفهـوم دارد. وقتـی می گوییـم جهـاد 
یـاد چنـد چیـز می افتیـم؛ یکی کار سـخت اسـت، بـه کار 
آسـان جهـاد نمی گوینـد. شـدت و حـدت دارد و شـب و 
روز نمی شناسـد. جهـاد یعنـی کاری کـه یک هـدف عالی 
پشـتش اسـت. چرا تـاش، همـت و پشـتکار نمی گوییم؟ 
وقتـی می گوییـم جهـاد یـک مفهـوم خـاص کنـار کارش 
قـرار می گیـرد و یعنـی کاری کـه بـرای آرمـان و ارزش 

اسـت، کاری کـه برای خداسـت.
بـا توجـه بـه مطالـب گفته شـده، وقتی کـه می گویـم 
جهاددانشـگاهی بایـد بشـود زیسـت بوم نـوآورِی نخبـگان 
ایـران، بـه ویـژه در حـوزه نوآوری هـای مأموریتـی، اولین 
موضـوع آن اسـت کـه باید تـاش کنیـم ابتدا زیسـت بوم 
شـویم؛ زیـرا فـرد در جایـی زندگـی می کنـد کـه در آن 
حـس خوبی داشـته باشـد، احسـاس امنیـت و رفـاه کند؛ 
بنابرایـن اولیـن کاری کـه بایـد در نقشـه تحولـی واحدها 
نـام  کـه  و هرجایـی  پژوهشـکده های جهاددانشـگاهی  و 
ایـن نهـاد را در کنـار خـود دارد انجام شـود آن اسـت که 
بـه فضـل خـدا و کمـک نیروهـای جهـادی تبدیـل شـود 
به جایـی که نخبگان کشـور آرزوی حضـور در آن را دارند. 

ایـن موضـوع خـود یـک تحـول جـدی می خواهد.
باید یک سری  گرا هم  مأموریت  نوآوری های  بحث  در 
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مأموریت های کان را جهاددانشگاهی به عهده گیرد تا این 
اتفاق ها رقم بخورد. جهاددانشگاهی زمانی که در ۴2 سال 
پیش تشکیل شد با توجه به شرایط کشور ماموریت هایی به 
آن سپرده شد؛ اما امروز در طلیعه گام دوم انقاب اسامی 
هستیم. موضوع تحول آن قدر جدی است که رهبری از چهل 
سال دوم به عنوان گام دوم انقاب نام می برند. دیگر موضوع 
اصاح و یا به روزرسانی مأموریت مطرح نیست. در گام دوم 
تجربه  این  با  جهاددانشگاهی  تا  رسیده  آن  زمان  انقاب، 
عظیم و نیروی انسانی توانمند، شبکه گسترده در کشور و 
استعدادهایی که در آن وجود دارد و برندی که پیدا کرده 

است، اجرای ماموریت های کان را بر عهده گیرد.
اجرای  برای  نسبت  همان  به  جهاددانشگاهی 
ماموریت های بزرگ نیازمند تغییر ساختار و فرآیندهاست؛ 
شبیه  ساختاری  داریم،  نهاد  این  در  امروز  آنچه  زیرا 
فعلی  ماموریت های  به  توجه  با  که  است  دانشگاه  به 
جهاددانشگاهی تعریف  شده است. اگر قرار باشد بخواهیم 
انجام  بزرگ  کارهای  و  کنیم  حل  را  ملی  بزرگ  مسایل 
مجموعه های  بزرگ تر،  ساختارهای  به  نیاز  قطعا  دهیم، 

چابک تر و راهکارها و راهبردهای جدیدتر داریم.
نکته دیگر در نقشه تحولی جهاد، توسعه دستاوردهای 
برای  آینده  به  نگاه  درکنار  زیرا  است؛  نهاد  این  کنونی 
گرفتن مأموریت های جدید، نگاهی به گذشته هم داریم و 
باید آنچه جهاددانشگاهی در این سال ها به دست آورده را 

به نتیجه رسانده و تبدیل به محصول کنیم.
همچنین باید توجه داشته باشیم که جهاددانشگاهی در 
حال حاضر این پتانسیل را دارد که به عنوان یک نهاد متولی 
مطرح شود.  بین المللی  بلکه  و  منطقه ای  نوآوری  و  تحول 
تأثیرگذاری جدی  باید  اسامی  انقاب  دوم  گام  در  جهاد 
منطقه ای و بین الملل داشته باشد. دور نیست روزی که ما 
بتوانیم به کشورهای دوست و همسایه و یا کشورهایی که 
می توانیم با آن ها کار کنیم، ارتباط داشته باشیم. دور نیست 
بتوانیم نخبگان کشورهای دیگر را نیز در جهاد داشته باشیم.

توضیح  بیشتر  کمی  ماموریت ها  این  با  رابطه  در 
دهید. آن ها در چه حوزه ها و موضوعاتی هستند؟

در  نداریم.  کم  زمین مانده  بر  کان  مسایل  کشور  در 
غذایی  امنیت  و  سامت  پسماند،  آب،  انرژی،  حوزه های 
ماموریت ها کم نیستند؛ اما برای شروع باید سراغ حوزه هایی 
برویم که در آن ها تجربه  داریم. شاید بشود ۵ تا ۷ موضوع را 
نام برد که جهاددانشگاهی در آن ها صاحب نام است. به طور 
مثال در حوزه های فناوری های جدید و محصوالت پیشرفته 
پزشکی )سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت(؛ نفت 
و فعالیت های مرتبط؛ امنیت غذایی، کشاورزی، دامداری و 
شیات )تکنولوژی های مختلف هوشمند سازی ماشین آالت، 
شاخص  جهاد  هیبریدی(  بذرهای  تولید  نژاد،  اصاح 
جهاددانشگاهی  باید  قطعا  شروع  نقطه  در  بنابراین  است؛ 
مأموریت هایی را بر عهده بگیرد که متناسب با آن در این 

چهل سال تجربه  هایی را به دست آورده است.
همیشه  جهاددانشگاهی  که  است  آن  مهم  نکته  اما 
یکی  بنابراین  باشد؛  داشته  آینده  به  ناظر  نگاه  یک  باید 
از جدیدترین حوزه هایی که در تشکیات جدید خواهیم 
و  فناوری  آینده  به  نگاه  و  رصد  مجموعه های  داشت، 
نوآوری دنیاست؛ زیرا نمی توانیم بدون آنکه بدانیم در دنیا 
را  خودمان  کار  همان  است،  افتادن  حال  در  اتفاقی  چه 

انجام دهیم.
جهاددانشگاهی  از  را  انتظار  این  انقاب  رهبر  صراحتا 
که  روند  نو  حرف  سراغ  که  دارند  مشابه  مجموعه های  و 
این ها  را  آینده جهاددانشگاهی  نیست.  دنیا  مشابه آن در 
خواهند ساخت، اگر صرفا قرار باشد بر مبنای تکنولوژی ها 
و نوآوری هایی که در دنیا وجود دارد، فعالیت کنیم دوباره 

بعد از ده سال جهاددانشگاهی یک نهاد پیر می شود.
در دوره گام دوم جهاددانشگاهی یک مطلب مهم استفاده 

از همه ظرفیت های موجود در کشور است که شامل ظرفیت 
دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، صنایع تولیدی و ... برای 

انجام مأموریت هایی که می خواهد بر عهده گیرد، است.
سپرده  مأموریتی  جهاددانشگاهی  به  اگر  مثال  به طور 
انجام  جهاددانشگاهی  در  امور  درصد   ۴۰ تا   3۰ شود، 
استفاده  کشور  موجود  ظرفیت های  از  مابقی  و  می شود 
نوآوری  و  فناوری  دیپلماسی  در  بنابراین  شد،  خواهد 
آینده جهاددانشگاهی تعامات با شرکت های دانش بنیان، 
بنابراین  بود؛  خواهد  پررنگ  بسیار   ... و  دانشگاه ها 
خودمان  دانشگاه  در  و  بگیریم  دانشجو  که  این  به جای 
ترجیح  کنیم،  جذب  هیات علمی  عضو  یا  و  کنیم  تربیت 
کشور  برتر  هیات علمی  اعضای  و  دانشجویان  از  می دهیم 
بهره ببریم. همه موسسات مشابه جهاددانشگاهی در دنیا 
از  بزرگی  بخش  دارند،  که  ثابتی  علمی  اعضای  کنار  در 
نیروهای علمی اعضای افتخاری و موضوعی هستند که در 
جهاددانشگاهی عضو این نهاد می شوند، زیرا اگر بخواهیم 
داریم  آنچه  با  صرفا  نگاه  بگیریم  عهده  به  ملی  ماموریت 

قطعا پاسخگو نخواهد بود و باید نگاهمان ملی باشد.

این  در  جهاددانشگاهی  پژوهش  و  آموزش 
زیست بوم نوآوری چگونه تعریف می شوند؟

پژوهش و آموزش فرایندی همیشگی است. در زنجیره 
و  فناوری  علم،  مهم  حلقه  سه  ارزش  به  اندیشه  تبدیل 
نوآوری داریم. در هر سه حلقه، آموزش و پژوهش مفهوم 
خود را دارد. از آموزش دانش، دانشمند خارج می شود و 
از آموزش علم عالم. همچنین از آموزش فناوری تکنسین 
درمی آید.  مخترع  نوآوری  آموزش  از  و  می شود  خارج 
و  کارکرده ایم  خوب  علم  آموزش  حوزه  در  تاکنون 
دانشمند پرورش داده ایم. در آموزش فناوری هم وضعیت 
که  کاری  مثل  داریم،  خوبی  تکنسین های  و  نیست  بد 
کاربردی  علمی  و  حرفه ای  فنی  دانشگاه های  حدودی  تا 
کار  به  نیاز  نوآوری  آموزش  حوزه  در  اما  می دهند؛  انجام 
جدی داریم؛ بنابراین اگر جهاددانشگاهی بخواهد در حوزه 
آموزش کار کند، با همان منطقی که سراغ جاهایی می رود 
آموزش  فعالیتمان  باشد،  سخت  و  است  نرفته  کسی  که 
سیستمی  تربیت  آن هم  است.  مخترع  تربیت  و  نوآوری 
مخترع، نه مخترعی که خدادادی مخترع است. مهم این 
مخترع  یک  به  را  معمولی  آدم  یک  بتوانم  من  که  است 
معمولی تبدیل کنم. کار سختی است و در آموزش نوآوری 

قطعا باید برنامه ریزی کنیم.
پژوهش هم به همین شکل است، خروجی پژوهش علم 
انجام  را  کارشان  دانشگاه ها  حوزه  این  در  می شود.  مقاله 

نیستیم، مگر  این حوزه  به  ورود  ما عاقه مند  و  می دهند 
اینکه اتفاق بیفتد. در بعضی از زمینه ها مقاالتی داریم که 
فعالیت در حوزه فوق  برنامه هدفمند  ندارد، ولی  اشکالی 
نتیجه اش  که  فناوری  پژوهش  خروجی  در  اما  نداریم؛  را 
می شود خلق پتنت و روش کماکان فعالیتمان ادامه دارد؛ 
اما مساله مهم پژوهش نوآوری است که در خروجی های 
فناوری، پژوهش می کند و با به هم رسانی، آن را تبدیل به 
نوآوری می کند. نقطه ثقل فعالیت های جهاددانشگاهی چه 
در آموزش و چه در پژوهش حوزه نوآوری است. البته با 
توجه به سابقه حوزه آموزش فناوری و پژوهش فناوری در 

جهاددانشگاهی کماکان فعالیت خواهیم داشت.

در زمینه استفاده از ظرفیت فرهنگی و رسانه ای 
»جهاد  مهم  موضوع  با  رابطه  در  جهاددانشگاهی 

تبیین« چه برنامه هایی دارید؟
که  سنتی  شیوه  به  فرهنگی  فعالیت  انجام  با  صراحتا 
هستند،  آن  متولی  دانشگاه ها  همچون  دیگری  نهادهای 
در  می زنیم  حرف  نوآوری  از  اگر  معتقدم  نیستم.  موافق 
بنابراین  باشیم؛  داشته  نوآوری  باید  هم  فرهنگی  حوزه 
جهاددانشگاهی به حوزه قوی تر فناوری های نرم و فرهنگی 

نیاز خواهد داشت.
انجام  و...  انیمیشن  محتوا،  فیلم،  رسانه،  با  تبیین  جهاد 
می شود. اگر می خواهیم کاری در حوزه تبیین انجام دهیم دیگر 
روش های سنتی و قدیمی جوابگو نیست و حتی جهاد تبیین 
هم موفقیتش درگرو نوآوری های نرم فرهنگی و رسانه ای است.

از  یکی  سخت افزاری  جنگ  جبهه  در  مثال  به طور 
دارید.  اختیار  در  که  است  ساح هایی  ابزارها  مهم ترین 
آن ها هرچقدر به روز و کاربردی باشند شما پیروز نبردید. 
جنگ  به  شمشیر  و  نیزه  با  مقابل  طرف  که  جنگی  در 
اسلحه و تفنگ رود بدیهی است که به احتمال خیلی زیاد 
شکست می خورد. در جهاد تبیین هم یک جنگی برپاست. 
اگر  می دهد،  انجام  کار  همه  رسانه  ابزار  با  مقابل  طرف 
با روش های سابق  مقابله کنم دیگر  با آن  من می خواهم 
همچون برگزاری همایش و کنفرانس و... توان مقابله ندارم. 
با توپ و مسلسل  نیزه  و  این دقیقا مثال مبارزه شمشیر 

است.
به  باید  شویم  موفق  جبهه  این  در  بخواهیم  اگر 
ساح های نوآورانه مانند محتوای ارزشمند و فاخر، ویدئو، 
بنابراین  شوم؛  مجهز  رسانه ای  دیگر  محتوای  و  صوت 
تولید  با  می داند  جدی اش  وظیفه  هم  جهاددانشگاهی 
ضد  جریان  با  بتواند  فرهنگی  نوآوری های  و  محصوالت 

تبیین دستاوردهای جمهوری اسامی ایران مقابله کند.

فعالیت ها،  گستردگی  و  پیشینه  به  توجه  با 
جهاددانشگاهی  فرهنگی  اقدامات  از  ارزیابی تان 

چیست؟
زیرساخت  یک  اساس نامه،  طبق  بر  جهاددانشگاهی 
فرهنگی علمی در منظومه گفتمانی انقاب اسامی است 
نهاد  در  انقاب  عالیه  اهداف  بخشی  تحقق  رویکرد  با  و 

دانشگاه و آموزش عالی متولد شده است.
متأثر از این رویکرد؛ این نهاد تاش کرده است ضمن 
شناخت اقتضائات محیطی دانشگاه و مطالبات از خود، با 
تمهید و تدارک و تعریف اقدامات فرهنگی پیوند مناسبی 
ارزیابی  برقرار کند. در یک  انتظارات  و  اقتضائات  میان  را 
هر  که  نهاد-  این  تأسیسی  ساختی  اقدامات  عمده  کلی، 
کدام به تدریج مبدع فعالیت های متنوع فرهنگی شدند- با 
جهت گیری مساله مندانه و پاسخ به مساله ای خاص ایجاد 
شد و این جهت، با فراز و نشیب تا امروز طی شده است. 
در زیست فرهنگی کشور، این نهاد از پیشتازان حوزه نشر 

و آموزش دانشگاهی پس از انقاب بود.
با  برنامه هایی  اجرای  در  نهاد  این  اقدام  دیگر،  شاهد 
رویکرد قرآنی و معارف اسامی است که خیلی سریع مورد 
توجه قرار گرفت و تجربه آن هنوز مورد تحسین است، اگر 
چه امروز متولی آن دیگر تنها جهاد نیست. در حوزه کتاب 
و نشر نیز جهاددانشگاهی از اولین نهادهایی است که ترویج 
با  اساتید  را در عرصه دانشجویی و حتی  و فرهنگ سازی 
و شکل دهی  است  داده  قرار  پیگیری  مورد  ابتکارات خود 
و  دانشگاهی  مختلف  جشنواره های  دانشگاهی،  نشر  مرکز 

دانشجویی از آن جمله است.
نهادی  اولین  جهاددانشگاهی  قرآنی،  فعالیت  حوزه  در 
است که مبدع سازمان و رسانه دانشگاهی مستقل در حوزه 
قرآنی است و با نام سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان 
و خبرگزاری ایکنا فعالیت دارد. در حوزه هنر نیز، برگزاری 
و  هنر  گسترش  هدف  با  که  دانشجویی  جشنواره های 
اقدامات  است  دانشجویان  هنری  استعدادهای  شکوفایی 

متنوعی تعریف و اجرا شده است.

همچنین تأسیس خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا با 
رویکرد و مشارکت فعال دانشجویان در راستای رفع خا 
رسانه ای  بدیل  الگوی  یک  ارایه  و  جامعه  در  اطاع رسانی 
بوده است، تأسیس مرکز افکار سنجی دانشجویان )ایسپا( 
نیز با هدف فرهنگ پژوهی و شناخت افکار عمومی جامعه 
همچنین  و  دانشگاهی  و  دانشجویی  سرمایه  به  اتکا  با 
مرکز  دانشجویان،  سازمان  همچون  مراکزی  راه اندازی 
انقاب  و  والیت فقیه  امام،  مرکز  دانشجویان،  گردشگری 
جمله  از   ... و  دانشجویان  قرض الحسنه  موسسه  اسامی، 
جهاددانشگاهی  در  که  است  زیرساختی  عرصه های 
بیانگر  آنچه گفته شد  این است که  و تصورم  شکل گرفته 
کشور  فرهنگی  زیرساخت  در  نهاد  این  عملکرد  و  جایگاه 

است.
در پاسخ به قسمت دوم سؤال، آنچه می تواند معیاری 
و  مخاطبان  نظر  نقطه  باشد  فرهنگی  اقدامات  ارزیابی  بر 
متولیان نظام و کشور است. در باب نظر مخاطبان با توجه 
به مکانیسمی که برای تداوم ارتباط با این طیف، در درون 
برنامه ها،  ارزیابی  این است که در  فعالیت ها طراحی شده 
برنامه های  در  مهم  به عنوان یک شاخص  دانشجویان  نظر 
توسعه فرهنگی جهاددانشگاهی مورد توجه بوده و اجماالً 
قطعاً  است.  شده  ثبت  فعالیت ها،  از  خوبی  نسبتاً  رضایت 
انتقاد یا ضعف، بخشی از این نظر مخاطبان خواهد بود. در 
نظر متولیان، مقام معظم رهبری همواره این نهاد را مورد 
فرمایشات  باشد  قرار دادند و چنانچه گایه ای  لطف خود 
خود را در بهبود هر چه بهتر عملکرد این نهاد در دیدارهای 

حضوری مطرح می کنند.
 آنچه این نهاد الزم است به عنوان سیاست در برنامه ها 
متأثر از احصای نظرات بدان وارد شود بهره گیری از شیوه ها 
و  نوآورانه  تقویت جهت گیری  روزآمد،  و  نوین  الگوهای  و 
پرهیز از فعالیت کلیشه ای، حضور فعال در فضای مجازی، 
تعامل  نخبه،  دانشجویان  سازمان دهی  و  جذب  مشارکت، 
مؤثر با نخبگان دانشگاهی، تاکید بر ارزیابی کیفی برنامه ها 
نکته  این  آن هاست.  از  انتظار  مورد  اثربخشی  محوریت  با 

بسیاری  مانند  نیز  نهاد  این  که  شود  گرفته  نادیده  نباید 
دیگر از دستگاه ها با مشکات و موانعی روبه رو بوده است و 
بسترها و ابزارها همیشه آن گونه که باید، فراهم نبوده است.

جهاددانشگاهی چه تمایزی با سایر نهادها دارد و 
فعالیت های آن بر محور چه شاخص هایی است؟

انقاب اسامی، فرهنگ و فعالیت فرهنگی به عنوان  با 
مأموریت اصیل در ساختار نظام آموزش عالی کشور مورد 
از معدود  توجه جدی قرار گرفت. جهاددانشگاهی نیز که 
اقتضای  به  است  بوده  اسامی  انقاب  خود  عظمت های 
در  فرهنگی  امور  توسعه  همواره  خویش  ماهیت  و  هویت 
دانشگاه ها و جامعه را با همکاری سایر نهادها دغدغه مندانه 

دنبال کرده است.
این  فرهنگی  فعالیت  تمایز  و  تجارب  مرور  در  آنچه 
جوانان  به  اعتماد  و  اتکا  می خورد  چشم  به  انقابی  نهاد 
دانشجو و واگذاری شکل گیری برنامه و مواجهه با مسائل 
به دانشجویان از آغاز تا سرانجام یافتن آن است. نکته دیگر، 
رشد توان و قوت پویایی است که این نشان از قابلیت های 

درخور نیروهای جهادگر در این نهاد است.
و  افراد  تمام  اسامی  جامعه  و  نظام  در  است،  گفتنی 
در  مسئولیت اند.  دارای  اسامی  فرهنگ  زمینه  در  نهادها 
دانشگاه نظر به فلسفه تولد این نهاد که در ابتدا اشاره شد 
این نقش در مورد نهاد جهاددانشگاهی بسیار پررنگ بود هر 
چند به تدریج با گسترش بخش های فرهنگی در دانشگاه، 
هستیم  و  بوده  موضوع  این  در  بیشتری  مشارکت  شاهد 
اسامی  فرهنگ  ترویج  عرصه  در  جهاددانشگاهی  نقش 
برجسته است و این مهم در اباغیه جدید دبیرخانه نقشه 
ترویج فرهنگ  "مشارکت در  با عنوان  جامع علمی کشور 

اسامی – ایرانی" مورد تاکید قرارگرفته است.
از  متنوع  نهادهای  با  مشارکت  و  نخبگان  با  همکاری 
اخیر  انقابی است. در دوره  نهاد  این  فعالیت  تمایز  وجوه 
تاش این است با به کارگیری نقطه نظر کارشناسی تاش 
شود به لحاظ محتوایی فعالیت ها تقویت و حوزه اثرگذاری 

دانشجویی بودن؛ 
کلید توفیق انجام 
کارهای فرهنگی 

جهاددانشگاهی
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـا بیان 
کارهـای  انجـام  در  توفیـق  کلیـد  این کـه 
بـودن  دانشـجویی  نهـاد،  ایـن  در  فرهنگـی 
طراحـی  در  دانشـجویان  فعاالنـه  حضـور  و 
سـتاد،  در  گفـت:  برنامه هاسـت،  اجـرای  و 
سـطح  واحدهـای  و  تخصصـی  سـازمان های 
تـا  کنیـم  فراهـم  را  شـرایطی  بایـد  کشـور 
پشـتکار  و  انگیـزه  شـوق،  بـا  دانشـجویان 
باشـند. نقش آفریـن  داوطلبانـه  به صـورِت 
دکتـر جمـال رحیمیـان معـاون فرهنگـی 
فعالیت هـای  تشـریح  بـه  جهاددانشـگاهی 
معاونـت فرهنگـی ایـن نهـاد پرداخـت که در 

می خوانیـد: را  گفت وگـو  ایـن  ادامـه 
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بخش  برنامه  تعبیری  به  گیرد  قرار  مداقه  مورد  بیشتر 
فرهنگی جهت مند تر و کیفی تر شود.

یکی دیگر از انتظارات از این نهاد حساس سازی محیط 
عمومی  فرهنگ  ارزش های  و  شاخص ها  به  دانشگاهی 
با توجه به عضویت این نهاد در شورای  اقدام  بود که این 
فرهنگ عمومی بجا بوده و در فعالیت ها بدان توجه می شود. 
به  توجه  رهبری،  معظم  مقام  منویات  به  توجه  همچنین 
جامعه  نیازهای  به  توجه  اجتماعی،  و  بومی  زمینه های 
دانشگاهی، توجه به اسناد باالدستی و محصول محوری از 

مهم ترین مؤلفه ها در انجام فعالیت فرهنگی است.

به چه میزان از بیانیه گام دوم تأسی گرفته شده 
است؟

انقاب اسامی به رهبری امام خمینی )ره( و به مدد 
همه  در  مهم  تحوالت  نویدبخش  مردم،  مجاهدانه  لبیک 
هرگونه  از  رهایی  و  آزادی  استقال،  جهت  در  عرصه ها 
یافتن  اهمیت  با  این مهم در عرصه علمی،  بود  وابستگی 
دانشگاه در نگاه امام )ره( با عنوان انقاب فرهنگی شناخته 
تحول  بنیادین  اهمیت  بیانگر  گذاری  عنوان  این  که  شد 
دانشگاه بود چرا که دانشگاه و اصحاب آن، از جمله جوانان 
دانشجو، نماد آموزش عالی و فرهنگ ساز در جامعه هستند.

و  اخاق  گسترش  مستقل،  علمی  فرهنگ  مطالبه 
فرهنگ اسامی، شکوفایی اندیشه و تربیت نیروهای مؤمن 
و متخصص از اهم دغدغه های مطرح در آن دوران است. 
طلیعه  در  مبنایی  سند  که  هم  دوم  گام  بیانیه  در  امروز 
ورود به دهه پنجم انقاب اسامی است رهبر معظم انقاب 
و دانشگاهیان و عرصه های  این سند؛ جوانان  اسامی در 
فرهنگ، آموزش و پژوهش را مورد تاکید قرار داده اند. به 
عبارتی این امور همان گونه که در انقاب اسامی و انقاب 
فرهنگی مهم بود در گام دوم نیز داری اهمیت اند. تفاوت 
اساسی در این است که همان گونه که در بیانیه آمده است 
اگر چه آن روز هیچ تجربه بیرونی وجود نداشت، اما امروز 
ایران اسامی تجربه و سرمایه هایی گران سنگ در اختیار 
دارد و یکی از آن ها خیل عظیم جمعیت جوانان آماده به کار 

و تاش است.

اجرای طرح
"کار شناخت سند گام دوم انقاب اسامی"

با این سخن پرداختن به آنچه هست و آنچه باید باشد و 
تأمل در چگونگی طی کردن مسیر مطلوب که همانا تمدن 
می رود  انتظار  لذا  است،  اصلی  مساله  است،  نوین  سازی 
همان گونه که این نهاد در گام اول توانسته الگوهای خوبی را 
در انجام و پیگیری فعالیت فرهنگی بنیان نهد آغوش خود را 
برای گام دوم و حضور جوانان صاحب فکر و اندیشه بگشاید. 
معاونت فرهنگی جهاد در سال جاری توجه به مفاد بیانیه 
گام دوم انقاب اسامی را به عنوان یکی از سه محور اصلی 
در تدوین برنامه های فرهنگی تعیین و به همکاران تاکید 
انقاب  "کار شناخت سند گام دوم  کرده و مشخصاً طرح 
اسامی" از جمله طرح های هماهنگی است که با محوریت 

دفتر مطالعات فرهنگی در حال انجام است.

با  جهاددانشگاهی  فرهنگی  بخش  ارتباط 
چه  و  می کنید  ارزیابی  چگونه  را  دانشجویی  بدنه 
برنامه ای برای توسعه این ارتباط و حضور پررنگ تر 

جهاددانشگاهی در دانشگاه ها دارید؟
و  حضور  با  فرهنگی  فعالیت های  اصوالً،  و  اساساً   
قابل تعریف است و فعالیت فرهنگی  مشارکت دانشجویان 
اثربخش  و  فعال  مشارکت  آن  در  دانشجویی  بدنه  که  را 
و  ناقص  ابتر،  امری،  باشد،  نداشته  بروز جدی  و  و حضور 
بی نتیجه می دانیم که جز اتاف منابع فایده دیگری ندارد. 
کالبدی  به  دانشجویان  حضور  بدون  فرهنگی  برنامه های 
خالی  سرزندگی  و  نشاط  و  روح  از  که  می ماند  بی جان 

جهاد،  در  فرهنگی  کارهای  انجام  در  توفیق  کلید  است. 
طراحی  در  دانشجویان  فعاالنه  و حضور  بودن  دانشجویی 
و اجرای برنامه هاست و ما در ستاد، سازمان های تخصصی 
تا  کنیم  فراهم  را  شرایطی  باید  کشور  واحدهای سطح  و 
داوطلبانه  به صورِت  پشتکار  و  انگیزه  با شوق،  دانشجویان 

نقش آفرین باشند.
مواجه  آن  با  اخیر  سال های  در  که  موضوعی  البته 
آن  به  نیز  کرونا  و شرایط  است  نگرانی  و موجب  هستیم 
دامن زد، کمرنگ شدن مشارکت دانشجویان در برنامه های 
یا  جهاددانشگاهی  برنامه های  از  اعم  دانشگاه ها،  فرهنگی 
این موضوع علل گوناگونی  است.  فرهنگی  نهادهای  سایر 
دقیق  واکاوی های  و  موردمطالعه  می تواند  خود  که  دارد 
پژوهشگران و صاحب نظران باشد و بیان آن در این مجمل 

نمی گنجد.
به واسطه  که  برمی گردد  این  به  مساله  این  از  بخشی   
از  نسلی  با  ما  اخیر،  سال های  طی  پرشتاب  تغییرات 
علت  به  که  هستیم  مواجه  دانشگاه ها  در  دانشجویان 
شکاف نسلی که بین آن ها و والدینشان بوده است، شاید 
آنان  هنجارهای  و  باورها  ارزش ها،  در  ادراکی  تفاوت  با 
و  خاقانه  مضاعف،  کار  با  تا  است  الزم  و  باشیم  روبه رو 
اثربخش، متناسب با نیازها، عایق و خواسته های این نسل 
عملکردهای  شاید  و  کنیم  طراحی  فرهنگی  برنامه های 
سنتی و برنامه های دهه های پیشین پاسخ گوی این نسل 
برنامه ریزی های  است.  موردنیاز  جدید  قالب های  و  نباشد 
دقیق فرهنگی ابزاری برای توسعه فرهنگی در دانشگاه ها 
و در میان دانشگاهیان است و در این برنامه ریزی ها باید 

مقتضیات و ضروریات جامعه کنونی دیده شود.

شبکه سازی در سطح ملی برای دانشجویان
سازمان  به ویژه  و  فرهنگی  حوزه  در  ما  این،  بر  عاوه 
هستیم  ملی  در سطح  شبکه سازی  دنبال  به  دانشجویان، 
انجمن ها  کانون ها،  جذب  را  دانشجویان  طریق  این  از  و 
و تشکل های فرهنگی می کنیم که خود این مهم موجب 
پررنگ شدن نقش جهاددانشگاهی و جریان سازی آن در 

دانشگاه ها خواهد بود.

به موضوع »جهاد  انقاب  به تاکید رهبر  با توجه 
تبیین«، چه برنامه هایی در راستای تحقق این هدف 

در جهاددانشگاهی طراحی شده است؟
جهـاد تبییـن سـرفصل مهمـی بـود کـه مقـام معظـم 
رهبری با هوشـمندی و درایت تمام، خطوط آن را ترسـیم 
بیاناتشـان، آن را فریضـه ای  کردنـد و در سـخنرانی ها و 
قطعـی و فـوری برشـمردند. بـه نظـر مـن، ویژگی هـای 
تمامیت خـواه و خودمحـور نظام هـای اسـتکباری و عملـه 
رسـانه های معانـد اسـام و جمهـوری اسـامی موجـب 
شـده اسـت کـه نظـام سـلطه همیشـه و بـه گسـتردگی 
و اسـتفاده از تمامـی ابزارهـای در اختیـار، مشـغول بـه 
مسـلم  حقایـق  دادن  جلـوه  وارونـه  و  واقعیـت  تحریـف 
باشـد و مقابلـه با این مسـاله همـت جهـادی بیش ازپیش 
و البتـه هوشـمندانه می طلبـد. االن وظیفـه دسـتگاه های 
فرهنگـی اسـت تا بـرای این موضـوع، بدون شـعارزدگی و 
بحث هـای سـطحی، بـا ظرافـت و درعین حـال، بـا شـور و 

شـعور انقابـی و منسـجم اقـدام و عمـل کننـد.
و  نرم افزاری  امکانات  همه  از  باید  جهاددانشگاهی  در 
بود،  اگر الزم  و  استفاده مفید کنیم  سخت افزاری موجود 
امکانات موردنیاز در این خصوص را ایجاد کنیم تا به تعبیر 
مقام معظم رهبری، در عرصه این نبرد، مانند چراغی باشیم 
دانشگاهی  فضاهای  و  می کند  روشن  را  خود  اطراف  که 
ازجمله کلیدی ترین و مهم ترین فضاهایی است که می توان 
نسبت  و  بتوان روشنگری کرد  و  بود  نقش آفرین  آنجا  در 
به شبهه ها و یا روایت های کذبی که در بین دانشگاهیان 
نسبت به برخی بنیان های دینی و نظام مقدس جمهوری 

اسامی ایجاد می شود، اقدام و عمل مناسب و درخور کرد.
راه اندازی دبیرخانه دانشجویی

 »جهاد روایت و تبیین«
انجام  فرهنگی  حوزه  در  تاکنون  که  اقداماتی  اهم 
و  روایت  دانشجویی »جهاد  دبیرخانه  که  است  این  شده، 
تبیین« در سازمان دانشجویان که سازمان تخصصی حوزه 
و  است  شده  راه اندازی  است،  جهاددانشگاهی  فرهنگی 
مجموعه گفت وگوها و نشست های با این موضوع در دفتر 
مطالعات فرهنگی برگزار می شود و به همین شکل، درباره 
ذیل  کشور  سراسر  فرهنگی  معاونت های  در  موضوع  این 
آن دبیرخانه واحد که عرض شد، فعالیت صورت می گیرد.

سازمان  در  که  دبیرخانه  این  کنار  در  همچنین، 
دانشجویان راه اندازی شده است و مقرر است تا فعالیت های 
ابزار  دو  پذیرد؛  آن صورت  در  اثربخش  و  فاخر  نظام مند، 
آن  از  می توانیم  که  داریم  فرهنگی  بخش  در  مهم  بسیار 
که  رسانه ای  ظرفیت  نخست،  ببریم.  بهره  به درستی 
جهاددانشگاهی دارد و موضوع جهاد تبیین می تواند از این 
طریق شرح و بسط یابد. دوم، استفاده از ظرفیت سازمان 
انتشارات برای جلب مشارکت و مشاورت علمی نخبگان و 
این  در  نظریه پردازی  و  علمی  محتوای  تولید  و  متفکران 

موضوع و نشر آن است.

جایگاه معاونت فرهنگی در تحقق شعار سال چیست و 
در این راستا جهاددانشگاهی چه اهدافی را دنبال می کند؟

با  و  روال چند سال گذشته  رهبری طبق  معظم  مقام 
عنایت به اهمیت موضوعات حوزه اقتصاد، تولید دانش بنیان 
کرده اند.  تعیین  سال  شعار  به عنوان  را  آفرینی  اشتغال  و 
علیرغم اینکه در نگاه اول به نظر می رسد بین این موضوع و 
حوزه فرهنگی ارتباط مستقیمی وجود ندارد اما این معاونت 
از طریق دو رسانه مهم ایسنا و ایکنا نقش مهمی در پرداختن 
به ابعاد مختلف شعار امسال دارد که هر دو رسانه پرداختن 
قرار  کاری خود  و  برنامه های خبری  در  را  موضوع  این  به 
داده اند. عاوه بر آن سازمان دانشجویان نیز برنامه هایی را 
برای آغاز سال تحصیلی ویژه دانشجویان تدارک دیده است 
ایران«  دانشجویان  کارآفرینی  »جشنواره  آن  جمله  از  که 
از  دانش بنیان  و  نوآوری  با شرکت های  ارتباط  و همچنین 

طریق اجرای طرح ملی ایران مرز پرگهر است.
اما درباره اینکه جهاد چه هدفی را دنبال می کند باید 
گفت جهاد از طریق سه حوزه معاونت آموزشی و کارآفرینی، 
معاونت پژوهش و فناوری و سازمان تجاری سازی فناوری 
به  توجه  عطف  با  جهاددانشگاهی  دانش بنیان  اقتصاد  و 
شعار سال برنامه ها و فعالیت های کوتاه مدت، میان مدت و 

بلندمدتی را در دستور کار خود قرار داده است.

توسط  نوآورانه  جدید  زیست بوم  یک  طراحی 
جهاددانشگاهی، از جمله اهدافی به شمار می رود که 
در دوره جدید مدیریت این نهاد دنبال می شود؛ برای 
خلق این زیست بوم، بخش فرهنگی جهاددانشگاهی 

چه نقشی می تواند ایفا کند؟
زیست بوم  است.  فرهنگ  زیست بومی  هر  بنیان  اساساً 
دارد.  فرهنگی  پشتوانه  و  فرهنگ سازی  به  نیاز  نوآورانه 
باید نگاه ها و فکرها را از کلیشه ای بودن، تکرار و از عدم 
سمت  به  و  رهانید  تابوها  شکستن  در  نفس  به  اعتماد 
کار  این  داد.  سوق  نوآوری  ایجاد  و  کلیشه ها  شکستن 
از مانایی مذموم و سکون  اندیشه ها  یعنی تغییر نگاه ها و 
به نوآوری کاری است که فقط از عهده فکر و فرهنگ بر 
می آید. مجموعه معاونت فرهنگی ضمن استقبال از شعار 
»جهاددانشگاهی، زیست بوم نوآوری نخبگان ایران« با همه 
و همچنین  زمینه  این  در  فرهنگ سازی  آماده  توان خود 
کشور  نخبگان  نوآوری  مجموعه های  و  گروه ها  پشتیبانی 
پنجم  دهه  طلیعه  در  جهاددانشگاهی  معتقدیم  و  است 

حیات پر بار خود به این تحول بنیادین نیاز دارد.

پژوهشگاه  رییس  شاهوردی  عبدالحسین  دکتر 
رویان جهاددانشگاهی با تاکید به تاش این پژوهشگاه 
با  رابطه  در  سرطانی،  بیماران  در  باروری  حفظ  برای 
برنامه های آینده پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در 
زیست بوم نوآوری جدید کشور بیان کرد: ایجاد مرکز 
متابولیک،  سامت  مرکز  ایجاد  نخستی سانان،  ملی 
ایجاد کلینیک های فوق تخصصی در حوزه باروری از 

برنامه های آینده این پژوهشگاه است.
رییس پژوهشگاه رویان با اشاره مهم ترین دستاوردهای 
به  پاسخ  راستای  در  رویان  پژوهشگاه  نوآورانه  و  شاخص 
نیازهای ملی و منطقه ای گفت: درمان های پیشرفته ناباروری 
و ارایه خدمت به هم وطنان مراجعه کننده در طی سه دهه 
پیشرفته  درمان های  دانش  ترویج  و  بومی سازی  گذشته، 
ناباروری در سطح جهاددانشگاهی، ملی و منطقه ای، تأسیس 
بانک تخمدان انسانی جهت حفظ باروری، حفظ باروری در 
بیماران سرطانی، تولید محیط شستشوی گامت و کیت های 
آزمایشگاه های  نیاز  مورد  جنین  و  گامت  ذوب  انجماد 
جنین شناسی تحقیقاتی               - بالینی و ایجاد آزمایشگاه 
کوتاه  آموزش های  مرکز  تخصیص  با  کرونا  تشخیص طبی 
مدت رویان، در راستای رفع نیاز کشور و رسالت اجتماعی 

بخشی از مهم ترین دستاوردهای این پژوهشگاه است.
وی افزود: از دیگر دستاوردهای شاخص این پژوهشگاه 
سلول های  دانش  یافته های  کردن  کاربردی  به  می توان 
بنیادی نظیر ارایه خدمات تخصصی سلول درمانی در حوزه 
درمان ویتیلیگو و تأسیس شرکت های فناوری بن یاخته های 
خون بند ناف رویان، سل تک فارمد، بکار گیری سلول های 
ایمنی در درمان سرطان بدخیم مغزی، تأسیس مرکز توسعه 

خدمات  ارایه  رویان،  سلولی  پیشرفته  محصوالت  فناوری 
تخصصی در حوزه بیماری های متابولیک نظیر دیابت و چاقی 
و تولید پروتیین های نوترکیب پرکاربرد در تحقیقات زیستی 

به ویژه سلول های بنیادی اشاره کرد.
بیماری  مدل  موش  تولید  رویان  پژوهشگاه  رییس 
کرونا، همانندسازی حیوانات اهلی دارای پتانسیل ژنتیکی 
سانن،  شده  همانندسازی  بزهای  مزرعه  ایجاد  مانند  باال 
انقراض، تولید بیولوژیک  همانندسازی حیوانات در معرض 
غیر آنتی بیوتیک داروی ضد اسهال دامی در راستای سامت 
در  ساالنه  بین المللی  کنگره های  برگزاری  غذایی،  زنجیره 
برگزاری  بنیادی،  سلول های  و  تولیدمثل  پزشکی  حوزه 
بیست دوره جشنواره بین المللی در حوزه پزشکی تولیدمثل 
و سلول های بنیادی در راستای تقدیر از محققان پرتاش در 
این حوزه، تقدیر از محققان شاخص و تاثیرگذار جهانی در 
حوزه علوم زیستی با اعطای جایزه زنده یاد دکتر کاظمی 
آشتیانی را از دیگر فعالیت های موفق این پژوهشگاه دانست.
اولین دوره کنگره  برگزاری  ادامه داد:  دکتر شاهوردی 
در  آفریقا(  شمال  و  آسیا  غرب  )کشورهای  وانا  منطقه ای 
مدرسه  دوره  ده  از  بیش  برگزاری  ناباروری،  درمان  حوزه 
برای  بنیادی  سلول های  حوزه  در  هفته ای  یک  تابستانی 
دانشجویان، ترویج دانش علوم زیستی در حوزه سلول های 
دانش  ویژه  مدارس  سطح  در  تولیدمثل  علوم  و  بنیادی 
آموزان و فرهنگیان، انتشار به روزترین یافته های تحقیقاتی 
در قالب چاپ دو نشریه بین المللی تخصصی در حوزه علوم 
انتشار  و  تألیف  در  همکاری  تولیدمثل،  پزشکی  و  سلولی 
در سطح  هیات علمی  اعضا  تجارب  از  مرجع حاصل  کتب 
در  مشارکت  بین المللی،  کتب  تألیف  در  همکاری  و  ملی 
پیشرفته  درمان های  حوزه  در  کشوری  قوانین  تدوین 

تخمک  و  جنین  اهدا  مانند  مرتبط  موضوعات  و  ناباروری 
و مشارکت در تدوین دستورالعمل های کشوری در حوزه 
دیگر  از  ژن درمانی  و  درمانی  سلول  ناباروری،  درمان 

فعالیت های این پژوهشگاه است.
دکتر شاهوردی به تاثیرگذاری پژوهشگاه رویان در سطح 
استان ها و کشور اشاره کرد و گفت: کاربرد فراورده سلول های 
در  همکاری  تخمدان،  زودرس  نارسایی  درمان  در  بنیادی 
با  درمانی  سلول  حوزه  در  بالینی  های  آزمایی  کار  اجرای 
بیمارستان های دانشگاهی، مطالعه فاکتورهای ژنتیکی مؤثر بر 
بروز انواع اختاالت ناباروری به ویژه با الگوی بروز خانوادگی، 
استفاده از سلول های بنیادی در درمان بیماری پارکینسون 
تولید پوست دوالیه در درمان سوختگی،  نخاعی،  و ضایعه 
ژن درمانی در سرطان خون، استفاده از امکان همکاری خیرین 
استان مازندران در راه اندازی مرکز تحقیقاتی تشخیص سرطان 
بابل، همکاری در تأسیس دانشکده علوم و فناوری های  در 
نوین زیستی در دانشگاه علم و فرهنگ در جذب دانشجویان 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مختلف 
زیست شناسی و همکاری در تأسیس دانشکده علوم پایه و 
فناوری های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی در رشته های 
سلولی کاربردی، بیولوژی تولیدمثل و مهندسی بافت در مقطع 

دکتری از جمله این تاثیرگذاری های است.
دکتر شاهوردی با اشاره به میزان تعامل پژوهشگاه رویان 
در همکاری با مسئوالن استانی گفت: همکاری در راه اندازی 
۷ مرکز درمان ناباروری وابسته به جهاددانشگاهی در سطح 
کاربردی  در  ...، همکاری  و  اردبیل، خوزستان  نظیر  کشور 
کردن دانش مهندسی مواد در حوزه مهندسی بافت با واحد 
همایش های  برگزاری  در  همکاری  جهاددانشگاهی،  یزد 
مرتبط با حوزه علوم تولیدمثل و سلول های بنیادی در سطح 
کشور، همکاری در بومی سازی دانش پیوند جزایر النگرهانس 
مرکز  و  دانشوری  مسیح  بیمارستان  همکاری  با  پانکراس 
تحقیقات دیابت یزد و همکاری تخصصی در حوزه اخاق در 
پژوهش های پزشکی با سایر واحدهای جهاددانشگاهی، در 
سطح ملی و بین المللی )دبیرخانه یونسکو در ایران( از جمله 

تعامات پژوهشگاه رویان با استان ها است.
در  رویان  پژوهشگاه  آینده  برنامه های  با  رابطه  در  وی 
مرکز  ایجاد  کرد:  بیان  کشور  جدید  نوآوری  زیست بوم 
ایجاد  متابولیک،  سامت  مرکز  ایجاد  نخستی سانان،  ملی 
کلینیک های فوق تخصصی در حوزه باروری مانند کلینیک 
باروری ویژه بیماران مبتابه سرطان و MS، تولید موش 
بیودیسکاوری  آزمایشگاه  ایجاد  اطفال،  فلج  بیماری  مدل 
پایه مدل زبرافیش و توسعه زیرساخت های موجود در  بر 
راستای ارتقا فعالیت مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان 

از برنامه های آینده این پژوهشگاه است.

ایجاد مرکز ملی نخستی سانان؛

 تالش برای حفظ باروری 
در بیماران سرطانی
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راه اندازی شتاب دهنده ملی در چند زمینه منتخب؛

جذب و پذیرش ۶ هزار واحد 
فناور توسط جهاددانشگاهی 

اقتصاد دانش بنیان  و  فناوری  بادکو رییس سازمان تجاری سازی  بهروز  دکتر 
در  فناوری  مرکز  اولین  تأسیس  زمان  از  کرد:  اظهار  جهاددانشگاهی 
جهاددانشگاهی تا کنون این نهاد موفق به راه اندازی ۳ پارک علم و فناوری، ۲4 
مرکز رشد و 4۰ مرکز نوآوری و شتاب دهی شده است و در این میان توانسته ایم 
بیش از ۶ هزار واحد فناور در این حوزه جذب و پذیرش کنیم و در حدود ۳۰ 

درصد از این واحدهای فناور به بازار کار هدایت شده اند.
رییـس سـازمان تجاری سـازی فناوری و اقتصـاد دانش بنیان جهاددانشـگاهی در رابطه 
بـا تعـداد شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان مشـغول به فعالیـت در پارک ها و مراکز رشـد 
و منش جهاددانشـگاهی، گفت: از زمان تأسـیس اولین مرکز فناوری در جهاددانشـگاهی 
تـا کنـون ایـن نهـاد موفق بـه راه انـدازی 3 پـارک علـم و فنـاوری، 2۴ مرکز رشـد و ۴۰ 
مرکـز نـوآوری و شـتاب دهـی شـده اسـت و در ایـن میـان توانسـته ایم بیـش از ۶ هـزار 
واحـد فنـاور در ایـن حوزه جذب و پذیـرش کنیم و در حدود 3۰ درصـد از این واحدهای 

فنـاور به بـازار کار هدایت شـده اند.

استقرار ۹۰۰ واحد فناور در مراکز فناور جهاددانشگاهی
وی بـا بیـان این کـه امیدواریـم بـا بـاال بردن سـطح کیفـی حمایت هـای خـود از این 
مراکـز ایـن درصـد را بـه باالتر از سـطح موجود برسـانیم، اظهـار کرد: در حـال حاضر در 
کلیـه مراکـز فناور جهاددانشـگاهی حـدود ۹۰۰ واحد فناور مسـتقر هسـتند و از خدمات 

حمایتـی ایـن مراکـز اسـتفاده می کنند.
دکتـر بادکـو در رابطه با سیاسـت جهاددانشـگاهی بـرای حمایت و توسـعه پارک های 
علـم و فنـاوری، مراکـز رشـد و منـش در ایـن نهـاد گفـت: در سـالیان گذشـته بـا توجه 
بـه نبود سـاختارهای فناوری، سیاسـت جهاددانشـگاهی بر توسـعه کمی سـاختارها بوده 
اسـت کـه ایـن هدف بـا تعامل نهادهـای حاکمیتی و اخـذ مجوزهای الزم منجـر به ایجاد 

سـاختارهای فناوری جهاددانشـگاهی شـده است.
وی افـزود: امـروز بـا بـه بلـوغ رسـیدن ایـن سـاختارها، برنامـه و سیاسـت اصلـی 
جهـاد توسـعه کیفـی ایـن مراکز اسـت کـه بـا اجـرای برنامه هایی ماننـد ترویـج فرهنگ 
کارآفرینـی و نـوآوری متناسـب با نیاز کشـور، توانمندسـازی و آموزش نیروهای انسـانی، 
ایجـاد شـبکه کارآمـد داخـل زیسـت بوم جهاددانشـگاهی، جـذب حمایت هـای مـادی و 
معنـوی از سـمت سـاختارهای حمایتـی و تکمیـل سـاختارهای مرتبـط بـا ایـن حـوزه 

هدف گـذاری شـده اسـت.
رییـس سـازمان تجاری سـازی فنـاوری و اقتصاد دانش بنیـان جهاددانشـگاهی تصریح 
از توسـعه  بـا توجـه بـه سیاسـت های کان جهاددانشـگاهی به منظـور حمایـت  کـرد: 
نـوآوری و فنـاوری در کشـور، راه انـدازی شـتاب دهنده ملـی در چنـد زمینـه منتخب در 

دسـتور کار قرارگرفته اسـت.
دکتـر بادکـو در رابطـه بـا خدمـات این سـازمان بـرای اسـتقرار شـرکت ها در پارک ها 
و مراکـز رشـد و منـش اظهـار کـرد: برنامه هـای این سـازمان با هـدف تسـهیل و راهبری 
خدمـات مـورد نیـاز شـرکت ها و واحدهای فنـاور در نظر گرفته می شـود کـه برنامه هایی 
و  کمـی  توسـعه  جهـت  مشـترک  همکاری هـای  و  کان  تفاهم نامه هـای  عقـد  ماننـد 
کیفـی، ایجـاد ارتبـاط منطقـی میـان شـرکت ها و واحدهـای فنـاور و نهادهـای نظارتی، 
ارتبـاط بـا صندوق هـای تأمیـن مالـی و سـرمایه گذاران بخـش حقیقـی و حقوقـی، ایجاد 
سـامانه نظـارت مسـتمر و هدفمنـد و دریافـت گزارش های بـه روز جهت ارزیابـی فعالیت 

واحدهـای فنـاور و شـرکت ها را می تـوان بـر شـمرد.
وی بـا اشـاره بـه مهم تریـن پروژه هـای در دسـت اجـرای شـرکت های مسـتقر در 
پارک هـا و مراکـز رشـد جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد: در حـال حاضـر مراکـز فنـاوری 
جهاددانشـگاهی توانسـته اسـت از طریـق پروژه هایـی ماننـد تولیـد داروهـای گیاهی )در 
حـوزه گیاهـان دارویـی(، تولیـد دارو، سـلول درمانـی و پزشـکی بازسـاختی، تجهیـزات 
پزشـکی، محصـوالت  تجهیـزات  آب شـیرین کن ها،  تولیـد  آبیـاری،  و  نویـن کشـاورزی 
آرایشـی و بهداشـتی و درمـان در بخـش سـامت، تولیـد محصـوالت خـاق و فرهنگـی 
در حـوزه علـوم فناوری هـای نـرم و صنایع خـاق، تولیـد محصوالت شـیمیایی در بخش 
صنایع شـیمیایی، ماشـین آالت کشـاورزی، صنایع غذایـی، فناوری اطاعـات و ارتباطات، 

کشـاورزی و گردشـگری وارد بـازار شـود.

ایجاد بیش از ۵ هزار فرصت شغلی
دکتـر بادکـو ادامـه داد: در بحـث ایجـاد اشـتغال ایـن شـرکت ها بیـش از ۵ هـزار 
موقعیـت شـغلی ایجـاد کرده اند و در سـال گذشـته موفق بـه فروش ۵۰۰ میلیـارد تومان 

در بـازار داخـل و ۷ میلیـون دالر در بـازار بین المللـی شـده اند.
وی در رابطـه بـا برنامه هـای ایـن سـازمان بـرای ایجاد یک زیسـت بوم نوآوری توسـط 
جهاددانشـگاهی گفـت: امـروزه بسـیاری از شـرکت ها بـه دنبـال ایجـاد مزیـت رقابتی از 
طریـق نـوآوری هسـتند کـه بـه اسـتفاده از یـک محصـول جدیـد، خدمـت یـا روش نـو 
در فرایندهـا و کارکردهـای کسـب وکار می انجامـد. زیسـت بوم نـوآوری به عنـوان یـک 
پارامتـر ضـروری بـرای تقویـت قابلیت های نـوآوری شـرکت ها، صنایع و کشـورها در نظر 
گرفته شـده اسـت. زیسـت بوم ها، شـبکه های مشـتری محـور هسـتند کـه از طریـق آن ها 

محصـوالت و خدمـات توسـط شـرکت های مختلـف ارایـه می شـود.
رییـس سـازمان تجاری سـازی فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان جهاددانشـگاهی ادامـه 
داد: در واقـع اقتصـاد مبتنـی بـر دانش در غیاب یک زیسـت بوم نوآوری که بسـتر رشـد و 
توسـعه کسـب وکارهای فناورانـه و دانشـی را مهیـا می کنـد، غیرممکـن به نظر می رسـد. 
بـر ایـن اسـاس شـکل گیری و یا بـاز تعریف زیسـت بوم نـوآوری در جهاددانشـگاهی یکی 
از مهم تریـن ضروریـات بـوده و مسـتلزم یـک کار مطالعاتی عمیق اسـت تا ابعـاد مختلف 
آن موردبررسـی قـرار گیـرد، بنابرایـن شـناخت ویژگی ها، بازیگـران و عوامـل انگیزاننده، 
موانـع یـا عوامـل بازدارنده زیسـت بوم نوآوری در جهاددانشـگاهی بسـیار ضروری اسـت.

دکتـر بادکـو تصریـح کـرد: هنـگام طـرح مباحـث توسـعه در سیسـتم نـوآوری، بایـد 
توجـه کـرد کـه هیـچ الگـوی بهینـه ای وجود نـدارد کـه بتـوان آن را در تمامی کشـورها 
اجـرا کـرد و نتیجـه مطلـوب گرفـت زیـرا الگـوی شـکل گیری زیسـت بوم منحصربه فرد و 
قابـل تقلیـد نیسـت پـس باید به دنبال الگوی مناسـبی باشـیم که جهت مناسـب حرکت 
را نشـان دهـد و بیشـتر مبتنی بر انباشـت دانـش و مطالعـه تجربه های دیگر کشـورها بر 

اسـاس شـناخت موانـع موجود و سـاختار کنونی باشـد.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه در ایـن زمینـه می تـوان بـا نگاهـی بـه تجربه هـای دیگـر 
کشـورها و مـدل مفهومـی ارایـه شـده و با آگاهی و شـناخت کامـل برای توسـعه نوآوری 
در کشـور برنامه ریـزی مناسـبی کـرد، گفـت: بـه نظـر می رسـد بـا توجـه بـه اینکـه 
جهاددانشـگاهی از بـدو تأسـیس و بـا ایجـاد سـاختارهای الزم جهـت توسـعه فنـاوری 
یـک نـوع اکوسیسـتم بومی توسـعه فنـاوری را طـی چهار دهـه فعالیت خود ایجـاد کرده 
اسـت، بـا تکیه بـر ایـن دانـش می تواند الگـو و مدل بومی زیسـت بوم نـوآوری کشـور را با 

حمایـت نهادهـای مربوطـه طراحـی و بـه اجـرا در آورد.
دکتـر بادکـو در ادامـه بـه فعالیت هـای کلیـدی سـازمان سـتفا در حـوزه زیسـت بوم 
نـوآوری اشـاره کـرد و افـزود: تقویـت شـبکه همـکاری به منظـور برقـراری ارتبـاط میان 
بـا   )... و  تخصصـی  خدمـات  مراکـز  )گروه هـا،  جهاددانشـگاهی  فناورانـه  سـاختارهای 
واحدهـای فنـاور و نخبگان علمی خارج از جهاددانشـگاهی، تعریـف پروژه های کان ملی 
فناورانـه و نوآورانـه و اسـتفاده از ظرفیت های علمـی، فناورانه و نوآورانـه داخل و خارج از 
جهاددانشـگاهی بـا مکانیسـم شـیوه های نوین مدیریـت فنـاوری و نوآوری، به روزرسـانی 
و تکمیـل نهادهـا و فرآیندهـای زنجیـره توسـعه فنـاوری و گسـترش نـوآوری کشـور بـا 
محوریـت جهاددانشـگاهی و آمـوزش و توانمندسـازی منابـع انسـانی جهاددانشـگاهی 
)شـاغل در سـتاد و صـف( از طریـق دوره ها، کارگاه هـا و بازدیدهای تخصصـی کوتاه مدت 
و میان مـدت و ترویـج فرهنـگ نـوآوری در جهاددانشـگاهی از اقدامـات ایـن سـازمان در 

حـوزه زیسـت بوم نوآوری اسـت.

ارزیابی فناوری های به بلوغ رسیده برای تجاری سازی
رییـس سـازمان تجاری سـازی فناوری و اقتصـاد دانش بنیان جهاددانشـگاهی در رابطه 
بـا برنامـه ویـژه ایـن سـازمان برای توسـعه نـوآوری و خلـق ایده هـای جدید اظهـار کرد: 
ایـن سـازمان به منظـور توسـعه فنـاوری و خلـق ایده هـای جدیـد در زیسـت بوم نـوآوری 
و فنـاوری کشـور در حـال انجـام ارزیابـی فناوری هـای بـه بلوغ رسـیده جهاددانشـگاهی 
در  آینده شناسـی  نـوآوری،  از طریـق  آن هـا  تجاری سـازی  و  کاربسـت  بـرای  تـاش  و 
حـوزه فنـاوری و نـوآوری و شـناخت و معرفـی فرصت هـا، چالش هـا، رونـد تغییـرات و 
پیشـران های مؤثـر در حوزه هـای فناورانـه و نوآورانـه منتخـب، بازارشناسـی داخلـی و 

خارجـی محصـوالت و خدمات نوین و شـناخت نیازها و خواسـته های اصلـی و کان ملی 
و منطقـه ای و تـاش بـرای رفـع آن هـا در زیسـت بوم نـوآوری جهاددانشـگاهی و کشـور، 
حضـور مسـتمر در بـازار کشـورهای منطقـه خاورمیانـه و تـاش برای کسـب سـهم بازار 
مناسـب در حوزه هـای منتخـب و دارای مزیـت رقابتـی و برقـراری ارتباط مؤثر و مسـتمر 
بـا سـایر سـاختارهای علمـی و فناورانـه و تـاش بـرای ملـی نمـودن تجربـه زیسـت بوم 

نـوآوری جهاددانشـگاهی و جـذب و اختصـاص امکانـات و منابـع خـارج از جهاد اسـت.
دکتـر بادکـو در رابطـه بـا برنامـه ویژه ایـن سـازمان بـرای تجاری سـازی فناوری های 
بـه بلـوغ رسـیده جهاددانشـگاهی و همچنیـن حمایت و توسـعه شـرکت های دانش بنیان 
و فنـاور و اسـتارت آپ هـا گفـت: در حال حاضـر یکـی از مهم ترین وظایف این سـازمان، 
شناسـایی فناوری هـای توسـعه یافته و یـا بـه بلـوغ رسـیده جهاددانشـگاهی به منظـور 
انجام گرفتـه و  ایـن اسـاس طـی مطالعـات  کمـک بـه تجاری سـازی آن هـا اسـت. بـر 
مصاحبه هـای متعـدد صـورت گرفته بـا خبرگان و فنـاوران واحدهای سـازمانی، چارچوب 
و معیـاری بـرای شناسـایی و اثبـات سـطح آمادگـی فنـاوری واحدهـای سـازمانی تهیه و 

تدوین شـده اسـت.
میدانـی  بررسـی  و  سـازمانی  واحدهـای  از  بازدیـد  بـا  بنابرایـن  کـرد:  تصریـح  وی 
فناوری هـای بـه بلـوغ رسـیده واحدهـای سـازمانی، درصـدد هسـتیم در وهلـه اول بـا 
همـکاری و مشـارکت تمامـی واحدهای سـازمانی، اطاعـات دقیقی از تعـداد فناوری های 
بـه بلـوغ رسـیده و رسـوب کـرده در واحدهای سـازمانی را احصـا کرده و سـپس با اطاع 
از سـطح آمادگـی فنـاوری و در صـورت نیـاز بـا ممـزوج نمـودن آن هـا بـا نـوآوری و بـا 
هدایـت آن هـا به کریـدور تجاری سـازی فناوری، تمهیـدات الزم را بـرای ورود محصوالت 
و خدمـات منتـج از فناوری هـای توسـعه یافتـه جهاددانشـگاهی بـه بـازار فراهـم آوریـم.
دکتـر بادکـو در پایـان بیـان کـرد: بـر ایـن اسـاس ایـن سـازمان بـا طراحـی کریدور 
مجـازی تجاری سـازی فنـاوری و بـا ارایـه خدمانـی چـون ارزیابـی سـطح فناوری هـا، 
رصـد فنـاوری، رصـد بـازار، بازاریابـی و انتقـال فنـاوری، ضمانت فنـاوری، طـرح تجاری، 
مستندسـازی و ... بـه دنبـال تسـهیل رونـد تجاری سـازی و کمـک بـه رشـد و توسـعه 

فنـاور و دانش بنیـان اسـت. شـرکت های 

■□■

الگوسازی موفق جهاددانشگاهی 
برای ترویج فرهنگ خودباوری و 

دانش بنیانی در کشور

مشـاور و نماینـده رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان این کـه ایـن نهـاد با 
قاطعیـت بایـد به الگوسـازی های موفق خود ادامـه داده تا فرهنـگ خودباوری 
و پیشـرفت دانش بنیـان بـه مسـاله اول بـرای مـردم و مدیران کشـور تبدیل 
شـود، گفت: جهاددانشـگاهی بـا انجـام فعالیت های شـاخص علمـی، فناورانه 
و فرهنگـی بیشـترین سـهم را در خودبـاوری مردم ایـران و همچنیـن ترویج 

فرهنـگ دانش بنیانـی در کشـور دارد.

بـا توجـه بـه فرارسـیدن چهـل و دومین سـالگرد تشـکیل جهاددانشـگاهی و به منظور 
بازتـاب مناسـب خدمـات و دسـتاوردهای ایـن نهـاد انقابـی بـا دکتـر حمیدرضـا طیبی 
مشـاور و نماینـده رییـس جهاددانشـگاهی و رییـس پیشـین ایـن نهـاد بـه گفت وگـو 

: نشستیم

جهاددانشـگاهی به عنـوان نهادی دانش بنیـان و انقابی در رصد و شناسـایی 
نیازهای اسـتراتژیک کشـور، چه اقدام شـاخصی داشته است؟

مهم تریـن نیاز اسـتراتژیک کشـور به ویـژه در ابتدای انقاب اسـامی ایـران خودباوری 
مـردم و به ویـژه نسـل جـوان دانشـگاهی اسـت. جهاددانشـگاهی بـا انجـام فعالیت هـای 
شـاخص علمـی، فناورانـه و فرهنگـی بیشـترین سـهم را در خودبـاوری مـردم ایـران و 
همچنیـن ترویـج فرهنـگ دانش بنیانـی در کشـور دارد. فناوری هایـی که تابه حال کسـب 
و تجاری سـازی کرده ایـم همـه جـزو نیازهـای اسـتراتژیک کشـور بوده انـد ماننـد بحـث 
نفـت،  رادیویـی، دکل هـای حفـاری  فرسـتنده های  نابـاروری،  درمـان  درمانـی،  سـلول 
بذرهـای هیبریـدی، اصـاح نـژاد دام و ده هـا فعالیـت دیگـر. برای حـل حداقـل ۱2 نیاز 
اسـتراتژیک کشـور مثـل قطارهـای پرسـرعت، فناوری هـای شـیرین سـازی آب و ... نیـز 

اعـام آمادگـی کرده ایـم.

بـا توجه بـه تنوع و گسـتردگی خدمـات و فعالیت هـای جهاددانشـگاهی در 
حوزه هـای مختلـف تاکنـون بـه چـه میـزان از ظرفیت هـا و دسـتاوردهای این 

نهاد اسـتفاده مناسـب شـده است؟
از منظـر مـن 2۰ تا 3۰ درصد از ظرفیت های جهاددانشـگاهی اسـتفاده شـده اسـت و 
بـرای ۷۰ درصـد بقیـه اعان آمادگی بـرای پذیرش مسـئولیت کرده ایم. از دسـتاوردها با 
تـاش خودمـان حدود شـاید ۵۰ درصد اسـتفاده شـده باشـد البته اسـتفاده از ظرفیت ها 
متفـاوت اسـت. به عنوان مثـال در زمینـه درمـان نابـاروری تـوان افزایش ظرفیـت فعلی را 
در سـایر اسـتان ها داریـم. در حوزه هـای صنعتـی نیز به علـت تحریم ها و رکـود اقتصادی 

و بـه دلیـل اقتصـاد نفتـی و درآمد آسـان نفـت عاقه به خرید خارجی بیشـتر اسـت.

 بـا وجود ایـن ظرفیت هـا آیـا برنامه هـا و طرح هایی نیـز بوده اند کـه تحقق 
باشد؟ نشـده  عملیاتی  آن ها 

دیـدار سـال ۹۷ مـا بـا مقـام معظـم رهبـری و تاشـی کـه در دوره اخیـر مسـئولیت 
این جانـب بـا همـت همـه همـکاران در افزایـش بودجـه جهاددانشـگاهی انجـام گرفـت 
و اختصـاص 3۰ میلیـون یـورو از صنـدوق توسـعه ملـی بـه جهاددانشـگاهی باعـث شـد 
بسـیاری از آرزوهـای فناورانـه مـا عملیاتـی شـوند. در عیـن حـال هنـوز موضوعاتی مثل 
حل مشـکل آب شـیرین کن ها و بومی سـازی آن ها، طراحی و سـاخت قطارهای پرسـرعت 
بین شـهری طراحـی و سـاخت تجهیـزات تلفن های اپراتـور همراه اسـتفاده از فناوری های 
نویـن در بحـث ازدیـاد برداشـت نفـت از مخـازن و مـواردی از این دسـت در حـوزه فنی 
و مهندسـی جـزو مسـایلی هسـتند کـه تـوان دسـتیابی بـه فنـاوری و حل مشـکل آن ها 
در جهاددانشـگاهی وجـود دارد. توسـعه فعالیت هـای پزشـکی در زمینه هـای ویروسـی 
درمانـی، ژن درمانـی و سـلول درمانی و بحث تئاتر دانشـجویی در حـوزه فرهنگی از جمله 

توانمندی ها هسـتند. ایـن 

مهم ترین موانع در این راه چیست و چگونه می توان از آن ها عبور کرد؟
مهم تریـن مشـکل ایـن اسـت کـه هنـوز اراده بـرای پیشـرفت دانش بنیـان کشـور و 
تحقـق اقتـدار اقتصـادی متکـی بـر تـوان ملـی در کشـور شـکل نگرفتـه اسـت در حالی 
کـه پیشـرفت، حاصـِل برنامه ریـزی جامـع درازمـدت و هماهنـگ عمـل کـردن نهادهای 
مرتبـط اسـت. سیاسـی شـدن و یـا سیاسـت زده شـدن غیـر ضروری کشـور باعث شـده 
کـه سیاسـیون نتواننـد در مصالـح ملـی کشـور بـه توافق برسـند و بـر اسـاس آن بتوانند 
و  برنامه هـا  کشـور  سیاسـی  تغییـرات  در  و  دهنـد  انجـام  درازمـدت  برنامه ریزی هـای 
مجریـان برنامـه که مدیران باشـند ثابت بمانند. متأسـفانه سـال ها اسـت شـاهد هسـتیم 
در هـر تغییـر سیاسـی کل برنامه هـا و کل مدیـران اصلـی هم تغییـر می کننـد. بـزرگان 
بایـد بـرای حـل ایـن آفت بزرگ کشـور اقـدام کننـد. وظیفه ما تشـخیص درسـت نیازها 
و پافشـاری بـر قانـع کردن مسـئولین بـرای واگذاری مسـئولیت به جهاددانشـگاهی برای 

حـل آن ها اسـت.

بـا توجـه بـه نام گـذاری سـال ۱4۰۱ به عنـوان سـال »تولیـد، دانش بنیـان و 
اشـتغال آفریـن«، به نظـر شـما جهاددانشـگاهی در تحقق شـعار سـال جاری 

چـه نقشـی می توانـد ایفـا کند؟
سال هاسـت جهاددانشـگاهی خـود را بهتریـن مجـری شـعارهای سـال می دانـد. برای 
شـعار امسـال کـه توسـط رهبـری معظـم سـال »تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال آفرین« 
نام گـذاری شـده اسـت در ابتـدای امسـال هرکسـی بنـده و دوسـتان دیگـر را می دیـد 
می گفتنـد امسـال کـه سـال جهاددانشـگاهی اسـت. درصورتی کـه از فناوری هـای تولیـد 
فعلـی جهاددانشـگاهی بـرای تأمیـن نیازهـای کشـور اسـتفاده کامـل صـورت پذیـرد، 
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جهاددانشـگاهی بیشـترین نقـش را در تحقـق تولیـد دانش بنیـان ایفـا خواهـد کـرد، اما 
شـرط آن اسـتفاده اسـت.

قطـار ملـی متـرو مثالـی اسـت کـه گران تریـن و پیچیده تریـن بخـش آن توسـط 
جهاددانشـگاهی انجام شـده اسـت، در صـورت عقـد قـرارداد بـرای تولیـد انبـوه آن در 
جهاددانشـگاهی و مجموعه هـای همـکار بیرونـی صدهـا شـغل ارزشـمند ایجاد می شـود.

سـطح فعلـی تعامـات جهاددانشـگاهی با نظـام حکمرانـی و بدنـه اجرایی 
کشـور را چگونـه ارزیابـی می کنید و چه پیشـنهادی بـرای بهبود ایـن تعامات 

دارید؟
جهاددانشـگاهی یک نهـاد دانش بنیـان خودجـوش انقـاب اسـامی ایران اسـت که در 
بهتریـن زمـان و بـا دقیق تریـن و مهم تریـن اهداف کارش را شـروع کرد. ولـی درآمدهای 
آسـان نفتـی و گازی، بـه همـراه مشـکات تحمیل شـده از سـوی قدرت هـای اسـتکباری 
و همان طـور کـه گفتیـم سیاسـت زده بـودن غیرضـروری دولتمـردان باعـث شـده بـود 
کـه برنامـه مدونـی بـرای تحقـق اقتصـاد دانش بنیـان تابه حـال در کشـور تدویـن نشـود 
و لـذا ماموریت هـای ویـژه ای نیـز از طـرف حـوزه اجرایـی بـرای این نهـاد تعییـن نگردد؛ 
امـا خـود جهاددانشـگاهی بـا اعتقـاد راسـخ به درسـتی راهـی کـه انتخـاب کـرده و مورد 
تاییـد رهبـری معظـم انقـاب هم بـوده همواره سـعی کرده اسـت ارتبـاط مناسـبی را با 

دولت هـا برقـرار کند.

بـا انتخاب رییس جدید جهاددانشـگاهی نقشـه راه فعالیت ایـن نهاد در دوره 
جدیـد را چگونه ارزیابـی می کنید؟

بـرای  و  تدویـن  مدونـی  پیشـرفت  برنامـه  کـه  باشـیم  داشـته  توقـع  نبایـد  فعـًا 
جهاددانشـگاهی در آن برنامـه و یـا نظـام ملـی علم، فنـاوری و نوآوری نقـش و مأموریت 
تعییـن شـود. بـا برنامه ریـزی و تـاش صـورت گرفتـه توسـط خودمـان و حمایت هـای 
معنـوی و یـاری رهبـر معظـم انقـاب جهاددانشـگاهی دارای توانمندی هـای بالفعـل و 
بالقـوه بسـیار زیـادی در حوزه هـای فرهنگـی، آموزشـی و پژوهـش و فنـاوری اسـت و 
می توانـد نقـش اساسـی در حل بسـیاری از مشـکات کشـور به ویـژه در حـوزه اقتصادی 
ایفـا کنـد. مهم تریـن توقـع از رییـس محتـرم جهاددانشـگاهی با توجـه به ارتبـاط خوب 
ایشـان بـا حـوزه اجرایـی کشـور گرفتـن ماموریت هـای کان در حـل مشـکات کشـور 

ست. ا

 بـه نظـر شـما رسـالت و اولویت هـای اصلـی ایـن نهـاد انقابـی در ادامـه 
حیاتـش چیسـت؟

جهاددانشـگاهی از ابتـدا راهـش را درسـت انتخـاب کـرده اسـت. توسـعه فرهنگـی 
زیرسـاخت اصلـی پیشـرفت هر کشـور و توسـعه آموزش هـای علمی و کاربردی و توسـعه 
علـم و فنـاوری بنـای پیشـرفت کشـور را در زیـر سـاخت حاصـل از توسـعه فرهنگـی بنا 
می کننـد، لـذا جهاددانشـگاهی بـا قاطعیـت بایـد بـه الگوسـازی های موفـق خـود ادامـه 
داده تـا فرهنـگ خودبـاوری و پیشـرفت دانش بنیـان به مسـاله اول برای مـردم و مدیران 

کشـور تبدیل شـود.

■□■
طراحی، ساخت و راه اندازی بازوهای
 کامپوزیتی برای اولین بار در کشور؛

بومی سازی برج پاتیل گردان 
ریخته گری پیوسته در 

جهاددانشگاهی صنعتی شریف
رییـس جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف اجـرای طـرح بومی سـازی بـرج 
پاتیـل گـردان ریخته گـری پیوسـته را از جملـه محصـوالت اسـتراتژیک و 
طرح هـای نوآورانـه ای ذکـر کـرد کـه در ایـن سـازمان در حـال انجام اسـت 
و گفـت: ایـن پـروژه به عنـوان اولیـن گام در ایـن زمینـه، توسـط متخصصان 
جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف در کشـور انجام می شـود و با توجـه به نقش 
مهـم صنایـع فـوالدی کشـور در اقتصاد، بومی سـازی دانـش فنـی، طراحی و 

سـاخت آن از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت.
دکتـر محسـن مردانی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف بـا بیان این که 

حمایـت و توسـعه فعالیت هـای نـوآور، خـاق و اقتصـادی در اولویت برنامه های سـازمان 
جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف قرار دارد، اظهار کرد: طی یکسـال گذشـته برای توسـعه 
فعالیت هـا در زیسـت بوم فنـاوری و نـوآوری کشـور و تجاری سـازی محصـوالت اقـدام 
بـه تأسـیس شـرکت واحـد سـازمانی )هولدینگ شـریف( بـا هدف اجـرای تجاری سـازی 
طرح هـای فناورانـه، بازرگانـی و سـرمایه گذاری شـده و مرکـز نـوآوری و شـتاب دهـی 
)منـش( نیـز بـا هدف پذیرش و اسـتقرار شـرکت ها و هسـته های نـوآور و فنـاور در حوزه 

هـوش مصنوعـی مبتنـی بـر اینترنـت اشـیاء فعالیت خـود را آغاز کرده اسـت.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف با اشـاره بـه فعالیت های شـاخص و 
فناورانـه ایـن سـازمان گفت: سـاخت بـرد کنترلی بـرای تبدیـل گیربکس های دسـتی به 
اتوماتیـک، طراحـی و سـاخت تجهیـزات و توسـعه کاربردهای خودروهای متصل شـرکت 
ایران خـودرو، طراحـی و سـاخت تجهیـزات اندازه گیـری ابعـادی در حالت گرم کـه ایران 
را بـه جمـع پنـج کشـور اول صاحـب این تکنولـوژی وارد می کنـد، بخشـی از فعالیت ها و 

خدمـات شـاخص این سـازمان در حوزه صنعت اسـت.
عضـو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی، اجـرای طـرح بومی سـازی بـرج پاتیـل گـردان 
ریخته گـری پیوسـته را از جملـه محصـوالت اسـتراتژیک و طرح هـای نوآورانـه دیگـری 
ذکـر کـرد کـه در ایـن سـازمان در حـال انجام اسـت. این پـروژه به عنـوان اولیـن گام در 
این زمینه، توسـط متخصصان جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف در کشـور انجام می شـود 
و بـا توجـه بـه نقـش مهـم صنایـع فـوالدی کشـور در اقتصـاد، بومی سـازی دانـش فنی، 

طراحـی و سـاخت آن از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت.
نیـاز خطـوط شـرکت  مـورد  تجهیـزات  و  قطعـات  داخلـی سـازی  مردانـی،  دکتـر 
ایران خـودرو را از دیگـر فعالیت هـای فناورانـه و نوآورانه جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف 
برشـمرد و افـزود: اجـرای ایـن طرح، عاوه بـر کمک بـه خودکفایی کشـور در این زمینه 
و قطـع وابسـتگی بـه دیگـر کشـورها، 2۰ تـا ۴۰ درصـد صرفه جویـی ارزی بـرای کشـور 

به دنبـال دارد.
یدکـی  قطعـات  و  پـرس  دسـتگاه  گیربکس هـای  سـاخت  هم اکنـون  گفـت:  وی 
کمپرسـورها و ژنراتورهـای بـرق، ایرگیـج و برخـی دیگـر تجهیـزات مـورد نیـاز شـرکت 
ایران خـودرو بـه اتمـام رسـیده و وارد مرحله بهره برداری شـده اسـت و طراحی، سـاخت، 
نصـب و راه انـدازی بازوهـای کامپوزیتی )فیبر کربنـی( که از محصوالت اسـتراتژیک برای 
کشـور در حـوزه صنعـت خـودرو محسـوب می شـود، بـرای اولین بـار توسـط متخصصان 
جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف، در کشـور سـاخته شـده اسـت و هم اکنـون در مرحلـه 

نصب و تسـت قـرار دارد.
دکتـر مردانـی بـا اشـاره بـه طرح هـا و پروژه هـای شـاخص ایـن سـازمان در حـوزه 
موتورهـای  سـاخت  اتمـام  از  نیروگاهـی،  و  پتروشـیمی  پاالیـش،  گاز،  نفـت،  صنعـت 
هیدرولیکـی درون چاهـی خبـر داد و افزود: جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف تنها سـازنده 
ایـن سیسـتم در ایـران اسـت و در حـوزه نفـت، پروژه ها و محصـوالت فناورانـه دیگری از 
جملـه دسـتگاه لولـه مغزی سـیار، کارت هـای الکترونیکی دسـتگاه فلوکامپیوتر، دسـتگاه 
شـعله بین و ... طراحی و سـاخته شـده اسـت که با توجه به نیاز و سـفارش شـرکت های 
فعـال در ایـن صنایـع، سـاخت و تحویـل آن در قالـب قراردادهایـی بـا آن ها ادامـه دارد.

وی از توسـعه آزمایشـگاه های تخصصی متالورژی و راه اندازی آزمایشـگاه کشـش ۱۰۰ 
تـن ایـن سـازمان خبـر داد و افـزود: بـا راه انـدازی ایـن آزمایشـگاه، ارایـه کمـی و کیفی 
خدمـات بـه صنایـع مختلف کشـور در حـوزه تجهیزات خـودرو، نفـت و گاز، ادوات ریلی، 

فـوالد، کشـاورزی، نظامـی و مراکـز پژوهشـی و تحقیقاتی افزایش یافته اسـت.
دکتر مردانی، به توسـعه آزمایشـگاه سـامانه های الکترونیکی و هوشـمند مرکز پدافند 
غیرعامـل اشـاره کـرد و افـزود: ایـن آزمایشـگاه بـا دریافـت گواهی نامـه تاییـد صاحیت 
آزمـون معیـار مصرف انـرژی در ماینرهـا )تجهیزات اسـتخراج رمز ارزها( از سـازمان ملی 
اسـتاندارد ایـران )مرکـز ملـی تایید صاحیـت ایـران(، به عنوان اولیـن آزمایشـگاه و تنها 

مرجـع آزمون در کشـور اسـت کـه در ایـن زمینه فعالیـت می کند.

وی ادامـه داد: ایـن گواهینامـه اولین گواهینامه ای اسـت که در زمینه تایید اسـتاندارد 
معیـار مصـرف انـرژی تجهیـزات اسـتخراج رمـز ارزهـا )ماینـر( از سـوی سـازمان ملـی 
اسـتاندارد ایـران صـادر می شـود و پیـش از ایـن، چنیـن گواهینامـه ای صـادر نشـده و 

آزمایشـگاهی بـرای تاییـد اسـتاندارد مصـرف انـرژی ماینرهـا در کشـور وجود نداشـت.
رییـس جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف در ادامـه بـه فعالیت های آموزشـی سـازمان 
جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف اشـاره کـرد و افـزود: آمـوزش طراحـی اتاق هـای تمیـز 
بـرای پاسـخ بـه نیازهـای صنایـع داروسـازی، تجهیـزات پزشـکی، خودرویـی، فضایـی، 
غذایـی، اپتیـک و ... ازجملـه دوره هـای آموزشـی اسـت کـه بـرای اولیـن بـار در ایـران 
توسـط مرکـز آموزش هـای تخصصـی کاربـردی ایـن سـازمان برگـزار شـد و به صـورت 

دوره ای، برگـزاری ایـن دوره بـرای صنایـع مختلـف ادامـه دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دپارتمـان علـوم داده و هـوش تجـاری، بـرای اولیـن بـار در 
سـطح جهاددانشـگاهی در مرکز آموزش جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف راه اندازی شـد، 
گفـت: ایـن دپارتمـان هـر سـاله بیـش از ۴۰ دوره آموزشـی برگـزار می کنـد و بـا ۷۰۰ 

فارغ التحصیـل، جـزو پیشـروهای آمـوزش در ایـن حـوزه در کشـور اسـت.
دکتـر مردانـی ادامـه داد: دوره مدیریـت محصول هـای بـر پایـه فناوری اطاعـات نیز 
به صـورت انحصـاری و اولیـن بـار توسـط مرکـز آموزش هـای تخصصـی ایـن سـازمان در 
پاسـخ بـه نیازهـای شـرکت های اسـتارتاپی، خدمـات الکترونیکـی و ... برگـزار می شـود.

وی گفـت: گـروه آموزشـی اتوماسـیون و ربات هـای صنعتـی مرکـز آمـوزش سـازمان 
نیـز منحصـر بـه فـرد و پیشـرو در سـطح جهاددانشـگاهی اسـت و مخاطبـان ایـن دوره 
آموزشـی نیـز سـازمان صنعتـی و تمـام کارخانه هایـی کـه خطـوط تولیـد و اتوماسـیون 

صنعتـی دارنـد، می باشـند.

■□■

تأسیس خانه صادرات فناوری های نرم و صنایع فرهنگی؛

جهاددانشگاهی همیشه به دنبال 
نوآوری بوده است

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و 
صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی اعام کرد: جهاددانشگاهی به عنوان نهادی که 
همیشه به دنبال نوآوری بوده، طی چهار سال گذشته، اقدام به راه اندازی پارک 

ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی کرده است.

رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی گفـت: ایـن نهاد که 
برآمده از انقاب اسـامی اسـت، در عرصه های علمی، پژوهشـی، آموزشـی و فرهنگی در 
حـال فعالیـت اسـت و سـوابق خوبی را تاکنون برجای گذاشـته اسـت. اما شـرایط موجود 
کشـور طـی ایـن ۴2 سـال ایجـاب می کنـد تـا بـه مـوارد مغفـول در گام دوم جمهـوری 

اسـامی توجه ویژه ای داشـته باشـیم.
وی یکـی از مـوارد مغفـول مانـده در کشـور را بخـش فرهنگی دانسـت و عنـوان کرد: 
ایـن بخـش تاثیرگـذار و مبلغ، نتوانسـته در جایگاه اصلی خود در جهت پیشـرفت کشـور 

قـرار بگیرد.
رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگی بـا بیـان اینکه بیش 

از ۵۱ درصـد فارغ التحصیـان دانشـگاه ها در رشـته علـوم انسـانی و ۴۹ درصـد دیگـر در 
سـایر رشـته ها هسـتند، اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی به عنـوان نهـادی کـه همیشـه بـه 
دنبـال نـوآوری بـوده، طـی چهار سـال گذشـته، اقـدام بـه راه اندازی پـارک ملـی علوم و 

فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی کرده اسـت.
دکترایمانـی اضافـه کـرد: فناوری هـای کـه بـه حوزه هـای علـوم انسـانی و صنایـع 
فرهنگـی مرتبـط اسـت، بـه رشـته های برآمـده از حـوزه فرهنـگ، تبدیـل ایده هـا بـه 

محصـول و حـوزه صـادرات نیـز مربـوط می شـود.
رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی در ادامـه بـه تاکید 
مقـام معظـم رهبـری در مـورد اینکـه جوانان بایـد با حرکت جهـادی، علم را بـه فناوری، 

فنـاوری را بـه صنعـت و صنعـت را به توسـعه کشـور وصـل کنند، اشـاره کرد.
وی از تصویـب ۱۵۱ ایـده در ایـن پـارک ملـی خبـر داد و گفـت: ایـن پـارک ملـی 
بـه کسـانی اختصـاص دارد کـه ایده هـای فرهنگـی و هنـری دارنـد؛ ایده هـا در شـورای 
تخصصـی ایـده مطـرح و بررسـی مصوب می شـوند. همچنین شـرط ایده ها بـرای فعالیت 
در ایـن پـارک، قابلیـت آن هـا برای تولید اسـت و تاکنون 2۹ شـرکت خاق، ۱۰ شـرکت 
دانش بنیـان در پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی فعالیـت دارند.
رییـس پـارک ملی علـوم و فناوری های نـرم و صنایع فرهنگی در خصـوص موضوعات 
فعالیـت در ایـن پـارک گفـت: بـازی و سـرگرمی، صنایع دسـتی، پوشـاک و زیـورآالت، 
گردشـگری، سـینما فیلم و انیمیشـن و بسـته بندی، هنرهای تجسـمی، فناوری اطاعات، 
حقـوق، مدیریـت، روانشناسـی و ادبیـات فارسـی موضوعات مـورد توجه این پارک اسـت.
وی از برگـزاری جایـزه ملـی زیـورآالت و طراحـی جواهـرات ایرانـی خبـر داد و گفت: 
سـهم کشـورمان از تجارت ۱3۰ تریلیون دالری زیورآالت ناچیز اسـت؛ لذا این جشـنواره 
را بـا چنـد هـدف ایـن جشـنواره را خلـق و راه انـدازی جریـان هنـری، ایجاد شـبکه های 
توان افزایـی، تشـکیل زیسـت بوم بازاریابـی و بـازار سـازی، تهیـه شناسـنامه بـرای آثـار 
فاخـر هـدف مـا شـد تـا فراخوانـی منتشـر کنیـم و آثـاری اسـاتید پیشکسـوت را عرصه 
کنیـم. همچنیـن ۱۴ آذرمـاه سـال ۱۴۰۰ فراخوان دادیـم و در ادامه شـورای برنامه ریزی 
و شـورای اجرایـی تشـکیل دادیـم و در نهایـت از میان ۶۰۰ اثر رسـیده، ۴۰ اثر مشـخص 

شـد و در اواخـر مردادمـاه از آثـار برتـر تقدیر خواهند شـد.
دکترایمانـی خوشـخو گفـت: مالکیـت فکـری مشـکل حـوزه فرهنـگ و هنـر بـوده و 
ایـن مشـکل در حـوزه صنایـع فرهنگـی زیـاد اسـت و البتـه وزارت ارشـاد و دادگسـتری 
و قـوه قضائیـه در ایـن زمینـه موظـف بـه پیگیـری هسـتند، امـا مـا از سـوی معاونـت 
فنـاوری وزارت علـوم مسـئولیت پیگیـری مالکیـت فکـری را بـه ایـن مرکـز قـرار گرفت 
و کارگـروه تخصصـی مالکیـت فکـری در پـارک بـا هدایـت معاونـت علمـی چالش هـا، 
برنامه هـا برنامه ریـزی می شـود. همچنیـن پـا پیـش، نهادسـازی محصـوالت نـرم بـه این 

مراکـز محول شـده اسـت.

برگزاری جشنواره فرهنگ ایران زمین
وی در ادامـه بـه برگـزاری جشـنواره فرهنـگ ایران زمین در کیش اشـاره کرد و گفت: 
شـرکت ها در بـرای شـرکت در ایـن جشـنواره طرح هـای خـود را در حوزه هـای مختلـف 
صنایع دسـتی، مـد و پوشـاک، خوراکی هـای محلـی، گردشـگری و میـراث فرهنگـی ارایه 
می کننـد و بـه دنبـال آن دوره هـا و پنـل هـای تخصصـی و ایجـاد »کافـه سـرمایه« از 
طریـق موسسـه ژرف هنرسـاتین به منظـور حضـور سـرمایه گذاران جهت سـرمایه گذاری 

می شـود. برگزار 

تأسیس خانه صادرات فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایع فرهنگـی درباره خانـه صادرات 
فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی عنـوان کـرد: خانـه صـادرات فناوری هـای نـرم و 
صنایـع فرهنگـی می توانـد بـه انتقـال ایـن فرهنـگ بـه خـارج از مرزهـای کشـورمان و 
ارزآوری بـرای ایـن بـوم کمـک کنـد، صـادرات صنایـع فرهنگی یکـی از راه هـای معرفی 
ایـران و جلوگیـری از ایـران هراسـی اسـت کـه ایـن پـارک امروز سـکان دار هـدف بزرگ 

و ملی شـده اسـت.
ایمانـی افـزود: اگـر در گذشـه بـه صنایـع فرهنگـی توجـه ویـژه ای داشـتیم امـروز 
تحریم هـا آن قـدر آزاردهنـده نبـود. چـرا کـه صـادرات صنایـع فرهنگـی عـاوه بـر آورده 
مالـی مسـتقیم بـرای کشـورها در برنـد سـازی کشـورها در جهـان کـم بزرگـی می کند.

بنیاد ملی موسیقی ایران تأسیس می شود
رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی، بـا تاکید بـر اینکه 
مشـکل اصلـی سـینمای ایـران فیلم نامه اسـت، گفت: یکـی از اسـتارت آپ های موجود در 

پـارک در حـوزه فیلمنامـه فعالیت خواهد داشـت.
وی از تأسـیس بنیـاد ملـی موسـیقی ایـران خبـر داد و گفـت: مأموریت ایـن بنیاد که 
بـا حضـور جمعـی از اسـاتید در حـال شـکل گیری اسـت بـه دنبال کشـف اسـتعدادهای 

موسـیقی ایرانی هسـتیم.
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برگزاری جشنواره جایزه ملی زیورآالت و طراحی جواهرات ایرانی
رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایع فرهنگـی اعام کرد: جشـنواره 
جایـزه ملـی زیـورآالت و طراحـی جواهـرات ایرانـی به منظـور خلـق و راه انـدازی جریـان 

هنـری و ایجـاد شـبکه های توان افزایـی برگـزار می شـود.
در اواخـر مردادماه امسـال، رویـداد »جایزه ملی زیورآالت و طراحـی جواهرات ایرانی« 
را برگـزار خواهیـم کـرد. زیـورآالت، هنری اسـت کـه ایرانیـان در آن سـابقه قابل توجهی 
دارنـد امـا سـهم کشـور مـا از ۱33 تریلیون دالر گردش مالی سـاالنه طا و جواهر بسـیار 
ناچیـز اسـت. مـا در آذرماه سـال گذشـته برای ایـن رویداد فراخـوان دادیم و پـس از آن 

شـورای برنامه ریزی و اجرایی این جشـنواره تشـکیل شـد.
دکترایمانـی خوشـخو گفـت: حـدود ۶۰۰ اثـر بـه رویـداد »جایـزه ملـی زیـورآالت و 
انتخـاب شـده  اثـر  از بیـن آن هـا ۴۰  ایرانـی« رسـیده اسـت کـه  طراحـی جواهـرات 
و ان شـاءاهلل از بیـن همیـن چهـل اثـر نیـز آثـار برگزیـده معرفـی خواهنـد شـد. خلـق و 
زیسـت بوم  تشـکیل  توان افزایـی،  شـبکه های  ایجـاد  هنـری،  جریـان  یـک  راه انـدازی 
بازاریابـی و تهیـه شناسـنامه بـرای آثـار فاخر در حوزه زیـورآالت از جمله اهـداف »جایزه 

ملـی زیـورآالت و طراحـی جواهـرات ایرانـی« اسـت.

صاحبان ایده در حوزه ترویج فرهنگ عاشورا 
به پارک صنایع فرهنگی مراجعه کنند

رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی در پایـان گفـت: از 
فعاالنـی کـه در حـوزه ترویـج فرهنـگ عاشـورا، ایـده و اسـتارت آپـی دارنـد. می تواننـد 
طـی دو مـاه محـرم و صفـر به پـارک ما مراجعـه و فعالیـت شـأن در اولویت قـرار بگیرد. 
همچنیـن شـاخص فعالیت هـای شـأن باید طرح اسـتارت آپـی و نوآوری بـا موضوع مورد 

باشـد. نظر 

■□■

اختصاص 1۰ درصد پذیرش دانشجوی 

علمی ـ کاربردی کشور به این موسسه؛

حضور بیش از ۲1 هزار دانشجو 
در ۴۰ مرکز علمی و کاربردی 

جهاددانشگاهی

دکتـر محمدعلـی گـودرزی رییـس موسسـه آمـوزش علمـی ـ کاربـردی 
جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد: ایـن موسسـه به عنـوان بزرگ تریـن موسسـه 
علمـیـ  کاربردی کشـور با 4۰ مرکز در سراسـر کشـور، یکـی از مراکز آموزش 
دانشـگاهِی پیشـرو در زمینـه توانمندسـازی و تقویـت مهارت هـای الزم برای 
ورود موفـق بـه بـازار کار در جوانان اسـت کـه هم اکنـون پذیرای بیـش از ۲۱ 

هـزار نفر دانشـجو در سراسـر ایران اسـت.
به عنـوان  کاربـردی جهاددانشـگاهی،  موسسـه آمـوزش عالـی علمـی ـ 
بزرگ تریـن موسسـه کـه دارای 4۰ مرکز در سراسـر کشـور اسـت و از وزارت 
علـوم مجـوز رسـمی بـرای برگـزاری آموزش هـای عالـی مهارتـی دارد، یکی 

تقویـت  و  توانمندسـازی  زمینـه  در  پیشـرو  دانشـگاهِی  آمـوزش  مراکـز  از 
مهارت هـای الزم بـرای ورود موفـق به بازار کار در جوانان اسـت کـه هم اکنون 

پذیـرای بیـش از ۲۱ هـزار نفـر دانشـجو در سراسـر ایران اسـت.
این موسسـه بـا هدف ارتقـا و انتقـال دانـش کار، ایجاد مهارت های شـغلی 
به منظـور افزایـش بهره وری، شناسـایی و ارتقـای معلومات و تجارب شـاغان 
حرفه هـا و مشـاغل گوناگـون و ایجـاد هماهنگـی بیـن مهـارت و دانـش کار 
فعالیـت می کند و می کوشـد برترین موسسـه آمـوزش عالی علمـی- کاربردی 
در کشـور در حیطه هـای تخصصـی جهاددانشـگاهی و آموزش هـای منجـر به 

اشـتغال بـا قابلیـت و توان جذب دانشـجو از کشـورهای منطقه باشـد.
بـا دکتـر محمدعلـی گـودرزی رییس موسسـه آمـوزش علمـی ـ کاربردی 

جهاددانشـگاهی بـه گفتگو نشسـتیم:

 در حال حاضر چند مرکز زیر نظر موسسه فعالیت دارند؟
طبـق بنـد ۷ مـاده سـوِم وظایـف کلـی جهاددانشـگاهی کـه در سـال ۱3۷۰ تصویب 
شـده، یکـی از وظایـف جهاددانشـگاهی، »اجـرای دوره های رسـمی ِ آموزش هـای علمیـ  
کاربـردی مطابـق بـا ضوابـط و مقـررات آموزش عالی کشـور« اسـت. این در حالی اسـت 
کـه دانشـگاه جامـع علمـی ـ کاربـردی فعالیت رسـمِی خود را در سـال ۱3۷۱ آغـاز و از 
سـال ۱3۷۵ به پذیرش دانشـجو پرداخته اسـت. این نشـان می دهد که جهاددانشـگاهی 
ـ  علمـی  و  مهارتـی  آموزش هـای  اجـرای  سـال ها، ضـرورت  همـان  از  هوشـمندی  بـا 

کاربـردی را به عنـوان یکـی از ضرورت هـای توسـعه کشـور، به خوبـی تشـخیص داد.
شـروع بـه کار جهاددانشـگاهی در عرصـه آموزش های علمـی ـ کاربـردی در بهمن ماه 
سـال ۱3۷۷ بوده اسـت که اولین دوره پذیرش دانشـجو در قالب اداره کل مراکز آموزش 
در معاونـت آموزشـی جهاددانشـگاهی صورت گرفت. در شـهریورماه ۸۱ بـا تصویب هیات 
امنـای جهاددانشـگاهی تشـکیات مرکز آموزش عالـِی علمی ـ کاربردی جهاددانشـگاهی 
شـامل سـازمان مرکـزی و شـعب وابسـته ایجاد شـد و زمینه ادامـه فعالیت هـای آموزش 
علمـی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی را بـرای ایجـاد تشـکیات مصـوب و مطابـق مقررات 

آمـوزش عالـی کشـور فراهم کرد.
تعـداد شـعب مرکـز آمـوزش علمـی ـ کاربـردِی فعـال در بـدو تأسـیس، ۱2 مرکـز 
بـود. در دی مـاه ۱3۹۱ بـا مصوبـه شـورای گسـترش وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، 
مرکـز آمـوزش عالـی علمـیـ  کاربردی جهاددانشـگاهی به موسسـه و شـعب آن به مرکز 

آمـوزش علمـی ـ کاربـردی تبدیل شـدند.
تعـداد مراکـز فعـال در سـال ۱۴۰۰، ۴۰ مرکـز و تعـداد دانشـجویان آن حـدود 2۱ 
هـزار نفـر در سراسـر کشـور اسـت؛ بنابرایـن، می تـوان گفـت که موسسـه آمـوزش عالی 
علمـی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی، بزرگ ترین موسسـه همـکار با دانشـگاه جامع علمی 
ـ کاربـردی از حیـث جمعیت دانشـجویی و گسـتردگی مراکز در سـطح کشـور اسـت که 
توانسـته حـدود ۱۰ درصـد از پذیـرش دانشـجوی علمـیـ  کاربـردی کشـور را بـه خـود 

دهد. اختصـاص 

 میزان مشارکت موسسه در فعالیت های ستاد دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی 
چگونه است؟

جهاددانشـگاهی از بـدو تأسـیس دانشـگاه و در دوره هـای مدیریتـی مختلـف به طـور 
فعـال در شـوراها، کمیته هـا و کارگروه هـای تشـکیل شـده در سـتاد دانشـگاه از جملـه: 
شـورای گسـترش آمـوزش عالـی مهارتـی، شـورای برنامه ریزی درسـی مهارتی، شـورای 
پژوهـش و فنـاوری، کمیتـه نظـارت و ارزیابـی، شـورای انتشـارات، شـورای فرهنگـی، 
گروه هـای آموزشـی برنامـه درسـی که در سـتاد دانشـگاه تشـکیل می شـود حضـور فعال 
داشـته اسـت کـه در طول زمان بـا توجه به تغییرات سـاختاری و مدیریتـی این همکاری 
و حضـور همچنـان وجـود دارد، مضافـاً اینکـه مدیـران مراکز وابسـته به این موسسـه نیز 
در سـطح اسـتان ها در شـوراهای مشـابه کـه در واحدهای اسـتانی دانشـگاه جامع علمی 

کاربـردی تشـکیل می گـردد حضـور فعـال دارند.

 تعـداد کـد رشـته محل هـای موسسـه بـرای پذیـرش درتـرم اول سـال 
تحصیلـی ۱4۰۱ ـ ۱4۰۲ بـه چـه صـورت اسـت؟

بـا توجـه بـه سیاسـت های دانشـگاه جامـع علمـی ـ کاربـردی در توسـعه دوره هـای 
مهارتـی و تدویـن دوره هـای نـو و انحصـاری در حـوزه آموزش هـای مهارتـی متناسـب با 
نیـاز بـازار کار، ایـن موسسـه نیـز به عنـوان یکی از مؤسسـات همـکار و یاریگر دانشـگاه و 
در راسـتای مأموریـت منـدرج در اساسـنامه جهاددانشـگاهی، اهتمـام ویـژه ای در زمینـهٔ 
بسـط و توسـعهٔ آموزش هـای مهارتـی که جـزو تاکیدات مقـام معظم رهبـری و همچنین 

اسـناد باالدسـتی کشـور است، داشـته است.
در ایـن زمینـه، بـا ایجـاد و به کارگیـری ظرفیت هـای موجـود در جهاددانشـگاهی، 
حـدود ۹۰۰ کـد رشـته محـل بـا ظرفیـت پذیـرش تقریبـِی ۵۵ هـزار نفـر در مقاطـع 
کاردانـی و کارشناسـِی ناپیوسـته )فنـی و حرفـه ای( بـرای تحصیـل متقاضیـان در ایـن 

دوره هـا فراهـم شـده اسـت

در خصـوص تدویـن و راه اندازی رشـته های جدیـد چه کارهایی انجام شـده 
؟ ست ا

مراکـز آمـوزش علمـی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی بـا پیش بینـِی برنامه هـا و اهـداف 
سـند چشـم انداز برنامـه ششـم و هفتـم جهاددانشـگاهی و تشـکیل کارگروه هـای تدوین 
برنامـه درسـی، بـه کمـک صاحب نظـران دانشـگاهی و خبرگان مشـاغل، توانسـته اسـت 
گام هـای خـوب و موثـری در زمینـه تدویـن دوره های جدید یـا بازنگـری در دوره های در 

حـال اجـرای آموزش هـای مهارتی کشـور بـردارد.
بـه دلیـل تحـوالت سـریع علوم و فنـاوری و نیاز شـتابان کشـور به توسـعه همه جانبه، 
تقویـت ایـن بخـش از کار به عنـوان یک فعالیت مسـتمر و دائـم از ضروریات اسـت و باید 
همـواره بـه آن توجـه ویژه داشـت؛ بنابراین امیدواریم سـهم مناسـبی از پذیرش های آتی 
در قالـب دوره هـای نـو و به روزرسـانی شـده که متناسـب بـا نیاز و آینده مشـاغل اسـت، 
در مراکـز وابسـته تحقـق یابـد و بدیـن ترتیب این موسسـه به عنوان متولی آمـوزش عالِی 
مهارتـی جهاددانشـگاهی بتوانـد در موضـوع حـل اشـتغال و توسـعه کشـور نقش آفرینی 

. کند
 

جایـگاه موسسـه و مراکـز آموزش علمـی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی در 
مقایسـه با دیگـر مؤسسـات و مراکز آموزش علمـی ـ کاربردی چگونه اسـت؟

موسسـه و مراکـز وابسـته بـه آن عـاوه بر انجـام وظایف ذاتی خـود که در اساسـنامه 
آن آمـده اسـت دارای ویژگی هـای منحصربه فـردی اسـت کـه همـواره می تـوان به عنوان 

یـک مجموعـه اطمینان بخـش حاکمیتـی به آن توجه داشـت.
به عنـوان نمونـه، توقـف یک بـارهٔ فعالیـت مراکـز آمـوزش علمـی کاربـردی وابسـته به 
دسـتگاه های دولتـِی همـکار دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی در سـال های اخیـر کـه 
به واسـطه مصوبـه شـورای عالـی اداری انجـام شـد، عمـًا چالش هـای غیرمنتظره ای سـر 
راه ایـن دانشـگاه قـرارداد کـه جبـران خألهـای آموزشـِی ناشـی از حذف این مؤسسـات 
و سـهم آمـوزش علمـی کاربـردی دولتـی در راسـتای ارتقای سـهم آموزش هـای مهارتی 
در پایـان برنامـه ششـم توسـعه کشـور بـه حـدود یک سـوم مبتنـی بـر نیـاز بـازار کار و 
چاره اندیشـی بـرای ادامـه تحصیل دانشـجویان شـاغل به تحصیـل در مراکز منحل شـده 

دولتـی، از جملـه ایـن چالش هاسـت.
نقش آفرینـی موسسـه آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی که عاوه بـر جایگاه 
حاکمیتـی به صـورت غیردولتـی اداره می شـود، در این راسـتا می توانسـت راهگشـا و مهم 
باشـد کـه به درسـتی از سـوی دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی در خدمـت ایـن موضوع 

قـرار گرفت.
تعـدد گسـتره مراکـز آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی در سـطح کشـور، 
تنـوع رشـته ها و دوره هـای در حـاِل اجـرا، تنـوع و ظرفیت هـای علمـی و تخصصـی در 
جهاددانشـگاهی و امـکان بسـیج آن، مدیریت یکپارچه در سـطح ملـی از ویژگی های این 
بزرگ تریـن موسسـه همـکار دانشـگاه علمـی کاربـردی اسـت که بسـیار مهم اسـت. این 

ویژگی هـا را در دیگـر مؤسسـات و مراکـز به صـورت یکجـا نمی تـوان دیـد.
بنابرایـن از جهاددانشـگاهی انتظـار می رفـت بـا سـاماندهی دانشـجویان مؤسسـات 
ظرفیت هـای  احیـای  جهـت  در  آنـان،  بـه  آموزشـی  خدمـات  ارایـه  و  شـده  منحـل 
حذف شـدهی مراکـز وابسـته بـه مؤسسـات علمـی کاربـردی دولتـی کـه از گردونـه این 
آموزش هـا حـذف شـده بودنـد، نیـز اقـدام کنـد. ایـن مهـم به خوبـی مدیریـت و انجـام 
شـده و اقبـال مجموعه هـای دولتـی و غیردولتـی و مهم تـر از آن، رغبـت خانواده هـا و 
داوطلبـان بـه تحصیـل در مراکـز آموزش علمـی کاربردی جهاددانشـگاهی، نشـان دهنده 
توانمنـدی و اعتمـاد اطمینان بخـش بـه نهـاد جهاددانشـگاهی اسـت کـه از آن بـا عنوان 
فرهنـگ جهـادی نـام می بریـم و ایـن دسـتاورد بزرگی اسـت که بـا تاش بیـش از چهار 

اسـت. به دسـت آمده  دهـه 
در حـال حاضـر، ایـن موسسـه از مجموع ۴۹۴ مرکز مجـری دانشـگاه دارای ۴۰ مرکز 
بـوده و سـهمی حـدود ۱/۸ درصـد مراکز دانشـگاه را در اختیار دارد و بیـش از ۱۰ درصد 

دانشـجویان دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی نیز در ایـن ۴۰ مرکز تحصیـل می کنند.

چـه تعـداد از اعضـای هیات علمی، مدرسـان و خبـرگان در حـوزهٔ آموزش 
و تدریس بـا مراکز آمـوزش علمی کاربردی جهاددانشـگاهی همـکاری دارند؟

کاربـردی  علمـی  آمـوزش  مراکـز  بـا  مـدرس  به عنـوان  نفـر   3۰۴۸ مجموعـاً 
جهاددانشـگاهی در امـر آمـوزش دانشـجویان همـکاری دارنـد کـه بـر اسـاس مقـررات 
دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی که بـه تاییـد وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری رسـیده 
اسـت، موضـوع هیـات علمـی بـرای تدریـس در ایـن دانشـگاه پیش بینی نشـده اسـت و 
ایـن دانشـگاه بـا دعـوت از اسـاتید و اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه ها با حداقـل مدرک 
کارشناسـی ارشـد و به کارگیـری افـراد خبـره دارای مهـارت کـه دارای حداقـل مـدرک 
کارشناسـی در رشـته مرتبـط هسـتند و تخصـص، دانـش و مهـارت آنـان در کمیته های 
تخصصـی و هیـات ممیـزه به تایید رسـیده اسـت و دارای شناسـه تدریس هسـتند، برای 

آمـوزش دانشـجویان بـه کار گرفتـه می شـوند.
ایـن میـان، اعضای هیات علمی جهاددانشـگاهی که پژوهشـی هسـتند نیز بـا ورود به 
آمـوزش، عـاوه بردانـش یـا مهارت کـه به عنوان شـرط الزم و کافی تدریـس در زیر نظام 
دانشـگاه جامـع علمـی و کاربـردی تعریـف می شـود، به عنـوان یـک امتیـاز ویـژه، توامان 
دانـش و تجـارب و مهارت هـای خـود را کـه به دسـت آمده و مـورد نیـاز مشـاغل اسـت، 
در اختیـار دانشـجویان قـرار می دهنـد. ایـن ویژگـی به نـدرت در مدرسـان دسـت اندرکار 

آموزش هـای دیگـر مراکـز آمـوزش علمـی کاربـردی غیر جهـادی دیده می شـود.

 تعـداد دانش آموختـگان مراکز آمـوزش علمی کاربردی جهاددانشـگاهی از 
بدو تأسـیس تاکنون چگونه اسـت؟

طبـق آخریـن گزارش هـای آمـاری تا پایان سـال ۱۴۰۰ تعـداد ۱۷۱ هـزار و 3۹۷ نفر 
از فراگیـران آموزش هـای علمـی و کاربـردی توانسـته اند ضمـن فراگیـری آموزش هـای 
مهارتـی در مراکـز آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی دانش آموختـه گردند که از 
ایـن تعـداد ۹۸۸۱۵ نفـر در مقطع کاردانـی و ۷2۵۴۴ نفر در مقطع کارشناسـی موفق به 
گذرانـدن دروس و کسـب دانشـنامه دانش آموختگـی از دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی 

شـده اند.
بنـا بـر آخریـن مطالعاِت پژوهشـِی معاونـت پژوهش موسسـه آموزش علمـی کاربردی 
کـه به صـورت مسـتمر وضعیـت اشـتغال فارغ التحصیـان ایـن موسسـه را رصـد می کند، 
حـدود ۱۵/۶2 درصـد از دانش آموختـگان در مشـاغل مرتبـط بـا آموزش هـای فراگرفتـه 

شـده، مشـغول فعالیـت بـوده و در عرصه هـای مختلـِف کشـور نقش آفرینـی می کنند.

 در سال های اخیر، چه طرح های پژوهشی در موسسه اجرا شده است؟
موسسـه مدت هـا اسـت کـه به عرصـه پژوهـش وارد شـده و آن را مـورد اهتمـام قرار 
داده اسـت. در سـال های اخیـر، طرح هـای پژوهشـی متعـددی در موسسـه اجـرا شـده 
کـه می تـوان بـه تحلیـل آمـاری رونـد تعـداد دانشـجویان پذیرفتـه شـده بـه تفکیـک 
مقطـع تحصیلـی و سـال از ۹2 تـا ۹۸، بررسـی و پایـش رشـته ها و دوره هـای اجرا شـده 
سـال در سـال های ۹۴ تـا ۹۸ مراکـز علمی کاربـردی جهاددانشـگاهی، بررسـی و تحلیل 
آمـار و نتایـج نیازسـنجی دوره هـای عمومـی و تخصصـی موسسـه آمـوزش عالـی علمـی 
آموزش هـای  کیفیـت  و  نگـرش  بررسـی  وابسـته،  مراکـز  و  کاربـردی جهاددانشـگاهی 
مجـازی از نـگاه مدرسـین در مراکـز علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی، بررسـی نگـرش 
کیفیـت آموزش هـای مجـازی از نـگاه مدیـران و کارشناسـان خدمـات آموزشـی مراکـز 
علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی و پایـش و رصد اشـتغال دانش آموختـگان مراکز علمی 

کاربـردی جهاددانشـگاهی اشـاره کرد.

 موسسـه از فناوری هـای نویـن، به ویـژه فنـاوری اطاعـات و ارتباطات، در 
توسـعه کّمـی و کیفی آمـوزش چه اسـتفاده ای کرده اسـت؟

در ایـن زمینـه هـم اقداماتـی از جملـه پیاده سـازی آمـوزش مجـازی مختـص مراکـز 
آمـوزش  پشـتیبانی  و  پیاده سـازی  کاربـری جهاددانشـگاهی سراسـر کشـور؛  ـ  علمـی 
مجـازی بـرای مراکـز غیـر جهـادی در سـطح اسـتان گلسـتان، سـمنان، قـم و مرکـزی 
ایجـاد زیرسـاخت به منظـور برگـزاری رویدادهـای کارآفرینـی، آمـوزش، وبینارهـا و  و 

سـمینارها در سـطح مراکـز علمـی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی انجـام شـده اسـت.

 از نظـر فعالیت هـای فرهنگی و دانشـجویی، موسسـه در چـه وضعیتی قرار 
دارد؟

بـا توجـه بـه این کـه موسسـه آمـوزش عالـی علمـی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی و 
مراکـز آن، حـدود 2۱ هـزار دانشـجو دارنـد و از طـرف دیگـر، موسسـه به عنـوان بخشـی 
از جهاددانشـگاهی فعالیـت می کنـد، اصـوالً اهتمـام ویـژه ای بـه فعالیت های دانشـجویی 

و فرهنگـی داریـم.
در حـال حاضـر، ۸۵ کانـون دانشـجویی، ۸۶ انجمن علمی ـ دانشـجویی و 3۸ تشـکل 

دانشـجویی در مراکـز آموزش علمـی ـ کاربردی جهاددانشـگاهی فعال هسـتند.
همچنیـن از نظـر مشـارکت و همـکاری در برگـزاری رویدادهـای ملـی دانشـجویی و 
فرهنگـی، برگـزاری پنجمیـن دورهٔ جشـنواره درون دانشـگاهی رویـش بـه میزبانی مرکز 
آمـوزش علمـی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی زنجان، برگـزاری هفدهمین جشـنواره قرآن 
و عتـرت دانشـگاه جامـع و میزبانـی بخش هنری توسـط مرکز آموزش علمـی ـ کاربردی 
جهاددانشـگاهی قـم و برگـزاری چهارمین دوره مسـابقات گفتمان دانشـجویی در کارنامه 

موسسـه در سـال ۱۴۰۰ دیده می شـود.
همچنیـن در ایـن سـال، بیـش از ۶۵ مقـام و رتبـه در مسـابقات گوناگـون توسـط 

اسـت. کسب شـده  مراکـز  دانشـجویان 
برگـزاری ۱۶۹ مسـابقه ورزشـی، کتاب خوانـی و مناظـره دانشـجویی، برگـزاری ۵۱ 
نمایشـگاه فرهنگـی ـ هنـری، برگـزاری ۸۵ اردوی علمـی، فرهنگـی و ورزشـی و اجـرای 
۴۶ فعالیـت در زمینـه امـور خیریـه و محرومیت زدایـی و جهـادی بخشـی از فعالیت های 

فرهنگـیـ  دانشـجویی موسسـه در سـال ۱۴۰۰ بـوده اسـت.
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 بـا توجـه بـه سیاسـت های اعامـی رییـس جهاددانشـگاهی و بـا در نظـر گرفتـن 
نیازهـای آینـده کشـور، چـه رویکـردی بـرای تقویـت جایـگاه و اثربخشـی موسسـه در 
نظـام آمـوزش علمی ـ کاربـردی و ارتقای نقش آفرینی جهاددانشـگاهی خواهید داشـت؟
بـــا توجـــه بـــه تاکیـــد رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــر نقش آفرینـــی موسســـه در 
فضـــای اشـــتغال و کســـب وکار در کشـــور و شـــعاری کـــه بـــرای ســـالروز تأســـیس 
ـــوآوری  ـــت بوِم ن ـــگاهی زیس ـــت جهاددانش ـــرار اس ـــده و ق ـــاب ش ـــگاهی انتخ جهاددانش
ـــگاهی  ـــردی جهاددانش ـــی ـ کارب ـــی علم ـــوزش عال ـــه آم ـــد، موسس ـــران باش ـــگان ای نخب
ـــگان  ـــوآوری نخب ـــت بوِم ن ـــکل گیری زیس ـــری در ش ـــش موث ـــرد، نق ـــد ک ـــاش خواه ت

ـــد. ـــا کن ـــران ایف ای
ـــردی در  ـــی کارب ـــی علم ـــای عال ـــی آموزش ه ـــی و کیف ـــعه کم ـــتا، توس ـــن راس در ای
ـــازار کار و  ـــاز ب ـــورد نی ـــد م ـــر و کارآم ـــروی ماه ـــت نی ـــور تربی ـــگاهی به منظ جهاددانش
ـــری از  ـــر بهره گی ـــد ب ـــده و تاکی ـــاغل آین ـــاغل و مش ـــده مش ـــه آین ـــگاه ب ـــا ن ـــتغال ب اش
تـــوان و ظرفیت هـــای موجـــود در زیســـت بوم جهاددانشـــگاهی؛ ایجـــاد زیرســـاخت 
ـــه  ـــرای ارای ـــگاهی ب ـــردی جهاددانش ـــی کارب ـــوزش علم ـــز آم ـــور ورود مراک الزم به منظ
ـــایه؛  ـــورهای همس ـــر کش ـــد ب ـــا تاکی ـــل و ب ـــطح بین المل ـــی در س ـــای مهارت آموزش ه
ــگان  ــجویان و دانش آموختـ ــب وکار دانشـ ــعه کسـ ــتغال و توسـ ــیر اشـ ــن مسـ تدویـ
مراکـــز آمـــوزش علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی؛ و اهتمـــام بـــه تقویـــت ایمـــان 
اســـامی، تقـــوا، معنویـــت و اخـــاق، کاردانـــی و تحصیـــل علـــم، مســـئولیت پذیری، 
ـــه  ـــد ب ـــم« و امی ـــا می توانی ـــل »م ـــه اص ـــاد ب ـــادی، اعتق ـــل جه ـــی و عم ـــه انقاب روحی
آینـــده در دانشـــجویان مراکـــز وابســـته بـــرای نقش آفرینـــی در عرصه هـــای مـــورد 
نیـــاز کشـــور در راســـتای توصیه هـــای هفت گانـــه بیانیـــه گام دوم انقـــاب اســـامی 
ـــد  ـــگاهی خواه ـــردی جهاددانش ـــی ـ کارب ـــوزش علم ـــه آم ـــی موسس ـــای اصل از رویکرده

ـــود. ب
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تسهیل در فرآیند درمان
با روش های نوآورانه در 

پژوهشگاه ابن سینا

ــگاهی  ــینا جهاددانش ــگاه ابن س ــس پژوهش ــی ریی ــا صادق ــر محمدرض دکت
ــاروری یــک پروســه طوالنی مــدت اســت و  ــان ناب ــه این کــه درم ــا اشــاره ب ب
امــکان دارد فــرد در طــی رفت وآمــد طوالنــی و متعــدد از دیگــر شــهرها بــه 
تهــران خســته و اذیــت شــود و هزینــه زیــادی نیــز بپــردازد گفــت: امــا اکنون 
بــا روش نوآورانــه مجموعــه ابن ســینا دیگــر نیــازی بــه حضــور افــراد نیســت. 
ــین  ــه مدیس ــتفاده از تل ــا اس ــروزه ب ــراد ام ــن اف ــای ای ــیاری از درمان ه بس

ــود. ــام می ش ــکی از راه دور انج ــا پزش )telemedicine( ی
ــینا( جهاددانشــگاهی  ــوم زیســتی )ابن س ــن عل ــای نوی ــس پژوهشــگاه فناوری ه ریی
ــر  ــی ب ــات مبتن ــاوری و تحقیق ــث فن ــگاهی در بح ــی جهاددانش ــرد اصل ــت: رویک گف
ــتفاده  ــن اس ــاورزی و ... و همچنی ــکی، کش ــت، پزش ــش صنع ــه و بخ ــاز جامع ــع نی رف

ــگاهی  ــات جهاددانش ــی تحقیق ــع تمام ــت؛ در واق ــرح دنیاس ــن مط ــای نوی از فناوری ه
ــاز کشــور هســتند. ــا نی ــردی و متناســب ب کارب

ـــت  ـــن معناس ـــه ای ـــوآوری ب ـــث ن ـــزود: بح ـــی اف ـــیمی بالین ـــی بیوش ـــرای تخصص دکت
ـــداع و  ـــا و اب ـــرح دنی ـــیرهای مط ـــود و مس ـــا فناوری هـــای موج ـــم ب ـــد بتوانی ـــه بای ک
نوآوری هـــا، هرچـــه زودتـــر فراینـــد تحقیقـــات تـــا بـــازار را کوتاه تـــر کنیـــم. شـــاید 
فناوری هایـــی کـــه اکنـــون در دنیـــا ارایـــه می شـــود بـــه وســـعت گذشـــته نباشـــد 

کـــه هـــر روز یـــک فنـــاوری خاصـــی بـــه وجـــود می آمـــد.
وی اظهـــار کـــرد: منظـــور از نـــوآوری ایـــن اســـت کـــه از فناوری هـــای موجـــود 
ــده  ــوزه دیـ ــن حـ ــون در ایـ ــه تاکنـ ــکاتی کـ ــا و مشـ ــم و کاربردهـ ــتفاده کنیـ اسـ
نشـــده یـــا الینحـــل بوده انـــد را بتوانیـــم بـــا اســـتفاده از نـــوآوری برطـــرف کنیـــم. 
ــی  ــری و ریاضـ ــف کامپیوتـ ــتم های مختلـ ــا کمـــک سیسـ ــون بـ ــال اکنـ به عنوان مثـ
ــروزه  ــت. امـ ــده اسـ ــل شـ ــا حـ ــر حوزه هـ ــی و دیگـ ــای صنعتـ ــکات حوزه هـ مشـ
هـــوش مصنوعـــی بـــه حـــوزه پزشـــکی نیـــز ورود پیـــدا کـــرده و مشـــکات ایـــن 

بخـــش را برطـــرف کـــرده اســـت.
ـــز  ـــرای آنالی ـــا ب ـــی آن ه ـــراد و توانای ـــم اف ـــز حج ـــی، آنالی ـــر صادق ـــه دکت ـــه گفت ب
ـــای  ـــک حوزه ه ـــه کم ـــر ب ـــر کامپیوت ـــا اگ ـــت ام ـــدود اس ـــیار مح ـــات بس ـــردن اطاع ک
پزشـــکی ورود پیـــدا کنـــد، اطاعـــات بســـیار زیـــادی ارزیابـــی و آنالیـــز می شـــود. 
ـــی  ـــخیصی و درمان ـــای تش ـــیاری از فراینده ـــا بس ـــد ت ـــک می کن ـــی کم ـــوش مصنوع ه

به ویـــژه در حـــوزه درمـــان نابـــاروری بهتـــر انتخـــاب شـــوند.
وی تصریـــح کـــرد: شـــاید ایـــن فناوری هـــا در گذشـــته وجـــود داشـــته باشـــند 
ـــتفاده  ـــورد اس ـــکی آن را م ـــوزه پزش ـــم در ح ـــا بتوانی ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــوآوری ای ـــا ن ام
ـــه روی مجموعـــه جهاددانشـــگاهی  ـــا چنیـــن دیدگاهـــی افـــق جدیـــدی ب قـــرار بدهیـــم. ب
ـــد  ـــه و جدی ـــی نوآوران ـــا نگاه ـــگاهی ب ـــای جهاددانش ـــز و واحده ـــا مراک ـــده ت ـــیم ش ترس
بـــه توانمندی هـــای موجـــود و همچنیـــن به کارگیـــری آن هـــا در حوزه هـــای 

ـــد. ـــرف کنن ـــه را برط ـــکات جامع ـــف، مش مختل
ـــد  ـــد بای ـــرار نکنن ـــان را تک ـــه کارش ـــرای اینک ـــراد ب ـــه اف ـــت: هم ـــی گف ـــر صادق دکت
ـــرار  ـــدام تک ـــک کاری را م ـــر ی ـــند. اگ ـــته باش ـــوآوری داش ـــان ن ـــه کاری خودش در حیط
ـــدی  ـــه جدی ـــک یافت ـــم، ی ـــی بگیری ـــج متفاوت ـــم نتای ـــک روش نمی توانی ـــا ی ـــم، ب کنی
ـــر  ـــن کاری امکان پذی ـــد. اصـــًا چنی ـــدا کن ـــان تســـهیل پی ـــا کارم ـــم ی ـــه دســـت بیاوری ب
نیســـت بنابرایـــن نـــوآوری در همـــه فعالیت هـــا می توانـــد افـــق جدیـــدی فـــرا روی 
ـــکات  ـــیاری از مش ـــد بس ـــه بتوانن ـــد ک ـــرار ده ـــا ق ـــه م ـــکاران مجموع ـــان و هم محقق

ـــد. ـــرف کنن ـــکی را برط ـــوژی و پزش ـــف بیوتکنول ـــای مختل حوزه ه
ـــای  ـــر تکنولوژی ه ـــال اخی ـــد س ـــی چن ـــرد: ط ـــان ک ـــینا بی ـــگاه ابن س ـــس پژوهش ریی
مختلفـــی در مباحـــث ســـلول درمانـــی بـــه مجموعـــه پژوهشـــگاه ابن ســـینا اضافـــه 
شـــده کـــه افـــق جدیـــدی بـــرای درمـــان بیمـــاران نابـــارور ایجـــاد کـــرده و باعـــث 
ـــت و  ـــتفاده از گام ـــکان اس ـــن ام ـــش از ای ـــاید پی ـــه ش ـــرادی ک ـــیاری از اف ـــا بس ـــده ت ش
ـــب  ـــه صاح ـــد و نوآوران ـــیوه های جدی ـــک ش ـــا کم ـــد ب ـــود، بتوانن ـــم نب ـــان فراه ژنتیکش

ـــوند. ـــد ش فرزن
ـــیرمان  ـــد مس ـــا می توان ـــای م ـــه فعالیت ه ـــه جنب ـــوآوری در هم ـــرد: ن ـــد ک وی تاکی
ـــک  ـــد. ی ـــهیل کن ـــا را تس ـــرعت م ـــی س ـــدف نهای ـــه ه ـــیدن ب ـــرای رس ـــاه و ب را کوت
ـــاروری  ـــات ناب ـــز خدم ـــه مراک ـــبت ب ـــا نس ـــرای م ـــبی ب ـــت نس ـــد مزی ـــوآوری می توان ن
دیگـــری بـــه وجـــود آورد. شـــاید اکنـــون در داخـــل کشـــور بیـــش از ۱۰۰ مرکـــز 
ــد  ــه می توانـ ــک کار نوآورانـ ــا یـ ــد امـ ــه می دهنـ ــاروری ارایـ ــی نابـ ــات درمانـ خدمـ
ـــت  ـــوب دس ـــه مطل ـــه نتیج ـــتری ب ـــراد بیش ـــد و اف ـــهیل ببخش ـــی را تس ـــد درمان فراین

ـــد. ـــدا کنن پی
ــه  ــاروری یـــک پروسـ ــان نابـ ــد: درمـ ــادآور شـ ــینا یـ ــگاه ابن سـ رییـــس پژوهشـ
ــی و  ــد طوالنـ ــت و آمـ ــی رفـ ــرد در طـ ــکان دارد فـ ــت و امـ ــدت اسـ ــی مـ طوالنـ
ـــز  ـــادی نی ـــه زی ـــود و هزین ـــت ش ـــته و اذی ـــران خس ـــه ته ـــهرها ب ـــر ش ـــدد از دیگ متع
بپـــردازد امـــا اکنـــون بـــا روش نوآورانـــه مجموعـــه مـــا دیگـــر نیـــازی بـــه حضـــور 
ـــین  ـــه مدیس ـــتفاده از تل ـــا اس ـــروزه ب ـــراد ام ـــن اف ـــان ای ـــیاری از درم ـــت. بس ـــراد نیس اف

ــود. ــام می شـ ــکی از راه دور انجـ ــا پزشـ )telemedicine( یـ
وی اظهـــار کـــرد: بســـیاری از ارزیابی هـــا را نیـــز خـــود فـــرد می توانـــد انجـــام 
ـــرد در پروســـه  ـــازی نیســـت ف ـــر نی ـــن دیگ ـــد بنابرای ـــش را ارســـال کن ـــد و جواب های ده
درمانـــی بـــه مرکـــز ابن ســـینا مراجعـــه کنـــد. ایـــن نـــوع نـــوآوری ضمـــن اینکـــه 
ـــش  ـــز کاه ـــاروری را نی ـــان ناب ـــای درم ـــراه دارد، هزینه ه ـــه هم ـــتری را ب ـــت مش رضای
ـــن  ـــات بیشـــتر از ای ـــت خدم ـــه دریاف ـــراد بیشـــتری، مشـــتاق ب داده اســـت. در نتیجـــه اف

مجموعـــه درمانـــی شـــده اند.
دکتـــر صادقـــی در پایـــان گفـــت: اگـــر ایـــن نـــوع نگـــرش را نیـــز در ســـایر 
ــهیل  ــان تسـ ــم کارهایمـ ــور حتـ ــیم، به طـ ــته باشـ ــان داشـ ــای فعالیتی مـ حوزه هـ
پیـــدا کـــرده و هرچـــه ســـریع تر نیازهـــا و معضـــات کشـــورمان برطـــرف 

. می شـــود

اجرای طرح
»فناورانه استحصال اسانس و 
عصاره گیاه سیر« در همدان

علی کانترنیا رییس جهاددانشگاهی همدان اعام کرد: از آنجا که اسانس عصاره 
کاربردهای   ... و  بهداشتی، صنایع غذایی  و  پزشکی  در حوزه های  گیاه  مؤثره  ماده  و 
گوناگونی دارد، در جهت جلوگیری از خام فروشی، دستیابی به ارزش افزوده بیشتر و 
خلق ثروت و ایجاد اشتغال پایدار طرح فناورانه استحصال اسانس و عصاره گیاه سیر 
در دستور کار واحد همدان قرار گرفت تا با رویکرد دانش بنیان و با کمک پژوهشکده 

توسعه صنایع شیمیایی جهاددانشگاهی قسمتی از مشکات این حوزه حل شود.
»تولید،  شعار  به  مزین  که   ۱۴۰۱ سال  در  کرد:  اعام  همدان  جهاددانشگاهی  رییس 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« است برنامه های مختلفی با نگاه به ظرفیت های استان در راستای 
تحقق شعار سال داریم که مهم ترین آن ها شامل اجرای طرح »فناورانه استحصال اسانس و 

عصاره گیاه سیر« است.
کانترنیا اظهار کرد: استفاده از تحقیقات و فناوری یکی از رویکردهای اصلی جهاددانشگاهی در 
رفع حوزه های مختلف جامعه از جمله صنعت، کشاورزی، سامت و پزشکی است، در واقع می توان 

گفت تحقیقات و پژوهش ها در جهاددانشگاهی کاربردی و در جهت رفع نیازهای کشور است.
وی ادامه داد: استفاده از فناوری های موجود و به کار بستن آن ها در جهت حل مشکات 
نوآوری  نام  به  مفهومی  به  منجر  فناوری های جدید  به  دستیابی  و  مختلف  الینحل حوزه های 
در  مشکات  حل  آن  اصلی  رسالت  که  نهادهایی  از  یکی  به عنوان  جهاددانشگاهی  و  می شود 
حوزه های مختلف است، همواره نوآوری و حمایت در جهت دستیابی به فناوری های مختلف را در 
برنامه های خود قرار داده و پیشرفت های آن در حوزه های مختلف نشان دهنده این موضوع است.

کانترنیا با اشاره به این که مهم ترین نقش در دستیابی به فناوری ها، به کار بستن آن است و 
نوآوری را نخبگان و نیروهای جوان و پرانرژی بر عهده دارند، خاطرنشان کرد: مهم ترین طرح پیش روی 
جهاددانشگاهی همدان در سال ۱۴۰۱ اجرای طرح فناورانه استحصال اسانس و عصاره گیاه سیر است 
که با توجه به اقلیم استان، سیر یکی از کم نظیرترین محصوالت کشاورزی در سطح دنیا به شمار می آید.

وی مطرح کرد: از آنجا که اسانس عصاره و ماده مؤثره گیاه در حوزه های پزشکی و بهداشتی، 
صنایع غذایی و ... کاربردهای گوناگونی دارد، در جهت جلوگیری از خام فروشی، دستیابی به 
ارزش افزوده بیشتر و خلق ثروت و ایجاد اشتغال پایدار طرح فناورانه استحصال اسانس و عصاره 
گیاه سیر در دستور کار واحد همدان قرار گرفت تا با رویکرد دانش بنیان و با کمک پژوهشکده 

توسعه صنایع شیمیایی جهاددانشگاهی قسمتی از مشکات این حوزه حل شود.
به گفته کانترنیا، راه اندازی مرکز درمان ناباروری یکی دیگر از طرح هایی است که نزدیک 
به چهار سال است در جهاددانشگاهی واحد همدان در حال پیگیری است به طوری که راه اندازی 
این مرکز به لحاظ فیزیکی و فراهم شدن زیرساخت ها دارای پیشرفت باالی ۹۰ درصد بوده و 
امیدواریم در سال جاری با کمک مسئوالن استانی و دفتر مرکزی جهاددانشگاهی افتتاح شود 

و مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی افزود: راه اندازی درمانگاه تخصصی با رویکرد زنان در کنار مرکز درمان ناباروری به منظور 
پرداختن به درمان بیماری های زنان در نظر گرفته شده که هم زمان با راه اندازی مرکز درمان 

ناباروری این درمانگاه نیز به بهره برداری می رسد.
رییس جهاددانشگاهی همدان اضافه کرد: در این مجموعه در یک برنامه ریزی جدید و با هماهنگی 
دفتر تخصصی جهاددانشگاهی و پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، به عنوان عضوی از شبکه درمان و 

غربالگری سرطان پستان، غربالگری و درمان سرطان پستان را در دستور کار داریم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی همدان در آبان ماه ۱۴۰۰ اقدام به راه اندازی 
سامتکده طب سنتی با مجوز وزارت بهداشت کرد که البته راه اندازی این سامتکده با نگاه 
بر پتانسیل استان به لحاظ نیروهای تخصصی و ظرفیت گیاهان دارویی استان صورت گرفت و 

بسیار تاثیرگذار بود و مورد استقبال مراجعان قرار گرفته است.
کانترنیا ادامه داد: این سامتکده که در ساختمانی به مساحت حدود 2۰۰ مترمربع مورد 
بهره برداری قرار گرفته، تمام فعالیت های خود را زیر نظر پزشک متخصص طب سنتی انجام 
می دهد که شامل بخش های اعمال یداوی، داروخانه، طب سوزنی، مطب پزشک، ماساژ درمانی 
و ... است و در سال ۱۴۰۱ برنامه هایی برای ارایه خدمات در حوزه های مشاوره سبک زندگی و 

تغذیه و با توجه به استقبال مراجعان افزایش شیفت کاری مرکز به دو شیفت را داریم.
وی در بخش دیگری اظهار کرد: یکی دیگر از حوزه هایی که در سال های اخیر با نگاه به 
ظرفیت استان در جهاددانشگاهی همدان بر روی آن سرمایه گذاری شده است، سفال و سرامیک 
است به طوری که مرکز تخصصی فناوری سفال واحد، با داشتن دو کارگاه میناکاری و ساخت 

کاشی زمینه اشتغال بیش از 3۰ نفر را فراهم کرده است.
کانترنیا افزود: عاوه بر آن، این مرکز با جذب نیروی نخبه جوان و متخصص اقدام به راه اندازی 
آزمایشگاه استانداردسازی سفال و لعاب کرده که تاکنون به تولید چند محصول دانش بنیان از جمله لعاب 

بدون سرب، لعاب شب تاب و گل بدنه با ویژگی های خاص منجر شده است.
و  ادارات  برای  پروژه و سفارش  انجام چندین  به  تاکنون موفق  این مرکز  اضافه کرد:  وی 
سازمان ها شده و در سال ۱۴۰۱ تجاری سازی محصوالت به دست آمده در این مرکز و دستیابی 

به دانش فنی چند محصول جدید در دستور کار این مرکز است.
به عنوان  که  مواردی  تمامی  در  کرد:  تصریح  پایان  در  همدان  جهاددانشگاهی  رییس 
برنامه های جهاددانشگاهی همدان در سال ۱۴۰۱ بیان شد با نگاه به کارگیری نیروهای جوان و 
نخبه جلساتی با دانشگاه و مراکز پژوهشی و نهادهای مرتبط برگزار شده و رایزنی هایی صورت 
گرفته که پاره ای منجر به عقد تفاهم نامه شده است و هم اکنون تعدادی از این افراد در مجموعه 

مشغول به فعالیت هستند.

■□■

توانمندسازی خانواده های 
آسیب پذیر مهم ترین دستاورد 
فعالیت های جهاددانشگاهی 

عالمه طباطبایی

دکتر مهری سادات موسوی رییس جهاددانشگاهی عامه طباطبایی با اشاره 
نوآوری روستایی کشور در  اولین مرکز  دارای  واحد عامه طباطبایی  این که  به 
غرب استان تهران است، گفت: مهم ترین دستاورد واحد عامه خاقیت و نوآوری 
در طراحی الگوهای پیشگیرانه و اقدام محور در حوزه کاهش مسائل و آسیب های 
اجتماعی و توانمندسازی خانواده های آسیب پذیر و ایجاد بستری برای نوآوری 

جوانان مناطق کم برخوردار استان تهران است.
دسـتاوردهای  مهم تریـن  خصـوص  در  طباطبایـی  عامـه  جهاددانشـگاهی  رییـس 
شـاخص جهاددانشـگاهی عامـه گفـت: مهم تریـن دسـتاورد واحـد عامه توانمندسـازی 
خانواده هـای آسـیب پذیر اسـت. با مـدل نوآورانه ای کـه در این حوزه بدان دسـت یافته ایم 
و اسـتفاده از پتانسـیل و ظرفیـت خیریـن و صاحبـان کسـب وکارهای مختلف شناسـایی 
شـده، فرآینـدی تعریف شـده اسـت کـه تعداد زیـادی از افراد در اسـتان تهران به واسـطه 

آن توانسـته اند تغییراتـی در زندگـی شـخصی و خانوادگـی خـود ایجـاد کنند.
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وی افـزود: هـدف از انجـام ایـن کار در درجـه اول بـا توجـه بـه رسـالتی کـه واحد بر 
خـود فـرض کـرده، کاهـش آسـیب ها و مسـائل اجتماعـی و در درجـه دوم حرکـت در 
مسـیر نـوآوری اجتماعی اسـت. مسـائل اجتماعی چندعلیتی هسـتند و سـرعت پیدایش 
آن هـا باالسـت. معطـوف شـدن بـه حـوزه پیشـگیری و علت هـای اساسـی تر در سـطح 
خـرد و کان می توانـد اثرگـذاری بهتـر و سـریع تری را بـه دنبـال داشـته باشـد به همین 
دلیـل تمرکـز بـر آن هـا بسـیار معقول تـر بـه نظـر می رسـد و ایـن واحـد تـاش کـرده 
در حـد مقـدورات متمرکـز بـر رفـع برخی علـل فرهنگـی، اجتماعـی، روانـی و اقتصادی 

آسـیب های اجتماعـی شـود.
دکتـر موسـوی بـا بیـان این کـه بی توجهـی بـه افـراد در معـرض آسـیب و سـیکل 
تولیدکننـده آسـیب موجـب ناکارآمـدی بیشـتر مداخـات صـورت گرفتـه در ایـن حوزه 
می شـود، گفت: ابتدا کار از توانمندسـازی روانی- اجتماعی شـروع شـد. طراحی الگوهایی 
در راسـتای توانمندسـازی و برگـزاری کارگاه هـای مختلـف در همین راسـتا، آغازگر ورود 
بـه فعالیـت در ایـن حوزه بـود. از خانواده سـالم، فرزندپـروری تا بهبود کیفیـت زندگی با 
سـفر و ... ولـی ایـن تاش در خصـوص گروه هایـی که دغدغـه اقتصادی داشـتند چندان 

مؤثـر واقع نمی شـد.
وی ادامـه داد: بـه همیـن دلیـل در توانمندسـازی خانواده هـای کـودکان کار، زنـان 
سرپرسـت، خانـواده زندانیـان و معتـادان بهبـود یافتـه بـر بعد اقتصـادی تمرکـز ویژه ای 
اجتماعـی،  کارآفرینـان  اجتماعـی،  فعـاالن  خیریـن،  ظرفیـت  از  و  پذیرفـت  صـورت 
تسـهیلگران، پیشـرانان، بازاریابـان و مـددکاران در شـبکه ای تعاملـی بـا محوریـت واحـد 

بـرای عملیاتـی کـردن الگـوی توانمندسـازی بهـره گرفتیـم.

مرکز نوآوری و شتاب دهی واحد عامه اولین
 و تنها مرکز در یوسف آباد قوام

رییـس جهاددانشـگاهی عامـه طباطبایـی بـا اشـاره بـه این کـه ایـن واحـد عـاوه بر 
کانشـهر تهـران در شهرسـتان های غـرب اسـتان تهـران، خصوصـاً در شهرسـتان های 
مـارد، شـهر قـدس، شـهریار و بهارسـتان فعالیـت دارد، افـزود: ایـن واحـد در راسـتای 
ایجـاد، توسـعه و احیـای کسـب وکارهای خـرد و خانگـی در مناطق یاد شـده ایفای نقش 
داشـته اسـت. مرکـز نـوآوری و شـتاب دهی واحـد عامه در یوسـف آباد قـوام اولین مرکز 
و تنهـا مرکـزی اسـت کـه در آن منطقـه خدمـات ارایـه می دهـد. همچنیـن بـا همکاری 
شـهرداری تهـران مرکـز تسـهیل و توسـعه کسـب وکارهای خـرد و خانگـی را در تهـران 

دایـر کرده ایـم.
دکتـر موسـوی اهـداف راه اندازی این مرکز در کانشـهر تهران را ایجـاد مرکزی جهت 
اجـرای سیاسـت ها و برنامه هـای توسـعه کسـب وکارهای خـرد و خانگـی در کانشـهر 
بـرای  اقتصـادی و اجتماعـی منطقـه  از ظرفیت هـای  تهـران، هم افزایـی و بهره منـدی 
توسـعه اشـتغال بـا تاکیـد بر کسـب وکارهای خرد و خانگـی، کمک به تسـهیل، راه اندازی 
شبکه سـازی  جهـت  مشـاوره  و  همـکاری  خانگـی،  و  خـرد  کسـب وکارهای  توسـعه  و 
فـروش  ظرفیـت  ایجـاد  جهـت  مشـاوره  و  آمـوزش  خانگـی،  و  خـرد  کسـب وکارهای 
محصـوالت کسـب وکارهای خـرد و خانگـی، آمـوزش و مشـاوره در حـوزه اطاع رسـانی و 
تبلیـغ محصـوالت و تولیـدات کسـب وکارهای خـرد و خانگـی، ارایه مشـاوره های عمومی 
و تخصصـی تلفنـی و حضـوری در حوزه کسـب وکارهای خرد و خانگی مختلف و اسـتفاده 
بهینـه از ظرفیـت سـایر برنامه هـای توسـعه شـهری نظیـر برنامه هـای بازآفرینی شـهری 
برای توانمندسـازی اقتصادی و اجتماعی اقشـار نیازمند شـغل و درآمد در منطقه اسـت.
وی تاکیـد کـرد: امید اسـت بـه زودی ایـن مرکز به عنـوان الگویی برای کان شـهرهای 
ایـران شـناخته شـده و در مراکز اسـتان ها نیـز مراکزی به همین سـبک ایجـاد و فعالیت 

. کند
دکتـر موسـوی در ادامـه به تشـکیل صنـدوق قرض الحسـنه اشـتغال زایی ایسـار ذیل 
صنـدوق قرض الحسـنه دانشـجویان ایـران اشـاره نمـود کـه در راسـتای تأمیـن مالـی 
شـبکه های کسـب وکار خـرد و خانگـی و پایدارسـازی آنـان و فعالیـت در حـوزه ایجـاد، 
توسـعه، احیـا یـا پایدارسـازی کسـب وکارهای خـرد و خانگـی گام هـای موثری برداشـته 

ست. ا
رییـس جهاددانشـگاهی عامـه طباطبایـی بیـان کـرد: همچنیـن بـا توجـه بـه ضعف 
مرکـز  در  واحـد  ایـن  تهـران،  اسـتان  غـرب  در شهرسـتان های  مهارتـی  آموزش هـای 
بلندمـدت و مراکـز آموزشـی کوتـاه مـدت خـود در این مناطـق، فرصـت مهارت آموزی را 

بـرای سـاکنان آن مناطـق فراهـم کـرده اسـت.
وی افـزود: سیاسـت جهاددانشـگاهی عامـه طباطبایـی دی سـال های اخیـر این بوده 
اسـت کـه بـا توجـه بـه ارایـه خدمـات قابـل قبـول و مـورد نیـاز سـازمان های مختلف و 
مـردم، زمینـه تعامل مناسـب را با مسـئوالن در مناطـق فعالیت خود فراهـم آورد. همین 
امـر موجـب شـده اسـت کـه بتوانیـم در شهرسـتان مـارد و اسـتان تهـران از فضاهـای 
پیشـنهادی برخـی سـازمان ها و خیریـن جهـت پیشـبرد اهداف واحـد بهره مند شـویم و 
تـاش می کنیـم بـا همیـن رویه اعتمادسـازی و ارایـه خدمات در راسـتای رفع مسـائل و 

مشـکات مبتـا بـه جامعـه و سـطح همکاری هـا را ارتقاء ببخشـیم.

ایجاد اولین مرکز نوآوری روستایی کشور در غرب استان تهران
دکتـر موسـوی، ایـن واحد را جزء پیشـگامان حوزه نـوآوری اجتماعی دانسـت و گفت: 
واحـد عامـه بـا دارا بـودن اولیـن مرکز نـوآوری روسـتایی کشـور در غرب اسـتان تهران 
)شهرسـتان مارد( توانسـته اسـت در زیسـت بوم نوآوری اسـتان تهران )شهرسـتان مارد 
دارای بزرگ تریـن شـهرک صنعتـی خصوصـی کشـور بـوده و برنامـه ای بـرای احـداث 2 
پـارک ملـی فنـاوری و پزشـکی در دسـتور کار خـود دارد( نقش آفرینـی موثـری داشـته 

باشد.
رییـس جهاددانشـگاهی عامـه طباطبایی اظهـار کرد: برگـزاری رویدادهـای ترویجی 
به صـورت مجـازی و دوره هـای بـوت کمـپ شـتاب دهـی از مهم ترین فعالیت هـای منش 
)مرکـز نـوآوری و شـتاب دهـی( ایـن واحد اسـت کـه توانسـته اسـت فعالیت خـود را در 
همین زمینه در دانشـگاه عامه طباطبائی، مرکز تسـهیل و توسـعه کسـب وکارهای خرد 

و خانگـی و در منـش گسـترش دهد.
وی بـا اشـاره به این که واحـد عامه طباطبایی، کنشـگری در حوزه نـوآوری اجتماعی 
و پایه گـذار اولیـن رویـداد تخصصـی نـوآوری اجتماعـی در دانشـگاه عامـه طباطبائـی با 
عنـوان "رادمـان" )راهـکار آفرینـی در مسـائل اجتماعـی نوین( بـا نگاه مسـاله محوری و 
 )platform( حـل مسـائل اجتماعـی بـا رویکـرد نوآورانـه بوده اسـت، گفت: ایـن بسـتر
توانایـی نقش آفرینـی در زیسـت بوم نـوآوری و ارایـه محصوالت و خدمـات خاق فرهنگی 

و دانش بنیـان نـرم را در جهاددانشـگاهی خواهد داشـت.
وی تصریـح کـرد: مرکـز نـوآوری و شـتاب دهـی واحـد عامـه طباطبائـی به عنـوان 
یکـی از ارکان برگـزاری و نماینـده جهاددانشـگاهی در اولیـن گردهمایی فعـاالن نوآوری 
اجتماعـی ایـران اسـت کـه بـا حمایـت سـتاد نـوآوری و پیشـرفت سـتاد اجرایـی فرمان 
حضـرت امـام خمینـی )ره( برگـزار می شـود و در آن بـه ارایـه موضوعات مرتبـط در پنل 

تخصصـی و ارایـه )TED( می پـردازد.
در پایـان دکتـر موسـوی اشـاره کـرد: گام هایـی نیـز جهـت ارایـه راهـکار در جهـت 
هموارسـازی اشـتغال دانش آموختـگان و دانشـجویان علـوم انسـانی ذیـل طـرح مدرسـه 
اشـتغال عامـه طباطبائـی )سـماع(، شـبیه بـه مدرسـه اشـتغال دانشـگاه شـریف ویـژه 
رشـته های علـوم انسـانی و اجتماعـی برداشـته شـده کـه امیـد اسـت در آینـده بـه ثمـر 

. بنشیند
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زیست بوم نوآوری در 
حوزه معدنی در دستور کار 

جهاددانشگاهی کرمان

دکتـر مهـدی بازمانده رییس جهاددانشـگاهی کرمان با اشـاره بـه اقدامات 
جهاددانشـگاهی اسـتان در راسـتای راه اندازی کارخانه منابع کـم عیار معدنی 
به ویـژه در حـوزه هماتیت، تصریـح کرد: این واحد مصمم اسـت تـا برنامه های 
خـود در حـوزه معدنی را بـا دو ویژگی اشـتغال آفرین و دانش بنیان در سـطح 

کشـور، اسـتان و منطقه طرح ریـزی و اجرا کند.
رییـس جهاددانشـگاهی کرمـان اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی همـواره یـک سـازمان 

پیشـرو در تحقـق شـعار سـال بـوده و در راسـتانی تحقق منویـات مقام معظـم رهبری و 
همچنیـن شـعار سـال با عنـوان »تولیـد، دانش بنیـان، اشـتغال آفرین«؛ جهاددانشـگاهی 
اسـتان کرمـان بـا اسـتفاده از ظرفیت هـا و تـوان نیروهـای جـوان ایـن مجموعـه در ایـن 

راسـتا قدم هـای موثری برداشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه سـند چشـم انداز ۱۴۰۴ اسـتان و تبدیـل کرمـان بـه قطـب فـوالد 
کشـور، گفـت: بـا توجه به چشـم انداز اسـتان کرمـان در حوزه فـوالد و تبدیل این اسـتان 
بـه قطـب فـوالد کشـور تـا سـال ۱۴۰۴، شـاهد افزایـش برداشـت سـنگ آهـن از منابع 
معدنـی اسـتان هسـتیم کـه بـا توجـه بـه محـدود بـودن ایـن منابـع می توانـد در آینده 
نزدیـک باعـث ایجـاد چالش بـرای صنایـع فوالدی اسـتان در بحث خـوراک اولیـه تولید 

باشـد. فوالد 
یـک  به عنـوان  جهاددانشـگاهی  این کـه  بیـان  بـا  کرمـان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
مجموعـه علمـی همـواره در زمینـه تولیـد و اشـتغال زایی مبتنی بـر فعالیـت دانش بنیان 
پیشـرو و پیش قـدم بـوده اسـت، اظهار کـرد: در همیـن راسـتا جهاددانشـگاهی کرمان با 
اسـتفاده از ظرفیت هـا و اندیشـمندان ایـن مجموعـه و بـا تکیـه بـر تـوان داخلـی و بـاور 
ایرانـی، اقـدام بـه راه انـدازی و تجهیـز بزرگ تریـن آزمایشـگاه منابـع کم عیـار معدنی در 
اسـتان کـرده اسـت که هم اکنـون به عنـوان یکـی از آزمایشـگاه های مرجـع در این حوزه 

در سـطح اسـتان محسـوب می شـود.
دکتـر بازمانـده بـا اشـاره بـه اقدامـات جهاددانشـگاهی اسـتان کرمـان در راسـتای 
راه انـدازی کارخانـه منابـع کـم عیـار معدنـی به ویـژه در حـوزه هماتیـت، تصریـح کـرد: 
بـر اسـاس توصیـه مقام معظـم رهبـری و الگوسـازی های موفـق در انجام مـگا پروژه های 
فناورانـه بـر اسـاس تـوان ملـی و داخلـی، مجموعـه جهاددانشـگاهی مصمـم اسـت تـا 
برنامه هـای خـود در حـوزه معدنـی را بـا دو ویژگـی اشـتغال آفریـن و دانش بنیـان در 

سـطح کشـور، اسـتان و منطقـه طرح ریـزی و اجـرا کنـد.
وی بـه موضـوع ارتبـاط مؤثـر و تنگاتنـگ جهاددانشـگاهی اسـتان با سـایر مسـئوالن 
اشـاره کـرد و گفـت: جهاددانشـگاهی اسـتان کرمـان  اسـتان  و دسـتگاه های اجرایـی 
بـا هماهنگـی و تعامـل بـا دسـتگاه های مختلـف و برخـورداری از ظرفیـت پژوهشـی و 
آموزش هـای دانش بنیـان توانسـته تجربـه ای موفـق از خـود بـر جـا گـذارد و در حـال 
حاضـر در حـوزه دانش بنیـان و زیسـت بوم و علـم و فنـاوری یکـی از مراجـع قابـل رجوع 

در اسـتان محسـوب می شـود.
رییس جهاددانشـگاهی اسـتان کرمان با اشـاره به تدوین سـند سـرمایه گذاری اسـتان 
بـه پیشـنهاد سـازمان صنعـت، معدن و تجارت اسـتان توسـط ایـن مجموعه اظهـار کرد: 
زیسـت بوم نـوآوری یکـی از تاکیـدات ریاسـت جهاددانشـگاهی در دوره جدیـد ایـن نهاد 
انقابـی اسـت کـه در همیـن راسـتا و در کنـار فناوری هـای خـاص و تکنولوژی هـای 
جهاددانشـگاهی کرمـان در حـوزه معدنـی و صنعتـی؛ موضوع زیسـت بوم نـوآوری در این 

حـوزه نیـز در دسـتور کار ایـن مجموعـه قرار گرفته اسـت.

■□■
 

تولید آزمایشگاهی 
محصول کاربردی از ضایعات 

کارخانه های سنگ

دکتر علی اصغر غفاری زاده رییس جهاددانشگاهی مرکزی استفاده از ضایعات 
کارخانه های سنگ در جهت تولید محصوالت کاربردی را از برنامه های اخیر این 
واحد برشمرد و افزود: وجود ضایعات و باطله های سنگ در فضای طبیعی موجب 
بسیار  اثر  طبیعت  از  آن ها  جمع آوری  که  می شوند  زیست محیطی  آلودگی های 
مثبتی در کاهش آلودگی زیست محیطی خواهد داشت و از همه مهم تر اینکه ارزش 
نهفته و نهان این ضایعات آشکار شده و تبدیل به یک محصول کاربردی می شود. 

اکنون محصوالت در مرحله پایلوت و آزمایشگاهی تولید شده است.
نهـادی  به عنـوان  جهاددانشـگاهی  نقـش  بـه  مرکـزی  جهاددانشـگاهی  رییـس 
دانش بنیـان و نـوآور در تحقـق شـعار سـال اشـاره کـرد و افـزود: جهاددانشـگاهی جـزو 
نخسـتین سـازمان ها و نهادهایـی اسـت کـه رویکـرد دانش بنیـان را بـه معنـای واقعی به 

منصـه ظهـور و بـه مرحلـه کاربـردی و عملیاتـی رسـاند.
وی تبدیـل علـم و دانـش بـه یـک محصـول و ثـروت بـرای رفـع نیازهـای کشـور 
در راسـتای ارایـه خدمـت بـه مـردم را مفهـوم اقـدام دانش بنیـان بیـان کـرد و گفـت: 
جهاددانشـگاهی بـا ایجـاد مراکـز خدمـات تخصصـی بـا قدمـت افـزون بـر 3۰ سـال در 
کشـور کـه بارزتریـن آن هـا پژوهشـگاه رویـان اسـت توانسـته از ظرفیـت علـم و دانـش 
بـرای برطـرف کـردن نیازهـای جامعه اسـتفاده کند تـا عاوه بر خدمت رسـانی بـه مردم 
یـک منبـع درآمـدی بـرای تـداوم فعالیت های خـود با هـدف جلوگیـری از خـروج ارز از 
کشـور کـه ناشـی از مراجعـه بیمـاران بـه سـایر کشـورها بـرای درمـان خود بوده اسـت، 

کند. ایجـاد 
دکتـر غفـاری زاده بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی یـک مجموعـه خـاص بـوده و در 
جهـان بی نظیـر یـا کم نظیـر اسـت، اظهـار کـرد: ایـن نهـاد انقابـی می توانـد بـر اسـاس 
ماموریت هایـی کـه بـه اسـتناد اساسـنامه دارد در تمامـی حوزه هـای خدماتـی، صنعتـی، 
پزشـکی و ... بـا هـدف رفـع مشـکل و انجـام کارهـای بـر زمیـن مانـده ورود پیـدا کند و 
خوشـبختانه در تمامـی بخش هایـی کـه ورود پیـدا کرده منشـاء بـرکات و ثمـرات زیادی 

بـرای کشـور بوده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی با تاکیـد بر حمایت همه جانبـه از فعالیت های 
دانش بنیـان گفـت: اگـر حمایت هـا از فعالیت هـای دانش بنیـان جهاددانشـگاهی صـورت 
گیـرد تجربـه نشـان داده اسـت کـه ایـن مجموعـه قابـل اعتمـاد می توانـد پاسـخگوی 
مناسـبی بـه ایـن اعتماد باشـد. اگر دولـت، مأموریـت مشـخصی را در حـوزه دانش بنیان 
بـه جهاددانشـگاهی دهـد و فعالیـت نهادهـای دیگـر مـوازی کـه وابسـتگی باالیـی بـه 
درآمدهـای نفتـی داشـته و شـاید کارآیـی الزم را نداشـته باشـند، کنـار گذاشـته شـوند، 
ایـن نهـاد می توانـد کامـًا پاسـخگوی نیـاز کشـور بـه فعالیت هـای دانش بنیـان باشـد و 

گره هـای زیـادی را از مشـکات کشـور بـاز کنـد.
وی در پاسـخ بـه این پرسـش که با توجه به شـعار سـال با عنوان " تولیـد دانش بنیان 
و اشـتغال آفریـن"، جهاددانشـگاهی چـه حمایت هایـی از شـرکت های دانش بنیـان فعال 
در سـطح اسـتان داشـته اسـت، گفـت: جهاددانشـگاهی در حـوزه حمایـت مالـی بضاعت 
چندانـی نـدارد چـرا کـه ردیـف اعتبـاری مشـخص دولتـی نداشـته و ۸۰ تـا ۹۰ درصـد 

هزینه هـای ایـن نهـاد به صـورت خودگـردان تأمین می شـود.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی بـه فعالیـت مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور 
محـات در قالـب یـک مجموعـه دانش بنیـان اشـاره کـرد و افـزود: قریـب بـه ۱۰ واحـد 
فنـاور در ایـن مرکـز فعالیـت دارنـد گرچه چند واحـد به دلیـل توانایی که پیـدا کردند از 

ایـن مجموعـه خـارج شـده اند و جـزو واحدهـای موفـق اسـتان بـه شـمار می رونـد.
دکتـر غفـاری زاده بـه فعالیـت مرکـز نـوآوری و شـتاب دهی جوانان از سـال گذشـته 
بـرای اولیـن بـار در کشـور در بیـن ۱3 اسـتان اشـاره کـرد و افـزود: در ایـن فعالیـت بـه 
جوانـان، فـارغ از تحصیـات و دانشـی که دارند، شـیوه تبدیـل ایده ها، نـوآوری و تفکرات 
آن هـا بـه محصول آموزش داده شـد تـا خاقیت خود را بـروز دهند. این اقـدام یک حلقه 
مفقـوده بـود کـه انجـام آن نتایـج قابـل قبولـی داشـت گرچه اگـر حمایت کافـی صورت 
می گرفـت ثمـرات بسـیاری را در پـی داشـت کـه متاسـفانه به دلیـل عدم حمایـت کافی 

اسـتمرار پیـدا نکرد.
وی در پاسـخ بـه پرسـش دیگـری بـا ایـن عنوان که بـا توجه بـه تاکید رهبـری مبنی 
بـر اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت های دانش بنیـان در بخـش کشـاورزی و بـا توجـه بـه 
اهمیـت بحـث امنیـت غذایـی و مشـکات خشکسـالی و کم آبـی، چـه اقداماتـی در بحث 
فنـاوری و نـوآوری در کشـاورزی )کشـاورزی دانش بنیـان( صـورت گرفتـه اسـت، اظهـار 
کـرد: در سـال گذشـته مجـوز فعالیـت مرکـز خدمـات تخصصـی انـار اخذ شـد تـا بتوان 
سـه مشـکل عمـده در شهرسـتان سـاوه به عنـوان خاسـتگاه و قطـب تولیـد انـار کشـور 

شـود. برطرف 
وی بـا بیـان اینکه سـرمازدگی درختـان انار، سـفیدی دانه های انار کـه موجب کاهش 
کیفیـت محصـول می شـود و تبعـات منفـی بـر روی صـادرات دارد و نیـز کـرم گلـوگاه 
کـه موجـب نابـودی باغـات می شـود را سـه مشـکل عمـده پیـش روی تولیدکننـدگان و 
باغـداران سـاوجی بیـان کرد و افـزود: انجام یک کار فناورانه از سـوی یکـی از متخصصان 
بومـی اسـتان مرکـزی، موجـب حمایـت جهاددانشـگاهی از ایـن اقـدام فناورانه شـد و با 
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آماده سـازی محصولـی بـا عنوان کودهـای بیولوژیـک و چالکودها و نیـز بهره گیری از علم 
نانـو بـرای درمان کـرم گلوگاه کارهـای مطالعاتی برای اجرایی شـدن سـازوکار الزم برای 

مقابلـه بـا مخاطراتـی کـه متوجه باغات انار سـاوه می شـود، اندیشـیده شـد.
دکتـر غفـاری زاده افـزود: بـا وجـود گذشـت یـک سـال از تولیـد محصـول امـا برخی 
فرآیندهـای پیچیـده اداری مانـع بهره بـرداری کامـل از محصـول در زمـان تولیـد شـد 
و امیدواریـم کـه بـا آغـاز فصـل پائیـز امسـال و در مقطعـی کـه باغـداران بایـد از ایـن 
محصـول بـرای پیشـگیری از مخاطراتـی کـه متوجـه درختـان انار اسـت اسـتفاده کنند، 

ایـن محصـول نیـز بـه بهره بـرداری برسـد.
برنامه هـای  دیگـر  از  سـالم  بیولوژیـک  کودهـای  تولیـد  گفـت:  همچنیـن  وی 
جهاددانشـگاهی در حـوزه کشـاورزی دانش بنیـان اسـت کـه براسـاس نیاز خـاک مناطق 
مختلـف ایـن کار فناورانـه صـورت خواهد گرفـت و آلودگی هایی که به واسـطه تزریق کود 
بـه زمیـن بدون ارزیابی و بررسـی نیـاز زمین صـورت گرفته برطرف خواهد شـد. البته در 
نظـر داریـم پـس از راه انـدازی کامل مرکـز خدمات تخصصی انـار در سـاوه مرکز خدمات 

تخصصـی گـردو در شهرسـتان تفـرش را نیـز راه انـدازی کنیم.
درمان  فوق تخصصی  مرکز  در  که  اقداماتی  در خصوص  زاده همچنین  غفاری  دکتر 
موضوعاتی  از  یکی  گفت:  است،  گرفته  صورت  مرکزی  استان  جهاددانشگاهی  ناباروری 
که برای اولین بار توسط جهاددانشگاهی در استان مرکزی صورت گرفت راه اندازی مرکز 
فوق تخصصی درمان ناباروری با هدف ارایه خدمت در استان مرکزی و غرب کشور بود. 
با حمایت های مسئوالن وقت یک مرکز کامًا استاندارد با امکانات مدرن احداث و کلیه 
تمامی  و  قطع  استان  از  خارج  به  وابستگی  و  ارایه  ناباروری  سطوح  تمامی  در  خدمات 

بیماران تحت پوشش خدماتی قرار گرفتند که در داخل استان ارایه شد.
وی افزود: به لحاظ وجود مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان 
مرکزی به هیچ وجه نیازی به اعزام بیماران به خارج از استان نیست اما متاسفانه بعضاً دیده 

می شود که این اتفاق می افتد و بار مالی باالیی را متوجه بیماران می کند.
تأمین  منابع  مهم ترین  از  یکی  را  آوری  فرزند  به منظور  نابارور  زوجین  به  وی کمک 
جمعیت در کشور دانست و افزود: براساس آماری که در گذشته منتشر شده است افزون 
بر 3.۵ میلیون زوج در کشور را افراد نابارور تشکیل می دهد و میزان ناباروری در استان 
درصد   ۱۵ الی   ۱۰ بین  ناباروری  میزان  دنیا  در  است.  باالتر  جهانی  نرم  از  نیز  مرکزی 
جمعیت است و در ایران براساس اعام پژوهشگاه ابن سینای جهاددانشگاهی این میزان 
حدود 2۰.2 درصد است که البته پیش بینی می شود در سال های اخیر به دلیل مشکاتی 
نابارور  زوجین  آمار   ... و  استرس ها  ازدواج،  رفتن سن  باال  زیست محیطی،  آلودگی  نظیر 

افزایش پیدا کرده باشد.
دکتر غفاری زاده به راه اندازی کلینیک دیابت جهاددانشگاهی اشاره کرد و گفت: استان 
مرکزی از استان های پیر کشور محسوب می شود و یکی از مشکات جمعیت سالمندی ابتا 
به بیماری دیابت است که در نتیجه کم تحرکی، تغذیه ناسالم، استرس و ... به وجود می آید.

وی با اشاره به اثرات منفی دیابت بر زندگی روزمره سالمندان افزود: این کلینیک به 
دنبال ارایه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به بیماران مبتا به دیابت به ویژه در سنین 
باالست و خوشبختانه نتایج خوبی داشته است. از آنجا که بیماران دیابتی با مشکل زخم 
در نواحی مختلف بدن مواجه می شوند، ارایه خدمات تخصصی ترمیم زخم زیر نظر پزشکان 

متخصص از جمله فعالیت های جهاددانشگاهی در حوزه درمانی است.
دکتر غفاری زاده همچنین در خصوص اقداماتی که در جهت حمایت از تولیدکنندگان 
محلی و ساماندهی تولید و عرضه گیاهان دارویی در استان صورت گرفته است، نیز گفت: 
استان مرکزی در زمره استان های مطرح کشور در حوزه تنوع گیاهان دارویی است، البته 
به  توجه  با  که  است  نگرفته  دارویی صورت  گیاهان  تنوع  مطالعه مشخصی در خصوص 
وجود پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی و تمایل ورود به این حوزه در استان، 
جلسات متعددی برگزار و پس از بازدیدهای میدانی پیشنهاد انجام مطالعه جامع و کامل 
این بخش  برای مدیریت  ارایه و مقرر شد  نوع گیاهان دارویی در استان  تنوع و  از نظر 

تصمیم گیری شود که تاکنون در فاز اجرایی قرار نگرفته است.
رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی افزود: فعالیت در حوزه گیاهان دارویی نیازمند 
حمایت مسئوالن استانی است که عاوه بر ایجاد فرصت های شغلی و جذب نیروی کار به 
حوزه دارویی کشور کمک کرده و می توان در حوزه صادرات نیز فعالیت کرد. شناسایی، 
کشت و تولید انبوه به صورت طبیعی یا گلخانه ای در دستور کار جهاددانشگاهی قرار دارد 
ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری گیاهان دارویی و صادرات محصول  ادامه به دنبال  و در 

تولید شده به خارج از کشور هستیم.
اشاره کرد  از مشاغل خانگی  به ورود جهاددانشگاهی در حوزه حمایت  ادامه  وی در 
از فعاالن در حوزه  از این طرح ملی، حمایت  و گفت: هدف جهاددانشگاهی در حمایت 
کیفیت  بهبود  هدف  با  فعالیت ها  نوع  کردن  هدفمند  دنبال  به  و  است  خانگی  تولیدات 
محصول تولیدی با استفاده از دانش روز و معرفی محصوالت تولیدی بدون واسطه به بازار 

فروش است که در حوزه فرش، صنایع دستی، پوشاک و ... فعالیت دارد.
دکتر غفاری زاده گفت: طرح حمایت از مشاغل خانگی با حضور افزون بر دو هزار نفر 
پیشران این طرح ملی در استان مرکزی آغاز شده است و امیدواریم بتوانیم شبکه ارتباطی 
این افراد با بازار هدف را ایجاد کنیم گرچه باید گفت که اجرای این طرح حدود ۷۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
ادامه به مهم ترین دستاورد جهاددانشگاهی  رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی در 
استان مرکزی در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: رویکرد جدید جهاددانشگاهی استان 
مرکزی حرکت در مسیر ایجاد شرکت های دانش بنیان و حل مشکل جامعه از طریق علم 

روز و دانش در کنار فعالیت در حوزه آموزشی است.
از  استفاده  انار،  حوزه  در  تخصصی  خدمات  ارایه  بیولوژیک،  کودهای  تولید  وی، 
اخیر  برنامه های  از  را  کاربردی  محصوالت  تولید  جهت  در  سنگ  کارخانه ها  باطله های 
جهاددانشگاهی استان مرکزی برشمرد و افزود: وجود ضایعات و باطله های سنگ در فضای 
اثر  از طبیعت  آن ها  که جمع آوری  زیست محیطی می شوند  آلودگی های  موجب  طبیعی 
بسیار مثبتی در کاهش آلودگی زیست محیطی خواهد داشت و از همه مهم تر اینکه ارزش 
نهفته و نهان این ضایعات آشکار شده و تبدیل به یک محصول کاربردی می شود که به 
کمک پژوهشکده علوم پایه جهاددانشگاهی شهید بهشتی انجام و محصوالت در مرحله 

پایلوت و آزمایشگاهی تولید شده است.
حوزه  در  مرکزی  استان  معضات  به  اشاره  با  مرکزی  استان  جهاددانشگاهی  رییس 
با معضات  آلوده کشور است و  اراک جزو کان شهرهای  محیط زیست گفت: شهرستان 
زیست محیطی متعددی مواجه شده و بر این اساس جهاددانشگاهی با گسترش آزمایشگاه 
محیط زیست از آزمایشگاه معتمد به جامع به دنبال ارایه راهکارهای کاهش آلودگی هوای 

شهر اراک است.
دکتر غفاری زاده از گسترش فعالیت های جهاددانشگاهی در حوزه محیط زیست خبر 
داد و افزود: هدف جهاددانشگاهی صرفاً شناسایی آالینده های هوا نیست بلکه هدف اصلی 
کاهش  راهکارهای  و...  هوایی، صوتی  آبی،  آالینده های  بر شناسایی  که عاوه  است  این 
آلودگی نیز بررسی و ارایه شود. به دنبال جلوگیری از فعالیت صنایع نیستیم بلکه به دنبال 
جلوگیری از آالیندگی صنایع با سازوکار علمی هستیم و به همین منظور دفتر پژوهشکده 
محیط زیست جهاددانشگاهی در استان مرکزی راه اندازی شده است و امیدواریم در سال 

جاری در جهت رفع آلودگی صنایع گام های موثری برداشته شود.
سوی  از  اقدام  اولین  به عنوان  شازند  نیروگاه  فیلتراسیون  موضوع  گفت:  وی 
جهاددانشگاهی دنبال شده است و در صورت موافقت با طرح پیشنهادی این نهاد، به عنوان 

طرح پایلوت در استان و نهایتاً در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
گسترش فعالیت های پزشکی با رویکرد دانش بنیان و علمی را از دیگر اقداماتی بیان کرد 
که در سال جاری اجرایی خواهد شد و گفت: امیدواریم بتوانیم عاوه بر خدماتی که ارایه شده 

است در حوزه استفاده از سلول های بنیادین در بخش درمان اقدامات توسعه ای انجام دهیم.

■□■
افزایش چشمگیرخدمات 

جهاددانشگاهی در استان کردستان

اکبری اسدی رییس جهاددانشگاهی استان کردستان گفت: جهاددانشگاهی 
استان طی سال گذشته توانسته خدمات قابل توجهی را در بخش های مختلف 

فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اشتغال و کارآفرینی به جامعه ارایه کند.
رییس جهاددانشگاهی کردستان اظهار کرد: جهاددانشگاهی یکی از نمونه ها و الگوهای 
مثال زدنی از مدیریت انقابی و جهادی است که در راستای بسط و گسترش اهداف و 
آرمان های حضرت امام )ره( و انقاب اسامی در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

تشکیل شد.
وی افزود: فعالیت های این نهاد در ابتدا انجام برنامه های فاخر فرهنگی و ارزشی در 
ماموریت های  تکلیف،  احساس  و  روز جامعه  اقتضائات  به  بنا  ادامه  در  و  بوده  دانشگاه ها 

آن  وظایف  به  کارآفرینی  و  اشتغال  و  آموزشی  پژوهشی،  مختلف  بخش های  در  دیگری 
اضافه شد.

اسدی با اشاره به شکل گیری این نهاد در استان، گفت: جهاددانشگاهی کردستان در 
سال ۱3۸۵ شکل گرفته که نسبت به استان های دیگر دیرتر راه اندازی شده که جبران این 
عقب افتادگی نیازمند همت جهادی همکاران واحد استان و حمایت مسئوالن کردستان 

است.
از  یکی  کرد:  بیان  شده،  انجام  شاخص  فعالیت های  ارایه  ضمن  ادامه  در  وی 
و  شناسایی  هدف  با  که  بوده  فرهنگی  برنامه های  استان  در  نهاد  این  فعالیت های 
مهم ترین  از  که  است  جامعه  در  امید  و  نشاط  ایجاد  و  اجتماعی  آسیب های  کاهش 
آن ها می توان به برگزاری چند دوره همایش ملی آسیب های پنهان، مسابقات مناظره 
در  محلی  توسعه  و  گری  تسهیل  دفتر  راه اندازی  و  تخصصی  نشست های  دانشجویی، 

سنندج اشاره کرد.
و  کتاب  چاپ  سنجی،  افکار  طرح های  انجام  افزود:  کردستان  جهاددانشگاهی  رییس 
پرگهر،  مرز  ایران  دانشجویی  اردوهای  کتاب خوانی،  و  کتاب  فرهنگ  توسعه  رویدادهای 
سلسه نشست های جهاد تبیین با هدف آشنا کردن مدیران استان با آراء و اندیشه های 
حضرت امام )ره(، پوشش خبری و تولیدات رسانه ای از طریق خبرگزاری های ایسنا و ایکنا، 

از دیگر فعالیت های حوزه فرهنگی جهاددانشگاهی است.
و  عمومی  آموزش های  کرد:  عنوان  و  پرداخت  آموزشی  فعالیت های  به  اسدی 
مهارت های  افزایش  رویکرد  با  کاربردی  علمی  بلندمدت  و  مدت  کوتاه  تخصصی 
و  دولت  کارکنان  خدمت  ضمن  و  خدمت  بدو  آموزش های  کار،  بازار  نیاز  مورد 
آحاد  به  که  بوده  جهاددانشگاهی  فعالیت های  مهم ترین  از  پزشکی  آموزش های 

است. ارایه شده  مردم 
این  در  و  داشته  فعالیت  کاربردی  تحقیقات  انجام  در  جهاددانشگاهی  افزود:  وی   
این حوزه  در  و  کرده  مرتفع  را  استان  اجرایی  دستگاه های  مجموعه  نیازهای  نیز  زمینه 
مراکز خدمات تخصصی و گروه های پژوهشی سنجش از دور، GIS، به نژادی و به زراعی 
پروژه های  فرهنگی  و  اجتماعی  تاثیرات  )ارزیابی  اتاف  و  ناف  بانک خون بند  توت فرنگی، 

عمرانی( را فعال کرده که یکی از مهم ترین پروژه های ملی این معاونت است.
و  دانسته  نظام  مسئوالن  دغدغه  را  جوانان  اشتغال  کردستان  جهاددانشگاهی  رییس 
و  نوآوری  را در مرکز  توجهی  قابل  راستا خدمات  این  در  توانسته  نهاد  این  عنوان کرد: 

شکوفایی و مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به جوانان ارایه کند.
وی افزود: جهاددانشگاهی در استان توانسته طرح توسعه مشاغل خانگی را برای 3۰۰۰ 
نفر طی سال های گذشته اجرا کند و هم اکنون طرح هدایت شغلی مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی )ره( را در حال اجرا دارد که تا کنون به ۵۰۰۰ نفر خدمات ارایه کرده و امید 
است در قالب این طرح در سال جاری برای ۱۵۰۰۰ نفر از مددجویان عزیز کمیته امداد 

حضرت امام بستر و زمینه ایجاد اشتغال ایجاد کند.
هم افزایی  و  تعامل  گرو  در  استان  در  را  جهاددانشگاهی  فعالیت های  توسعه  اسدی 
مسئوالن دانست و گفت: این ارتباط تا کنون بسیار خوب بوده و امیدواریم طی سال های 
این  توانمندی های  از  بیشتر  بتوانند  استان کردستان  پیدا کند که مردم  افرایش  آینده 

نهاد انقابی بهره مند شوند.
شهر  حاشیه  مردم  به  خدمات  ارایه  کرد:  عنوان  جهاددانشگاهی  علمی  هیات  عضو 
ارایه آموزش های  پنهان،  برگزاری همایش ملی آسیب های  قالب دفتر تسهیل گری،  در 
ایجاد  برای  پیگیری  مطالعاتی،  و  پژوهشی  طرح های  اجرای  محور،  اشتغال  و  تخصصی 
در  عمومی  درمانگاه  راه اندازی  جهت  پیگیری  برست،  سرطان  ناباروری  درمان  مجتمع 
ایجاد واحدهای فناور و  ارایه خدمات به جوانان به منظور  از شهرستان های استان،  یکی 

شرکت های دانش بینان از مهم ترین برنامه های این واحد در طی سال جاری است.

■□■
اجرای طرح تولید

»قطعات حفاری معادن غیر نفتی« 
در سمنان

علی منصفی راد رییس جهاددانشگاهی سمنان در تشریح برنامه ها و طرح های 
فناورانه این نهاد در سال جاری گفت: در حوزه معادن و شیمی ۳ طرح تولید مالچ 
طبیعی، تولید کود ارگانیک و تولید قطعات حفاری معادن غیر نفتی به عنوان کار 

ویژه در حوزه ظرفیت ها و پتانسیل های معدنی استان در حال انجام است.
رییس جهاددانشگاهی سمنان با بیان اینکه مأموریت طرح های دانش بنیان و فناورانه با 
تدبیر و دوراندیشی مقام معظم رهبری و اعتقاد راسخ معظم له به جهاددانشگاهی از سال 
۹۷ به این نهاد انقابی اباغ شده است، گفت: طرح های فناورانه جهاددانشگاهی استان 

سمنان در ۴ حوزه تولید و خدمات دانش بنیان بر پایه دو رکن اصلی و مهم شعار امسال 
یعنی اشتغال آفرین و دانش بنیان تدوین شده و اجرایی می شود.

وی اضافه کرد: در جهاددانشگاهی سمنان مصمم هستیم تا طرح ها و برنامه های خود 
را با دو ویژگی اشتغال آفرین و دانش بنیان در سطح کشور، استان و منطقه طرح ریزی و 
اجرا کنیم، جهاددانشگاهی همواره یک سازمان پیشرو در تحقق شعار سال بوده است و 

جهاددانشگاهی استان از تمام ظرفیت و پتانسیل خود در این راستا بهره خواهد گرفت.
رییس جهاددانشگاهی سمنان افزود: برنامه ها و ماموریت های ویژه و مناسبی در حوزه 
تدوین  حوزه ها  این  در  استان  پیشرفت  و  توسعه  هدف  با  دانش بنیان  خدمات  و  تولید 
و  پزشکی  حوزه   ۴ در  استان  جهاددانشگاهی  فناورانه  طرح های  است،  شده  اجرایی  و 
تهیه  شکوفایی  و  نوآوری  مراکز  همچنین  و  سبک  دام  شیمی،  و  معادن  زیست فناوری، 

و در حال اجرا است.
منصفـی راد ادامـه داد: در حـوزه پزشـکی و زیسـت فناوری، مرکـز درمـان نابـاروری، 
درمانـگاه دیابـت )مرکـز جامع ترمیـم زخـم( و خدمـات حـوزه مهندسـی بافـت )در ذیل 
مرکـز جامـع زخـم( در حـال اجرایـی شـدن اسـت، در حـوزه معـادن و شـیمی نیز سـه 
طـرح تولیـد مالـچ طبیعی، تولید کـود ارگانیک و تولیـد قطعات حفاری معـادن غیرنفتی 
به عنـوان کار ویـژه در حـوزه ظرفیت هـا و پتانسـیل های معدنـی اسـتان در حـال انجـام 

ست. ا
وی اذعـان داشـت: هدف گـذاری مـا در حوزه پزشـکی و زیسـت فناوری، انتقـال دانش 
فنـی در زمینـه درمـان نابـاروری از طریـق سـلول های بنیـادی بـا همـکاری پژوهشـگاه 
ابن سـینا و رویـان، تعییـن جنسـیت و تشـخیص بیماری هـای ژنتیکـی پیـش از النـه 
گزینـی جنیـن، تولیـد محصـوالت غضـروف، پوست واسـتخوان بـا کاربردهـای ارتوپـدی، 
زخـم پوش هـا و دندانپزشـکی، تولیـد محصـوالت مهندسـی بافـت جهـت ترمیـم انـواع 
زخم هـای مزمـن و ... و در طرح هـای مربـوط بـه حـوزه معـدن و شـیمی نیـز مقابلـه بـا 
تحریم هـا و حمایـت از تولیـد داخـل، جلوگیـری از خـروج ارز از کشـور و تولیـد به صرفه 
و تأمیـن نیازهـای داخـل کشـور در حـوزه تأمین قطعـات مغزگیری دسـتگاه های حفاری 

معـادن غیرنفتی اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی سـمنان تاکیـد کـرد: در حـوزه دام سـبک نیـز بـا عنایـت به 
مصوبـه سـفر رئیس جمهـور بـه اسـتان سـمنان بـا عنـوان طـرح ملـی قطـب دام پـروری 
شهرسـتان مهدی شـهر، ایجـاد مرکـز بـه نـژاد دامـی )زیسـت فناوری دام سـبک( و ایجاد 
ایسـتگاه اصـاح نـژاد قـوچ سنگسـری به عنـوان دو طـرح فناورانه در اسـتان سـمنان در 

حـال اجرا اسـت.
منصفی راد ادامه داد: حفظ ذخایر ژنتیکی گوسفندان سنگسری با به کارگیری روش 
و  قوچ  به  دستیابی  و  سبک"  دام  نژاد  "اصاح  ملی  کان  فناورانه  طرح  بسته،  هسته 
در  فناورانه  طرح  بارز  ویژگی  و  هدف گذاری  جمله  از  نیز  اصاح شده  خالص  میش های 

حوزه دام سبک است.
نهاد  این  نوآوری  از حوزه های زیست بوم  نوآوری و شکوفایی را یکی دیگر  وی مراکز 
مرکز  و گفت:  داد  نهاد خبر  این  در  و شکوفایی  نوآوری  مرکز  فعالیت ۴  از  و  کرد  ذکر 
نوآوری و شکوفایی نرم افزارهای مبتنی بر تلفن همراه و تبلت، مرکز نوآوری و شکوفایی 
طراحی اپلیکیشن های موبایل، مرکز نوآوری و شکوفایی مواد و تجهیزات پزشکی و مرکز 
نوآوری و شکوفایی دام پروری و صنایع تبدیلی در جهاددانشگاهی استان در حال فعالیت 
هستند و تعداد ۱۰ تیم فناور در این مراکز مشغول به طراحی و اجرای ایده های فناورانه 

و دانش بنیان است.
منصفــی راد بــا بیــان اینکــه طرح هــای فناورانــه جهاددانشــگاهی در راســتای 
ــای  ــزود: طرح ه ــت، اف ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــگاهی ب ــای کان جهاددانش ماموریت ه
ــتقیم را  ــتقیم و غیرمس ــتغال مس ــاد اش ــه ایج ــمنان زمین ــگاهی س ــه جهاددانش فناوران
ــر  ــا ۷۰ نف ــر ۶۰ ت ــا، بالغ ب ــن طرح ه ــل ای ــدن کام ــی ش ــا اجرای ــد، ب ــم می کن فراه

ــود. ــم می ش ــتغال فراه اش
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 گام بلند جهاددانشگاهی برای 

توسعه استان گلستان

ابراهیـم شـهبازی رییس جهاددانشـگاهی گلسـتان بـا بیان این کـه انتظار 
اسـت نـگاه دولت هـا بـه جهاددانشـگاهی یک نهـاد علمـی و انقابی باشـد، 
تصریـح کـرد: در حـال حاضر جهاددانشـگاهی گلسـتان در حـوزه پژوهش به 
سـه موضـوع اصاح نژاد اسـب اصیـل ترکمن، تکمیـل زنجیـره ارزش گیاهان 

دارویی و سـرطان برسـت گام برداشـته است.
رییـس جهاددانشـگاهی گلسـتان بـا بیـان این کـه در سـال دانش بنیـان در حـوزه 
پژوهـش در سـه بخـش اصاح نژاد اسـب اصیـل ترکمن، تکمیـل زنجیـره ارزش گیاهان 
دارویـی و سـرطان برسـت متمرکـز شـدیم، گفـت: دهکـده گیاهـان دارویـی می توانـد 

انقـاب اقتصـادی در اسـتان ایجـاد کنـد.
ابراهیـم شـهبازی گفـت: جهاددانشـگاهی جـزو رویش هـای اصیـل انقاب اسـامی و 
یـک نهـاد غیردولتـی و هزینه درآمدی اسـت کـه در کنار همـه چالش های مالـی به رفع 
مسـائل و رسـالت های مهـم کشـور می اندیشـد و بـه دنبـال رفع وابسـتگی به کشـورهای 

بیگانـه و بومی سـازی دانش هاسـت.
وی بـا بیـان این کـه انتظـار مـی رود دسـتگاه های اجرایی گلسـتان در سـالی که مزین 
بـه »تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال آفرین« شـده از ظرفیت هـای علمی جهاددانشـگاهی 
بهـره بگیرنـد، افـزود: جهاددانشـگاهی به عنـوان یـک مجموعـه کامـل کـه در حوزه هـای 
مختلـف فرهنگـی، آموزشـی و پژوهشـی و همچنیـن دو خبرگـزاری ایسـنا و ایکنـا )تنها 
خبرگـزاری قرآنـی کشـور( فعالیـت می کند شـعار »اطاعـت از رهبری و حمایـت از دولت 
منتخـب« را سـرلوحه کار خـود قـرار داده و به عنـوان یـک نهـاد علمـی و زیسـت بوم 

نوآورانـه بـا بـاور تـوان ایرانـی و بدون نـگاه سیاسـی گام بر مـی دارد.
انتظـار اسـت نـگاه دولت هـا بـه  رییـس جهاددانشـگاهی گلسـتان بـا بیـان اینکـه 
حاضـر  حـال  در  کـرد:  تصریـح  باشـد،  انقابـی  و  علمـی  نهـاد  یـک  جهاددانشـگاهی 
جهاددانشـگاهی گلسـتان در حـوزه پژوهـش بـه سـه موضـوع اصـاح نـژاد اسـب اصیل 
ترکمـن، تکمیـل زنجیـره ارزش گیاهـان دارویـی و سـرطان برسـت گام برداشـته اسـت.
شـهبازی بـه راه انـدازی دهکـده گیاهـان دارویی در گلسـتان اشـاره کـرد و گفت: این 
پروژه بزرگ براسـاس آمایش سـرزمینی و با رویکرد حل مسـاله در اسـتان شـکل گرفت 
و بـا توجـه بـه اسـتعدادها و ظرفیت هـای اقلیمـی، وجـود اراضـی شـیب دار و ظرفیـت 
موجـود در تنـوع و بهـره وری در گلسـتان راه اندازی این پـروژه می تواند انقـاب اقتصادی 

در اسـتان ایجـاد کند.
وی بـا بیـان این کـه دهکـده گیاهـان دارویی با هـدف تکمیـل زنجیـره ارزش گیاهان 
دارویـی تصویـب و بـه مرحلـه اجـرا رسـید، بیـان کـرد: اقدامـات مـا در دهکـده گیاهان 
دارویـی از تحقیقـات بـازار آغـاز می شـود و تا تولید نشـاء، عقد قـرارداد با کشـاورز، خرید 
و فـرآوری محصـول و عرضـه آن در بـازار و قرارگیـری آن در مسـیر صـادرات ادامه دارد.

رییـس جهاددانشـگاهی گلسـتان اضافـه کـرد: بـا توجـه به موقعیـت اسـتراتژیکی که 
در گلسـتان وجـود دارد محصـوالت تولیـدی در حـوزه گیاهـان دارویـی می توانـد بـه 
کشـورهای آسـیای میانـه صـادر شـود، در حـال حاضـر مطالعـات الزم در ایـن خصـوص 

انجـام شـده و زمینـه صـادرات فراهم اسـت.
شـهبازی از تبدیـل گلسـتان بـه قطب تشـخیص و درمان سـرطان »برسـت« خبر داد 
و یـادآور شـد: در ایـن راسـتا از ظرفیـت علمی پژوهشـگاه معتمـد جهاددانشـگاهی برای 
رفع نیاز اسـتان گلسـتان اسـتفاده می شـود، آمار سـرطان پسـتان در گلسـتان شـاخص 
اسـت و سـاالنه حـدود ۴۰۰ بانـوی گلسـتانی بـه سـرطان پسـتان مبتـا می شـوند امـا 

آن طـور کـه بایـد پیشـگیری، درمـان و خدمـات پـس از درمـان انجـام نمی شـود که این 
مشـکل در اسـتان شناسـایی شـد و با همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی مرکز غربالگری و 
تشـخیص درمان سـرطان برسـت در اسـتان گلسـتان و با رویکرد پیشـگیرانه انجام شـود 
و سـپس تبدیـل بـه مرکـز جامع درمان سـرطان می شـود تا ضمـن ارایه خدمـات درمان 

در راسـتای خدمـات پـس از درمـان نیـز گام بردارد.
وی، اسـب را گنجینـه ای گران بهـا و یک بِرند برای اسـتان گلسـتان دانسـت و تصریح 
کـرد: اسـب بـا فرهنـگ بومـی مردم اسـتان به ویـژه ترکمن هـا گـره خـورده و درحالی که 
ایـن برنـد سـازی و نمادسـازی هـزاران سـال طول کشـیده اما متأسـفانه از ایـن گنجینه 

و ذخیـره بـاارزش اسـتفاده مطلـوب نشـده و حتـی در معـرض خطر قرار گرفته اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی گلسـتان تاکیـد کرد: جهاددانشـگاهی بـا اسـتفاده از ظرفیت 
پژوهشـگاه ابن سـینا و مرکـز ملـی ذخایر ژنتیـک مطالعاتی انجـام داده که ایـن مطالعات 
نشـان داد ذخیره سـازی ژنتیکـی اسـب در گلسـتان مغفـول مانـده و آن طـور کـه باید به 
اصـاح ژنتیـک اسـب هـم توجـه نمی شـود لـذا جهاددانشـگاهی بـا هـدف حفـظ میراث 
فرهنگـی و گران بهـا و اصـاح ژنتیـک اسـب اصیـل ترکمـن در ایـن راسـتا گام برداشـته 
و به طورقطـع تحقـق ایـن مهـم آورده اقتصـادی خوبـی بـرای گلسـتان به همـراه خواهد 

داشت.
شـهبازی بـا بیـان این کـه حـدود ۱۷ درصـد از اسـب های کشـور در اسـتان گلسـتان 
قـرار دارد، متذکـر شـد: ۱۰ هـزار اسـب ثبـت شـده و هفـت هـزار اسـب ثبـت نشـده در 
گلسـتان وجـود دارد کـه این سـرمایه می تواند ظرفیت ارزشـمندی برای گلسـتان باشـد 
و بـرای اسـتان آورده ارزی بـه همـراه داشـته باشـد، همچنیـن در حـال حاضـر بـا وجود 
سـه پیسـت اسـب دوانی در گلسـتان تسـت دوپینگ در کشـورهای امارات و ترکیه انجام 
می شـود کـه بـه زودی در ایـن راسـتا اقـدام خواهیـم کـرد تا نیـاز اسـتان در ایـن بخش 

رفع شـود.
وی بـا بیـان این که جهاددانشـگاهی در حوزه اشـتغال و تکمیل زنجیره ارزش مشـاغل 
خانگـی گام برداشـته اسـت، گفـت: در این زمینه دو هـزار و 3۰۰ نفر بـدون دریافت یک 
ریـال وام شـاغل می شـوند، همچنیـن در ایـن بخـش نیازهـای دسـتگاه های اجرایـی در 

واحدهـای خرد و متوسـط رفع می شـود.

■□■

تولید و اشتغال 
در چهارمحال و بختیاری با 

حمایت مسئوالن از انتقال دانش 
فنی جهاددانشگاهی به استان

این  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  جهاددانشگاهی  رییس  رضایی  سیروس 
نهاد علمی انقابی خوش نام، با سابقه و توانمند و مورد توجه مقام معظم رهبری 
می تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با حمایت و پشتیبانی مسئوالن 
در جهت توسعه همه جانبه استان خدمات و فعالیت های ارزشمندی را ارایه کند.

رییـس جهاددانشـگاهی چهارمحـال و بختیـاری در خصـوص ظرفیت هـای اسـتانی 
جهاددانشـگاهی در شـرایط فعلی جامعـه اظهار کرد: جهاددانشـگاهی اسـتان چهارمحال 

و بختیـاری دارای موقعیـت و ظرفیت هـای ارزشـمندی در حوزه هـای مختلـف آموزشـی، 
بخـش  در  نهـاد  ایـن  فعالیت هـای  و همچنیـن  اسـت  اشـتغال  و  فرهنگـی  پژوهشـی، 
آموزش هـای تخصصـی کوتـاه مدت و اشـتغال محور و مرکـز آموزش علمـی کاربردی در 

شـهرکرد در جهت رشـد و توسـعه اسـتان اسـت.
وی افـزود: در حـوزه آمـوزش فعالیت هـای خوبـی در جهاددانشـگاهی صـورت گرفتـه 
اسـت از جملـه راه انـدازی ۶ مرکـز آمـوزش تخصصـی و اشـتغال محـور کوتـاه مـدت در 
سراسـر اسـتان و تدویـن بیـش از ۱۵۰ دوره آموزشـی تخصصـی کوتـاه مـدت در ایـن 
مراکـز کـه با اسـتقبال خـوب هم وطنـان از این آموزش هـای کوتاه مدت جهاددانشـگاهی 

مواجه شـده اسـت.
رضایـی تصریح کـرد: همچنین در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشـگاهی 
شـهرکرد در مقطـع کاردانـی و کارشناسـی در گروه هـای حقـوق بـا گرایش هـای مختلف 
مدیریـت  گردشـگری،  اداری،  امـور  مدیریـت  گرایـش،  بـا چندیـن  اطاعـات  فنـاوری 

تجاری سـازی و کسـب وکار و امـور بیمـه دانشـجویان مشـغول بـه تحصیل هسـتند.
رضایـی ادامـه داد: در نیمسـال دوم تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰۱ با اضافه شـدن ۱2 رشـته 
جدیـد در مقاطـع کاردانـی و کارشناسـی در گروه های حقوق، فنـاوری اطاعات، مدیریت 
امـور اداری و گردشـگری ایـن مرکـز آمـاده ارایـه خدمات آموزشـی دانشـگاهی به عموم 

مردم شـریف اسـتان به خصـوص جوانان عزیز اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی تصریـح کرد: در حـوزه فرهنگی، جهاددانشـگاهی بـا توجه به 
نیازهـای فرهنگـی دانشـجویان گام برمـی دارد و برنامه هـای فرهنگـی این نهاد، دانشـجو 

محـور و بر اسـاس سـلیقه و نیاز فرهنگی دانشـجویان اسـت.
رضایـی اظهـار کـرد: ظرفیت هـای بسـیار خوبـی در حـوزه فرهنگـی وجـود دارد کـه 
انقـاب اسـامی،  امـام، والیت فقیـه و  بـه مرکـز فعالیت هـای قرآنـی، مرکـز  می تـوان 
شـعبه سـازمان دانشـجویان، مرکز افکار سـنجی دانشـجویان ایران – ایسپا، شـعبه مرکز 
گردشـگری علمی – فرهنگی دانشـجویان و شـعبه انتشـارات جهاددانشـگاهی اشاره کرد.

وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت و توانمندی هـای خبرگزاری هـای وابسـته ایـن نهـاد ماننـد 
خبرگـزاری ایسـنا و ایکنـا در راسـتای انتشـار اخبـار امیدبخـش و مفیـد و مؤثـر افـزود: 
مجموعـه جهاددانشـگاهی ایـن آمادگـی را دارد کـه در جهـت توسـعه و رشـد هـر چـه 
آموزشـی،  فرهنگـی،  مختلـف  بخش هـای  در  بختیـاری  و  چهارمحـال  اسـتان  بیشـتر 

پژوهشـی، اشـتغال و درمانـی خدمـات تخصصـی مطلـوب ارایـه کنـد.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان اضافـه کـرد: در حوزه پژوهـش و فنـاوری فعالیت های 
خوبـی در جهاددانشـگاهی صـورت گرفتـه اسـت، توانمندی هـای ایـن حـوزه، پژوهـش 
گردشـگری،  اطاعـات،  فنـاوری  و  کامپیوتـر  تخصصـی  حوزه هـای  در  مطالعـات  و 
محیط زیسـت و پسـماند و در حـوزه درمانـی بانـک ذخیره سـازی سـلول های بنیـادی 

خـون بنـد نـاف نـوزاد رویان اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر تاثیرگـذاری برنامه هـا و فعالیت هـای جهاددانشـگاهی در حوزه هـای 
مختلـف اعـم از آموزشـی، پژوهشـی، اشـتغال و به ویژه در حـوزه فرهنگی گفـت: اقدامات 
و فعالیت هـای صورت گرفته توسـط جهاددانشـگاهی اسـتان چهارمحـال و بختیاری تأثیر 
زیـادی در ایجـاد اشـتغال عموم مـردم به خصوص جوانان به واسـطه شـرکت در دوره های 

آموزشـی کوتاه مدت تخصصی و اشـتغال محور داشـته اسـت.
رضایـی اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی اسـتان بـا حضـور نیروهـای جـوان، پـر انرژی، 
متعهـد، متخصـص و بـا انگیـزه، نویدبخـش افق های بسـیار خوبـی در حوزه هـای مختلف 

اسـت و در حـد تـوان و در راسـتای رشـد و توسـعه اسـتان فعالیـت دارد.
وی تاکیـد کرد: جهاددانشـگاهی چهارمحال و بختیاری در صورت حمایت های اسـتان 
می توانـد بـا اسـتفاده از دانش فنی و تجربیات ارزشـمند در جهاددانشـگاهی در حوزه های 
کشـاورزی، آبزی پـروری، پزشـکی و فنـی مهندسـی و ... و انتقـال این دانـش و تجربیات، 

فرصت هـای بسـیار خوبـی در اسـتان ایجاد کـرده که منجر به تولید و اشـتغال شـود.
ترویجـی  و  عملـی  اقدامـات  نقـش  خصـوص  در  اسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
جهاددانشـگاهی در مبحـث تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال آفریـن گفت: هر سـاله شـاهد 
نام گـذاری سـال ها توسـط مقـام معظـم رهبـری بـا هـدف توجـه و اهمیت بـه مهم ترین 
مسـائل، اولویـت و دغدغه هـای کشـور هسـتیم. ایـن شـعارها بـا توجـه بـه تمـام جوانب 
مطـرح شـده و به عنـوان یـک سـند راهبـردی و راهگشـا بـرای مسـئوالن و مـردم قابـل 
اسـتفاده هسـتند و اگـر از سـوی مـردم و مسـئوالن در حـد شـعار نگریسـته نشـوند، 

می تواننـد منجـر بـه تولیـد، اشـتغال و پیشـرفت شـود.
رضایـی افـزود: از محاسـن ویژه شـعار امسـال ارایه سـند راهگشـا در خصـوص اقتصاد 
کشـور اسـت. تحقـق ایـن شـعار، توجـه و اهمیت مسـئوالن بـه ظرفیت هـا و فرصت های 
داخلـی را می طلبـد. جهاددانشـگاهی به عنـوان یـک نهـاد علمـی خوشـنام، بـا سـابقه 
و توانمنـد برخـوردار از پژوهشـگران، اسـاتید، دانشـجویان و جوانـان نخبـه توانسـته بـا 

اسـتفاده دانـش بومـی، گام هـای علمـی بزرگی بـردارد.
بـه  توجـه  بـا  جهاددانشـگاهی  شـعار،  ایـن  تحقـق  راسـتای  در  کـرد:  اظهـار  وی 
ظرفیت هـای فرهنگـی، آموزشـی و پژوهشـی، عـاوه بـر حفظ ماهیـت اصلـی، فعالیت ها 
و اقدامـات خـود را همـگام و همسـو با مسـائل و خواسـته های جامعه برنامه ریـزی کند و 

در واقـع اقدامـات ایـن نهـاد مرتبـط و بـر اسـاس نیازهـای جامعـه اسـت.

رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان در خصـوص رسـالت جهاددانشـگاهی در خصـوص 
پـرورش سـرمایه های انسـانی تـراز فرهنـگ جهـادی با بیـان این کـه یکـی از ویژگی های 
برجسـته ایـن نهـاد انقابـی، برخـورداری از منابـع انسـانی متعهـد، معتقـد و ملتـزم بـه 
آرمان هـا و ارزش هـای انقاب اسـامی، کارآمد، مؤمـن، انقابی، پرتاش، مسـئولیت پذیر، 
دارای روحیـه کار جمعـی و ملتـزم بـه فرهنـگ جهـادی اسـت، تصریـح کـرد: ایـن نهـاد 
انقابـی بـا توجـه بـه رسـالت اصلـی خـود در مسـیر حرکت بـه جلـو و انجـام اقدامات و 
فعالیت هـا در پـرورش سـرمایه نیروی انسـانی بـا ویژگی های ذکر شـده و در تـراز انقاب 

اسـامی اهتمام ویـژه ای دارد.
وی گفـت: امـروزه هیـچ مجموعـه ای بـدون توجـه بـه نقش مفیـد و اثربخـش نیروی 
انسـانی در ارایـه خدمـات، قـادر به ادامـه فعالیت نیسـت بنابراین توجه و اهمیـت ویژه به 

نیـروی انسـانی بایـد سـرلوحه همه دسـتگاه ها و نهادها باشـد.
رضایـی خاطرنشـان کـرد: در همین راسـتا می تـوان گفت جهاددانشـگاهی اسـتان به 
لحـاظ ظرفیـت کـه در حوزه هـای فرهنگی، آمـوزش و کارآفرینی، پژوهشـی وجـود دارد 
و بـا برخـورداری از روحیـه انقابـی و جهـادی در پیشـبرد اهـداف ایـن نهـاد انقابـی در 

اسـتان گام برمی دارد.

■□■
 

ایفای نقش جهاددانشگاهی
 در مواجهه با مساله سالمندی 

جمعیت در کشور

حمید حمزه زاده رییس جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی به تشریح 
برنامه ها و پروژه های فناورانه و نوآورانه این نهاد در حوزه سامت سالمندی پرداخت.

رییـس جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی، بـا بیـان اینکـه ابـراز اعتقـاد 
راسـخ مقـام معظم رهبری بـه جهاددانشـگاهی در مقاطع مختلف همـواره موجب تقویت 
روحیـه خودبـاوری و عـزم بیش از پیش جهادگران جهاددانشـگاهی بـرای حضور مؤثر در 
برنامه ریـزی و اجـرای فعالیت هـای فناورانـه و نوآورانـه در عرصه هـای مختلـف آموزشـی، 
پژوهشـی، فرهنگی و خدماتی در کشـور شـده اسـت، از رویکرد نوآورانه جهاددانشـگاهی 
علوم پزشـکی شـهید بهشـتی به موضوع سـامت سـالمندی در بسـتر زیسـت بوم نوآوری 

نخبگانـی کشـور خبر داد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت و ضـرورت توجـه جـدی بـه سیاسـت های کلـی جمعیـت 
اباغـی از سـوی مقـام معظـم رهبـری و به ویـژه پدیـده سـالمندی جمعیـت در ایـران، 
پدیـده ای  بین المللـی، سـالخوردگی جمعیـت  گزارش هـای سـازمان های  گفـت: طبـق 
بی سـابقه، فراگیـر، عظیـم و ماندنـی اسـت؛ که در حـال شـکل گیری به صـورت پدیده ای 
جهانـی اسـت. در ایران نیـز، گزارش های آماری و جمعیت شناسـی حاکی از آن اسـت که 
ترکیب سـنی جمعیت ایران به سـرعت در حال تغییر اسـت و جمعیت سـالمندان کشـور 

در آینـده ای نه چنـدان دور افزایـش قابل ماحظـه ای خواهـد داشـت.
تدویـن و  افـزود: متعاقـب  بهشـتی  رییـس جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید 
ابـاغ سیاسـت های کان جمعیـت از سـوی رهبـر معظـم انقـاب و توجـه هوشـمندانه 
و دوراندیشـانه ایشـان بـه موضـوع تکریـم سـالمندان و ایجـاد شـرایط الزم بـرای تأمیـن 
سـامت و نگهـداری آنـان در خانـواده و پیش بینـی سـازوکار الزم بـرای بهره منـدی از 
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تجـارب و توانمندی هـای سـالمندان در عرصه هـای مناسـب در این سیاسـت های اباغی، 
بسـیاری از دسـتگاه های علمـی و اجرایـی کشـور اقدامـات موثـری را در ایـن مسـیر آغاز 
کرده انـد ولـی بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع و فرصت انـدک پیـش رو، کشـور نیازمند به 

حرکتـی جهـادی در ایـن حوزه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه برنامه ریزی هـا و فعالیت هـای صورت پذیرفته از سـوی دسـتگاه های 
اجرایـی مرتبـط بـا موضـوع سـالمندی در کشـور، گفـت: در حـال حاضـر، در بسـیاری 
از برنامه ریزی هـای صـورت پذیرفتـه بـرای موضـوع سـالمندی جمعیـت، گـروه مخاطب 
افـراد ۶۰ سـال بـه باال )یعنـی جمعیت سـالمند( در نظر گرفته شـده اند. ضمـن تاکید بر 
ضـرورت و اهمیـت ایـن برنامه هـا بـرای این گـروه جمعیتـی، نبایـد فراموش کـرد که بر 
اسـاس نـرخ رشـد جمعیتـی در ایران، وقـوع بحـران سـالمندی جمعیت در کشـور که از 
آن بعضـاً بـه سـونامی سـالمندی جمعیـت یاد می شـود، در سـال ۱۴2۰ شمسـی متصور 
اسـت، بنابرایـن بـا هـدف برنامه ریـزی موثرتـر، جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید 
بهشـتی رویکـرد نوآورانـه ای را بـه ایـن موضوع اتخـاذ کرده و گـروه مخاطـب برنامه های 

خـود، گـروه سـنی باالتـر از 3۵ سـال در نظر گرفته اسـت.
حمـزه زاده ادامه داد: جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی شـهید بهشـتی که طی سـنوات 
گذشـته مفتخـر بـه مشـارکت مؤثـر در طراحـی و اجـرای پروژه هـای علمـی و اجرایـی 
در حوزه هـای مختلـف مرتبـط بـا سـامت سـالمندی در کشـور بـوده و گنجینـه ای از 
تجربیـات علمـی و عملـی در ایـن حـوزه را بـه همـراه دارد، بـا رویکـردی نوآورانـه بـه 
موضـوع سـالمندی بـا هـدف »سـالمندی سـالم، فعـال و خـود مراقـب« و بهره منـدی از 
اسـاتید، متخصصـان و صاحب نظران دانشـگاهی اقدام بـه طراحی و برنامه ریـزی به منظور 
راه انـدازی »شـبکه ملـی پیشـگیری، پایش و ارتقاء سـامت سـالمندی« در کشـور کرده 

ست. ا
نـوآوری  زیسـت بوم  در  موجـود  اجرایـی  و  علمـی  پتانسـیل های  بـه  اشـاره  بـا  وی 
و  نخبـه، متخصـص  نیروهـای  از  بهره منـدی جهاددانشـگاهی  جهاددانشـگاهی، گفـت: 
و  پژوهشـکده ها  پژوهشـگاه ها،  واحدهـا،  سـازمان ها،  از  نظام یافتـه  شـبکه ای  توانمنـد؛ 
مراکـز علمـی در سـطح کشـور؛ فناوری هـای نویـن تشـخیصی و درمانی؛ زیرسـاخت های 
علمـی و فناورانـه بـه روز؛ ارتباطـات علمـی در عرصـه ملـی و بین المللی و از همـه مهم تر 
عظمـی راسـخ و اراده ای جهـادی، همـواره عوامـل اصلـی ضامـن موفقیت و دسـتیابی به 

قله هـای رفیـع علمـی در ایـن نهـاد انقابـی بـوده اسـت.
حمـــزه زاده بـــا بیـــان این کـــه اجـــرای پـــروژه نوآورانـــه »شـــبکه ملـــی 
ـــای کان  ـــتای ماموریت ه ـــالمندی« در راس ـــامت س ـــاء س ـــش و ارتق ـــگیری، پای پیش
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی قـــرار دارد، افـــزود: اجـــرای ایـــن 
پـــروژه بـــا محوریـــت جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی در کشـــور، 
ـــونامی  ـــا س ـــه ب ـــگاهی در مواجه ـــد جهاددانش ـــر و کارآم ـــش مؤث ـــای نق ـــر ایف ـــاوه ب ع
ـــتقیم در  ـــتقیم و غیرمس ـــتغال مس ـــاد اش ـــه ایج ـــران، زمین ـــت در ای ـــالمندی جمعی س
ــیار  ــز بسـ ــث نیـ ــن حیـ ــه از ایـ ــد کـ ــم می کنـ ــور را فراهـ ــتان های کشـ ــام اسـ تمـ

ــت. ــه اسـ ــمند و قابل توجـ ارزشـ

■□■

جهاددانشگاهی
 بازوی توانمند تحقق طرح های 

علمی و فناورانه است

علی احمدی زاده رییس جهاددانشگاهی بوشهر گفت: این نهاد انقابی بازوی 
توانمند تحقق طرح های علمی و فناورانه است که توجه به تخصیص اعتبارات در 

عرصه های گوناگون این نهاد یک ضرورت است.
واحـد  آخریـن  به عنـوان  بوشـهر  کـرد: جهاددانشـگاهی  اظهـار  زاده  احمـدی  علـی 
دانشـگاهی کشـور در تیرمـاه ۱3۹۶ فعالیـت خـود را آغاز کـرد. این نهـاد در روزگاری در 
اسـتان راه انـدازی شـد کـه بحـث فنـاوری در آن بیـش از هر زمانـی دیگری مـورد توجه 
بـود. البتـه ایـن تأخیـر 3۷ سـاله موجب دشـوار شـدن کار شـد و ما تـاش کردیـم تا با 

سـرعت بـه شـبکه توسـعه ای جهاددانشـگاهی متصل شـویم.
وی بـا اشـاره حوزه هـای فعالیت این نهـاد در اسـتان تصریح کرد: جهاددانشـگاهی در 
چهـار حـوزه تخصصـی فعالیـت می کند که شـامل آمـوزش و پژوهـش، کارآفرینـی، امور 
فرهنگـی و اقتصـاد دانش بنیـان می شـود. البتـه تـاش می کنیـم کـه همـه ایـن حوزه ها 
بـه سـمت حـوزه فرهنـگ و آمـوزش سـوق داده شـود. بـا توجـه به انتخـاب نامـی که از 
سـوی مقـام معظـم رهبـری بـرای امسـال تعییـن شـد، ما درصـدد هسـتیم بـا توجه به 
سـبقه فنـاوری در اسـتان، تأسـیس چنـد شـرکت دانش بنیـان را به ویژه در حـوزه آبزیان 

تا آخر سـال داشـته باشـیم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه این کـه مـا مصمـم هسـتیم تـا بـا اسـتفاده از 
تکنولـوژی و فنـاوری در حوزه هـای نفت و گاز و آبزی پروری دسـتاوردهای بزرگی داشـته 
باشـیم، افـزود:، چـون اسـتان بوشـهر هـم در بعـد زیسـت فناورانه و هـم در حـوزه نفت و 
گاز ظرفیت هـای بالقـوه ای در خـود جـای داده، از ایـن رو، مـا در این راسـتا دو طرح ملی 
فناورانـه را در دسـتور کار داریـم کـه یکـی طـرح تولید و کسـب دانش فنـی و تکنولوژی 
بچـه ماهـی سـی باس اسـت که به صـورت پایلـوت در حال تولیـد این تکنولوژی هسـتیم. 
خوشـبختانه در ایـن زمینـه اتفاقـات خوبـی افتـاده و امیدوار هسـتیم که این فنـاوری را 
امسـال بـرای اولیـن بـار در کشـور بومی سـازی کنیم. طـرح دیگر، فنـاوری تولیـد غذای 
زنـده آبزیـان دریایـی اسـت کـه از فناوری هـای مـورد نیـاز کشـور بـرای حفـظ امنیـت 
غذایـی اسـت. مـا بایسـتی در زمینـه تولیـد گوشـت )قرمـز و سـفید( در کشـور صاحـب 
تکنولوژی شـویم. تکنولوژی تولید گوشـت در شـرق آسـیا، اسـترالیا و کشـورهای اروپایی 
وجـود دارد. متاسـفانه ایـن تکنولـوژی در کشـور ما وجود نداشـته و االن به دنبال کسـب 

هستیم. آن 
احمـدی زاده بـا بیـان این کـه ایـن نهاد به صـورت جدی در حـوزه آمـوزش و پژوهش 
بـه دنبـال اتخـاذ سیاسـت تولیـد فنـاوری در توسـعه خدمـات تخصصی اسـت کـه از دو 
سـال پیـش در ایـن زمینـه کار خود را آغـاز کرده ایم، گفت: در این راسـتا، اجـرای فرایند 
تدویـن دانـش فنـی و خـط تولید انبـوه انواع محصـوالت اسـتراتژیک و دانش بنیـان را در 
حـوزه آبزیـان در شـهرک دانش بنیـان دلـوار در دسـتور کار داریم که این پـروژه االن ۴۰ 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته و 3۰ میلیـارد تومـان بـرای تکمیـل آن مصـوب شـده 

اسـت و در هفتـه دولـت سـال آینده بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.
بـه گفتـه وی، در حـوزه صنعت نفـت و گاز هم دارد اتفاقات خوبـی می افتد و امیدوارم 
مـورد حمایـت قـرار بگیریـم و بتوانیـم تکنولوژی هایی که در ایـن حوزه مورد نیاز اسـت، 
احصـا کنیـم. تولیـد بـازوی بارگیـری نفـت خـام در جزیـره خـارگ یکـی از پروژه هـای 
بسـیار مهـم ما اسـت و مشـابه این کارهـا را در پارس جنوبـی انجام دادیـم و امیدوارم که 
بـا حمایـت شـرکت نفـت فـات قاره و سـازمان انـرژی اقتصـادی پـارس جنوبـی بتوانیم 
در آینـده نزدیـک تکنولـوژی تولیـد قطعات مـورد نیاز صنایـع نفـت و گاز را تولید کنیم.
وی در بخشـی دیگـری از صحبت هـای خود بـه مهم ترین اقدامات این نهـاد در دوران 
کرونـا اشـاره و تصریـح کرد: تولید ماسـک و گان، راه اندازی دومین آزمایشـگاه تشـخیص 
ویـروس کوویـد ۱۹ در اسـتان بـا تعرفـه دولتـی و راه انـدازی ۸ مرکـز واکسیناسـیون در 
شـهرهای دشتسـتان، دشـتی و بوشـهر سـه کار مهمـی بود کـه هم زمان بـا فراگیری این 
ویـروس در اسـتان انجـام دادیم کـه در مراکز واکسیناسـیون جهاددانشـگاهی در اسـتان 

در مجمـوع ۱2۰ هزار نفر واکسـینه شـدند.
رییـس جهاددانشـگاهی بوشـهر همچنیـن بـه دیگـر اقـدام جهاددانشـگاهی در حوزه 
پزشـکی بـه راه انـدازی آزمایشـگاه ژنتیـک اشـاره کـرد و یـادآور شـد: مـا تنهـا اسـتانی 
هسـتیم کـه از داشـتن آزمایشـگاه ژنتیـک بی بهـره اسـت. خوشـبختانه با تأمیـن بودجه 
راه انـدازی آن هـم از محـل اسـتانی و هـم ملی، تجهیـزات و دسـتگاه های این آزمایشـگاه 
خریـداری شـد کـه برخـی این دسـتگاه ها را کـه تخصصی هسـتند، از خارج کشـور تهیه 
کردیـم. ایـن امر باعث شـد که وقفـه ای در راه اندازی این آزمایشـگاه ایجاد شـود. در حال 
حاضـر ایـن آزمایشـگاه در حال سـکوبندی اسـت کـه با همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی 

بـه زودی راه اندازی خواهد شـد.
احمـدی زاده بـا تاکیـد بـر این کـه مـا از جملـه اسـتان هایی هسـتیم کـه در حـوزه 
بـاروری و درمـان سـرطان عقب افتادگی هایـی را داریـم کـه می تـوان آن را بـا راه انـدازی 
مراکـز درمانـی تخصصـی جبـران کرد، گفـت: ما ایـن آمادگـی را داریم که هـم در حوزه 
درمـان نابـاروری و هـم درمـان سـرطان پسـتان کـه بسـیار شـایع شـده، قـدم برداریـم. 
خوشـبختانه در حـوزه راه انـدازی مرکـز تخصصـی نابـاروری در اسـتان، مسـئوالن بـه ما 
قـول داده انـد کـه اعتبـاری را از محـل مسـئولیت های اجتماعـی اختصـاص بدهنـد کـه 

بـا راه انـدازی ایـن مرکـز یکـی از خواسـته های به حـق مـردم اسـتان محقق خواهد شـد.
بـه گفتـه احمدی زاده، جهاددانشـگاهی در سـال جـاری بر ضرورت گسـترش رویکرد 
فناورانـه در حـوزه آمـوزش عالـی تاکیـد دارد؛ یعنـی آموزش هـای ایـن نهـاد مبتنـی بـر 
پژوهـش و فنـاوری اسـت. در ایـن راسـتا برای اولیـن بار مجوز آمـوزش پزشـکی را برای 
دانشـگاه علمـی- کاربـردی جهاددانشـگاهی گرفته ایـم. همچنیـن تدویـن چنـد سـند 
باالدسـتی اسـتان را کـه افـق 2۰ سـاله اسـتان را ترسـیم می کنـد، انجام دادیـم که یکی 

از آن هـا بازنگـری سـند آمایش سـرزمین اسـتان بود.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـا اشـاره بـه مهم تریـن دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی 
بـرای اسـتان گفـت: راه انـدازی بانـک خـون بنـد نـاف رویـان، ایجـاد حـدود چهـار هزار 
شـغل پایـدار، پـرورش 2۰۰ کمـک بهیـار، پرورش دسـتیار دندان پزشـک و نسـخه خوان 
در داروخانه هـا و امـداد اورژانـس گـر، اجـرای طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی، کسـب 
رتبـه برتـر کشـور در حـوزه پژوهش و فنـاوری، راه اندازی آزمایشـگاه ویروس شناسـی و... 

از مهم تریـن دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی بـرای توسـعه اسـتان بوده اسـت.
جهاددانشـگاهی  اصلـی  وظایـف  از  یکـی  را  فرهنگـی  امـور  توسـعه  زاده  احمـدی 
دانسـت و گفـت: همان طـور کـه می دانیـد جهاددانشـگاهی یـک نهـاد فرهنگـی اسـت 
کـه خوشـبختانه در همـه حـوزه فرهنگـی برنامه هـای متنوعـی را اجرایی کرده اسـت که 
از جملـه آن هـا می تـوان به بزرگداشـت سـردار سـرافراز اسـام شـهید قاسـم سـلیمانی، 
طـرح   ۶۰ از  بیـش  انجـام  شـعر،  شـب  برگـزاری  خلیج فـارس،  بین المللـی  همایـش 
نظرسـنجی، مسـابقات مناظراتـی دانشـجویان و... اشـاره کـرد کـه بـا همـکاری حـوزه و 

دانشـگاه برگـزار شـده اند.
وی افـزود: در ایـن چنـد سـال توانسـته جهاددانشـگاهی اسـتان بوشـهر توانسـته بـا 
حـوزه و دانشـگاه تعامـل خوبـی داشـته باشـد و، امـا شـاخص ترین اقـدام فرهنگـی کـه 
جهاددانشـگاهی در سـال جـاری ایـن اسـت که پذیـرای دبیرخانـه روز ملـی خلیج فارس 
بـرای نخسـتین بار در اسـتان شـده اسـت و موفق شـده کـه دبیرخانه این رویـداد بزرگ 

را از تهـران بـه بوشـهر انتقـال بدهد.

■□■

تالش جهاددانشگاهی
 برای روایت دستاوردهای

 حوزه صنعتی و فناوری
 با برگزاری جشنواره »فردا«

جهاددانشگاهی  کرد:  اظهار  هنر  جهاددانشگاهی  رییس  رشیدی  بهزاد 
برای روایت  با برگزاری جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی در تاش  هنر 
دستاوردهای ایران در حوزه های صنعتی و فناوری است و سعی می کند صنعتگران 
و هنرمندان و شرکت های دانش بنیان را به یکدیگر نزدیک کند که این امر با تولید 
روند  از  هنری  و  تبلیغاتی  ثبت عکس های صنعتی،  یا  و  به شکل مستند  آثاری 

تولیدات صنعتی و تجارب مدیریتی در حوزه صنعت و فناوری انجام می شود.
رییـس جهاددانشـگاهی هنـر گفـت: جهاددانشـگاهی در ابتـدای دهـه پنجـم فعالیت 

خـود، همسـو بـا بیانیـه گام دوم انقـاب و بـر اسـاس تجربه هـای ارزشـمند چهـار دهـه 
گذشـته، در آسـتانه تحول در سـاختارها و سـاز و کار اداره اش قرار گرفته اسـت که باید 

از ایـن فرصـت تاریخـی حداکثـر اسـتفاده را ببرد.
رییـس جهاددانشـگاهی هنـر با تاکید بـر اینکه اصلی تریـن مأموریت جهاددانشـگاهی 
در حـوزه فرهنـگ و دانشـگاه اسـت، گفـت: هنـر بخـش بسـیار مهمـی از فرهنگ اسـت 
و امـروزه یکـی از مهم تریـن ابزارهـای پیـش برنـده و تقویـت کننـده فرهنـگ و فعالیـت 

اسـت. فرهنگی 
وی تصریـح کـرد: مدیریت فرهنگی امروز کشـور بایـد بداند که فعالیت هـای فرهنگی، 

بـدون جـاری بـودن هنـر در آن، فعالیت هایی ناقص و کم اثر اسـت.
رشـیدی بـا اشـاره بـه نقـش فرهنگـی و هنـری جهاددانشـگاهی، گفـت: در طول ۴2 
سـال گذشـته بسـیاری از فعالیت هـای هنـری به ویـژه در سـطح دانشـگاه ها، حاصـل کار 
اعضـای جـوان جهاددانشـگاهی بـوده اسـت؛ اما ایـن فعالیت ها همیشـه و در طـول زمان 

از یـک رونـد متناسـب، روبـه رشـد و هماهنگ برخـوردار نبوده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی هنـر ادامـه داد: بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه ضرورتـی که 
در جهاددانشـگاهی هنـر احسـاس کردیـم، در قالـب یـک طـرح مطالعاتـی فرهنگـی 
مصـوب معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی، در طـول سـال ۱۴۰۰ فعالیت هـای هنـری 
جهاددانشـگاهی در ۴ دهـه گذشـته را مـورد بازخوانی و بررسـی قرار داده ایم و بر اسـاس 
ضرورت هـای جامعـه امـروز، پیش نویـس نقشـه راه جهاددانشـگاهی در عرصـه هنـر تهیه 

و آمـاده رونمایی شـده اسـت.
ایـن مطالعـه در قالـب نشسـت ها و مصاحبه هایـی بـا افـراد هنرشـناس، هنرمنـد و 
مرتبـط بـا هنر کـه با فعالیت هـا و اهداف جهاددانشـگاهی از نزدیک آشـنا هسـتند، برای 
بازتعریـف مأموریـت جهاددانشـگاهی در حـوزه هنـر انجـام شـده و بعد از تصویـب، از آن 
رونمایـی خواهـد شـد تا مبنـای برنامه ریزی هـای فرهنگی جهاددانشـگاهی قـرار گرفته و 

به ویـژه در برنامه هـای توسـعه ای آن، قـرار گیـرد.
قابلیت هـای آن، در دوره جدیـد در  از  اسـتفاده  و  امیـدواری کـرد: هنـر  ابـراز  وی 
جهاددانشـگاهی بیشـتر مـورد توجـه و اولویـت قـرار گیـرد و شـاهد شـکوفایی طرح های 

نوآورانـه در عرصـه هنـر باشـیم.
رییـس جهاددانشـگاهی هنـر گفـت: کمـک به رشـد و پـرورش نخبگان جـوان و مهیا 
کـردن آن هـا بـرای بـازار کار، یکـی از نیازهـای کشـور اسـت کـه جهاددانشـگاهی هـم 
تجـارب ارزنـده ای در ایـن خصـوص دارد و هـم می توانـد از ایـن پـس به عنـوان یکـی از 

ماموریت هـای اصلـی خـود، روی آن تمرکـز کنـد.
و تجـارب  الگـوی فرهنـگ و مدیریـت جهـادی  بـاالی  بـه ظرفیـت  اشـاره  بـا  وی 
جهاددانشـگاهی در پـرورش نیـرو و مدیـر بـرای کشـور، اظهـار کـرد: مدیرانـی کـه در 
حـال حاضـر در عرصـه ای از کشـور در حـال خدمت هسـتند، همـواره یکـی از افتخارات 
خـود را همـکاری در جهاددانشـگاهی عنوان می کننـد. جهاددانشـگاهی می تواند در قالب 
یـک مجموعـه برنامـه سـاختارمند، دانشـجویان را از ابتـدا، در کنـار درس و دانشـگاه و 
تحصیـل، در محیطـی فرهنگـی و تخصصـی و همسـو بـا اهـداف انقابـی بـه کار بگیرد و 
کمـک کنـد دانشـجویان تجربـه، دانـش و جسـارت ورود بـه عرصـه کار و زندگـی را پیدا 
کننـد و هم زمـان بـا فارغ التحصیلی، بـه فردی توانمند، نـوآور و آماده بـرای کار و خدمت 

شـوند. تبدیل 
رشـیدی افـزود: البتـه ایـن کار بـه تجربـه بـاال و صعه صـدر زیـادی از سـوی مدیران 
جهاددانشـگاهی نیـاز دارد و الزم اسـت امکانـات و بودجه هـای الزم بـرای ایـن کار نیز در 

اختیـار ایـن نهاد قـرار گیرد.
بـا تشـریح فعالیت هـای جهاددانشـگاهی هنـر در حـوزه  ادامـه  بهـزاد رشـیدی در 
فرهنگـی، تصریـح کـرد: یکـی از فعالیت هـای مهـم معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی 
هنـر تشـکیل شـعبه سـازمان دانشـجویان در دانشـگاه هنـر بـوده اسـت کـه بـا همکاری 
مدیـران و دانشـجویانی از ایـن دانشـگاه، انجام می شـود. برنامه هایی ماننـد تولید محتوای 
دانشـجویی بـرای اسـتفاده در فضـای مجازی، معرفـی آثار هنـری دانشـجویان، برگزاری 
جلسـات بحـث و نقـد و بررسـی کتاب هـای تخصصـی هنر از جملـه برنامه هـای این دفتر 
اسـت کـه بـا هـدف افزایـش آگاهـی و ایجـاد شـور و نشـاط در بیـن دانشـجویان دنبـال 

می شـود.
بـا  هدفمنـد  محتـوای  تولیـد  بـرای  دانشـجویی  گروه هـای  سـاماندهی  گفـت:  وی 
محوریـت سـبک زندگـی دانشـجویی، از برنامه های فرهنگی شـعبه سـازمان دانشـجویان 

جهاددانشـگاهی هنـر در سـال جـاری بـوده اسـت.
وی در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود، گفـت: رویکـرد جهاددانشـگاهی هنـر، 
آموزشـی،  فعالیت هـای  در  هنـر  دانشـگاه  دانش آموختـگان  و  دانشـجویان  از  اسـتفاده 
پژوهـش، خدماتـی و فرهنگـی اسـت و خوشـبختانه با تاش همـکاران واحـد، برنامه های 

متنوعـی در حـال اجرا اسـت.
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــت فرهنگـ ــا در معاونـ ــاش مـ ــرد: تـ ــد کـ ــیدی تاکیـ رشـ
هنـــر ایـــن اســـت کـــه در قالـــب برنامه هایـــی همچـــون جشـــنواره ملـــی فیلـــم و 
عکـــس فنـــاوری و صنعتـــی »فـــردا«، جشـــنواره ملـــی مـــد و لبـــاس دانشـــجویی 
ـــگاه  ـــنا در دانش ـــزاری ایس ـــر خبرگ ـــوش، دفت ـــن پ ـــش ت ـــی نق ـــنواره مل ـــا«، جش »دیب
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ــازمان دانشـــجویان شـــعبه هنـــر و دفتـــر مطالعـــات فرهنگـــی فرصـــت  ــر، سـ هنـ
ـــاط  ـــور و نش ـــه ش ـــرده و ب ـــم ک ـــارت را فراه ـــوآوری و مه ـــه، ن ـــش، تجرب ـــادل دان تب
دانشـــجویان و تعالـــی جوانـــان و کشـــف اســـتعدادها و پـــرورش نیروهـــای جـــوان و 
ـــتغال  ـــاوری و اش ـــت بوم فن ـــب وکار و زیس ـــای کس ـــا فض ـــان ب ـــازی جوان ـــه؛ آشناس نخب

کمـــک کنیـــم.

رابطه هنر و صنعت و فناوری
رییـــس جهاددانشـــگاهی هنـــر بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه اغلـــب فعالیت هـــای 
ـــی شـــده  ـــت و فنـــاوری طراح ـــر و صنع ـــن هن ـــاط بی ـــرد ارتب ـــا رویک ـــد ب ـــن واح ای
ـــر  ـــی ب ـــت طراح ـــا محوری ـــوش، ب ـــن پ ـــش ت ـــی نق ـــنواره مل ـــه داد: جش ـــت، ادام اس
روی لبـــاس و بـــا تـــاش بـــرای الگوســـازی و ترویـــج نقش هـــای ایرانـــی متناســـب 
ـــا  ـــر زیب ـــق تصاوی ـــه خل ـــوان ب ـــدان ج ـــب هنرمن ـــه و ترغی ـــاز جامع ـــگ و نی ـــا فرهن ب
بـــر روی تـــن پـــوش کـــه تـــا کنـــون ۸ دوره آن در ســـطح ملـــی و بـــا مشـــارکت 
ــه  ــده، از جملـ ــزار شـ ــوزه برگـ ــه ایـــن حـ ــد بـ هنرمنـــدان و دانشـــجویان عاقه منـ
برنامه هایـــی اســـت کـــه قـــرار اســـت نهمیـــن دوره آن بـــا اســـتفاده از نظـــرات و 
همراهـــی پیشکســـوتان و متخصصـــان حـــوزه مـــد و لبـــاس، در ســـال جـــاری بـــا 
ـــر  ـــم ب ـــی مه ـــا تغییرات ـــی و ب ـــز صنعت ـــجو و مراک ـــن دانش ـــاط بی ـــراری ارتب ـــدف برق ه

ـــود. ـــزار ش ـــه برگ ـــی جامع ـــاز کنون ـــاس نی اس
ـــن  ـــت: در ای ـــا" گف ـــاس "دیب ـــد و لب ـــی م ـــنواره مل ـــورد جش ـــن در م وی همچنی
ـــازار روز  ـــاز ب ـــه نی ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــور ک ـــوان کش ـــان ج ـــالی طراح ـــار ارس ـــنواره آث جش
ـــی و  ـــورد ارزیاب ـــران م ـــاک ای ـــدگان پوش ـــط تولیدکنن ـــوند، توس ـــه می ش ـــاک تهی پوش
ـــای  ـــه واحده ـــان ب ـــب، طراح ـــای منتخ ـــاب طرح ه ـــس از انتخ ـــه و پ ـــرار گرفت داوری ق
ـــل  ـــه مراح ـــود در کلی ـــار خ ـــد آث ـــرای تولی ـــده و ب ـــوت ش ـــاک دع ـــد پوش ـــی تولی صنعت
ــذب  ــاک جـ ــت پوشـ ــًا در صنعـ ــد و عمـ ــور می یابنـ ــدی حضـ ــای تولیـ در واحدهـ

می شـــوند.
ـــس  ـــم و عک ـــنواره فیل ـــزاری جش ـــا برگ ـــر ب ـــگاهی هن ـــت: جهاددانش ـــیدی گف رش
فنـــاوری و صنعتـــی در تـــاش بـــرای روایـــت دســـتاوردهای ایـــران در حوزه هـــای 
و  هنرمنـــدان  و  و ســـعی می کنـــد صنعتگـــران  اســـت  فنـــاوری  و  صنعتـــی 
ـــد  ـــا تولی ـــر ب ـــن ام ـــه ای ـــد ک ـــک کن ـــر نزدی ـــه یکدیگ ـــان را ب ـــرکت های دانش بنی ش
ـــری از  ـــی و هن ـــی، تبلیغات ـــای صنعت ـــت عکس ه ـــا ثب ـــتند و ی ـــکل مس ـــه ش ـــاری ب آث
ـــام  ـــاوری انج ـــت و فن ـــوزه صنع ـــی در ح ـــارب مدیریت ـــی و تج ـــدات صنعت ـــد تولی رون

می شـــود.
ــال  ــر در حـ ــال حاضـ ــزود: در حـ ــه افـ ــر در ادامـ ــگاهی هنـ ــس جهاددانشـ رییـ
ـــردا« هســـتیم  ـــی »ف ـــاوری و صنعت ـــم و عکـــس فن ـــزاری دوره ششـــم جشـــنواره فیل برگ
ـــاوری  ـــات فن ـــا موضوع ـــم و عکـــس ب ـــد فیل ـــی تولی ـــامانه الکترونیک ـــن دوره از س و در ای
ـــان  ـــرکت های دانش بنی ـــران و ش ـــت گ ـــا صنع ـــری ب ـــه هن ـــاط جامع ـــی و ارتب و صنعت

ـــرد. ـــم ک ـــی خواهی رونمای

 توسعه فعالیت های
 "مرکز مستندسازی دانش فناوری"

رییـــس جهاددانشـــگاهی هنـــر در ادامـــه بـــا تشـــریح فعالیت هـــای مرکـــز 
ــازی و  ــه فیلم سـ ــر در زمینـ ــگاهی هنـ ــاوری جهاددانشـ ــش فنـ ــازی دانـ مستندسـ
ـــش از  ـــر بی ـــه اخی ـــک ده ـــز در ی ـــن مرک ـــت: در ای ـــی، گف ـــی و تبلیغات ـــی صنعت عکاس
ـــده و  ـــاخته ش ـــزر س ـــگ و تی ـــی، نماهن ـــتانی، پویانمای ـــم مســـتند، داس ـــوان فیل 3۰۰ عن
ـــگاه ها  ـــع، دانش ـــازمان ها، صنای ـــرای س ـــی ب ـــی و تبلیغات ـــس صنعت ـــوان عک ـــا عن صده

ــت. ــده اسـ ــد شـ ــان تولیـ ــرکت های دانش بنیـ و شـ
ـــاد  ـــور، ایج ـــی کش ـــاوری و صنعت ـــی، فن ـــرفت های علم ـــه پیش ـــت هنرمندان وی روای
امیـــد و خودبـــاوری در جوانـــان، ثبـــت و انتقـــال دانـــش و تجربه هـــای مدیریتـــی، 
معرفـــی و نمایـــش خدمـــات، دســـتاوردها و توانمندی هـــای ایرانـــی را نتیجـــه کار 
ایـــن مرکـــز دانســـت و بیـــان کـــرد: ســـاخت مســـتندهای معرفـــی دانشـــگاه های 
ـــر  ـــر، از دیگ ـــد دانشـــگاه دیگ ـــوم بهزیســـتی و چن ـــت، عل ـــم و صنع ـــی شـــریف، عل صنعت

فعالیت هـــای مرکـــز مستندســـازی جهاددانشـــگاهی هنـــر در ســـال ۱۴۰۱ اســـت.
بهـــزاد رشـــیدی بـــا اشـــاره بـــه کارکـــرد فرهنگـــی و تخصصـــی مستندســـازی 
تصویـــری دســـتاوردهای علمـــی، فناورانـــه و پژوهشـــی مجموعـــه جهاددانشـــگاهی، 
ـــگاهی  ـــاوری جهاددانش ـــش فن ـــازی دان ـــز مستندس ـــای مرک ـــر فعالیت ه ـــزود: از دیگ اف
ـــم  ـــف فیل ـــای مختل ـــوان گونه ه ـــدود ۵۰ عن ـــاخت ح ـــر س ـــال اخی ـــد س ـــر در چن هن
ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــز انج ـــن مرک ـــگاهی در ای ـــاخص جهاددانش ـــتاوردهای ش ـــی دس معرف
ـــتاوردهای  ـــی و دس ـــش بوم ـــی از دان ـــا بخش ـــن فیلم ه ـــک از ای ـــه داد: هری وی ادام
ــه، باعـــث  ــال دانـــش و تجربـ ــن انتقـ ــد و ضمـ ــگاهی را روایـــت می کننـ جهاددانشـ
ـــث،  ـــن حی ـــه از ای ـــود ک ـــد ب ـــی خواه ـــر ایران ـــار ه ـــرور و افتخ ـــاوری، غ ـــاد خودب ایج

ــود. ــز قلمـــداد می شـ ــوان یـــک کار فرهنگـــی نیـ به عنـ

آموزش تخصصی و کارآفرینی
 در عرصه هنر

رشـــیدی در ادامـــه بـــه فعالیت هـــای آموزشـــی جهاددانشـــگاهی هنـــر پرداخـــت 
و گفـــت: رویکـــرد مرکـــز آموزش هـــای تخصصـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی هنـــر 
ــارت محـــور رشـــته های هنـــری تخصصـــی و کاربـــردی و هدایـــت و  آمـــوزش مهـ
ترغیـــب جوانـــان و دانشـــجویان بـــه ســـمت بـــازار و کارآفرینـــی اســـت و تـــاش 
ـــازار  ـــاز ب ـــا نی ـــب ب ـــردی و متناس ـــًا کارب ـــی، کام ـــای آموزش ـــت دوره ه ـــود ماهی می ش

ـــد. باش
ـــوزش  ـــد آم ـــای جدی ـــتفاده از الگوه ـــه روز، اس ـــی ب ـــرفصل های آموزش ـــزود: س وی اف
هنـــر، بهره گیـــری از اســـتادان و هنرمنـــدان برجســـته کشـــور و هزینه هـــای پائیـــن 

دوره هـــا از جملـــه مزیت هـــای آمـــوزش در جهاددانشـــگاهی هنـــر اســـت.
ـــی  ـــای تخصص ـــا و دوره ه ـــو در کاس ه ـــدود ۴۰۰۰ هنرج ـــال ح ـــر س ـــت: ه وی گف
و کاربـــردی جهاددانشـــگاهی هنـــر شـــرکت کـــرده و مهارت هـــای الزم در حداقـــل 

ــد. ــب می کننـ ــری را کسـ ــته هنـ یک رشـ

تغییر ساختار مرکز خدمات تخصصی 
هنرهای کاربردی

رشـــیدی در ادامـــه گفـــت: بـــا توجـــه بـــه تجربه هـــای کسب شـــده در زمینـــه 
ـــر  ـــردی" را تغیی ـــای کارب ـــی هنره ـــات تخصص ـــز خدم ـــاختار "مرک ـــری، س ـــات هن خدم
ـــک و  ـــی و گرافی ـــای »طراح ـــاً در زمینه ه ـــز، صرف ـــن مرک ـــس ای ـــن پ ـــم و از ای داده ای
خدمـــات برنـــد« و »صنایع دســـتی و طراحـــی و ســـاخت هدایـــای هنـــری نفیـــس« 

خدمـــات تخصصـــی، پژوهشـــی و مشـــاوره ارایـــه می کنـــد.
وی ادامـــه داد: یکـــی از کارهـــای شـــاخص ایـــن مرکـــز در ســـال گذشـــته، 
ــکاری  ــا همـ ــرای آن بـ ــن و اجـ ــفر ایمـ ــان سـ ــی همراهـ ــش ملـ ــی پویـ طراحـ
ـــن  ـــفند ۱۴۰۰ و فروردی ـــور در اس ـــاده ای کش ـــل ج ـــداری و حمل ونق ـــازمان راه س
ــرا شـــد. ایـــن برنامـــه در 2۵ مجتمـــع  ۱۴۰۱ بـــود کـــه در ســـطح کشـــور اجـ
ـــزار  ـــور برگ ـــر کش ـــر خط ـــردد و پ ـــر ت ـــاده ای پ ـــای ج ـــی در محوره ـــات رفاه خدم
شـــد. ایـــده پـــردازی و طراحـــی پویـــش، برنامه ریـــزی اجـــرای پویـــش، تولیـــد 
بیـــش از ۵۰ عنـــوان محتـــوای تصویـــری آمـــوزش دهنـــده و فرهنگ ســـاز، 
ـــی  ـــش و طراح ـــزاری پوی ـــای برگ ـــی فضاه ـــاده ای، طراح ـــای ج ـــی بیلبورده طراح
ــن  ــر در ایـ ــگاهی هنـ ــای جهاددانشـ ــه فعالیت هـ ــین از جملـ ــفره های هفت سـ سـ

پویـــش ملـــی بـــود.

هنرهای نمایشی کاربردی
 در خدمت نیازهای کشور

ـــه تدویـــن و بومی ســـازی  ـــا اعـــام ایـــن خبـــر کـــه طـــرح فناوران رشـــیدی در ادامـــه ب
ـــون  ـــای گوناگ ـــرداری از قابلیت ه ـــردی و بهره ب ـــی کارب ـــای نمایش ـــی هنره ـــش فن دان
ـــا نیازهـــای جامعـــه در زمســـتان ســـال ۱۴۰۰  ـــردی متناســـب ب هنرهـــای نمایشـــی کارب
ـــرد:  ـــان ک ـــت پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی رســـید، بی ـــت و معاون ـــس وق ـــب ریی ـــه تصوی ب
در قالـــب ایـــن طـــرح فناورانـــه در نظـــر اســـت زمینـــه رشـــد و توســـعه هنرهـــای 
ـــر  ـــی، تئات ـــی و تربیت ـــر تعلیم ـــان تئات ـــده و در ۶ دپارتم ـــم ش ـــردی فراه ـــی کارب نمایش
ـــودکان  ـــاق ک ـــر خ ـــراث و تئات ـــر می ـــات، تئات ـــر اجتماع ـــورایی، تئات ـــر ش ـــی، تئات درمان

ـــردازد. ـــی بپ ـــی و آموزش ـــی، پژوهش ـــات تخصص ـــه خدم ـــه ارای ب
ـــدی  ـــارت و توانمن ـــاء مه ـــن دوره ارتق ـــزاری اولی ـــر برگ ـــگاهی هن ـــس جهاددانش ریی
ـــارت  ـــی مه ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــکاری در برگ ـــران، هم ـــاک ته ـــندگان پوش فروش
ــاح کارگاه  ــدازی و افتتـ ــا، راه انـ ــیب دیده از کرونـ ــرای کســـب وکارهای آسـ ــور بـ محـ
ـــی از  ـــگاه تخصص ـــد نمایش ـــزاری چن ـــاس، برگ ـــت لب ـــی و دوخ ـــد طراح ـــی جدی تخصص
جملـــه نمایشـــگاه گروهـــی آثـــار هنرجویـــان رشـــته مجسمه ســـازی و ده هـــا کارگاه 
ـــاپ  ـــو، چ ـــای آلترناتی ـــت ه ـــژه و پخ ـــای وی ـــه تکنیک ه ـــی از جمل ـــی تخصص آموزش
ـــوان،  ـــودک و نوج ـــی ک ـــت جنس ـــی، تربی ـــای آپارتمان ـــرامیک، بازی ه ـــیلک روی س س
ـــی  ـــای آموزش ـــر برنامه ه ـــاری و... را از دیگ ـــبک تج ـــه س ـــلوار ب ـــت ش ـــازی و دوخ الگوس

ـــرد. ـــوان ک ـــد عن ـــن واح ای
ــاق«،  ــدی »نمایـــش خـ ــه ۶ جلـ ــدد مجموعـ ــار مجـ ــان انتشـ ــیدی در پایـ رشـ
ـــن از تمرینـــات نمایـــش خـــاق« تألیـــف و انتشـــار  تألیـــف و انتشـــار کتـــاب »2۰۷ تمری
کتـــاب »صنعـــت ســـینما در عصـــر همه گیـــری کرونـــا«، تولیـــد و تدویـــن فیلـــم 
ــتاوردهای  ــا و دسـ ــگاه توانمندی هـ ــال در نمایشـ ــور فعـ ــتان شکســـت«، حضـ »داسـ
بیـــن  همـــکاری  تفاهم نامه هـــای  انعقـــاد  و  ســـال ۱۴۰۰  در  جهاددانشـــگاهی 
جهاددانشـــگاهی هنـــر و اتحادیـــه صنـــف تولیدکننـــدگان و فروشـــندگان پوشـــاک 
تهـــران و جهاددانشـــگاهی هنـــر و مؤسســـه آفرینش هـــای هنـــری آســـتان قـــدس 

ــمرد. ــد برشـ ــن واحـ ــای ایـ ــر فعالیت هـ ــوی را از دیگـ رضـ

 پیگیری برای انتقال دانش فنی 

جهاددانشگاهی به خراسان شمالی

گفـت:  شـمالی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت  پرنیـان  مهسـا 
فعالیت هـای  و  پژوهشـی  و  علمـی  مختلـف  در حوزه هـای  جهاددانشـگاهی 
دانش بنیـان، بنیـه ای غنـی دارد و انتقـال ایـن ظرفیت هـا بـه اسـتان بـرای 

می شـود. پیگیـری  مـردم  بهره منـدی 
سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی یـک نهاد 
انقابـی اسـت کـه همـواره تاش کـرده اسـت اقداماتـی را به ثبت برسـاند کـه در عرصه 
ملـی و بین المللـی منشـأ اثـر باشـد و مـردم از آثـار و بـرکات ایـن دسـتاوردها بهره منـد 

ند. شو
وی افـزود: در هـر یـک از زمینه هـای فعالیـت ایـن نهاد از جملـه فرهنگی، آموزشـی، 
پژوهشـی، اشـتغال و ... می تـوان بـه سـاختارهای تخصصـی ای اشـاره کـرد کـه هـر یک 
تبدیـل بـه یـک برنـد ملـی و بین المللـی شـده اند کـه خبرگزاری هـای ایسـنا و ایکنـا، 

پژوهشـگاه رویـان و سـایر سـاختارها و دسـتاوردهای مؤثـر از آن جملـه هسـتند.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی ادامه داد: در استان خراسـان شمالی نیز 
تـاش می شـود بـا توجـه بـه مزیت هـای نسـبی منطقـه و نیازهـای اسـتان، ظرفیت های 
ملـی جهاددانشـگاهی در حوزه هـای مختلـف بـه کار گرفتـه شـود و خدمـات در اسـتان 

تسـری یابد.
ایـن  از جملـه  معتمـد جهاددانشـگاهی  پژوهشـکده سـرطان  کـرد:  تاکیـد  پرنیـان 
ظرفیت هاسـت کـه فعالیت هـای ایـن پژوهشـکده در حوزه هـای پژوهش و فنـاوری زبانزد 
اسـت و همچنیـن اقدامـات درمـان و پیشـگیری خوبـی در ایـن مرکـز انجام شـده کـه 
تاکنـون تعـداد بسـیاری از مبتایـان در سراسـر کشـور را پوشـش داده اسـت و امـکان 

توسـعه ارایـه خدمـات تخصصـی و درمانـی در سـطح ملـی وجـود دارد.
وی افـزود: بـا توجـه بـه وضعیـت اسـتان خراسـان شـمالی از نظـر ابتـا بـه سـرطان 
پسـتان، پیگیری هـای نمایندگان مجلس، اسـتاندار خراسـان شـمالی، مسـئوالن اسـتانی 
و مسـئوالن جهاددانشـگاهی، تخصیـص ۱۰ میلیـارد تومان اعتبـار برای راه انـدازی مرکز 
پیشـگیری و غربالگری سـرطان پسـتان در خراسـان شمالی، مصوب شـد که امیدواریم با 
تخصیـص ایـن اعتبـار راه انـدازی این پروژه در اسـتان آغاز شـود و با حمایت های اسـتانی 

و ملـی و تخصیـص اعتبـارات تکمیلی بـه بهره برداری برسـد.
پرنیـان ادامـه داد: همچنیـن بـا توجـه بـه قابلیت هـای خراسـان شـمالی در زمینـه 
دام سـبک و اجـرای طـرح اصـاح نـژاد دام در ایـن اسـتان، بـه پشـتوانه پژوهشـگاه 
زیسـت فناوری رویـان اصفهان، تأسـیس مرکـز توسـعه فناوری های نوین اصـاح به نژادی 

دام سـبک شـمال شـرق کشـور در دسـت پیگیـری اسـت.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی افزود: این اسـتان ظرفیت پیشران بودن 
در حـوزه کشـاورزی و دام پـروری را دارد، حـدود نیمـی از جمعیت اسـتان را روسـتائیان 
تشـکیل می دهنـد و ایـن نشـان می دهـد کـه بایـد برنامه ریـزی درسـتی برای ایـن حوزه 

انجـام شـود تا شـاهد مهاجـرت معکوس مردم از شـهرها به روسـتاها باشـیم.
پرنیـان افـزود: بـا توجـه بـه قابلیـت ایـن اسـتان در زمینـه گیاهـان دارویـی، اجـرای 
طـرح کشـت و فـراوری گیاهـان دارویـی و تولیـد داروهـای گیاهـی در اسـتان نیـز از 
ماموریت هـای ایـن واحد اسـت کـه دانش فنی و تخصـص الزم در حوزه کشـت و فراوری 

گیاهـان دارویـی، در جهاددانشـگاهی وجـود دارد.
وی گفـت: امیـد اسـت بـا حمایت هـای اسـتانی بـرای تکمیـل زنجیـره ارزش گیاهان 
اثـرات مثبـت آن در اقتصـاد  افزایـش بهـره وری و  دارویـی و اصـاح نـژاد دام شـاهد 

روسـتاییان خواهیـم بـود.
بـه  امیدواریـم در سـالی کـه  افـزود:  سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی 
فرمـوده مقـام معظـم رهبـری با نـام "تولیـد، دانش بنیان و اشـتغال آفرین" نامیده شـده، 
جهاددانشـگاهی بـا حمایـت مسـئوالن اسـتانی و ملـی بتوانـد گام هـای موثـری در ایـن 

بـردارد. زمینه 

■□■
 

ایجاد زیست بوم نوآوری نخبگان 
گیاهان دارویی استراتژیک در 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

دکتر مهدی ابراهیمی سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: 
تولید  بهینه سازی  زمینه  در  خود  مأموریت  به  توجه  با  استان  جهاددانشگاهی 
تا  و زعفران در صدد است  دار عناب، زرشک  دارویی مزیت  گیاهان  فراوری  و 
زیست بوم نوآوری نخبگان گیاهان دارویی استراتژیک استان را برای ارج نهادن 
واحد  در  استان  کشاورزی  در  نوآورانه  و  فناورانه  دانش بنیان،  فعالیت های  به 

خراسان جنوبی ایجاد کند.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی اظهار کـرد: در مجموعه جهاددانشـگاهی 
اسـتان بـه جهـت ارج نهـادن بـه شـعار سـال و فرامیـن مقـام معظـم رهبـری برنامه ها و 
ماموریت هـای ویـژه و مناسـبی در حـوزه تولیـد و خدمـات دانش بنیان با هدف توسـعه و 

پیشـرفت اسـتان در ایـن حوزه هـا تدویـن گردیـده و در حال اجرا اسـت.
دکتـر ابراهیمـی بـا اشـاره بـه سـخنان مقـام معظـم رهبـری در خصـوص اهمیـت 
حـوزه کشـاورزی اظهـار کـرد: ایشـان »دانش بنیـان و فناورانـه کـردن کشـاورزی« را 
ضـروری دانسـته اند و بیـان فرموده انـد: کشـت گلخانـه ای قابـل توجـه اسـت امـا بـا آن 
نمی تـوان کشـور را اداره کـرد و بـا توجـه بـه زمین، خـاک و آب موجـود در کشـور، باید 
بـا دانش بنیـان کـردن کشـاورزی و یافتـن الگوی مصـرف بهینـه، از نابودی خـاک و هدر 

رفـت آب جلوگیـری و صرفه جویـی در آب را به صـورت جـدی دنبـال کـرد.
وی بیـان کـرد: ایـن فرمایـش مقـام معظـم رهبری نشـان می دهـد کـه راه برون رفت 
از بسـیاری از چالش هـای موجـود در حـوزه کشـاورزی، تـداوم تولیـد پایـدار و همچنین 
حفـظ سـرمایه های ارزشـمندی چـون آب وخـاک جز بـا دانش بنیـان کردن کشـاورزی و 
اسـتفاده از فنـاوری و نـوآوری در ایـن عرصـه امکان پذیـر نخواهـد بود و جهاددانشـگاهی 
اسـتان در ایـن راسـتا و بـا توجـه بـه مأموریـت خـود در زمینـه بهینه سـازی تولیـد و 
فـراوری گیاهـان دارویـی مزیت دار عناب، زرشـک و زعفران در صدد اسـت تا زیسـت بوم 
نـوآوری نخبـگان گیاهـان دارویی اسـتراتژیک اسـتان را بـرای ارج نهادن بـه فعالیت های 
دانش بنیـان، فناورانـه و نوآورانـه در کشـاورزی اسـتان در واحـد خراسـان جنوبـی ایجـاد 

. کند
ابراهیمـی هـدف از ایجـاد ایـن زیسـت بوم را شناسـایی، حمایـت و تبدیـل ایده هـای 
ابـزاری بـرای رفـع نیازهـای کاربـردی گیاهـان دارویـی و  نوآورانـه و دانش بنیـان بـه 

محصـوالت اسـتراتژیک اسـتان اعـام کـرد.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی یـادآور شـد: در این زیسـت بوم با دعوت 
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از نخبـگان و نـوآوران دانشـگاهی و غیردانشـگاهی شـبکه ای از نـوآوران را سـاماندهی 
خواهیـم کـرد کـه در درجه اول در شناسـایی نیازهای اولویت دار این محصوالت و سـپس 
رفـع موانـع موجـود و ارایـه راهکارهای عملیاتی پیشـگام باشـند. تجمیع تـوان نخبگان و 
نـوآوران داخـل و خـارج اسـتان و هماهنگی بـا افراد، سـازمان ها و تشـکل های تأثیر گذار 
بـرای ورود ایـن نوآوری هـای دانش بنیـان بـه عرصـه عمـل و تأمیـن نیازهـای اسـتان در 

حـوزه محصـوالت اسـتراتژیک هدف نهایـی این اقدام اسـت.

■□■

اخذ تأییدیه عملکرد میدانی
 دو سایز جدید مته و تأسیس

 ۴ شرکت دانش بنیان تا پایان سال

ــیس  ــه تأس ــاره ب ــا اش ــتان ب ــگاهی خوزس ــازمان جهاددانش ــس س ریی
ــن  ــتاوردهای ای ــن دس ــال، آخری ــان امس ــا پای ــان ت ــرکت دانش بنی 4 ش
ســازمان را تشــریح کــرد و گفــت: اخــذ تأییدیــه عملکــرد میدانــی دو ســایز 
جدیــد متــه Rock bit، اخــذ مجــوز تولیــد مــاده ایزوتــون سیســمکس از 
ــت  ــگاهی و تس ــرد آزمایش ــه عملک ــذ تأییدی ــت و اخ IMED وزارت بهداش
میدانــی ۶ مــدل فیلترهــای صنعتــی ماشــین های کاترپیــار، از جملــه ایــن 

دســتاوردها اســت.
دکتـر سـیدعلیرضا علـوی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان عنوان کـرد: با 
توجـه بـه اتخاذ سیاسـت محصول محـوری در کنار توسـعه خدمات تخصصی در سـازمان 
جهاددانشـگاهی خوزسـتان در سـه سـال گذشـته، با اجرای این سیاسـت و اتمام فرآیند 
طراحـی و تدویـن دانـش فنـی، انجـام آزمایش هـای میدانـی، اخـذ تاییدهـای نهایـی و 
راه انـدازی خـط تولیـد انبـوه چنـد محصـول اسـتراتژیک و دانش بنیـان، تأسـیس چهـار 

شـرکت دانش بنیـان تـا پایـان سـال جـاری در دسـتور کار این سـازمان قـرار دارد.
جهاددانشـگاهی  سـازمان  همـکاران  فعالیت هـای  جهت گیـری  داد:  توضیـح  وی 
خوزسـتان در حـوزه پژوهـش و فنـاوری توسـعه طرح هـای فناورانـه در دو بخـش اصلـی 
الهـی و  الطـاف  صنعـت و بهداشـت هدف گـذاری شـده اسـت. خوشـبختانه در سـایه 
تاش هـای جهـادی پژوهشـگران و محققان این سـازمان در پژوهشـکده تکنولوژی تولید، 

دسـتاوردهای ارزشـمندی در ماه هـای اخیـر بـه دسـت آمـده اسـت.
 Rock دکتـر علـوی اظهـار کرد: اخـذ تأییدیه عملکـرد میدانی دو سـایز جدیـد مته
bit، اخـذ مجـوز تولیـد مـاده ایزوتـون سیسـمکس از IMED وزارت بهداشـت، درمان و 
آمـوزش پزشـکی و اخذ تأییدیه عملکرد آزمایشـگاهی و تسـت میدانی ۶ مـدل فیلترهای 

صنعتـی ماشـین های کاترپیـار، از جمله این دسـتاوردها بوده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: طراحی و سـاخت چهار مـدل جدید متـه Rock bit، طراحی 
و سـاخت پنـج مـدل جدیـد فیلتـر ماشـین های کاترپیـار و سـاخت ماده ضـد خوردگی 
محلـول در آب و محلـول در نفـت، از جمله اقدامات پژوهشـکده در نیمه نخسـت امسـال 

اسـت کـه در مراحـل پایانی قـرار دارند.
دکتـر علـوی بـا اشـاره بـه دسـتیابی جهادگـران ایـن سـازمان بـه دانـش طراحـی و 

سـاخت انـواع فیلترهـای صنعتـی مـورد نیـاز وزارت نفـت و نیـرو گفـت: تأسـیس مرکـز 
جدیـد تخصصـی طراحـی و تولیـد فیلترهـای صنعتـی در شـهرک صنعتـی شـماره یک 
اهـواز از اردیبهشـت ماه امسـال آغـاز شـد. ایـن پـروژه بـا ۸۵ درصـد پیشـرفت در حـال 

انجـام اسـت و در نیمـه نخسـت سـال جـاری بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید.
وی دو پـروژه دیگـر سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان خوزسـتان را در حـوزه صنایـع 
شـیمیایی معرفـی و عنـوان کـرد: مرکـز تخصصـی پژوهـش، فنـاوری و مهندسـی تولید 
مـواد شـیمیایی و راه انـدازی خـط تولیـد انبـوه مـواد ضـد خوردگـی محلـول در آب و 
محلـول در نفـت، دو پـروژه دیگـری اسـت کـه تـا پایـان سـال جـاری بـه بهره بـرداری 

رسـید. خواهند 
و  برنامه هـا  بـه  توجـه  کـرد:  تاکیـد  خوزسـتان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  رییـس 
شـاخص های توسـعه هـر اسـتان در بخش هـای فرهنگـی، اجتماعـی، درمانی، آموزشـی، 
صنعتـی و اقتصـادی در تدویـن برنامه هـای توسـعه هـر واحـد اسـتانی جهاددانشـگاهی 
مـورد توجـه اسـت. در خوزسـتان نیز با توجـه به این مهـم، تاش جهاددانشـگاهی ایفای 

نقـش مؤثـر بـرای پاسـخ بـه موضوعـات و مسـائل اسـتان بوده اسـت.

لزوم توجه بیشتر به سرمایه گذاری 
در حوزه های درمانی، صنعتی و آموزشی در خوزستان

وی گفـت: بـرای نمونه، شـاخص های توسـعه یافتگی اسـتان خوزسـتان در سـال های 
گذشـته نشـان داده اسـت کـه خوزسـتان در سـال های اخیـر نیازمنـد توجـه بیشـتر بـه 

سـرمایه گذاری در حوزه هـای درمانـی، صنعتـی و آموزشـی بـوده اسـت.
فنـاوری سـازمان  و  پژوهـش  اسـاس معاونـت  بـر همیـن  داد:  ادامـه  دکتـر علـوی 
پروانـه  اخـذ  بـه  موفـق  زیرسـاخت های خـود  تکمیـل  بـا  جهاددانشـگاهی خوزسـتان 
بهره بـرداری مرکـز جراحـی محـدود و اخـذ مجـوز بهره بـرداری آزمایشـگاه ژنتیـک در 
سـال ۱۴۰۰ شـد. همچنیـن بـرای تکمیـل زنجیـره خدمـات تخصصـی خـود راه انـدازی 
مرکـز درمـان سـرطان پسـتان و همچنیـن کلینیـک تخصصـی دندانپزشـکی کـودک در 
سـال ۱۴۰۱ را در دسـت اجـرا دارد. فعالیت هـای عمرانـی مربـوط به طرح های یاد شـده 
در مراحـل پایانـی اسـت و ایـن دو بخـش در سـال جـاری بـه سـبد خدمـات تخصصـی 

پزشـکی سـازمان اضافـه خواهـد شـد.

تولد ۲۵۰۰ نوزاد در مرکز درمان ناباروری
 جهاددانشگاهی خوزستان

نابـاروری جهاددانشـگاهی  وی بیـان کـرد: تاکنـون 2۵۰۰ نـوزاد در مرکـز درمـان 
خوزسـتان متولـد شـده اند و طـرح توسـعه این مرکـز در مراحـل نهایی تدوین قـرار دارد 

و تـا پایـان سـال بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید.
دکتـر علـوی در بخـش دیگری از سـخنان خود به دولتـی بودن اقتصاد در خوزسـتان 
اشـاره و تصریـح کـرد: مطابـق آمارهـا خوزسـتان تقریبـاً ۱.۵ برابـر از اسـتان های دیگـر 
دولتی تـر اسـت. به عبارت دیگـر سـهم دولـت در اقتصاد اسـتان نسـبت به سـایر اسـتان ها 
بزرگ تـر اسـت. ایـن مهم پیامدهـای فرهنگی قابل توجهـی در حوزه کارآفرینی و توسـعه 

فعالیت هـای دانش بنیان داشـته اسـت.
وی گفـت: مرکـز رشـد فناوری هـای نویـن سـامت جهاددانشـگاهی خوزسـتان برای 
ایفـای نقـش جدی تـر در چنیـن فضایـی، در ماه هـای اخیـر دو تفاهم نامـه مهم بـا پارک 
علم و فناوری خوزسـتان و دانشـگاه علوم پزشـکی جندی شـاپور اهواز به امضا رسـاند تا 
زمینه تسـهیل فعالیت های هشـت شـرکت مسـتقر در مرکز و گسـترش تعداد شـرکت ها 
فراهـم شـود. فراهم نمـودن فضای آزمایشـگاهی برای واحدهـای فناوِر نیازمنـد به فضای 
کار آزمایشـگاهی و همـکاری در تجاری سـازی محصـوالت واحدهـا بـا توجـه بـه سـابقه 
سـازمان در گرفتـن مجـوز تولیـد محصول از سـازمان غـذا و دارو، از جملـه خدمات اخیر 

مرکـز به شـمار می رود.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان خاطرنشـان کـرد: بـا توجه بـه نام گذاری 
سـال جاری از سـوی مقـام معظم رهبری به عنـوان "تولید، دانش بنیان و اشـتغال آفرین" 
شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان خوزسـتان توجـه جدی بـه موضـوع فرهنگ سـازی در 
این زمینه دارد و جهاددانشـگاهی خوزسـتان عاوه بر عضویت در شـورا، در سـه کارگروه 
"نـوآوری و توسـعه فعالیت هـای فرهنـگ بنیـان" و کارگـروه "نخبگان" و کارگـروه "ارتقا 
فرهنـگ کار، کارآفرینـی و تعـاون" ذیـل ایـن شـورا حضـور فعالی بـرای ایفـای نقش در 
ایـن حـوزه دارد. به عنـوان نمونه ایسـنا و ایکنای خوزسـتان به عنوان دو بازوی رسـانه ای، 
همـکاری مسـتمری بـرای ترویـج فرهنگ تولیـد و معرفی الگوهـای عملی موفـق در این 
حـوزه دارنـد. در کنـار حـوزه فرهنگـی سـازمان، معاونـت آموزشـی سـازمان نیـز توجـه 

جـدی بـه موضوع ترویـج فرهنـگ کارآفرینی در مناطق مختلف اسـتان داشـته اسـت.
دکتـر علـوی افـزود: ایجاد شـبکه پیشـران های بومی اسـتان در طرح مشـاغل خانگی 
از جملـه ایـن اقدامـات اسـت. برگـزاری کارگاه هـای ترویجـی در مناطـق محروم اسـتان 
و شناسـایی اسـتعدادهای موجـود در ایـن مناطـق بـرای پرداختـن بـه موضـوع اشـتغال 
خانگـی متناسـب بـا اولویت هـای توسـعه مشـاغل خانگـی در اسـتان از دیگـر اقدامـات 
یادشـده اسـت. اجـرای موفـق طـرح سـرباز مهـارت در پادگان هـای اسـتان نیـز از دیگـر 

اقدامـات در ایـن بخش اسـت.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان خوزسـتان بـه فعالیت هـای این سـازمان در 
حـوزه آمـوزش عالی اشـاره و با بیان ضرورت گسـترش رویکرد فناورانـه در آموزش عالی، 
تاکیـد کـرد: در سـال تحصیلـی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ موسسـه آمـوزش عالـی و مرکـز علمـی 
کاربـردی جهاددانشـگاهی خوزسـتان رویکـرد جدی تـری بـه موضـوع فنـاوری، آمـوزش 
مبتنـی بـر پژوهـش و فنـاوری اتخـاذ کردند. تسـهیل زمینـه فعالیت هـای فناورانـه برای 
اعضـای هیـات علمـی و دانشـجویان از طریـق امضـا تفاهم نامـه طـرح دسـتیار فنـاور بـا 
پـارک علـم و فنـاوری خوزسـتان و اخـذ مجـوز بهره مندی دانشـجویان موسسـه از طرح 
دسـتیار فنـاوری از معاونـت فنـاوری وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری از جملـه اقدامات 

اخیر اسـت.
وی ادامـه داد: بازنگـری و تصویـب آئین نامـه حمایـت از طرح های پژوهشـی و فناورانه 
در سـال ۱۴۰۰، از دیگـر اقدامـات بـرای ترغیـب دانشـگاهیان بـرای ایفای نقـش در این 
حـوزه اسـت. مشـارکت در سـامانه نظـام ایـده و نیـاز )طـرح نـان( وزارت علـوم نیز یکی 

دیگـر از ایـن اقدامات اسـت.

توسعه بیش از ۲۰ رشته جدید 
در موسسه و مرکز علمی کاربردی خوزستان

دکتـر علـوی افـزود: توسـعه تحصیـات تکمیلـی با اخذ دو رشـته کارشناسـی ارشـد 
جدیـد و توسـعه بیـش از 2۰ رشـته جدیـد در مقطـع کارشناسـی و کاردانی در موسسـه 
و مرکـز علمـی کاربـردی بـرای مهرمـاه ۱۴۰۱، از جملـه اقدامـات انجـام شـده در ایـن 

اسـت. بخش 

اجرای طرح استانی "سنجش رضایت از زندگی" 
در گروه پژوهش روانشناسی

رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه 
ایـن سـازمان اشـاره کـرد و گفـت: گـروه پژوهـش  فعالیت هـای گروه هـای پژوهشـی 
روانشناسـی ایـن سـازمان طرح اسـتانی "سـنجش رضایـت از زندگـی« را اخیراً بـه پایان 
رسـانده و مرحلـه نخسـت طـرح ملـی آن نیز به پایان رسـیده اسـت. توجه بـه نتایج این 
طـرح می توانـد در تصمیم گیری هـای مدیریتـی کمک شـایانی بـه مدیـران مربوطه کند. 
همچنین کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری اسـتان خوزسـتان در سـال ۱۴۰۱ 
طـرح بررسـی دالیـل افزایـش سـن ازدواج در میـان جوانان را بـه این گروه واگـذار کرده 
اسـت. ایـن گروه بـا اداره کل ورزش و جوانان و بهزیسـتی اسـتان نیز طرح های مشـترک 

در دسـت اجرا دارد.
وی ادامـه داد: گـروه آمـوزش سـامت ایـن سـازمان نیـز نتایـج طـرح مطالعاتی طرح 

چارچوب بنـدی پیـام در حـوزه سـامت را اخیـراً منتشـر کرده اسـت.
رییس سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان با بیـان اینکه بزرگ تریـن کار فرهنگی در 
جهاددانشـگاهی تقویـت روحیـه خودباوری و اعتقاد به شـعار "ما می توانیم" اسـت، تاکید 
کـرد: هـر فعالیتـی کـه بـه این مهـم ختم شـود، یـک فعالیـت فرهنگـی اسـت. به عنوان 
مثـال در یکـی از بازدیدهای اخیر دانشـجویان از دسـتاوردهای پزشـکی جهاددانشـگاهی 
خوزسـتان شـاهد حـس افتخـار و سـربلندی در بیـن بازدیدکننـدگان بودیـم و جوانـان 
حاضـر بـر نقش معرفی دسـتاوردها در تقویت امید بـه آینده و خودباوری تاکید داشـتند.

 
کلینیک تخصصی آبزیان گام مؤثر جهاددانشگاهی

 در جهت امنیت غذایی کشور
دکتـر مسـعود کمبرانـی رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران با اشـاره بـه این که 
جهاددانشـگاهی نمونه عملی و تحقق یافته زیسـت بوم فناوری و نوآوری در کشـور اسـت، 
گفت: سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران جهت تجاری سـازی فناوری های بومی، گسـترش 
بـازار و مشـارکت جهادگـران سـازمان در سـود فعالیت های اقتصـادی، برنامه ریـزی برای 
تأسـیس شـرکت هلدینـگ سـرمایه گذاری و شـرکت های دانش بنیـان تخصصـی را آغـاز 

کرده اسـت.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران با بیان این کـه بیش از چهار دهـه مداومت بر 
یـک روش صحیـح، نتیجـه ای بـه غایت سـتودنی به جای گذاشـته اسـت، در ادامـه اظهار 
کـرد: هم اکنـون جهاددانشـگاهی هم زمـان بـا گام دوم انقـاب، گام دوم فعالیت های خود 

را در کمـال پختگـی به پیـش می برد.
وی افـزود: جهادگـران دانشـگاهی با اعتقـاد به انجـام اقدامات دانش بنیـان و کاربردی 
در حوزه هـای فرهنگـی، آموزشـی و پژوهشـی، سـهم زیـادی از پیشـرفت های فناورانـه 
کشـور را به جهاددانشـگاهی اختصاص داده اند و نمایشـگاه دسـتاوردهای جهاددانشگاهی 
در بهمن مـاه سـال ۱۴۰۰، بیانگـر این موضوع اسـت. از این رو جهاددانشـگاهی را می توان 

نمونـه عملـی و تحقق یافتـه زیسـت بوم فناوری و نوآوری در کشـور دانسـت.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران در تشـریح فعالیت هـای ایـن سـازمان گفت: 
سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران بـا اجـرای طـرح فرهنگی تندیـس فداکاری، الگوسـازی 
بـرای جوانـان ایـران را مدنظـر داشـته و بـا اجـرای دوره هـای آموزشـی تخصصـی در 

زمینه هـای مختلـف از جملـه هنـر، زبان هـای خارجـی، پزشـکی و علـوم کامپیوتـر و ... 
توانمندسـازی جوانـان و فارغ التحصیـان را هـدف گرفتـه اسـت.

دکتـر کمبرانـی خاطرنشـان کـرد: فعالیت هـای سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران در 
حـوزه پژوهش هـای کاربـردی تنـوع خوبی دارد. این سـازمان بـا تولید نهال هـای مثمر به 
روش کشـت بافـت، کمـک موثـری به باغـداران برای بهبـود کیفیت و کمیـت محصوالت 
باغـی کـرده اسـت و بـا تولیـد واکسـن های آبزیـان و ارایـه خدمـات درمانی بـرای مزارع 
پـرورش ماهـی در قالـب کلینیـک تخصصـی آبزیـان، قدم موثـری در جهـت تولید ماهی 

سـالم و حرکـت در جهـت امنیت غذایی کشـور برداشـته اسـت.
وی تصریـح کـرد: سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران بـا تولید انـواع کریسـتالیزاتورهای 
مصرفـی در خطـوط ریخته گـری پیوسـته مس، آلومینیـوم و فوالد، دغدغه ایـن صنایع را 
برطـرف کـرده و با تولیـد انواع مواد شـیمیایی مصرفی در صنایع نفت، گاز و پتروشـیمی، 

سـهم خوبـی در خودکفایی این صنایع داشـته اسـت.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران افـزود: علـوم انسـانی از حوزه هـای فعـال در 
سـازمان جهاددانشـگاهی تهران بـوده و در قالب پژوهشـکده مطالعات توسـعه، پروژه های 
ارزشـمندی در رشـته های مدیریـت، اقتصـاد، علـوم اجتماعـی و علـوم تربیتـی بـرای 

سـازمان های مختلـف دولتـی و غیردولتـی انجـام شـده و یـا در دسـت اجراسـت.
دکتـر کمبرانـی افـزود: این سـازمان در جهـت حمایت از افـراد نخبه و صاحبـان ایده، 
مرکـز نـوآوری و شـتاب دهـی را بـا فضا و امکانات مناسـب بـرای اسـتقرار و هدایت افراد 

و شـرکت های نوآور تأسـیس کرده اسـت.
فناوری هـای  تجاری سـازی  تهـران جهـت  داد: سـازمان جهاددانشـگاهی  ادامـه  وی 
بومـی، گسـترش بـازار و مشـارکت جهادگـران سـازمان در سـود فعالیت هـای اقتصـادی، 
برنامه ریـزی بـرای تأسـیس شـرکت هلدینـگ سـرمایه گذاری و شـرکت های دانش بنیـان 
تخصصـی را آغـاز کـرده و ان شـااهلل در سـال جـاری نتایـج خوبـی از ایـن اقـدام حاصـل 

شـد. خواهد 

■□■
 

آمادگی جهاددانشگاهی گیالن 
برای نقش آفرینی در توسعه 

کارآفرینی و اشتغال زایی

اینکه  بیان  با  گیان،  جهاددانشگاهی  سازمان  سرپرست  مسکنی  حمیدرضا 
کرد،  دانش بنیان حرکت  اقتصاد  به سمت  باید  اقتصادی  رونق  به  رسیدن  برای 
همچنین  و  متخصص  انسانی  منابع  بودن  دارا  با  استان  جهاددانشگاهی  گفت: 
توسعه  در  نقش آفرینی  آماده  دهی  شتاب  و  نوآوری  آموزشی،  متعدد  مراکز 

کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان استان است.
علمـی،  اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی در عرصه هـای مختلـف  حمیدرضـا مسـکنی 
پژوهشـی، ایجـاد اشـتغال، علـوم انسـانی، پزشـکی، ژنتیـک، فنـی و مهندسـی، فرهنگی، 
فناوری هـای نـو، زیسـت محیطی و... فعالیـت می کنـد؛ بـا توجـه بـه اهمیت علـم و دانش 
به عنـوان منشـأ قـدرت و اقتـدار، جهاددانشـگاهی نیز تـاش دارد در این راسـتا پرچم دار 

توسـعه فناوری هـای علمـی و پژوهشـی باشـد.
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سرپرست سازمان جهاددانشگاهی گیان با اشاره به این که مقام معظم رهبری سال 
توسعه  افزود:  کرده اند،  نام گذاری  آفرین«  اشتغال  و  دانش بنیان  »تولید؛  سال  را   ۱۴۰۱
دانش بنیان همواره یکی از رسالت های مهم جهاددانشگاهی بوده که در این راستا اقدامات 

اساسی صورت گرفته است.
اقتصاد دانش بنیان  به سمت  باید  اقتصادی  به رونق  برای رسیدن  این که  بیان  با  وی 
در  اطاعات  و  دانش  آن  در  که  است  اقتصادی  دانش بنیان،  اقتصاد  گفت:  کرد،  حرکت 
اولویت قرار دارد؛ سرمایه آن ها نوآوری، ابداعات و ایده های خاقانه است و این اهمیت 
به عنوان  جهاددانشگاهی  بنابراین  می دهد،  نشان  را  دانش بنیان  محصوالت  و  شرکت ها 
یک نهاد انقابی می تواند با حمایت از توسعه شرکت های دانش بنیان نقش بسیار مهمی را 

در ارتقای علمی و اقتصادی ایفا کند.
دانش بنیان  اقتصاد  و  فناوری  تجاری سازی  سازمان  ظرفیت های  به  اشاره  با  مسکنی 
یافته های  و  ایده ها  تجاری سازی  از  حمایت  هدف  با  گیان  در  )ستفا(  جهاددانشگاهی 
پژوهشی تصریح کرد: این سازمان با مراکز نوآوری و شتاب دهی، مرکز مشاوره شغلی و 
خدمات کارآفرینی و باشگاه کارآفرینی و کسب وکار خود در تاش است تا در بخش توسعه 

کارآفرینی و اشتغال زایی جوانان نقش موثری داشته باشد.
سرپرست سازمان جهاددانشگاهی گیان با اشاره به اجرای طرح های اشتغال زایی در 
استان، بیان کرد: جهاددانشگاهی گیان با اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی در سال های 
گذشته موفق شد برای زنان سرپرست خانوار در استان زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند؛ 
به طوری که در این طرح استعدادیابی، مشاوره، آموزش و اتصال به بازار کار مبنای آموزش 

بوده که به متقاضیان ارایه شده است.
وی اجرای طرح هدایت شغلی ویژه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( را از دیگر اقدامات جهاددانشگاهی استان در راستای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی 
دانست و ادامه داد: با اجرای این طرح ۵2۴ نفر از زنان سرپرست خانوار و جوانان تحت 
و  اشتغال زایی  راستای  در  جهاددانشگاهی  آموزش های  از  استان  امداد  کمیته  پوشش 

دستیابی به بازار کار بهره مند شدند.
و  متخصص  انسانی  منابع  بودن  دارا  با  استان  جهاددانشگاهی  کرد:  تاکید  مسکنی 
توسعه  در  نقش آفرینی  آماده  دهی  شتاب  و  نوآوری  آموزشی،  متعدد  مراکز  همچنین 
کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان استان است که می توان از ظرفیت های موجود در 

جهاددانشگاهی در راستای حمایت از ایده و تجاری سازی محصوالت استفاده کرد.
وی با بیان اینکه یکی از ظرفیت های بسیار بالنده جهاددانشگاهی ارتباط و تعامل با 
نسل جوان و نخبگان دانشگاهی است، گفت: نخبگان علمی، سرمایه های با ارزشی هستند 
که باید به آن ها بها دهیم و ظرفیت های الزم را برای موفقیت آنان فراهم کنیم که در 
این زمینه جهاددانشگاهی، بستری مناسب برای نخبگان و فعاالن علمی و پژوهشی است.
سرپرست سازمان جهاددانشگاهی گیان، پژوهشکده محیط زیست، بانک خون بند ناف 
رویان، مراکز تخصصی آموزش های کوتاه مدت در شهرستان ها، مراکز آموزش دانشگاهی، مرکز 
افکار سنجی ایسپا، خبرگزاری های ایسنا و ایکنا و... را از دیگر ظرفیت های جهاددانشگاهی در 
استان دانست و اضافه کرد: در این راستا جهاددانشگاهی استان گیان با وجود ظرفیت های 
مذکور آمادگی خود را در زمینه مباحث آموزشی، پژوهشی و رفع مشکات استان از جمله 

پسماند، توسعه صنعت گردشگری، کشاورزی، کمبود آب و... اعام می دارد.

■□■

ایجاد اولین مراکز تخصصی فرهنگی از سوی جهاددانشگاهی

 لزوم استفاده از ظرفیت 
عظیم این نهاد برای کمک 

به تحقق شعار سال
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی با تاکید بر این که جهاددانشگاهی همواره در 
علم و پژوهش به کارآفرینی و اشتغال توجه کرده و دستاوردهای خوبی داشته است 
گفت: جهاددانشگاهی این ظرفیت را دارد که به کمک دستگاه های مسئول در کشور 

بشتابد تا آن ها بتوانند از ظرفیت تخصصی برای تحقق شعار سال استفاده کنند.
با توجه به فرارسیدن چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، پیرامون بررسی 
نقش این نهاد بر خواسته از انقاب اسامی در تأمین نیازهای کشور و تحقق شعار سال و 
استفاده مناسب از ظرفیت های آن در تکمیل زیست بوم نوآوری نخبگان ایران با دکتر سید 

عبدالحمید احمدی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی به گفت وگو نشستیم.
ارزیابی و تنوع و گستردگی خدمات و  عضو هیات علمی جهاددانشگاهی در خصوص 
اهداف  به  بخشیدن  تحقق  به منظور  جهاددانشگاهی  گفت:  جهاددانشگاهی  فعالیت های 

در حوزه های  و شکوفایی  توسعه  برای  مناسب  بستر  ایجاد یک  برای  و  فرهنگی  انقاب 
انقاب  از  برخاسته  و  انقابی  نهاد  یک  به عنوان  پژوهشی  و  آموزشی  فرهنگی،  علمی، 

فرهنگی در سال ۱3۵۹ تأسیس شد.
نیازهای کشور، جامعه و دانشگاه ها  به فراخور مقتضیات زمان و  نهاد  این  افزود:  وی 
با پشتوانه های علمی و انقابی فعالیت خود را در حوزه های مختلف دنبال می کند و در 
زمینه ای  در هر  و  است  را پشت سر گذاشته  طول ۴۰ سال گذشته دوره های مختلفی 
دستاوردهای بسیار ارزشمند این نهاد برخاسته از انقاب اسامی به جامعه و مردم عرضه 

شده و توانسته است گره گشای مشکات کشور و مردم عزیزمان باشد.

اقدامات مهم جهاددانشگاهی برای رفع خاءها
تشکیل  ابتدای  همان  در  طبعاً  کرد:  تصریح  جهاددانشگاهی  هیات علمی  عضو 
جهاددانشگاهی با توجه به شرایط خاصی که بعد از پیروزی انقاب اسامی در کشور و 
دانشگاه ها حاکم بود و نیازهای خاصی که وجود داشت، بیشتر توجه این نهاد معطوف به 
رفع نیازهای علمی، فرهنگی و آموزشی دانشجویان و اساتید در دانشگاه ها بود و اقدامات 

بزرگی برای رفع خألها انجام شد.
انتشار  نهضت  شاهد  انقاب  اوایل  در  فرهنگی  حوزه  در  داد:  ادامه  احمدی  دکتر 
کتاب های علمی و آموزشی و نیز برگزاری دوره های فرهنگی و آموزشی و جشنواره های 
متعدد فرهنگی از سوی جهاددانشگاهی با هدف مشارکت دانشجویان بودیم. در مجموع 
در راستای مسیر ترسیم شده از سوی حضرت امام خمینی )ره( جهاددانشگاهی با تمام 

توان در این مسیر فعالیت می کرد.
رفع  در  جهاددانشگاهی  فعال  حضور  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  هیات علمی  عضو 
توجه  با  بعدی  مقطع  در  کرد:  تصریح  مقدس  دفاع  عملیاتی  مناطق  تخصصی  نیازهای 
به شرایط جنگ تحمیلی و نیازهای تخصصی مربوط به دفاع مقدس، جهاددانشگاهی با 
حضور بسیار فعالی که در این عرصه داشت و در حوزه های پژوهشی و برای رفع نیازهای 
را  موثری  اقدامات  کشور  نظامی  سازمان های  و  مقدس  دفاع  عملیاتی  مناطق  تخصصی 

انجام داد.
تخصصی  نیروهای  نیازمند  که  پشتیبانی جنگ،  در  نهاد  این  این که  به  اشاره  با  وی 
در مناطق عملیاتی بود، کارهای بزرگی را انجام داد و یکی از افتخاراتش اعزام نیروهای 
سازندگی  دوره  در  مقدس،  دفاع  از  بعد  گفت:  بود،  درمانی  و  پزشکی  آموزش دیده 
جهاددانشگاهی به تناسب شرایطی که بعد از جنگ در کشور حاکم بود به کمک دولت 
شتافت تا بتواند از ظرفیت تخصصی خود برای تحقق اهداف دوره سازندگی استفاده کند و 
اتفاق بسیار مهم تأسیس مراکز علمی و پژوهشی تراز اول بود که می توانست در بحث های 
ابن سینا  پژوهشگاه  رویان،  پژوهشگاه  مانند  دهد؛  نشان  پیشرو  را  علمی جهاددانشگاهی 
علوم  الکترونیک،  عمران، ساختمان،  مهندسی  در حوزه های  پژوهشکده های تخصصی  و 
انسانی و فرهنگ که توانستند خدمات شایانی را انجام دهند؛ مانند پژوهشگاه رویان که 

در حوزه سلول های بنیادی پیشگامی ایران را در منطقه نشان داد.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی افزود: همچنین در حوزه های فرهنگی برای اولین 
بار در کشور شاهد ایجاد مراکز تخصصی فرهنگی از سوی جهاددانشگاهی بودیم؛ برای 
»ایکنا«،  قرآنی  بین المللی  خبرگزاری  »ایسنا«،  دانشجویان  خبرگزاری  تأسیس  مثال 
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران »ایسپا«، مرکز 
گردشگری دانشجویان ایران، مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی )ره( و انقاب اسامی، 
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و مجموعه ای از سازمان ها و مراکز فرهنگی تخصصی که 
یک گام رو به جلو برای ارتقای فرهنگی کشور بوده است و برای کار فرهنگی الگوسازی 

شد و هنوز شاهد پیشگامی این نهادهای فرهنگی تخصصی در کشور هستیم.
دکتر احمدی با اشاره به این که جهاددانشگاهی در حوزه آموزش با تأسیس دانشگاه 
علم و فرهنگ و تأسیس دانشگاه هایی با رویکردهای تخصصی مانند دانشگاه علم و هنر، 
گام های خوبی برداشته است، گفت: در مجموع تشخیص نیازهای کشور در مقاطع زمانی 

مختلف و تبدیل آن ها به ایده ها و طرح ها و نیز اجرای آن ها از ظرفیت های بسیار بزرگی 
با نیازسنجی و اقدام  بوده که در جهاددانشگاهی وجود داشته و این نهاد توانسته است 
برای رفع نیازها در عرصه های علمی، فرهنگی و آموزشی پیشگام باشد. امیدواریم با همین 
و  علمی  اصلی  کانون های  به عنوان  بتوانند  جهاددانشگاهی  جهادگران  شرایط  و  روحیه 

فرهنگی کشور به خدمت خود ادامه دهند.

استفاده مناسب از دستاوردهای این نهاد
مناسب  استفاده  برای  برنامه ای  نهادهای ذی ربط چه  این سؤال که  به  پاسخ  در  وی 
این  همه  خوشبختانه  کرد:  اظهار  دارند؟  استان ها  و  کشور  سطح  در  دستاوردها  این  از 
مدیران  از سوی  است  دنبال شده  در جهاددانشگاهی  برنامه  قالب  در  که  دستاوردهایی 
ذی ربط در بخش هایی که نام برده شد با چشم انداز بلندمدتی در حال پیگیری است؛ یعنی 
همه مراکز علمی، آموزشی، فرهنگی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی دارای برنامه بلندمدت 
و میان مدت هستند که مبتنی بر نیاز و شرایط آینده کشور و برای توسعه و ارتقای کیفی 

فعالیت ها و خدمت رسانی بهتر به جامعه، اموری را پیش بینی می کنند.
دکتر احمدی اظهار کرد: جهاددانشگاهی با برخورداری از نیروهای توانمند علمی که با 
فرهنگ سازمانی جهاد مأنوس هستند و نیز بهره مندی از انگیزه معنوی و روحیه خدمت 
به جامعه برای آینده این سازمان ها تاش می کند، پس باید نهادهای مرتبط بتوانند شرایط 
نهاد  این  تا  فراهم کنند  از دستاوردهای جهاددانشگاهی  بهره گیری  برای  را  مناسب تری 

بتواند با ایده های جدید به خدمت رسانی ادامه دهد.
حمایت  جهاددانشگاهی  از  باید  دولت  داد:  ادامه  جهاددانشگاهی  علمی  هیات  عضو 
جدی تری کند و نیز مجلس شورای اسامی باید با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به 
ارایه دهد، توجه  ظرفیت های این نهاد و خدمات بهتری که می تواند به کشور و جامعه 
به منظور تحقق  نهاد  این  از ظرفیت  بتواند  فرهنگی  انقاب  عالی  تا شورای  ویژه ای کند 
اهداف انقاب فرهنگی بهتر از گذشته بهره ببرد و موانع و محدودیت های پیش رو برداشته 
رفع  نیز  و  فرهنگی  انقاب  و  اسامی  انقاب  اهداف  راستای  در  بتواند  نهاد  این  تا  شود 

نیازهای کشور با قوت و جدیت بیشتری کار خود را دنبال کند.
وی در رابطه با این که جهاددانشگاهی به عنوان نهادی دانش بنیان و نوآور چه نقشی 
را در تحقق شعار سال می تواند ایفا کند، اظهار کرد: جهاددانشگاهی نهادی برخاسته از 
انقاب اسامی و انقاب فرهنگی است و به همین دلیل تمام توان خود را برای تحقق 
آرمان های امام خمینی)ره(، انقاب و نظام مقدس جمهوری اسامی به کار بسته و منویات 

مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار داده است.
دکتر احمدی افزود: بنابراین برنامه کان آن در راستای تحقق این آرمان هاست و نیز 
آنچه به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مطرح می شود برخاسته از آرمان های 
انقاب و نظام جمهوری اسامی است. جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد انقابی یکی از 
مهم ترین ماموریت هایش پیشگامی در تحقق شعار سال است و ما در ایده ها و برنامه های 
خود در مجموعه های مختلف علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی جهاددانشگاهی تاش 
می کنیم که شعار سال تحقق یابد. زیرا جهاددانشگاهی در اشتغال و تولید دانش بنیان و 
کارآفرین دستاوردهای بسیار بزرگی داشته و مجموعه اقداماتی که در دوره های مختلف از 

جمله در دوره جاری انجام می دهد در راستای تحقق شعار سال است.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی تصریح کرد: این که بتوانیم تولیدات خود را متکی به 
دانش بومی کنیم و صنعتگران ما از دانش تخصصی الزم برخوردار باشند یکی از اهداف 
جهاددانشگاهی است تا این دانش بومی در خدمت تولید قرار گیرد و منجر به اشتغال شود.

اشتغال  سازمان  اولین  که  است  این  افتخارش  جهاددانشگاهی  داد:  ادامه  وی 
دانش آموختگان دانشگاهی را با همین رویکرد تأسیس کرد تا دانشجویان را برای استفاده 
از تخصص و دانش خود یاری دهد و نیز کارآفرینی کند. جهاددانشگاهی همواره در علم و 
پژوهش به کارآفرینی و اشتغال توجه کرده و دستاوردهای خوبی داشته است. در نتیجه 
این ظرفیت را دارد که به کمک دستگاه های مسئول در کشور بشتابد تا آن ها بتوانند از 

این ظرفیت تخصصی برای تحقق شعار سال استفاده کنند.
گفت:  جهاددانشگاهی  با  دستگاه ها  سایر  تعامل  و  ارتباط  در خصوص  احمدی  دکتر 
سازوکارهای مختلفی وجود دارد که یک سازوکار عضویت جهاد در شورای عالی انقاب 
شاهد  اخیر  ماه های  در  متأسفانه  کند.  پیدا  ادامه  عضویت  این  امیدوارم  است.  فرهنگی 
بودیم  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای  عضویت  از  جهاددانشگاهی  ناخوشایند حذف  اتفاق 
که امیدواریم دوباره به عضویت این شورا دربیاید. حضور جهاددانشگاهی در شورای عالی 
نهاد  این  سازنده  تعامل  و  هم افزایی  به  می تواند  نهادها  سایر  کنار  در  فرهنگی  انقاب 
برخاسته از انقاب اسامی با سایر دستگاه ها منجر شود، کما اینکه در سال های گذشته 

این گونه بوده و توانسته است با سایر نهادهای عضو این شورا تعامل خوبی را برقرار کند.
وی در پاسخ به این سؤال که چگونه می توان فعالیت های این نهاد برخاسته از انقاب 
اسامی را تقویت کرد، گفت: اینکه دولت بتواند سازوکارهای مناسب تری را برای استفاده 
از  که  باشد  موظف  نیز  و  کند  فراهم  دولتی  دستگاه های  در  جهاددانشگاهی  ظرفیت  از 
ظرفیت های علمی و تخصصی این نهاد در راستای خدمت به دستگاه های اجرایی بهره ببرد 
نقش این نهاد را در راستای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسامی ایران تقویت 
می کند. امروز که قرار است برنامه هفتم توسعه کشور در دولت تنظیم و در مجلس تصویب 

شود می توان نقش های برجسته ای را منطبق با تخصص، قابلیت و ظرفیت جهاددانشگاهی 
پیش بینی کرد تا در راستای تحقق اهداف عالی کشور در عرصه های فرهنگی، پژوهشی و 

آموزشی نقش آفرینی کند.
وی گفت: جهاددانشگاهی نهادی انقابی با هویت اسامی، برخوردار از منابع انسانی 
و  فناوری  علم،  توسعه  در  پیشگام  نیز  و  کشور  در  مؤثر  و  الهام بخش  کارآمد،  و  متعهد 

فرهنگ با تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی است.

■□■
راه اندازی مجتمع فناوری 

گیاهان دارویی و مرکز 
اصالح نژاد دام سنگین توسط 

جهاددانشگاهی ایالم

مهندس سید غامرضا حسینی رییس جهاددانشگاهی ایام گفت: این واحد 
با الگو قرار دادن شعار ایجاد زیست بوم نوآوری برای نخبگان ایران تمام سعی 
و تاش خود را به کار خواهد گرفت تا از پتانسیل نخبگان و استعدادهای برتر 
استان در جهت توسعه تولید و اشتغال مبتنی بر دانش و شناسایی چالش ها و 

مشکات استان و رفع آن توسط شرکت های دانش بنیان برنامه ریزی کند.
در  اسامی،  انقاب  مهم  رویش های  از  یکی  به عنوان  ایام  جهاددانشگاهی  رییس 
خصوص ظرفیت های استان، اظهار کرد: وجود ۱۱ اقلیم از ۱3 اقلیم شناخته شده جهان، 
اخــتاف دمــای ۴۰ تــا ۵۰ درجــه سانتی گرادی میان سردترین و گرم ترین نقطـه در 
کشـور، یک اکولوژی منحصر به فرد در استان ایام فراهم کرده است این شرایط زمینه 
رشد و نمو گیاهان وحشی و دارویـی را در کشـور مسـاعد کرده است. به طوری که بیش 
از ۹۰ درصد گونه های گیاهی جهان در ایران وجود دارد و همین امر کشور ما را در زمـره 
بر  است، که عاوه  داده  قرار  دارویی  گیاهان  تولید  برای  مسـتعدترین کشورهای جهان 

درآمد ارزی، زمینه را برای اشتغال فراهم می کند.
وی افـزود: اسـتان ایـام بـا دارا بودن منابع آب وخاک، شـرایط مختلـف اقلیمی، وجود 
بسـترهای مناسـب نیـروی انسـانی، فعالیت های صورت گرفتـه در حوزه گیاهـان دارویی، 
وجود بازارهای مصرف درون و برون اسـتانی و بخصوص بازار بسـیار مسـتعد کشـور عراق 
از طریـق مـرز بین المللـی مهـران، و بازارچـه مـرزی چیـات شهرسـتان دهلـران کـه در 
آینـده نزدیـک راه انـدازی خواهـد شـد، بسـتر مناسـبی را جهت توسـعه گیاهـان دارویی 
داراسـت و می تـوان از آن به عنـوان یـک پروسـه اقتصـادی نویـن در اسـتان ایـام جهت 

ایجـاد کار و جذب سـرمایه اسـتفاده نمود.

راه اندازی مجتمع تحقیقاتی و فناوری گیاهان دارویی
 گرمسیری در دهلران

رییـس جهاددانشـگاهی ایـام عنـوان کـرد: شهرسـتان دهلـران در 22۰ کیلومتـری 
جنـوب ایـام با در اختیار داشـتن ۱۰۰ هزار هکتار زمین کشـاورزی نیمـی از محصوالت 
کشـاورزی ایـن اسـتان را در سـال تولیـد می کند، بـا بهره برداری از سـامانه گرمسـیری و 
همچنیـن انتقـال آب از سـد کرخـه و آبی شـدن بخـش مهمـی از اراضی کشـاورزی این 
شهرسـتان، عـاوه بـر ایجاد اشـتغال پایدار برای جوانان، سـطح زیر کشـت در آن بسـیار 

بـاال رفتـه و قطعـاً تولید محصـوالت کشـاورزی نیز افزایش چشـمگیری خواهد داشـت.



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

102

w
w

w.
ac

ec
r.a

c.
ir

103
گــزارش
فصل42

18
ه8

مار
│ش

وم
و س

ت 
یس

ل ب
سا

حسـینی ادامـه داد: بـا توجـه به پتانسـیل گیاهـان دارویی در اسـتان ایـام و ظرفیت 
خوبـی کـه در اسـناد باال دسـتی وجـود دارد، جهاددانشـگاهی واحد اسـتان ایام نسـبت 
بـه راه انـدازی مجتمـع تحقیقاتـی و فنـاوری گیاهـان دارویـی گرمسـیری در زمیـن 3۵ 

هکتـاری واقـع در دشـت عبـاس شهرسـتان دهلـران اقدام کرده اسـت.
وی در خصـوص برخـی اهـداف ایـن طـرح 2 بـزرگ جهاددانشـگاهی ایـام توضیـح 
داد: هـدف از احـداث ایـن مجتمـع تغییر الگوی کاشـت، ترویج کاشـت گیاهـان دارویی، 
کاشـت گیاهـان زراعـی و باغـی مقـاوم بـه شـرایط گرمسـیری، راه انـدازی و ایجـاد بـاغ 
گیاهـان گرمسـیری، شناسـایی و ارزیابـی گونه هـای ارزشـمند گیاهـان دارویـی، کشـت 
و تولیـد گونه هـای در حـال انقـراض و تولیـد نشـاء گیاهـان دارویـی )چای تـرش، مرزه، 
کاملینـا، کتیـرا، سـیاه دانه، حنـا و آلـوورا(، بهینه سـازی کشـت و تولیـد گیاهـان دارویی 

به منظـور اسـتخراج مـاده مؤثـره و... بـوده اسـت.
عضـو هیات علمـی جهاددانشـگاهی تاکیـد کـرد: ایجـاد اقتصـاد پایـدار بـرای اهالـی 
مناطـق اجـرای طـرح و سـکونت پایـدار در کنـار مـرز از اهداف مهـم این طرح اسـت که 
جهاددانشـگاهی قدم هـای خـوب و موثـری در این راه برداشـته اما نیاز بـه همکاری مردم 

و مسـئوالن در اجـرای طـرح و توسـعه آن همچنان وجـود دارد.

طرح پایلوت احیا جنگل و فرآوری میوه بنه 
با همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری

رییـس جهاددانشـگاهی ایـام ادامه داد: اسـتان ایـام دارای 2۰۵ هـزار هکتار جنگل 
بنـه اسـت و روغـن بنـه دارای خـواص دارویی بسـیار قوی در درمـان بیماری هـای قلبی 
اسـت و از طرفـی برداشـت بی رویـه و غیرعلمـی از این گونـه خـدادادی باعـث تخریـب 
سـالیانه درختـان بنـه می شـود در حالـی کـه بـه لحـاظ اقتصـادی و اشـتغال و ایجـاد 
شـرکت های دانش بنیـان خیلـی بهتـر و موثرتـر می تـوان روی ایـن درختـان کار کرد که 

در ایـن راسـتا جهاددانشـگاهی ورود کرده اسـت.

راه اندازی مرکز اصاح نژاد دام سنگین
حسـینی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه پتانسـیل های بـاالی اسـتان و منطقـه غرب 
از جمعیـت دام کشـور در  از جملـه وجـود 2.۵ درصـد  دام پـروری،  کشـور در حـوزه 
اسـتان، بیـش از یک میلیـون هکتـار مرتـع، تولیـد سـاالنه بیـش از 3۰ هـزار تن گوشـت 
باالدسـتی،  بیـکار و همچنیـن فرصت هـای  فارغ التحصیـل  نفـر  بالغ بـر ۷ هـزار  قرمـز، 
جهاددانشـگاهی اسـتان ایـام درصـدد اسـت بـا همـکاری پژوهشـکده ابن سـینا نسـبت 
بـه راه انـدازی مرکـز »تولیـد گوسـاله هایی بـا خصوصیـات برتر ژنتیکـی با فنـاوری تولید 

آزمایشـگاهی جنیـن« اقـدام نمایـد.
وی افـزود: ایـن طـرح عـاوه بـر کمک بـه مـدرن سـازی فرآیندهـای تولیـد و امکان 
اصـاح نـژاد دام در غـرب کشـور فرصت اصـاح ژنتیکی جمعیـت دام و افزایـش راندمان 

تولیـد را نیـز فراهـم می نماید.
رییـس جهاددانشـگاهی ایـام یـادآوری کـرد: حـدود ۶۰ واحـد گاوداری در یکـی از 
شهرسـتان های ایـام بـه فارغ التحصیـان داده شـده اسـت کـه بـا علمـی شـدن تولیـد 
و اسـتفاده از تکنولـوژی و فنـاوری قطعـاً توسـعه اقتصـادی را بـه دنبـال خواهد شـد. که 

می تـوان بـا ایجـاد ناحیـه نـوآوری شـاهد توسـعه کسـب وکار دانش بنیـان باشـیم.

توسعه کسب وکارهای مجازی
ــا و  ــترش ظرفیت هـ ــوژی، گسـ ــده تکنولـ ــرفت فزاینـ ــت: پیشـ ــار داشـ وی اظهـ
ـــتفاده  ـــه اس ـــوان ب ـــل ج ـــل نس ـــش و تمای ـــود دان ـــال، وج ـــای دیجیت ـــای دنی قابلیت ه
ــیوع  ــن شـ ــی و همچنیـ ــای کاری و زندگـ ــر حوزه هـ ــات در اکثـ ــاوری اطاعـ از فنـ
ـــن  ـــی از بهتری ـــازی یک ـــب وکارهای مج ـــده کس ـــث ش ـــا و... باع ـــوس کرون ـــروس منح وی
ـــه در  ـــند ک ـــور باش ـــدار در کش ـــتغال پای ـــاد اش ـــی و ایج ـــعه کارآفرین ـــای توس زمینه ه
همیـــن راســـتا جهاددانشـــگاهی واحـــد ایـــام در نظـــر دارد نســـبت بـــه راه انـــدازی 
مرکـــز »توســـعه کســـب وکارهای مجـــازی« بـــا هـــدف بهبـــود و توســـعه فضـــای 
ــرمایه گذار  ــذب سـ ــش جـ ــوزه IT، افزایـ ــان حـ ــتغال فارغ التحصیـ ــب وکار، اشـ کسـ

ـــد. ـــدام نمای ـــازار اق ـــعه ب و توس
حسـینی توضیـح داد: بـا عنایـت بـه اینکه اسـتان ایـام علی رغـم وجـود ظرفیت های 
بسـیار بـاال در حوزه هـای مختلـف از قبیـل منابـع نفـت و گاز، کشـاورزی، مرز مشـترک 
بـا کشـور عـراق )۴3۰ کیلومتـر(، گمـرکات و بازارچه های مـرزی، دروازه عتبـات عالیات 
و... از اسـتان های کمتـر توسـعه یافتـه اسـت لـذا راه انـدازی ایـن مرکـز عاوه بر توسـعه 
زیرسـاخت های الزم یکـی از ضروریـات توسـعه اسـتان ایـام از بعـد فنـاوری اطاعات و 

اسـت. ارتباطات 

راه اندازی خانه خاق و نوآوری ایام
حسـینی افـزود: خانـه خـاق و نـوآوری ایام به عنـوان نهـادی اجتماعـی - اقتصادی، 
مؤثـر در امـر توسـعه فنـاوری و صنایـع خـاق و بـه تبـع آن توسـعه اقتصـاد دانش بنیان 
و کارآفرینـی و اشـتغال زایی تخصصـی بـرای اسـتقرار کسـب وکارهای نوپـای خـاق و 

حمایـت شـرکت های فنـاور کوچـک و متوسـط بـا همکاری سـتاد فنـاوری نرم و توسـعه 
صنایـع خـاق ریاسـت جمهـوری، حوزه های فعالیـت خانه خـاق و نوآوری ایام شـامل 
صنایع دسـتی، پوشـاک مـد و لبـاس، نوشـت افزار و اسـباب بازی، فضای مجـازی، هنرهای 
تجسـمی، گیاهـان دارویـی، فنـاوری اطاعـات و نرم افـزار و کسـب وکارهای دیجیتـال 

است.
وی گفـت: توانمندسـازی و فضـای کار اشـتراکی و اداری اختصاصـی، ارایـه خدمـات 
زیرسـاخت و اسـتقرار و طـی نمـودن فرآیندهای رشـد و تجاری سـازی، کارگاه سـاخت و 
نمونه سـازی، امکانـات و شـرایط ارایـه انواع خدمات توسـعه ای به طرح هـای مرتبط مانند 
انـواع خدمـات منتورینـگ، مشـاوره و آمـوزش در زمینه های کسـب وکار مالـی و حقوقی، 
تدویـن طـرح  اسـتاندارد، صـادرات،  و  و مـدل سـازی، مجـوز  تجاری سـازی، طراحـی 
کسـب وکار توجیهـی، فنی، تولیـد، مالکیت معنـوی، تحقیقات بـازار، بازاریابـی، تبلیغات، 
فـروش، خدمـات زیرسـاخت مجـازی، جـذب و مدیریـت منابـع انسـانی، آموزش هـای 
تخصصـی و مهارتـی، جـذب سـرمایه گذار و تأمیـن سـرمایه و... از جملـه خدمـات قابـل 

ارایـه در خانـه خـاق و نـوآوری ایام اسـت.

راه اندازی مرکز سرطان برست
حسـینی افـزود: بـا توجـه بـه اینکه اسـتان ایام از اسـتان های کـم برخوردار اسـت و 
بـه لحـاظ درمـان عمومـاً مـردم بـه اسـتان های هم جـوار مراجعـه می کننـد، بـا توجه به 
حمایت هـای مجلـس و بازدید اخیر فراکسـیون زنان مجلس شـورای اسـامی و همچنین 
اسـتاندار محتـرم و مسـوالن ان شـااهلل بـه زودی مرکـز درمـان برسـت در اسـتان توسـط 
ایـن واحـد راه انـدازی خواهـد شـد که قطعاً بـا توجه بـه اینکه ایـن اسـتان دروازه عتبات 
عالیـات اسـت و بـا اسـتان های هم جـوار عـراق و کردسـتان عـراق مناسـبات فرهنگـی و 

قومـی دارد، می توانـد بـا عنـوان قطب توریسـم سـامت مطرح باشـد.

الگوی توسعه مشاغل خانگی
رییـس جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان ایـام ادامـه داد: با توجـه به اینکه اسـتان ایام 
یـک اسـتان صنعتی نیسـت لذا کسـب وکارهای خـرد و مشـاغل خانگـی در آن از جایگاه 
مناسـبی برخـوردار اسـت کـه در ایـن راسـتا طـرح ملی الگـوی نویـن مشـاغل خانگی با 

مشـارکت وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی در سراسـر کشـور انجام شـد.
وی توضیح داد: در الگوی مشـاغل خانگی، شناسـایی پتانسـیل ها و مزیت های نسـبی 
و رقابتـی اسـتان و جلب مشـارکت فعالین و اشـخاص حقیقی و حقوقـی بخش خصوصی 
و غیردولتـی کـه تـوان مشـارکت در اجـرای الگـو توسـعه مشـاغل خانگـی را دارنـد و 
مداخلـه توسـعه ای دسـتگاه های اجرائـی، از نـکات مهـم و کلیـدی اسـت و در آن تمرکز 
صـرف بـر اعطـای وام کم بهـره نیسـت بلکه مشـاوره و توانمندسـازی افـراد، تأمیـن مواد 
اولیـه مناسـب، کیفیـت، مهـارت، توسـعه رشـته های نویـن، توجـه بـه مزیت های نسـبی 
و رقابتـی، پایدارسـازی ایـن مشـاغل، توسـعه فعالیت هـای شـبکه ای، راهنمایی، مشـاوره 
و ارزیابـی متقاضیـان، تنـوع شـیوه های آموزشـی، اتصـال بـه بـازار و...، مورد توجـه ویژه 

می گیرد. قـرار 
حسـینی اعـام کـرد: در ایـن طـرح 22۱۹ نفـر ثبت نـام اولیـه، ۱۸۷۱ نفـر آمـوزش 
عمومـی، ۱۸۱2 نفـر آمـوزش تخصصـی، ۱۵۷۷ نفـر آمـوزش مهارتی، ۱۷۱۱ نفـر اتصال 
بـه بـازار و ۱۵۷ مورد ایجاد فروشـگاه مجازی در رسـته های شـغلی نخ ریسـی، گلیم بافی، 
پـرورش گوسـفند و بـز و همچنیـن خیاطی صـورت گرفته و در راسـتای تکمیل آن چهار 

شـبکه هم راه اندازی شـده اسـت.

جهاددانشگاهی، نهادی انقابی و خاق
وی بـــا اشـــاره بـــه نام گـــذاری ســـال ۱۴۰۱ بـــا عنـــوان »تولیـــد؛ دانش بنیـــان، 
ـــای  ـــد و زنجیره ه ـــوع تولی ـــه موض ـــی ب ـــگاه علم ـــرد: ن ـــان ک ـــن« خاطرنش ـــتغال آفری اش
ـــد  ـــق شـــدن تولی ـــق و توســـعه، منطب ـــز تحقی ـــز مراک ـــه آن، گســـترش و تجهی متصـــل ب
ـــازی و  ـــای مج ـــن فض ـــت گرفت ـــه خدم ـــول، ب ـــازار و محص ـــعه ب ـــازار، توس ـــاز ب ـــا نی ب
ـــعار  ـــق ش ـــد در تحق ـــل می توان ـــد داخ ـــت از تولی ـــگ حمای ـــج فرهن ـــوژی و تروی تکنول

ـــد. ـــم باش ـــیار مه ـــال بس س
حسـینی گفـت: جهاددانشـگاهی به عنـوان نهـادی انقابـی و خـاق بـا ایجـاد شـبکه 
گسـترده آمـوزش و پژوهـش و فنـاوری در کشـور و بـا دارا بـودن رسـانه های خبـری 
ایسـنا، ایکنـا و سـینا پـرس همچنیـن متصل بودن بـه جامعه علمی، دسترسـی آسـان و 
راحـت بـه اسـاتید در کلیه دانشـگاه های معتبر داخلـی و خارجی، ایجاد شـبکه دانش در 
ایـران اسـامی، توسـعه مهارت هـای اشـتغال محـور، اجـرای طـرح نوین مشـاغل خانگی 
و کسـب وکار کوچـک، انجـام پژوهش هـای کاربـردی و تقاضامحـور در ابعـاد مختلـف 
می توانـد به عنـوان یکـی از مهم تریـن نهادهـای کشـور در تحقـق ایـن شـعار گام هـای 

بـردارد. موثری 

جهاددانشگاهی، الگوی مدیریت جهادی
رییس جهاددانشـگاهی ایام تاکید کرد: مدیریت جهادی در سـاختار جهاددانشـگاهی 

و انجـام کارهـای بـزرگ بـا دسـت خالی بیانگـر کارآمدتریـن شـیوه مدیریـت در کشـور 
ماست.

حسـینی گفـت: جهاددانشـگاهی از ۱۶ مردادمـاه ۱3۵۹ تـا بـه امـروز کـه ۴2 سـال 
از موجودیـت ایـن نهـاد مقـدس می گـذرد، بـا گـذر از مرزهـای دانـش و دسـتیابی بـه 
تکنولـوژی و فنـاوری روز، خدمـات گسـترده ای را بـه میهـن اسـامی داشـته اسـت و در 
دوره جدیـد مدیریـت خـود نیـز بـا بهره گیـری از ظرفیـت نخبـگان و ارتقاء شـرکت های 
دانش بنیـان و خـاق و رفـع چالش هـای کشـور ایجاد زیسـت بوم نـوآوری بـرای نخبگان 

ایـران را در اولویـت برنامه هـا قـرار داده اسـت.
وی تصریـح کـرد: واحـد ایـام هـم قطعـاً بـا الگـو قـرار دادن شـعار ایجاد زیسـت بوم 
نـوآوری بـرای نخبـگان ایـران تمـام سـعی و تـاش خـود را بـکار خواهـد گرفـت تـا از 
پتانسـیل نخبـگان و اسـتعدادهای برتـر اسـتان در جهت توسـعه تولید و اشـتغال مبتنی 
اسـتان و رفـع آن توسـط شـرکت های  بـر دانـش و شناسـایی چالش هـا و مشـکات 

کننـد. برنامه ریـزی  دانش بنیـان 

■□■

تولید 1۰ فناوری 
در پارک علم و فناوری 
جهاددانشگاهی کرمانشاه

دکتر سیامک آزادی رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه از راه اندازی دفتر 
توسعه صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان و فناور به عراق در آینده ای 
نزدیک خبر داد و گفت: تولید ۱۰ فناوری توسط شرکت های دانش بنیان و فناور 

تحت حمایت این مجموعه نشان از پتانسیل باالی این شرکت ها دارد.
رییـس پـارک علم و فنـاوری کرمانشـاه حمایت از شـرکت های دانش بنیـان و فناور را 
یکـی از ماموریت هـای اصلـی جهاددانشـگاهی عنوان کـرد و افزود: در همین راسـتا پارک 
علـم و فنـاوری اسـتان کرمانشـاه به عنـوان یکـی از زیرمجموعه هـای این نهـاد، هم اکنون 

3۰۱ واحـد فنـاور و 3۸ شـرکت دانش بنیان اسـتان را تحت حمایـت خود دارد.
و  فنـاور  شـرکت   2۹3 مرکـز  ایـن  فعالیـت  سـال های  طـی  همچنیـن  افـزود:  وی 
دانش بنیـان خـروج موفـق داشـته و بـه مرحلـه تجاری سـازی ایده هایشـان رسـیده اند.
دکتـر آزادی در تشـریح خدمـات ارایه شـده بـه شـرکت های دانش بنیـان و واحدهای 
فنـاور در مجموعـه پـارک علـم و فنـاوری کرمانشـاه، گفـت: در پـارک تمـام خدماتی که 
بـرای تجاری سـازی ایده هـا و ورود محصـوالت بـه بـازار نیـاز اسـت در اختیار شـرکت ها 

می گیرد. قـرار 
وی در تشـریح برخـی از ایـن خدمـات، از ارایـه تسـهیات ارزان قیمـت، خدمـات 
مشـاوره ای، اختصـاص فضـای کاری و اداری، جـذب سـرمایه گذار، ابزارسـازی و بازاریابی 

به عنـوان مهم تریـن آن هـا یـاد کـرد.
رییـس پـارک علـم و فنـاوری کرمانشـاه از پارک هـا به عنـوان متولیـان زیسـت بوم 
نـوآوری و فنـاوری مطابـق بـا قابلیت هـای منطقـه ای یـاد کرد و افـزود: خوشـبختانه این 
زیسـت بوم در اسـتان کرمانشـاه مدت هاسـت کـه ایجـاد شـده و بـا توجـه بـه نام گـذاری 
سـال جـاری بـه نـام سـال »تولیـد، دانش بنیـان، اشـتغال آفریـن« تـاش داریـم در این 

سـال سـرعت توسـعه ایـن زیسـت بوم را افزایـش دهیـم.

وی افـزود: بـا برنامه هایـی کـه پیش بینـی کرده ایـم رونـد توسـعه ایـن زیسـت بوم بـا 
شـتاب بیشـتری پیـش خواهـد رفت.

دکتـر آزادی در تشـریح برخـی از ایـن برنامه هـا، هماهنگـی بیـن اجـزا و بازیگـران 
زیسـت بوم، اسـتفاده از تمامی ظرفیت های اسـتان خصوصـاً ظرفیت دسـتگاه های دولتی، 
پیگیـری ویـژه بـرای رفـع چالش هـا و مشـکات واحدهـای فنـاور و دانش بنیـان، تمرکز 
بـر ابزارسـازی و بازاریابـی شـرکت ها و پیگیـری ویـژه بـرای تأمیـن مالـی شـرکت های 

دانش بنیـان و فنـاور را از جملـه مهم تریـن ایـن برنامه هـا عنـوان کـرد.
رییـس پـارک علـم و فنـاوری کرمانشـاه خاطرنشـان کـرد: یکـی از برنامه ها در سـال 
تحصیـات  مقطـع  در  به ویـژه  فارغ التحصیـان  و  دانشـجویان  توانمندسـازی  جـاری 
تکمیلـی اسـت کـه در مرحله نخسـت ارتقا توانمندی هـای عمومی و نرم آن ها در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه و در گام بعـدی زمینه آشـنایی این افراد با زیسـت بوم نـوآوری و فناوری 
چـه در قالـب صاحبـان ایـده و اسـتارتاپ هـا و چـه در قالـب همـکاری با اسـتارتاپ ها و 

شـرکت های فنـاور فراهـم می شـود.
وی افـزود: یکـی از اساسـی ترین سیاسـت های توسـعه ای مـا شبکه سـازی و توسـعه 
شـبکه های فنـاوری بـا هـدف ارتقـا ظرفیت هـا و انجـام پروژه هـای مشـترک از طریـق 
همـکاری شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور بـا یکدیگـر و همچنیـن بـا دیگـر اجـزای 

زیسـت بوم همچـون صنایـع بـزرگ اسـت.
دکتـر آزادی تاکیـد کـرد: اگـر بتوانیـم ایـن شـبکه ها را ایجـاد و توسـعه دهیـم قطعاً 

خروجـی آن افزایـش ظرفیـت شـرکت ها و انجـام پروژه هـای کان خواهـد بـود.
دستاوردهای  مهم ترین  تشریح  در  ادامه  در  کرمانشاه  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
شرکت های دانش بنیان و فناور تحت حمایت این مجموعه گفت: در حال حاضر در این 
از  امر نشان  این  تولیدکننده هستیم که  تنها  یا  و  اولین  فناوری در کشور  با ۱۰  زمینه 

پتانسیل باالی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور تحت حمایت پارک دارد.
دکتر آزادی رقم فروش سال گذشته مجموع شرکت های تحت حمایت پارک را باغ بر 
۴۰۰ میلیارد تومان اعام و تصریح کرد: عاوه بر این سال گذشته حدود یازده میلیون دالر 

صادرات داشته ایم. همچنین حدود ۱۸۵۵ نفر در این شرکت ها مشغول کارند.
به  کرمانشاه  فناوری  و  علم  پارک  آتی  برنامه های  مهم ترین  تشریح  در  ادامه  در  وی 
راه اندازی دفتر "توسعه صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان و فناور با اولویت کشور 
عراق" اشاره کرد و افزود: این دفتر به زودی در محل برج فناوری استان راه اندازی می شود.

دکتـر آزادی گفـت: در گام اول ایـن دفتـر صـادرات محصـوالت فنـاور و دانش بنیـان 
اسـتان بـه عـراق را بـر عهده خواهـد داشـت و در مراحل بعدی تبدیل شـدن بـه کریدور 

صادراتـی بـرای صـادرات محصـوالت دانش بنیـان کشـور به عـراق را در برنامـه داریم.

■□■
 

قرار گرفتن سه طرح فناورانه 
پژوهشکده گیاهان دارویی

 در مرحله اخذ مجوز/تولید در 
آینده نزدیک

دکتـر رضا غفار زادگان رییس پژوهشـکده گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی 
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اظهـار کرد: سـه طـرح فناورانـه آنتی بیوتیک هـای دامی، مکمل های ورزشـی 
از سـازمان های  اخـذ مجـوز  مرحلـه  در  گیاهـی  آفت کش هـای  و همچنیـن 

مربوطـه قـرار دارند تـا در آینـده نزدیک بـه مرحله تولید برسـد.
رییـس پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی، در تشـریح فعالیت هـای ایـن 
پژوهشـکده گفـت: بیشـتر تحقیقـات انجـام گرفتـه در پژوهشـکده گیاهـان دارویـی بـر 
مبنـای نیازهـای ملـی کشـور در حـوزه گیاهـان دارویـی اسـت. بـر همیـن اسـاس ایـن 
پژوهشـکده توانسـته اسـت بـا تولیـد فنـاوری داروی تـرک اعتیـاد دتوکسـین به عنـوان 
اولیـن داروی گیاهـی تـرک اعتیـاد کشـور، گام مهمـی را در رفـع مشـکل اعتیاد کشـور 
بـردارد. همچنیـن تولیـد مـواد اسـتاندارد دارویی بـرای اولین بـار با مجوز سـازمان غذا و 

دارو کـه اکثـراً بـه کشـور وارد می شـوند، از جملـه ایـن دسـتاوردها اسـت.
وی تصریـح کـرد: سـه طـرح فناورانـه آنتی بیوتیک هـای دامـی، مکمل هـای ورزشـی 
و همچنیـن آفت کش هـای گیاهـی در مرحلـه اخـذ مجـوز از سـازمان های مربوطـه قـرار 

دارنـد تـا در آینـده نزدیـک بـه مرحله تولید برسـد.
دکتـر غفـار زادگان افـزود: تولیـد داروی گیاهـی اورتـی هـرب به عنـوان کاهنـده قند 
خـون از آخریـن دسـتاوردهای پژوهشـکده گیاهـان دارویـی در تولیـد داروهـای گیاهـی 
بـوده اسـت کـه تـا پایان سـال نیز دو داروی مهـم گیاهی دیگـر در زمینه بهبـود خواب و 

کاهنـده چربـی خـون به سـبد داروهـای گیاهـی پژوهشـکده اضافه می شـود.
وی همچنیـن بـا توجـه بـه فعالیت هـای ایـن پژوهشـکده در زمینـه زیسـت فناوری 
گیاهـان دارویـی بیـان کرد: در حوزه زیسـت فناوری گیاهـان دارویی، پژوهشـکده گیاهان 
دارویـی توانسـته اسـت از طریق تکنیک کشـت بافت اقـدام به احیای ژرم پاسـم گیاهان 
دارویـی و همچنیـن از طریـق روش هـای کاسـیک و زیسـت فناوری اقـدام بـه به نـژادی 

گیاهـان دارویـی مهم کشـور کند.
رییـس پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه این کـه یکـی از 
مهم تریـن اولویت هـای ایـن پژوهشـکده کمـک بـه ارتقـا زیسـت بوم فنـاوری و نـوآوری 
کشـور در حـوزه گیاهان دارویی اسـت، گفـت: یکـی از برنامه های اصلی این پژوهشـکده، 
همچنیـن  و  کشـور  جـوان  فنـاوران  مشـارکت  بـا  دانش بنیـان  شـرکت های  ایجـاد 

سـرمایه گذاران صنایـع بـزرگ ایـن حـوزه اسـت.
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه این که در حـوزه فناوری گیاهـان دارویی 
چـه در حـوزه دارویـی و چـه در حوزه کشـاورزی، ایـن پژوهشـکده به عنوان پژوهشـکده 
مرجـع در کشـور مطـرح اسـت، به منظـور مشـارکت سـرمایه گذاران این حـوزه و فناوران 
جـوان و شـرکت های دانش بنیـان، پژوهشـکده در نظـر دارد بـا برنامه ریزی هـای صـورت 

گرفتـه دو رویـداد فناورانـه را تـا پایان سـال جاری اجـرا کند.

■□■

تالش سازمان دانشجویان برای 
شکل گیری رفتار کارآفرینانه در 

میان دانشجویان

اشاره  با  دانشجویان جهاددانشگاهی  فریدزاده سرپرست سازمان  دکتر رضا 
به این که یکی از دغدغه های مهم و اصلی سازمان در دوره جدید کارآفرینی و 

ارزش آفرینی است، گفت: این سازمان در بستر رویکرد ملی طی سال های اخیر 
به دنبال ایجاد زیست بومی برای دانشجویان کارآفرین و نوآور در کنار آموزش و 

پژوهش و شکل گیری رفتار کارآفرینانه در میان دانشجویان است.
سرپرسـت سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی، در رابطه با مهم ترین دسـتاوردهای 
شـاخص و نوآورانـه ایـن سـازمان اظهار کـرد: سـازمان دانشـجویان ایران از سـال ۱3۷۷ 
فعالیـت می کنـد و در طـول ایـن سـال ها تـاش شـده اسـت تـا بـا جـذب دانشـجویان 
متعهـد، خـاق، دغدغه منـد، خودجـوش و باورمنـد بـه امـام )ره(، انقـاب اسـامی و 
والیت فقیـه و مسـئولیت پذیر در مسـیر نـوآوری و پیشـرفت حرکـت کنـد و بـرای رفـع 
چالش هـا و نیازهـای علمـی، اجتماعـی و فرهنگـی کشـور مشـارکت جـدی و اثربخـش 

باشد. داشـته 
وی ادامـه داد: سـازمان دانشـجویان ایـران بـا داشـتن شـعب در مراکـز اسـتان ها و 
دانشـگاه های مـادر و مجموعـه کانون هـای تخصصـی و شـبکه های دانشـجویی کـه در 
سـطح کشـور دارد، از جملـه فراگیرتریـن نهادهایـی اسـت کـه در سـطح دانشـگاه های 
ایـران فعالیـت دارد و ایـن تاش هـا در طـول ایـن سـال ها در اَشـکال فعالیت هـای ناظـر 
بـر الگوسـازی و رشـد فـردی ماننـد مجموعـه رویدادهـای مربـوط بـه نکوداشـت مفاخر 
و نـوآوران ایـران اسـامی؛ فعالیت هـای اجتماعـی ماننـد مجموعـه رویدادهـای حمایـت 
از محیطِ ِزیسـت و اسـتفاده از متخصصـان و نـوآوران بـرای حـل مسـائل ایـن حـوزه در 
قالـب همایـش، نشسـت و گردهمایـی و نهایتـاً فعالیت هـای آموزشـی و پژوهشـی کـه 
مسـابقات ملـی مناظـره و برگـزاری رویدادهـای کارآفرینانـه و نوآورانـه از شـمار آن هـا 

هسـتند، صـورت گرفته اسـت.
دکتـر فریـدزاده تاکیـد کـرد: به هرحـال سـازمان در طـول ایـن سـال ها بـا شـدت و 
ضعـف تـاش داشـته اسـت تـا یک سـازمان چابـک و ایده پـرداز بر اسـاس نیازهـای روز 

و بـرای پاسـخ به مسـائل باشـد.
از  یکـی  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  جهاددانشـگاهی  دانشـجویان  سـازمان  سرپرسـت 
دغدغه هـای مهـم و اصلـی سـازمان در دوره جدیـد کارآفرینـی و ارزش آفرینـی اسـت، 
گفـت: در این راسـتا جشـنواره نـوآوری و کارآفرینی دانشـگاهیان کشـور برگزار می شـود 
کـه در ایـن رویـداد، بـه ایده هـای دانشـجویانی کـه موجـب خلـق ثـروت از علـم اسـت، 

می شـود. پرداختـه 
وی افـزود: همـه ایـن تاش هـا در بسـتر رویکـرد ملـی طی سـال های اخیر اسـت که 
بـه دنبـال ایجـاد زیسـت بومی بـرای دانشـجویان کارآفریـن و نـوآور در کنـار آمـوزش و 

پژوهـش و شـکل گیری رفتـار کارآفرینانـه در میـان دانشـجویان اسـت.
فریـدزاده بـا اشـاره بـه هجدهمیـن دوره طـرح ملـی ایـران مـرز پرگهـر ادامـه داد: 
هجدهمیـن دوره طـرح ملـی ایران مـرز پرگهر )بازدید دانشـگاهیان از طرح هـای نوآورانه 
و فناورانـه سراسـر کشـور و نیـز مواریـث فرهنگـی( نیـز در طـول سـال جـاری برگـزار 
می شـود کـه در ایـن دوره بـرای اولیـن بـار از طـرح چهـار نـوع بازدیـد برای آشناسـازی 
دانشـگاهیان بـا نوآوری هـای صـورت گرفتـه در صنایع بـزرگ و کوچک کشـور و فناوران 
و نـوآوران پیش بینـی شـده اسـت: نخسـت، بازدیـد از شـرکت های دانش بنیـان شـاخص 
)بـا عنـوان بازدیدهـای آچـار(؛ دوم، بازدیـد از کسـب وکارهای نوآورانـه و دیجیتالـی )بـا 
عنـوان بازدیدهـای فوت وفـن(؛ سـوم بازدیـد از کسـب وکارهای کوچک و مشـاغل خانگی 
موفـق و شـاخص )بـا عنـوان بازدیدهای نهـال( و چهارم دیدار دانشـجویان بـا کارآفرینان 
و نـوآوران موفـق )بـا عنـوان بـا کارآفرینـان(. همچنیـن، در سـال جـاری، جشـنواره مهر 
بـاران؛ جشـنواره نکوداشـت شـهدای دانشـجو؛ جشـنواره منظومـه فکـری امـام )ره( و 
رهبری؛ یازدهمین دوره مسـابقات ملی مناظره دانشـجویان کشـور؛ هشـتمین جشـنواره 
طریـق جاویـد و جشـنواره نکوداشـت مفاخـر و نـوآوران ایـران اسـامی برگزار می شـود.

وی در ادامـه در رابطـه بـا میـزان تعامـل با سـازمان ها و دسـتگاه های کشـوری گفت: 
سـازمان دانشـجویان ایـران با دسـتگاه های کشـوری و بخش هـای غیردولتـی و مردم نهاد 
بـه دو شـکل همـکاری دارد؛ نخسـت در سـطح سـتاد کـه رایزنی هـا و همکاری ها صورت 
می گیـرد؛ از جملـه همکاری هـا و رایزنی هـای اخیـر ایـن سـازمان می تـوان بـه رایزنـی 
بـا معاونـت فرهنگـی اجتماعـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و معاونـت فرهنگی و 
دانشـجویی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در جهت توسـعه کمـی و کیفی 

فعالیت هـای فرهنگـی سـازمان در دانشـگاه ها اشـاره کرد.
دکتـر فریـدزاده بـا بیـان اینکـه در حـوزه ترویج گفتمـان امـام )ره( و رهبـری معظم 
افـزود:  می گیـرد،  صـورت  همکاری هایـی  ذی ربـط  مجموعه هـای  بـا  اسـامی  انقـاب 
همـکاری بـا سـازمان هایی چـون مرکـز رشـد و نـوآوری پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه 
اسـامی؛ وزارت ورزش و جوانـان در زمینـه برگـزاری دوره هـای مهـارت محـور و کار 
محـور در اسـتان های محـروم؛ دانشـگاه پیام نور و دانشـگاه فنـی و حرفـه ای در برگزاری 
مسـابقات ملی مناظره؛ دانشـگاه آزاد اسـامی در زمینه مشـارکت در برگـزاری طرح های 
ملـی؛ راه آهـن جمهوری اسـامی ایران با هـدف ترویج فرهنگ ریلی با رویکرد سـرگرمی؛ 
سـازمان زیباسـازی شـهرداری تهـران و انجمن هـای صنفـی و خانـه صنعـت کاران ایـران 
و بخش هـای خصوصـی طـی ماه هـای اخیـر صـورت گرفته اسـت کـه مبنای همـکاری و 
تعامـل برنامه هـا و اهـداف مشـخص و از پیـش تعییـن شـده اسـت و تاش بر این اسـت 

کـه از انعقـاد تفاهم نامه هایـی کـه بـه مرحلـه عمـل و اجـرا نمی رسـند خودداری شـود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، ما در سطح کشور ۴2 شعبه فعال داریم که هرکدام از این 
شعب به تناسب نوع کار و موضوعات مدنظر با دستگاه های ملی و استانی تعامل دارند. در 
مجموع، تاش بر این بوده است تا سازمان با مجموعه های فرهنگی موجود در دانشگاه ها 

از تعامل، تماس و ارتباط مناسبی برخوردار باشد.
این  آینده  برنامه های  با  رابطه  در  جهاددانشگاهی  دانشجویان  سازمان  سرپرست 
سازمان گفت: یکی از مهم ترین نقش آفرینی هایی که سازمان دانشجویان ایران می تواند 
در زیست بوم نوآوری جدید کشور داشته باشد، این است که به عنوان پل و حلقه واسط 
دانشجویان در سراسر  از طریق شبکه های موجود سازمان  دانشجویان  یعنی  عمل کند؛ 
کشور جذب جهاددانشگاهی شوند، کما اینکه در طول سال های گذشته کم و بیش همین 
طریق بوده است و بسیاری از مدیران و متخصصانی که در حال حاضر در جهاد مشغول 
به فعالیت هستند، از طریق همکاری داوطلبانه، پاره وقت و ... با سازمان دانشجویان، جذب 
جهاد شده اند و به قول معروف مشق آموختن کرده اند و بعد پله پله مسیر را ادامه داده اند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اَشکال مشارکت این سازمان در زیست بوم نوآوری جدید 
کشور، برگزاری مجموعه برنامه های نظام مند و سامان مندی است که به بخشی از آن ها 

اشاره شد.
دکتـر فریـدزاده تصریـح کـرد: نکتـه دیگـر قابل ذکـر ایـن اسـت کـه در دوره جدیـد، 
نـگارش سـند تحـول سـازمان دانشـجویان انجام شـده و در نظر اسـت که بـر مبنای این 
سـند، عـاوه بـر دانشـجویان، فنـاوران جـوان و نخبـگان دانشـگاهی نیز به عنـوان جامعه 
هـدف سـازمان نقش آفریـن باشـند و در همیـن راسـتا باشـگاه دانشـجویان نـوآور شـکل 
خواهـد گرفـت و طبیعتـاً برنامه هـا و اقدامـات بـا توجه بـه رویکردهای نویـن و مقتضیات 
دوران جدیـد خواهـد بـود. مـا بـه ایـن مهـم بـاور داریـم کـه جهاددانشـگاهی محیـط 
مناسـب بـرای دانشـجویان عاقه منـدی اسـت کـه بـه دنبـال فعال سـازی ظرفیت هـای 
علمـی، فرهنگـی و آموزشـی و مهارتـی خـود هسـتند و از این باب، سـازمان دانشـجویان 
جهاددانشـگاهی تـاش می کنـد تا درگاهی امـن، ایمن و درخوری برای ورود دانشـجویان 

عاقه منـد بـه جهاددانشـگاهی به عنـوان زیسـت بوم نـوآورِی نخبـگان ایـران باشـد.

■□■
پاسخ مناسب جهاددانشگاهی

 به نیازهای کشور

محمدرضا دهقانی سرپرسـت سـازمان جهاددانشـگاهی یزد گفـت: این نهاد 
همـواره تـاش کرده با شناسـایی نیازهـای جامعه و اتـکا به تـوان متخصصان 

خود، پاسـخ مناسـبی برای ایـن نیازهـا ارایه کند.
سرپرسـت سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد در خصـوص میـزان تعامـل ایـن واحـد بـا 
مسـئوالن اسـتانی اظهـار کـرد: با توجـه به رسـالت جهاددانشـگاهی برای تقویـت ارتباط 
دانشـگاه و جامعـه معمـوالً ایـن نهـاد ارتبـاط مؤثـر و سـازنده ای بـا مدیـران و مسـئوالن 

اسـتانی داشـته است.
وی ادامـه داد: خوشـبختانه ایـن ارتبـاط در دوره اخیـر گسـترش یافته اسـت و از آنجا 
کـه جهاددانشـگاهی به عنـوان زیسـت بوم نـوآوری نخبگان می تواند در تحقق شـعار سـال 
نیـز نقـش قابل توجهـی ایفـا کنـد، انتظـار مـی رود در سـال جـاری شـاهد گسـترش این 
تعامـات باشـیم و جهاددانشـگاهی در کنـار سـایر ادارات و نهادهـای اسـتان در تحقـق 

شـعار سـال و دسـتیابی بـه اهداف سـند یـزد نوین گام بـردارد.
با مهم ترین دستاوردهای شاخص و نوآورانه این واحد در پاسخ به  دهقانی در رابطه 
نهاد  این  غیردولتی جهاددانشگاهی  ماهیت  به  توجه  با  گفت:  منطقه ای  و  ملی  نیازهای 
همواره تاش کرده است با شناسایی نیازهای جامعه و با اتکا به توان متخصصان خود و 
دانشگاهیان استان پاسخ های مناسبی برای این نیازها ارایه کند، بنابراین می توان گفت که 

بیشتر فعالیت های جهاددانشگاهی مبتنی بر نیازهای جامعه است.
هیدروفایبر،  پوش های  زخم  به ساخت  می توان  اقدامات  این  از جمله  داد:  ادامه  وی 
افزایش  مهندسی سطح جهت  خدمات  ارایه  خودرو،  کاتالیست  مونو  فنی  دانش  تدوین 
طول عمر قطعات، طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز جامعه در حوزه های 
و همچنین  و...  و صنایع دستی  هنر  اطاعات،  فناوری  پزشکی،  ایمنی،  از جمله  مختلف 
خوشه  توسعه ای  پروژه  اجرای  داناب،  و  آبی  سواد  مانند  فرهنگ سازی  پروژه های  انجام 

زیلو اشاره کرد.
سرپرست سازمان جهاددانشگاهی یزد در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص 
این  واحد در  این  برنامه های  به  اشاره  با  فعالیت های فرهنگی  به  اهتمام دولت سیزدهم 
نوآوری های  و  است  فرهنگی  نهاد  از هر چیز یک  قبل  بیان کرد: جهاددانشگاهی  حوزه 
فرهنگی این نهاد در طی چهار دهه از عمر پر برکت آن همواره منشأ اثرات قابل توجه در 

جامعه بوده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز جهاددانشگاهی از طریق شعب ایسنا، ایکنا، انتشارات و 
مرکز افکار سنجی دانشجویان ایرانـ  ایسپا خدمات فرهنگی خود را به جامعه ارایه می کند 
با نگاه بین  نیز رویدادهای فرهنگی دانشجویی را  و سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 
ایران،  دانشگاهی دنبال می کند که رویدادهایی مانند مسابقات ملی مناظره دانشجویان 
مسابقات دفاع سه دقیقه ای از پایان نامه، اردوهای ایران مرز پر گهر، کتاب سه دقیقه ای و 

... از آن جمله است.
دهقانی افزود: جهاددانشگاهی همواره در کنار همه دولت ها تاش کرده تا نقش موثری 
در جامعه خصوصاً جامعه دانشگاهیان ایفا کند و اولویت فرهنگی دولت سیزدهم نیز مورد 
اهتمام جهاددانشگاهی است. جهاددانشگاهی عاوه بر گسترش کمی و کیفی فعالیت های 
جاری خود تاش خواهد کرد در حوزه صنایع خاق و فرهنگی نیز ایفای نقش کند و از 
یک سو زمینه معرفی فرهنگ اسامی و ایرانی را فراهم آورد و از سوی دیگر در جهت 

ایجاد اشتغال برای جوانان خصوصاً دانش آموختگان دانشگاه اهتمام ورزد.
سرپرست سازمان جهاددانشگاهی یزد در پایان تصریح کرد: راه اندازی مرکز تخصصی 
راستا  این  در  می توان  را  زیلو  خانه  تقویت  و  )مکفا(  فرهنگی  کاالهای  تولید  و  طراحی 

ارزیابی کرد.

■□■ 

جذب نیروی نخبه
در رأس سیاست گذاری های 
جهاددانشگاهی واحد صنعتی 

اصفهان است

جذب نیـروی انسـانی نخبـه و توانمند از بیـن فارغ التحصیان دانشـگاهی 
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در رأس سیاسـت گذاری های جهاددانشـگاهی واحـد صنعتـی اصفهان اسـت.
ـــد  ـــگاهی واح ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــد اظه ـــن واح ـــی ای ـــور مدن ـــوذر پ ـــدس اب مهن
ـــای  ـــه در حوزه ه ـــص و نخب ـــر، متخص ـــان جهادگ ـــک کارکن ـــه کم ـــان ب ـــی اصفه صنعت
مختلـــف فعالیـــت خـــود، طرح هـــا، محصـــوالت و افتخـــارات متعـــددی دارد کـــه در 
ایـــن بیـــن تنهـــا بـــه چنـــد مـــورد از آن هـــا کـــه در ســـال اخیـــر انجـــام شـــده اند 

ــود. ــاره می شـ اشـ
وی گفـــت: نیـــکل یـــک فلـــز تحریمـــی اســـت و از آنجایـــی کـــه بســـیاری از 
ـــت  ـــر قیم ـــن براب ـــد چندی ـــن آن بای ـــرای تأمی ـــت، ب ـــته اس ـــه آن وابس ـــور ب ـــع کش صنای
ـــور  ـــار در کش ـــن ب ـــرای اولی ـــد ب ـــن واح ـــی ای ـــت پژوهش ـــود. معاون ـــه ش ـــی هزین واقع
بـــا تدویـــن دانـــش فنـــی طـــرح فناورانـــه اســـتحصال نیـــکل و کبالـــت از منابـــع 
معدنـــی در راســـتای صرفه جویـــی ارزی و رفـــع مشـــکات واردات ایـــن محصـــول 

ـــت. ـــته اس ـــدم برداش ق
مهنـــدس پـــور مدنـــی اضافـــه کـــرد: ایـــن طـــرح بعـــد از نتیجـــه مطلـــوب در 
فـــاز آزمایشـــگاهی و پایلـــوت اکنـــون فلـــز نیـــکل بـــا خلـــوص ۹۹.۸ درصـــد قابـــل 
ــا معـــدن داران و ســـرمایه گذاران بـــرای  اســـتحصال اســـت و در حـــال مذاکـــره بـ

تأســـیس کارخانـــه و تولیـــد انبـــوه ایـــن محصـــول هســـتیم.
ـــه مشـــکل بحـــران آب و موقعیـــت جغرافیایـــی کشـــور در منطقـــه ای  ـــا توجـــه ب وی ب
ـــوب  ـــد محس ـــاخص واح ـــتاوردهای ش ـــه از دس ـــری ک ـــرح دیگ ـــه داد: ط ـــک ادام خش
می شـــود طـــرح فناورانـــه ای اســـت کـــه در حـــوزه آب بـــا عنـــوان آب هـــای ژرف 
ـــت  ـــال اجراس ـــوری در ح ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــکاری معاون ـــا هم و ب
و بـــه دلیـــل محرمانـــه بـــودن ایـــن طـــرح، جزئیـــات آن قابـــل ارایـــه نیســـت. امـــا 
ــیده و  ــرانجام رسـ ــه سـ ــت بـ ــا موفقیـ ــرح بـ ــن طـ ــه ایـ ــی در دو منطقـ به طورکلـ
تحلیل هـــای آن بـــه معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری تحویل شـــده و 

ـــت. ـــام اس ـــال انج ـــوم در ح ـــه س ـــات در منطق مطالع
ـــول  ـــار محص ـــازی چه ـــان، تجاری س ـــی اصفه ـــد صنعت ـــگاهی واح ـــس جهاددانش ریی
ـــی  ـــن اپوکس ـــت: رزی ـــت و گف ـــد دانس ـــتاورد واح ـــر دس ـــری را دیگ ـــیمیایی و پلیم ش
ـــد از  ـــج بع ـــس و برن ـــده م ـــراق کنن ـــگ و ب ـــر رن ـــفاته زی ـــی، فس ـــفاته کشش ـــنگ، فس س
ـــه  ـــیده و روان ـــی رس ـــد صنعت ـــه تولی ـــون ب ـــوت اکن ـــگاهی و پایل ـــاز آزمایش ـــدن ف گذران
ـــر در  ـــری دیگ ـــیمیایی و پلیم ـــه محصـــول ش ـــن س ـــده اســـت. همچنی ـــازار مصـــرف ش ب

ـــد. ـــد ش ـــازی خواه ـــه زودی تجاری س ـــرار دارد و ب ـــوت ق ـــاز پایل ف
ـــی  ـــی، غذای ـــع داروی ـــه در صنای ـــده ک ـــاح ش ـــته های اص ـــرد: نشاس ـــوان ک وی عن
ـــگاهی  ـــا جهاددانش ـــود، ام ـــن ش ـــورها تأمی ـــر کش ـــد از دیگ ـــرد دارد بای ـــتی کارب و بهداش
ـــد  ـــرح تولی ـــرای ط ـــا اج ـــد ب ـــق ش ـــته موف ـــال گذش ـــان در س ـــی اصفه ـــد صنعت واح
فناورانـــه نشاســـته اصـــاح شـــده، چهـــار نـــوع نشاســـته اصـــاح شـــده را در فـــاز 
ـــه  ـــال تهی ـــرح در ح ـــن ط ـــوت ای ـــه پایل ـــزات مرحل ـــد. تجهی ـــد کن ـــگاهی تولی آزمایش

و بـــا رایزنـــی شـــرکت های غذایـــی بـــزرگ کشـــور در حـــال پیاده ســـازی اســـت.
ـــی طـــرح اســـتحصال دی اکســـید تیتانیـــوم را از دیگـــر طرح هـــای  ـــور مدن مهنـــدس پ
ـــرد  ـــگ کارب ـــن محصـــول کـــه در تولیـــد رن در حـــال اجـــرای واحـــد دانســـت و گفـــت: ای
ـــاش پژوهشـــگران  ـــا ت ـــردی کشـــور اســـت و ب ـــر محصـــوالت راهب بســـیاری دارد از دیگ
ـــرداری  ـــل بهره ب ـــوت قاب ـــاس پایل ـــز در مقی ـــرح نی ـــن ط ـــه زودی ای ـــگاهی ب جهاددانش

ـــد. ـــد ش خواه
ـــی  ـــد صنعت ـــی جهاددانشـــگاهی واح ـــای آموزش ـــمگیر فعالیت ه ـــعه چش ـــه توس وی ب
ــای  ــده در آموزش هـ ــاد شـ ــای ایجـ ــزود: محدودیت هـ ــرد و افـ ــاره کـ ــان اشـ اصفهـ
حضـــوری به واســـطه ظهـــور بیمـــاری کرونـــا باعـــث شـــد تـــا آموزش هـــای 

الکترونیکـــی بـــا تقویـــت زیرســـاخت های الزم بـــدون وقفـــه انجـــام شـــود.
ـــاله  ـــه مس ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب ـــان اف ـــی اصفه ـــد صنعت ـــگاهی واح ـــس جهاددانش ریی
ــی در  ــی و کارآفرینـ ــی، مهارتـ ــای تخصصـ ــعه آموزش هـ ــور، توسـ ــتغال در کشـ اشـ
ــیس  ــا تأسـ ــت و بـ ــد اسـ ــی واحـ ــوزش و کارآفرینـ ــت آمـ ــای معاونـ رأس فعالیت هـ
ـــاش  ـــی ت ـــت پژوهش ـــا معاون ـــت ب ـــن معاون ـــکاری ای ـــی و هم ـــای تخصص دپارتمان ه

بـــر ارایـــه آموزش هـــای تخصصـــی بـــه فراگیـــران اســـت.
ـــب  ـــه کس ـــق ب ـــارات موف ـــش انتش ـــی و در بخ ـــوزه فرهنگ ـــرد: در ح ـــریح ک وی تش
افتخـــار انتخـــاب کتـــاب ســـال جوانـــان جمهـــوری اســـامی، انتخـــاب دو عنـــوان 
ـــه  ـــه مرحل ـــاب ب ـــوان کت ـــک عن ـــی ی ـــر حســـابی و راه یاب ـــر در جشـــنواره دکت ـــاب برت کت
نیمه نهایـــی کتـــاب ســـال جمهـــوری اســـامی شـــدیم. همچنیـــن در ســـال ۱۴۰۰ 
توانســـتیم چهارصدمیـــن کتـــاب منتشرشـــده در شـــعبه انتشـــارات جهاددانشـــگاهی 

ـــم. ـــازار کنی ـــه ب ـــان را روان ـــی اصفه ـــد صنعت واح
ــرای  ــی را اجـ ــوزه فرهنگـ ــر حـ ــاخص دیگـ ــی فعالیـــت شـ ــور مدنـ مهنـــدس پـ
ــرات  ــرد: مناظـ ــه کـ ــت و اضافـ ــتان دانسـ ــجویی اسـ ــرات دانشـ ــی مناظـ تخصصـ
دانشـــجویی و کرســـی های آزاداندیشـــی باعـــث تقویـــت فرهنـــگ گفت وگـــو و 

انتقادپذیـــری در جوانـــان جامعـــه می شـــود.

توانایی مرکز اطالعات علمی 
جهاددانشگاهی در جهت شناسایی 

و اتصال صنعت، فناوران و 
پژوهشگران

دکتر فاطمه عظیم زاده رییس مرکز اطاعات علمی جهاددانشگاهی از توانایی 
SID به عنوان یک کاتالیزور یا تسریع کننده در جهت شناسایی و اتصال صنعت، 

فناوران و پژوهشگران در زیست بوم نوآوری جدید کشور خبر داد.
رییـس مرکـز اطاعـات علمـی جهاددانشـگاهی مهم تریـن دسـتاوردهای شـاخص و 
نوآورانـه ایـن مرکـز در پاسـخ بـه نیازهـای ملـی و منطقـه ای را این گونـه تشـریح کـرد: 
مرکـز اطاعـات علمی باتجربه ۱۸ سـاله در نمایه سـازی نشـریات علمی کشـور به صورت 
دسترسـی آزاد امـکان بهره بـرداری میلیون هـا نفـر از اسـاتید و دانشـجویان کشـور را بـه 
نتایـج پژوهش هـای علمـی فراهـم آورده و بسـتر قدرتمنـدی را بـرای ارایـه فعالیت هـای 

پژوهشـی بـه زبـان فارسـی، انگلیسـی و عربـی ایجاد کرده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن که با توسـعه زیرسـاخت های سـامانه SID.ir امکان ارایـه محتوا به 
سـایر زبان هـای زنـده دنیـا و همچنیـن ایجاد بانک هـای محتوای مـوازی نیز فراهم شـده 
اسـت گفـت: از سـوی دیگـر ایـن مرکـز بـا ایـن نـگاه کـه داده ثروت ارزشـمندی اسـت 
کـه پـردازش آن ضـروری اسـت، اقـدام به پـردازش داده هـای فارسـی موجـود در پایگاه 
اطاعاتـی کـرده و درصـدد تبدیـل داده به اطاعات، اطاعـات به دانـش و در انتها دانش 

اسـت. ِخرد  به 
دکتـر عظیـم زاده افـزود: اولیـن خروجی ها در این مسـیر اسـتخراج کلیـد واژگان داغ 
علمـی بـر اسـاس جدیدتریـن کلیدواژه های پیشنهادشـده توسـط محققیـن در هر حوزه 
تخصصـی اسـت و دیگـری، ارایـه شـاخص میـزان هم تألیفـی بخـش صنعـت و دانشـگاه 
SJI )SID Journal Industrial( در نشـریات نمایـه شـده در SID و معرفـی ۱۰ 

نشـریه برتر اسـت.
وی افـزود: در حـوزه منطقـه ای نیـز امـکان ارتبـاط با نشـریات کشـورهای همسـایه و 
نمایه سـازی نشـریات آن هـا فراهم شـده اسـت و درخواسـت هایی از سـوی آن هـا وجـود 

دارد کـه بـه زودی خروجـی آن را خواهیـم دید.
دکتـر عظیـم زاده ضمـن ارایـه توضیحـات در خصـوص تاثیرگـذاری ایـن مرکـز در 
سـطح کشـور اظهـار داشـت: بسـیاری از فعالیت هـا و دسـتاوردها در سـطح کشـور بـه 
دلیـل نبـودن یـک بانـک اطاعاتـی جامـع به صورت مـوازی یـا تکـراری انجام می شـود؛ 
لـذا توسـعه فعالیـت ایـن مرکز در ایجـاد بانک اطاعاتی جامـع می تواند تعامات اسـتانی 
را سـبب گـردد و از بسـیاری از هزینه هـای تکـراری کـه یکـی از گزندهای توسـعه اسـت 

کند. جلوگیـری 
رییـس مرکـز اطاعـات علمی جهاددانشـگاهی در خصـوص میزان تعامل با مسـئوالن 
کشـوری افـزود: جهاددانشـگاهی بـا توجـه بـه عـدم وابسـتگی و غیردولتـی بـودن خـود 
می توانـد در زمینـه رصـد فعالیت هـای علمـی، تحقیقاتـی و فناورانـه و نیـز رتبه بنـدی 
ایـن سـازمان ها به عنـوان یـک ناظـر بی طـرف نقـش داشـته و بـا ارایـه گـزارش بـدون 
سـوگیری، بـه ارتقـاء توانمنـدی و رفـع اشـکاالت موجـود کمـک کنـد. از سـوی دیگـر 
بـا توجـه بـه شـعار سـال "تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال آفریـن" و اهمیـت دانش بنیان 
بـودن فعالیت هـا، ایـن مرکـز امکان شناسـایی جامعه علمـی متخصص در داخـل و خارج 

کشـور در هـر حـوزه تخصصـی و برقـراری ارتبـاط بیـن ایشـان و سـازمان های مختلف را 
داشـته و همچنیـن امـکان اسـتخراج و دسـته بندی مسـتندات علمی موجود و اسـتخراج 

راهکارهـای پیشـنهادی در آن هـا بـرای ارایـه بـه مسـئوالن مربوطـه نیز وجـود دارد.
دکتـر عظیـم زاده برنامـه آینـده ایـن مرکـز در زیسـت بوم نـوآوری جدیـد کشـور را 
این گونـه شـرح داد: مرکـز اطاعـات علمـی جهاددانشـگاهی SID می توانـد بـا توجه به 
ظرفیت هـای موجـود خـود به عنـوان یک کاتالیـزور یا تسـریع کننده در جهت شناسـایی 

و اتصـال صنعـت، فنـاوران و پژوهشـگران عمـل کند.
وی افـزود: ارتبـاط بـا نخبـگان ایرانـی خـارج از کشـور و راه انـدازی بانکـی از تـوان 
تخصصـی آن هـا در جهـت برطرف نمـودن نیازهای داخلـی از دیگر برنامه هـای این مرکز 
اسـت. همچنیـن توسـعه بانک هـای SID در راسـتای معرفـی دسـتاوردهای نوآورانـه و 
فناورانـه و ایجـاد کمپین هـای برنامه ریزی شـده بـرای توسـعه گفتمان نـوآوری و فناوری 

در برنامـه آینـده مرکـز پیش بینی شـده اسـت.

■□■

آمادگی تولید بزرگ ترین 
بانک الکترونیک و کتاب خوان 

کتاب های دانشگاهی توسط 
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

حامـد علی اکبـر زاده به مناسـبت چهل ودمین سـالگرد تأسـیس سـازمان 
جهاددانشـگاهی فعالیت های سـازمان انتشارات جهاددانشـگاهی را شرح داد.
توجه بـه کتـاب و کتاب خوانی از سـرفصل های مهـم فعالیت هـای فرهنگی 
جهاددانشـگاهی اسـت، در همیـن راسـتا یکـی از اولیـن اقدامات ایـن نهاد، 
تولیـد و انتشـار کتاب از همان سـال ابتدای تأسـیس بـود. در ادامه و از سـال 
۱۳۶۲ به منظـور پر کـردن خأل موجـود در زمینه تولید کتاب، جهاددانشـگاهی 
بـه تشـکیل سـازمان انتشـارت مسـتقل و گروه هـای آموزشـی اقـدام کرد تا 
ضمـن تألیـف و ترجمـه کتاب هـای درسـی دانشـگاهی با توجـه بـه نیازهای 
دانشـجویان و پیشـنهادهای اسـتادان و محققـان، فعالیت هـای فرهنگـی و 

ترویجـی دیگـر جهاددانشـگاهی را به انجام برسـاند.
بـا حامـد علی اکبـر زاده رییـس سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی بـه 

ادامـه می خوانیـد: گفت وگـو پرداختیـم کـه در 

بـا توجـه به اینکه انقاب اسـامی ما یـک انقاب فرهنگی و یکـی از اهداف 
تأسـیس جهاددانشـگاهی تحقق بخشـی از این هدف اسـت، جهاددانشـگاهی 

در ایـن 4۲ سـال فعالیـت چقدر در طی این مسـیر موفق بوده اسـت؟
مجموعـه جهاددانشـگاهی شـانزدهم مـرداد ۱3۵۹ تأسـیس می شـود و اگـر یک نگاه 
اجمالـی بـه ایـن ۴2 سـال فعالیـت جهاددانشـگاهی، بـا تاکیـد بر حـوزه فرهنگ داشـته 
باشـیم، گـزاف نیسـت اگـر بگوییـم جهاددانشـگاهی در دانشـگاه ها و در حـوزه آمـوزش 

عالـی و دانشـگاهی کشـور پیشـتاز حـوزه فرهنگـی بوده اسـت.
شـواهد امـر حاکـی از ایـن اسـت درمجموع این ۴2 سـال بـا همـه فرازوفرودهایی که 

جهاددانشـگاهی داشـته، در حوزه فرهنگ دانشـگاه ها پیشـتاز بوده اسـت؛ نشـانه های آن 
را هـم می توانیـم در اجـرای برنامه هـا و طرح هـای فرهنگـی و میـزان مخاطبینـی ببینیم 

کـه برنامه هـای جهاددانشـگاهی در حـوزه فرهنگی در طول این سـال ها داشـته اسـت.

سـاالنه  رویدادهایـی  و  جشـنواره ها  فرهنگـی،  برنامه هـای  از  منظـور 
اسـت؟ جهاددانشـگاهی 

بله. برای مثال در حوزه کتاب که حوزه خود ما در سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی 
اسـت، امسـال بیسـت ونهمین دوره جشـنواره کتاب سـال دانشـجویی را برگزار می کنیم؛ 
که بیانگر سـه دهه فعالیت در حوزه کتاب دانشـجویی اسـت. مسـابقات قرآن دانشـگاهی 
کـه در مـدت طوالنـی توسـط جهاددانشـگاهی اجرا شـده یـا برنامه ها و مسـابقات هنری 
و حوزه هـای مختلفـی کـه جهاددانشـگاهی در مسـائل و حـوزه فرهنگـی ورود داشـته، 
نشـان دهنده ایـن اسـت کـه ایـن نهـاد حضـور پررنـگ، چشـمگیر و موفقـی در زمینـه 

فرهنگ در دانشـگاه های کشـور داشـته اسـت.

در حوزه کتاب به عنوان مهم ترین کاالی فرهنگی چطور؟
در حـوزه کتـاب و نشـر می تـوان ادعا کرد کـه تنها فعالیـت فرهنگی جهاددانشـگاهی 
کـه از روز اول تأسـیس جهـاد شـروع شـده و تـا امـروز به طـور مسـتمر فعالیـت داشـته، 
همیـن حـوزه کتـاب و نشـر بـوده اسـت. یعنی جهاددانشـگاهی از سـال ۵۹ که تأسـیس 
شـده، در زمینـه نشـر و کتـاب ورود و تـا بـه امـروز فعالیت مداوم داشـته اسـت. این ۴2 
سـال فعالیـت در زمینـه کتـاب و نشـر منجـر بـه تولیـد بیـش از ۱۱ هـزار عنـوان کتاب 
شـده، کـه ایـن عـدد در بیـن ناشـران بعـد از انقـاب اسـامی و به طورکلی در بیـن تمام 

ناشـرانی کـه امـروز فعالیـت می کننـد، بی نظیر اسـت.
اگرچـه مـا در جهاددانشـگاهی در حـوزه نشـر و تولیـد کتـاب همیشـه دو مسـیر را 
طـی کـرده و در دو جهـت حرکـت می کردیـم. یـک جهـت فعالیـت مـا ایـن بـود کـه 
بتوانیـم منابـع علمـی موردنیـاز دانشـگاه ها را تأمیـن کنیـم. بـه همیـن جهـت بهترین و 
باکیفیت تریـن کتاب هـا، منابع دسـت اول و آثار بهترین نویسـندگان و اسـاتید دانشـگاه را 

در طـول ایـن سـال ها منتشـر کردیـم.
عاوه برایـن کار مـا یـک جهـت فرهنگـی هـم داشـته، یعنی بنـای جهاددانشـگاهی از 
ابتـدا بـر ایـن بـود که بـه دانشـجوها، نوقلمان، کسـانی کـه تـازه وارد عرصه نویسـندگی، 
ترجمـه و تألیـف شـده اند، کمـک کنـد آثـار خـود را منتشـر یـا پایان نامه هـای خـود را 
تبدیـل بـه کتـاب کنند، کـه در طول ۴2 سـال فعالیت جهاددانشـگاهی این اتفـاق افتاده 
اسـت. بـه همیـن دلیـل آثـاری کـه سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی و شـعب آن در 
سراسـر کشـور منتشـر کرده اسـت، قابل دسـته بندی هسـتند. یک بخش آثاری هسـتند 
کـه کیفیـت بسـیار باالیـی دارنـد و بخشـی هم آثـار باکیفیت متوسـط یـا بعضـاً کیفیت 
متوسـط رو بـه پاییـن دارنـد امـا ایـن به دلیـل مسـامحه کاری و غفلت مـا نبـوده و اتفاقاً 
عمـدی در آن بـوده تـا دانشـجوها بتواننـد بـه عرصـه نویسـندگی وارد شـوند. لـذا خیلی 
از اسـتادهای برجسـته دانشـگاه امـروز، اولیـن اثـر مکتوب خـود را مثًا در سـال های ۵۹ 
یـا دهـه ۶۰ در جهاددانشـگاهی منتشـر کرده انـد کـه بـه نظـر مـن ایـن اتفـاق مبارکـی 

بوده اسـت.

این رویکرد نتیجه بخش هم بوده؟
االن در سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی به این نقطه رسـیدیم که در سـال به طور 
میانگیـن ۶۰۰ عنـوان کتـاب منتشـر می کنیم کـه باز هم این عـدد هم در بیـن تولیدات 
ناشـران امـروز تـک اسـت و با ایـن تفاسـیر در حـوزه تولید کتـاب موفقیت حاصل شـده 

است.
البتـه شـاید عدد ۱۱ هزار عنوانی که اشـاره شـد، یـک مقدار بـرای بعضی ها تعجب آور 
باشـد، درحالی کـه درخواسـت هایی کـه بـرای چـاپ کتـاب به دسـت ما می رسـد، خیلی 
بیشـتر از ایـن عـدد و چیـزی در حـدود 2۰۰۰ درخواسـت اسـت، کـه به طـور میانگیـن 
در سـال ۶۰۰ متـن آن بعـد از بررسـی و گزینـش، بـه ثمـر می رسـد و تبدیـل بـه کتاب 

می شـود.
از دیگر نشـانه های موفقیت سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی این اسـت که هرسال 
در جشـنواره های معتبـر فرهنگـی ماننـد جایـزه کتـاب سـال جمهوری اسـامی، سـه یا 
چهارکتـاب برگزیـده و تقدیـری دارد، همیـن امسـال دو عنـوان کتاب تقدیـری در جایزه 

داشتیم. کتاب سـال 
از طرفـی اگـر دقـت کنیـد بسـیاری از کتاب هایـی کـه در جهاددانشـگاهی کـه در 
دهـه ۶۰ تولیـد شـده، هنـوز هـم منابع دانشـگاهی هسـتند. امروز هـم منابع دانشـگاهی 
جدیـد را تولیـد و بـه بـازار عرضه می کنیم. بسـیاری از کتاب هایی که سـازمان انتشـارات 
جهاددانشـگاهی تولیـد کرده سـرفصل درسـی مصـوب در وزارت علوم و از منابع هسـتند.
در تولیـد کتـاب گسـتردگی موضوعـی باالیی داریـم و در تمامی رشـته ها تولید محتوا 
داشـتیم. البتـه در طـول این ۴2 سـال ایـن یک وجه کار انتشـارات جهاددانشـگاهی بوده 
اسـت. وجـه دیگـر بحـث فعالیت های ترویجـی و فرهنگی در زمینه کتاب و نشـر اسـت. 

اجـرا  کـه  برنامه هایـی  بـا  می کنیـم  سـعی  جهاددانشـگاهی  انتشـارات  سـازمان  در 
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می کنیـم، مهارت هـای مختلفـی مرتبـط با کتـاب را در دانشـجوها تقویت و ایجـاد کنیم، 
مثـًا مهـارت نوشـتن و ترجمـه، مهـارت مطالعـه انتقـادی و نقادانـه کتـاب، مهـارت بـه 
اشـتراک گذاشـتن تجربه هـای کتاب خوانـی، مهـارت پژوهـش و تحقیـق در زمینه کتاب 
و نشـر، هرکـدام در قالـب یـک برنامـه و رویـداد فرهنگـی و ترویجـی توسـط سـازمان 
انتشـارات جهاددانشـگاهی و مجموعـه و شـعب آن در کشـور، بـروز و ظهـور پیـدا کـرده 

ست.  ا
ـــد  ـــک می کن ـــا کم ـــجویی م ـــال دانش ـــاب س ـــی کت ـــنواره مل ـــال جش ـــوان مث به عن
دانشـــجوها بتواننـــد مهارت هـــای نویســـندگی خـــود را تقویـــت کننـــد و از بهتریـــن 
ــال  ــه سـ ــنواره پایان نامـ ــم. جشـ ــر می کنیـ ــم تقدیـ ــف و مترجـ ــجویان مؤلـ دانشـ
ـــی  ـــابقات مل ـــن مس ـــود. همچنی ـــزار می ش ـــب برگ ـــن ترتی ـــه همی ـــم ب ـــجویی ه دانش
کتـــاب ســـال ســـه دقیقه ای یـــا مســـابقه ملـــی پایان نامـــه ســـه دقیقه ای، بســـتری 
ـــجویان  ـــط دانش ـــی توس ـــای کتاب خوان ـــتن تجربه ه ـــتراک گذاش ـــه اش ـــرای ب ـــت ب اس
ـــد  ـــه بتوانن ـــرای اینک ـــه ب ـــر و جامع ـــه همدیگ ـــا ب ـــی کتاب ه ـــا و معرف ـــه ایده ه و ارای

گامـــی در جهـــت ترویـــج فرهنـــگ کتـــاب و کتاب خوانـــی بردارنـــد.
یـا مثـًا طرحـی به عنـوان طـرح ملـی »فصـل سـخن« بـا محوریـت نقـد و بررسـی 
کتاب هـای علـوم انسـانی برگـزار و از دانشـجوها، به ویـژه دانشـجویان مقاطـع تحصیات 
تکمیلـی در نقـد ایـن کتاب هـا اسـتفاده می کنیم؛ بـه این ترتیب بـرای اینکه دانشـجوها 
مهـارت نقـد و مطالعـه و تفکـر نقادانـه را از مسـیر کتـاب یـاد بگیرنـد و در خـود تقویت 
کننـد در نشسـت هایی ایـن کتاب هـا را نقـد می کننـد و اسـاتید نقـد آن هـا را ارزیابـی 

می کننـد.
برنامه هـای پژوهشـی در حـوزه نشـر نظیـر کنفرانـس پژوهش هـای نشـر -کـه اخیـراً 
دومیـن دوره آن را برگـزار کردیـم- هـم محملـی اسـت تا کسـانی که در حوزه نشـر ایده 
یـا فکـری دارنـد و اساسـاً صاحب نظـر هسـتند، ایده ها و حرف خـود را در قالـب یک متد 

دهند. ارایـه  علمی 
عـاوه بـر آنچـه اشـاره شـد، فعالیت های گسـترده دیگـر هم در حـوزه فـروش، توزیع 

و فضـای مجـازی داریـم، که هرکدام شـرح ویـژه خـود را دارند.

بحـث تولید کتـاب الکترونیک و صوتی که دهه اخیر گسـترش چشـمگیری 
داشـته از همیـن فعالیت هاسـت؟ اگـر هسـت این بخـش از حوزه نشـر چقدر 

دغدغه سـازمان انتشـارات جهاددانشگاهی است؟
در بحـث کتـاب صوتـی و الکترونیـک به عنوان یـک عرصه تقریبـاً جدیـد، برآوردهای 
مـا و ارتبـاط و مشـورت بـا مجموعه هایـی کـه در ایـن حـوزه ورود جدی تـری دارنـد و 
پلتفرم هایـی کـه بـرای ایـن کار ایجـاد شـده اند، نشـان می دهـد فعـًا کتـاب صوتـی و 
الکترونیـک در حـوزه کتاب هـای عمومـی اقبال بیشـتری دارنـد تا کتاب های دانشـگاهی 
و تخصصـی؛ امـا درعین حـال یـک ضـرورت بـوده کـه مـا در ایـن حـوزه ورود کنیـم. در 
همیـن راسـتا تقریبـاً چهـار سـال پیـش در زمینه کتـاب الکترونیـک یـک ورود ابتدایی، 
آن هـم از طریـق پلتفرم هـا و اپلیکیشـن های موجود داشـتیم. ابتدا کار را با فیدیبو شـروع 
کردیـم امـا در این دو سـالی کـه بنده توفیق خدمت گزاری در انتشـارات جهاددانشـگاهی 
داشـتم، ایـن مسـئله را توسـعه دادیـم و بـا پلتفرم هـای دیگـر همچـون طاقچه، نـوار و... 

ارتبـاط گرفتـه و تولیـد محتـوا کردیم.
بـا توجـه بـه اینکه در چند سـال اخیـر در سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی به این 
نتیجـه رسـیدیم کـه الزم اسـت کتاب هـای عمومـی هم منتشـر کنیـم، به حـوزه ادبیات 
پیشـرفت و تاریـخ شـفاهی علـم و فنـاوری در ایـران یـا تاریـخ شـفاهی جهاددانشـگاهی 
ورود کردیـم. ایـن موضوعـات هـم قابلیـت ایـن را داشـته کـه به صـورت کتـاب صوتی و 

الکترونیـک هـم عرضـه شـود کـه عرضه هم شـده اسـت.
در یـک سـال اخیـر ورود جـدی بـه حوزه کتـاب صوتی داشـتیم و چند عنـوان کتاب 
صوتـی تولیـد و عرضـه شـده و تعـدادی هـم در دسـت تولیـد اسـت. در همیـن بحـث 
اسـتفاده از فناوری هـای جدیـد، ازآنجاکـه پایـگاه اطاع رسـانی و سـایت سـازمان نیاز به 
یـک بازطراحـی داشـت، سـایت جدیـدی طراحـی شـد کـه ضمـن اینکـه به لحـاظ فنی 
سـایت بـه روزی اسـت، ۱۱ هـزار عنـوان انتشـارات جهاددانشـگاهی که اشـاره کـردم، به 
تفکیـک موضوعـات و شـعبی کـه آن هـا را منتشـر کرده اند، در این سـایت قابل مشـاهده 

ست. ا
ـــگاهی را  ـــاب دانش ـــی کت ـــروش اینترنت ـــامانه ف ـــک س ـــی ی ـــای خال ـــا ج ـــن م همچنی
ـــانزده«  ـــوان »ش ـــا عن ـــی ب ـــامانه اینترنت ـــتا س ـــن راس ـــم و در همی ـــاس می کردی احس
ـــرای  ـــت و ب ـــبی اس ـــیار مناس ـــامانه بس ـــه س ـــم ک ـــدازی کردی ـــروش را راه ان ـــوزه ف در ح
ـــاب ورود  ـــروش کت ـــوزه ف ـــه در ح ـــگاهی ک ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش ـــعب س ـــه ش هم
ـــود را  ـــای خ ـــامانه کتاب ه ـــق آن س ـــا از طری ـــرده ت ـــاد ک ـــکان را ایج ـــن ام ـــد، ای دارن
ـــاً در  ـــما فرض ـــر ش ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــاده ای ـــا افت ـــه اینج ـــی ک ـــاق خوب ـــند. اتف بفروش
ـــر  ـــد، دیگ ـــه کنی ـــی را از جهاددانشـــگاهی تهی ـــد کتاب ـــان باشـــید و بخواهی اســـتان اصفه
ـــد  ـــل واح ـــد از پن ـــود و می توانی ـــت ش ـــما پس ـــرای ش ـــران ب ـــاب از ته ـــت کت الزم نیس
ـــود را  ـــر خ ـــاب موردنظ ـــایت، کت ـــان در س ـــگاهی اصفه ـــارات جهاددانش ـــعبه انتش و ش
ـــت و  ـــعه اس ـــال توس ـــانزده در ح ـــامانه ش ـــبختانه س ـــد. خوش ـــفارش دهی ـــایت س در س

ـــم. ـــه می کنی ـــامانه وارد و اضاف ـــن س ـــج در ای ـــه تدری ـــر را ب ـــگاهی دیگ ـــران دانش ناش
در  هـم  برنامـه  یکسـری  داشـتیم،  مجـازی  فضـای  در  خوبـی  حضـور  درمجمـوع 
حـوزه فضـای مجـازی بـرای آینـده داریـم کـه امیدواریـم با مسـاعدت مسـئوالن ارشـد 
جهاددانشـگاهی و همچنیـن تأمیـن بودجـه مناسـبی کـه از سـمت دولـت یـا مجلـس 

انجـام شـود.

سـازمان جهاددانشـگاهی به عنـوان یک سـازمان مهم علمی و دانشـگاهی 
در کشـور، بـار بـزرگ و ویـژه ای بـر دوش می کشـد و بـا توجـه بـه تاکیداتی 
هـم که مقـام معظم رهبری نسـبت بـه اهمیـت کار و جایگاه جهاددانشـگاهی 
دارنـد، یکسـری افعـال و اعمال علمـی از جهاددانشـگاهی انتظار مـی رود که 
اتفـاق هـم می افتـد. سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی چقـدر در بخـش 

فرهنگـی ایـن فعالیت هـا را حمایـت و همراهـی می کند؟
ــرا  ــم زیـ ــئولیت و ورود جـــدی داریـ ــه مسـ ــه ایـــن قضیـ ــبت بـ ــا نسـ ــاً مـ قطعـ
همان طـــور کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم فرمودنـــد، جهاددانشـــگاهی یکـــی از 
ـــم  ـــوزه عل ـــق در ح ـــای موف ـــی از مجموعه ه ـــاب و یک ـــود انق ـــی خ ـــای اصل رویش ه
و فنـــاوری در کشـــور بـــوده اســـت. بـــه اعتقـــاد مـــن ایـــن موفقیت هـــا عـــاوه بـــر 
ـــی  ـــی و تخصص ـــاالت علم ـــا و مق ـــد کتاب ه ـــی مانن ـــار علم ـــب آث ـــد در قال ـــه بای اینک
ـــرفت های  ـــق پیش ـــوان مصادی ـــی و به عن ـــب عموم ـــد در قال ـــد، بای ـــدا کن ـــکاس پی انع
ـــن  ـــه همی ـــود. ب ـــت ش ـــی و روای ـــامی معرف ـــاب اس ـــوری و انق ـــاده در جمه ـــاق افت اتف
ـــوزه  ـــرفت در ح ـــات پیش ـــگاهی، ادبی ـــفاهی جهاددانش ـــخ ش ـــوزه تاری ـــا در ح ـــل م دلی
ـــرده  ـــد ک ـــاری تولی ـــاس آث ـــن اس ـــر همی ـــته ایم و ب ـــژه داش ـــه وی ـــاوری توج ـــم و فن عل
ــه  ــگاهی مجموعـ ــق جهاددانشـ ــای موفـ ــی از زیرمجموعه هـ ــًا یکـ ــم. مثـ و می کنیـ
رویـــان اســـت کـــه مـــا در ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی آثـــاری را دربـــاره 
توفیقـــات علمـــی کـــه در رویـــان حاصـــل شـــده، تولیـــد می کنیـــم کـــه یکـــی از 

ـــت. ـــش« اس ـــک روی ـــت ی ـــاب »روای ـــا کت آن ه
اخیـراً کار روی بحـث پـروژه شبیه سـازی و درمـان نابـاروری و دیگـر موفقیت هـای 
آن هـم شـروع کرده ایـم زیـرا معتقدیـم کـه ایـن توفیقـات بایـد به صـورت روایت هـای 
عمومـی و عامه فهـم و بـرای اینکـه مـردم هم آشـنا شـوند و ببیننـد چه اقدامـات بزرگی 
در زمینـه علـم و فنـاوری اتفـاق افتـاده اسـت، روایـت شـوند؛ یعنـی تـاش کنیـم آن 

جنبه هـای مثبـت و نقـاط روشـن را هـم نشـان دهیـم.
همچنیـن در حـوزه فنـی یـا علـوم پایـه یـا کشـاورزی کارهـای بسـیار خوبـی در 
جهاددانشـگاهی اتفـاق افتـاده، کـه بایـد روایـت شـوند. مـا ایـن کار را هم شـروع کردیم 
و تـا بـه اینجـا دو جلـد آن منتشـر شـده اسـت و احتماالً تـا سـال دیگر همیـن موقع به 

هشـت جلـد خواهـد رسـید و کار تـداوم خواهـد داشـت.
مـا نسـبت بـه ایـن قضیـه مسـئولیت داریـم و تقریبـاً تمرکـز خـود سـازمان در تولید 
کتـاب در حـال حاضـر روی این مسـئله اسـت. دیگـر موضوعات را هم به شـعب اسـتانی 

واگـذار می کنیـم.
بـا توجه بـه اینکه یکـی از وظایـف سـازمانی انتشـارات جهاددانشـگاهی 
ایجـاد شـبکه پخـش و توزیـع متمرکـز کتاب عنوان شـده اسـت که بیشـتر 
در قالـب فروشـگاه کتاب اتفـاق می افتد؛ وضعیت انتشـارات جهاددانشـگاهی 
در ایـن زمینـه چگونـه اسـت و چند فروشـگاه کتاب بـرای تحقق ایـن وظیفه 

دارد؟
ــه  ــق بـ ــور متعلـ ــر کشـ ــاب در سراسـ ــگاه کتـ ــانزده فروشـ ــر شـ ــال حاضـ در حـ
جهاددانشـــگاهی اســـت کـــه خیلـــی اتفاقـــی تعـــداد ایـــن فروشـــگاه ها بـــا برنـــد 
»شـــانزده« کـــه عنـــوان فروشـــگاه های کتـــاب ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی 
یکســـان شـــده اســـت. برنامـــه مـــا ایـــن اســـت کـــه در همـــه ایـــن فروشـــگاه ها 
ــیس  ــالروز تأسـ ــرداد، سـ ــانزده مـ ــه از شـ ــام گرفتـ ــه الهـ ــانزده« -کـ ــد »شـ از برنـ
ـــا مشـــارکت  ـــه ب ـــم ک ـــه داری ـــم و برنام جهاددانشـــگاهی اســـت- اســـتفاده شـــود و تصمی
ــانزده را توســـعه دهیـــم. ــگاه های شـ ــه فروشـ بخـــش خصوصـــی بتوانیـــم مجموعـ

سـال ۹۹ وقتـی کار برنـد شـانزده را بـا بازگشـایی فروشـگاه مرکـزی شـروع کردیـم، 
هـدف و برنامـه ایـن بـود کـه آن را توسـعه دهیـم. در همیـن راسـتا سـال گذشـته دو تا 
از فروشـگاه های کتـاب جهاددانشـگاهی در اسـتان کرمـان و در تهـران را بـه همین برند 
تغییـر عنـوان دادیـم. همیـن برنامه را برای فروشـگاه های دیگـر هم داریـم و امیدواریم با 

مسـاعدت هایی کـه انجـام می شـود ایـن اتفاق بـه زودی رقـم بخورد.
نکتـه دیگـری هـم بایـد اشـاره کنم این اسـت کـه در بعضی اسـتان ها مانند خراسـان 
رضـوی یـا خـود تهـران، جهاددانشـگاهی یکـی از مهم تریـن تامین کننـدگان کتاب هـای 
دانشـگاهی اسـت، که در هر دو اسـتان خراسـان رضوی و تهران، سـه یا چهار فروشـگاه 
و یـک شـبکه توزیـع خـوب داریـم. امیدواریـم ایـن قضیه توسـعه پیـدا کنـد هرچند که 
فکـر می کنـم بـرای ادامه کار به مشـارکت بـا بخش خصوصـی و اسـتفاده از ظرفیت های 
ایـن بخـش نیـاز داریم. البتـه این منـوط به ایجاد یک سـری سـازوکارهای قانونی اسـت 

کـه امیدواریم تسـهیل شـود و ایـن اتفاق رقـم بخورد.

ترشیح نوآوری های جدید در گفت وگو با محققان و 
پژوهشگران جهاددانشگاهی

 زیست بوم نوآوری

■ جهاددانشگاهی از زمان تشکیل تا به امروز در مسیر دستیابی 
به علم و دانش روز قدم برداشته است و این نهاد برخاسته 

از انقالب فرهنگی در دوره جدید مدیریت خود ایجاد یک 

زیست بوم نوآوری برای نخبگان ایران را در اولویت برنامه ها قرار 

داده است.

توجه به این زیست بوم نوآوری توسط جهاددانشگاهی آن هم در 

سالی که با نام »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام گذاری 

شده است، از آن جهت اهمیت دارد که مقام معظم رهربی 

در سال های اخیر تاکید ویژه ای به موضوع بومی سازی دانش 

و استفاده از پتانسیل نخبگان و استعدادهای برتر؛ ارتقای توان 

رشکت های دانش بنیان خالق؛ ارتقای زیست بوم نوآوری کشور و 

حل چالش های ملی با استفاده از راهکارهای فناورانه داشته اند.

در این پرونده سعی شد به مناسبت چهل و دومین سالگرد 

تشکیل جهاددانشگاهی در گفت وگو با محققان و پژوهشگران 

جهاددانشگاهی به ترشیح نوآوری های جدید این نهاد انقالبی 

بپردازیم.
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زیست بوم 
نـــــوآوری

جهاددانشـــگاهی بـــا ایجـــاد زیســـت بوم نـــوآوری موردنیـــاز فعالیـــت 
نخبـــگان در ســـه پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز، ســـازمان کرمانشـــاه و 
علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی بـــا اشـــتغال زایی حـــدود 
۲۲۰۰ نفـــر بســـتر فعالیـــت ۵۱۰ شـــرکت فنـــاور و دانش بنیـــان را فراهـــم 

آورده اســـت.
ســـابقه تشـــکیل پارک هـــای علـــم و فنـــاوری در غـــرب بـــه ۳۰ ســـال 
پیـــش و بعـــد از فروپاشـــی شـــوروی و پایـــان جنـــگ ســـرد برمی گـــردد. 
در ایـــن دوران امریـــکا تمـــام آزمایشـــگاه و مراکـــز تحقیقاتـــی اش را کـــه 
ـــرارداد  ـــگاه هایش ق ـــار دانش ـــود، در کن ـــرد ب ـــگ س ـــت جن ـــی در خدم زمان
و چیـــزی بـــه اســـم تکنولـــوژی پارک هـــا توســـعه یافتنـــد کـــه وظیفـــه 
اصلـــی آن هـــا در اقتصـــاد خصوصـــی ایـــن کشـــور قـــرار دادن علـــم در 

ـــود. ـــه ب ـــگ و جامع ـــاد، فرهن ـــار اقتص اختی
امـــا بســـیار پیـــش از پیدایـــش ایـــن مفهـــوم در کشـــورهای غربـــی، 
ــکل  ــا تشـ ــی بـ ــاب فرهنگـ ــد از انقـ ــش و بعـ ــال پیـ ــورمان 4۲ سـ کشـ
جهاددانشـــگاهی به نوعـــی بنیان گـــذار پارک هـــای علـــم و فنـــاوری بـــه 
مفهـــوم امـــروزی بـــود. نهـــادی کـــه در کنـــار فعالیت هـــای پژوهشـــی و 
ـــاه  ـــرز؛ کرمانش ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــه پ ـــدازی س ـــا راه ان ـــه اش ب فناوران
ــاز  ــون بسترسـ ــی تاکنـ ــع فرهنگـ ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ و علـ

فعالیـــت ۵۱۰ شـــرکت فنـــاور شـــده اســـت.

گام های جدی تجاری سازی پژوهش های
 کاربردی در این نهاد

ــگاهی  ــط جهاددانشـ ــردی توسـ ــای کاربـ ــازی پژوهش هـ ــای تجاری سـ ــن گام هـ اولیـ
ــهدای  ــی شـ ــی تحقیقاتـ ــع آموزشـ ــکیل مجتمـ ــه تشـ ــده اولیـ ــا ایـ ــال ۱3۶۵ بـ در سـ
جهاددانشـــگاهی بـــا کارکـــرد پـــارک علـــم و فنـــاوری طـــرح و بـــا تشـــکیل مجتمـــع 
ـــدود ۹۰  ـــعت ح ـــه وس ـــی ب ـــال ۱3۷۰ در فضای ـــگاهی در س ـــهدای جهاددانش ـــی ش تحقیقات

هکتـــار در منطقـــه هلجـــرد کـــرج،  برداشـــته شـــد.
ـــی  ـــات تخصص ـــز خدم ـــکده و ۱۰ مرک ـــور 3 پژوهش ـــا حض ـــه ب ـــی ک ـــع تحقیقات مجتم
ـــون  ـــاوری هم اکن ـــم و فن ـــارک عل ـــوز پ ـــذ مج ـــس از اخ ـــترش داد و پ ـــود را گس ـــت خ فعالی

ـــتند. ـــتقر هس ـــان در آن مس ـــاور و دانش بنی ـــرکت فن ۸2 ش
تولیـــد محصـــوالت حـــوزه دارویـــی و تجهیـــزات پزشـــکی کـــه از فنـــاوری باالیـــی 
برخـــوردار بـــوده و هم اکنـــون جـــزو طرح هـــای اســـتراتژیک کشـــور هســـتند، عمـــده 

تالش این نهاد برای تکمیل زنجیره نوآوری کشور؛

چترحمایتی 
جهاددانشگاهی برای 
فعالیت ۵1۰ شرکت 

فناور و دانش بنیان

محصـــوالت شـــرکت های فنـــاور و دانش بنیـــان ایـــن 
پـــارک را تشـــکیل می دهـــد و تاکنـــون 2۸ شـــرکت 

ــده اند. ــی شـ ــه دانش بنیانـ ــب درجـ ــه کسـ ــق بـ موفـ
پیشـــرفته  تجهیـــزات  و  ماشـــین آالت  داشـــتن 
صنایـــع دارویـــی و کشـــاورزی ازجملـــه ویژگی هـــای 
ـــه در  ـــت ک ـــاوری اس ـــم و فن ـــارک عل ـــن پ ـــرکت های ای ش
ســـال ۱۴۰۰، بالغ بـــر هـــزار و دویســـت میلیـــارد تومـــان 
ــه  ــب بـ ــا غریـ ــتغال زایی آن هـ ــته اند و اشـ ــروش داشـ فـ

هـــزار نفـــر اســـت.

پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه 
قطب علم و فناوری غرب کشور

از دیگـــر اقدامـــات مهـــم جهاددانشـــگاهی بـــرای 
بـــه  می تـــوان  دانش بنیـــان  فعالیت هـــای  توســـعه 
راه انـــدازی پـــارک علـــم و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی 
ـــته  ـــه گذش ـــه در هفت ـــی ک ـــرد. پارک ـــاره ک ـــاه اش کرمانش
ـــتان  ـــن اس ـــه ای ـــفر ب ـــیه س ـــز در حاش ـــور نی ـــس جمه ریی
ــدادی از  ــای تعـ ــتاوردها و توانمندی هـ ــگاه دسـ از نمایشـ

شـــرکت های دانش بنیـــان  آن بازدیـــد کـــرد.
دانش بنیـــان  و  فنـــاور  واحـــد   3۰۱ هم اکنـــون 
ــرکت  ــتند و 3۸ شـ ــارک هسـ ــن پـ ــت ایـ ــت حمایـ تحـ
ــه  ــاه کـ ــاوری کرمانشـ ــم و فنـ ــارک علـ ــان پـ دانش بنیـ
۶۰ درصـــد کل شـــرکت های دانش بنیـــان اســـتان را 
ــتی،  ــاوری زیسـ ــای فنـ ــد در حوزه هـ ــکیل می دهنـ تشـ
ـــی، داروســـازی، حـــوزه تشـــخیص  ـــع غذای کشـــاورزی، صنای
ــر  ــی بـ ــوالت مبتنـ ــرفته و محصـ ــواد پیشـ ــان، مـ و درمـ
تجهیـــزات  و  ماشـــین آالت  فرآورده هـــای شـــیمیایی، 
ــک و  ــرق، الکترونیـ ــکی، بـ ــزات پزشـ ــرفته، تجهیـ پیشـ

مخابـــرات، فنـــاوری اطاعـــات و خدمـــات تجاری ســـازی 
ــده  ــات ارائه شـ ــول و خدمـ ــه محصـ ــد کـ ــت دارنـ فعالیـ
توســـط آن هـــا هم راســـتا بـــا نیازهـــای توســـعه فنـــاوری 
ــای روز،  ــه فناوری هـ ــتیابی بـ ــدف دسـ ــور و باهـ در کشـ
ـــد  ـــرفته تولی ـــزات پیش ـــه تجهی ـــور ب ـــتگی کش ـــذف وابس ح

می شـــود.
نوآوری هایـــی  و  خاقیـــت  مذکـــور  شـــرکت های 
ــوآوری در  ــه نـ ــوان بـ ــا می تـ ــه آن هـ ــته اند ازجملـ داشـ
فرموالســـیون محصـــول، به کارگیـــری روش هـــای نویـــن 
در اســـتخراج مـــواد، انجـــام ســـنتز بـــا درصـــد خلـــوص 
ــتفاده از هـــوش  ــره، اسـ ــاده مؤثـ ــازی مـ ــاال، خالص سـ بـ
ــزوده و  ــت افـ ــاوری واقعیـ ــتفاده از فنـ ــی و اسـ مصنوعـ

قابلیـــت ویـــژه در پـــردازش داده هـــا اشـــاره کـــرد.
تحـــت  دانش بنیـــان  شـــرکت های  اشـــتغال زایی 
ــاه  ــتان کرمانشـ ــاوری اسـ ــم و فنـ ــارک علـ ــت پـ حمایـ
ــارد  ــروش ۸۴۰ میلیـ ــا فـ ــر بـ ــر ۴۱۰ نفـ ــون بالغ بـ تاکنـ
ــادرات  ــزان صـ ــه میـ ــت کـ ــال ۱۴۰۰ اسـ ــال در سـ ریـ
اعامـــی از ســـوی شـــرکت های دانش بنیـــان تحـــت 
ـــون و ۵۰۰ هـــزار دالر  ـــج میلی ـــت در ســـال ۱۴۰۰، پن حمای

اعام شـــده اســـت.

پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی؛ 
محیطی برای شکوفایی شرکت های خاق

در کنـــار ایـــن دو پـــارک عملیاتـــی جهاددانشـــگاهی 
بـــا درک ایـــن اهمیـــت دارایی هـــای نـــرم و فرهنگـــی در 
ســـال ۱3۹۷ پـــارک ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و 
ـــدازی  ـــگ راه ان ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــی در دانش ـــع فرهنگ صنای
ــارک  ــن پـ ــن و تخصصی تریـ ــوان اولیـ ــه به عنـ ــرد کـ کـ

ـــتقرار،  ـــرای اس ـــب ب ـــی مناس ـــگ، محیط ـــاد فرهن در اقتص
ــرکت ها را  ــات و شـ ــکوفایی مؤسسـ ــعه و شـ ــد، توسـ رشـ
ــتقر در آن  ــاور مسـ ــرکت های فنـ ــی آورد و شـ ــم مـ فراهـ
در تعامـــل ســـازنده بـــا دانشـــگاه ها و ســـایر مؤسســـات 
پژوهشـــی و فنـــاوری بـــه فعالیت هـــای فناورانـــه در 
ــد. ــری می پردازنـ ــی و هنـ ــف فرهنگـ ــای مختلـ حوزه هـ

پـــارک ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع 
ـــرای ۱2۷  ـــود را ب ـــی خ ـــر حمایت ـــون چت ـــی هم اکن فرهنگ
ـــه  ـــت ک ـــرده اس ـــم ک ـــتقر فراه ـــتقر و غیرمس ـــرکت مس ش
از میـــان آن هـــا ۹ شـــرکت توانســـته اند دانش بنیـــان 

ـــوند. ش
شـــرکت های دانش بنیـــان پـــارک ملـــی علـــوم و 
ــای  ــی در حوزه هـ ــع فرهنگـ ــرم و صنایـ ــای نـ فناوری هـ
خدمـــات مالکیـــت فکـــری، مشـــاوره و کســـب و کار 
آنایـــن، انیمیشـــن، گردشـــگری –خدمـــات آنایـــن 
ـــال  ـــت کان ـــور، مدیری ـــاخت کش ـــامانه زیرس ـــیون، س رزرواس
فـــروش، آموزش-ســـامانه خدمـــات آمـــوزش تحصیلـــی، 
ســـامانه تحلیـــل بـــورس و تشـــکیل پوتفـــوی هوشـــمند، 
ـــی  ـــوش مصنوع ـــزار و ه ـــد نرم اف ـــات و تولی ـــاوری اطاع فن

فعالیـــت دارنـــد.
ــان  ــرکت دانش بنیـ ــن شـ ــات ایـ ــا خدمـ ــول یـ محصـ
بـــا توجـــه به ضـــرورت خاقیت هـــا و نـــوآوری در حـــوزه 
ــورس،  ــل بـ ــامانه تحلیـ ــال، سـ ــب وکارهای دیجیتـ کسـ
ــت  ــاخت مدیریـ ــامانه زیرسـ ــگری، سـ ــات گردشـ خدمـ
کانـــال فـــروش، برنامه نویســـی و تولیـــد نرم افـــزار تولیـــد 

می شـــود.
شـــرکت های ایـــن پـــارک ملـــی جهاددانشـــگاهی 
و  مســـتقیم  نفـــر   ۷۷۹ اشـــتغال  بـــا  توانســـته اند 
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زیست بوم 
نـــــوآوری

غیرمســـتقیم نقـــش مهمـــی در بحـــث اشـــتغال زایی 
و درآمدزایـــی )ارزی و ریالـــی( داشـــته باشـــند و بـــا 
توجـــه بـــه زیرســـاخت های ایجادشـــده در کشـــور بـــرای 
ــه  ــن آور و اینکـ ــاق و فـ ــان، خـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
ایـــران یکـــی از برتریـــن زیســـت بوم های فنـــاوری را 
می تواننـــد  را  متفاوتـــی  نقش هـــای  دارد  منطقـــه  در 
ــور  ــا کشـ ــتان یـ ــوآوری اسـ ــت بوم نـ ــل زیسـ در تکمیـ
ـــه ای و  ـــای منطق ـــه بازاره ـــدن ب ـــا وارد ش ـــد و ب ـــا کنن ایف
بین المللـــی در عرصـــه صـــادرات در حوزه هـــای مختلـــف 
کســـب وکارهای  اطاعـــات،  فنـــاوری  گردشـــگری، 
و  بـــازی  و  اپلیکیشـــن ها  نرم افزارهـــا،  دیجیتـــال، 

ــند. ــته باشـ ــی داشـ ــادی خوبـ ــن ارزش اقتصـ انیمیشـ

تسهیات پرداختی برای استقرار شرکت های 
دانش بنیان و فناور

ــا توجـــه به پیـــش بینی هـــای قانونـــی، تســـهیات  بـ
شـــرکت های  اســـتقرار  بـــرای  حمایت هایـــی  و 
ــاوری  ــم و فنـ ــای علـ ــاور در پارک هـ ــان و فنـ دانش بنیـ
ایـــن نهـــاد پیش بینی شـــده اســـت کـــه ازجملـــه آن هـــا 
تســـهیلگری  مالیاتـــی،  معافیت هـــای  بـــه  می تـــوان 
اخـــذ تســـهیات و مجوزهـــای مرتبـــط، تأمیـــن مالـــی، 
ـــی و آزمایشـــگاهی،  ـــتقرار اداری، کارگاه ـــن فضـــای اس تأمی
ـــی،  ـــازی و بازاریاب ـــازار س ـــی، ب ـــاوره تخصص ـــات مش خدم
آموزش هـــای  شبکه ســـازی،  ســـرمایه گذار،  جـــذب 
ـــی و  ـــگاه های داخل ـــور در نمایش ـــردی، حض ـــداوم و راهب م
ـــراع  ـــت اخت ـــه ثب ـــاوره ای در زمین ـــات مش ـــی، خدم خارج
و طـــرح در ســـطح داخلـــی و خارجـــی و... اشـــاره کـــرد.
همچنیـــن ازجملـــه زیرســـاخت ها و ظرفیت هـــای 
موجـــود پـــارک علـــم و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه 
ــرج  ــرد. بـ ــاره کـ ــاوری آن اشـ ــرج فنـ ــه بـ ــوان بـ می تـ
فنـــاوری پـــارک علـــم و فنـــاوری به عنـــوان بزرگ تریـــن 
ــزار  ــر 2۰ هـ ــی بالغ بـ ــا فضایـ ــور بـ ــاوری کشـ ــرج فنـ بـ

مترمربـــع در ۱۶ طبقـــه امـــکان اســـتقرار ۱2۰ واحـــد را 
ـــتقرار ۴۰  ـــا اس ـــرج ب ـــه از ب ـــون ۵ طبق ـــه تاکن ـــت ک داراس
ـــز  ـــات نی ـــی طبق ـــیده و مابق ـــرداری رس ـــه بهره ب ـــد ب واح

تـــا پایـــان ســـال بـــه بهره بـــرداری خواهـــد رســـید.
فنـــاوری  و  علـــم  پـــارک  ظرفیـــت  دومیـــن 
جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه مجتمـــع نـــوآوری آن اســـت. 
ایـــن مجتمـــع بـــا فضایـــی بالغ بـــر ۱2 هـــزار مترمربـــع، 
امـــکان اســـتقرار 2۴ واحـــد کارگاهـــی )۱۰۰ الـــی 3۰۰ 
ــم  ــی را فراهـ ــطح نیمه صنعتـ ــد در سـ ــع( و تولیـ مترمربـ
کارگاهـــی  واحـــد  می ســـازد. در حـــال حاضـــر ۱۷ 
بـــه بهره بـــرداری رســـیده و در اختیـــار شـــرکت ها 

ــت. ــه اسـ قرارگرفتـ
پـــارک علـــم و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه 
بـــا واگـــذاری اراضـــی بـــه شـــرکت ها خدمـــت دیگـــری 
را بـــه جامعـــه عرضـــه کـــرده اســـت. بـــا توجـــه بـــه در 
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــار از اراضـ ــن ۵۰ هکتـ ــر گرفتـ نظـ
ــگاهی و  ــرکت های جهاددانشـ ــه شـ ــذاری بـ ــت واگـ جهـ
شـــرکت های تحـــت حمایـــت پـــارک علـــم و فنـــاوری، 
ـــات  ـــل مصوب ـــار الزم از مح ـــن اعتب ـــت تأمی ـــنهاد جه پیش
ســـفر ریاســـت جمهـــوری جهـــت آماده ســـازی اراضـــی 
بـــه میـــزان ۱۰۰۰ میلیـــارد ریـــال ارائه شـــده و در حـــال 

پیگیـــری اســـت.
ــرکت ها  ــا و شـ ــرش واحدهـ ــوه پذیـ ــوص نحـ در خصـ
در پـــارک علـــم و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی هـــم بایـــد 
گفـــت، پذیـــرش شـــرکت ها از طریـــق فرآینـــد جـــذب 
و پذیـــرش شـــامل ارائـــه درخواســـت از ســـوی شـــرکت، 
بررســـی طـــرح توســـط داوران و ارائـــه در کارگروه هـــای 
تخصصـــی، اصـــاح و نهایـــی ســـازی و درنهایـــت ارائـــه 
ــت  ــه جهـ ــذ مصوبـ ــاوری و اخـ ــورای فنـ ــرح در شـ طـ

ــرد. ــورت می پذیـ ــتقرار صـ اسـ
 الزم بـــه توضیـــح اســـت جهـــت توانمندســـازی 
و همچنیـــن صاحبـــان  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان 

ـــه  ـــق ب ـــه اول رد و موف ـــا در مرحل ـــرح آن ه ـــه ط ـــده ای ک ای
ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــا پ ـــد و ی ـــز رش ـــرش در مراک پذی
ـــم  ـــارک عل ـــی پ ـــتاب ده ـــوآوری و ش ـــز ن ـــود، مرک نمی ش
ـــه  ـــد ک ـــدازی ش ـــال ۱۴۰۰ راه ان ـــاه از س ـــاوری کرمانش و فن
مأموریـــت توانمندســـازی افـــراد و تیم هـــای مذکـــور 
و شـــتاب دهـــی آن هـــا تـــا مرحلـــه امـــکان پذیـــرش در 
ـــده دارد. ـــه عه ـــاوری را ب ـــم و فن ـــارک عل ـــد و پ ـــز رش مراک

تاش جهاددانشگاهی 
برای تکمیل زنجیره نوآوری کشور

ــه هایی از  ــا گوشـ ــد، تنهـ ــاره شـ ــه اشـ ــواردی کـ مـ
ــاد  ــرای ایجـ ــگاهی بـ ــران جهاددانشـ ــای جهادگـ تاش هـ
شـــرکت های  فعالیت هـــای  موردنیـــاز  زیســـت بوم 
ــه در  ــی رود کـ ــمار مـ ــه شـ ــاد بـ ــن نهـ ــان ایـ دانش بنیـ
صـــورت انجـــام حمایت هـــای الزم می تواننـــد نقـــش 
قابل توجهـــی را در توســـعه اقتصـــاد کشـــور ایفـــا کننـــد.
ــاد  ــود ایج ــت خ ــد فعالی ــگاهی در دوره جدی جهاددانش
یــک زیســت بوم نــوآوری بــرای نخبــگان ایــران را در اولویت 
برنامه هــا قــرار داده اســت و تــاش دارد بــا ایجــاد نــوآوری 
در فناوری هــای تولیدشــده در کشــور گامــی مؤثــر در 
ــای  ــردن حلقه ه ــر ک ــوآوری کشــور و پ ــره ن ــل زنجی تکمی

ــا ارزش ایفــا کنــد. مفقــوده چرخــه تولیــد ایــده ت
توجـــه بـــه ایـــن زیســـت بوم نـــوآوری توســـط 
جهاددانشـــگاهی آن هـــم در ســـالی کـــه بانـــام »تولیـــد، 
دانش بنیـــان و اشـــتغال آفریـــن« نام گـــذاری شـــده 
ــم  ــام معظـ ــه مقـ ــت دارد کـ ــت اهمیـ ــت، ازآن جهـ اسـ
ـــوع  ـــه موض ـــژه ای ب ـــد وی ـــر تاکی ـــال های اخی ـــری در س رهب
ــگان  ــیل نخبـ ــتفاده از پتانسـ ــش و اسـ ــازی دانـ بومی سـ
و اســـتعدادهای برتـــر؛ ارتقـــای تـــوان شـــرکت های 
نـــوآوری  زیســـت بوم  ارتقـــای  دانش بنیـــان خـــاق؛ 
از  اســـتفاده  بـــا  ملـــی  چالش هـــای  حـــل  کشـــور 

داشـــته اند. فناورانـــه  راهکارهـــای 

◄چه زمانی فعالیت در جهاددانشگاهی را آغاز کردید؟
در اسـفندماه سـال ۱3۸3 به صـورت پژوهشـگر در حوزه 
سـلول های بنیـادی بـه تیـم دکتـر بهارونـد در پژوهشـگاه 
رویـان پیوسـتم و در حـال حاضـر اسـتاد تمـام پژوهشـگاه 

هسـتم. رویان 
◄در حـال حاضر مدیریـت چه پـروژه تحقیقاتی 

دارید؟ بر عهـده  را 
متعـددی  تحقیقاتـی  پروژه هـای  مدیریـت  کنـون  تـا 
بـه  را  و خون سـاز  بنیـادی سـرطان  در حـوزه سـلول های 
عهـده داشـته ام و در طـول عمـر تحقیقاتـی تـاش کـرده ام 
تـا نتایـج ایـن پروژه هـا به صـورت ارائه خدمـات بـه بیماران 

و نیازمنـدان برسـد.
در حـال حاضـر مدیـر پـروژه درمـان تومورهـای مغـزی 
از   NK سـلول های  تولیـد   ،NK سـلول های  به واسـطه 
ترکیـب  در   NK سـلول های  اثـر  بررسـی  نـاف،  خون بنـد 
بـا سـایر داروهـا بـرای هدف گیـری سـلول های سـرطانی در 
بدخیمی هـای خونـی، تولیـد وزیکول هـای خـارج سـلولی با 
قـدرت هدف گیـری سـلول های سـرطانی در چنـد سـرطان 

مختلـف هسـتم.
◄اجـرای ایـن طرح ها از چـه تاریخی آغاز شـده 

است؟
اجـرای تمامـی طرح هـا از حدود 3 سـال قبل آغاز شـده 
اسـت، برخـی از ایـن پروژه هـا در مراحـل پایانـی و برخی در 

حـال اجرا می باشـند.
 ◄در رابطـه با ضـرورت اجرای ایـن طرح های در 

کشـور توضیح دهید.
به طـور حتـم درمان سـرطان به ویـژه سـرطان های مقاوم 
دارویـی  مرسـوم  روش هـای  بـا  متاسـتاتیک  و  درمـان  بـه 
نویـن  درمان هـای  از  اسـتفاده  امـروزه  نیسـت.  امکان پذیـر 
سـلولی بـر پایـه سـلول های ایمنـی در دنیـا بـرای درمـان 
سـرطان و ریشـه کنی آن انقابـی ایجـاد کـرده اسـت. لـذا 

تحقیقـات در ایـن حـوزه بـا ضـرورت ایجـاد بسـتر، دانش و 
فنـاوری الزم بـرای ایجـاد سـلول های ایمنـی کارآمـد بـرای 
درمـان سـرطان های مقـاوم بـه درمـان آغاز شـده و خـدا را 
شـکر در حـال حاضـر بـا کمک رؤسـا و مدیـران پژوهشـگاه 
رویـان، بسـتر الزم و تکنولـوژی مربوطـه در ایـن پژوهشـگاه 

وجـود اسـتقرار یافته اسـت.
◄طبـق برنامه ریزی هـا اجـرای ایـن طـرح چـه 

زمانـی بـه پایـان می رسـد؟
فـاز اول کار آزمایـی بالینـی درمـان تومورهـای مغـزی 

مقـاوم بـه درمـان بـا موفقیـت بـه پایـان رسـیده اسـت.
◄چـه برنامـه ای بـرای تجاری سـازی محصول به 

دارید؟  دسـت  آمده 
بـا توجـه به دسـتیابی بـه تکنولـوژی و به منظور تسـهیل 
رونـد توسـعه تجاری سـازی و ارائـه خدمـات، بـا اسـتقرار در 
مرکـز رشـد رویـان و با نـام شـرکت دانش بنیان کیـان ایمن 
سـلول در حـال فراهـم آوردن زمینه هـای تجاری شـدن این 
فـرآورده سـلولی و خدمـات مربوطـه بـه بیمـاران هسـتیم. 
امیـد اسـت تـا 3 سـال آینـده بتوانیـم بـه نمونـه محصـول 

تجـاری شـده دسـت یابیم.
◄ چه مشـکات و موانعی پیشـروی به سـرانجام 

رسـیدن اجرای این طرح وجـود دارد؟
بیولوژیک  حوزه  فناورانه  طرح های  روی  پیش  مشکات 
بسیار است. بخشی از این مشکات درون سازمانی و بخشی 
دیگر فراسازمانی است. از مشکات درون سازمانی می توان به 
چابکی  عدم  کان،  طرح های  به  توجه  عدم  بودجه،  کمبود 
در تدوین آیین نامه ها، ضعف آیین نامه های مربوط به مالکیت 
آیین نامه های تجاری سازی و عدم آموزش کافی  یا  و  فکری 
تیم های  همکاری  و  همدلی  نباید  البته  کرد.  اشاره  فناوران 
بنیادی پژوهشگاه رویان  پشتیبان در پژوهشکده سلول های 
امور  در  اگرچه ضعف هایی  بهتر  عبارت  به  گرفت.  نادیده  را 
سازمانی دیده می شود، اما پیشرفت در سازمان های کوچک تر 

رؤسا  جمعی  همت  به واسطه  رویان  پژوهشگاه  همچون 
به  می توان  فراسازمانی  مشکات  جمله  از  است.  مدیران  و 
بحبوحه  در  که  کرد  اشاره  کشور  کان  سیاست گذاری های 
پروژه های  گیر  گریبان  اقتصادی  مشکات  و  تحریم ها 

پژوهشی می شود.
نقشـی  چـه  جهاددانشـگاهی  شـما  نظـر  ◄بـه 
به ویـژه  نـوآوری،  زیسـت بوم  توسـعه  در  می توانـد 

بـرای نخبـگان کشـور داشـته باشـد؟
به طـور حتـم جهاددانشـگاهی به عنـوان نهـاد باالدسـتی 
نقـش بسـیار مهمـی در توسـعه زیسـت بوم نـوآوری دارد؛ 
اعضـا کمـک می کنـد. بـه چیره دسـتی همـه  به طوری کـه 

جهاددانشگاهی می تواند در فراهم آوردن بسترهای آموزشی 
الزم برای ایجاد فرهنگ نوآوری، ترسیم خطوط راه به صورت 
شفاف با هدف گذاری مناسب حمایت از فعالیت های نوآورانه و 
معرفی نخبگان این عرصه به سازمان های حامی با حمایت کان، 
تعیین نقشه راهبردی توسعه زیست بوم نوآوری در سطح کان 
کشور، توجه به ایجاد اقتصاد دانش بنیان و حل مشکات ملی، 
هدف گذاری کان در عرصه بین المللی، توجه به نوآوران نخبگان 

سازمانی، رفع موانع و تسریع امور مربوطه ایفای نقش کند.
◄در پایـان اگـر نکتـه خاصـی در رابطـه بـا این 
توسـط  تحقیقاتـی  پروژه هـای  اجـرای  یـا  و  طـرح 

بفرماییـد. داریـد،  جهاددانشـگاهی 
از دیـد بنـده کـه به مـدت ۱۸ سـال در جهاددانشـگاهی 
در حـال خدمـت بـوده ام، این سـازمان را در جایـگاه مقدس 
و خـاص می دانـم. علـت بودنـم، مانـدم و فعالیتـم، اعتقاد به 
جهاددانشـگاهی بـرای اصـاح امـور بـا توجـه بـه مشـکات 
ملـی اسـت. هم افزایـی بـرای حل مشـکات سـامت جامعه 
به خصـوص بیمـاران مبتابه سـرطان، با جلب توجـه خیرین، 
صنایـع بـزرگ و بزرگ مـردان ایران زمیـن، می توانـد جایـگاه 
این سـازمان مقـدس را در قلب مردم ارتقا بخشـیده و ارزش 

ایـن سـازمان را بـه دولت مـردان ثابـت کند.

موفقیت کار آزمایی بالینی درمان تومورهای 
مغزی مقاوم به درمان

دکتـر مرضیـه ابراهیمـی پژوهشـگر پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی بـا اشـاره به این کـه امـروزه اسـتفاده از درمان هـای نوین 
سـلولی بـر پایـه سـلول های ایمنـی در دنیا بـرای درمان سـرطان و ریشـه کنی آن انقابـی ایجاد کرده اسـت گفـت: تحقیقـات در این 
حـوزه بـا ضـرورت ایجاد بسـتر، دانش و فنـاوری الزم برای ایجـاد سـلول های ایمنی کارآمد بـرای درمان سـرطان های مقـاوم به درمان 

در پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی آغاز شـده و بسـتر الزم و تکنولـوژی مربوطه در این پژوهشـگاه وجود اسـتقرار یافته اسـت.
پیرامـون آخریـن وضعیـت تعـدادی از طرح هـای فناورانـه و نوآورانـه پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی بـا دکتر مرضیـه ابراهیمی 

دکتـرای ایمنی شناسـی پزشـکی و از پژوهشـگران این پژوهشـگاه بـه گفت وگو نشسـتیم:

پیش بینی ۳ ساله برای رسیدن به نمونه ی تجاری محصول؛
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زیست بوم 
نـــــوآوری

پایان طرح نوآورانه 
»فرموالسیون و تولید آفت کش 

گیاهی سنک عناب« 

مهـدی ابراهیمی سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفت: طرح 
پژوهشـی »فرموالسـیون و تولیـد آفت کش گیاهی سـنک عناب« بـا همکاری 
مشـترک گـروه پژوهشـی تولیـد و فـرآوری گیاهـان اسـتراتژیک خراسـان 

جنوبـی و پژوهشـکده گیاهـان دارویی انجام شـد.
پژوهشـی  طـرح  مجـری  و  اسـتان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت  ابراهیمـی  مهـدی 
"فرموالسـیون و تولیـد آفت کـش گیاهـی سـنک عنـاب" گفـت: ایـن طـرح پژوهشـی با 
همـکاری مشـترک گروه پژوهشـی تولیـد و فرآوری گیاهان اسـتراتژیک خراسـان جنوبی 

و پژوهشـکده گیاهـان دارویـی انجـام شـد.
وی، هـدف از اجـرای ایـن طـرح نوآورانـه را دسـتیابی به فرموالسـیون یـک آفت کش 

گیاه پایـه بـرای کنتـرل آفت سـنک عنـاب در اسـتان خراسـان جنوبی عنـوان کرد.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا بیـان این کـه سـنک عنـاب یکـی از 
مهم تریـن آفـات عنـاب در اسـتان خراسـان جنوبـی اسـت که منجـر به کاهـش عملکرد 
افـزود:  اسـت،  شـده  اخیـر  سـال های  در  اسـتراتژیک  محصـول  ایـن  کیفـی  و  کمـی 
فرموالسـیون بـه دسـت آمـده در ایـن طـرح منجر بـه کنترل بیـش از ۹۸ درصـدی این 
افـت در شـرایط آزمایشـگاهی شـده اسـت و انجـام مطالعـات تکمیلـی می توانـد آن را به 

یـک فرموالسـیون تجـاری تبدیـل کند.
دکتـر مهـدی ابراهیمـی از واحد خراسـان جنوبـی و دکتر داراب یزدانی از پژوهشـکده 
گیاهـان دارویـی مجریـان ایـن طـرح پژوهشـی بوده اند و این طرح پژوهشـی بـا همکاری 
دکتـر سـعید مـؤدی، دکتـر فرزانه نباتـی، مهندس محسـن پویـان، دکتر سـمیه الوانی و 

مهنـدس فرزانه جوکار شـوریجه اجرا شـده اسـت.

■□■

برنامه ریزی برای ایجاد خط تولید با ظرفیت ۵۰ دستگاه در سال؛

تکمیل فناوری و آغاز تولید 
لوله مغزی سیار برای عملیات 

درون چاهی
مهندس سید حمید هاشمی مدیر پروژه تولید کاف لوله مغزی سیار سازمان 
جهاددانشگاهی تهران از آغاز پروژه نوآورانه و فناورانه تولید لوله مغزی سیار و 

فرآیند بومی سازی دانش فنی تولید آن در این واحد خبر داد.
مهنـدس سـید حمیـد هاشـمی در گفت وگـو بـا روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه 

ارائـه توضیحاتـی در رابطـه آغـاز پـروژه تولیـد لولـه مغـزی سـیار و فرآینـد بومی سـازی 
دانـش فنـی تولیـد آن در جهاددانشـگاهی تهـران پرداخـت و گفـت: این پـروژه به صورت 
مطالعاتـی از سـال ۱3۹3 در جهاددانشـگاهی تهـران آغاز شـد و پس از انجـام پژوهش و 

کسـب اطاعـات فنـی، هم اکنـون در مرحلـه تکمیـل فنـاوری و تولید قـرار دارد.
مهنـدس هاشـمی بـا بیـان این کـه اسـتفاده از ایـن فنـاوری هزینـه کمتـر و منافـع 
بیشـتری بـرای صنعـت نفـت دارد، اظهـار کـرد: رشـد سـریع به کارگیـری ایـن فنـاوری 
در سـال های اخیـر و پیش بینـی بـازار مصـرف رو بـه گسـترش ایـن محصـول و زمـان 
انتظـار طوالنـی بـرای دریافـت سـفارش های خریداری شـده از خـارج کشـور از عوامـل 

تشـویق کننده بـرای تولیـد داخلـی آن اسـت.

کاف لوله مغزی سیار، یک ابزار پرمصرف در صنعت نفت
وی ادامـه داد: از طرفـی تحریم هـای ظالمانـه کشـورها علیـه ایـران سـبب شـد کـه 
امـکان خریـد و دسترسـی بـه کاف لولـه مغزی سـیار که یک ابـزار پرمصـرف در صنعت 
نفـت اسـت بـا مشـکل مواجه شـود. از ایـن رو جهاددانشـگاهی وابسـتگی کشـور بـه این 
محصـول را پیش بینـی و پیشـنهاد بومی سـازی دانـش فنـی و تولیـد داخلـی آن را بـه 
شـرکت نفـت ارائـه داد که خوشـبختانه بـا حمایت های شـرکت ملی نفت ایـران، معاونت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و مدیریت پشـتیبانی سـاخت و تأمیـن کاالی نفت، 

مـورد توجـه قـرار گرفـت و قـرارداد تولید بـار اول آن در کشـور منعقد شـد.
مدیـر پـروژه تولید کاف لوله مغزی سـیار جهاددانشـگاهی تهران خاطرنشـان کرد: با 
توجـه بـه وجـود صنایـع توانمند کشـور در حـوزه آلیاژسـازی و تولیـد لوله، ایـن طرح با 
پشـتیبانی و حمایـت دسـتگاه های دولتـی و همـکاری صنایـع بـزرگ فوالد و لوله سـازی 

کشـور بـه موفقیـت و خودکفایی منجر می شـود.
وی ادامـه داد: به کارگیـری دانشـمندان و جوانـان نخبه کشـور، همـکاری و هماهنگی 
بـا صنایـع توانمند و اسـتفاده از تخصص و تجربیـات مصرف کنندگان ایـن محصول، مدل 
نوآورانـه ای از همـکاری را فراهـم کرده اسـت کـه می تواند بسـتر تحقق و تولید بسـیاری 

از نیازهـای فناورانه در میهن اسـامی اسـت.
مهنـدس هاشـمی بـا بیـان این کـه اجـرای ایـن طـرح 2۸ مـاه زمـان می بـرد، افـزود: 
بـر اسـاس نقشـه راه تدویـن شـده، پـس از تولیـد نخسـتین نمونه هـا و دریافـت تائیدیه 
کیفیـت از تسـت میدانـی توسـط واحدهای عملیاتی شـرکت ملی نفت ایـران، تولید انبوه 

ایـن تجهیـز توسـط شـرکت لوله سـاز همـکار آغاز می شـود.

امیدواری برای صادرات به کشورهای نفت خیز همسایه
مدیـر این پروژه در سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران اظهار امیدواری کـرد که با تولید 
ایـن لولـه، عـاوه بر رفـع نیاز شـرکت ملی نفت ایـران و شـرکت های خصوصـی فعال در 

ایـن زمینـه، امـکان صادرات آن به کشـورهای نفت خیز همسـایه وجود داشـته باشـد.
وی دربـاره مشـکات موجـود بـر سـر راه تولیـد گفـت: مشـکات و موانع در شـرایط 
حاضـر شـامل فرآیندهـای اداری و مقرراتی کشـور اسـت کـه تا حدی از سـرعت مطلوب 
برخـوردار نیسـت. همان طـور که پیـش از این بیان شـد اثبات توانمندی جهاددانشـگاهی 
و پژوهشـگران و فنـاوران ایرانـی و در نهایت پذیرش پیشـنهاد تولید ایـن محصول به طور 
خـاص در کشـور چنـد سـال زمان بـرده اسـت تـا سـرمایه گذار و پشـتیبان، صنعت گران 
و مصرف کننـدگان بـا جهاددانشـگاهی هم عقیـده و هماهنـگ شـوند و مشـارکت جـدی 
کننـد کـه ایـن عاوه بـر از دسـت رفتن فرصت هـا، هزینه هـای فراوانـی را بـه طرف های 

ایـن همـکاری اعمـال می کند.
مدیـر پـروژه تولید بار اول کاف لوله مغزی سـیار جهاددانشـگاهی تهران خاطرنشـان 
کـرد: اشـتیاق بـه کارهای معمول و نداشـتن عاقه بـه رویکردهای جدیـد و نوآورانه مانع 
اصلـی شـروع و بـه سـرانجام رسـیدن ایـن پروژه هـا بـرای نجات کشـور از وابسـتگی های 

تخصصـی و فناورانـه و مقابلـه بـا تحریم های ظالمانه اسـت.

اجرای طرح چرایی و چگونگی شکل گیری علوم انسانی؛

جسارت در خالقیت و نوآوری 
عامل موفقیت جهاددانشگاهی

ـــانی جهاددانشـــگاهی  ـــس پژوهشـــکده علـــوم انس ـــی زادهریی دکتـــر محمـــد کمال
بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای طـــرح »چرایـــی و چگونگـــی شـــکل گیری علـــوم انســـانی 
ـــرورت  ـــای ض ـــر مبن ـــرح ب ـــن ط ـــت: ای ـــکده گف ـــن پژوهش ـــگاهی« در ای در جهاددانش
دســـتیابی بـــه »مبانـــی هویتـــی« علـــوم انســـانی در جهاددانشـــگاهی و شناســـایی 
اهـــداف و آرمان هـــای بنیان گـــذاران اولیـــه علـــوم انســـانی در ایـــن نهـــاد و نیـــز 
ضـــرورت حفـــظ و ثبـــت دیدگاه هـــا و مســـتندات علـــوم انســـانی جهاددانشـــگاهی 

شـــکل گرفته اســـت.
ـــن نهـــاد در  ـــوم انســـانی جهاددانشـــگاهی و از پژوهشـــگران ای رییـــس پژوهشـــکده عل
ـــند دانشـــگاه  ـــی س ـــی – تربیت ـــام فرهنگ ـــرای نظ ـــازی ب ـــاخص س ـــرح »ش ـــا ط ـــه ب رابط
ـــی –  ـــام فرهنگ ـــرای نظ ـــازی ب ـــاخص س ـــرح ش ـــر ط ـــال حاض ـــت: در ح ـــامی« گف اس
تربیتـــی ســـند دانشـــگاه اســـامی را به تازگـــی بـــه پایـــان رســـانده ایم و به عنـــوان 
ـــوم  ـــکل گیری عل ـــی ش ـــی و چگونگ ـــرح »چرای ـــر روی ط ـــال کار ب ـــرح در ح ـــکار ط هم
انســـانی در جهاددانشـــگاهی« هســـتم. اجـــرای ایـــن طـــرح از ســـال گذشـــته آغـــاز 

ـــت. ـــده اس ش
دکتـــر کمالـــی زاده بـــه زمـــان اتمـــام طـــرح »چرایـــی و چگونگـــی شـــکل گیری 
ـــر  ـــن طـــرح کـــه ب ـــوم انســـانی در جهاددانشـــگاهی« اشـــاره کـــرد و گفـــت: اجـــرای ای عل
ـــگاهی  ـــانی در جهاددانش ـــوم انس ـــی« عل ـــی هویت ـــه »مبان ـــتیابی ب ـــرورت دس ـــای ض مبن
ــن  ــانی در ایـ ــوم انسـ ــه علـ ــذاران اولیـ ــای بنیان گـ ــداف و آرمان هـ ــایی اهـ و شناسـ
ــانی  ــوم انسـ ــتندات علـ ــا و مسـ ــت دیدگاه هـ ــظ و ثبـ ــرورت حفـ ــز ضـ ــاد و نیـ نهـ
جهاددانشـــگاهی شـــکل گرفته اســـت طـــی یـــک مـــاه آینـــده بـــه پایـــان می رســـد.

ایـــن پژوهشـــگر جهاددانشـــگاهی افـــزود: مهم تریـــن نـــوآوری ایـــن طـــرح 
نیـــز جســـتجو، جمـــع آوری، پیاده ســـازی و رجـــوع بـــه مســـتندات آرشـــیوی 
ــا  ــردن بـ ــه کـ ــن و مصاحبـ ــیس و یافتـ ــه تأسـ ــال های اولیـ ــگاهی در سـ جهاددانشـ

مهم تریـــن چهره هـــای تاثیرگـــذار در آن دوران بـــوده اســـت.
ــدان  ــرح را فقـ ــرای ایـــن طـ ــیدن اجـ ــرانجام رسـ ــه سـ ــروی بـ ــع پیشـ وی موانـ

ــت. ــتندات دانسـ ــی از مسـ ــه برخـ ــی بـ دسترسـ
ــه  ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــگاهی بـ ــانی جهاددانشـ ــوم انسـ ــکده علـ رییـــس پژوهشـ
ـــل  ـــوه و بالفع ـــای بالق ـــه و قابلیت ه ـــاختار، کارنام ـــت، س ـــطه هوی جهاددانشـــگاهی به واس
خـــود بی تردیـــد مهم تریـــن نهـــاد کشـــور بـــرای توســـعه زیســـت بوم نـــوآوری در 
ـــن  ـــواره مهم تری ـــاد هم ـــن نه ـــت: ای ـــود، گف ـــوب می ش ـــاوری محس ـــوم و فن ـــوزه عل ح
ـــی  ـــت سیاســـی و اجرای ـــی و حاکمی ـــگان علم ـــاِن نخب ـــاِد توام ـــورد اعتم ـــِی م ـــاد علم نه
ـــروانه  ـــای پیش ـــطه حرکت ه ـــاد را به واس ـــهرت و اعتم ـــن ش ـــت و ای ـــوده اس ـــور ب کش

ـــت. ـــت آورده اس ـــه دس ـــی ب ـــف علم ـــای مختل ـــود در عرصه ه ـــه خ و نوآوران
ــای  ــگاهی در عرصه هـ ــای جهاددانشـ ــه داد: موفقیت هـ ــی زاده ادامـ ــر کمالـ دکتـ
ـــوآوری  ـــت و ن ـــاد در خاقی ـــن نه ـــارت ای ـــون جس ـــز مره ـــر چی ـــش از ه ـــف بی مختل
ـــی  ـــی و صنعت ـــرفت های علم ـــب پیش ـــه موج ـــی ک ـــان عوامل ـــی هم ـــت؛ یعن ـــوده اس ب
و به تبـــع آن رشـــد اقتصـــادی و توســـعه ملـــی در هـــر جایـــی از جهـــان می شـــود. 
ــوآوری در  ــراِن خاقیـــت و نـ ــاً چنیـــن الگویـــی می توانـــد محـــرک و پیشـ مطمئنـ

ســـطوح گوناگـــون علـــم و فنـــاوری در ســـایر حوزه هـــای ملـــی باشـــد.

وی گفـــت: طرح هـــای تحقیقاتـــی در حـــوزه علـــوم انســـانی بـــا چالـــش بزرگـــی 
بـــه نـــام کمبـــود بودجـــه روبـــه رو هســـتند. عمومـــاً طرح هـــای علـــوم انســـانی در 
ــص،  ــانی متخصـ ــروی انسـ ــه نیـ ــوط بـ ــاد مربـ ــای زیـ ــم هزینه هـ ــور- علی رغـ کشـ
ــب  ــنهاد و تصویـ ــی پیشـ ــتگاه های اجرایـ ــی در دسـ ــیار اندکـ ــای بسـ ــا بودجه هـ بـ
می شـــوند کـــه همیـــن امـــر فعالیـــت پژوهشـــی در ایـــن حـــوزه را بـــا چالش هـــای 

جـــدی روبـــه رو کـــرده اســـت.
ایـن پژوهشـگر در پایـان اظهـار کـرد: پژوهـش در حـوزه علـوم انسـانی بـرای قـرار 
گرفتـن در مسـیر خاقیـت و نـوآوری نیازمنـد حمایت هـای جدی تری از سـوی متولیان 
امـر اسـت تـا بتواند همپـای نیازها و اقتضائـات جامعه به پیش رفته و پاسـخگوی مسـائل 

باشد. کشـور 
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تولید داخلی کاتتر انتقال جنین و فروش در بازار ایران؛

چند قدم تا تولید انبوه محیط 
شستشوی گامت و کیت های 
انجماد-ذوب تخمک و جنین

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــگاهی بـ ــان جهاددانشـ ــگاه رویـ ــگر پژوهشـ پژوهشـ
ـــک  ـــاد- ذوب تخم ـــای انجم ـــت و کیت ه ـــوی گام ـــط شستش ـــد محی تولی
ــگاهی- ــز دانشـ ــاروری و مراکـ ــان نابـ ــز درمـ ــرای مراکـ ــن بـ و جنیـ
ـــد  ـــه تولی ـــی در زمین ـــرورت خودکفای ـــا ض ـــروژه ب ـــن پ ـــت: ای ـــی گف تحقیقات
ـــواد  ـــت م ـــا کیفی ـــن ب ـــور و تأمی ـــاز در کش ـــورد نی ـــت م ـــای کش محیط ه

ـــت. ـــده اس ـــاز ش ـــکی آغ ـــوزه پزش ـــش از ح ـــن بخ ـــاز در ای ـــورد نی م
ــریحی از  ــوم تشـ ــته علـ ــه رشـ ــزدی دانش آموختـ ــاری یـ ــک افتخـ ــر پوپـ دکتـ
ـــان جهاددانشـــگاهی اســـت  ـــگاه روی ـــدرس و از پژوهشـــگران پژوهش ـــت م ـــگاه تربی دانش
کـــه از پروژه هـــای فناورانـــه در دســـت اجـــرای وی می تـــوان بـــه تولیـــد محیـــط 
ــز  ــرای مراکـ ــاد-ذوب تخمـــک و جنیـــن بـ ــای انجمـ شستشـــوی گامـــت و کیت هـ

درمـــان نابـــاروری و مراکـــز دانشـــگاهی-تحقیقاتی اشـــاره کـــرد.
ـــد  ـــه تولی ـــی در زمین ـــرورت خودکفای ـــا ض ـــروژه ب ـــن پ ـــه ای ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــاز  ـــورد نی ـــواد م ـــت م ـــا کیفی ـــن ب ـــور و تأمی ـــاز در کش ـــورد نی ـــت م ـــای کش محیط ه
ـــه  ـــه تجرب ـــه ب ـــا توج ـــت: در اصـــل ب ـــد، گف ـــاز ش ـــکی آغ ـــوزه پزش ـــن بخـــش از ح در ای
ـــاج  ـــی مایحت ـــن برخ ـــاروری و تأمی ـــان ناب ـــر درم ـــان در ام ـــگاه روی ـــاله پژوهش 3۰ س
ـــن  ـــه ای ـــود ک ـــن ب ـــر ای ـــد ب ـــی، قص ـــر خارج ـــرکت های معتب ـــد از ش ـــدون خری ـــود ب خ

ـــرد. ـــرار گی ـــز ق ـــایر مراک ـــار س ـــمند در اختی ـــه ارزش تجرب
دکتـــر افتخـــاری ادامـــه داد: در حـــال حاضـــر ایـــن پـــروژه بـــه قدم هـــای آخـــر 
ـــزات  ـــد محصـــوالت توســـط اداره تجهی ـــوز تولی ـــر مج ـــدی دیگ ـــا چن ـــده و ت ـــک ش نزدی
ـــد  ـــرار خواه ـــد( ق ـــک فارم ـــل ت ـــرکت س ـــی )ش ـــش فن ـــدار دان ـــرکت خری ـــار ش در اختی
گرفـــت و تولیـــد انبـــوه شـــروع خواهـــد شـــد. هـــم اکنـــون از تولیـــدات مرحلـــه 
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زیست بوم 
نـــــوآوری

ـــده و  ـــتفاده ش ـــاد اس ـــورد اعتم ـــز م ـــد مرک ـــان و چن ـــگاه روی scale up در پژوهش
رضایـــت خاطـــر کامـــل اســـتفاده کنندگان جلـــب شـــده اســـت.

ــی  ــش کارفرمایـ ــود در بخـ ــکاری خـ ــه همـ ــاره بـ ــا اشـ ــگر بـ ــن پژوهشـ ایـ
تولیـــد کاتتـــر انتقـــال جنیـــن رادا )RADA( بـــه کارفرمایـــی شـــرکت بهـــراد 
رویـــش رویـــان اظهـــار کـــرد: ایـــن پـــروژه به منظـــور تولیـــد داخلـــی کاتتـــر 
ــد  ــال ۱3۸۸ کلیـ ــون( در سـ ــی تاکنـ ــب داخلـ ــدون رقیـ ــن )بـ ــال جنیـ انتقـ
خـــورد. تمـــام مشـــاوره های الزم بـــرای طراحـــی و تولیـــد ایـــن محصـــول بـــه 
ــت  ــی صحـ ــرای بررسـ ــای الزم بـ ــه آزمون هـ ــپس کلیـ ــد. سـ ــرکت داده شـ شـ
ـــپرم  ـــوش و اس ـــن م ـــرای جنی ـــوده ب ـــمی ب ـــر س ـــودن و غی ـــتریل ب ـــاخت، اس س

انســـان انجـــام شـــد.
وی تصریـــح کـــرد: بـــه اســـتناد ایـــن آزمون هـــا شـــرکت بهـــراد توانســـت 
در اســـفندماه ســـال ۱3۹۹ مجـــوز تولیـــد را از اداره تجهیـــزات کســـب کنـــد. 
ـــکاری،  ـــرارداد هم ـــک ق ـــا ی ـــی و ب ـــًا علم ـــوزال کام ـــک پروپ ـــی ی ـــس از آن ط پ
پژوهشـــگاه رویـــان زمینـــه بررســـی کار آزمایـــی بالینـــی بـــا مســـئولیت بنـــده 
ـــت و  ـــال اجراس ـــون در ح ـــم اکن ـــه ه ـــرد ک ـــم ک ـــول فراه ـــن محص ـــر روی ای را ب

ایـــن کاتتـــر در حـــال حاضـــر در بـــازار ایـــران بـــه فـــروش می رســـد.
زمینـــه  و  بررســـی  بـــودن  نجـــام  ا بـــه در حـــال  فتخـــاری  ا دکتـــر 
نبـــوه ســـایر محصوالتـــی کـــه در آزمایشـــگاه  ا دســـت یابی بـــه تولیـــد 
تولیـــد  و  می شـــود  اســـتفاده  رویـــان  پژوهشـــگاه  جنین شناســـی 
یـــن محصـــوالت شـــامل چنـــد محیـــط  ا آزمایشـــگاه اســـت، اظهـــار کـــرد: 
ر  بـــزا ا بـــرای لقـــاح آزمایشـــگاهی،  کشـــت خـــاص، میکروپیپـــت هـــای الزم 
ــکاری  ــگاهی و همـ ــای آزمایشـ ــری دیش هـ ــا و پتـ ــده لوله هـ رنـ ــرم نگهدا گـ

ــت. IUI اسـ ــر  ــد کاتتـ در تولیـ
پژوهشـــگر پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی مهم تریـــن مشـــکل بـــر ســـر 
ـــه  ـــودن حلق ـــود ب ـــا مفق ـــح ی ـــوزش صحی ـــودن آم ـــرا را نب ـــا اج ـــده ت ـــک ای راه ی
اتصـــال علـــم بـــه صنعـــت دانســـت و افـــزود: هنگامی کـــه در نقـــش مشـــاور 
ــریع  ــیار سـ ــده بسـ ــم ایـ ــت می کنـ ــی فعالیـ ــرکت کارفرمایـ ــک شـ ــرای یـ بـ
ــودم را  ــده خـ ــه ایـ ــی کـ ــا زمانـ ــد امـ ــول می رسـ ــه محصـ ــکل گرفته و بـ شـ
ـــور  ـــان ام ـــوی، جری SF ق ـــک  ـــود ی ـــا وج ـــانم ب ـــرانجام برس ـــه س ـــم ب می خواه

بســـیار کنـــد اســـت.
وی ادامـــه داد: مشـــخص نبـــودن موقعیـــت مالکیـــت فکـــری در پژوهشـــگاه 
بســـیار ســـردرگم کننـــده و مأیـــوس کننـــده اســـت. عـــدم تخصیـــص گرنـــت 
ــار در  ــدن اعتبـ ــردش در آمـ ــه گـ ــرح و بـ ــئول طـ ــه مسـ ــا بـ ــا و هزینه هـ هـ
دهلیزهـــای بســـیار طوالنـــی اتوماســـیون ها صرفـــاً باعـــث هـــدر رفـــت وقـــت، 

انـــرژی و انگیـــزه اســـت.
ـــخت  ـــد س ـــر مانن ـــا گی ـــت و پ ـــن دس ـــی قوانی ـــزود: برخ ـــاری اف ـــر افتخ دکت
ــل  ــه دلیـ ــط بـ ــا فقـ ــکاران طرح هـ ــه همـ ــه بـ ــردن حق الزحمـ ــت کـ پرداخـ
این کـــه آن هـــا کارمنـــد ســـازمان هســـتند و بـــرای ســـاعات حضـــور حقـــوق 
افـــراد را در  باعـــث می شـــود مســـئوالن طرح هـــا بهـــره وری  می گیرنـــد، 
ـــن  ـــند. در همی ـــته باش ـــد داش ـــروی جدی ـــذب نی ـــه ج ـــح ب ـــد و ترجی ـــر نگیرن نظ
راســـتا قانـــون تمام وقـــت نکـــردن کارکنـــان از ســـوی جهاددانشـــگاهی هـــم 
مزیـــد بـــر علـــت شـــده و انگیـــزه را بیـــن کارکنـــان بـــه حداقـــل می رســـاند.
ــگاهی در  ــودن نقـــش جهاددانشـ ــن نبـ ــرد: روشـ ــان کـ ــگر بیـ ــن پژوهشـ ایـ
عرصـــه فنـــاوری کشـــور و ناشـــناس بـــودن علی رغـــم قدم هـــای بزرگـــی کـــه 
ــود را در راه  ــان ایـــده ظرفیـــت کامـــل خـ ــود صاحبـ ــته، باعـــث می شـ برداشـ

تحقـــق آن هـــا بـــه کار نبرنـــد و برخـــی در نیمـــه راه منصـــرف شـــوند.
وی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه جهاددانشـــگاهی بـــا ظرفیـــت بی نظیـــر خـــود 
ـــق  ـــر از طری ـــن ام ـــت: ای ـــاند، گف ـــور بشناس ـــود را در کش ـــت خ ـــد هوی ـــدا بای ابت
ـــام  ـــل انج ـــازمانی قاب ـــی س ـــط مش ـــری خ ـــت و بازنگ ـــگ در صنع ـــر رن ـــور پ حض
اســـت. اگـــر قـــرار اســـت جهاددانشـــگاهی در راســـتای تولیـــد قـــدم بـــردارد 
پـــس مراکـــز و ســـازمان هایی کـــه در داخـــل ایـــن نهـــاد مـــوازی قـــدم بـــر 

می دارنـــد بایـــد اصـــاح شـــود.
دکتـــر افتخـــاری بـــا بیـــان این کـــه شـــاید بتـــوان از ظرفیـــت دانشـــگاهی 
ــه  ــه حلقـ ــم کـ ــاخه هایی از علـ ــس شـ ــاد و تدریـ ــرای ایجـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
ـــاق  ـــکیل ات ـــه داد: تش ـــرد، ادام ـــتفاده ک ـــد، اس ـــت باش ـــگاه و صنع ـــال دانش اتص
فکـــر از اعضایـــی کـــه فـــارغ از خـــط فکـــری امـــا وطـــن دوســـت، صاحـــب 
اندیشـــه های نـــو، افـــق دیـــد گســـترده و بـــاز، قابلیـــت شناســـایی نیازهـــای 
کشـــور در طوالنـــی مـــدت، قابلیـــت مانـــور فکـــری بـــرای نیازهـــای فـــوری و 
ـــه  ـــک ب ـــند، کم ـــز باش ـــران عزی ـــرای ای ـــروری ب ـــاد ض ـــن نه ـــح ای ـــت صحی هدای

ــد ــکات می کنـ ــاره ای مشـ ــع پـ رفـ

توجه به خالقیت های منحصربه فرد مبتنی بر تجربه؛

طراحی و تولید پروتئین 
نوترکیب ویروس کرونا در 

پژوهشگاه ابن سینا

مهندس علی سلیمی از پژوهشگران جوان پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی اظهار 
کرد: در حال حاضر طراحی و تولید »کیت استخراج اسید نوکلئوتید ویروسی بر پایه 
ستون های سیلیکا«، »محیط انتقال ویروس )VTM(«، »پروتئین نوترکیب ویروس کرونا 
)RBD(« با هدف به کارگیری در کیت تشخیصی- سرولوژی ویروس کرونا و پروتئین 
نوترکیب ویروس مولد بیماری نکروز عفونی پانکراتیک )IPN( در آبزیان با هدف ایجاد 

ایمنی زیستی در فارم های آبزی پروری در این پژوهشگاه در حال انجام است.
تحقیقاتی  پروژه  با  رابطه  در  جهاددانشگاهی  ابن سینا  پژوهشگاه  پژوهشگرجوان  این 
که در پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی انجام داده است، گفت: در حال حاضر مدیریت 
طراحی و تولید کیت استخراج اسید نوکلئوتید ویروسی بر پایه ستون های سیلیکا، طراحی 
و تولید محیط انتقال ویروس )VTM(، طراحی و تولید پروتئین نوترکیب ویروس کرونا 
به کارگیری در کیت تشخیصی- سرولوژی ویروس کرونا و طراحی و  با هدف   )RBD(
تولید پروتئین نوترکیب ویروس مولد بیماری نکروز عفونی پانکراتیک )IPN( در آبزیان با 

هدف ایجاد ایمنی زیستی در فارم های آبزی پروری را بر عهده دارم.
شرایط  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره  طرح ها  این  اجرای  به ضرورت  ادامه  در  وی 
به تمامی محصوالت مذکور احصاء شد و طرح های مذکور  نیاز  پاندمیک ویروس کرونا، 
دارای نوآوری نبوده اما در مسیر بهینه سازی دانش فنی، خاقیت های منحصربه فرد مبتنی 

بر تجربه، اعمال شده است.
مهندس سلیمی به وضعیت پیشرفت طرح های اجرا شده اشاره کرد و گفت: »طراحی و 
تولید کیت استخراج اسید نوکلئوتید ویروسی بر پایه ستون های سیلیکا« و »طراحی و تولید 
محیط انتقال ویروس )VTM(« هم اکنون در سطح آمادگی فناوری است؛ نه )TRL ۹( قرار 
دارد، »طراحی و تولید پروتئین نوترکیب ویروس کرونا )RBD(« سطح آمادگی فناوری؛ 
TRL4(۴( را طی می کند و »طراحی و تولید پروتئین نوترکیب ویروس مولد بیماری نکروز 

عفونی پانکراتیک )IPN ۱( در آبزیان« دارای سطح آمدگی فناوری؛ )TRL1( است.
سرانجام  به  مشکات  چالشی ترین  از  را  مجوز  اخذ  فرسایشی  پروسه  پژوهشگر  این 
کل  )اداره  مجوزها  اخذ  فرسایشی  پروسه  افزود:  و  کرد  عنوان  طرح ها  اجرای  رسیدن 
موانع  و  مشکات  چالشی ترین  از  دارو(  و  غذا  سازمان   - پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات 

محسوب می شود که به نظر می رسد نیازمند راه اندازی پُرمغِز درگاه ملی مجوزها است.
وی در رابطه با نقش جهاددانشگاهی در توسعه زیست بوم نوآوری کشور گفت: به طور 
منحصراً؛ جهاددانشگاهی،  نوآوری،  زیست بوم  توسعه  به  مربوط  آیین نامه های  اباغ  حتم 
بر اساس نامه( می تواند بسیار مثمر ثمر  به جایگاه اصلی آن در کشور )منطبق  با توجه 
و مانع از موازی کاری های ابتر باشد اما رصد و تدوین آیین نامه های مربوطه بسیار حائز 

اهمیت است.
مهندس سلیمی در پایان بیان کرد: شعارزدگی؛ سم مهلک در مسیر تحول است؛ لذا 
نوآوری و حتی فناوری هر واحد در  گام نخست، تدوین صحیح سیاست های زیست بوم 
رصد  و  پیاده سازی  بعدی  گام  در  و  بوده  جهاددانشگاهی  نوآوری  زیست بوم  اباغ  مسیر 

آیین نامه های اباغی است.

تالش برای خط شکنی در تولید فناوری های مورد نیاز کشور؛

سابقه ۳1 ساله جهاددانشگاهی 
علم و صنعت در ساخت 

رکتیفایرها

مهندس منصور عارفیان مدیر مرکز ترانس رکتیفایرهای صنعتی در جهاددانشگاهی 
علم و صنعت با اشاره به این که کار طراحی و ساخت رکتیفایرها از دهه ۷۰ در 
علم  در حوزه های  بخواهیم  اگر  آغاز شد، گفت:  و صنعت  علم  جهاددانشگاهی 
باید  بمانیم،  باقی  بومی سازی همچنان خط شکن  و  فنی  دانش  تولید  فناوری،  و 
ساختار تجاری سازی و واگذاری فعالیت های به بلوغ رسیده را ایجاد کنیم که با 

شتاب و توان بیشتری بتوانیم در زمینه ارائه فناوری نوین گام برداریم.
جهاددانشـگاهی علـم و صنعت بدون شـک، یکـی از نهادهای موفـق در برقراری پیوند 
میان علم و صنعت در کشـور محسـوب می شـود و تاکنون دسـتاوردهای چشـمگیری در 

حوزه هـای مختلـف به ویژه برق و مکانیک داشـته اسـت.
مهنـدس منصور عارفیان مدیـر مرکز ترانس رکتیفایرهای صنعتی در جهاددانشـگاهی 
علـم و صنعـت، یکـی از دسـتاوردهای مهـم ایـن واحـد در زمینـه تولیـد رکتیفایرهـای 

صنعتـی را تشـریح کرد.
مهنـدس عارفیـان دربـاره عملکـرد ایـن تجهیـزات الکترونیـک قـدرت گفـت: ایـن 
تجهیـزات به عنـوان مبدل هـای الکتریکـی در صنعـت اسـتفاده می شـوند. ایـن دسـتگاه، 
 )AC( اسـت کـه ولتاژ متناوب شـبکه برق )rectifier( یکسـو کننـده ولتـاژ یا رکتیفایر
را بـه ولتـاژ یکسـو شـده مشـابه ولتـاژ خروجـی باطری هـا )DC( تبدیـل می کنـد. تمام 
فلـزات رنگیـن ماننـد آلومینیـوم، روی، مـس و برخـی فلـزات نـادر ماننـد آنتیمـوان، بـه 
روش الکتریکـی جداسـازی می شـوند و رکتیفایرهـا، ابـزار اصلی این جداسـازی هسـتند.

مدیـر مرکـز ترانـس رکتیفایرهای صنعتـی در جهاددانشـگاهی علم و صنعـت، با بیان 
این کـه رکتیفایرهـا بـر اسـاس مشـخصات الکتریکـی، نـوع کنتـرل، نحـوه خنک سـازی، 
نـوع کاربـرد و اسـتاندارد بهره بـرداری در صنایـع مختلـف کاربـرد دارند، گفت: بر اسـاس 
اسـتاندارد جهانـی، دو سـطح ولتـاژ ۷۵۰ و ۱۵۰۰ ولـت بـرای متروهـای درون شـهری 
وجـود دارد کـه هـر دو در ایـران اسـتفاده می شـود و به طـور مثـال، در متروی شـهرهای 
اصفهـان و شـیراز از رکتیفایرهـای ۱۵۰۰ ولـت و در شـهرهای تهـران، مشـهد، کرج و قم 

از رکتیفایرهـای ۷۵۰ ولـت مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند.
مهنـدس عارفیـان ادامـه داد: واضـح و روشـن اسـت که ایـران به ایـن تجهیـزات نیاز 
ضـروری دارد. اوایـل دهه ۹۰، سـاخت ایـن تجهیزات را بر اسـاس نیاز داخلی در دسـتور 
کار قـرار دادیـم. موفـق بـه سـاخت ایـن دسـتگاه شـدیم و پـس از انجـام آزمایش هـای 
مربوطـه مطابـق بـا اسـتانداردهای بین المللـی، تأییدیـه فنـی از بازرسـی شـخص ثالث را 
اخـذ کردیـم. اولیـن دسـتگاه تولیـد شـده را در پسـت پایانـه »فتح آبـاد« نصـب کردیـم؛ 
پـس از مدتـی، نمونه ای دیگری از این دسـتگاه، سـاخته و در ایسـتگاه پـر ترافیک خزانه 
بـا بـار الکتریکـی بـاال نصب شـد. در حـال حاضـر کلیـه رکتیفایرهای مـورد اسـتفاده در 
خـط ۸ متـروی تهـران و خـط A متـروی قـم سـاخت جهاددانشـگاهی اسـت. همچنین 
تأمیـن بخشـی از رکتیفایرهـای خطـوط ۷ متـروی تهران، خط 2 متروی مشـهد توسـط 

ایـن مجموعـه دانش بنیـان انجام شـده اسـت.
وی دربـاره پیشـینه سـاخت ایـن دسـتگاه ها در ایـران تصریـح کـرد: کار طراحـی و 

سـاخت رکتیفایرهـا از دهـه ۷۰ در جهاددانشـگاهی علـم و صنعـت بـا سـاخت ترانـس 
رکتیفایرهـای حفاظـت کاتـدی آغـاز شـد کـه در مقیـاس صنعتی، قـدرت و توان بسـیار 
پاییـن و در حـدود ۱۰ کیلـووات بـود. پیـش از اینکـه وارد عرصـه سـاخت آن بشـویم، 
ایـن تجهیـزات از انگلسـتان وارد می شـد. حـدود ۱۵ سـال ایـن تجهیـزات را سـاختیم و 
به تدریـج ایـن تکنولـوژی در کشـور توسـعه یافـت؛ بنابراین سـاخت آن را از اواسـط دهه 
۸۰ متوقـف کردیـم. بزرگ تریـن نمونه هـای رکتیفایرهـا در کارخانه های تولیـد آلومینیوم 
کشـور از جملـه در هرمـزال و المهـدی در بندرعباس مورد اسـتفاده قـرار می گیرند که از 
لحـاظ سـطح جریـان تـا 2۰۰ کیلوآمپـر جریـان خروجی دارنـد و به دلیل مصرف بسـیار 
بـاالی بـرق، هـر کارخانه تولیـد آلومینیوم یک نیروگاه مسـتقل داشـته و همچنین تأمین 
بـرق آن از شـبکه سراسـری در سـطوح ولتـاژ ۱32 یـا 23۰ کیلوولـت انجـام می شـود تا 

بتوانـد بـرق مـورد نیـاز کارخانـه را با ضریـب اطمینـان باال تأمیـن کند.
مهنـدس عارفیـان افـزود: دانش فنی سـاخت رکتیفایرهـای صنعتی عمدتـاً در اختیار 
کشـورهای اروپایـی، آمریکایـی و اخیـراً چین اسـت. پیش از سـاخت این محصـول، ابتدا 
آن را از کشـور سـوئیس وارد می کردیـم. پـس از اینکـه چینی هـا برخـی از پروژه هـای 
عمرانـی را در دسـت گرفتنـد، تجهیـزات چینـی را به صورت پکیـج وارد کردنـد. به دلیل 
اینکـه ایـن محصـول وارداتـی بـود، قیمـت ثابـت و مشـخصی نداشـت و در بازه هـای 
زمانـی مختلـف تغییـر می کـرد. این طـور بایـد گفت کـه خارجی هـا تعیین کننـده قیمت 
محصـول وارداتـی بودنـد. هنگامی کـه موفـق بـه سـاخت نمونـه داخلـی شـدیم، حـدود 

قیمت هـا ثبـات پیـدا کرد.
مدیـر مرکـز ترانـس رکتیفایرهـای صنعتـی در جهاددانشـگاهی علـم و صنعـت در 
ارتبـاط بـا پتانسـیل ایـن محصـول بـرای صـادرات گفـت: توانایـی صـادرات رکتیفایـر را 
داریـم، امـا الزمـه اصلی ایـن موضوع، ارتباطات بین المللی اسـت. اگر شـرایط شـرکت در 
مناقصه هـای بین المللـی وجـود داشـته باشـد، می توانیم در جـذب پروژه ها موفق شـویم. 
این طـور نبایـد تصـور کـرد کـه یـک شـرکت به تنهایـی می تواند صفر تـا صد یـک پروژه 
را انجـام دهـد. شـرکت هایی کـه در مناقصه هـای بین المللی شـرکت می کننـد، به صورت 

مشـترک اجـرای یک پـروژه را بـر عهـده می گیرند.

تاش برای خط شکنی در تولید فناوری های 
مورد نیاز کشور

مهنـدس عارفیـان تصریـح کـرد: به طـور قطـع، بسـیاری از پروژه هایـی کـه از سـوی 
پژوهشـگاه ها، پژوهشـکده ها، مجتمع هـای تحقیقاتـی و واحدهـای تابعـه ارائـه می شـود، 
بـرای نخسـتین بـار در ایران اتفـاق می افتـد. هنگامی که پـروژه ای را آغـاز می کنیم، همه 
بـاور دارنـد کـه آن را بـا موفقیـت به پایـان می رسـانیم. تـاش می کنیـم در فناوری های 
مـورد نیـاز کشـور، همـواره خط شـکن باشـیم. مـا بـا بهره گیـری از نیروهـای متخصـص 

داخلـی بـه فناوری هـای روز و مـورد نیـاز کشـور دسـت پیـدا می کنیم.
بـه ظرفیـت  بـرای بومی سـازی دانـش فنـی  این کـه جهاددانشـگاهی  بیـان  بـا  وی 
نخبـگان ایرانـی توجـه می کنـد و از آن بهـره می بـرد، اظهـار کـرد: رویکـرد و رسـالت 
ایـن نهـاد انقابـی، توجـه بـه ظرفیت هـای نخبـگان داخلی اسـت. آنچه مشـخص اسـت، 
تنهـا نهـادی در کشـور هسـتیم کـه در ایـن راه گام برمی داریـم. گـواه ایـن ادعـا، تولیـد 
رکتیفایرهـای متـرو از سـوی مرکز ترانـس رکتیفایرهای صنعتی در جهاددانشـگاهی علم 
و صنعـت اسـت. حـدود ۱۰ سـال از عمـر سـاخت ایـن تجهیـزات در ایران می گـذرد، اما 

هیـچ شـرکتی بـه ایـن موضـوع ورود نکرده اسـت.

عنصر خودباوری و اعتماد
 به توان داخلی در جهاددانشگاهی

مهنـدس عارفیـان بـا بیان این که الگـوی مدیریـت و عملکرد جهادِی جهاددانشـگاهی 
می توانـد یـک الگـوی مناسـب بـرای اجـرای امور کشـور باشـد، اظهار کـرد: خودبـاوری، 
عنصـر بسـیار مهمـی در اجـرای امـور اسـت. پیـش از این کـه دسـت بـه آغاز یـک پروژه 
بزنیـم، در بسـیاری پروژه هـا که به سـختی توانسـتیم قـرارداد ببندیم، کارفرمایـان معتقد 
بودنـد کـه انجـام آن کار نشـدنی اسـت؛ ولـی تجربـه نشـان می دهـد، جهاددانشـگاهی با 
اسـتفاده از توانایـی داخلـی توانسـته اسـت بـر دیدگاه آن ها خط بطان بکشـد. 2۸ سـال 
اسـت کـه در ایـن نهـاد خدمت رسـانی می کنم و به یـاد ندارم کـه مسـئولیت اجرای یک 

پـروژه را قبـول کنیم و در مسـیرش ناکام شـویم.
وی در پایـان گفـت: اگـر بخواهیـم در حوزه هـای علـم و فنـاوری، تولیـد دانـش فنـی 
و بومی سـازی همچنـان خط شـکن باقـی بمانیـم، بایـد سـاختار تجاری سـازی و واگذاری 
فعالیت هـای بـه بلـوغ رسـیده را ایجـاد کنیـم کـه بـا شـتاب و تـوان بیشـتری بتوانیـم 
در زمینـه ارائـه فنـاوری نویـن گام برداریـم. اگـر نتوانیـم فنـاوری بـه دسـت آمـده را 
واگـذار کنیـم، حرکـت در مسـیر ارائـه فناوری های نویـن، کندتـر و کندتر می شـود. باید 
سـازوکاری تعریـف شـود کـه دانشـمندان و نخبگان کشـور در واگـذاری و تجاری سـازی 

فناوری هـای تولیدشـده و بـه بلـوغ رسـیده، بـه نحوی سـهیم شـوند.
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نـــــوآوری

برنامه ریزی برای راه اندازی خط تولید این طرح؛

رونمایی از آنتن 
G5 جهاددانشگاهی 

خواجه نصیرالدین طوسی
 در تابستان

پژوهشگر سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی خبر از رونمایی 
آنتن G5 داد و گفت: هدف ما رونمایی از آنتن G5 در تابستان سال جاری است 

و در ادامه به دنبال راه اندازی خط تولید آن هستیم.
علـی مختارانـی از پژوهشـگران سـازمان جهاددانشـگاهی خواجه نصیرالدیـن طوسـی 
بـا توجـه بـه فرارسـیدن چهـل و دومیـن سـالگرد تشـکیل جهاددانشـگاهی بـه تشـریح 
پروژه هـای خـود در ایـن واحـد سـازمانی پرداخـت و گفـت: در حـال حاضـر در گـروه 
پژوهشـی مخابـرات به عنـوان مدیـر گـروه مخابـرات جهاددانشـگاهی خواجه نصیرالدیـن 
طـراح  به عنـوان  مختلـف صنعتـی  پروژه هـای  در  و  فعالیـت هسـتم  مشـغول  طوسـی 
بخـش مخابـرات نقـش ایفـا کـرده ام. مهم تریـن فعالیت هـای این جانـب در پروژه هـای 
فرسـتنده های FM، پـروژه تسـتر مخابراتـی که در جشـنواره ملی خوارزمی رتبـه برتر را 

کسـب کـرده و مدیریـت پـروژه آنتن هـای BTS اسـت.
وی افـزود: در حـال حاضـر مدیریـت پـروژه آنتن هـای BTS را در حـوزه 5G بـر 
عهـده دارم. ایـن پـروژه بـا طراحـی آنتن های نسـل 2G-3G-4G در سـال ۱3۹۹ آغاز 

است. شـده 
ایـن پژوهشـگر جـوان به ضـرورت اجـرای ایـن طـرح اشـاره کـرد و گفـت: ایـن پروژه 
به عنـوان یـک پـروژه اسـتراتژیک در حـوزه مخابـرات سـلوالر مورد توجـه اپراتورهـا بوده 
و ارز بـری بسـیار باالیـی دارد. ورود بـه ایـن حـوزه، بـا توجـه به بـه روز بـودن تکنولوژی 
آن و تنـوع محصـوالت آن و همچنیـن بـا توجـه بـه مأموریـت جهاددانشـگاهی، امـری 

اجتناب ناپذیـر اسـت.
مختارانـی از خصوصیـات دیگـر ایـن پـروژه به تنـوع تخصص هـای مختلف مـورد نیاز 
بـرای آن کـه آن را بـه پروژه بین رشـته ای تبدیل کرده اسـت، اشـاره کرد و افـزود: به طور 
مثـال، تخصص هایـی مثـل بـرق مخابـرات، قـدرت، الکترونیـک، مکانیـک، متالـوژی در 

پـروژه از اهمیـت باالیـی برخوردار هسـتند.
 G5 5 خبـر داد و گفـت: هـدف مـا رونمایـی از آنتـنG وی خبـر از رونمایـی آنتـن
در تابسـتان سـال جـاری اسـت و در ادامـه بـه دنبـال راه اندازی خـط تولید آن هسـتیم. 
مشـتری بالفعـل این محصـول در داخل اپراتورهـای همراه )همراه اول و ایرانسـل( بوده و 

در خـارج از ایـران نیـز، نیازسـنجی هایی از یکـی از اپراتورهـای منطقـه داریم.
مختارانـی طـرح دارای پیچیدگی هـای طراحـی با توجـه به تکنولوژی باالی آن اسـت، 
امـا نگرانـی از ایـن بابت وجود نـدارد، زیرا دانش فنی آن در سـازمان خواجـه نصیر وجود 
دارد. موضوعاتـی کـه بایـد بـا دقـت بیشـتری به آن نگاه شـود تا پروژه به درسـتی مسـیر 
خـود را طـی کنـد، جریـان نقدینگـی و پیش بینـی تـورم در کشـور اسـت که بـا توجه به 
زمـان طوالنـی تولیـد می تواند مشـکل ایجاد کنـد. همچنین تجاری سـازی درسـت آن با 
توجـه بـه محدودیت هایـی کـه در جهاددانشـگاهی وجـود دارد، می توانـد از دیگـر موانـع 

پروژه به حسـاب آورده شـود.
پژوهشـگر جهاددانشـگاهی سـازمان خواجه نصیرالدیـن طوسـی در رابطـه بـا نقـش 
جهاددانشـگاهی در توسـعه زیسـت بوم نـوآوری، مخصوصـاً بـرای نخبـگان کشـور بیـان 
کـرد: رونـد توسـعه تکنولـوژی و زیسـت بوم نـوآوری یـک امر اکتسـابی اسـت و بـه نظرم 
نقـش اصلـی را جهاددانشـگاهی بایـد بـر عهـده بگیـرد. عمومـاً نخبـگان در حـوزه علـم 
سـرآمد هسـتند؛ امـا در ایـن حـوزه، فقـدان یـک مجموعـه تسـهیل کننده در روندها، در 
کنـار نخبـگان بسـیار ضروری اسـت. در کنـار آن اصـاح و بازنگـری در قوانیـن می تواند 

کمک کننـده باشـد.
وی در پایـان اظهـار کـرد: اگـر در انجـام پروژه هـای تحقیقاتـی و در انتخـاب پروژه ها 
و بیشـبرد آن دقـت بیشـتری صـورت پذیـرد، می توانیـم از هـدر رفـت منابـع محـدود 
جلوگیـری کنیـم. همچنیـن در ایـن صـورت می تـوان بـه انجـام پروژه هایـی بـا اهـداف 

جهاددانشـگاهی بیشـتر امیـدوار بود.

■□■

»ضرورت جلوگیری از بازتولید حاشیه ها«؛ 

طرحی برای ورود حوزه علوم 
انسانی جهاددانشگاهی به عرصه 

نوآوری

جهاددانشگاهی  سازمان  جامعه شناسی  پژوهشی  گروه  مدیر  حامد  بیتا 
و  داد  بازتولید حاشیه ها« خبر  از  اجرای طرح »ضرورت جلوگیری  از  کرمانشاه 
گفت: برنامه عملیاتی این طرح می تواند منجر به شکل گیری هسته های فن آور 
شود؛ به عبارت دیگر برای اجرای راهکارهای پیشنهادی، شکل گیری بوم مدل ها 
و هسته های فن آور در اولویت قرار خواهد گرفت که می تواند ورود حوزه علوم 

انسانی به عرصه فن آوری و نوآوری را تسهیل کند.
مدیـر گـروه پژوهشـی جامعه شناسـی ایـن سـازمان از اجرای طـرح مطالعـه اجتماعی 
راهکارهـای ارتقـاء وضعیـت کودکان محات محروم شـهر کرمانشـاه خبـر داد و گفت: به 

دنبـال ارائـه راهکارهـا و مـدل بومی توانمندسـازی این مناطق هسـتیم.
وی بـا بیـان مطلـب فـوق افـزود: در دهـه اخیـر مسـأله حاشیه نشـینی به ویـژه بـا 
تاکیـد مقـام معظـم رهبری به عنـوان یکی از آسـیب های اولویت دار کشـور شناخته شـده 
اسـت کـه بـر همین اسـاس بـا نتایج پـروژه ای که توسـط گروه پژوهشـی جامعه شناسـی 
سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه در سـال ۹۹ انجـام شـد طـرح ضـرورت جلوگیری از 

بازتولیـد حاشـیه ها در دسـتور کار قـرار گرفـت.
ـــات  ـــاکنان مح ـــم س ـــه نتوانی ـــش چنانچ ـــن پژوه ـــاس ای ـــر اس ـــه داد: ب ـــد ادام حام
ـــاد روزافـــزون  محـــروم را از چرخـــه فقـــر و تنگدســـتی و معیشـــت ناپایـــدار برهانیـــم ازدی
ــاء  ــگیرانه، ارتقـ ــای پیشـ ــی از راهکارهـ ــود، یکـ ــم بـ ــاهد خواهیـ ــیه ها را شـ حاشـ
ـــری  ـــتن تصوی ـــه آن داش ـــه الزم ـــودکان محـــات محـــروم اســـت ک ـــی ک ـــت زندگ وضعی
ـــن  ـــن در ای ـــت؛ بنابرای ـــودکان اس ـــن ک ـــی ای ـــرایط زندگ ـــتند از ش ـــی و مس ـــق، علم دقی
طـــرح تاریـــخ کودکـــی، آســـیب های اجتماعـــی، هزینه هـــای اقتصـــادی، ارزش هـــا و 

نگرش هـــا و فضـــا و ســـرمایه فرهنگـــی کـــودکان را مـــورد پژوهـــش قـــرار داده و در 
ـــودکان  ـــی ک ـــی، فرهنگ ـــادی، اجتماع ـــت اقتص ـــاء وضعی ـــی ارتق ـــه عملیات ـــت برنام نهای

ـــم داد. ـــه خواهی ـــاه را ارائ ـــهر کرمانش ـــروم ش ـــات مح مح
ــاه  ــگاهی کرمانشـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــی جامعه شناسـ ــروه پژوهشـ ــر گـ مدیـ
ـــت  ـــودکان اس ـــأله ک ـــه مس ـــن ب ـــرح، پرداخت ـــای ط ـــی از نوآوری ه ـــرد: یک ـــح ک تصری
ـــه  ـــه برنام ـــه ارائ ـــن آن ک ـــت. ضم ـــده اس ـــع ش ـــول واق ـــوالً مغف ـــا معم ـــه در پژوهش ه ک
ـــرح در  ـــج ط ـــدن نتای ـــردی ش ـــکان کارب ـــودکان، ام ـــت ک ـــاء وضعی ـــرای ارتق ـــی ب عملیات

قالـــب اقدامـــات نوآورانـــه را فراهـــم می کنـــد.
حامـــد در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه این کـــه مدت زمـــان اجـــرای طـــرح 3۰ مـــاه 
ـــدن  ـــی ش ـــا و عملیات ـــردن یافته ه ـــردی ک ـــت کارب ـــروری اس ـــه ض ـــزود: آنچ ـــت، اف اس
ـــد  ـــن طـــرح می توان ـــی ای ـــه عملیات ـــج اســـت. برنام ـــده از نتای ـــه دســـت آم ـــای ب راهکاره
ـــرای  ـــرای اج ـــر ب ـــارت دیگ ـــه عب ـــود؛ ب ـــن آور ش ـــته های ف ـــکل گیری هس ـــه ش ـــر ب منج
راهکارهـــای پیشـــنهادی، شـــکل گیری بـــوم مدل هـــا و هســـته های فـــن آور در 
ـــه  ـــه عرص ـــانی ب ـــوم انس ـــوزه عل ـــد ورود ح ـــه می توان ـــت ک ـــد گرف ـــرار خواه ـــت ق اولوی

ـــد. ـــهیل کن ـــوآوری را تس ـــن آوری و ن ف
ــش رو  ــکات پیـ ــه مشـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ــاهی در ادامـ ــگر کرمانشـ ــن پژوهشـ ایـ
ـــی،  ـــج عین ـــدم نتای ـــودن و ع ـــازده ب ـــل دیرب ـــه دلی ـــفانه ب ـــزود: متاس ـــرح، اف ـــن ط ای
کمـــاکان پژوهش هـــای حـــوزه علـــوم انســـانی در اولویـــت دســـتگاه های اجرایـــی و 
سیاســـت گذار قـــرار نمی گیرنـــد. عـــاوه بـــر ایـــن مطالعـــه جامعـــه هـــدف یعنـــی 

کـــودکان محـــات محـــروم نیـــز بـــه خـــودی دشـــوار اســـت.
ـــان،  ـــه آن ـــای کودکان ـــه دنی ـــی، ورود ب ـــیوه زندگ ـــن و ش ـــای س ـــه اقتض ـــزود: ب وی اف
روش هـــای ویـــژه می طلبـــد. در نهایـــت مشـــکل اجـــرای برنامـــه عملیاتـــی در ایـــن 
ـــت  ـــتان، حمای ـــر خوشـــنامی جهاددانشـــگاهی در اس ـــه ب ـــازی و تکی ـــا اعتمادس ـــه ب زمین
کارفرمایـــی الزم جـــذب و بـــا اســـتفاده از توانمندی هـــای اعضـــای هیـــات علمـــی 
ســـازمان و پژوهشـــگران همـــکار ایـــن حـــوزه، ارائـــه و در قالب هـــای نوآورانـــه بـــه 

ــد. ــرا می رسـ اجـ
ــاه  ــگاهی کرمانشـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــی جامعه شناسـ ــروه پژوهشـ ــر گـ مدیـ
یـــادآور شـــد: ســـیال بـــودن و انعطـــاف پذیـــری ســـاختارهای ســـازمانی، وجـــود 
ــای  ــودن اعضـ ــی و دارا بـ ــکده های تخصصـ ــی و پژوهشـ ــز پژوهشـ ــا، مراکـ گروه هـ
ـــه  ـــرده ک ـــم ک ـــش را فراه ـــه ای از دان ـــد، مجموع ـــگران توانمن ـــی و پژوهش ـــات علم هی

ــد. ــهیل می کنـ ــه را تسـ ــای جامعـ ــناخت نیازهـ شـ
وی افـــزود: از ســـوی دیگـــر، وجـــود مراکـــز رشـــد، پـــارک علـــم و فنـــاروی و 
ــا،  ــود آن هـ ــعب از وجـ ــارب منشـ ــگاهی و تجـ ــان جهاددانشـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
به عنـــوان بســـترهای تســـریع در تبدیـــل ایـــده بـــه عمـــل ایفـــای نقـــش کـــرده و 
ــم  ــوآوری را فراهـ ــت بوم نـ ــه زیسـ ــگان در عرصـ ــی نخبـ ــای علمـ ــکان فعالیت هـ امـ

می کنـــد.
ــل  ــاه آزادی عمـ ــگاهی کرمانشـ ــرد: در جهاددانشـ ــح کـ ــان تصریـ ــد در پایـ حامـ
ـــازمانی  ـــای درون س ـــای کاری و حمایت ه ـــاب حوزه ه ـــی در انتخ ـــات علم ـــای هی اعض
ـــه  ـــه دو ده ـــم زده ک ـــیری را رق ـــازمان، مس ـــه س ـــتانی ب ـــاد اس ـــدی از اعتم و بهره من
ـــروه  ـــن گ ـــوان اولی ـــگاهی )به عن ـــی جهاددانش ـــی جامعه شناس ـــروه پژوهش ـــت گ فعالی
علمـــی اســـتان در جامعه شناســـی( توجـــه بـــه حـــل مســـائل بومـــی اســـتان بـــر 
ـــام  ـــت انج ـــه و در نهای ـــت گذاران ـــای سیاس ـــی و ضرورت ه ـــای علم ـــای ضرورت ه مبن
ـــیر  ـــن تفاس ـــا ای ـــبختانه ب ـــت و خوش ـــرار گرف ـــتور کار ق ـــردی در دس ـــای کارب طرح ه
ـــتان  ـــگاهی در اس ـــازمان جهاددانش ـــانی س ـــوم انس ـــوزه عل ـــته ح ـــگاه شایس ـــاهد جای ش

ـــتیم. هس
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کمک به درمان زخم پای بیماران دیابتی؛

ورود جهاددانشگاهی
 به حوزه تولید پروتئین 

نوترکیب »تریپسین«
مسـئول طرح تولیـد آنزیم »تریپسـین« در پژوهشـکده فناوری های زخم و 
ترمیـم بافت )یارا( جهاددانشـگاهی بـا بیان این کـه پروتئیـن نوترکیب ارزش 

افـزوده بسـیار باالیـی دارد، گفـت: ورود جهاددانشـگاهی به حـوزه داروهای 
نوترکیـب می توانـد باعـث ظهـور رقیبـی قدرتمنـد بـرای سـایر داروسـازان 
کشـور باشـد و قصد داریم از آنزیم تریپسـین برای سـاخت ژل هایی اسـتفاده 
کنیـم کـه به صـورت موضعـی بـرای برداشـتن الیه هـای مـرده در زخـم پای 

بیماران دیابتی اسـتفاده شـود.
ـــکات  ـــی از مش ـــا یک ـــا آن ه ـــط ب ـــی مرتب ـــاالت ترمیم ـــن و اخت ـــای مزم زخم ه
بـــزرگ حـــوزه درمـــان به حســـاب می آیـــد و ایـــن اختـــاالت می تواننـــد عـــاوه 
بـــر گســـترش آســـیب های بافتـــی منجـــر بـــه تخریـــب بافت هـــا، تشـــدید 
عفونـــت، ضـــرورت انجـــام قطـــع عضـــو مبتـــا و در نهایـــت مـــرگ زودهنـــگام 
ـــی و  ـــال های آت ـــالمند در س ـــت س ـــده جمعی ـــیر فزاین ـــال، س ـــن ح ـــد. در عی گردن
افزایـــش شـــیوع بیماری هـــای مزمـــن و غیـــر واگیـــر نظیـــر دیابـــت و اختـــاالت 
ـــال  ـــه دنب ـــن را ب ـــای مزم ـــروز زخم ه ـــودی ب ـــیر صع ـــک س ـــده نزدی ـــی در آین عروق

ـــت. ـــد داش خواه
ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران از ســـال ها قبـــل، تحقیقـــات 
ــم  ــن و ترمیـ ــای مزمـ ــود زخم هـ ــر در بهبـ ــل مؤثـ ــوزه عوامـ ــترده ای را در حـ گسـ
ـــال  ـــرد و در س ـــاز ک ـــگاهی آغ ـــکی جهاددانش ـــزر در پزش ـــات لی ـــز تحقیق ـــت در مرک باف
ــوم  ــای علـ ــردی در حوزه هـ ــادی و کاربـ ــای بنیـ ــام پژوهش هـ ــدف انجـ ۱3۹۷ باهـ
پایـــه و بالینـــی، پژوهشـــکده فناوری هـــای زخـــم و ترمیـــم بافـــت یـــارا را تأســـیس 
کـــرد تـــا بـــا به کارگیـــری فناوری هـــای پایـــه و پیشـــرفته در تولیـــد نمونـــه بومـــی 
زخم پوش هـــای رایـــج در زخم هـــای مزمـــن و محصـــوالت پرکاربـــرد ایـــن حـــوزه 
ـــرای  ـــب را ب ـــرایطی مناس ـــا دالر ارز، ش ـــروج میلیون ه ـــری از خ ـــن جلوگی ـــد ضم بتوان

اســـتفاده از توانمندی هـــای علمـــی داخـــل کشـــور مهیـــا نمایـــد.
در آســـتانه چهـــل و دومیـــن ســـالگرد تشـــکیل جهاددانشـــگاهی دکتـــر حســـن 
رســـولی عضـــو هیـــأت علمـــی پژوهشـــکده فناوری هـــای زخـــم و ترمیـــم بافـــت 
یـــارا جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران، یکـــی از دســـتاوردهای مهـــم ایـــن 
ـــه و  ـــت: پای ـــرد و گف ـــریح ک ـــین« را تش ـــم »تریپس ـــد آنزی ـــوزه تولی ـــکده در ح پژوهش
ـــاوت ســـبب  ـــات متف ـــا جزئی ـــب یکســـان اســـت، ام ـــای نوترکی ـــد پروتئین ه اســـاس تولی
ـــی  ـــب تحقیقات ـــن نوترکی ـــرم پروتئی ـــر میکروگ ـــت ه ـــود. قیم ـــردی می ش ـــرات کارب تغیی
ـــلول های  ـــوزه س ـــل در ح ـــروژه کام ـــر پ ـــت و ه ـــان اس ـــون توم ـــدود دو میلی ـــاً ح بعض
ـــاز  ـــد نی ـــور رش ـــب و فاکت ـــن نوترکی ـــان پروتئی ـــون توم ـــد میلی ـــد ص ـــه چن ـــادی ب بنی
ـــب  ـــن نوترکی ـــاخت پروتئی ـــده س ـــه ای ـــد ک ـــبب ش ـــا س ـــاالی پروژه ه ـــه ب دارد. هزین
ـــه  ـــیم، ب ـــی برس ـــه خودکفای ـــه ب ـــن زمین ـــه در ای ـــتیم ک ـــم داش ـــرد. تصمی ـــکل بگی ش
ـــلولی  ـــات س ـــوزه تحقیق ـــه در ح ـــم تریپســـین را ک ـــاخت آنزی ـــه س ـــل پروس ـــن دلی همی
کاربـــرد فراوانـــی دارد، در جهـــاد دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی دانشـــگاه تهـــران آغـــاز 

ـــم. کردی

"تریپسین" 
کاربردی چندگانه دارد

ـــاخت  ـــه س ـــم ب ـــه تصمی ـــان اینک ـــا بی ـــین« ب ـــم »تریپس ـــد آنزی ـــرح تولی ـــئول ط مس
ـــرد  ـــی کارب ـــی و صنعت ـــی، پژوهش ـــوزه داروی ـــه در ح ـــم ک ـــی گرفتی ـــن نوترکیب پروتئی
ـــی  ـــواد غذائ ـــوینده و م ـــواد ش ـــد م ـــین« در تولی ـــرد: »تریپس ـــار ک ـــد، اظه ـــته باش داش
ـــا  ـــی را ب ـــاران دیابت ـــای بیم ـــم پ ـــه زخ ـــتند ک ـــور هس ـــکان مجب ـــرد دارد. پزش ـــز کارب نی
ـــاخت  ـــرای س ـــم ب ـــن آنزی ـــم از ای ـــا قصـــد داری ـــا م ـــد، ام ـــد کنن ـــا دبری ـــند ی ـــغ بتراش تی
ــای  ــتن الیه هـ ــرای برداشـ ــی بـ ــورت موضعـ ــه به صـ ــم کـ ــتفاده کنیـ ــی اسـ ژل هایـ
مـــرده در زخـــم پـــای بیمـــاران دیابتـــی اســـتفاده شـــود و همـــان کار تراشـــیدن 

زخم هـــا را در عـــرض چنـــد دقیقـــه انجـــام دهـــد.
ــارا  ــت یـ ــم بافـ ــم و ترمیـ ــای زخـ ــکده فناوری هـ ــی پژوهشـ ــو هیات علمـ عضـ
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زیست بوم 
نـــــوآوری

تاکیـــد کـــرد: ایـــن آنزیـــم پتانســـیل صـــادرات بـــه دیگـــر کشـــورها را دارد، امـــا 
ایـــن امـــر مســـتلزم تجاری ســـازی محصـــول اســـت. تجربـــه نشـــان می دهد، 
ـــوالت  ـــه محص ـــت ک ـــته اس ـــروز توانس ـــه ام ـــا ب ـــیس ت ـــان تأس ـــگاهی از زم جهاددانش
نوآورانـــه ای خلـــق کنـــد. به طـــور قطـــع، در زمینـــه و ارائـــه محصـــوالت و 
پروژه هـــای نوآورانـــه، عملکـــرد بســـیار خوبـــی داشـــته ایم، امـــا در زمینـــه 
ــد  ــازی می توانـ ــف در تجاری سـ ــع ضعـ ــم. رفـ ــف داریـ ــی ضعـ ــازی کمـ تجاری سـ
ــازی  ــات تجاری سـ ــم، ادبیـ ــه گفتـ ــور کـ ــد. همان طـ ــر باشـ ــر ثمـ ــیار مثمـ بسـ
ایـــن نهـــاد انقابـــی در حـــال تغییـــر اســـت کـــه می توانـــد زمینه ســـاز کســـب 

درآمدهـــای هنگفـــت باشـــد.

ارزش افزوده پروتئین
 نوترکیب بسیار زیاد است

دکتـــر رســـولی بـــا بیـــان اینکـــه پروتئیـــن نوترکیـــب ارزش افـــزوده بســـیار 
ــاری  ــام تجـ ــا نـ ــه بـ ــب« کـ ــب »آدالیمومـ ــت: داروی نوترکیـ ــی دارد، گفـ باالیـ
ـــات  ـــاس اطاع ـــر اس ـــی دارد. ب ـــی فراوان ـــردش مال ـــود، گ ـــه می ش ـــرا« عرض »هیومی
ـــش  ـــه بی ـــت ک ـــارد دالر اس ـــدود 2۰ میلی ـــن دارو ح ـــی ای ـــردش مال ـــده، گ ـــر ش منتش
ـــدود  ـــا در ح ـــب دنی ـــن نوترکی ـــازار پروتئی ـــت. در کل ب ـــران اس ـــت ای ـــروش نف از ف
2 تریلیـــون دالر در ســـال ارزش دارد اســـت؛ درحالی کـــه درآمـــد نفتـــی ایـــران از 
ـــن  ـــت؛ بنابرای ـــون دالر اس ـــدود ۱.2 تریلی ـــروز ح ـــه ام ـــا ب ـــاده ت ـــن م ـــف ای ـــان کش زم
ـــران  ـــت ای ـــروش نف ـــال ف ـــادل 2۰۰ س ـــا مع ـــب دنی ـــن نوترکی ـــازار پروتئی ـــدازه ب ان
ـــک  ـــروش ی ـــل از ف ـــد حاص ـــت، درآم ـــد گف ـــور بای ـــر این ط ـــارت دیگ ـــه عب ـــت؛ ب اس
ـــران  ـــت ای ـــروش نف ـــال ف ـــک س ـــادل ی ـــت مع ـــن اس ـــب ممک ـــن نوترکی داروی پروتئی
باشـــد؛ بنابرایـــن اگـــر بتوانیـــم تجاری ســـازی و صـــادرات پروتئیـــن نوترکیـــب را 
ـــی  ـــای نفت ـــی درآمده ـــرای جایگزین ـــبی ب ـــه مناس ـــم، گزین ـــی کنی ـــتی اجرائ به درس

ـــت. ـــم داش خواهی
عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــکده فناوری هـــای زخـــم و ترمیـــم بافـــت یـــارا 
ادامـــه داد: شـــرکت های دارویـــی طـــراز اول کشـــور کـــه در حـــوزه تولیـــد 
پروتئیـــن و داروی نوترکیـــب فعـــال بعضـــاً دارای گـــردش مالـــی ۵۰۰۰ میلیـــارد 
تجاری ســـازی  بـــا  می توانـــد  جهاددانشـــگاهی  هســـتند.  ســـال  در  تومـــان 
ـــد.  ـــت یاب ـــبی دس ـــی مناس ـــردش مال ـــه گ ـــود ب ـــکی خ ـــی و پزش ـــوالت داروی محص
ــد از  ــش می توانـ ــازی محصوالتـ ــا تجاری سـ ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ ــردش مالـ گـ
ــیار  ــن« بسـ ــیناژن« و »ثامـ ــو«، »سـ ــوژن«، »اکتوورکـ ــل »آریـ ــرکت هایی مثـ شـ
ــب  ــای نوترکیـ ــوزه داروهـ ــه حـ ــگاهی بـ ــع ورود جهاددانشـ ــود. در واقـ ــر شـ بهتـ
ــور  ــازان کشـ ــایر داروسـ ــرای سـ ــد بـ ــی قدرتمنـ ــور رقیبـ ــث ظهـ ــد باعـ می توانـ
باشـــد، بطـــوری کـــه گـــردش مالـــی و درآمـــد حاصـــل از ایـــن حـــوزه جدیـــد 
می توانـــد چندیـــن برابـــر بودجـــه تخصیصـــی و درآمدهـــای ایـــن نهـــاد انقابـــی 

باشـــد.

توجه به نوآوری، فناوری و تجاری سازی 
در دستور کار جهاددانشگاهی

ــه  ــود کـ ــمند می شـ ــی ارزشـ ــم زمانـ ــه علـ ــان اینکـ ــا بیـ ــولی بـ ــر رسـ دکتـ
ارزش افـــزوده ای بـــرای کشـــور بـــه ارمغـــان بیـــاورد، گفـــت: علـــم نبایـــد تنهـــا در 
ـــه  ـــه عرض ـــورت مقال ـــط به ص ـــه فق ـــی ک ـــد؛ علم ـــور کن ـــش ظه ـــا پژوه ـــه ی ـــب مقال قال
ـــر  ـــت. اگ ـــع اس ـــردن مناب ـــف ک ـــرای تل ـــی ب ـــه عامل ـــدارد، بلک ـــی ن ـــا ارزش ـــود، نه تنه ش
ـــم  ـــق عل ـــروت از طری ـــب ث ـــاوری و کس ـــاد فن ـــرف ایج ـــانی را ص ـــی و انس ـــع مال مناب
کنیـــم، بـــه نتایـــج شـــگفت انگیزی دســـت پیـــدا می کنیـــم. هنگامی کـــه نـــوآوری 
ـــم  ـــگاهی حاک ـــه جهاددانش ـــر بدن ـــل ب ـــور کام ـــم به ط ـــق عل ـــروت از طری ـــب ث و کس
ـــروت از  ـــب ث ـــه کس ـــند ک ـــه می رس ـــن نتیج ـــه ای ـــگران ب ـــان و پژوهش ـــود، محقق ش
ـــه  ـــود و مقال ـــداد می ش ـــار و ارزش قلم ـــک افتخ ـــزوده ی ـــاد ارزش اف ـــم و ایج ـــق عل طری

می توانـــد محصـــول جانبـــی علـــم باشـــد.
عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــکده فناوری هـــای زخـــم و ترمیـــم بافـــت یـــارا در 
ــرد و  ــاره کـ ــگاهی اشـ ــوآوری جهاددانشـ ــت بوم نـ ــه زیسـ ــنا بـ ــا ایسـ ــو بـ گفت وگـ
ــازی در  ــاوری و تجاری سـ ــوآوری، فنـ ــه نـ ــه بـ ــت، توجـ ــلم اسـ ــه مسـ ــت: آنچـ گفـ
ـــای  ـــت. روس ـــرت بخش اس ـــی مس ـــه موضوع ـــه ک ـــرار گرفت ـــاد ق ـــن نه ـــتور کار ای دس
ــوان کســـب  ــه از راه علـــم می تـ ــیده اند کـ ــه رسـ ــه ایـــن نتیجـ جهاددانشـــگاهی بـ
ثـــروت کـــرد و ایـــن هـــدف را در دســـتور کارشـــان قـــرار داده انـــد. چنیـــن تغییـــر 
دیدگاهـــی ســـبب می شـــود پژوهشـــگران و اعضـــای هیئت علمـــی هـــم بـــه ایـــن 
موضـــوع توجـــه کننـــد کـــه موضوعـــی نویدبخـــش اســـت. به طورقطـــع، آثـــار ایـــن 
تغییـــر نگـــرش در بلندمـــدت نمایـــان می شـــود و خودکفایـــی در برخـــی زمینه هـــا 

ــد. ــم می زنـ را رقـ

تولید واکسنی برای ماهی سی باس؛

اتمام طرح تحقیقاتی تولید 
آزمایشگاهی واکسن ویبریوزیس 

تا پایان سال

دکتـر احمـد عرفان منـش مدیـر پـروژه تولیـد واکسـن ویبریوزیـس برای 
ماهـی سـی باس از اجـرای طـرح تحقیقاتـی تولیـد آزمایشـگاهی واکسـن 
ویبریوزیـس بـرای ماهی سـی باس در سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران خبر 
داد و گفـت: براسـاس پیش بینی هـا، ایـن طـرح تا پایان سـال جاری بـه اتمام 
خواهـد رسـید و از هم اکنـون رایزنـی بـرای اسـتفاده از نتایـج آن بـا بخـش 

خصوصـی و بـا پرورش دهنـدگان ماهـی در خلیج فـارس آغـاز شـده اسـت.
اجـرای طـرح  از  ماهـی سـی باس  بـرای  ویبریوزیـس  واکسـن  تولیـد  پـروژه  مدیـر 
تحقیقاتـی تولیـد آزمایشـگاهی واکسـن ویبریوزیـس بـرای ماهـی سـی باس در سـازمان 
جهاددانشـگاهی تهـران خبـر داد و گفـت: اسـتفاده از باکتری هـای بومـی موجـود در 
منطقـه و نزدیکـی محـل تولیـد و بـازار مصـرف و نیـز اسـتفاده از بیوتکنولـوژی در تولید 

ایـن محصـول از ویژگی هـای مهـم ایـن فـن آوری اسـت.
وی دربـاره ضـرورت اجـرای ایـن طـرح پژوهشـی در کشـور گفت: بـا توجه بـه این که 
در برنامـه توسـعه کشـور بـر برنامـه امنیت غذایـی و اسـتفاده از ظرفیت دریا بـرای تولید 
پروتئیـن توسـط آبزیـان تاکیـد شـده اسـت و از آنجایی که توسـعه آبزی پـروری در دریا، 
توسـعه بیماری هـا را بـه دنبـال خواهد داشـت و یکـی از بیماری های مهم پـرورش ماهی 
در قفـس، بیمـاری ویبریوزیـس اسـت که بـا انجام این طرح قصد داریم واکسـن مناسـب 
بـرای پیشـگیری از بـروز ایـن بیمـاری را تولید کـرده تا در افزایـش امنیت مـورد نیاز در 

توسـعه آبزی پروری در کشـور کمـک موثری ارائـه دهیم.
مدیـر پـروژه تولیـد واکسـن ویبریوزیـس برای ماهی سـی باس خاطرنشـان کـرد: این 
طـرح در سـال ۱3۹۸ آغـاز شـد و براسـاس پیش بینی هـا، ایـن طـرح تـا پایـان سـال 
جـاری بـه اتمـام خواهد رسـید. از هم اکنـون رایزنی بـرای اسـتفاده از نتایـج آن با بخش 

خصوصـی و بـا پرورش دهنـدگان ماهـی در خلیج فـارس آغـاز شـده اسـت.
دکتـر عرفان منـش ادامـه داد: اصوالً از نتایج به دسـت آمـده از این طـرح انتظار ایجاد 
دانـش فنـی برای تولید واکسـن ضد بیمـاری ویبریوزیـس را داریم که اگـر نتایج مطلوب 
باشـند، تولیـد بـا اسـتفاده از امکانـات بخـش خصوصـی و یـا واگـذاری دانش فنـی برای 

تولیـد محصـول از برنامه هـای آتـی جهاددانشـگاهی برای این طرح اسـت.
وی دربـاره مشـکات و موانـع موجـود در مسـیر اجـرای این طرح پژوهشـی گفت: هر 
چنـد تولیـد چنیـن محصولی در شـرایط اقتصادی کشـور و بـا وجود تحریم هـای ظالمانه 
بـا مشـکاتی مواجـه اسـت امـا تاش شـده تا بـا اسـتفاده از امکانـات و تجهیـزات بومی، 

بر مشـکات غلبـه کنیم.
مدیـر پـروژه تولیـد واکسـن ویبریوزیـس بـرای ماهـی سـی باس افـزود: نبـود فرهنگ 
مناسـب بـرای مصـرف واکسـن از مشـکات جـدی در کشـور اسـت. از ایـن رو مصـرف 
چنیـن محصولـی بـا مقاومـت مزرعـه داران مواجـه می شـود به طـوری کـه بجـای آن از 
آن کاهـش  نتیجـه  کـه  اسـتفاده می کننـد  بیمـاری  بـا  مبـارزه  بـرای  آنتی بیوتیک هـا 

بهـره وری، آسـیب بـه سـامت غـذا و تخریـب محیـط زیسـت خواهـد بـود.
دکتـر عرفان منـش افـزود: بـرای پیشـگیری از ایـن عـوارض، رایزنـی بـا سـازمان های 

اجرایـی ماننـد سـازمان دامپزشـکی کشـور و سـازمان شـیات بـرای اباغ دسـتورالعمل 
اجبـار مصـرف واکسـن برای تولیـد در قفس ادامـه دارد و امیـد می رود مانند کشـورهای 

پیشـرو در ایـن صنعـت، واکسـن جـزء الینفک تولیـد ماهـی در آب های آزاد باشـد.
وی یـادآور شـد: بر اسـاس رویکرد جهاددانشـگاهی انتظـار می رود این سـازمان بتواند 
در بهره منـدی از دانش هـای فنـی موجود در کشـور بـرای ارتقای رفاه، سـامت و اقتصاد 
جامعـه برنامـه جامعـی را تقدیـم کند کـه قاعدتـاً نخبـگان و متفکرین در اجرایی شـدن 

آن نقش کلیـدی دارند.

■□■

 با یک برنامه ریزی 1۰ ساله مطرح شد؛

توانایی جهاددانشگاهی برای 
تبدیل شدن به تولیدکننده 

داروهای پروبیوتیک

مرکز  میکروارگانیسم های  بانک  علمی  هیات  عضو  رمضانی  محدثه  دکتر 
آینده  برای ۱۰ سال  ایران گفت: جهاددانشگاهی  و زیستی  ژنتیکی  ملی ذخایر 
در زمینه تولید پروبیوتیک، افقی تعریف کرده است که با تولیدات پروبیوتیک 
حیوانی شروع شده و در راستای تولید پروبیوتیک های انسانی و دارویی پیش 
خواهد رفت. جهاددانشگاهی می تواند دانش فنی تولید داروهای پروبیوتیک را 

تأمین و تولید در مقیاس نیمه صنعتی را راه اندازی کند.
مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایـران در سـال ۱3۸۶ با فرمان رهبـر انقاب در 
جهاددانشـگاهی پایه گـذاری شـد و هـدف اصلی آن، تأسـیس مرکز ملی مرجـع به منظور 
حفـظ و بـه کارگیـری ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی کشـور و حمایـت از فعالیت هـای صورت 

گرفتـه و ایجاد هماهنگی الزم اسـت.
ایـن مرکـز ضمن پشـتیبانی از مراکز ذخایر زیسـتی کشـور و ایجاد شـبکه ملی ذخایر 
زیسـتی، در تـاش اسـت تا به مرکزی پیشـتاز به منظور گـردآوری، تکمیل، سـاماندهی، 
استانداردسـازی و حفـظ ذخایر ژنتیکی و زیسـتی برای توسـعه دانش، فنـاوری و افزایش 
کیفیـت زندگـی و سـامت و حفـظ امنیـت غذایـی، منابع طبیعی و تنوع زیسـتی کشـور 

تبدیل شـود.
بانـک میکروارگانیسـم ها، بانـک سـلول های انسـانی و جانـوری، بانک مولکولـی، بانک 
گیاهـی، بانک هـای چهارگانـه مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران را تشـکیل 

می دهنـد.
دکتـر محدثـه رمضانـی عضو هیات علمی بانک میکروارگانیسـم های مرکـز ملی ذخایر 
ژنتیکـی و زیسـتی ایران یکی از دسـتاوردهای مهـم این مرکز - پـروژه پروبیوتیک ها - را 

کرد. تشریح 
دکتـر رمضانـی گفـت: پروبیوتیک ها، باکتری های فراسـودمندی هسـتند کـه به عنوان 
سیسـتم بهبوددهنـده عملکـرد دسـتگاه گـوارش و سیسـتم ایمنـی در کانـون توجـه 
جهانیـان قـرار گرفته انـد. آغـاز معرفـی ایـن دسـته از باکتری هـا بـا تحقیقـات دربـاره 
چرایـی طول عمر بیشـتر مردم روسـتایی بلغارسـتان کـه مصرف منظم محصـوالت لبنی 

تخمیـر شـده ماننـد ماسـت داشـتند، همراه بـود. نتایـج این تحقیقـات و سـایر مطالعات 
از ایـن دسـت نشـان مـی داد، مصـرف فرآورده هـای مـواد لبنی مردمـان برخـی از مناطق 
سـبب افزایـش طـول عمـر می شـود. ایـن یافته هـا و مطالعـات بعـدی دانشـمندان را بـه 
شـناخت پروبیوتیک هـا و افـزودن آن هـا بـه جیـره غذایـی انسـان و حیوانـات راهنمایـی 

کرد.
عضـو هیـات علمـی بانـک میکروارگانیسـم های مرکـز ملی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی 
ایـران ادامـه داد: ایـن باکتری هـای فراسـودمند همچنیـن بـه صـورت گسـترده جهـت 
کاهـش مصـرف بیش از حـد آنتی بیوتیک در تمام دنیا اسـتفاده می شـود. آنتی بیوتیک ها 
مواد شـیمیایی هسـتند کـه برای ترکیبـات موادغذایـی، درمان و پیشـگیری بیماری های 
انسـانی، حیوانـی اسـتفاده می شـوند. مصرف بـی رویه آنتـی بیوتیک ها از یک سـو منجر 
بـه پدیـده مقاومـت آنتی بیوتیکـی شـده و امـکان بـروز بیماری هـای نوظهـور غیرقابـل 
درمـان بـا آنتی بیوتیک هـای روتیـن را فراهـم می کنـد و از سـوی دیگـر افـزودن مقادیـر 
بیـش از حـد آن هـا بـه خـوراک حیوانـات باعـث باقی مانـدن آن هـا در گوشـت و کاهش 

کیفیـت آن می شـود کـه در حـال حاضـر در سراسـر دنیـا روش مردودی اسـت.
دکتـر رمضانـی گفت: کشـورهای پیشـرفته، برای میـزان آنتی بیوتیک موجـود در بدن 
حیوانـات اسـتانداردی تعریـف کرده انـد. اگـر میـزان این دارو در بـدن حیوانات بیشـتر از 

حـد اسـتاندارد باشـد، از مصرف گوشـت آن حیـوان اجتنـاب می کنند.
وی بـا بیـان اینکه سـازمان بهداشـت جهانی و سـازمان غذا و داروی آمریـکا بر کاهش 
مصـرف آنتی بیوتیـک و افزایـش به کارگیـری باکتری هـای فراسـودمند تاکیـد می کننـد، 
گفـت: پروبیوتیک هـا، گزینـه مناسـب بـرای کاهـش میـزان مصـرف آنتـی بیوتیک هـا 
بیسـکوییت ها،  سـس ها،  لبنیـات،  در  می تواننـد  باکتری هـا  از  دسـته  ایـن  هسـتند. 
شـکات ها، چـای و قهـوه و ... اسـتفاده شـوند. نـه تنهـا در صنایـع غذایی کاربـرد دارند، 
بلکـه بـرای مصـارف پزشـکی ماننـد بیماری هـای التهابـی روده )IBD، IBS، بیمـاری 

سـلیاک(، بیماری هـای زنـان و کاهـش نفـخ در نـوزادان اسـتفاده می شـوند.
جهاددانشگاهی می تواند تولیدکننده داروهای پروبیوتیک باشد

عضـو هیـات علمـی مرکـز ملی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایـران گفت: نیـاز به کاهش 
مصـرف آنتی بیوتیـک و اسـتفاده از باکتری هـای فراسـودمند در ایران احسـاس می شـود. 
امیـدوارم شـرایط بـه نحـوی باشـد کـه بتوانیـم پروبیوتیک هایـی تولیـد کنیم کـه بومی 

بـوده و بـا بدن ایرانیان سـازگارتر باشـند.
وی ادامـه داد: جهاددانشـگاهی بـرای ۱۰ سـال آینـده در زمینـه تولیـد پروبیوتیـک، 
افقـی تعریـف کـرده اسـت که با تولیـدات پروبیوتیک حیوانی شـروع شـده و در راسـتای 
تولیـد پروبیوتیک هـای انسـانی و دارویـی پیـش خواهـد رفـت. جهاددانشـگاهی می تواند 
دانـش فنـی تولیـد داروهـای پروبیوتیـک را تأمیـن و تولیـد در مقیـاس نیمه صنعتـی را 
راه انـدازی کنـد، امـا بـرای تولیـدات انسـانی بـا توجـه بـه الزامـات فنـی و شـرایط تولید 
منطـق بـا GLP و سـایر اسـتانداردهای مرتبـط با تولیـد غـذا و دارو، به سـرمایه گذاری 
نیـاز دارد. اگـر سـرمایه از سـوی بخش خصوصـی تأمین شـود، جهاددانشـگاهی می تواند 

بـه تولیـد داروهـای پروبیوتیـک ورود کند.
 DSMZ دکتـر رمضانـی افـزود: در بازدید صورت گرفتـه این جانب از بانـک میکروبی
آلمـان در طـی دوره تخصصـی و انجـام پـروژه دکتـری ماحظـه شـد که عمر ایـن بانک 
آلمانـی بـه چندیـن دهـه می رسـید، در حالـی کـه عمـر بانـک میکروبـی مـا کمتـر از 
انگشـتان دو دسـت بـود. ایـن در حالی بود کـه وقتی صحبـت از عملکرد بانـک میکروبی 
مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران می شـد، آن هـا شـگفت زده می شـدند کـه 
چطـور در ایـن زمـان کـم از شـروع راه انـدازی، پیشـرفت قابـل توجهـی در ایـن مرکـز 
بـه وقـوع پیوسـته اسـت و متخصصـان بانـک میکروارگانیسـم ها چطـور با طیـف انبوهی 
از تکنیک هـای بـه روز آشـنایی پیـدا کردنـد و مرکـز را در چنـد بخـش مختلـف نظیـر 
مطالعـات بیوشـیمیایی، ژنتیکـی و کموتاکسـونومی بـه یکـی از کلکسـیون های معتبـر 

جهانـی تبدیـل کرده انـد.

زیرساخت ها فراهم باشد، طرح های جهاددانشگاهی فوران می کند
عضـو هیـات علمـی بانـک میکروارگانیسـم های مرکـز ملی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی 
ایـران دربـاره ماهیـت و ویژگی جهاددانشـگاهی اظهار کـرد: به راحتی می تـوان ادعا کرد 
کـه گروهـی از نخبـگان ایرانـی در ایـن نهـاد انقابی بـه مردم خدمـت می کننـد. ایده ها، 
پروژه هـا، محصـوالت نوآورانـه در پژوهشـکده ها، مراکـز تحقیقاتـی و خدمات رسـانی و 
سـایر ارگان هـای جهاددانشـگاهی از زمـان تأسـیس تا به امروز ارائه شـده اند. گسـتردگی 
فعالیت هـا و تخصـص نیـروی انسـانی ایـن نهـاد بـه نحـوی اسـت کـه می تـوان آن را 

به عنـوان یـک وزارت علـوم کوچـک معرفـی کرد.
عضـو هیـات علمـی مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران اظهـار کـرد: تمـام 
پژوهشـگران جهاددانشـگاهی برآمـده از بهتریـن دانشـگاه های کشـور هسـتند کـه بـرای 
سـاخت ایـران تـاش می کننـد. بسـیاری از همکاسـی های متخصصـان و محققـان ایـن 
نهـاد، جـای وطـن کردنـد، اما مـا جهادگـران جهاددانشـگاهی در ایـران ماندیـم و قصد 
داریـم جهـت سـاختن ایران آبـاد، آزاد، پیشـرفته و خدمت رسـانی به مردم قـدم برداریم.
دکتـر رمضانـی گفـت: در آسـتانه سـالگرد تشـکیل ایـن نهـاد قرار داریم. شـعار سـال 
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زیست بوم 
نـــــوآوری

به طـور قطـع،  اسـت.  ایـران«  نخبـگان  نـوآوری  زیسـت بوم  جـاری، »جهاددانشـگاهی، 
نـوآوری بـه بسـتر مناسـب نیـاز دارد؛ اگـر چنین نیازهایی برطرف شـود، شـرایط بسـیار 
بهتـر می شـود. توجـه به نـوآوری در بیانات رهبری، بیانیه گام دوم انقاب و سـند توسـعه 
زیسـت فنـاوری در کانـون توجـه قرار گرفته اسـت. اگر زیرسـاخت های الزم فراهم شـود، 
عرضـه محصـوالت و فناوری هـای زیسـتی را تجربـه می کنیم کـه برطرف کننـده نیازهای 

کشـور هستند.
ایـن عضـو هیـات علمـی توضیـح داد: اعضـای مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی 
ایـران بـا دکتـر روح اهلل دهقانـی فیروزآبادی رییس جهاددانشـگاهی دیـدار کردند. در این 
جلسـه، ایشـان بـر ضـرورت توجه بـه بیوتکنولـوژی و ارائـه روش های جدید از سـوی این 

نهـاد تاکیـد کردند.

■□■

برنامه ریزی برای ایجاد خط تولید با ظرفیت ۵۰ دستگاه در سال؛

ساخت پمپ های برقی 
 )ESP( درون چاهی

تا پاییز امسال 

جهاددانشـــگاهی  الکتریکـــی  ماشـــین های  پژوهشـــی  گـــروه  مدیـــر 
خواجه نصیرالدیـــن طوســـی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه طبـــق برنامه ریـــزی، ســـاخت 
ــز ۱۴۰۱  ــان پاییـ ــا پایـ ــی )ESP( تـ ــی درون چاهـ ــای برقـ ــه پمپ هـ کل مجموعـ
ـــت ۵۰  ـــا ظرفی ـــد ب ـــط تولی ـــاد خ ـــت ایج ـــزی جه ـــت: برنامه ری ـــود، گف ـــام می ش انج
دســـتگاه در ســـال انجـــام و در همیـــن راســـتا قالب هـــا و زیرســـاخت های مونتـــاژ و 

تســـت الکتروموتـــور و ســـپراتور طراحـــی و ســـاخته شـــده اســـت.
عبـــاس نظـــری از پژوهشـــگران جهاددانشـــگاهی و مدیـــر گـــروه پژوهشـــی 
ماشـــین های الکتریکـــی جهاددانشـــگاهی خواجه نصیرالدیـــن طوســـی در رابطـــه بـــا 
پـــروژه بومی ســـازی دانـــش فنـــی طراحـــی و ســـاخت پمـــپ برقـــی درون چاهـــی 
ـــداد  ـــر تع ـــال حاض ـــت: در ح ـــت، گف ـــده اس ـــاز ش ـــهریور ۱3۹۸ آغ ـــه از ش )ESP( ک
زیـــادی از چاه هـــای نفـــت کشـــور در نیمـــه دوم عمـــر خـــود قـــرار دارنـــد و فشـــار 
ـــت احیـــای چاه هـــای غیرفعـــال و یـــا افزایـــش  ـــت کـــرده اســـت کـــه جه آن هـــا اف
برداشـــت از چاه هـــای نیمـــه فعـــال بایـــد از فـــراز آوری مصنوعـــی )AL( اســـتفاده 
کـــرد کـــه یکـــی از کارآمدتریـــن و بهینه تریـــن روش هـــای اســـتفاده از پمپ هـــای 

برقـــی درون چاهـــی )ESP( اســـت.
ـــوژی  ـــا تکنول ـــزات ب ـــزو تجهی ـــپ ESP ج ـــه پم ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب وی اف
ــد  ــار چنـ ــد آن در انحصـ ــود و تولیـ ــوب می شـ ــت و گاز محسـ ــع نفـ ــاال در صنایـ بـ
ـــه  ـــی مواج ـــکات فراوان ـــا مش ـــه ب ـــور همیش ـــن آن در کش ـــت تأمی ـــاص اس ـــرکت خ ش
ـــه  ـــت ک ـــروری وزارت نف ـــم کاالی ض ـــزو ۱۰ قل ـــت ج ـــن جه ـــه همی ـــت و ب ـــوده اس ب

نیـــاز بـــه بومی ســـازی دارنـــد اعـــام شـــده اســـت.
جهاددانشـــگاهی  الکتریکـــی  ماشـــین های  پژوهشـــی  گـــروه  مدیـــر 

خواجه نصیرالدیـــن طوســـی بـــا بیـــان این کـــه بـــا توجـــه بـــه نیـــاز کشـــور و بـــازار 
منطقـــه دســـتیابی بـــه تکنولـــوژی ســـاخت ایـــن پمپ هـــا در کشـــور و خودکفـــا 
شـــدن در ایـــن عرصـــه منطقـــی و ضـــروری بـــه نظـــر می رســـد، افـــزود: از طرفـــی 
ـــات  ـــام مطالع ـــکان انج ـــا، ام ـــن پمپ ه ـــول ای ـــعه محص ـــی و توس ـــش فن ـــب دان ـــا کس ب
ــا  ــق بـ ــا مطابـ ــاخت پمپ هـ ــی و سـ ــور و طراحـ ــی کشـ ــای نفتـ ــزن میدان هـ مخـ

ــور فراهـــم می شـــود. ــت کشـ چاه هـــای نفـ
ـــول  ـــا، ط ـــازی هزینه ه ـــر بهینه س ـــاوه ب ـــر ع ـــن ام ـــه ای ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــرد: در  ـــار ک ـــت، اظه ـــد داش ـــراه خواه ـــه هم ـــت را ب ـــاد برداش ـــول و ازدی ـــر محص عم
ایـــن پـــروژه هـــدف بومی ســـازی دانـــش فنـــی طراحـــی سیســـتمی پمـــپ بـــرای 
ــاخت  ــای مختلـــف نفتـــی، کســـب دانـــش فنـــی طراحـــی و سـ میادیـــن و چاه هـ

ـــپراتور، پروتکتـــور و VFD بـــوده اســـت. الکتروموتـــور، پمـــپ، س
نظـــری تصریـــح کـــرد: تـــا امـــروز عـــاوه بـــر ایجـــاد دانـــش فنـــی طراحـــی 
ـــن  ـــت، همچنی ـــده اس ـــام ش ـــپ انج ـــزای پم ـــل اج ـــی و تحلی ـــاه، طراح ـــتمی چ سیس
 VFD ـــپراتور و ـــور، س ـــاخت الکتروموت ـــی و س ـــه طراح ـــی در زمین ـــش فن ـــب دان کس
ـــتانداردهای  ـــه اس ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــن مجموعه ه ـــاخت ای ـــی و س ـــده و طراح ـــق ش محق

ـــت. ـــه اس ـــق یافت ـــه تحق ـــر مربوط معتب
ـــده،  ـــط خورن ـــرایط کاری، محی ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب پژوهشـــگر جهاددانشـــگاهی اف
دمـــای بـــاال، لـــزوم قابلیـــت اطمینـــان بـــاال و کنتـــرل و مانیتورینـــگ دقیـــق ایـــن 
مجموعـــه، نیـــاز بـــه مجموعـــه ای از متخصصـــان از حوزه هـــای مختلـــف مهندســـی 
ـــیاالت،  ـــک س ـــی، مکانی ـــین های الکتریک ـــرل، ماش ـــزار، کنت ـــک، نرم اف ـــت، الکترونی نف
ـــن  ـــه در ای ـــتیم ک ـــق داش ـــزار دقی ـــر و اب ـــوژی، پلیم ـــد، متال ـــاخت و تولی ـــک س مکانی
ـــی  ـــی طراح ـــش فن ـــاد دان ـــن ایج ـــد و ضم ـــم آمدن ـــرد ه ـــان گ ـــن متخصص ـــروژه ای پ
و تحلیـــل، ســـاخت تمـــام قطعـــات، مونتـــاژ، زیرســـاخت مونتـــاژ و تســـت بـــرای 

مجموعه هـــای ذکـــر شـــده در داخـــل کشـــور انجـــام شـــده اســـت.
نظـــری در رابطـــه بـــا زمـــان پایـــان طـــرح گفـــت: طبـــق برنامه ریـــزی، ســـاخت 
ـــاد  ـــت ایج ـــزی جه ـــود، برنامه ری ـــام می ش ـــز ۱۴۰۱ انج ـــان پایی ـــا پای ـــه ت کل مجموع
ـــا  ـــتا قالب ه ـــن راس ـــام و در همی ـــال انج ـــتگاه در س ـــت ۵۰ دس ـــا ظرفی ـــد ب ـــط تولی خ
ـــده  ـــاخته ش ـــی و س ـــپراتور طراح ـــور و س ـــت الکتروموت ـــاژ و تس ـــاخت های مونت و زیرس
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــت و همچنی ـــام اس ـــال انج ـــز در ح ـــور نی ـــپ و پروتکت ـــرای پم و ب
ـــج  ـــد رن ـــور ESP در چن ـــد الکتروموت ـــی و تولی ـــده طراح ـــد ش ـــای منعق تفاهم نامه ه

ـــت. ـــام اس ـــال انج ـــول در ح ـــری محص ـــی و س توان
ـــرای  ـــیدن اج ـــرانجام رس ـــه س ـــش روی ب ـــع پی ـــکات و موان ـــا مش ـــه ب وی در رابط
ایـــن طـــرح بیـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه طـــول بلنـــد و آلیـــاژ خـــاص تجهیـــزات، 
تأمیـــن و ســـاخت قطعـــات در داخـــل کشـــور بـــا مشـــکاتی همـــراه اســـت کـــه 
بـــه ناچـــار از روش هـــای جایگزیـــن بـــرای تأمیـــن و ســـاخت تجهیـــزات اســـتفاده 
ــرده اســـت.  ــروژه تحمیـــل کـ ــه پـ ــتری را بـ ــه بیشـ ــان و هزینـ ــه زمـ ــود کـ می شـ
ـــتگاه(  ـــک دس ـــن )ی ـــفارش پایی ـــم س ـــه حج ـــه ب ـــا توج ـــروژه ب ـــای پ ـــش هزینه ه افزای
ــل  ــی داخـ ــای خدماتـ ــش هزینه هـ ــن افزایـ ــای ارزی و همچنیـ ــش هزینه هـ و افزایـ

کشـــور از دیگـــر مشـــکات پـــروژه اســـت.
جهاددانشـــگاهی  الکتریکـــی  ماشـــین های  پژوهشـــی  گـــروه  مدیـــر 
ـــود  ـــروژه نب ـــکات پ ـــن مش ـــی از اصلی تری ـــه داد: یک ـــی ادام ـــن طوس خواجه نصیرالدی
ـــی و  ـــه طراح ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــرا ک ـــت چ ـــول اس ـــن محص ـــی ای ـــت میدان ـــکان تس ام
ــار در کشـــور و ریســـک های احتمالـــی، شـــرکت های بهره بـــردار از  ســـاخت اولین بـ

ــد. ــرباز می زننـ ــول سـ ــی محصـ ــت میدانـ تسـ
ــران  ــان و صنعتگـ ــت متخصصـ ــی به همـ ــی و تدارکاتـ ــکات فنـ ــزود: مشـ وی افـ
داخـــل کشـــور و همچنیـــن مشـــاوره متخصصـــان صنعـــت نفـــت کشـــور در حـــال 
ــام تســـت های میدانـــی و کاهـــش ریســـک های  ــام اســـت، ولـــی جهـــت انجـ انجـ
احتمالـــی نیـــاز بـــه حمایـــت و پشـــتیبانی مســـئوالن شـــرکت نفـــت وجـــود دارد.

ـــود  ـــان می ش ـــروزه بی ـــه ام ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــگاهی ب ـــگر جهاددانش ـــن پژوهش ای
ــرای  ــن بـ ــت، بنابرایـ ــابی اسـ ــت و اکتسـ ــی نیسـ ــت، ذاتـ ــوآوری و خاقیـ ــه نـ کـ
ـــزود:  ـــود، اف ـــوزش داده ش ـــه گام آم ـــد گام ب ـــاز بای ـــد و بسترس ـــش مول ـــه دان ـــیدن ب رس
ــر  ــگاه های سراسـ ــه در دانشـ ــاخت هایی کـ ــه زیرسـ ــه بـ ــا توجـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
ـــعه  ـــئول توس ـــای مس ـــرف نهاده ـــد از ط ـــاخت ها بای ـــن زیرس ـــه ای ـــه البت ـــور دارد ک کش
ـــر  ـــف اب ـــور و تعری ـــکات کش ـــر مش ـــز ب ـــا تمرک ـــد ب ـــوند، بای ـــت ش ـــده و حمای داده ش
پروژه هـــا و ســـپس شکســـت آن هـــا بـــه طـــرح و پروژه هـــای کوچک تـــر زمینه ســـاز 
بســـتری بـــرای شـــکوفایی و بـــه بـــار نشســـتن دانش بنیـــادی دانش آموختـــگان و 

ـــد. ـــد باش ـــردی و مول ـــش کارب ـــاد دان ـــگاهی و ایج ـــگان دانش نخب
وی در پایـــان گفـــت: البتـــه جهاددانشـــگاهی بعـــد ایجـــاد دانـــش مولـــد، بایـــد 
ـــه  ـــد ک ـــه ده ـــازی ادام ـــول و تجاری س ـــعه محص ـــا توس ـــود را ت ـــت خ ـــری و حمای پیگی
نتیجـــه آن رضایـــت جمعـــی، اشـــتغال زایی و تولیـــد ثـــروت خواهـــد بـــود. الزمـــه 
ـــی و کشـــوری  ـــای دولت ـــت نهاده ـــر نقـــش جهاددانشـــگاهی حمای ـــای درســـت و مؤث ایف

ـــت. اس

تکثیر گیاهان دارویی با قابلیت 
کنترل مراکز ریزگرد/تالش 

برای حفظ و به نژادی گیاهان 
دارویی کشور

کرد:  بیان  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو 
آن ها  از  بسیاری  که  است  دارویی  گیاهان  از  ارزشمندی  گنجینه  دارای  کشور 
تعریف طرح های  با  کردیم  پژوهشکده تاش  این  در  و  نابودی هستند  در حال 
مشخصی، تنوع این گونه ها را حفظ و آن ها را احیا کنیم که خروجی این طرح های 

پژوهشی نهایتًا باعث حفظ سامت اکوسیستم می شود.
دارویی  گیاهان  تحقیقات  مرکز  به عنوان  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  پژوهشکده 
کشور و منطقه در مهرماه ۱3۷۷ تأسیس شد و در سال ۱3۸۰ به عنوان مرکز تحقیقات 
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی مورد تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.
با بهره گیری از حضور بیش از ۵۰ عضو هیأت علمی  در حال حاضر این پژوهشکده 
کاربردی؛  طب  و  فارماکولوژی  آموزشی:  و  پژوهشی  گروه  چهار  قالب  در  پژوهشگر  و 
فارماکوگنوزی و داروسازی؛ کشت و توسعه گیاهان دارویی؛ بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و 
سه مرکز خدمات تخصصی در زمینه های تجزیه و تحلیل، فرموالسیون، تولید نهال، بذر و 

فرآورده های دارویی گیاهی و گیاهان دارویی و مرکز رشد فعالیت دارد.
در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، دکتر اردشیر قادری عضو 
طرح های  مهم ترین  از  یکی  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  پژوهشکده  علمی  هیات 
این پژوهشکده در حوزه  راهبرد اصلی  را تشریح کرد و گفت:  این پژوهشکده  پژوهشی 
زیست فناوری گیاهان دارویی شامل تولید و تکثیر گیاهان دارویی مهم در کشور و تولید 

مواد اولیه با کیفیت گیاهی به منظور استفاده در صنایع دارویی است.
گیاهان  خصوص  در  پژوهشی  طرح  پنج  اول  راهبرد  به  نیل  راستای  در  افزود:  وی 
استراتژیک و مهم کشور داشتیم که اولین آن ها، در رابطه با درخت سرخدار یا چوب سرخ 
بود. درخت سرخدار با نام علمی Taxus bacata جزو قدیمی ترین گونه های گیاهی 
کشور و یکی از ۱۵۰ گونه گیاهی جنگل های هیرکانی است که از دوره سوم زمین شناسی 
)ژوراسیک( بوده و آخرین عصر یخبندان را از سر گذرانده و به عنوان یک فسیل زنده مورد 
اما متاسفانه  از این گیاه ارزشمند، ترکیبات ضد سرطان استخراج می شود،  توجه است. 
به دلیل داشتن چوب ارزشمند و پرکاربرد در طول سالیان به صورت غیرقانونی قطع و در 
حال انقراض هستند. در این طرح از معدود درختان باقی مانده بافت زنده تهیه شد و با 
استفاده از روش کشت بافت، تکثیر شد. در حال حاضر در حال ارتقاء این دانش فنی و 

تولید در سطح تجاری این درخت ارزشمند هستیم.
عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی با بیان این که در کشور گونه های گیاهی 
ارزشمند و در حال انقراض دیگری از جمله ارکیده ها را داریم که دارای خواص دارویی و 
غذایی باالیی بوده، اما به دلیل برداشت بی رویه تقریباً همه آن ها در حال منقرض شدن 
و  آرایشی  لوازم  و  عطرسازی  غذایی،  صنایع  در  ارکیده  گیاه  کرد:  خاطرنشان  هستند، 

بهداشتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
وی افـزود: ارکیده هـا بـه دلیـل شـرایط خـاص تولیـد بـذر و اندوختـه غذایـی بسـیار 

کـم آن در بسـیاری از نقـاط رویـش از بیـن رفتـه اسـت بـه همیـن دلیـل در یـک طرح 
پژوهشـی از طریـق روش کشـت بافـت، دانش فنی تکثیـر این گونه ارزشـمند را در تعداد 
بـاال تدویـن و بـا جمـع آوری نمونه هـا تاش کردیـم تنوع ژنتیکـی این گیاهـان را حفظ 
کنیـم. هـدف نهایـی از انجـام این پژوهش ایجاد روشـی مقـرون به صرفه و سـریع تکثیر 
ارکیـده بـود کـه دیگـر نیازی به برداشـت از طبیعت نباشـد و از سـوی دیگر نیـاز داخلی 
بـه مـواد اولیـه گیاهـی ارکیده فراهم شـد تـا دیگر نیـاز بـه واردات فرآورده هـای آن و یا 

خـود ایـن گیاه وجود نداشـته باشـد.
عضـو هیـات علمی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی در خصـوص طرحی 
بـرای تکثیـر و احیـاء درختـان بلوط و بنه )پسـته وحشـی( بیـان کرد: جنگل هـای بلوط 
و بنـه زاگـرس بـه دلیـل خشکسـالی، گرد و غبـار، آفـات و دخالت های بشـری در معرض 
نابـودی وسـیع قـرار گرفته انـد. تولیـد گیاهچه این گیاهان ارزشـمند از روش ـهای سـنتی 
فرآینـدی زمانبـر و پرهزینـه اسـت، از ایـن رو تکثیـر نشـای اسـتاندارد و بـا کیفیـت از 
طریـق روش ـهای نویـن و زیسـت فناوری گام مهمـی در راسـتای احیای ایـن گیاهان مهم 
و بوم سـاز اسـت. ایـن طـرح حـدود سـه سـال اسـت کـه آغـاز شـده و اکنـون در مرحله 

تجاری سـازی اسـت.
دکتــر قــادری در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت حفــظ و تکثیــر گیاهــان بومــی متحمل 
بــه خشــکی و مؤثــر در تثبیــت گــرد و غبــار و برنامه هــای پژوهشــکده گیاهــان دارویــی 
ــکان  ــت فناوری، ام ــای زیس ــک روش ه ــا کم ــه ب ــن زمین ــت: در ای ــتا گف ــن راس در ای
ــا  ــور مهی ــرد کش ــد ریزگ ــای تولی ــل در کانون ه ــی متحم ــان بوم ــر گیاه ــظ و تکثی حف
ــاوم  ــای مق ــار گونه ه ــرد و غب ــاد گ ــای ایج ــد از کانون ه ــا بازدی ــدا ب ــت. ابت ــده اس ش

ــدند. ــرداری ش ــایی و نمونه ب ــی، شناس گیاه
ــر  ــهای زیســت فناوری تکثی ــا اســتفاده از روش  ــد ب ــه بع ــرد: در مرحل ــح ک وی تصری
شــدند. در حــال حاضــر بــا رایزنــی بــا ســازمان های مربوطــه درصــدد هســتیم گیاهــان 
ــی  ــه پایان تولیــد شــده را در ســطح پایلــوت در ایــن مناطــق کشــت کنیــم و در مرحل
ســطح زیــر کشــت را افزایــش دهیــم. ایــن گیاهــان هــم خاصیــت دارویــی دارنــد و هــم 
ــج  ــدان نتای ــد کــه خــود باعــث اهمیــت دو چن ــه شــرایط نامســاعد طبیعــی مقاوم ان ب

ــود. ــرح می ش ــن ط ای
دربــاره  دارویــی جهاددانشــگاهی  گیاهــان  پژوهشــکده  علمــی  هیــات  عضــو 
ــکده  ــای پژوهش ــژه فعالیت ه ــگاهی به وی ــای جهاددانش ــودن فعالیت ه ــاله محور ب مس
ــان  ــکده گیاه ــت پژوهش ــیر حرک ــواره س ــزود: هم ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــان داروی گیاه
ــف  ــای مختل ــه در زمینه ه ــی ک ــن نخبگان ــه کار گرفت ــا ب ــه ب ــوده ک ــی اینطــور ب داروی
دارای تجربــه و ایــده هســتند، تــاش کــرده اســت بســتری را مهیــا کنــد کــه مشــکات 

ــد. ــایی کن ــدارد، شناس ــی مشــخصی ن ــه متول ــده کشــور را ک عم
ــر اســاس توانمندی هایمــان پروژه هایــی را تعریــف کردیــم. به طــور  وی ادامــه داد: ب
ــق  ــه از طری ــود ک ــن ب ــا ای ــی م ــار، توانای ــرد و گردوغب ــده ریزگ ــه پدی ــال در زمین مث
ــاال  ــده را در تعــداد ب ــر کنتــرل ایــن پدی ــر ب تکنیک هــای زیســت فناوری، گیاهــان مؤث
ــه بســیاری  ــی هســتیم ک ــان داروی ــه ارزشــمندی از گیاه ــم. دارای گنجین ــر کنی تکثی
ــای مشــخصی،  ــف طرح ه ــا تعری ــم ب ــاش کردی ــودی هســتند. ت ــا در حــال ناب از آن ه
ــد  ــمندی مانن ــان ارزش ــم. درخت ــا کنی ــا را احی ــظ و آن ه ــا را حف ــن گونه ه ــوع ای تن
ــن  ــد. خروجــی ای ــن گونه هــا بودن ــه ای ــاه ارکیــده از جمل ــوط و بنــه و گی ســرخدار، بل
ــر  ــن ام ــود و ای ــتم می ش ــامت اکوسیس ــظ س ــث حف ــاً باع ــی نهایت ــای پژوهش طرح ه
ــاد  ــور و ایج ــی کش ــه داروی ــواد اولی ــن م ــه، تأمی ــامت جامع ــر س ــتقیم ب ــور مس به ط

اشــتغال مؤثــر اســت.
دکتر قادری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تبدیل شدن به قطب علمی منطقه 
نظر  از  اکنون  فعالیت های جهاددانشگاهی گفت: هم  دنبال  به  دارویی  گیاهان  در حوزه 
ما قطب علمی منطقه هستیم. هیچ کشور  دارویی  درباره گیاهان  تولید محتوای علمی 
مسلمانی به اندازه ما تولید محتوای علمی بر روی گیاهان دارویی نداشته است. ما االن در 
مرحله گذار هستیم، چون از تحقیقات صرف عبور کرده ایم و به دنبال استفاده از دانش 
خود هستیم. امسال سال تولید دانش بنیان است و ما در نظر داریم یافته های علمی به 
کاالی استراتژیک برسند. در تاش هستیم پژوهش های خود را به سمتی ببریم که دانش 
فنی ایجاد کند و این دانش فنی، منجر به تولید کاالی ارزشمند شود که کشور به آن 
راه اندازی شود، عمًا تحریم ها  این شرکت ها در بخش های مختلف  دارد. هنگامی که  نیاز 

بی اثر می شوند.
عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی اظهـــار کـــرد: در حـــوزه 
ـــم  ـــور داری ـــه در کش ـــه ای ک ـــوع گون ـــیم از تن ـــا در تاش ـــز م ـــی نی ـــان داروی گیاه
حفاظـــت کنیـــم. تنـــوع گیاهـــان دارویـــی ایـــران از تنـــوع گیاهـــان دارویـــی 
کل اروپـــا بیشـــتر اســـت. نبایـــد اجـــازه دهیـــم گیاهـــان دارویی مـــان به طـــور 
ـــرح در  ـــی، دو ط ـــان داروی ـــکده گیاه ـــود. در پژوهش ـــارج ش ـــور خ ـــه ای از کش فل
خصـــوص گیاهـــان ادویـــه ای داریـــم و می خواهیـــم شـــرایطی را فراهـــم کنیـــم 
کـــه از واردات زردچوبـــه، زنجبیـــل و فلفـــل ســـیاه بی نیـــاز شـــویم. هـــم اقلیـــم 
ـــر  ـــا بعدت ـــود دارد و م ـــان وج ـــن گیاه ـــد ای ـــرای تولی ـــص ب ـــروی متخص ـــم نی و ه

می توانیـــم بـــه صادرکننـــده آن نیـــز تبدیـــل شـــویم.
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زیست بوم 
نـــــوآوری

یکی از مواد پرمصرف در زمینه ریخته گری؛

دستیابی جهاددانشگاهی به دانش 
فنی تولید آمیژان های فلزی و 

بومی سازی آن

فلزی  آمیژان های  تولید  تحقیقاتی  پروژه  مدیر  قنبرپور  نوَرس  مهندس 
جهاددانشگاهی تهران از دستیابی به دانش فنی تولید آمیژان های فلزی مختلف 
فناوری  و  تحقیقات  مرکز  دانش بنیان  طرح های  به عنوان  آن ها  بومی سازی  و 
در کشور  گفت:  و  داد  تهران خبر  فلزی سازمان جهاددانشگاهی  مواد  فرآوری 
فعالیت  آلیاژی  ریخته گری محصوالت  زمینه  در  زیادی  کارگاه های  و  کارخانه ها 

دارند که یکی از مواد پرمصرف این صنعت آمیژان های فلزی هستند.
فلـزی  آمیژان هـای  تولیـد  تحقیقاتـی  پـروژه  مدیریـت  قنبرپـور  نـوَرس  مهنـدس 
جملـه  از  مختلفـی  کاربردهـای  آمیژان هـا  این کـه  بیـان  بـا  تهـران  جهاددانشـگاهی 
آلیاژسـازی، گاززدایـی، بهبوددهنده هـای سـاختاری ماننـد جوانـه زا دارنـد، اظهـار کـرد: 
بیـش از ۴۰ نـوع آمیـژان پایـه مسـی و ۵۰ نـوع آمیـژان پایـه آلومینیـم در دنیـا تولید و 
مـورد مصـرف قـرار می گیـرد. بخش زیـادی از آمیژان هـای مورد نیاز کشـور نیـز وارداتی 
اسـت کـه عـاوه بـر ارزبـری، در برخی مـوارد به علـت تحریم هـا در واردات با مشـکاتی 
روبـه رو می شـوند. از ایـن رو یکـی از اهـداف ایـن مرکـز بومی سـازی آمیژان هـای مصرفی 

در صنایـع مـس و آلومینیـوم اسـت.
وی ادامـه داد: نخسـتین آمیژانـی کـه در سـال ۱۴۰۰ در برنامـه تحقیقاتـی این مرکز 
قـرار گرفـت، تولیـد آمیـژان »مـس – کـروم« ۱۰ درصـد بـود و از جملـه نـوآوری انجام 
شـده در ایـن طـرح اسـتفاده از یـک روش جدیـد تولیـد )نسـبت بـه روش تولیـد نمونه 
خارجـی( اسـت کـه باعـث کاهـش هزینه هـای تولیـد و ایجـاد فضـای رقابتـی از لحـاظ 

قیمـت بـا نمونه هـای خارجی شـده اسـت.
مهنـدس قنبرپـور افـزود: خوشـبختانه طرح تولیـد آمیژان »مس – کـروم« ۱۰ درصد 
در اواخـر سـال قبـل بـه نتیجـه رسـید و دانش فنـی تولیـد آن در کشـور بومـی و تولید 
آن بـرای مصـرف در پروژه هـای داخـل مرکـز و همچنین فـروش آن بـه مصرف کنندگان 

آغاز شـد.
مدیریـت پـروژه تحقیقاتـی تولیـد آمیژان هـای فلـزی جهاددانشـگاهی تهران بـا بیان 
این کـه در سـال ۱۴۰۱ نیـز تولیـد آمیژان هـای »مـس – زیرکونیـم«، »مس – فسـفر«، 
»آلومینیـم – تیتانیـوم« در طرح هـای تحقیقاتـی ایـن مرکز قـرار دارد، خاطرنشـان کرد: 
ایـن مرکـز بنـا بـه نیـاز مشـتری می توانـد طیـف وسـیعی از آمیژان هـای فلـزی را تولید 

. کند
مدیریـت پـروژه تحقیقاتـی تولیـد آمیژان هـای فلـزی جهاددانشـگاهی تهـران دربـاره 
مشـکات موجـود بـر سـر راه پژوهش هـای نوآورانـه و فناورانـه گفـت: شـاید مهم تریـن 
مشـکل تأمیـن اعتبـارات اولیه جهت انجام تسـت ها و نمونه سـازی ها باشـد. متأسـفانه در 
سـال های اخیـر صنایـع تمایلـی بـه سـرمایه گذاری در طرح هـای پژوهشـی و تحقیقاتـی 
نـدارد و عمومـاً پـس از انجـام مراحـل تحقیقاتـی یـک محصـول، حاضـر به عقد قـرارداد 
بـرای خریـد محصول هسـتند. از ایـن رو در حال حاضر یـک خاء سـرمایه گذاری با قبول 
ریسـک معقـول وجـود دارد؛ بنابرایـن طرح هـای تحقیقاتـی در مراحل میانی اجـرا، دچار 
کمبـود نقدینگـی و زمـان زدگـی در اجـرا می شـوند و البتـه بسـیاری از پروپوزال هـای 

تحقیقاتـی بـه علـت نبـود بودجـه هیچ وقـت آغاز نمی شـوند.
مهنـدس قنبرپـور ادامـه داد: یکـی دیگـر از موانـع طرح هـا، تجاری سـازی و تولیـد 
صنعتـی محصـوالت هسـتند. بـا توجـه به این کـه سـاختار جهاددانشـگاهی یک سـاختار 
دانش بنیـان و تحقیقاتـی اسـت، از امکانـات تولیـدی کمتری نسـبت به صنایـع برخوردار 
تولیـد  از  ایـن رو پـس  از  از برون سـپاری خدمـات اسـتفاده می کنـد.  اسـت و معمـوالً 
آزمایشـی و کسـب دانـش فنـی، در مرحله تولیـد صنعتی دچـار مشـکاتی از جمله نبود 
سـرمایه گذار جهـت راه انـدازی خـط، افزایـش هزینـه تولیـد بـه دلیـل برون سـپاری های 
زیـاد و ارائـه نکـردن خدمات توسـط برخـی صنایع به ویـژه صنایع بزرگ روبه رو می شـود.

■□■

مهم ترین طرح های پژوهشی گروه مهندسی بافت پژوهشگاه رویان؛

از کاهش عوارض داروهای 
سرطان تا چاپ اندام زنده انسان

مدیر گروه مهندسی بافت پژوهشگاه رویان با بیان این که »یکی از زمینه های 
کاری ما بحث سامانه های دارورسانی است که در این زمینه تمرکز ما روی درمان 
با شیمی درمانی  سرطان است« گفت: چالش مهمی که در بحث درمان سرطان 
داریم این است که این داروها در سراسر بدن منتشر می شوند و به جز سلول های 
سرطانی، به سلول های سالم هم آسیب می رسانند که می توانیم با طراحی سامانه 
آن  درون  و  سرطانی  سلول  وارد  فقط  دارو  کنیم،  کاری  دارورسانی،  هوشمند 

آزادسازی شود.
دکتـر محمدحسـین قانیان عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسـی بافت پژوهشـگاه 
رویـان مهم تریـن طرح هـای پژوهشـی گـروه مهندسـی بافـت و پیشـینه شـکل گیری آن 

را تشـریح کرد.
این کـه  بیـان  بـا  رویـان جهاددانشـگاهی  پژوهشـگاه  بافـت  مدیـر گـروه مهندسـی 
»مهندسـی بافت یک رشـته نوظهور در دنیاسـت و حدود 3۰ سـال از عمر آن می گذرد« 
دربـاره پیشـینه فعالیـت در ایـن حـوزه در ایـران افـزود: ما هـم تقریبـاً هم زمان بـا دیگر 
کشـورها، فعالیـت در ایـن حـوزه را آغـاز کردیـم. رشـته مهندسـی بافت بـه ترکیب علوم 
مهندسـی بـا علـوم زیسـتی می پـردازد تا برخی آسـیب های وارد شـده بـه اندام هـا را که 
بـا روش های مرسـوم غیرقابل جبران هسـتند، با تکنیک های مهندسـی سـلول بازسـازی 
کنـد. به طـور رسـمی اولیـن بـار این رشـته حدود 3۰ سـال پیـش در آمریـکا پایه گذاری 

شـد و سـرمایه گذاری بـر روی آن در کشـورهای دیگـر آغاز شـد.
پایه گـذاری  اصلـی  پیشـگامان  از  یکـی  گفـت  می تـوان  جـرات  بـه  داد:  ادامـه  وی 
مهندسـی بافـت در ایـران، مجموعـه پژوهشـگاه رویـان بوده کـه از سـال ۱3۸۹ در ابتدا 
بـا حمایـت ویـژه پروفسـور بهاروند توسـط تعداد افـراد محـدودی از محققان رشـته های 
مهندسـی پزشـکی و مهندسـی پلیمـر فعالیـت در این زمینـه را آغاز کرد. مدیـران رویان 
در زمـان صحیحـی بـه درسـتی ایـن ضـرورت را احسـاس کردنـد کـه فقـط بـا رویکـرد 
زیسـتی نمی تـوان چالش هـای حوزه پزشـکی بازسـاختی را برطـرف کرد و بـه دنبال این 
احسـاس نیـاز، از ورود رویکردهـای مهندسـی به خوبـی اسـتقبال کردنـد. به ایـن ترتیب، 
جمعـی چهـار نفره از دانشـجویان مهندسـی دانشـگاه های برتر کشـور فعالیت های مربوط 

بـه مهندسـی بافـت را آغـاز کردنـد و در حـال حاضـر حـدود 2۵ عضـو فعـال در گـروه 
داریـم کـه عمـده آن هـا دانشـجویان دانشـگاه های مختلـف هسـتند و معمـوالً در قالـب 
پایان نامه هـای دانشـجویی یـا دوره هـای پسـادکتری، طرح هـای خـود را در پژوهشـگاه 
رویـان می گذراننـد. عـاوه بـر ایـن، بـا اخـذ مجـوز از وزارت بهداشـت و هم زمـان بـا 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی تـراز اول کشـور، از سـال ۹۴ اقـدام بـه پذیرش دانشـجو در 
مقطـع دکتـری مهندسـی بافـت کرده ایـم. در حـال حاضـر پنج عضـو هیات علمـی تمام 

وقـت داریـم کـه به طـور مسـتقیم در گـروه مهندسـی بافـت در حـال فعالیت هسـتند.
دکتـر قانیـان بـه تشـریح وظایـف گروه مهندسـی بافـت رویـان پرداخت و بیـان کرد: 
رسـالت گـروه مـا ایـن اسـت که بـا گروه هـای زیسـتی فعـال در رویـان تعامل مسـتقیم 
داشـته باشـیم، نیازهـای اساسـی حـوزه زیست شناسـی را شناسـایی کنیم و بـا ابزارهای 
موجـود در علـم مهندسـی راهـکار ارائـه دهیم. بر همین اسـاس، اسـتراتژی ما این اسـت 
کـه در هـر گـروه زیست شناسـی، یـک یـا دو نماینده مهندس داشـته باشـیم کـه تعامل 
مسـتقیم بـا محققان زیسـتی دارنـد و پس از شناسـایی نیازها، اقدام بـه تعریف طرح های 
پژوهشـی مسـاله محـور می کننـد. ایـن کنار هـم قـرار گرفتـن متخصصان علوم زیسـتی 
و مهندسـی یـک فرصـت اسـتثنایی و کـم نظیر در کشـور اسـت. در مجموعه هـای موفق 
دنیـا هـم بـه همیـن منوال افـرادی از هـر دو تخصـص را در کنـار یکدیگر قـرار می دهند 

تـا بـا یافتـن یـک ادبیات مشـترک، به حـل مسـائل بپردازند.
عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه رویان با اشـاره بـه همکاری بـا دپارتمان هـای مختلف 
پژوهشـگاه رویـان بیـان کـرد: پژوهشـگاه رویـان متشـکل از سـه پژوهشـکده زیسـت 
پزشـکی تولیدمثـل، زیسـت فنـاوری جانـوری و زیسـت شناسـی و فنـاوری سـلول های 
بنیـادی اسـت و پژوهشـکده سـلول های بنیـادی بـر اسـاس مصوبه جهاددانشـگاهی سـه 
زیرگـروه اصلـی دارد کـه عبارتنـد از دپارتمـان سـلول های بنیـادی، دپارتمـان پزشـکی 
بازسـاختی و دپارتمـان مهندسـی سـلول. بـا توجه بـه این که در پژوهشـکده سـلول های 
بنیـادی فعالیت هـای متنوعـی بـر روی بیماری هـای مختلـف انجام می شـود، فعالیت های 

مشـترکی را بـا بخش ـهای مذکـور در سـطح آزمایشـگاهی و بالینـی داریـم.

سامانه های ارگان بر روی تراشه به کمک بیماران سرطانی می آید
ــرد:  ــان کـ ــت خاطرنشـ ــی بافـ ــروه مهندسـ ــای گـ ــی از طرح هـ ــاره یکـ وی دربـ
طراحـــی ســـامانه های ارگان بـــر روی تراشـــه یکـــی از زمینه هایـــی اســـت کـــه در 
ـــه  ـــت ک ـــدازه بندانگش ـــه ان ـــتند ب ـــامانه هایی هس ـــا، س ـــن ابزاره ـــم. ای ـــتور کار داری دس
بـــر روی آن هـــا در مقیاس هـــای میکرومتـــری الگوهایـــی پیـــاده شـــده اســـت و بـــا 
ـــرایط  ـــازی ش ـــکان شبیه س ـــاس، ام ـــامانه های ریزمقی ـــن س ـــر روی ای ـــلول ب ـــت س کش

ـــود دارد. ـــلول وج ـــرای س ـــی ب درون تن
ـــای  ـــی از کارکرده ـــرد: یک ـــان ک ـــامانه ها بی ـــن س ـــرد ای ـــاره کارب ـــان درب ـــر قانی دکت
ـــرای  ـــه ب ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــت. ب ـــرطان اس ـــازی س ـــوزه شخصی س ـــامانه ها در ح ـــن س ای
هـــر بیمـــار ســـرطانی می توانیـــم نمونه هایـــی از تومـــور وی را اســـتخراج کنیم و بـــا 
ـــم  ـــپس می توانی ـــم. س ـــازی کنی ـــرطان را شبیه س ـــرایط س ـــه ش ـــت آن روی تراش کش
داروهایـــی کـــه بـــرای درمـــان کاندیـــدا هســـتند را بـــر روی تـــوده اعمـــال کنیـــم 
ـــنتی  ـــرد س ـــذاری را دارد. رویک ـــترین اثرگ ـــه ُدزی بیش ـــا چ ـــدام دارو ب ـــم ک ـــا ببینی ت
ـــت  ـــن اس ـــت و ممک ـــا اس ـــدس و خط ـــورت ح ـــه ص ـــز دارو ب ـــه تجوی ـــت ک ـــن اس ای
ـــازی  ـــر شبیه س ـــد ب ـــای جدی ـــا رویکرده ـــرود؛ ام ـــت ب ـــار از دس ـــه، بیم ـــن پروس در ای
تومـــور، تســـت داروهـــا و انتخـــاب بهتریـــن دارو در خـــارج از بـــدن مبتنـــی اســـت. 
ـــلول های  ـــروه س ـــکاری گ ـــا هم ـــه ب ـــر روی تراش ـــدام ب ـــی ان ـــای طراح ـــن کارکرده ای
ـــال  ـــتان دنب ـــن بیمارس ـــا چندی ـــل ب ـــان و در تعام ـــگاه روی ـــرطان پژوهش ـــادی س بنی

می شـــود.
ـــن  ـــرد ای ـــر از کارک ـــی دیگ ـــه داد: بخش ـــان ادام ـــت روی ـــی باف ـــروه مهندس ـــر گ مدی
ســـامانه ها، مدل ســـازی بیماری هاســـت. می توانیـــم بیماری هـــای مختلـــف را در 
خـــارج از بـــدن مدل ســـازی کنیـــم و درک بهتـــری از مکانیســـم بیمـــاری داشـــته 
ــا  ــر روی مدل هـ ــی را بـ ــازوکارهای درمانـ ــم سـ ــرح می توانیـ ــن طـ ــیم. در ایـ باشـ
تســـت کنیـــم زیـــرا در بســـیاری از مـــوارد، دسترســـی ها در داخـــل بـــدن وجـــود 
نـــدارد و نمی توانیـــم بررســـی های مولکولـــی دقیقـــی را درون بـــدن انجـــام دهیـــم.
ـــام  ـــه ن ـــت ب ـــی باف ـــروه مهندس ـــای گ ـــر از طرح ه ـــی دیگ ـــاره یک ـــان درب ـــر قانی دکت
ـــراه  ـــه هم ـــادی ب ـــزوده اقتص ـــد ارزش اف ـــه وی می توان ـــه گفت ـــه ب ـــا ک ـــری داروه غربالگ
ـــرای  ـــادی دارو ب ـــداد زی ـــوالً تع ـــی معم ـــع داروی ـــرد: در صنای ـــان ک ـــد، بی ـــته باش داش
یـــک بیمـــاری مشـــخص طراحـــی و تولیـــد می شـــود. رویکـــرد ســـنتی ایـــن بـــوده 
ـــا  ـــر روی آن ه ـــد دارو ب ـــود و بع ـــاد ش ـــی ایج ـــای حیوان ـــر روی مدل ه ـــاری ب ـــه بیم ک
ـــار  ـــه ناچ ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ـــی دارد ب ـــای اخاق ـــرد، چالش ه ـــن رویک ـــود. ای ـــت ش تس
ـــم و از طرفـــی در برخـــی از مـــوارد،  ـــات را از بیـــن ببری ـــادی از حیوان هســـتیم تعـــداد زی
پاســـخی کـــه حیـــوان بـــه ایـــن درمان هـــا می دهـــد از پاســـخ انســـان متفـــاوت 
اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل نیازمندیـــم کـــه به جـــای تســـت ایـــن داروهـــا بـــر روی 
ـــه  ـــیم ک ـــته باش ـــی داش ـــرون تن ـــای ب ـــی از اندام ه ـــانی، مدل ـــه انس ـــا جامع ـــات ی حیوان
ـــدای  ـــزار کاندی ـــر ده ه ـــوالً از ه ـــود. معم ـــایی ش ـــدن شناس ـــارج از ب ـــن دارو در خ بهتری

دارویـــی، یـــک دارو می توانـــد از ایـــن غربالگـــری عبـــور کنـــد و وارد بـــازار دارویـــی 
شـــود. علـــت این کـــه از ده هـــزار دارو بـــه یـــک دارو می رســـیم ایـــن اســـت کـــه 
در ارزیابی هـــای دارویـــی اختافـــات زیـــادی بیـــن مدل هـــای حیوانـــی و انســـانی 
می بینیـــم بنابرایـــن بایـــد مدل ســـازی هایی داشـــته باشـــیم کـــه مشـــابه بـــه بـــدن 
انســـان رفتـــار کننـــد. به خصـــوص ســـامانه های کبـــد روی تراشـــه )به تنهایـــی یـــا 
ـــرکت های  ـــی ش ـــط برخ ـــر توس ـــال حاض ـــه در ح ـــر( ک ـــدام دیگ ـــد ان ـــا چن ـــل ب در تعام
ـــه  ـــرار گرفت ـــه ق ـــورد توج ـــد م ـــای جدی ـــف داروه ـــرای کش ـــا ب ـــازی دنی ـــزرگ داروس ب

ـــت. اس

طراحی راکتورهای زیستی برای تکثیر سلول ها در مقیاس انبوه
ـــت.  ـــادی اس ـــلول های بنی ـــی س ـــا، مهندس ـــت م ـــر فعالی ـــوزه دیگ ـــه داد: ح وی ادام
ـــلول ها  ـــر س ـــا تکثی ـــی از آن ه ـــه یک ـــت ک ـــث اس ـــت قابل بح ـــت از دو جه ـــن فعالی ای
در مقیـــاس انبـــوه اســـت. در بســـیاری از رویکردهـــای ســـلول درمانـــی مـــا بـــرای 
هـــر بیمـــار از مرتبـــه چنـــد ده میلیـــارد ســـلول نیـــاز داریـــم. تولیـــد ایـــن تعـــداد 
بســـیار زیـــاد از ســـلول بـــا رویکردهـــای ســـنتی رایـــج در زیست شناســـی نیازمنـــد 
کاری طاقت فرســـا بـــا هزینـــه بـــاال اســـت؛ امـــا مهندســـان می تواننـــد بـــا طراحـــی 
ـــب  ـــرایط مناس ـــردن ش ـــم ک ـــا فراه ـــری و ب ـــای لیت ـــتی در مقیاس ه ـــای زیس راکتوره
کشـــت، ســـلول ها را در مقیـــاس انبـــوه تکثیـــر کننـــد و در یـــک دوره کشـــت بـــه 
ـــازی  ـــغول بهینه س ـــر مش ـــال حاض ـــا در ح ـــد. م ـــدا کنن ـــت پی ـــلول دس ـــا س میلیارده
ـــی  ـــلول درمان ـــیم، س ـــق باش ـــوزه موف ـــن ح ـــم در ای ـــر بتوانی ـــتیم و اگ ـــن روش هس ای

بـــه صـــورت گســـترده تری در کشـــور انجـــام خواهـــد شـــد.
ـــیس  ـــه تأس ـــاره ب ـــا اش ـــگاهی ب ـــان جهاددانش ـــگاه روی ـــی پژوهش ـــات علم ـــو هی عض
ـــت  ـــات بیس ـــال تجربی ـــه دنب ـــت: ب ـــای آن گف ـــد و فعالیت ه ـــک فارم ـــل ت ـــرکت س ش
ـــک  ـــل ت ـــرکت س ـــوان ش ـــت به عن ـــاد برک ـــکاری بنی ـــا هم ـــرکتی ب ـــان، ش ـــاله روی س
فارمـــد تأســـیس شـــده کـــه ســـال گذشـــته بـــه بهره بـــرداری رســـید. بـــا انتقـــال 
فنـــاوری بیوراکتورهـــا بـــه ایـــن شـــرکت امـــکان تولیـــد ســـلول در مقیـــاس انبـــوه 
فراهـــم خواهـــد شـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب کارخانـــه ای بـــرای تولیـــد ســـلول های 
مختلـــف بـــرای بیماری هـــای مختلـــف کـــه در نـــوع خـــود می توانـــد در منطقـــه 

ــد. ــابقه باشـ بی سـ

از کاهش عوارض داروهای سرطان تا چاپ اندام زنده انسان
بـه گفتـه دکتر قانیان، تمایز سـلول های بنیادی جنبه دیگری از مهندسـی سـلول های 
بنیـادی اسـت. وی در ایـن بـاره می گویـد: یکـی از ویژگی هـای مهـم سـلول های بنیادی 
ایـن اسـت کـه قابلیـت تمایز به انـواع سـلول های بـدن را دارا هسـتند. تمایز سـلول های 
بنیـادی تکنولـوژی مهمی اسـت که در بسـیاری موارد بـا رویکردهای صرفاً زیسـتی قابل 
دسـتیابی نیسـت و بایـد بتوانیم با رویکردهای مهندسـی، شـرایط الزم را بـرای تمایز این 
سـلول ها فراهـم کنیـم. در این رویکرد، زیسـت شناسـان قوانیـن حاکم بر رفتار سـلول ها 
را بـه مهندسـان اعـام می کننـد و مهندسـان این قوانیـن را در قالب پدیده هـای فیزیکی 

و شـیمیایی در خـارج از بـدن شبیه سـازی می کنند.
وی ادامـه داد: یکـی دیگـر از حوزه هـای کاری مـا رفـع چالش هـای پیونـد سـلول 
اسـت. وقتـی سـلول را بـا کیفیت مناسـب در شـرایط آزمایشـگاهی تولید کردیـم و آن را 
بـه بـدن بیمـار پیونـد زدیـم بـا چالش هایی روبـرو هسـتیم. اگر پیونـد غیرخودی باشـد، 
یعنـی آن را از فـرد دهنـده ای بـه جـز بیمار گرفته باشـیم، یکـی از چالش ها بحث پاسـخ 
ایمنـی اسـت کـه ممکـن اسـت منجر بـه رد پیوند یـا عفونت های شـدید و التهاب شـود. 
بـا مهندسـی می تـوان پاسـخ های ایمنـی را تحت کنترل داشـته باشـیم. به ایـن رویکرد، 
مهندسـی ایمنـی می گوینـد. معمـوالً با ایزوله سـازی سـلول ها و نیز طراحی سـامانه های 

رهایـش کنتـرل شـده دارو ایـن فرآیند انجام می شـود.
دکتـر قانیـان بـا بیـان ایـن کـه در زمینـه پیونـد سـلول، در بسـیاری مـوارد نیـاز بـه 
داربسـت نیـز وجـود دارد افـزود: هنگامـی که قرار اسـت سـلول به بـدن پیوند زده شـود 
بـه سـازه های مهندسی شـده ای نیـاز داریـم تـا سـلول روی آنها سـوار شـود. این سـازه ها 
مطابـق بـا معمـاری مـاده زمینـه بیرون سـلولی طراحـی می شـوند. هـر سـلولی داخـل 
بـدن یـک مـاده زمینـه ای برون سـلولی دارد و مـا سـعی می کنیـم بـا داربسـت ها، مـاده 
زمینـه ای را بـرای سـلول شبیه سـازی کنیم. ایـن داربسـت ها مطابق با خواص هـر بافتی، 

ویژگی هـای منحصـر بـه فـردی دارند.

ساخت چاپگر زیستی برای چاپ اندام زنده انسان
رویـان  محققـان  دسـتاوردهای  از  دیگـر  یکـی  بـه  بافـت  مهندسـی  گـروه  مدیـر 
جهاددانشـگاهی اشـاره کـرد و گفـت: یکـی از تکنولوژی هـای مهمـی کـه بـر روی آن 
متمرکـز هسـتیم، چـاپ زیسـتی اسـت. در ایـن حـوزه بـه چـاپ انـدام زنـده انسـان 
می پردازیـم. چـاپ زیسـتی، یکـی از آخریـن تکنولوژی هایـی اسـت که در سـطح جهانی 
در حـال انجـام اسـت و افق های روشـنی برای آن متصور هسـتند. در ایـن فرآیند به جای 
چـاپ دو بعـدی کـه طـی آن جوهـر بـر روی کاغذ پرینـت می شـود، پرینت الیـه به الیه 
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انجـام می شـود تـا نهایتـاً یـک سـازه سـه بعدی بـه دسـت آید. تفـاوت مهـم آن بـا دیگر 
چاپگرهـای سـه بعـدی مرسـوم، این اسـت که برای چاپ یک سـازه سـه بعـدی از جوهر 
زیسـتی اسـتفاده می شـود. این جوهر یک ماده پلیمری زیسـت سـازگار اسـت که حاوی 
سـلول های زنـده اسـت. بـا ایـن تکنولـوژی می توانیـم انـواع اندام هـای پیچیده انسـان را 
بـا معماری هـای پیچیـده تولیـد کنیم. ایـن تکنولـوژی هنوز به طـور گسـترده وارد حوزه 
بالیـن نشـده اسـت امـا بـا پیشـرفت هایی کـه در آن رخ می دهـد پیش بینـی می شـود 
کـه در آینـده بتـوان به بسـیاری از چالش های حوزه پزشـکی بازسـاختی پاسـخ مناسـب 
داد. مـا هـم در پژوهشـگاه رویـان، یکـی از اولیـن مجموعه ها در سـطح کشـور بودیم که 
موضـوع چـاپ زیسـتی را در دسـتور کار قـرار دادیـم به طـوری کـه اولین ثبـت اختراع ها 
در ایـن زمینـه متعلـق بـه محققـان رویان بوده اسـت. عاوه بر این، دوسـتان مـا در گروه 
بایومکاترونیک موفق شـدند دو نوع از چاپگرهای سـه بعدی پرکاربرد در مهندسـی بافت 
را طراحـی و تولیـد کننـد. در حـال حاضـر بـر روی بهینه سـازی ایـن پرینترها و توسـعه 
جوهرهـای زیسـتی کار می کنیـم و بـا ارائـه خدمـات یـا انتقـال تکنولـوژی در تعامـل با 

برخـی از مجموعه هـای علمی کشـور هسـتیم.

سامانه های دارورسانی برای کاهش عوارض داروهای سرطان
ــا  ــای کاری مـ ــر از زمینه هـ ــی دیگـ ــه »یکـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ ــان بـ ــر قانیـ دکتـ
بحـــث ســـامانه های دارورســـانی اســـت کـــه در ایـــن زمینـــه تمرکـــز مـــا بـــر روی 
ـــرطان  ـــان س ـــث درم ـــه در بح ـــی ک ـــش مهم ـــه داد: چال ـــت« ادام ـــرطان اس ـــان س درم
ـــر  ـــدن منتش ـــر ب ـــا در سراس ـــن داروه ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــیمی درمانی داری ـــا ش ب
می شـــوند و بـــه جـــز ســـلول های ســـرطانی بـــه ســـلول های ســـالم هـــم آســـیب 
می رســـانند، در واقـــع کمتـــر از یـــک درصـــد از داروی تزریـــق شـــده می توانـــد بـــه 
ســـلول های ســـرطانی برســـد و ایـــن باعـــث می شـــود کـــه شـــیمی درمانـــی بعضـــاً 
ـــامانه  ـــی س ـــا طراح ـــم ب ـــا می توانی ـــد. م ـــراه باش ـــیاری هم ـــوارض بس ـــا ع ـــق و ب ناموف
هوشـــمند دارورســـانی کاری کنیـــم کـــه دارو فقـــط وارد ســـلول ســـرطانی و درون 
آن آزادســـازی شـــود. بـــه ایـــن ترتیـــب می تـــوان اثربخشـــی داروهـــا را افزایـــش و 
ـــوذرات  ـــن نان ـــعه ای ـــا توس ـــداف م ـــی از اه ـــم. یک ـــم کنی ـــا را ک ـــی آن ه ـــوارض جانب ع

ـــت. ـــانی اس ـــرای دارورس ب
وی افـــزود: تعـــدادی از ایـــن نانـــوذرات در دنیـــا تجـــاری ســـازی و بـــه صنایـــع 
ـــان  ـــای روی ـــی از زیرمجموعه ه ـــاص یک ـــور خ ـــت. به ط ـــده اس ـــی ش ـــازی معرف داروس
ـــز  ـــرطان متمرک ـــکی س ـــر پزش ـــان ب ـــت و فعالیت هایش ـــتقر اس ـــل مس ـــهر باب ـــه در ش ک
ـــت.  ـــوذرات اس ـــن نان ـــی ای ـــش فن ـــه دان ـــتیابی ب ـــرای دس ـــاش ب ـــال ت ـــت، در ح اس
ـــی  ـــت. داروهای ـــی اس ـــوزه ژن درمان ـــوذرات در ح ـــن نان ـــای ای ـــر از کارکرده ـــی دیگ یک
ـــه  ـــاز ب ـــوند نی ـــلول ش ـــد وارد س ـــه بتوانن ـــن ک ـــرای ای ـــد و ب ـــی دارن ـــه ژنتیک ـــه پای ک
ــرای  ــا را بـ ــن حامل هـ ــش ایـ ــد نقـ ــوذرات می تواننـ ــن نانـ ــد. ایـ ــی دارنـ حامل هایـ
دارورســـانی ایفـــا کننـــد. امـــروزه در ســـطح جهانـــی و نیـــز در کشـــور مـــا، توجـــه 
ـــت  ـــه اس ـــکل گرفت ـــن ش ـــی نوی ـــزار درمان ـــک اب ـــوان ی ـــی به عن ـــه ژن درمان ـــژه ای ب وی
و نیـــاز اســـت ســـامانه های موثـــری بـــرای تحویـــل ژن هـــا بـــه ســـلول ها داشـــته 
باشـــیم. به عنـــوان مثـــال، واکســـن های موفـــق کرونایـــی کـــه شـــرکت های فایـــزر 
ـــا از  ـــد و در آنه ـــا ســـاخته شـــده بودن ـــه ژن ه ـــر پای ـــد ب ـــازار عرضـــه کردن ـــه ب ـــا ب و مادرن
ســـامانه های نانـــوذرات مهندسی شـــده کـــه بـــر پایـــه چربی هـــای مصنوعـــی تولیـــد 
ـــری  ـــال پیگی ـــز در ح ـــا نی ـــور م ـــه در کش ـــاوری ای ک ـــد، فن ـــتفاده ش ـــد، اس ـــده بودن ش

ـــت. اس

■□■

PDC بومی سازی دانش فنی مته حفاری

تبدیل تهدید به فرصت در 
جهاددانشگاهی با ساخت 

مته های حفاری 
دکتر محمدی مجد با اشاره به این که مته حفاری یکی از کاالهای استراتژیک 
و حیاتی صنعت نفت است که به عنوان نوک پیکان صنعت حفاری نقش ویژه ای 
را در ادامه فعالیت و توسعه صنعت نفت ایفا می کند، گفت: وابستگی کامل کشور 
در تأمین این کاال می توانست مشکات فراوانی را ایجاد کند، جهاددانشگاهی به 

کمک برخی از مسئوالن دلسوز صنعت نفت تدوین دانش فنی پیچیده مته های 
حفاری را به عنوان یکی از اولویت های اساسی صنعت نفت قلمداد کرد و توانست 

این نقطه ضعف را به یک فرصت تبدیل کند.
دکتـر حسـن محمدی مجـد مدیـر گـروه پژوهشـی مهندسـی مکانیـک، پژوهشـکده 
تکنولـوژی تولیـد جهاددانشـگاهی و مدیـر پـروژه تدویـن دانـش فنـی و تولیـد انبـوه 
مته هـای حفـاری دندانـه ای ایـن نهـاد بـا اشـاره بـه این کـه شـروع پـروژه تدویـن دانش 
فنـی و تولیـد انبـوه مته های حفـاری دندانه ای در سـال ۱3۹۵ بوده که فـاز تدوین دانش 
فنـی ایـن پـروژه که شـامل هشـت نـوع متـه حفـاری اسـت، در سـال ۹۸ تکمیـل و فاز 
تولیـد انبـوه آغـاز شـد، گفت: پـروژه مهم دیگر، پـروژه تدویـن دانش فنی و سـاخت مته 
حفـاری PDC اسـت کـه اولیـن نمونـه موفـق این پـروژه سـال ۱3۹۹ سـاخته و دانش 

فنـی ایـن مته اسـتراتژیک بومی سـازی شـد.
وی بـا اشـاره به ضـرورت اجـرای ایـن طـرح در کشـور اظهـار کـرد: همان گونـه کـه 
مسـتحضر هسـتید، متـه حفـاری یکـی از کاالهـای اسـتراتژیک و حیاتـی صنعـت نفـت 
اسـت کـه به عنـوان نـوک پیـکان صنعـت حفـاری نقـش ویـژه ای را در ادامـه فعالیـت و 
توسـعه صنعـت نفت ایفـا می کند. وابسـتگی کامل کشـور در تأمین این کاال می توانسـت 
مشـکات فراوانـی را ایجـاد کند، اما جهاددانشـگاهی به کمک برخی از مسـئوالن دلسـوز 
صنعـت نفـت بـا درک ایـن واقعیت مهـم، علی رغم تمـام مخالفت هـا و مشـکات، تدوین 
دانـش فنـی پیچیـده مته هـای حفـاری را به عنـوان یکـی از اولویت هـای اساسـی صنعت 
نفـت قلمـداد کـرد و توانسـت ایـن نقطـه ضعف و تهدیـد را به یـک نقطه قـوت و فرصت 

تبدیـل کند.
وی بـا بیـان این کـه ماهیـت نـوآوری، ایجـاد تغییـر در محصـوالت، خدمـات یا روش 
خلـق و عرضـه آن هـا، با هدف پاسـخگویی به بازارهـای جدید و نیازهای متغیر مشـتریان 
اسـت، گفـت: بـا توجه به توانمندی هـای خاص تیم اجرایـی پروژه در حوزه هـای مختلف، 
در ایـن پروژه هـا در مباحـث مختلـف فرآیندهـای تولیـد، تولیـد محصول و ارائـه خدمات 

جدیـد به مشـتریان، شـاهد نوآوری های فراوانـی بودیم.
دندانـه ای  حفـاری  مته هـای  انبـوه  تولیـد  و  فنـی  دانـش  تدویـن  پـروژه  مدیـر 
جهاددانشـگاهی افـزود: بـا توجـه بـه پیچیدگی هـای تکنولوژیـک مته هـای حفـاری از 
یک سـو و محدودیت هـای سـخت افزاری موجـود از سـوی دیگـر، راه نجـات و برون رفـت 
از بن بسـت های متعـدد تکنولوژیـک در ایـن زمینـه، بـه برکـت نوآوری های پژوهشـگران 

جهاددانشـگاهی میسـر شـد.
دکتـر محمدی مجـد ادامـه داد: مطالعـات فراوانـی در خصـوص سـوابق و تاریخچـه 
عملکـرد مته هـای حفـاری صـورت گرفت و با ایجـاد نـوآوری در بخش هـای مختلف مته 

حفـاری، عملکـرد، دوام و قـدرت تهاجمـی مته هـای حفـاری بهبـود یافت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه پـروژه تدویـن دانـش فنـی و سـاخت مته هـای حفـاری 
دندانـه ای از سـال ۹۸ وارد فـاز تجاری سـازی و تولید انبوه شـده اسـت و در حال توسـعه 
بـازار و ایجـاد بسـتر صـادرات محصـوالت هسـتیم، اظهـار کـرد: طبـق برنامه ریزی هـای 
انجـام شـده پـروژه تدویـن دانش فنـی مته حفـاری PDC تا سـال آینده پایـان می یابد 
و قـرارداد تولیـد انبـوه آن نیـز منعقـد شـده اسـت. همچنین توسـعه محصـوالت و ایجاد 

نـوآوری در ایـن حـوزه از موضوعـات اصلـی فعالیـت این گروه اسـت.
مدیر گروه پژوهشـی مهندسـی مکانیک، پژوهشـکده تکنولوژی تولید جهاددانشـگاهی 
بـا بیـان این کـه طیـف وسـیعی از مشـکات فنـی، اقتصـادی و ... در انجـام پروژه هـای 
مهـم وجـود دارنـد، تصریـح کـرد: ایمـان بـه نصـرت اهلل، اعتقـاد به علـم جهـادی و جهاد 
علمـی می توانـد تمـام مشـکات را ریشـه کن کنـد و شـهد شـیرین موفقیـت را بـه کام 

پژوهشـگران جهادگر بنشـاند.
وی بـا پاسـخ بـه این کـه جهاددانشـگاهی می توانـد چـه نقشـی در توسـعه زیسـت بوم 
نـوآوری، مخصوصـاً بـرای نخبـگان کشـور داشـته باشـد، گفت: بـا توجه بـه ظرفیت های 
خـاص و ویـژه جهاددانشـگاهی در حوزه هـای مختلـف فنـی مهندسـی، علـوم انسـانی و 

پزشـکی می توانـد به عنـوان یـک زیسـت بوم جامـع نـوآوری عمـل کنـد.
دکتـر محمـدی مجـد بـا بیـان این که یکی از مشـکات اساسـی کشـور و سـردرگمی 
نخبـگان، مشـخص نبـودن اولویت هـای اساسـی در حوزه هـای مختلـف اسـت، گفـت: 
جهاددانشـگاهی می توانـد در حوزه هـای مختلـف، در سـه مرحلـه »ارزیابـی واقع بینانـه 
از وضعیـت فعلـی«، »شناسـایی نیازهـای بالقـوه و بالفعـل و تعییـن اولویت هـا بـه کمک 
مراکـز ذی ربـط« و »ایجـاد یک مرکـز جامع هماهنگی جهت اسـتفاده از تمـام ظرفیت ها 
و ترکیـب خاقانـه فناوری هـا و توانمندی هـای موجـود« اولویت هـای اساسـی کشـور را 
تعییـن کنـد و در گام بعـدی به عنـوان مشـاوری امیـن در کنـار دسـتگاه های تصمیـم 
گیـر بـرای تغییـرات در راسـتای نیازهـای شناسـایی شـده و اولویت هـای تعییـن شـده 

برنامه ریـزی کـرده و سـپس آن هـا را پیاده سـازی و اجـرا کننـد.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه این کـه نیـروی انسـانی متخصـص و کارآمـد، اصلی تریـن 
سـرمایه جهاددانشـگاهی اسـت بیان کرد: از مسـئوالن تقاضا دارم شـرایطی را مهیا کنند 
کـه پژوهشـگران جهاددانشـگاهی بتوانند بدون دغدغه به مسـائل علمی و فنـی بپردازند.

■□■

استفاده از فناوری های نوین برای تولید
 هرچه بیشتر درختان باغی و گل های تزئینی؛

تکثیر پنج رقم پایه های رویشی 
درختان میوه به روش کشت 
بافت در جهاددانشگاهی تهران

مدیر مرکز کشت بافت سازمان جهاددانشگاهی تهران از تکثیر و تجاری سازی 
پنج رقم پایه های رویشی شامل پایه های گابی )پیرودوارف( و گیاس )ماکسیما 
ونوس  و  ارکیده  نظیر  زینتی  گیاهان  تکثیر  و   )GN, GF( بادام  و  گزیا(  و 
حشره خوار به کمک فن آوری کشت بافت در سازمان جهاددانشگاهی تهران خبر 

داد.
ـــران ،  ـــگاهی ته ـــازمان جهاددانش ـــت س ـــت باف ـــز کش ـــر مرک ـــولی مدی ـــی رس مجتب
بـــا بیـــان این کـــه اســـتفاده از روش هـــای ســـنتی و مرســـوم کشـــاورزی و باغبانـــی 
پاســـخگوی نیـــاز کشـــور نیســـت، اظهـــار کـــرد: از ایـــن رو اســـتفاده از روش هـــا و 
ــای  ــی و گل هـ ــان باغـ ــتر درختـ ــه بیشـ ــد هرچـ ــرای تولیـ ــن بـ ــای نویـ فناوری هـ

تزئینـــی بـــه شـــدت احســـاس می شـــود.
ــا اســـتفاده از بخـــش کوچکـــی از بافـــت  وی افـــزود: در روش کشـــت بافـــت بـ
گیاهـــی، می توانیـــم بـــه گیـــاه کامـــل برســـیم. از جملـــه مزایـــای کشـــت بافـــت 
ـــان  ـــاه در زم ـــاد گی ـــداد زی ـــد تع ـــی، تولی ـــر قلمه زن ـــنتی نظی ـــای س ـــه روش ه ـــبت ب نس
ـــری  ـــن باکت ـــال نیافت ـــاد و انتق ـــد زی ـــرعت رش ـــدی، س ـــان تولی ـــانی درخت ـــاه، همس کوت

ـــت. ـــاری اس ـــواع بیم و ان
ـــاوه  ـــه داد: ع ـــران ادام ـــگاهی ته ـــازمان جهاددانش ـــت س ـــت باف ـــز کش ـــر مرک مدی
بـــر پایه هـــای رویشـــی فـــوق، اخیـــراً موفـــق بـــه بهینه ســـازی پروتکل هـــای 
ـــزان  ـــر می ـــت هایی نظی ـــام تس ـــس از انج ـــده ایم و پ ـــکارلت ش ـــم اس ـــور رق ـــر انگ تکثی
ـــوه  ـــد انب ـــک تولی ـــده نزدی ـــکی، در آین ـــوری و خش ـــش ش ـــه تن ـــاه ب ـــن گی ـــت ای مقاوم

ــود. ــاز می شـ آن آغـ
رســـولی افـــزود: بـــا تبلیغـــات انجـــام شـــده و اطـــاع کشـــاورزان و باغـــداران از 
مزایـــای گیاهـــان کشـــت بافتـــی، در ســـال های اخیـــر اســـتقبال از ایـــن گیاهـــان 

به شـــدت افزایش یافتـــه اســـت.
ــان  ــا بیـ ــران بـ ــگاهی تهـ ــازمان جهاددانشـ ــت سـ ــت بافـ ــز کشـ ــر مرکـ مدیـ
این کـــه افزایـــش کمـــی و کیفـــی محصـــوالت تولیـــدی بهتریـــن مشـــوق بـــرای 
ــرد:  ــار کـ ــا محصـــوالت کشـــت بافتـــی اســـت، اظهـ ــزارع بـ ــا و مـ ــاد باغ هـ ایجـ
محصـــوالت حاصـــل از گیاهـــان کشـــت بافـــت از یکنواختـــی و کیفیـــت بســـیار 
ـــیار  ـــور، بس ـــی کش ـــت غذای ـــب امنی ـــش ضری ـــر افزای ـــاوه ب ـــد و ع ـــی برخوردارن خوب
مناســـب بـــرای صـــادرات بـــوده و می توانـــد ارزآوری خوبـــی را نصیـــب کشـــور 

کنـــد.
ـــد  ـــر تولی ـــاوه ب ـــگاهی ع ـــد: جهاددانش ـــادآور ش ـــگاهی ی ـــناس جهاددانش ـــن کارش ای
ـــگاه  ـــرمایه گذاران، آزمایش ـــرای س ـــی دارد ب ـــی، آمادگ ـــت بافت ـــان کش ـــروش گیاه و ف
کشـــت بافـــت را احـــداث کنـــد و دانـــش فنـــی و پروتکل هـــای کشـــت بافـــت را در 

ـــد. ـــرار ده ـــا ق ـــار آن ه اختی

■□■
پژوهشکده معتمد، قطب درمان سرطان پستان کشور؛

 تولید محصوالت گیاهی برای 

کاهش عوارض شیمی درمانی

دکتـر جاویـدی مدیـر گـروه طب فراگیـر در سـرطان پژوهشـکده معتمد تاکیـد کرد: 
یکـی از اهـداف اصلـی و رسـالت مـا در ایـن گـروه ایـن اسـت کـه مکمل هـای دارویـی 
طبیعـی و گیاهـی تولیـد کنیـم کـه بـر اسـاس مسـتندات علمـی قابـل تأییـد و قبـول 
هسـتند. در موضـوع مدیریـت سـرطان، محصوالتـی تولیـد کرده ایم که می توانـد عوارض 

ناشـی از درمان هـای شـیمی درمانی و رادیـو درمانـی را کاهـش دهنـد.
دکتـر محمدامیـن جاویـدی مدیـر گـروه طـب فراگیـر در سـرطان و دکتـر علیرضـا 
مجیـد انصـاری عضـو هیـات علمـی گـروه طـب فراگیر در سـرطان پژوهشـکده سـرطان 

معتمـد دسـتاوردهای مهـم ایـن گـروه در حـوزه سـرطان را تشـریح کردنـد.
دکتـر جاویـدی بـه فعالیت های گـروه طب فراگیر پژوهشـکده سـرطان معتمد اشـاره 
کـرد و گفـت: همـه می دانیـم که درمان سـرطان فرآیندی بسـیار دشـوار اسـت و چیزی 
کـه در رابطـه بـا ایـن بیمـاری وجـود دارد، ایـن اسـت کـه در برابـر ایـن بیماری یـا باید 
پیشـگیری انجـام دهیـم و یـا اگر سـرطان تشـخیص داده شـد، ایـن بیمـاری را مدیریت 
کنیـم. در ایـن راسـتا، مـا در گـروه طـب فراگیـر، هـر دو ایـن مـوارد یعنـی در رابطـه با 
پیشـگیری و مدیریـت سـرطان، محصوالتـی را تولیـد کرده ایم که بر پایه گیاهان سـاخته 
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شـده اند. یکـی از اهـداف اصلـی و رسـالت مـا در ایـن گـروه ایـن اسـت کـه مکمل هـای 
دارویـی طبیعـی و گیاهـی تولیـد کنیـم کـه بـر اسـاس مسـتندات علمـی قابـل تأیید و 

قبول هسـتند.
وی بـا بیـان ایـن کـه داروهـای تولیدشـده در ایـن گـروه در زمینـه پیشـگیری و 
مدیریـت بیمـاری از هـم متفـاوت اسـت، گفـت: ایـن محصـوالت در حـال طـی کـردن 
مرحلـه کارآزمایـی بالینـی خود هسـتند. در موضـوع مدیریت سـرطان، محصوالتی تولید 
کرده ایـم کـه می توانـد عـوارض ناشـی از درمان هـای شـیمی درمانی و رادیـو درمانـی را 
کاهـش دهنـد. این عوارض شـامل عوارض گوارشـی مانند کم اشـتهایی، تهوع و اسـتفراغ 
یـا التهابات و خشـکی مخاطی، همچنین سـندرم خسـتگی مزمن اسـت. چنیـن عوارضی 
سـبب می شـود کـه کیفیـت زندگـی بیمـار کاهش یابـد و امید او بـه درمان کم شـود؛ به 

همیـن دلیـل ممکـن اسـت کـه فـرد تمایلی بـه ادامه درمـان پیـدا نکند.
دکتـر جاویـدی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه کارآزمایی هـای بالینی بـا رعایـت پروتکل های 
تعیین شـده از سـوی کمیتـه اخـاق در مراحـل نهایـی خود اسـت،  افزود: در ایـن مرحله 
بـه برخـی از بیمـاران مکمل هـای دارویـی سـاخت خودمان را عـاوه بر داروهـای معمول 
کاهـش عـوارض درمـان ارائـه دادیـم و بـه برخـی دیگـر تنهـا داروهایـی کـه ایـن افـراد 
تاکنـون بـرای کاهـش عـوارض پرتـو درمانـی و رادیـو درمانی مصـرف می کردنـد؛ نتیجه 
ایـن شـد کـه آن دسـته از بیمـاران که داروهای تولید شـده در پژوهشـکده مـا را مصرف 

می کردنـد،  بـه شـدت در بـروز این عـوارض روند کاهشـی داشـتند.
مدیـر گـروه طـب فراگیـر در سـرطان تاکید کـرد که سـبد محصولی این پژوهشـکده 

شـامل ۸ مکمـل طبیعـی و گیاهی اسـت کـه آمـاده ورود به بازار هسـتند.
جهاددانشـگاهی  گفـت:  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای  درخصـوص  جاویـدی  دکتـر 
می توانـد چندیـن مزیـت را بـرای محقـق و پژوهشـگر بـه ارمغـان آورد. ما سـعی کردیم 
محصوالتـی کـه تولیـد می کنیـم، به صـورت دانش بنیان باشـند. این محصـوالت عاوه بر 
خدمت رسـانی بـه بیمـار، زنجیـره ای را ایجـاد می کنـد کـه از تولید دارو شـروع می شـود 
و تـا عرضـه بـه بیمـار و خدمت رسـانی بـه او ادامه پیـدا می کنـد؛ بنابرایـن، کارآفرینی و 
اشـتغال نیـز بـرای متخصصین جـوان ایجاد می کنـد؛ بنابرایـن جهاددانشـگاهی می تواند 

بـا پژوهشـکده های خـود بـرای بسـیاری از جوانـان مسـتعد، اشـتغال آفرینی کند.
وی تصریـح کـرد: مـا پژوهشـگران نبایـد بـه ایـن بسـنده کنیـم کـه صرفـاً مقالـه ای 
ارائـه یـا محصولـی تولیـد شـود؛ بلکـه بایـد کاری کنیـم کـه خدمت رسـانی محصـول یا 
مقالـه تولیدشـده را در سـطح جامعـه و پـس از آن در سـطح بین الملـل ببینیـم تا دردی 
از جامعـه دوا شـود؛ بنابرایـن هنـوز میـان صنایع مختلف و پژوهشـگر فاصله وجـود دارد. 
انتظـار مـی رود جهاددانشـگاهی بتواند در این برهه حسـاس، رسـالت خـود در رفع فاصله 

میـان پژوهـش و صنعـت را انجـام دهد.

ما به فکر کاهش عوارض درمان های نوین سرطان افتادیم
دکتـر علیرضـا مجیـد انصـاری نیـز درخصـوص فعالیت هـای این گـروه گفـت: پس از 
تحـوالت توسـعه ای کـه در سـال ۱3۹3 در پژوهشـکده معتمـد جهاددانشـگاهی اتفـاق 
افتـاد، قـرار بر این شـد کـه 3 گروه فعال در پژوهشـکده بـه ۱۰ گروه افزایش داده شـود. 
در آن زمـان یکـی از مأموریت هایـی کـه بـه تصویـب رسـید، راه انـدازی گروهـی بـود که 
در حـوزه روش هـای طـب مکمـل و طـب سـنتی مطالعاتـی را انجـام دهد؛ چراکـه تا آن 
زمـان میـان روش هـای طـب رایـج و طب مکمـل، تفـاوت نظرهای متعـدد و بلکـه تقابل 
غیرسـازنده وجـود داشـت و مداخـات دارویـی موجـود میـان ایـن روش هـا بـرای بیمار 
مخـرب بـود. به ویـژه کـه بیمـاران، به ویـژه بیمـار مبتا بـه سـرطان، هم در بحـث درمان 
و هـم در بحـث عـوارض پـس از درمـان، به خاطر اسـترس های ناشـی از شـرایط بیماری 
و همچنیـن فضـای غالـب فرهنگـی در کشـور، احتمـال دارد بـه هـر فـرد و یـا روشـی 

شوند. متوسـل 
عضـو هیـات علمـی گـروه طـب فراگیر در سـرطان افـزود: به ایـن ترتیب، گـروه طب 
فراگیـر در سـرطان پژوهشـکده سـرطان معتمد با این هدف راه اندازی شـد کـه در درجه 
اول، همـه ایـن روش هـا را گـردآوری کنـد و هـم بـر مبنـای روش شناسـی دانشـگاهی و 
علمـی، راسـتی آزمایی کنـد تـا بتـوان روش های درسـت و غلط و سـره از ناسـره را از هم 

تشـخیص دهد.
وی بـا بیـان ایـن که ایـن گروه در ابتـدا تحت عنوان گروه سـنتی، مکمـل و جایگزین 
راه انـدازی شـد، بیـان کـرد: پـس از آن بـا تغییـرات به وجـود آمـده در دنیا کـه منجر به 
نگاهـی تلطیف شـده نسـبت بـه روش هـای مکمل شـد و پـس از تأییـد و تغییر ایـن نگاه 
در موسسـه ملـی سـامت آمریـکا )NIH(، مـا هـم بـه ایـن سـمت و سـو پیـش رفتیـم 
 Integrative کـه بـرای ایـن گـروه، عنوان طـب فراگیـر به عنـوان ترجمـه مفهومـی از
Medicine انتخـاب کنیـم. ایـن نـگاه دقیقـاً به مفهـوم بهره گیری از تمامـی روش های 
مبتنـی بـر شـواهد علمـی بـه صـورت سـازنده در کنـار طـب رایج اسـت. از همـان زمان 
ایـن گـروه دو زیرشـاخه داشـته اسـت کـه شـامل مطالعـات مـوج و میـدان و دیگـری 
فرآورده هـای طبیعـی می شـد کـه شـامل روش هـای طـب سـنتی،  مکمـل و گیاهـان 

دارویـی می شـود.
ـــر پژوهشـــکده ســـرطان  ـــروه طـــب فراگی ـــرد: از ســـال ۹3 گ ـــان ک ـــر انصـــاری بی دکت

ـــه  ـــن نتیج ـــه ای ـــال، ب ـــد س ـــس از چن ـــرد و پ ـــه کار ک ـــاز ب ـــگاهی آغ ـــد جهاددانش معتم
ـــر  ـــی تأثی ـــه تنهای ـــنتی ب ـــا س ـــل و ی ـــای مکم ـــًا روش ه ـــان، فع ـــه در درم ـــیدیم ک رس
ـــرات  ـــی، تأثی ـــات بین الملل ـــدان در مطالع ـــوج و می ـــوزه م ـــه در ح ـــد، البت ـــی ندارن خاص
ـــه  ـــی ک ـــام ادعاهای ـــه تم ـــیدیم ک ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ـــود و ب ـــده ب ـــده ش ـــتری دی بیش
ـــنتی  ـــب س ـــای ط ـــی و روش ه ـــای طبیع ـــا فرآورده ه ـــرطان ب ـــان س ـــا درم ـــه ب در رابط
ـــی از  ـــداد کم ـــی،  تع ـــورت مقطع ـــه ص ـــت ب ـــن اس ـــدارد. ممک ـــت ن ـــود دارد، واقعی وج
ـــا  ـــد، ام ـــی بوده ان ـــای درمان ـــا و روش ه ـــن داروه ـــت از ای ـــرات مثب ـــاهد تاثی ـــاران ش بیم
ـــی  ـــال ها فجایع ـــن س ـــده، در ای ـــی نش ـــی بررس ـــورت علم ـــه ص ـــی ب ـــون روش شناس چ
بـــه بـــار آمـــده و حتـــی بیمارانـــی کـــه می توانســـتند بـــا بهره گیـــری از دانـــش روز 

درمـــان شـــوند، آســـیب های جـــدی دیده انـــد.
عضـــو هیـــات علمـــی گـــروه طـــب فراگیـــر در ســـرطان پژوهشـــکده ســـرطان 
ـــیله  ـــه وس ـــان ب ـــر روی درم ـــز ب ـــای تمرک ـــه ج ـــا ب ـــن م ـــرد: بنابرای ـــد ک ـــد تاکی معتم
ــتای  ــعه در راسـ ــه تحقیـــق و توسـ ــنتی، بـ ــای سـ ــای طبیعـــی و روش هـ فراورده هـ
بهره گیـــری از ایـــن مکاتـــب و ذخایـــر ارزشـــمند در کاهـــش عـــوارض درمان هـــای 
ـــیمی درمانی  ـــی و ش ـــون رادیوتراپ ـــی چ ـــوارض روش های ـــه ع ـــم؛ چراک ـــن پرداختی نوی
مشـــکات زیـــادی را بـــرای بیمـــار بـــه وجـــود مـــی آورد و بیمـــار بـــا مشـــکات 
عدیـــده ای دســـت و پنجـــه نـــرم می کنـــد. مشـــکاتی کـــه طـــب روز نیـــز بـــرای 
ـــا  ـــس م ـــدارد. پ ـــری ن ـــًا موث ـــا کام ـــع و ی ـــل جام ـــات، راه ح ـــن معض ـــیاری از ای بس
ـــی  ـــوژی و مطالعات ـــای بیول ـــر مبن ـــی ب ـــان داروی ـــنتی و گیاه ـــب س ـــای ط ـــا روش ه ب
ـــل  ـــوالت مکم ـــد محص ـــا تولی ـــال ۱3۹۷ ب ـــم، در س ـــام دادی ـــال انج ـــن س ـــه چندی ک
و طبیعـــی و هدف گذاری هـــا، محصـــوالت را توســـعه دادیـــم و در حـــال حاضـــر در 
مقطعـــی هســـتیم کـــه ایـــن فرآورده هـــا پـــس از ۶ ســـال کار و پژوهـــش، نزدیـــک 

بـــه مرحلـــه تجاری ســـازی هســـتند.
 

■□■
اجزای کلیدی سیستم های نظارتی و کنترلی سیستم احتراق؛

 فرصت حضور در بازارهای 
خارجی و صادرات با ساخت و 

تولید سیستم شعله بین

مهنـدس برزیـن مدیـر پـروژه سـاخت و تولیـد سیسـتم شـعله بین بـا 
اشـاره بـه آمادگـی سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف بـرای صادرات 
ایـن سیسـتم کـه بـرای نخسـتین بار در کشـور توسـط پژوهشـگران ایـن 
سـازمان طراحـی و سـاخته شـده اسـت، اظهـار داشـت: بـا ارتقـای کیفی و 
اخـذ اسـتانداردهای بین المللـی و حضـور در زنجیـره تامین کننـدگان داخلی 

شـعله بین، هـم اکنـون زمینـه صـادرات ایـن محصـول مهیا شـده اسـت.
مهنـدس سـید مجتبـی برزیـن عضو هیـات علمـی سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتی 
شـریف جزییـات طـرح شـعله بین به عنـوان یکی از اجـزای کلیـدی سیسـتم های نظارتی 

و کنترلـی سیسـتم احتـراق را تشـریح کرد.
مهنـدس برزیـن درباره اهمیت سیسـتم شـعله بین در صنایع مختلف گفت: شـعله بین 
حرارتـی  بـرق  نیروگاه هـای  در  دقیـق  ابـزار  حسـاس  خیلـی  سیسـتم  یـک  به عنـوان 
پتروشـیمی،  ترکیبـی، شـرکت های  نیروگاه هـای سـیکل  و  بخـار  نیروگاه هـای  از  اعـم 
پاالیشـگاه های نفـت و گاز و صنایـع فـوالد قابـل اسـتفاده اسـت و در حـال حاضـر بیش 
از ۱۵۰ عـدد از شـعله بین های سـاخت جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف در ایـن صنایـع 

نصـب و در حـال بهره بـرداری اسـت.
عضـو هیـات علمی سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف افزود: بـرای حضور دائم 
در لیسـت تامین کننـدگان مشـتریان ایـن محصـول همچـون نیروگاه هـای بـرق حرارتی، 
صنایـع پتروشـیمی و پاالیشـگاه های نفـت و گاز و همچنیـن صادرات ایـن محصول، اخذ 
اسـتانداردهای بین المللـی از جملـه CE اهمیـت به سـزایی دارد؛ بنابراین امسـال موفق 
شـدیم اسـتاندارد اتکـس )ATEX( کـه یـک اسـتاندارد ضدانفجـاری بـرای محصوالتی 
اسـت کـه در محیط هـای پرخطـر مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد را از یـک شـرکت 

بین المللـی اروپایـی دریافـت کنیم.
از شـرکت های  شـعله بین هایی  مـا،  مشـاهدات  اسـاس  بـر  گفـت:  برزیـن  مهنـدس 
آلمانـی، آمریکایـی و ایتالیایـی در صنایـع مختلـف ایـران نصـب هسـتند؛ امـا بـه دلیـل 
وجـود تحریم هـا، ایـن شـرکت ها قـادر بـه ارائـه خدمـات پـس از فـروش بـه مشـتریان 
ایرانـی نبودنـد و کم کـم از مـدار نیروگاه هـا و صنایـع ذی نفـع خـارج و شـعله بین های 

ایرانـی در حـال جایگزیـن شـدن هسـتند.
آمار موجود، ساخت شعله بین توسط سازمان  به  توجه  با  و  پروژه  این  به گفته مدیر 

جهاددانشگاهی صنعتی شریف در سال حدود یک میلیون دالر صرفه جویی ارزی دارد.
در  را  خود  فعالیت  شریف  صنعتی  جهاددانشگاهی  سازمان  افزود:  برزین  مهندس 
در  فعالیت ها  توسعه  با  اخیر  سال  دو  در  اما  کرد،  آغاز  بخار  نیروگاه های  در  زمینه  این 
بخش تحقیق و توسعه این سازمان، شعله بین به کاررفته در نیروگاه های سیکل ترکیبی و 
توربین های گازی که دارای تحمل دمایی حدود 2۰۰ درجه سانتی گراد هستند، طراحی، 
تولید و در یکی از نیروگاه ها نصب شد که در حال بهره برداری است. با اضافه شدن این 
و  پتروشیمی  صنایع  و  نیروگاه ها  متنوع  نیازهای  تمام  محصوالت،  لیست  به  شعله بین 

پاالیشگاهی در خصوص شعله بین توسط این سازمان تأمین شده است.
سـال  شـعار  بـه  اشـاره  بـا  شـریف  صنعتـی  جهاددانشـگاهی  علمـی  هیـات  عضـو 
جهاددانشـگاهی بیـان کـرد: مـا در فرآینـد سـاخت شـعله بین موفـق شـدیم نخبـگان 
بسـیاری را در زمینه هـای مختلـف فوتونیـک، الکترونیـک و مکانیک جذب کنیـم. از این 
فارغ التحصیـان هـم در حـوزه تولیـد جاری و هـم در بخش تحقیق و توسـعه محصوالت 
بهـره می گیریـم. اگـر بخواهیـم در کنـار پوشـش بـازار داخل، صـادرات را هم در دسـتور 
کار قـرار دهیـم، بایـد از نظـر کیفیـت و قیمـت، سیسـتم های قابـل رقابتی تولیـد کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان تبدیل شدن ایران به قطب علمی و تولیدی منطقه 
در ساخت شعله بین گفت: اطاعی از تولید این محصول در کشورهای منطقه دیده نشده و 

بر این اساس می توان گفت کشور ایران قطب علمی و تولیدی منطقه در این زمینه است.

■□■
مجتمع تحقیقاتی شهدای 

جهاددانشگاهی، قلب تپنده 
»قطب علم و فناوری« کشور

ایـده اولیـه تشـکیل مجتمـع تحقیقاتـی شـهدای جهاددانشـگاهی بـا هـدف تأمیـن 
فضـای پژوهشـی متمرکز و اسـتاندارد مـورد نیاز فعالیت هـای تحقیقاتی، آزمایشـگاهی و 
کارگاهـی جهاددانشـگاهی؛ اسـتفاده بهینه محققـان این نهاد از همـه امکانات و تجهیزات 
موجـود و کاهـش هزینه هـای تحقیقاتـی به واسـطه هم جـواری گروه هـای تحقیقاتـی در 
سـال ۱3۶۵ مطـرح شـد. جهاددانشـگاهی از ظرفیـت و پتانسـیل اسـتان البـرز به عنـوان 
»قطـب علـم و فنـاوری« کشـور بـه درسـتی اسـتفاده و یکـی از بزرگ تریـن مجتمع های 

تحقیقاتـی کشـور را در ایـن اسـتان راه انـدازی کرد.
ایـن نهـاد به عنـوان یک نهـاد انقابـی و برخاسـته از انقـاب فرهنگـی، در ۱۶ مـرداد 
از فعالیـت آن  از چهـار دهـه  سـال ۱3۵۹ تأسـیس شـد. جهاددانشـگاهی کـه بیـش 
می گـذرد، در حـال حاضـر دارای واحدهـا و مراکـز مختلفـی از جملـه پژوهشـگاه علـوم 
سـلولی رویان، پژوهشـگاه فناوری های نوین زیسـتی ابن سـینا، پژوهشـگاه علوم انسـانی و 
مطالعـات اجتماعی، پژوهشـکده سـرطان معتمد، پژوهشـکده گیاهان دارویـی و ...؛ پارک 
علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی، پـارک علـم و فنـاوری البـرز، پـارک علم و 
فنـاوری کرمانشـاه؛ خبرگـزاری دانشـجویان ایـران )ایسـنا(، خبرگـزاری بین المللی قرآن 
)ایکنـا(، خبرگزاری سـینا پرس؛ دانشـگاه علم و فرهنگ و دانشـگاه علـم و هنر، همچنین 

۷ موسسـه آمـوزش عالی اسـت.
مجتمع هـای تحقیقاتـی در دنیـا، یکـی از مجموعه هـای مؤثـر در توسـعه فنـاوری، 
اقتصـاد دانش بنیـان و ایجـاد اشـتغال پایدار به شـمار می رونـد. مجتمع هـای تحقیقاتی با 
ایجـاد ارتبـاط سـاختاری بیـن صنعت، دانشـگاه و بـازار، فضایی اسـتاندارد برای اسـتقرار 
و حضـور واحدهـای فنـاور و مراکـز تحقیقاتـی فراهـم می کنند تا آنهـا بتواننـد در تعامل 
بـا هـم و در ارتبـاط بـا سـایر مراکـز تحقیقاتی، رونـد حرکتی خـود را با کیفیت و شـتاب 

بیشـتری ادامـه بدهند.
ظرفیت هـای علمـی و تحقیقاتـی بـا برندهای ملی در سـطح اسـتان البرز، این اسـتان 
را بـه »قطـب علـم و فنـاوری« کشـور تبدیـل کـرده اسـت. جهاددانشـگاهی از ظرفیت و 
پتانسـیل ایـن اسـتان به درسـتی اسـتفاده و یکـی از بزرگ تریـن مجتمع هـای تحقیقاتی 

کشـور را در این اسـتان راه انـدازی کرد.
ایـده اولیـه تشـکیل مجتمـع تحقیقاتـی شـهدای جهاددانشـگاهی بـا هـدف تأمیـن 
فضـای پژوهشـی متمرکز و اسـتاندارد مـورد نیاز فعالیت هـای تحقیقاتی، آزمایشـگاهی و 
کارگاهـی جهاددانشـگاهی؛ اسـتفاده بهینه محققـان این نهاد از همـه امکانات و تجهیزات 
موجـود در آن؛ جلوگیـری از اجـرای طرح هـای مـوازی و کاهـش هزینه هـای تحقیقاتـی 

به واسـطه همجـواری گروه هـای تحقیقاتـی، در سـال ۱3۶۵ مطـرح شـد.
مجتمـع تحقیقاتـی شـهدای جهاددانشـگاهی در سـال ۱3۷۰ در فضایـی بـه وسـعت 
بـا  فعالیـت کـرد و هم زمـان  بـه  حـدود ۹۰ هکتـار در منطقـه هلجـرد کـرج شـروع 
فعالیت هـای  تحقیقاتـی،  و  آزمایشـگاهی  خدماتـی،  اداری،  فضـای  هـر  آماده سـازی 
تخصصـی پژوهشـکده ها و واحدهـای مختلـف جهاددانشـگاهی در حوزه هـای مختلـف 
به تدریـج در ایـن مجتمـع مسـتقر شـدند. در حال حاضـر در ایـن مجتمـع تحقیقاتی، 3 
پژوهشـکده و ۱۰ مرکـز خدمـات تخصصـی فعالیـت می کنند. پـارک علم و فنـاوری البرز 
هـم از ابتـدای سـال ۱3۸۷ بـا مجـوز وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری، فعالیت رسـمی 

خـود را در ایـن مجتمـع آغـاز کـرد.
ایـن مجتمـع توانسـته فضـای مـورد نیـاز برنامه هـا و فعالیت هـای توسـعه ای واحدهـا 
و پژوهشـکده های جهاددانشـگاهی در حوزه هـای پزشـکی، دارویـی، کشـاورزی و فنـی و 
مهندسـی فراهـم و امکانـات و بسـتر الزم بـرای فعالیت هـای تحقیقاتـی، آزمایشـگاهی، 
کارگاهـی، انبـارداری آنهـا را در مقیاس هـای پایلـوت، نیمه صنعتی و صنعتـی تأمین کند.

میزان فضاهای مسـقف در حال اسـتفاده توسـط واحد و پژوهشـکده ها حدود ۷۰.۰۰۰ 
مترمربـع اسـت و عـاوه بـر فضاهای مسـقف، ۱۵ هکتـار از زمین های مجتمع زیر کشـت 
گیاهـان دارویـی و زینتـی رفته اسـت. همچنیـن ۱۴.۷۰۰ متـر فضای گلخانـه ای در این 

مجتمـع مورد بهره بـرداری قرار گرفته اسـت.
در ایـن گـزارش قصـد داریـم نگاهی بـه برخـی از فعالیت هـای پژوهشـکده ها و مراکز 
فعـال در مجتمـع تحقیقاتی شـهدای جهاددانشـگاهی و پارک علم و فناوری البرز داشـته 

باشیم.

مرکز خدمات تخصصی بیوتکنولوژی تولیدمثل در حیوانات مزرعه ای - 
پژوهشگاه ابن سینا )مرکز بایوفارم(

مزرعـه تحقیقاتـی پژوهشـگاه ابن سـینا فعالیـت خـود را در قالـب "مرکـز خدمـات 
تخصصـی بیوتکنولـوژی تولیـد مثـل در حیوانـات" در زمینـی بـا مسـاحت حـدود 2۵ 
هـزار مترمربـع و زیربنـای حـدود ۱۵۰۰ مترمربـع واقع در پـارک علم و فنـاوری البرز، از 
آبـان مـاه ۱3۹۵ آغـاز کـرد. زمینـه فعالیت مرکـز در حیطـه بیوتکنولـوژی تولیدمثل و با 
هـدف کاربـردی و تجاری نمودن بخشـی از دسـتاوردهای پژوهشـی گروه جنین شناسـی 
و آندرولـوژی پژوهشـگاه ابن سـینا بـوده و مهم تریـن محورهـای فعالیت این مرکز شـامل: 
تهیـه بانـک سـلول های جنسـی و جنینـی حیوانـات بـا خصوصیـات ژنتیکـی ممتـاز بـا 
هـدف اصـاح نـژاد و پیامدهـای مثبـت آن از قبیـل افزایـش راندمـان تولیـد، مقاومـت 
در برابـر اسـترس های محیطـی و بیماری هـا و در حیوانـات در معـرض خطـر انقـراض بـا 
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زیست بوم 
نـــــوآوری

هـدف حفـظ گونـه حیوانـی مـورد نظر؛ تولیـد و بومی سـازی دانـش فنی تولیـد حیوانات 
تراریختـه بـا هـدف ایجـاد حیوانـات مـدل و سـایر فراورده هـای بیولوژیک هسـتند.

بـه گفتـه دکتـر محمدمهدی نـادری مدیـر مرکز بایوفـارم پژوهشـگاه ابن سـینا، برای 
نخسـتین بـار در منطقـه خاورمیانه، بـا بهره گرفتـن از فناوری تولید آزمایشـگاهی جنین 
توانسـتیم در مسـیر تسـریع اصـاح نـژاد دام گام برداریـم و در حـال حاضـر تنها مرکزی 
در کشـور هسـتیم کـه "پروانـه تولیـد آزمایشـگاهی جنیـن گاو" دارد. بـرای تحقق این 
امـر، از حـدود ۱۰ سـال پیـش پـروژه تجاری خـود را آغاز نمـوده و تعـدادی گاو برتر چه 
از داخـل کشـور و چـه وارداتـی جمـع آوری کـرده و تثبیـت فرآیندهـای تولیـد جنیـن و 
انتقـال آن را آغـاز نمودیـم. پروژه تسـریع اصـاح نـژاد دام می تواند در حـوزه خودکفایی 
گوشـت هـم مؤثـر باشـد. حتـی اگـر از بحـث خودکفایی هـم صرف نظـر کنیم، اسـتفاده 
از ایـن فنـاوری و تکثیـر دام هـای گوشـتی ممتـاز و در اختیـار قـرار دادن آنهـا بـرای 
دامـداران، موجـب کاهـش حـدود 3۰-2۰ درصـدی هزینه هـای آنهـا و افزایـش حاشـیه 

دامداری می شـود. سـود 
یکـی دیگـر از فعالیت هایـی کـه در مرکز بایوفارم پژوهشـگاه ابن سـینا انجام می شـود، 

تحقیـق در زمینـه اصاح نـژاد گاومیش های بومی اسـت.
مدیـر مرکـز بایوفـارم پژوهشـگاه ابن سـینا در ایـن بـاره گفـت: ایتالیـا، اولیـن کشـور 
دنیـا بـه لحـاظ اصاح نژاد گاومیـش بـوده و بهترین گاومیش هـای دنیـا را دارد؛ بنابراین 
بـرای اولیـن بـار در کشـور و پـس از حـدود ۴۰ سـال کـه گروه هـای مختلفـی بـه دنبال 
واردات گاومیـش ایتالیایـی بـه کشـور بودنـد، پژوهشـگاه ابن سـینا موفـق شـد در سـال 
جـاری تعـدادی گاومیـش ایتالیائـی وارد نمایـد. شـایان ذکـر اسـت برخـی از مهم تریـن 
شـاخص های تولیـدی ایـن گاومیش هـا عبارتنـد از: تولیـد شـیر بیـش از 3 تـن در یـک 
دوره شـیرواری و بـا چربـی حـدود ۹ درصـد، طـول دوره شـیرواری بیشـتر نسـبت بـه 
گاومیش هـای  مناسـب  و خـوی  مهم تـر خلـق  از همـه  و  نیـز  و  بومـی  گاومیش هـای 
ایتالیائـی کـه سـبب می شـود ایـن دام هـا بـه راحتـی وارد شیردوشـی شـده و هماننـد 
گاومیش هـای بومـی در ایـن زمینـه مقاومـت نکننـد که این موضـوع مهم تریـن عامل در 

توسـعه گاومیـش داری صنعتـی در کشـور خواهـد بـود.

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایـران در سـال ۱3۸۶ با فرمان رهبـر انقاب در 
جهاددانشـگاهی پایه گـذاری شـد و هـدف اصلی آن، تأسـیس مرکز ملی مرجـع به منظور 
حفـظ و بـه کارگیـری ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی کشـور و حمایـت از فعالیت هـای صورت 
گرفتـه و ایجـاد هماهنگی الزم اسـت. این مرکز ضمن پشـتیبانی از مراکز ذخایر زیسـتی 
کشـور و ایجـاد شـبکه ملـی ذخایـر زیسـتی، در تـاش اسـت تـا بـه مرکـزی پیشـتاز به 
منظـور گـردآوری، تکمیل، سـاماندهی، استانداردسـازی و حفظ ذخایر ژنتیکی و زیسـتی 
بـرای توسـعه دانـش، فنـاوری و افزایش کیفیت زندگی و سـامت و حفـظ امنیت غذایی، 

منابـع طبیعی و تنوع زیسـتی کشـور تبدیل شـود.
بانـک میکروارگانیسـم ها؛ بانـک سـلول های انسـانی و جانـوری؛ بانک مولکولـی؛ بانک 
گیاهـی؛ بانک هـای چهارگانـه مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران را تشـکیل 
می دهنـد کـه در فضای مناسـبی در مجتمـع تحقیقاتی شـهدای جهاددانشـگاهی، عاوه 
بـر حفـظ و نگهـداری گونه هـای مختلـف گیاهـی و جانـوری، خدمـات ارزشـمندی را به 

پژوهشـگران، دانشـگاه ها و مراکـز پژوهشـی کشـور ارائـه می کننـد.
یکـی از فعالیت هـای مهمـی کـه در مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران در 
حـال انجـام اسـت، کار در حـوزه تولیـد در زمینـه تولیـد پروبیوتیک هـا اسـت. بـه گفته 
دکتـر محدثـه رمضانـی، عضو هیـات علمی بانـک میکروارگانیسـم های مرکز ملـی ذخایر 
ژنتیکـی و زیسـتی ایـران آنتی بیوتیک هـا مـواد شـیمیایی هسـتند کـه بـرای ترکیبـات 
موادغذایـی، درمان و پیشـگیری بیماری های انسـانی، حیوانی اسـتفاده می شـوند. مصرف 
بـی رویـه آنتـی بیوتیـک هـا از یک سـو منجر بـه پدیـده مقاومـت آنتی بیوتیکی شـده و 
امـکان بـروز بیماری هـای نوظهـور غیرقابـل درمان بـا آنتی بیوتیک هـای روتیـن را فراهم 
می کنـد و از سـوی دیگـر افـزودن مقادیـر بیـش از حـد آنهـا به خـوراک حیوانـات باعث 
باقـی مانـدن آنهـا در گوشـت و کاهش کیفیت آن می شـود که در حال حاضر در سراسـر 

دنیـا روش مردودی اسـت.
پروبیوتیک هـا، گزینـه مناسـب بـرای کاهش میـزان مصـرف آنتی بیوتیک ها هسـتند. 
ایـن دسـته از باکتری هـا می تواننـد در لبنیات، سـس ها، بیسـکوییت ها، شـکات ها، چای 
و قهـوه و ... اسـتفاده شـوند. نـه تنهـا در صنایـع غذایی کاربـرد دارند، بلکه بـرای مصارف 
پزشـکی ماننـد بیماری هـای التهابـی روده )IBD، IBS، بیمـاری سـلیاک(، بیماری های 

زنـان و کاهـش نفخ در نوزادان اسـتفاده می شـوند.
دکتـر رمضانـی تاکیـد کـرد: جهاددانشـگاهی بـرای ۱۰ سـال آینـده در زمینـه تولید 
پروبیوتیـک، افقـی تعریـف کـرده اسـت کـه بـا تولیـدات پروبیوتیـک حیوانـی شـروع 
رفـت.  خواهـد  پیـش  دارویـی  و  انسـانی  پروبیوتیک هـای  تولیـد  راسـتای  در  و  شـده 
جهاددانشـگاهی می توانـد دانـش فنـی تولیـد داروهـای پروبیوتیـک را تأمیـن و تولید در 
مقیـاس نیمه صنعتـی را راه انـدازی کنـد، امـا بـرای تولیدات انسـانی بـا توجه بـه الزامات 
فنـی و شـرایط تولیـد منطـق بـا GLP و سـایر اسـتانداردهای مرتبـط بـا تولیـد غـذا و 

دارو، بـه سـرمایه گذاری نیـاز دارد. اگـر سـرمایه از سـوی بخـش خصوصـی تأمین شـود، 
جهاددانشـگاهی می توانـد بـه تولیـد داروهـای پروبیوتیـک ورود کنـد.

پژوهشکده گیاهان دارویی
گیاهـان  تحقیقـات  مرکـز  به عنـوان  جهاددانشـگاهی  دارویـی  گیاهـان  پژوهشـکده 
دارویی کشـور و منطقه در مهرماه ۱3۷۷ تأسـیس شـد و در سـال ۱3۸۰ به عنوان مرکز 
تحقیقـات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی مورد تصویب شـورای گسـترش دانشـگاه های 

علـوم پزشـکی وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی قـرار گرفت.
در حـال حاضـر این پژوهشـکده با بهره گیـری از حضور بیـش از ۵۰ عضو هیأت علمی 
و پژوهشـگر در قالـب چهارگـروه پژوهشـی و آموزشـی: فارماکولـوژی و طـب کاربـردی؛ 
فارماکوگنـوزی و داروسـازی؛ کشـت و توسـعه گیاهـان دارویـی؛ بیوتکنولـوژی گیاهـان 
دارویـی و سـه مرکـز خدمـات تخصصـی در زمینه هـای تجزیـه و تحلیـل، فرموالسـیون، 
تولیـد نهـال، بـذر و فرآورده هـای دارویـی گیاهی و گیاهـان دارویی و مرکز رشـد فعالیت 

دارد.
طرح هـای پژوهشـی مختلفی در پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی درحال 
انجـام اسـت. بـه گفتـه دکتـر اردشـیر قـادری،  عضـو هیات علمـی پژوهشـکده گیاهـان 
دارویـی جهاددانشـگاهی، راهبرد اصلی این پژوهشـکده در حوزه زیسـت فنـاوری گیاهان 
دارویـی شـامل تولیـد و تکثیـر گیاهـان دارویـی مهـم در کشـور و تولیـد مـواد اولیـه بـا 
کیفیـت گیاهـی بـه منظور اسـتفاده در صنایع دارویی اسـت. در راسـتای نیل بـه راهبرد 
اول پنـج طـرح پژوهشـی در خصـوص گیاهـان اسـتراتژیک و مهـم کشـور داشـتیم کـه 
اولیـن آنهـا، در رابطـه بـا درخـت سـرخدار یـا چـوب سـرخ بـود. درخت سـرخدار بـا نام 
علمـی Taxus bacata جـزو قدیمی تریـن گونه هـای گیاهـی کشـور و یکـی از ۱۵۰ 
گونـه گیاهـی جنگل هـای هیرکانـی اسـت کـه از دوره سـوم زمین شناسـی )ژوراسـیک( 
بـوده و آخریـن عصـر یخبنـدان را از سـر گذرانده و به عنوان یک فسـیل زنـده مورد توجه 
اسـت. از این گیاه ارزشـمند، ترکیبات ضد سـرطان اسـتخراج می شـود، اما متاسـفانه به 
دلیـل داشـتن چـوب ارزشـمند و پرکاربـرد در طول سـالیان به صـورت غیرقانونـی قطع و 
در حـال انقـراض هسـتند. در ایـن طـرح از معـدود درختان باقـی مانده بافت زنـده تهیه 
شـد و بـا اسـتفاده از روش کشـت بافـت، تکثیـر شـد. در حال حاضـر در حـال ارتقاء این 

دانـش فنـی و تولیـد در سـطح تجـاری این درخت ارزشـمند هسـتیم.
یکـی دیگـر از حوزه هـای پژوهشـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی در زمینـه تولیـد 
آفت کش هـای گیاهـی اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از چالش هایـی کـه کشـاورزی 
امـروز بـا آن روبـرو اسـت مسـئله دفع آفات نباتی اسـت، کشـاورزان از سـموم شـیمیایی 
بـرای مبـارزه بـا ایـن آفات به طور وسـیع اسـتفاده می کنند. مصرف وسـیع ایـن ترکیبات 
شـیمیایی موجـب از بیـن رفتـن حشـرات مفیـد و ایجـاد مقاومـت آفت ها نسـبت به این 
سـموم می شـود. همچنیـن مصرف گسـترده ایـن ترکیبات شـیمیایی باعـث آلودگی های 
زیسـت محیطی در منابـع آب وخـاک و انتقال آن بـه چرخه طبیعی آبزیـان، دام و طیور و 
بازگشـت دوبـاره این سـموم به بدن انسـان می شـود. یکـی از راه کارهای عملی، اسـتفاده 

از آفت کش هـای بیولوژیـک و آفت کش هـای گیاه پایـه اسـت.
بـه گفتـه دکتـر فرزانـه نباتـی، عضو هیـات علمـی پژوهشـکده گیاهان دارویـی، طرح 
فرموالسـیون و تولیـد آفت کش هـای گیاهـی بـرای کنتـرل آفـات گلخانـه ای سـبزی و 
صیفـی اسـت که به صورت مشـترک بین پژوهشـکده گیاهـان دارویی و جهاددانشـگاهی 

واحـد اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد انجام شـده اسـت.

پارک علم و فناوری البرز
پـارک علـم و فنـاوری البـرز بـه منظـور توسـعه فنـاوری و تجاری سـازی دانـش، از 
ابتـدای سـال ۱3۸۷ بـا مجـوز وزارت عتـف فعالیـت رسـمی خـود را آغـاز کرد و بـا قرار 
گرفتـن در مرکـز قطـب علم و فناوری کشـور )اسـتان البـرز( و دارا بودن امکانـات فراوان 
و زیرسـاخت های مناسـب، ضمـن ارائـه خدمـات متنوعـی از قبیـل اسـتقرار، مشـاوره، 
و  کارآفرینـی  رویدادهـای  برگـزاری  و خدمـات،  تجاری سـازی محصـوالت  و  بازاریابـی 
دوره هـای آموزشـی، ارائـه تسـهیات و... جهـت واحدهای فنـاور عضو پارک و مسـتقر در 
اسـتان، بـا ایجـاد فضـای مناسـب به منظـور بهره منـدی بنگاه هـای کوچک و متوسـط از 
قوانیـن حمایتـی، معافیت هـا و خدمـات پشـتیبانی متمرکـز، باعـث توسـعه کارآفرینی و 
تجاری سـازی نتایـج تحقیقات دانشـگاهی و توسـعه اشـتغال و تولید داخلی شـده اسـت.

پـارک علـم و فنـاوری البـرز عـاوه بـر امـکان فعالیت شـرکت های کوچک و متوسـط 
دانش بنیـان و کارآفریـن در یـک محیـط اقتصـادی، بسـتر الزم را جهت انتقال و توسـعه 
فنـاوری تولیـد بـا ارزش افـزوده باال، جـذب سـرمایه گذاری خارجـی و ورود کارآفرینان و 

واحدهـای صنعتـی بـه بازارهـای ملی و جهانـی را فراهـم می نماید.
پـارک علـم و فنـاوری اسـتان البـرز بـه منظـور گسـترش فرهنـگ نـوآوری و تبدیـل 
ایده هـای دانش محـور و فناورانـه شـرکت ها و مؤسسـه های فنـاور و دانش بنیان به کسـب 
و کار و ایجاد فضای الزم برای گسـترش و رشـد شـرکت های کوچک و متوسـط با توجه 
بـه نیـاز هریـک از هسـته ها و واحدهـای فناور تحت حمایـت برای حضور موفـق و موثرتر 
در بـازار کار، حمایت هـای خـود را بـه صـورت: خدمـات پشـتیبانی )خدمـات اسـتقرار، 

خدمـات اداری(؛ خدمـات علمی )خدمات شـبکه، خدمات آموزشـی، خدمات مشـاوره ای 
حقوقـی(؛ خدمـات تخصصـی )حمایت از ایـده محـوری، بازاریابی، مالکیـت فکری، کمک 
بـه اخـذ اسـتانداردها، کمـک بـه اخـذ تسـهیات( بـه شـرکت ها و موسسـه های فنـاور و 

دانش بنیـان ارائـه می کنـد.
افزایـــش مزیـــت و تـــوان رقابتـــی شـــرکت های فنـــاور اســـتان جهـــت حضـــور 
قدرتمندتـــر در بازارهـــای ملـــی و بین المللـــی؛ تبدیـــل شـــدن اســـتان البـــرز بـــه 
ـــای  ـــر مزیت ه ـــه ب ـــا تکی ـــال ۱۴۰۴ ب ـــان س ـــور در پای ـــاوری کش ـــم و فن ـــب اول عل قط
ـــطح ۱  ـــارک س ـــه پ ـــرز ب ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــدن پ ـــل ش ـــتان؛ تبدی ـــی اس رقابت
ــان،  ــه و دانش بنیـ ــب وکارهای فناورانـ ــعه کسـ ــال ۱۴۰۴ در توسـ ــا سـ ــوری تـ کشـ

چشـــم انداز پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز اســـت.
ـــن«  ـــتغال آفری ـــان، اش ـــد، دانش بنی ـــام »تولی ـــه ن ـــه ب ـــالی ک ـــی رود در س ـــار م انتظ
ــارک  ــای پـ ــتر حمایت هـ ــه بیشـ ــش هرچـ ــاهد افزایـ ــت، شـ ــده اسـ ــذاری شـ نام گـ
علـــم و فنـــاوری البـــرز از شـــرکت ها و مؤسســـه های فنـــاور و دانش بنیـــان منطقـــه 

ـــیم. باش
ــا بخـــش کوچکـــی از  ــد، تنهـ ــاره شـ ــا اشـ ــه آنهـ ــه بـ ــای پژوهشـــی کـ طرح هـ
فعالیت هـــای تأثیرگـــذار و قابـــل توجـــه پژوهشـــگران جهاددانشـــگاهی در مجتمـــع 
ــت.  ــرز اسـ ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــگاهی و پـ ــهدای جهاددانشـ ــی شـ تحقیقاتـ
ـــژه  ـــگان به وی ـــگران و نخب ـــت پژوهش ـــرای فعالی ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ـــت بومی ک زیس
ـــته  ـــاِد برخاس ـــن نه ـــه ای ـــد ک ـــان می ده ـــت، نش ـــرده اس ـــاد ک ـــور ایج ـــوان کش ـــر ج قش
از انقـــاب و همـــه جهادگـــراِن پرتـــاش آن، در طـــی بیـــش از ۴ دهـــه فعالیـــت، 
بـــا روحیـــه جهـــادی در جهـــت رفـــع نیازهـــای کشـــور و کمـــک بـــه پیشـــرفت و 

ــد. ــران اســـامی تـــاش کرده انـ ــربلندی ایـ سـ
 

■□■

توجه به تأثیرپذیری صنعت گردشگری از سایر حوزه های؛

اجرای طرح پژوهشی آثار 
و تبعات اقتصادی صنعت 

گردشگری خراسان رضوی 
توسط جهاددانشگاهی

عضـــو هیـــات علمـــی گـــروه پژوهشـــی اقتصـــاد گردشـــگری پژوهشـــکده 
ـــه  ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــوی ب ـــان رض ـــگاهی خراس ـــگری جهاددانش گردش
ـــتان  ـــگری اس ـــت گردش ـــادی صنع ـــات اقتص ـــار و تبع ـــی آث ـــرح پژوهش ط
ـــوی در  ـــان رض ـــگاهی خراس ـــگری جهاددانش ـــکده گردش ـــط پژوهش توس
ـــگری  ـــت گردش ـــتغال زایی صنع ـــرد: اش ـــح ک ـــت، تصری ـــام اس ـــال انج ح

ـــت. ـــرح اس ـــن ط ـــم در ای ـــات مه ـــی از موضوع ـــتان یک اس

پیرامـــون آخریـــن وضعیـــت تعـــدادی از طرح هـــای فناورانـــه و نوآورانـــه در 
ـــگران  ـــاد و از پژوهش ـــرای اقتص ـــی دکت ـــادی رفیع ـــر ه ـــا دکت ـــانی، ب ـــوم انس ـــوزه عل ح
ـــتیم: ـــو نشس ـــه گفت وگ ـــوی ب ـــان رض ـــگاهی خراس ـــگری جهاددانش ـــکده گردش پژوهش

ـــاز  ـــگاهی آغ ـــود را در جهاددانش ـــت خ ـــال ۱3۸۴ فعالی ـــی از س ـــادی رفیع ـــر ه دکت
نمـــوده اســـت و در حـــال حاضـــر اســـتادیار پژوهشـــی گـــروه پژوهشـــی اقتصـــاد 

گردشـــگری پژوهشـــکده گردشـــگری جهاددانشـــگاهی اســـت.
ــه ایــن کــه در تهیــه و تدویــن طــرح توســعه اقتصــادی و اشــتغال زایی  ــا اشــاره ب وی ب
روســتایی خراســان رضــوی مشــارکت نمــوده اســت، بیــان کــرد: ایــن طــرح در ۵ ســال و ۵ 

فــاز بــه انجــام رســیده اســت.
ــادی  ــات اقتص ــار و تبع ــی آث ــرح پژوهش ــه ط ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــر رفیع دکت
ــروه پژوهشــی اقتصــاد گردشــگری پژوهشــکده  صنعــت گردشــگری اســتان توســط گ
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــام اس ــال انج ــوی در ح ــان رض ــگاهی خراس ــگری جهاددانش گردش
اشــتغال زایی صنعــت گردشــگری اســتان یکــی از موضوعــات مهــم در ایــن طــرح اســت.

ــات علمــی گــروه پژوهشــی اقتصــاد گردشــگری پژوهشــکده گردشــگری  عضــو هی
ــرح  ــن ط ــان در ای ــی از برنامه هایم ــرد: یک ــان ک ــوی بی ــان رض ــگاهی خراس جهاددانش
ایــن اســت کــه میــزان ارتبــاط و اثربخشــی صنعــت گردشــگری بــر ســایر بخش هــای 

اقتصــادی اســتان را در ایــن طــرح مــورد بررســی قــرار دهیــم.
ــن  ــداف ای ــر را از اه ــای دیگ ــایر حوزه ه ــگری از س ــت گردش ــری صنع وی تأثیرپذی
ــات اقتصــادی صنعــت گردشــگری اســتان  ــار و تبع ــزود: طــرح آث طــرح برشــمرد و اف
ــگاه  ــه از ن ــرا ک ــت چ ــر اس ــگری مدنظ ــدی گردش ــای کلی ــی از طرح ه ــوان یک به عن
ــم  ــزی و تصمی ــه برنامه ری ــاز ب ــی و کان نی سیاســت گذاری اقتصــادی در ســطوح میان
ــری  ــر یکس ــی ب ــد مبتن ــازی بای ــم س ــری و تصمی ــن تصمیم گی ــم و ای ــازی داری س

ــد. ــی باش ــای دقیق ــبات و برنامه ه محاس
ــی  ــعه ای یک ــای توس ــگری، در برنامه ه ــت گردش ــرد: صنع ــار ک ــی اظه ــر رفیع دکت
از بخش هــای کلیــدی راهبــردی اقتصــادی کشــور محســوب می شــود، امــا ایــن 
ــاط دارد و  ــا آن ارتب ــای اقتصــادی ب ــه بخش ه ــاری دارد، چ ــه آث ــت چ ــن صنع ــه ای ک
ــه مطالعــه و پژوهــش  چــه میــزان در ایــن صنعــت بایــد ســرمایه گذاری کنیــم نیــاز ب
داریــم کــه یــک راهنمایــی بــرای تصمیــم گیــران و تصمیــم ســازان بــرای اتخــاذ دقیــق 

ــد. ــگری باش ــت گردش ــان در صنع سیاست هایش
ــدل  ــای اقتصــادی و م ــا زیربن ــن طــرح را ب ــا، ای ــی م ــه لحــاظ فن ــه داد: ب وی ادام
ــرای  ــت ب ــر اس ــه مدنظ ــه ای ک ــا در برنام ــم ام ــو می بری ــتانده جل ــادی داده ـ س اقتص
اولیــن بــار حســاب های اقمــاری گردشــگری کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت را شــکل 

ــم داد. خواهی
ــات علمــی گــروه پژوهشــی اقتصــاد گردشــگری پژوهشــکده گردشــگری  عضــو هی
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی در ادامــه یــادآور شــد: بــا حمایــت معاونــت پژوهــش 
و فنــاوری جهاددانشــگاهی و ارتبــاط بــا ســازمان های ملــی، می توانیــم ایــن طــرح هــم 

در ابعــاد ملــی و هــم در ســایر اســتان های دیگــر اجــرا کنیــم.
وی گفــت: مســاله اصلــی در ایــن گونــه طرح هــا ایــن اســت کــه در طرح هــا بیشــتر بــا 
داده هــای پایــه مواجــه هســتیم و بــرای اینکــه داده هــای دقیقــی از حوزه هــای گردشــگری و 
اقتصــادی داشــته باشــیم، بایــد برخــی از داده هــا موجــود باشــند ولی چــون حوزه گردشــگری 
یــک حــوزه تخصصــی اســت ســازمان های متولــی برنامــه ویــژه ای بــرای ثبــت داده هــا ندارنــد 
و ایــن باعــث شــده اســت در به کارگیــری روش هــا و تکنیک هــای نویــن و جدیــد در تحلیــل 

داده هــا و ارزیابــی سیاســت ها بــا مشــکل مواجــه شــویم.
دکتــر رفیعــی تصریــح کــرد: البتــه بــرای اجــرای طــرح و دسترســی بــه داده هــا، بــه 
صــورت فصلــی از زائــران و گردشــگران اســتان برداشــت میدانــی را انجــام می دهیــم تــا 

ــرای فعالیت هــای پژوهشــی هــم باشــد. یک پایــه قــوی داده ای ب
وی در خصــوص زیســت بوم نــوآوری جهاددانشــگاهی، اظهــار کــرد: وقتــی از 
ــزای  ــه اج ــت ک ــتمی اس ــک سیس ــخن از ی ــم، س ــت می کنی ــوآوری صحب ــت بوم ن زیس
مختلفــی دارد و یکــی از ایــن اجــزا، پژوهشــگران و نخبگانــی هســتند کــه در جای جــای 

ــد. ــش می کنن ــای نق ــت بوم ایف ــن زیس ای
دکتــر رفیعــی عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه زیرســاخت و ارتباطــی کــه جهاددانشــگاهی 
ــه  ــان نخب ــرای فارغ التحصی ــبی را ب ــی و مناس ــیار عال ــای بس ــگاه ها دارد، فض ــا دانش ب
دانشــگاهی فراهــم کــرده کــه کارهــای مطالعاتــی و پژوهشــی را در ایــن نهــاد انجــام دهند 

و بــا ســطوح باالتــر ارتبــاط برقــرار کننــد.
وی افــزود: امــا در شــرایط فعلــی مســاله ای وجــود دارد کــه بســیاری از نخبــگان در 
ــد  ــرای کارآم ــی فعالیــت خــود از جهاددانشــگاهی خــارج می شــوند و ب ســال های ابتدای
ــا  ــرد ت ــژه ای ک ــه وی ــای آن توج ــه بق ــد ب ــاد بای ــن نه ــوآوری در ای ــردن زیســت بوم ن ک

شــاهد خــروج نخبــگان از آن نباشــیم.
ــگری  ــکده گردش ــگری پژوهش ــاد گردش ــی اقتص ــروه پژوهش ــی گ ــات علم ــو هی عض
ــرای حضــور همیشــگی نخبــگان  جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی خاطرنشــان کــرد: ب
ــه  ــس از ۴ ده ــاد پ ــن نه ــداف ای ــا و اه ــا آرمان ه در جهاددانشــگاهی، ضــروری اســت ت

ــف شــوند. ــت بازتعری فعالی
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زیست بوم 
نـــــوآوری

 آخرین دستاورد پژوهشگاه ابن سینای جهاددانشگاهی؛

اصالح نژاد گاومیش های بومی با 
استفاده از نژادهای ممتاز ایتالیایی

دکتـر ابوالفضل شـیرازی مدیر گروه پژوهشـی جنین شناسـی و آندرولوژی 
پژوهشـگاه ابن سـینا گفت: جمعیـت گاومیش های ایـران که یکـی از گونه های 
مهـم دام هـای بومـی ایران اسـت، در دهه هـای اخیـر از یک میلیـون و پانصد 
رأس بـه پانصـد هـزار رأس کاهش یافتـه، در حالی کـه جمعیت کلـی گاومیش 
در دنیـا ۱/۵ درصـد و در کشـور ایتالیـا )به عنـوان بزرگ تریـن پرورش دهنده 

گاومیـش جهان( 4 برابر افزایش داشـته اسـت.
اقتصادی  مزایای  مهم ترین  از  گفت:  گاومیش  پرورش  مزایای  درباره  شیرازی  دکتر 
گاومیش در مقایسه با گاو می توان به هزینه های خوراک و نگهداری کمتر آن نسبت به 
گاو )حدود ۵۰ درصد کمتر(، سود خالص بیشتر ناشی از فروش شیر گاومیش نسبت به 
گاو )حدود ۴۰ درصد بیشتر؛ به دلیل چربی شیر حدود 2-3 برابری آن نسبت به گاو(، 
ماندگاری باال در گله و مقاومت نسبت به بیماری ها و شرایط اقلیمی سخت اشاره کرد. این 
مزیت ها موجب شکل گیری »گاومیش داری صنعتی« به جای »گاومیش داری سنتی« در 
دنیا شده و سبب شده این حیوان ارزشمند در دنیا به عنوان »دام هزاره سوم« نامیده شود.

دکتـر محمدرضـا صادقی رییس پژوهشـگاه و مرکـز درمان ناباروری ابن سـینا نیـز درباره 
پـروژه اصـاح نـژادی گاومیـش در ایران گفت: ایتالیا نخسـتین کشـور دنیا در حـوزه اصاح 
نـژاد گاومیـش اسـت و از بهترین گاومیش هـای دنیا برخوردار اسـت. پس از حدود ۴۰ سـال 
کـه گروه هـای مختلفی به دنبـال واردات گاومیش ایتالیایی بودند، پژوهشـگاه ابن سـینا برای 

نخسـتین بار در کشـور در سـال جـاری موفق بـه واردات تعدادی گاومیش ایتالیایی شـد.
دکتـر شـیرازی در ادامـه افـزود: در حـال حاضر ایـن پژوهشـگاه با شناسـایی تعدادی 
از گاومیش هـای داخلـی بـا خصوصیـات برتـر تولیـدی و بـا اسـتفاده از فنـاوری تولیـد 
آزمایشـگاهی جنین با اسـتفاده از تکنیک آخذ سـونوگرافیک تخمـک )OPU(، گام های 

مؤثـری را در مسـیر تکثیـر گاومیش هـای داخلـی بـا ژنوم برتر برداشـته اسـت.
دربـاره  ابن سـینا  پژوهشـگاه  آندرولـوژی  و  جنین شناسـی  پژوهشـی  گـروه  مدیـر 
هـدف اصلـی ایـن پـروژه گفـت: هـدف مـا تولیـد هرچـه بیشـتر جنیـن آزمایشـگاهی از 
گاومیش هـای ممتـاز وارداتـی بـوده تـا ضمـن تکثیـر سـریع تر آنهـا، در سـال های آتـی 
نیـازی بـه واردات آنهـا نباشـد. در این طرح، از هـر گاومیش ممتاز ایتالیایـی امکان تولید 
سـاالنه حـدود ۴۰ تـا ۵۰ واحـد جنیـن وجـود دارد کـه می تـوان جنین هـای حاصـل را 
بـه رحـم گاومیش هـای بومـی کشـور انتقـال داد و بدیـن ترتیـب، شـاهد تولید گوسـاله 

گاومیش هـای ممتـاز ایتالیایـی از گاومیش هـای معمولـی داخلـی خواهیـم بـود.
دکتـر سـارا برجیـان بروجنـی پژوهشـگر پژوهشـگاه ابن سـینا که در ایـن پروژه بـا دکتر 
شـیرازی همـکاری دارنـد، نیـز در پایـان بـا اشـاره بـه شـاخص های تولیـدی گاومیش هـای 
ایتالیایـی و اهمیـت ایـن پـروژه، بیـان کـرد: از جملـه مهم تریـن شـاخص های تولیـدی 
گاومیش هـای ایتالیایـی وارداتـی می توان به تولید شـیر بیش از 3 تن در یک دوره شـیرواری 
و بـا چربـی حـدود ۹ درصـد، طـول دوره شـیرواری بیشـتر نسـبت بـه گاومیش هـای بومی، 
اصـاح نقائـص کارتیه هـای پسـتان و از همـه مهم تـر خلـق و خـوی مناسـب گاومیش های 
برخـاف  و  وارد شیردوشـی شـده  به راحتـی  ایـن دام هـا  ایتالیایـی کـه سـبب می شـود 
گاومیش هـای بومـی، مقاومتـی در ایـن زمینه نداشـته باشـند، اشـاره کرد. به همیـن دلیل، 
ایـن پـروژه ملـی نقـش مهمـی در رشـد و رونـق گاومیـش داری صنعتـی در کشـور دارد و با 
حمایت هـای جهاددانشـگاهی می توانـد زمینه سـاز خودکفایـی کشـور در ایـن حـوزه باشـد.

راه اندازی آزمایشگاه کشش 1۰۰ تن
 سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف؛

پیشگیری از ورود خسارت
 به تولیدکننده و مصرف کننده با 

توسعه خدمات آزمایشگاه متالورژی

اشاره  با  سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف  متالورژی  آزمایشگاه  مدیر 
به زمینه فعالیت این آزمایشگاه گفت: با گسترش امکانات و تجهیز آزمایشگاه، 
خدمات به صنایع مختلف از جمله خودروسازی، نفت و گاز، پتروشیمی، فوالد، 
و  آزمایشگاهی  توسعه خدمات  با  است.  یافته  توسعه  فلزات  کلیه  و  آلومینیوم 
به  خسارت  ورود  از  ماحظه ای  قابل  به طور  تجهیزات،  و  قطعات  کیفی  کنترل 

تولیدکننده و مصرف کننده جلوگیری می شود.
مهندس زینب ستاریان مدیر آزمایشگاه متالورژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف 
یکی از فعالیت های این سازمان در زمینه راه اندازی آزمایشگاه کشش ۱۰۰ تن را تشریح کرد.

سـازمان  تـن   ۱۰۰ کشـش  آزمایشـگاه  راه انـدازی  اعـام  بـا  سـتاریان  مهنـدس 
جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف، از رشـد کمی و کیفـی ارائه خدمات بـه صنایع مختلف 
کشـور در حـوزه تجهیـزات خـودرو، نفـت و گاز، ادوات ریلـی، فوالد، کشـاورزی، نظامی و 

مراکـز پژوهشـی و تحقیقاتـی خبـر داد.
مدیـر آزمایشـگاه متالـورژی سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف گفـت: پیش از 
ایـن، آزمایشـگاه متالـورژی دارای دو دسـتگاه کشـش ۵ تـن و 2۵ تـن بـود و بـا تجهیـز 
ایـن آزمایشـگاه بـه دسـتگاه کشـش ۱۰۰ تـن، هـم اکنـون انجـام آزمون هـای مکانیکی 
بـر روی محصـوالت نیازمنـد تنـاژ باالتـر، ماننـد آزمـون انـواع میلگـرد، ورق هـای فلـزی 
بـا ضخامت هـای متفـاوت، انـواع پیـچ و مهـره بـا آلیاژهـا و سـایزهای متفـاوت کـه در 

بخش هـای مختلـف صنایـع اسـتراتژیک کشـور کاربـرد دارد، امکان پذیـر شـده اسـت.
مهنـدس سـتاریان با اشـاره بـه این کـه تعیین اسـتانداردهای کیفـی مواد، بـا مزایای 
زیـادی بـرای تولیدکننـده و مصرف کننـده همـراه اسـت، گفـت: بـه دلیـل بهره گیـری از 
تـوان و تجربـه کادر متخصـص و بـا سـابقه بـاالی آزمایشـگاه متالـورژی، در گزارش هـا 
اطاعـات بسـیار مفیـدی در زمینـه مـواد و تجهیـزات مـورد اسـتفاده صنایـع در اختیـار 
مشـتریان قـرار می گیـرد که باعـث صرفه جویی هـای زیادی بـرای انتخاب و مصـرف مواد 
و تجهیـزات می شـود کـه هـم منافـع تولیدکننـده و هـم مصرف کننـده را به دنبـال دارد.
وی با اشـاره به بیش از ۴۱ سـال تجربه و سـابقه فعالیت آزمایشـگاه متالورژی سازمان 
جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف گفـت: بـا آغـاز جنـگ تحمیلـی و نیـاز صنایـع نظامی 
کشـور بـه خدمـات آزمایشـگاهی در زمینـه تجهیـزات نظامی، فعالیـت این آزمایشـگاه از 
سـال ۱3۶۰ بـا هـدف ارائـه خدمـات به صنایـع نظامـی آغاز شـد و به تدریج با گسـترش 
امکانـات و تجهیـز آزمایشـگاه، خدمـات بـه صنایـع دیگـر از جملـه خودروسـازی، نفت و 

گاز، پتروشـیمی، فـوالد، آلومینیـوم و کلیـه فلزات توسـعه یافته اسـت.
مهنـدس سـتاریان بـا بیـان ایـن که هـم اکنـون خدمات ایـن آزمایشـگاه بـا باالترین 
کیفیـت و سـرعت در زمینـه آنالیز کوانتومتـری، خواص مکانیکـی، متالوگرافی غیرمخرب 
روش هـای  بـه  غیرمخـرب  ضخامت سـنجی  پرتابـل،  سختی سـنجی  رپلیکاگیـری،  و 
الکترومغناطیـس )هـر نـوع پوشـش غیـر آهنی بـر روی فلـزات پایـه الکترومغناطیسـی( 
و ادی کارنـت )پوشـش های غیرهـادی بـر روی فلـزات پایـه غیـر الکترومغناطیسـی( و 

آزمـون کوانتومتـری غیرمخـرب بـه صنایع مختلف ارائه می شـود، افزود: سـالت اسـپری، 
متالوگرافـی، ماکروگرافـی، سختی سـنجی ویکرز- برینل و راکول، کشـش، فشـار، خمش، 
 ،Nick Break، Flair Test، Flang Test فنـر، تخـت کـردن،  ثابـت  ضربـه، 
آزمون هـای کامـل پیـچ و مهـره و میلگـرد و PQR جـوش از دیگـر خدمات آزمایشـگاه 

متالـورژی سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف اسـت.
مدیـر آزمایشـگاه متالـورژی سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف از تعیین گرید 
الکتـرود جـوش، آنالیـز کربن و گوگـرد، میکروسـکوپ الکترونـی )SEM(، تعیین جنس 
و ضخامـت پوشـش، عملیـات حرارتـی آنیـل، کوئنـچ و تمپـر، حل سـازی در محیط هـای 
اتمسـفر و گاز خنثـی، بررسـی علـت تخریـب و شکسـت قطعـات فلـزی، مشـاوره تجهیز 
آزمایشـگاه متالـورژی، آموزش های تخصصـی متالوگرافی، کوانتومتری، خـواص مکانیکی، 

به عنـوان بخـش دیگـری از خدمـات این آزمایشـگاه نـام برد.
مهنـدس سـتاریان بـه اجـرای طرح هـای پژوهشـی در زمینه هـای علـل خوردگـی و 
ارائـه روش هـای پیشـگیری از خوردگـی، انتخاب پوشـش و انتخاب مواد مناسـب آبکاری 
در صنایـع نفـت و گاز و پتروشـیمی، خودروسـازی و حمـل و نقـل، نیروگاهـی، فـوالد 
در سرتاسـر کشـور اشـاره کـرد و افـزود: آزمایشـگاه متالـورژی سـازمان جهاددانشـگاهی 
صنعتـی شـریف دارای گواهینامـه ایـزو ۱۷۰2۵، تأییدیـه از شـرکت های نفـت و گاز، 
خودروسـازی به عنـوان آزمایشـگاه مرجـع، با اخـذ تأییدیـه از مراکز ذیصـاح، ضمن ارائه 
خدمـات آزمون هـای خوردگـی HIC و SSC کششـی و خمشـی و دیگـر آزمون هـای 
خوردگـی بـا بـه کار بـردن تجهیـزات پیشـرفته و بهره گیـری از کارشناسـان بـا تجربـه، 
هـم اکنـون ماهانـه بیـش از هـزار نمونه قطعـات و نمونه هـای دریافتی از صنایـع مختلف 

کشـور را مـورد آزمـون قـرار می دهد.
وی در پایـان تصریـح کـرد: توسـعه فناوری هـای نویـن و تجاری سـازی محصـوالت، 
حمایـت از فعالیت هـای نـوآور، خـاق و اقتصادی، در اولویـت برنامه های ۱۴۰۱ سـازمان 
جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف قرار دارد و طی یکسـال گذشـته برای توسـعه فعالیت ها 
در زیسـت بوم فنـاوری و نـوآوری کشـور و تجاری سـازی محصـوالت اقـدام شـده اسـت و 
در ایـن راسـتا، شـرکت واحـد سـازمانی )هولدینـگ شـریف( بـا هـدف اجـرای طرح های 
فناورانـه تجـاری، بازرگانـی و سـرمایه گذاری تأسـیس شـده اسـت و همچنیـن مرکـز 
نـوآوری و شـتاب دهـی )منـش( بـا پذیـرش و اسـتقرار شـرکت ها و هسـته های نـوآور 

و فنـاور در حـوزه هـوش مصنوعـی- اینترنـت اشـیاء فعالیـت خـود را آغـاز کرده اسـت.

■□■
ورود افراد به جهاددانشگاهی با تفکر ایجاد نوآوری

تمرکز پژوهشکده گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی بر تولید عصاره های 

استاندارد از گیاهان دارویی

تولیـد  پـروژه  بـه  اشـاره  بـا  دارویـی  گیاهـان  پژوهشـکده  پژوهشـگر 
عصاره هـای اسـتاندارد از گیاهـان دارویـی گفـت: پـروژه اصلـی کـه در گروه 
فارماکوگنـوزی مرکـز تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی در حـال 
انجـام اسـت بحـث تولیـد عصاره هـای اسـتاندارد از گیاهـان دارویی اسـت.

دارویی  گیاهان  تحقیقات  مرکز  به عنوان  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  پژوهشکده 
کشور و منطقه شناخته می شود که در سال ۱3۷۷ تأسیس شد و در سال ۱3۸۰ به عنوان 
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی مورد تصویب شورای گسترش دانشگاه های 

علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.
در حـال حاضـر ایـن پژوهشـکده بـا بهره گیـری از حضـور بیـش از ۵۰ عضـو هیـأت 
علمـی و محقـق در قالـب چهارگـروه پژوهشـی، آموزشـی و پوشـش همـه زمینه هـای 
تحقیقـات کاربـردی گیاهـان دارویـی و داروهـای طبیعی و سـه مرکز خدمـات تخصصی 
در زمینه هـای آنالیـز، فرموالسـیون، تولیـد نهـال، بـذر و فرآورده هـای دارویـی گیاهـی و 

گیاهـان دارویـی و مرکـز رشـد فعالیـت دارد.
دکتـر رضـا حاجی آقایی از پژوهشـگران پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی 
و اسـتاد گـروه فارماکوگنـوزی ایـن پژوهشـکده در رابطـه بـا پـروژه تولیـد عصاره هـای 
اسـتاندارد از گیاهـان دارویـی گفـت: پـروژه اصلـی کـه در گـروه فارماکوگنـوزی مرکـز 
تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی در حال انجام اسـت بحث تولیـد عصاره های 

اسـتاندارد از گیاهـان دارویی اسـت.
ــی  ــی بســیار غن ــوع گیاهــان داروی ــن کــه کشــور از لحــاظ تن ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
ــران  ــا وجــود دارد در ای ــی کــه در دنی ــادی از گیاهــان داروی اســت و تعــداد بســیار زی
ــز  ــن عصاره هــای گیاهــی در مراک ــی بســیاری از ای ــز موجــود اســت، گفــت: از طرف نی
داروســازی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، امــا بــه دلیــل ایــن کــه دانــش فنــی تولیــد 
ــا را  ــن عصاره ه ــن ای ــکل تأمی ــدارد. مش ــود ن ــور وج ــتاندارد در کش ــای اس عصاره ه
ــود دارد، از  ــران وج ــش در ای ــه گیاه ــن ک ــا ای ــا ب ــن عصاره ه ــیاری از ای ــم و بس داری

خــارج وارد می شــود.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه مشـکل اصلـی ایـن اسـت کـه مـواد موثـره ای که بایـد در 
عصـاره گیـاه وجـود داشـته باشـد تأمیـن نمی شـود و دانـش فنـی آن هـم وجود نـدارد، 
گفـت: بنابرایـن در گـروه فارماکوگنوزی مرکز تحقیقـات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی 
و طـی جلسـات متعـدد بـه این تصمیم رسـیدیم کـه محور اصلـی فعالیت گـروه را تولید 
عصاره هـای اسـتاندارد قـرار دهیـم. ازجملـه ایـن عصاره ها می توان به سـیلیمارین اشـاره 
کـرد کـه کاربـرد بسـیاری دارد و همـه ایـن عصـاره به صـورت وارداتـی در کشـور تأمین 

می شـد.
دکتـر حاجـی آقایـی اظهار کـرد: گیاه دیگری کـه تصمیم داریم بـر روی آن کار کنیم 
عصـاره بـرگ سـنا اسـت که کاربرد بسـیار بـاالی دارد. برگ سـنا یکـی از گیاهان بسـیار 
پرفایـده و دارویـی در طـب سـنتی اسـت. از این گیـاه بـرای کاربردهای درمانی بسـیاری 
اسـتفاده می شـود و مصـرف درسـت آن می توانـد فوایـد زیـادی برای بدن داشـته باشـد، 

امـا بـه صورت وارداتی در کشـور وجـود دارد.
وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح گفت: این طرح برای صنایع ایران به خصوص 
تأمین  چراکه  است،  حیاتی  و  مهم  بسیار  کشور  طبیعی  فراورده های  و  دارویی  صنایع 
عصاره های طبیعی گیاهان از خارج از کشور هم کار بسیار سختی شده است. در واقع این 
یک طرح ادامه دار خواهد بود و ممکن است گیاهانش تغییر کند اما تا زمانی که صنایع 
تولیدکننده داروهای گیاهی به این عصاره ها نیاز داشته باشند می تواند ادامه دار باشد و یک 

کار طوالنی مدت خواهد بود که گروه برای آن برنامه ریزی کرده است.
ایـن پژوهشـگر ادامـه داد: در خصـوص تجـاری سـازی ایـن پروژه هـا از ابتـدا بر روی 
ایـن موضـوع فکـر شـده اسـت و با در نظـر گرفتن میـزان مصـرف عصاره های پـر مصرف 
مـد نظـر قـرار گرفته اسـت کـه از یک طرف ارزبـری باالیی دارنـد و از طرف دیگر بسـیار 

مـورد نیـاز صنایع دارویی کشـور هسـتند.
اسـتاد گـروه فارماکوگنـوزی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی در رابطـه بـا موانـع پیـش 
روی بـه سـرانجام رسـیدن اجـرای ایـن طرح گفـت: با توجـه به حضـور همکاران بسـیار 
پرسـابقه در گـروه فارماکوگنـوزی مشـکلی از لحـاظ مباحـث دانشـی وجـود نـدارد، امـا 
مشـکل عمـده ای کـه بـرای انجـام ایـن طـرح وجـود دارد بحـث تجهیـزات و تأمیـن 

نقدینگـی الزم بـرای سـاخت ایـن عصاره هـا اسـت.
دکتـر حاجـی آقایـی تصریـح کـرد: وقتی شـما می خواهیـد یک عصـاره اسـتاندارد را 
تولیـد کنیـد پارامترهـای بسـیاری از جمله سـرعت چرخـش، دمـا و... باید مـرور تنظیم 
قـرار گیـرد و بـه تبـع تولید این دسـتگاه ها کـه نیازمنـد تنظیمـات دقیق اسـت هزینه بر 

خواهـد بـود و مشـکل اصلـی در بحـث تأمین هزینه اسـت.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه نقش جهاددانشـگاهی در توسـعه زیسـت بوم نـوآوری برای 
نخبـگان کشـور گفـت: بـا توجـه به فلسـفه وجـودی جهاددانشـگاهی که از یک سـو حل 
مشـکات در بحـث تحقیقـات، پژوهـش و فنـاوری اسـت و از سـویی دیگـر بایـد بتوانـد 
بسـیاری از هزینه هـای خـود را از طریـق فعالیت هـای علمـی کـه انجام می دهد پوشـش 
دهـد، ایـن دو عامـل در واقـع دو محـرک بسـیار بـزرگ اسـت کـه هرکسـی کـه وارد 
جهاددانشـگاهی می شـود از ابتـدا بـا تفکـر ایجـاد نوآوری هایـی که بـه حالت تجـاری در 
می آیـد و مشـکات را حـل می کنـد و همچنیـن مشـتری محـور اسـت، تمـام پروژه ها و 
فعالیت هایـش را شـکل می دهـد. ایـن عوامـل باعث شـده اسـت جهاددانشـگاهی در این 

عرصـه موفـق باشـد و موفق تـر نیـز عمـل کند.
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زیست بوم 
نـــــوآوری

ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴۰۰ نفر؛

۵۰ میلیون یورو صرفه جویی 
ارزی با ساخت لوله مغزی سیار 

در جهاددانشگاهی

مســـئول بخـــش اینجکتـــور ســـاخت دســـتگاه لولـــه مغـــزی ســـیار 
ـــرای  ـــه اج ـــرد: ادام ـــار ک ـــریف اظه ـــی ش ـــگاهی صنعت ـــازمان جهاددانش س
ـــگاهی  ـــازمان جهاددانش ـــیار س ـــزی س ـــه مغ ـــتگاه لول ـــاخت دس ـــروژه س پ
ــتگاه،  ــد ۳۰ دسـ ــا تولیـ ــاله و بـ ــک دوره ۵ سـ ــریف در یـ ــی شـ صنعتـ
ـــته  ـــور داش ـــرای کش ـــی ارزی ب ـــه جوی ـــورو صرف ـــون ی ـــد ۵۰ میلی می توان

ـــد. باش
مهنـــدس حمیـــد احتـــرام مســـئول بخـــش اینجکتـــور پـــروژه ســـاخت دســـتگاه 
ـــن  ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــریف ب ـــی ش ـــگاهی صنعت ـــازمان جهاددانش ـــیار س ـــزی س ـــه مغ لول
کـــه ایـــن پـــروژه طبـــق برنامـــه در اســـفند ۱۴۰۱ بـــه اتمـــام می رســـد، اظهـــار 
ـــتگاه،  ـــد 3۰ دس ـــا تولی ـــاله و ب ـــک دوره ۵ س ـــروژه در ی ـــن پ ـــرای ای ـــه اج ـــرد: ادام ک
می توانـــد ۵۰ میلیـــون یـــورو صرفـــه جویـــی ارزی بـــرای کشـــور داشـــته باشـــد و 
ـــاد  ـــتغال ایج ـــر اش ـــرای ۱۰۰۰ نف ـــتقیم ب ـــر و غیرمس ـــرای ۴۰۰ نف ـــتقیم ب ـــور مس به ط

ـــد. کن
مهنـــدس حمیـــد احتـــرام بـــا تشـــریح کارکـــرد دســـتگاه لولـــه مغـــزی ســـیار 
)Coiled Tubing Unit(، گفـــت: ایـــن دســـتگاه در چاه هـــای نفـــت و گاز بـــرای 
شست وشـــوی دیـــواره چـــاه و اطـــراف مشـــبک ها، تزریـــق دقیـــق اســـید در درون 
مشـــبک های چاه هـــای نفتـــی، کنتـــرل آب دهـــی چاه هایـــی کـــه میـــزان تولیـــد 
ـــا  ـــار ی ـــای تحت فش ـــی در حالت ه ـــاری درون چاه ـــز حف ـــرده و نی ـــد ک ـــا رش آب آن ه

بـــدون فشـــار، مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.
ـــای  ـــیار )CTU( از تکنولوژی ه ـــزی س ـــه مغ ـــتگاه لول ـــه دس ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــامل  ـــتگاه ش ـــن دس ـــرد: ای ـــان ک ـــی رود، بی ـــمار م ـــه ش ـــاری ب ـــت حف ـــن در صنع نوی
ـــه  ـــت ک ـــر اس ـــزار مت ـــد ه ـــول چن ـــه ط ـــاع ب ـــدون انقط ـــته ب ـــوالدی پیوس ـــه ف ـــک لول ی

ـــت. ـــده اس ـــده ش ـــردان پیچی ـــره ای گ ـــر روی قرق ب
ـــه درون  ـــه ب ـــن لول ـــدن ایم ـــکان ران ـــه ام ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــرام ب ـــدس احت مهن
ـــات  ـــزود: عملی ـــود، اف ـــم می ش ـــتگاه فراه ـــن دس ـــیله ای ـــه وس ـــت و گاز ب ـــای نف چاه ه
ـــیر  ـــق مس ـــاه از طری ـــزش چ ـــری و انگی ـــرویس، اندازه گی ـــاء، س ـــر، احی ـــف تعمی مختل

ارتباطـــی ایـــن لولـــه انجـــام می شـــود.
مســـئول بخـــش اینجکتـــور پـــروژه ســـاخت دســـتگاه لولـــه مغـــزی ســـیار بـــا 
 Coiled Tubing Drilling) CTU,CTD( اشـــاره بـــه اینکـــه دســـتگاه های
ـــن  ـــرای ای ـــزود: در اج ـــت اســـت، اف ـــتخراج نف ـــت اس ـــتراتژیک صنع ـــزات اس ـــزء تجهی ج
ـــات،  ـــی از قطع ـــاخت بعض ـــی س ـــه پیچیدگ ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــده اس ـــعی ش ـــرح س ط
ـــل  ـــات در داخ ـــن قطع ـــاخت ای ـــکان س ـــه ام ـــرد ک ـــورت گی ـــوی ص ـــه نح ـــی ب طراح

ـــد. ـــم باش ـــور فراه کش
ــا  ــه بـ ــزی در مقایسـ ــه مغـ ــتگاه لولـ ــای دسـ ــاره مزایـ ــرام دربـ ــدس احتـ مهنـ
ــا و  ــه هزینه هـ ــل توجـ ــش قابـ ــت آن کاهـ ــن مزیـ ــت: مهم تریـ ــاری، گفـ دکل حفـ

ســـرعت باالی عملیـــات اســـت.

عضـــو پژوهشـــکده توســـعه تکنولـــوژی ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــه و نوآوران ـــای فناوران ـــرای پروژه ه ـــه اج ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــریف ب ش
ماهیتشـــان و چالش هـــای پیـــش بینـــی نشـــده، نیازمنـــد تزریـــق مالـــی مســـتمر 
ـــا،  ـــن پروژه ه ـــاز ای ـــن نی ـــرای تأمی ـــزود: ب ـــت، اف ـــی اس ـــه نهای ـــه نتیج ـــیدن ب ـــا رس ت
ـــد  ـــترش ده ـــازار گس ـــه ب ـــود را ب ـــدی خ ـــوالت تولی ـــه محص ـــد ارائ ـــگاهی بای جهاددانش

تـــا بتوانـــد هزینه هـــای اجـــرای آن هـــا را تأمیـــن کنـــد.
ـــاز  ـــه نی ـــا توجـــه ب ـــزی ســـیار، ب ـــه مغ ـــد دســـتگاه لول ـــا تولی ـــاط ب ـــزود: در ارتب وی اف
روز افـــزون تولیـــد نفـــت، جهاددانشـــگاهی می توانـــد بـــا ســـرمایه گذاری در زمینـــه 
ـــر  ـــام دیگ ـــه انج ـــی از بودج ـــخ داده و بخش ـــازار را پاس ـــاز ب ـــتگاه، نی ـــن دس ـــد ای تولی

پروژه هـــای را تأمیـــن کنـــد.
ــرای  ــع پیـــش روی اجـ ــان برخـــی از موانـ ــا بیـ ــه بـ ــرام در ادامـ مهنـــدس احتـ
ــرد:  ــار کـ ــه، اظهـ ــن زمینـ ــنهادهایی در ایـ ــا و پیشـ ــا و پروژه هـ ــی از طرح هـ برخـ
ـــن  ـــه مهم تری ـــویم ک ـــه رو می ش ـــا روب ـــی پروژه ه ـــرای برخ ـــر در اج ـــا تأخی ـــی ب گاه
ـــار  ـــروژه از اعتب ـــه پ ـــن ک ـــود ای ـــا وج ـــت. ب ـــی اس ـــی کاف ـــود نقدینگ ـــدم وج ـــل، ع دلی
ـــرای  ـــی در اج ـــع اصل ـــی از موان ـــی یک ـــود نقدینگ ـــدم وج ـــت، ع ـــوردار اس ـــی برخ کاف
ـــدوق  ـــک صن ـــاد ی ـــا ایج ـــکل ب ـــن مش ـــع ای ـــرای رف ـــود ب ـــنهاد می ش ـــت. پیش آن هاس
ــر در  ــا، از تأخیـ ــن پروژه هـ ــه ایـ ــگاهی و دادن وام بـ ــزی جهاددانشـ ــر مرکـ در دفتـ

ـــود. ـــری ش ـــا جلوگی ـــرای آنه اج
ــات  ــه تجربیـ ــه بـ ــا توجـ ــگاهی بـ ــه جهاددانشـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ارزشـــمندی کـــه در طـــول بیـــش از ۴2 ســـال فعالیـــت در حوزه هـــای مختلـــف 
ــت بوم  ــعه زیسـ ــی را در توسـ ــش مهمـ ــد نقـ ــت می توانـ ــت آورده اسـ ــه دسـ بـ
افـــزود:  نـــوآوری به ویـــژه بـــرای نخبـــگان کشـــور بـــه عهـــده بگیـــرد، 
ــب وکارهای  ــت از کسـ ــت گذاری و حمایـ ــا سیاسـ ــد بـ ــگاهی می توانـ جهاددانشـ
همچنیـــن  بـــردارد.  فنـــاوری  زیســـت بوم  توســـعه  در  موثـــری  گام  نوپـــا، 
ــراد  ــری افـ ــه کارگیـ ــرمایه گذاری و بـ ــای سـ ــاد صندوق هـ ــا ایجـ ــد بـ می توانـ
ـــدی  ـــوالت تولی ـــرای محص ـــری را ب ـــازار بزرگ ت ـــوآوری، ب ـــتفاده از ن ـــاق و اس خ

خـــود ایجـــاد کنـــد.

■□■
امید تازه جهاددانشگاهی در رگ های بیماران سرطانی؛

تولید کیت تعیین نیاز به شیمی 
درمانی در سرطان پستان

ـــی  ـــیمی درمان ـــه ش ـــاز ب ـــن نی ـــت تعیی ـــد کی ـــروژه تولی ـــئول پ مس
در ســـرطان پســـتان پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد جهاددانشـــگاهی 
ـــی در  ـــیمی درمان ـــه ش ـــاز ب ـــن نی ـــت تعیی ـــه کی ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ب
ـــتاز در  ـــود و متاس ـــری از ع ـــرای جلوگی ـــر ب ـــال حاض ـــتان در ح ـــرطان پس س
ـــی  ـــد از جراح ـــه بع ـــت ک ـــتان اس ـــرطان پس ـــه س ـــا ب ـــاران مبت ـــر بیم اکث
از شـــیمی درمانی اســـتفاده می کننـــد، گفـــت: مراحـــل آزمایشـــگاهی 
و اعتبارســـنجی ایـــن کیـــت به خوبـــی پایان یافتـــه اســـت و در حـــال 

ـــت  ـــکی جه ـــات پزش ـــزات و ملزوم ـــا اداره تجهی ـــات الزم ب ـــر مکاتب حاض
ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــوز انج ـــذ مج اخ

در همیـــن راســـتا گفت وگویـــی را بـــا دکتـــر رضـــوان اســـمعیلی یکـــی 
از پژوهشـــگران و مدیـــران دپارتمـــان ژنتیـــک پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد 
جهاددانشـــگاهی داشـــتیم. مرکـــزی کـــه در ســـال ۱3۷۵ بـــا عنـــوان مرکـــز 
بیماری هـــای پســـتان در جهاددانشـــگاهی واحـــد علـــوم پزشـــکی تهـــران آغـــاز بـــه 
ـــوم پزشـــکی  ـــک از جهاددانشـــگاهی واحـــد عل ـــس از تفکی ـــال ۱3۹۱ پ ـــرد و از س کار ک
تهـــران بـــا عنـــوان »پژوهشـــکده« بـــه فعالیـــت خـــود ادامـــه داد و در ســـال ۱3۹۵ 
ـــد«  ـــرطان معتم ـــکده س ـــگاهی »پژوهش ـــای جهاددانش ـــات امن ـــت هی ـــال موافق ـــه دنب ب

نـــام گرفـــت.
ـــی  ـــات درمان ـــه خدم ـــوزش و ارائ ـــا هـــدف انجـــام پژوهـــش، آم پژوهشـــکده معتمـــد ب
ـــش  ـــای دان ـــت ایجـــاد و ارتق ـــات ارزشـــمندی در جه ـــه ســـرطان پســـتان، اقدام در زمین

ـــت. ـــام داده اس ـــر انج ـــه روز و مؤث ـــات ب ـــه خدم ـــود و ارائ موج
ــجم و  ــز منسـ ــا مرکـ ــکده تنهـ ــن پژوهشـ ــتان ایـ ــای پسـ ــک بیماری هـ کلینیـ
ـــتان  ـــرطان پس ـــه س ـــی در زمین ـــخیصی و درمان ـــات تش ـــه خدم ـــور در ارائ ـــز کش متمرک
ـــت خـــود  ـــه فعالی ـــون ب ـــا کن ـــد تخصصـــی از ســـال ۱3۷۵ ت ـــرد چن ـــا رویک ـــه ب اســـت ک
ـــده از سراســـر کشـــور  ـــه کنن ـــزار مراجع ـــش از ۱۵۰ ه ـــرای بی ـــه داده و ســـاالنه پذی ادام

ـــت. ـــایه اس ـــورهای همس و کش
ـــزاری  ـــا برگ ـــی ب ـــوان ایران ـــی بان ـــای آگاه ـــوزش و ارتق ـــت آم ـــتن در جه گام برداش
ـــار  ـــن و انتش ـــی و تدوی ـــی و عموم ـــی و کارگاه تخصص ـــی و بین الملل ـــی مل ـــع علم مجام
بروشـــورهای آموزشـــی، انجـــام پروژه هـــای متعـــدد غربالگـــری و تدویـــن پروتـــکل 
درمانـــی بیماری هـــای پســـتان جهـــت همســـویی علمـــی پزشـــکان پژوهشـــکده و 
ســـایر مراکـــز از جملـــه فعالیت هـــای شـــاخص ایـــن پژوهشـــکده اســـت؛ کـــه در 

ادامـــه گفت وگـــو بـــا دکتـــر رضـــوان اســـمعیلی را می خوانیـــد.

◄در رابطـــه بـــا پـــروژه تحقیقاتـــی کـــه مدیریـــت آن را بـــر 
عهـــده داریـــد بفرماییـــد.

ــی در  ــیمی درمانـ ــه شـ ــاز بـ ــن نیـ ــد کیـــت تعییـ ــروژه تولیـ ــئولیت پـ مسـ
ســـرطان پســـتان را از یکســـال و نیـــم پیـــش بـــر عهـــده دارم. ایـــن کیـــت 
ــاران  ــر بیمـ ــتاز در اکثـ ــود و متاسـ ــری از عـ ــرای جلوگیـ ــر بـ ــال حاضـ در حـ
مبتـــا بـــه ســـرطان پســـتان اســـت کـــه بعـــد از جراحـــی از شـــیمی درمانی 
اســـتفاده می کننـــد؛ زیـــرا امـــروزه مطالعـــات گســـترده نشـــان داده انـــد کـــه 
تعـــداد زیـــادی از بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـرطان پســـتان، به ویـــژه بیمـــاران 
ــد. ــودی نمی برنـ ــی سـ ــد از جراحـ ــیمی درمانی بعـ ــن، از شـ ــه پاییـ ــا مرحلـ بـ
ایـــن بیمـــاران بـــا یـــک درمـــان کـــم تهاجمی تـــر ماننـــد هورمـــون 
ــاری در  ــود بیمـ ــک عـ ــه داده و ریسـ ــی ادامـ ــه زندگـ ــد بـ ــی می تواننـ درمانـ
آنهـــا پاییـــن اســـت. تشـــخیص ایـــن بیمـــاران تنهـــا بـــا اســـتفاده از انجـــام 
بـــا  می تـــوان  به این ترتیـــب  اســـت.  امکان پذیـــر  چندژنـــی  تســـت های 
اســـتفاده از ایـــن آزمایش هـــا از درمـــان نابجـــای شـــیمی درمانـــی در تعـــداد 
ــی  ــوارض جانبـ ــر عـ ــا را از خطـ ــرده و آنهـ ــاب کـ ــاران اجتنـ ــری از بیمـ کثیـ
بســـیار نامطلـــوب شـــیمی درمانی و نیـــز هزینـــه کردهـــای مربوطـــه در امـــان 

نگـــه داشـــت.
مراکـــز  در  و  کشـــور  از  خـــارج  در  فقـــط  تســـت ها  ایـــن  متاســـفانه 
محـــدودی انجـــام می شـــود. عـــاوه بـــر هزینـــه بـــاالی چنـــد هـــزار دالری 
ـــام  ـــه و انج ـــال نمون ـــودن ارس ـــر ب ـــار دارد، زمان ب ـــر بیم ـــرای ه ـــت ب ـــه تس ک
ــامت  ــتم سـ ــع سیسـ ــه نفـ ــور بـ ــه از کشـ ــروج نمونـ ــن خـ ــت و همچنیـ تسـ
ـــات  ـــن خدم ـــتفاده از ای ـــم اس ـــرایط تحری ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــت. همچنی نیس
ـــن  ــد چنی ــدازی و تولیـ ــن راه انـ ــت؛ بنابرایـ ــر نیسـ ــی امکان پذیـ ــه راحتـ بـ
ـــان در  ـــاب درم ـــخیص و انتخ ـــم در تش ـــل مه ـــی از مراح ـــور یک ـــتی در کش تس
ایـــن بیمـــاران اســـت کـــه بـــا قیمـــت بســـیار پایین تـــر و زمـــان کمتـــر ایـــن 

ــد. ــترس می کنـ ــل دسـ ــاران قابـ ــرای بیمـ ــات را بـ خدمـ

◄هـــدف و نیـــاز کشـــور از اجـــرای ایـــن طـــرح در چـــه حـــد 
اســـت؟

ــور  ــر در کشـ ــه بـ ــوارد هزینـ ــی از مـ ــرطان یکـ ــان سـ ــخیص و درمـ تشـ
اســـت. درمـــان ســـرطان بـــا تأثیـــر بـــر عملکـــرد و کیفیـــت زندگـــی فـــرد 
عـــاوه بـــر هزینه هـــای مســـتقیم هزینه هـــای غیـــر مســـتقیم بســـیاری دارد 
کـــه در تمامـــی کشـــورهای پیشـــرفته اهمیـــت بســـیار زیـــادی بـــه آن داده 
می شـــود. همچنیـــن ســـرطان پســـتان بـــا تأثیـــر بـــر زنـــان به عنـــوان رکـــن 
اصلـــی خانـــواده کل یـــک خانـــواده را متأثـــر می کنـــد. هـــدف ایـــن طـــرح 
ــایی افـــراد مبتـــا بـــه ســـرطان پســـتان اســـت کـــه بـــدون شـــیمی  شناسـ

درمانـــی می تواننـــد بـــه زندگـــی بـــا کیفیـــت بهتـــر ادامـــه دهنـــد؛ بنابرایـــن 
عـــاوه بـــر اینکـــه انجـــام ایـــن پـــروژه دسترســـی بـــه ایـــن نـــوع خدمـــت 
هزینه هـــای  از  می کنـــد  امکان پذیـــر  کشـــور  در  را  شـــخصی  پزشـــکی 

درمـــان و عـــوارض جانبـــی در کشـــور هـــم بـــه شـــدت می کاهـــد.
و  آزمایشـــگاهی  اعتبارســـنجی های  انجـــام  بهینه ســـازی  و  تولیـــد 
کلینیکـــی ایـــن تســـت به طـــور کامـــل انجـــام شـــده اســـت بـــا توجـــه بـــه 
ــت  ــام تسـ ــیاری در انجـ ــای بسـ ــت ها پارامترهـ ــن تسـ ــودن ایـ ــی ژن بـ مولتـ
وجـــود داشـــته اســـت کـــه اطمینـــان از صحـــت اطاعـــات موجـــود و انجـــام 
ــیار و  ــات بسـ ــا مطالعـ ــه بـ ــت کـ ــوده اسـ ــاس بـ ــیار حسـ ــح روش بسـ صحیـ
انجـــام آزمایشـــات گوناگـــون روش صحیـــح و مناســـب بـــا امکانـــات داخـــل 

را بـــه دســـت آورده ایـــم.

ــی  ــه زمانـ ــرح چـ ــن طـ ــرای ایـ ــا اجـ ــق برنامه ریزی هـ ◄طبـ
ــد؟ ــان می رسـ ــه پایـ بـ

ــه  ــی پایان یافتـ ــت به خوبـ ــن کیـ ــنجی ایـ ــگاهی و اعتبارسـ ــل آزمایشـ مراحـ
ــات  ــزات و ملزومـ ــا اداره تجهیـ ــات الزم بـ ــر مکاتبـ ــال حاضـ ــت و در حـ اسـ
پزشـــکی جهـــت اخـــذ مجـــوز انجـــام شـــده اســـت. تولیـــد و تجاری ســـازی 
ـــت. در  ـــن اداره اس ـــد از ای ـــوز تولی ـــذ مج ـــد و اخ ـــرو تأیی ـــول در گ ـــن محص ای
ایـــن صـــورت امـــکان تجاری ســـازی و ارائـــه خدمـــات بـــه بیمـــاران وجـــود 
ــت  ــد جهـ ــگاهی جدیـ ــز آزمایشـ ــر، تجهیـ ــاس بزرگ تـ ــد در مقیـ دارد. تولیـ
ارائـــه خدمـــات در مقیـــاس بـــزرگ، ایجـــاد امکاناتـــی جهـــت اخـــذ نمونـــه از 
ــرار دارد و  ــتور کار قـ ــیع در دسـ ــات وسـ ــن تبلیغـ ــور و همچنیـ ــر کشـ سراسـ

امیدواریـــم کـــه ایـــن مرحلـــه نیـــز به خوبـــی ســـپری شـــود.
ــرح  ــن طـ ــرای ایـ ــیدن اجـ ــرانجام رسـ ــه سـ ــش روی بـ ــکلی پیـ ــا مشـ آیـ

ــود دارد؟ وجـ
برخـــی موانـــع پیـــش رو بـــا حمایـــت جهاددانشـــگاهی و پژوهشـــکده 
ســـایر  بتوانیـــم  کـــه  امیدواریـــم  شـــد.  گذاشـــته  پشت ســـر  به خوبـــی 
ـــت  ـــا در کل جه ـــم؛ ام ـــپری کنی ـــت س ـــا موفقی ـــز ب ـــرح را نی ـــن ط ـــل ای مراح
انجـــام چنیـــن طرح هایـــی خریـــد برخـــی از مـــواد آزمایشـــگاهی کـــه 
بایســـتی از خـــارج از کشـــور تأمیـــن شـــود و از طریـــق شـــرکت های واســـطه 
خریـــداری شـــود گاهـــی بـــا قیمـــت بیـــش از دو برابـــر قیمـــت اصلـــی ارائـــه 
ــوارد  ــن مـ ــود. ایـ ــرف می شـ ــاه صـ 3 مـ ــا  2 تـ ــان  ــل زمـ ــود و حداقـ می شـ
نیـــز از شـــرکت های مختلـــف خریـــداری می شـــود کـــه یـــک نقطـــه ضعـــف 
محســـوب می شـــود. همچنیـــن در برخـــی مـــوارد کـــه تحریـــم وجـــود دارد 
هماهنگـــی اســـتفاده از برخـــی خدمـــات بســـیار ســـخت اســـت کـــه باعـــث 

ــود. ــروژه می شـ ــدن پـ ــان برشـ زمـ

ـــعه  ـــگاهی در توس ـــش جهاددانش ـــا نق ـــه ب ـــما در رابط ـــر ش ◄ نظ
زیســـت بوم نـــوآوری کشـــور چیســـت؟

خوشـــبختانه جهاددانشـــگاهی بـــا ســـاختار منحصـــر بـــه فـــردی کـــه دارد 
می توانـــد جذب کننـــده متخصصـــان و نخبـــگان کشـــور باشـــد و تاکنـــون 
کارنامـــه درخشـــانی داشـــته اســـت. البتـــه مـــواردی وجـــود دارد کـــه 
ــن  ــی از ایـ ــد. یکـ ــده باشـ ــت بوم کمک کننـ ــن زیسـ ــعه ایـ ــد در توسـ می توانـ
مـــوارد حمایـــت معنـــوی از پژوهشـــگران و نخبـــگان بـــه نحـــوی اســـت کـــه 
افـــراد از ارائـــه ایـــده هـــا اطمینـــان خاطـــر داشـــته و نگـــران افشـــا شـــدن 

یـــا اســـتفاده توســـط غیـــر نباشـــند.
همچنیـــن حمایـــت مـــادی از پروژه هـــای کاربـــردی و بهبـــود ســـهم 
توســـعه دهندگان یـــک فـــن آوری یـــا نـــوآوری از دیگـــر مـــوارد اســـت. 
تعییـــن ســـرفصل های مـــورد نیـــاز در کشـــور بـــه منظـــور ارائـــه بـــه 
همگـــی نخبـــگان مخصوصـــاً جوانـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از هـــدر رفتـــن 
ــخص  ــت مشـ ــن مأموریـ ــر و تعییـ ــاز کمتـ ــا نیـ ــی بـ ــتعدادها در پروژه هایـ اسـ
ــدر رفتـــن  ــوازی کاری و هـ ــری از مـ ــور جلوگیـ ــه منظـ ــد بـ ــر واحـ ــرای هـ بـ
منابـــع از دیگـــر مـــواردی اســـت کـــه می توانـــد در توســـعه ایـــن زیســـت بوم 

باشـــد. کمک کننـــده 
در  به ویـــژه  تجاری ســـازی  و  توســـعه  زیرســـاخت های  تقویـــت  البتـــه 
ــتاندارهای  ــا اسـ ــی بـ ــذ مجوزهایـ ــه اخـ ــاز بـ ــه نیـ ــکی کـ ــوالت پزشـ محصـ
خـــاص دارد و ســـرعت بخشـــیدن بـــه روندهـــای طاقـــت فرســـای اداری 

ــت. ــوارد اسـ ــن مـ ــر ایـ ــه از دیگـ ــور فن آورانـ ــام امـ ــاً در انجـ مخصوصـ
در پایـــان نیـــز امیـــداورم بـــا حمایت هـــای انجـــام شـــده هـــر چـــه 
ــوآوری  ــت بوم نـ ــور در زیسـ ــای کشـ ــدن نیازهـ ــرآورده شـ ــاهد بـ ــتر شـ بیشـ

باشـــیم. جهاددانشـــگاهی 
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زیست بوم 
نـــــوآوری

بهبود قابل توجه توانایی حرکتی 
کودکان مبتال به فلج مغزی با 

سلول های بنیادی

ـــاره  ـــا اش ـــگاهی ب ـــان جهاددانش ـــگاه روی ـــی پژوهش ـــات علم ـــو هی عض
ـــودکان  ـــه ک ـــادی ب ـــلول های بنی ـــق س ـــی تزری ـــرح پژوهش ـــج ط ـــه نتای ب
ـــودکان،  ـــن ک ـــدی از ای ـــان درص ـــت: در می ـــزی گف ـــج مغ ـــه فل ـــا ب مبت
ــاید  ــی رخ داد. شـ ــع و بینایـ ــرایط بلـ ــم، شـ ــری، تکلـ ــود یادگیـ بهبـ
مهم تریـــن نتیجـــه ای کـــه حاصـــل شـــد ایـــن بـــود کـــه توانایی هـــای 

حرکتـــی آن هـــا بـــه میـــزان قابل توجهـــی بهبـــود یافـــت.
دکتـــر مرتضـــی ضرابـــی عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــگاه رویـــان و مدیرعامـــل 
شـــرکت فنـــاوری بن یاخته هـــای رویـــان یکـــی از مهم تریـــن طرح هـــای پژوهشـــی 
ایـــن پژوهشـــگاه در حـــوزه تزریـــق ســـلول های بنیـــادی بـــه کـــودکان مبتـــا بـــه 

ـــرد. ـــریح ک ـــزی را تش ـــج مغ فل
دکتـــر ضرابـــی دربـــاره ایـــن طـــرح گفـــت: طـــرح تزریـــق ســـلول های بنیـــادی 
ـــودکان و ســـتاد  ـــز طـــب ک ـــا همـــکاری مرک ـــاف از ســـال ۱3۹۷ ب ـــد ن ـــت بن خـــون و باف
ســـلول های بنیـــادی بـــا هـــدف ســـلول درمانـــی در کـــودکان چهـــار تـــا چهـــارده 
ـــدف  ـــد. ه ـــروع ش ـــتند، ش ـــتیک هس ـــوع اسپاس ـــزی ن ـــج مغ ـــه فل ـــا ب ـــه مبت ـــال ک س
ـــم.  ـــام دهی ـــروه انج ـــه گ ـــار و در س ـــه ۱2۰ بیم ـــلول ها را ب ـــق س ـــه تزری ـــود ک ـــن ب ای
ایـــن ســـه گـــروه، گـــروه شـــاهد، گـــروه دریافت کننـــده ســـلول های خـــون بنـــد 

نـــاف و گـــروه دریافت کننـــده ســـلول های بافـــت بنـــد نـــاف بودنـــد.
ـــت  ـــال ۱3۹۷ و ۱3۹۸ نوب ـــزود: در س ـــان اف ـــاف روی ـــون بندن ـــک خ ـــل بان مدیرعام
اول و دوم تزریـــق انجـــام شـــد، امـــا بـــه دلیـــل این کـــه اواخـــر ســـال ۱3۹۸ بـــا 
ـــال های  ـــتیم در س ـــد و نتوانس ـــف ش ـــرح متوق ـــدیم، ط ـــه ش ـــی مواج ـــرایط کرونای ش
ـــرایط  ـــدن ش ـــاعد ش ـــا مس ـــر ب ـــار دیگ ـــم. ب ـــه دهی ـــه را ادام ـــن مطالع ۱3۹۹ و ۱۴۰۰ ای
ــار،  ــه ۱۰ بیمـ ــر هفتـ ــم. هـ ــر گرفتیـ ــرح را از سـ ــن طـ ــت ماه ۱۴۰۱ ایـ از اردیبهشـ
ـــدیم  ـــق ش ـــبختانه موف ـــد. خوش ـــام می دهن ـــلول را انج ـــق س ـــوم تزری ـــت دوم و س نوب
ـــی  ـــرایط بیماران ـــود ش ـــان دهنده بهب ـــاً نش ـــه عمدت ـــرح ک ـــن ط ـــج ای ـــه از نتای دو مقال

بـــود کـــه تزریـــق ســـلول ها را داشـــتند، منتشـــر کنیـــم.
دکتـــر ضرابـــی دربـــاره نتایـــج ایـــن مطالعـــه گفـــت: پـــس از تزریـــق ســـلول ها، 
ـــدی از  ـــان درص ـــم و در می ـــاهد بودی ـــاران را ش ـــن بیم ـــی ای ـــیته عضان ـــود تونیس بهب
ـــا رخ داد. شـــاید  ـــی آن ه ـــع و بینای ـــم، شـــرایط بل ـــری، تکل ـــود یادگی ـــودکان، بهب ـــن ک ای
ـــا  ـــی آن ه ـــای حرکت ـــه توانایی ه ـــود ک ـــن ب ـــد ای ـــل ش ـــه حاص ـــه ای ک ـــن نتیج مهم تری
ـــن  ـــی ای ـــه ایمن ـــم ک ـــن بودی ـــال ای ـــه دنب ـــت. ب ـــود یاف ـــی بهب ـــزان قابل توجه ـــه می ب
ســـلول ها را اثبـــات کنیـــم کـــه خوشـــبختانه در ایـــن ۱2۰ بیمـــاری کـــه مجموعـــاً 
بیـــش از چهارصـــد تزریـــق داشـــتند، هیـــچ عارضـــه ای کـــه ناشـــی از اســـتفاده از 
ســـلول باشـــد، مشـــاهده نکردیـــم. هـــدف دوم، بررســـی اثربخشـــی ایـــن ســـلول ها 
ـــی  ـــج مثبت ـــق، نتای ـــداد تزری ـــه تع ـــه ب ـــا توج ـــان داد ب ـــه نش ـــن مطالع ـــه ای ـــود ک ب
ـــاز  ـــرح آغ ـــن ط ـــوم ای ـــه س ـــه زودی مرحل ـــت. ب ـــته اس ـــراه داش ـــه هم ـــاران ب ـــرای بیم ب
می شـــود و امیدواریـــم بتوانیـــم تعـــداد بیشـــتری از بیمـــاران را وارد ایـــن مطالعـــه 
ـــج  ـــی نتای ـــی نهای ـــه بررس ـــه الزم ـــق را ک ـــاً 3 تزری ـــم حتم ـــن بتوانی ـــم و همچنی کنی

ـــیم. ـــته باش ـــاران داش ـــن بیم ـــرای ای ـــت، ب ـــرح اس ـــن ط ای

ـــلول  ـــر س ـــاوت اث ـــاره تف ـــان درب ـــای روی ـــاوری بن یاخته ه ـــرکت فن ـــل ش مدیرعام
درمانـــی در میـــان گروهـــی کـــه ســـلول های بافـــت را دریافـــت کـــرده بودنـــد و 
ـــود در  ـــن بهب ـــت: ای ـــد، گف ـــرده بودن ـــق ک ـــی را تزری ـــلول های خون ـــه س ـــی ک بیماران
ـــًا در  ـــت؛ مث ـــر داش ـــدم و تأخ ـــی تق ـــود، ول ـــبت ب ـــک نس ـــه ی ـــاً ب ـــروه، تقریب ـــر دو گ ه
ـــر از  ـــودی زودت ـــم بهب ـــد، عائ ـــرده بودن ـــت ک ـــاف را دریاف ـــد ن ـــون بن ـــه خ ـــانی ک کس
ـــد،  ـــرده بودن ـــت ک ـــاف دریاف ـــد ن ـــت بن ـــیمی را از باف ـــلول های مزانش ـــه س ـــانی ک کس
ـــه  ـــی ک ـــودی در بیماران ـــرات بهب ـــدگاری اث ـــان مان ـــدت زم ـــی م ـــد. از طرف ـــده ش دی
ســـلول های مزانشـــیمی را دریافـــت کردنـــد، بیشـــتر اســـت. البتـــه ایـــن موضـــوع 

ـــت. ـــتر اس ـــاران بیش ـــداد بیم ـــا تع ـــر ب ـــی دقیق ت ـــه بررس ـــاز ب نی
ـــون  ـــک خ ـــاف در بان ـــد ن ـــون بن ـــه خ ـــر نمون ـــداد ذخای ـــاره تع ـــی درب ـــر ضراب دکت
ـــد  ـــون بن ـــه خ ـــزار نمون ـــدود ۱۸۰ ه ـــر ح ـــال حاض ـــت: در ح ـــان گف ـــاف روی ـــد ن بن
نـــاف را ذخیـــره کردیـــم کـــه باالتریـــن ظرفیـــت ســـلولی در خاورمیانـــه اســـت و 
ســـاالنه رشـــد ۱۰ تـــا ۱۵ درصـــدی را در تعـــداد نمونه هـــا داریـــم. در ســـال ۱۴۰۰ 
ـــه  ـــم این ک ـــد. علیرغ ـــزوده ش ـــاف اف ـــد ن ـــون بن ـــک خ ـــه بان ـــه ب ـــزار نمون ـــز 22 ه نی
ـــران  ـــا در ای ـــد، ام ـــلولی ش ـــر س ـــش ذخای ـــب کاه ـــا موج ـــا در دنی ـــیوع کرون ـــرایط ش ش
بـــا رشـــد 2۰ درصـــدی در تعـــداد متقاضیـــان ذخیـــره خـــون بنـــد نـــاف مواجـــه 
ــانی  ــا اطاع رسـ ــا ظرفیـــت بیـــش از این هاســـت و بـ ــر مـ ــه نظـ ــه بـ ــم؛ البتـ بودیـ
گســـترده تر و بهبـــود شـــرایط پرداخـــت بـــرای متقاضیـــان، شـــاهد افزایـــش تعـــداد 

ــود. ــم بـ ــا خواهیـ نمونه هـ
ـــدن  ـــم ش ـــه فراه ـــاره ب ـــا اش ـــه و ب ـــان در ادام ـــگاه روی ـــی پژوهش ـــو هیات علم عض
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــت: مجموع ـــگاهی گف ـــگان در جهاددانش ـــوآوری نخب ـــت بوم ن زیس
ـــا در  ـــه ب ـــد ک ـــم کردن ـــرایطی را فراه ـــوان ش ـــای ج ـــری نیروه ـــه بکارگی ـــه ب ـــا توج ب
نظـــر گرفتـــن پیشـــرفت های مختلـــف وارد عرصه هـــای جدیـــد شـــوند. در بحـــث 
ســـلول های بنیـــادی می توانـــم ایـــن را بـــا جدیـــت بگویـــم کـــه مـــا متناســـب بـــا 
ـــلول  ـــوزه س ـــات در ح ـــه خدم ـــه ارای ـــت، در زمین ـــال رخ دادن اس ـــا در ح ـــه در دنی آنچ
درمانـــی و ارایـــه محصـــوالت مشـــتق از ســـلول های بنیـــادی توانســـته ایم قدم هـــای 
ـــده از نیروهـــای  ـــاخت های فراهـــم ش ـــه زیرس ـــه ب ـــرا بـــا توج ـــم زی ـــی را برداری خوب

ـــم. ـــتفاده کنی ـــه اس ـــن زمین ـــوان در ای ـــه و ج نخب

نخستین پاالیشگاه محصوالت زایمانی
دکتــر ضرابــی ادامــه داد: خوشــبختانه ایــده نخســتین پاالیشــگاه محصــوالت 
ــرح  ــت را مط ــر اس ــا بی نظی ــود در دنی ــوع خ ــت در ن ــوان گف ــه می ت ــی را ک زایمان
ــوان  ــه به عن ــوادی ک ــگاه، از م ــن پاالیش ــب ای ــا در قال ــتیم ت ــاش هس ــم و در ت کردی
ــاید  ــم. ش ــاد کنی ــی ایج ــزوده خوب ــت، ارزش اف ــدن اس ــه ش ــال دور ریخت ــه در ح زبال
ــا در حــال حاضــر خــون  ــرآوری اســت. م ــل ف ــن روش قاب بیــش از 3۰ محصــول از ای
بنــد نــاف، بافــت بنــد نــاف و پرده هــای جنینــی را تولیــد می کنیــم و ایــن قابلیــت در 
ــم. از ســوی دیگــر،  ــه ســر می بری ــا در شــرایط تحریمــی ب ــی ایجــاد شــده کــه م زمان
ــوان نیروهــای  ــه دلیــل اســتفاده از ت ــود، ب ــی ب ــًا واردات ــی کــه کام در برخــی کاالهای
ــه  ــت ک ــلول اس ــره س ــای ذخی ــه آن تانک ه ــیدیم. نمون ــازی رس ــه بومی س ــوان ب ج
هیــچ مــدل داخلــی بــرای آن نداشــتیم، امــا ظــرف دو ســال، نخســتین مخــزن ذخیــره 
نیتــروژن بــرای ســلول های بنیــادی و خــون بنــد نــاف را تولیــد کردیــم. بنابرایــن، ایــن 
ــد کشــور را  ــم شــده و می توان ــی فراه ــه جهاددانشــگاهی به خوب زیســت بوم در مجموع

ــای بیشــتر علمــی باشــیم. ــا شــاهد نوآوری ه ــه م ــرد ک ــه ســمتی بب ب
ــری  ــا بیــان این کــه »تاثی ــان ب ــاوری بن یاخته هــای روی ــرکت فن ــل ش مدیرعام
ــه  ــی ک ــه ارتباط ــد ب ــگاهی می گیرن ــوآوری جهاددانش ــت بوم ن ــگاه ها از زیس ــه دانش ک
ــر  ــزود: ه ــود« اف ــوط می ش ــد، مرب ــگاه ها دارن ــا دانش ــگاهی ب ــای جهاددانش مجموعه ه
ــی احصــا شــده و در  ــه به خوب ــای جامع ــوده و نیازه ــر ب ــن ارتباطــات نزدیک ت کجــا ای
ــه  ــش رفت ــکل گرفته و پی ــی ش ــل به خوب ــن تعام ــه ای ــرار گرفت ــگاه ها ق ــار دانش اختی
ــه  اســت. هــر جایــی کــه جهاددانشــگاهی در تشــخیص نیازهــای جامعــه و ارایــه آن ب
ــوزه  ــت. در ح ــوده اس ــر ب ــز مؤث ــگاه ها نی ــا دانش ــل آن ب ــوده، تعام ــق ب ــگاه موف دانش
نابــاروری، کاری کــه در مجموعــه رویــان بــا همــکاری دانشــگاه ها انجــام شــده اســت، 
ــوق تخصــص در  ــود. بخــش قابل توجهــی از نیروهــای ف تربیــت نیروهــای متخصــص ب
حــوزه درمــان نابــاروری در مجموعــه رویــان آمــوزش دیده انــد و وارد مراکــز نابــاروری 

شــدند.
دکتــر ضرابــی بیــان کــرد: در زمینــه ســلول درمانــی نیــز در شــرکت بن یاخته هــای 
رویــان بــر روی بیماری هــای جدیــدی کــه در دنیــا بــا اســتفاده از ســلول های بنیــادی 
اقدامــات درمانــی انجــام می شــود، طرح هایــی را تعریــف کرده ایــم و آن هــا را بــا 
دانشــگاه ها در میــان گذاشــته ایم. به طــور مثــال، طــرح ســلول درمانــی بیمــاران 
فلــج مغــزی یــک همــکاری مشــترک بیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و 
ــم  ــد داری ــا قص ــود و م ــی ب ــه موفق ــت، نمون ــوده اس ــان ب ــای روی ــرکت بن یاخته ه ش
ــگاه  ــکاری دانش ــا هم ــم، SMA  و ام اس )MS(، ب ــه اوتیس ــا ب ــاران مبت ــرای بیم ب

ــم. ــری کنی ــدی را پیگی ــی جدی ــای بالین کارآزمایی ه
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جهادگـران  نهـاد،  ایـن  تشـکیل  سـالگرد  دومیـن  و  چهـل  آسـتانه  در 
جهاددانشـگاهی ۱2 مردادمـاه بـا حضـور در حـرم امـام خمینی)ره(، بـا آرمان های 
انقـاب  معظـم  رهبـر  بـا  و  میثـاق  تجدیـد  اسـامی،  انقـاب  کبیـر  بنیان گـذار 

بسـتند. دوبـاره  بیعـت  اسـامی، 
دکتـر روح اهلل دهقانـی فیروزآبـادی در ایـن مراسـم خطـاب بـه جهادگـران ایـن 
نهـاد گفـت: هرکـس بـه ایـران عزیـز و آرمان هـای انقـاب و رهبـری ارادت دارد 
بایـد دست به دسـت دهـد تـا حرکـت عظیـم جهاددانشـگاهی در گام دوم انقـاب 

اسـامی بسـیار موثرتـر باشـد.
و  ارشـد  مدیـران  معاونـان،  از  بـه همـراه جمعـی  کـه  رییـس جهاددانشـگاهی 
جهادگـران در ایـن مراسـم حضـور داشـت پـس از قرائـت زیاتنامـه، در سـخنانی 
بـا درود بـه روح پرفتـوح امـام خمینـی)ره( کـه احیاگـر اسـام زندگی بخـش بـود 

اسـامی  انقـاب  اصلـی  شـعارهای  از  یکـی  گران قـدر،  شـهدای  روح  همچنیـن  و 
بـه  رسـیدن  گفـت: مسـیر  و  اسـامی« خوانـد  و جمهـوری  آزادی  »اسـتقال،  را 
آزادی می گـذرد.  و  اسـتقال  از  نیـز  واقعـی  اسـامی  نظـام  و  اسـامی  جمهـوری 
همان طـور کـه رهبـر انقـاب فرمـوده انـد، انقـاب اسـامی شـروع حرکـت بـرای 
رسـیدن بـه نظـام واقعـی اسـامی اسـت، نـه لزومـا رسـیدن بـه انقاب اسـامی و 
همگـی تـا ظهـور امـام زمـان )عـج( همچنـان در مسـیر رسـیدن بـه نظام اسـامی 

واقعـی و حکومـت عـدل قـرار داریـم.
سـتون  سـه  ایـن  اصلـی  رکـن  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  جهاددانشـگاهی  رییـس 
)اسـتقال، آزادی و جمهـوری اسـامی( بحـث اسـتقال بـوده و یکـی از مهم تریـن 
اسـتقال هایی که هر کشـور و نظامی بر پایه آن سـوار می شـود اسـتقال در حوزه 
علـم، فرهنـگ، فنـاوری، نـوآوری و زنجیـره ارزش اسـت، گفـت: جهاددانشـگاهی 

تالش این نهاد برای حرکت عظیم در گام دوم انقالب اسالمی؛

تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با 
آرمان های امام)ره( و انقالب اسالمی

به عنـوان یکـی از سـتون های انقـاب بـر خـود وظیفه 
حرکـت  )اسـتقال(  اصـل  ایـن  سـمت  بـه  می دانـد 
کنـد و بـه امیـد روزی کـه کشـور از هـر نظـر در این 
حوزه هـا از تمـام دنیـا مسـتقل باشـد، زیـرا همـکاری، 
همراهـی و کار مشـترک معنـی ای جز اسـتقال ندارد.

این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  فیروزآبـادی  دهقانـی  دکتـر 
مسـیر  اسـتقال،  بـه  رسـیدن  بـرای  دنیـا  تمـام  در 
الزم طـی شـده اسـت و همـه در ایـن راه بـه »ِعـده« 
داشـتند،  نیـاز  مسـیر  کـردن  طـی  بـرای  »ُعـده«  و 
منطقـه  و  جهـان  در  می خواهیـم  کـه  زمانـی  افـزود: 
بـه مرجعیـت علمـی، فناوری و نـوآوری تبدیل شـویم 
و منطـق، علـم و اندیشـه تبدیـل بـه تمـام ارزش هـا و 
ثروت هایـی شـود کـه کشـور بـه آن نیـاز دارد، بایـد 
ایـن مسـیر را برویـم کـه نیـاز اولیـه آن نیـز »ِعـده« 
یعنـی داشـتن نیـروی انسـانی توانمنـد به انـدازه کافی 

امکانـات الزم اسـت. و »ُعـده« یعنـی تجهیـزات و 
مسـابقه  در  کشـور  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
»ِعـده« و »ُعـده« در مقابلـه بـا دشـمنان عقب مانـده 

اسـت، تصریـح کـرد: زیـرا هـم از نظـر »عـده« و هـم 
بخواهیـم  اگـر  بنابرایـن  داریـم؛  کمبـود  »عـده«  از 
چشـمگیری  پیـروزی  کنیـم،  زمین بـازی  ایـن  در 
عـوض  را  زمین بـازی  اینکـه  مگـر  داشـت،  نخواهیـم 
کـرده و بـا داشـته ای کـه مخصـوص انقـاب اسـامی 
اسـت، یعنـی »جهـاد« شـروع کنیـم. اگـر بـه ِعـده و 
ُعـده مفهـوم بلنـد جهـاد کـه همـان حرکـت مجدانه، 
خسـتگی ناپذیِر ایثارگرانـه در مسـیر خـدا اسـت اضافه 
شـود فضـا عـوض شـده و موفقیـت حاصـل می شـود.

رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر این کـه اگـر 
وارد مسـیر بیگانـگان شـویم، کار به جایـی نمی رسـد، 
گفـت: اگـر عنصـر جهـاد که مـورد تاکیـد رهبـر کبیر 
انقـاب و مقـام معظـم رهبـری اسـت بـه ایـن ِعـده و 

ُعـده قلیـل اضافـه شـود پیـروزی قطعی اسـت.
خـود  بـه  افـزود:  فیروزآبـادی  دهقانـی  دکتـر 
و  چهـل  در  جهاددانشـگاهی  در  دوسـتان  همـه  و 
یـادآوری کـرده  نهـاد  ایـن  دومیـن سـالگرد تشـکیل 
و دعـوت می کنـم بـه تـاش خسـتگی ناپذیر مداومـت 

ایثارگرانـه مجدانـه در مسـیر آرمان هـای خـدا و  داِر 
و  می کنـد  کمـک  خـدا  اهلل  انشـا  کـه  انقـاب  مسـیر 

شـد. خواهیـم  موفـق 
جهـاد  وارد  کـه  زمانـی  این کـه  بیـان  بـا  وی 
... کنـار مـی رود و  و  و مقـام  می شـوید دیگـر پسـت 
مـن و تـو مفهومـی نـدارد گفـت: اگر در دفـاع مقدس 
معنـی  بـه  جهـاد  عنصـر  یـک  افتـاد  اتفـاق  پیـروزی 
واقعـی کلمـه وجـود داشـت. در ایـن نهـاد نیـز نیاز به 
عنصـر محبـت، رفاقـت، بـرادری، همدلـی و همراهـی 

یم. ر ا د
رییـس جهاددانشـگاهی خطـاب به جهادگـران این 
نهـاد بیـان کـرد: هرکـس به ایـران عزیـز و آرمان های 
انقـاب و رهبـر انقاب ارادت دارد باید دست به دسـت 
دهـد تـا حرکـت عظیـم جهاددانشـگاهی در گام دوم 

انقاب اسـامی بسـیار موثرتر باشـد.
حضـرت  محضـر  در  کـرد:  اظهـار  پایـان  در  وی 
امـام)ره( و روح مقـدس شـهدا بـا رهبر انقـاب پیمان 
اسـتقال  مسـیر  در  تـوان  تمـام  بـا  کـه  می بندیـم 
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 ایجاد یک سازمان بزرگ و مستقل 
در حوزه تخصصی سرطان توسط 

جهاددانشگاهی
همراهی  با  که  بازدید  این  در  فیروزآبادی  دهقانی  دکتر 
این  منابع  و مدیریت  باصولی معاون پشتیبانی  دکتر مهدی 
اتمسفر صمیمیت و نشاط  با اشاره به وجود  انجام شد  نهاد 
در  رضایت  نشان دهنده  که  مجموعه  این  همکاران  میان  در 
کار است، تصریح کرد: با توجه به توانمندی های ارزشمند و 
ساختار موجود در این پژوهشکده با تبدیل آن به پژوهشگاه 
معتقدم  و  هستم  موافق  جهاددانشگاهی  معتمد  سرطان 
بزرگ و مستقل  ایجاد یک سازمان  قابلیت  ظرفیت موجود، 

در حوزه تخصصی سرطان را داراست.
را  پزشکی در جهاددانشگاهی  علوم  اصلی  وی سه قطب 
بدون  افزود:  و  کرد  عنوان  "معتمد"  و  "ابن سینا"  "رویان"، 
شک پژوهشکده سرطان معتمد در حوزه تخصصی سرطان، 
حوزه  این  اختصاصی  مأموریت  با  قدرتمند  مجموعه ای 
تخصصی در نظر گرفته می شود که باید با ساختاری مستقل 

و مشخص به فعالیت های تخصصی این حوزه نظارت داشته 
باشد.

رییـس جهاددانشـگاهی وجـود برنـد پژوهشـکده معتمد 
و نیروهـای انسـانی متخصـص و متعهـد این مجموعـه را دو 
عنصر بسـیار ارزشـمند برای جهاددانشـگاهی دانست و گفت: 
در ایـن سـاختار بـا ایجـاد جاذبـه بـرای بخـش خصوصـی 
می تـوان به طورجـدی سـازوکار درآمدزایـی و تجاری سـازی 

را توسـعه داد.
 Open( وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اهمیـت نوآوری بـاز
Innovation( و اسـتقبال از همـکاری بـا تمـام فنـاوران 
پژوهشـکده  فعالیت هـای  تخصصـی  حوزه هـای  در  مرتبـط 
سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی، تصریح کـرد: فعالیت-های 
ارزشـمندی به ویـژه در حـوزه ATMP در ایـن پژوهشـکده 
از  بسـیاری  کـردن  اضافـه  بـا  کـه  اسـت  انجـام  حـال  در 
ظرفیت هـای علمـی و دانشـمندان بـزرگ از جمله پروفسـور 
اردشـیر قـوام زاده بـه این مجموعـه می توان مجموعـه نوآور 

مسـتقل بـا آزادی عمـل بـاال پیش رو داشـت.

تشکیل معاونت های چهارگانه نوآوری 
با اولویت پزشکی و سامت در ساختار 

جهاددانشگاهی
با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  جهاددانشگاهی  رییس 
اشاره به ضرورت توجه به فناوری و نوآوری و ایجاد زیست بوم 
و  فناوری  حوزه  در  پژوهش  و  آموزش  کشور،  در  نوآوری 
نوآوری را از مسئولیت های اصلی پژوهشکده سرطان معتمد 

عنوان کرد.
دکتر دهقانی فیروزآبادی با بیان این که فقدان زیست بوم 
نوآوری در کشور کاما محسوس است، ادامه داد: اگر به همه 
و  آموزش  وزارت  آن ها  در  کنیم  نگاه  دنیا  موفق  کشورهای 
پژوهش تشکیل  شده و در هیچ  یک، وزارتخانه یا دستگاهی 
ندارد ولی متأسفانه ما  به عنوان متولی علم و فناوری وجود 
بی ربط ترین عنوان را برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

انتخاب کرده ایم.
رییـس جهاددانشـگاهی خاطرنشـان کـرد: پژوهـش در 
علـم بـه تولیـد مقاله و آمـوزش در علـم به تربیت دانشـمند 

ایجاد سازمان تخصصی سرطان توسط جهاددانشگاهی؛

افتتاح مرکز توسعه فناوری درمان های نوین و 
آزمایشگاه سطح سوم ایمنی زیستی پژوهشکده 

سرطان معتمد
تشکیل  سالگرد  دومین  و  چهل  آستانه  در  فیروزآبادی  دهقانی  دکتر 
این نهاد با حضور در پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی و بازدید 
و   )ATMP( نوین  درمان های  فناوری  توسعه  مرکز  مختلف  بخش های  از 

آزمایشگاه سطح سوم ایمنی زیستی این پژوهشکده را افتتاح کرد.
بـا  جهاددانشـگاهی  رییـس  فیروزآبـادی  دهقانـی  روح اهلل  دکتـر 

حضـور در پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی ضمـن بازدید 
از دپارتمان هـای تحقیقاتـی و بخش هـای مختلـف پژوهشـکده و افتتاح 
مرکز توسـعه فنـاوری درمان هـای نوین )ATMP( و آزمایشـگاه سـطح 
مدیـران  حضـور  بـا  نشسـتی  در  پژوهشـکده  زیسـتی  ایمنـی  سـوم 

کرد. شـرکت  پژوهشـکده 

منجـر می شـود. از تلفیـق چنـد مقاله بـا آزمایـش و مباحث 
کاربـردی هم فنـاوری حاصل می شـود که خروجـی آموزش 

در ایـن حوزه هم تکنیسـین اسـت.
تلفیق چند فناوری  نوآوری، محصول  این که  بیان  با  وی 
است و آموزش و پژوهش در نوآوری هم به ترتیب به تربیت 
کرد:  اظهار  می شود،  منتهی  محصول  ارایه  و  تکنیسین 
و  نداریم  توجه  کلمات  معنایی  بار  به  چندان  ما  متأسفانه 
گاهی به صرف خوش آهنگ بودن ترکیباتی مثل مرکز نوآوری 
و شتاب دهی و ... خلق می کنیم که اگر به معنای این کلمات 

توجه کنیم هیچ ارتباطی با هم ندارند.
دکتـر دهقانی فیروزآبادی با بیان این که جهاددانشـگاهی 
مجموعـه ای اهـل کار بـا امکانـات کـم و بی سـروصدا اسـت، 
ادامـه داد: بـه اعتقاد من موضـوع تبلیغات بایـد به طورجدی 
مـورد توجـه قـرار گیـرد و ایـن موضـوع یکـی از مهم تریـن 

وظایـف جهـاد در دوره جدید اسـت.
 وی بـا اشـاره بـه بازتعریف سـاختار جهاددانشـگاهی در 
دوره ی جدیـد گفـت: در سـاختار جدیـد، سـازمان مرکـزی 
یـک رگاتـور کلی اسـت و معاونت هـای جهاد هـم تغییرات 
اساسـی خواهـد داشـت به طوری کـه در کنـار معاونت هـای 
معاونـت  عنـوان  بـا  معاونـت  چهـار  فنـاوری،  و  پژوهشـی 
و  پزشـکی  »نـوآوری  اجتماعـی«،   – فنـاوری  »نـوآوری 

سـامت«، »نوآوری صنعتـی« و »نوآوری کشـاورزی« ایجاد 
خواهـد شـد کـه بـا توجـه به شـناخته شـده تر بـودن حوزه 
فناورانـه و  پزشـکی و سـامت جهاددانشـگاهی و ماهیـت 
نوآورانه تـر آن، اولویـت فعالیت های نوآوری جهاددانشـگاهی 

بـا معاونـت نـوآوری پزشـکی و سـامت خواهـد بـود.
پروژه  خصوص  در  همچنین  فیروزآبادی  دهقانی  دکتر 
سرطان  پژوهشکده  سرطان  درمانی  جامع  مرکز  راه اندازی 
معتمد در منطقه خاوران تهران، با اعام عاقه مندی نسبت 
در  خصوصی  بخش های  مشارکت  بر  پروژه  این  اجرای  به 
راه اندازی هر چه سرعت تر و پربارتر این مجموعه تاکید کرد.

گفتنی است؛ در این دیدار دکتر رامین صرامی فروشانی 
از  مبسوطی  گزارش  معتمد  سرطان  پژوهشکده  رییس 

فعالیت های پژوهشکده سرطان معتمد ارایه کرد.

افتتاح آزمایشگاه سطح ۳ ایمنی 
زیستی و مرکز ATMP پژوهشکده 

سرطان معتمد
و  گرامیداشت چهل  آستانه  در  و  بازدید  این  با  هم زمان 
دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، آزمایشگاه سطح 3 
ایمنی و مرکز ATMP  زیستی پژوهشکده سرطان معتمد 

جهاددانشگاهی نیز در راستای فعالیت های فناورانه پیشرفته 
تشخیصی و درمانی و توسعه درمان های نوین با هدف انجام 
پروژه های ژن درمانی، سلول درمانی و ویروس درمانی توسط 

دکتر دهقانی فیروزآبادی افتتاح شد.
گفتنـی اسـت؛ نظر بـه فعالیت های گسـترده پژوهشـکده 
درزمینـه ATMP و بـا توجـه بـه سـخنان آیت اهلل رئیسـی، 
مبنـی  جهادگـران  بـا  اخیـر  دیـدار  در  جمهـور،  رییـس 
مجموعـه  در  درمانـی  سـلول  و  ژن درمانـی  اینکـه:"  بـر 
جهاددانشـگاهی بـرای کشـور تولیـد قـدرت کـرده  اسـت"، 
پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی در نظـر دارد 
بـا توجـه بـه توانمندی موجـود، باقدرتـی مضاعـف این مهم 
را در دسـتور کار خـود قـرارداد و به عنـوان یـک مأموریـت 
اختصاصـی در ایـن خصـوص پیشـتاز پروژه هـای فناورانه در 

باشد. کشـور 
فنـاوری  تخصصـی  کمیتـه  دبیرخانـه  حاضـر  حـال  در 
درمـان  بهداشـت  وزارت   ATMP نویـن  درمان هـای 
رییـس  صرامـی  دکتـر  ریاسـت  بـه  پزشـکی،  آمـوزش  و 
ایـن  در  جهاددانشـگاهی  معتمـد  سـرطان  پژوهشـکده 
پژوهشـکده مسـتقر بـوده و جلسـات آن به صـورت هفتگـی 
بـا حضـور نخبـگان این حـوزه از سراسـر سـازمان ها و مراکز 

می شـود. برگـزار  کشـور  علمـی 
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مدیـــر  و  زیست شـــناس  پینتـــرو  البـــرات  دکتـــر 
ـــا  ـــات گابری ـــو هی ـــا، عض ـــات ونزوئ ـــز تحقیق ـــه مرک موسس
ســـرویلیا خیمنـــس و معـــاون رییـــس جمهـــور ونزوئـــا 
ــا  ــاه از فعالیت هـ ــنبه ۱۰ مردادمـ ــراه دوشـ ــات همـ و هیـ
دارویـــی  گیاهـــان  پژوهشـــکده  توانمندی هـــای  و 

ــد. ــد کردنـ ــگاهی بازدیـ جهاددانشـ
ـــا  ـــاون رییـــس جمهـــور ونزوئ ـــرو مع ـــرات پینت ـــر الب دکت
ــکده  ــای پژوهشـ ــا و توانمندی هـ ــد از فعالیت هـ در بازدیـ
ـــا  ـــرد: ونزوئ ـــار ک ـــگاهی اظه ـــی جهاددانش ـــان داروی گیاه
نهمیـــن کشـــور دنیـــا از حیـــث تنـــوع زیســـتی اســـت و 
آمادگـــی داریـــم در حـــوزه گیاهـــان دارویـــی بـــا ایـــن 
نهـــاد همـــکاری داشـــته و از دســـتاوردهای پژوهشـــکده 

گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی اســـتفاده کنیـــم.
ـــو  ـــروز بادک ـــر به ـــور دکت ـــا حض ـــه ب ـــد ک ـــن بازدی در ای
ســـازمان تجاری ســـازی فنـــاوری و اقتصـــاد دانش بنیـــان 
ـــر  ـــرکل دفت ـــرادی مدی ـــی م ـــدس عل ـــگاهی، مهن جهاددانش
همکاری هـــای علمـــی و ارتباطـــات بین الملـــل، مهنـــدس 
مهـــدی عباســـی رییـــس مجتمـــع تحقیقاتـــی شـــهدای 
جهاددانشـــگاهی )هلجـــرد(، دکتـــر مســـعود حبیبـــی رییـــس 
ـــعود  ـــر مس ـــران، دکت ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاهی عل جهاددانش
ـــران،  ـــوم پزشـــکی ته ـــازمان جهاددانشـــگاهی عل ـــی س حبیب
دکتـــر رضـــا غفـــار زادگان رییـــس پژوهشـــکده گیاهـــان 
دارویـــی جهاددانشـــگاهی و مدیـــران ارشـــد پژوهشـــکده 
ـــور  ـــر دو کش ـــای ه ـــا توانمندی ه ـــه ب ـــد، در رابط ـــام ش انج

ـــادل  ـــی تب ـــای گیاه ـــی و داروه ـــان داروی ـــه گیاه در زمین
ـــد. ـــر ش نظ

ــی  ــه معرفـ ــد بـ ــن بازدیـ ــار زادگان در ایـ ــر غفـ دکتـ
ایـــن پژوهشـــکده پرداخـــت و بـــا بیـــان ایـــن کـــه ایـــن 
پژوهشـــکده در ســـه حـــوزه پژوهـــش، آمـــوزش و تولیـــد 
ــه  ــغول بـ ــی مشـ ــای گیاهـ ــی و داروهـ ــان دارویـ گیاهـ
فعالیـــت اســـت، تاکیـــد کـــرد: در ایـــن پژوهشـــکده 
نیازهـــای اساســـی کشـــور در زمینـــه گیاهـــان دارویـــی 
ــع آن  ــه رفـ ــده و بـ ــایی  شـ ــی شناسـ ــای گیاهـ و داروهـ
پرداختـــه می شـــود و در واقـــع هیـــچ امـــری به صـــورت 
ـــاز آن  ـــه نی ـــی ک ـــر در صورت ـــود مگ ـــاز نمی ش ـــش آغ پژوه

ــود. ــخیص داده شـ ــور تشـ در کشـ
وی افـــزود: بـــا تامیـــن نهاده هـــای کشـــاورزی ماننـــد 
بـــذر و نهـــال و همچنیـــن در زمینـــه زیســـت فنـــاوری، 
ـــتند و  ـــراض هس ـــرض انق ـــران در مع ـــه در ای ـــی را ک گیاهان
ـــا از  ـــراض آن ه ـــت از انق ـــده اس ـــدود ش ـــا مح ـــت آن ه کش

طریـــق کشـــت بافـــت جلوگیـــری می کنیـــم.
ــگاهی  ــس جهاددانشـ ــی رییـ ــعود حبیبـ ــر مسـ دکتـ
ـــدواری  ـــراز امی ـــد اب ـــن بازدی ـــران در ای ـــکی ته ـــوم پزش عل
ـــا در  ـــور ونزوئ ـــس جمه ـــاون ریی ـــه مع ـــی ک ـــرد در مدت ک
ـــای  ـــا ظرفیت ه ـــتر ب ـــنایی بیش ـــرایط آش ـــت، ش ـــران اس ای
ـــتر  ـــه بیش ـــر چ ـــکاری ه ـــور و هم ـــگاهی در کش جهاددانش

دو طـــرف فراهـــم شـــود.
ـــرد:  ـــوان ک ـــه عن ـــن جلس ـــرو در ای ـــرات پینت ـــر الب دکت

موضـــوع گیاهـــان دارویـــی بـــه دلیـــل تحریم هایـــی کـــه 
ـــته  ـــت داش ـــش اهمی ـــش از پی ـــتیم بی ـــه هس ـــا آن مواج ب
و اســـتفاده از گیاهـــان دارویـــی در ایـــن شـــرایط بســـیار 

ـــت. ـــت اس ـــز اهمی حای
ــای  ــات و یافته هـ ــه تحقیقـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
محـــدود  دارویـــی  گیاهـــان  زمینـــه  در  کشـــورمان 
ــا  ــه از توانمندی هـ ــرد کـ ــدواری کـ ــار امیـ ــت، اظهـ اسـ
دارویـــی  گیاهـــان  پژوهشـــکده  ظرفیت هـــای  و 
ــان  ــوزه گیاهـ ــعه حـ ــتای توسـ ــگاهی در راسـ جهاددانشـ

ــود. ــتفاده شـ ــا اسـ ــور ونزوئـ ــی کشـ دارویـ
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــا بـ ــات ونزوئـ ــز تحقیقـ ــس مرکـ رییـ
ـــت:  ـــی گف ـــان داروی ـــوزه گیاه ـــور در ح ـــن کش ـــت ای ظرفی
ونزوئـــا نهمیـــن کشـــور دنیـــا از حیـــث تنـــوع زیســـتی 
ــی  ــان دارویـ ــوزه گیاهـ ــم در حـ ــی داریـ ــت و آمادگـ اسـ
بـــا ایـــن نهـــاد همـــکاری داشـــته باشـــیم و تجاربمـــان 
را بـــا ایـــران بـــه اشـــتراک بگذاریـــم و از دســـتاوردهای 
پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی اســـتفاده 

کنیـــم.
الهام بخـــش  بـــه  اشـــاره  بـــا  پینتـــرو  البـــرات 
ــی  ــان دارویـ ــکده گیاهـ ــای پژوهشـ ــودن توانمندی هـ بـ
ـــا  ـــم ب ـــان کـــرد: امیدواری ـــن حـــوزه بی جهاددانشـــگاهی در ای
ـــکده  ـــک پژوهش ـــده ای نزدی ـــما در آین ـــت ش ـــک و حمای کم
ـــم. ـــدازی کنی ـــا راه ان ـــور ونزوئ ـــی را در کش ـــان داروی گیاه

بازدید معاون رییس جمهور ونزوئال از پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی ؛

استفاده از دستاوردهای پژوهشکده گیاهان 
دارویی جهاددانشگاهی در ونزوئال

آنچه رسانه ها در ایام چهل و دومین سالگرد تشکیل 
جهاددانشگاهی منترش کرده اند

در آینه رسانه ها
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ـــزاری  ـــور در خبرگ ـــا حض ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ـــادی ریی ـــی فیروزآب ـــر روح اهلل دهقان ـــگاهی، دکت ـــکیل جهاددانش ـــالگرد تش ـــن س ـــل و دومی ـــتانه چه در آس
ـــرد. ـــو ک ـــدار و گفت وگ ـــزاری دی ـــن خبرگ ـــل ای ـــادری مدیرعام ـــی ن ـــر عل ـــا دکت ـــا( ب ـــامی ایران)ایرن ـــوری اس جمه

ـــرای  ـــگاهی ب ـــای جهاددانش ـــن برنامه ه ـــون آخری ـــانه پیرام ـــن رس ـــگاران ای ـــا خبرن ـــا ب ـــه ایرن ـــد از تحریری ـــی بازدی ـــن ط ـــگاهی همچنی ـــس جهاددانش ریی
ایجـــاد یـــک زیســـت بوم نـــوآوری نخبـــگان ایـــران بـــه گفت وگـــو نشســـت.

وی همچنین در این دیدار از انتظارات برای ایجاد جریان سازی رسانه ای در حوزه مأموریت های جهاددانشگاهی سخن گفت. 

بازدید دکتر دهقانی فیروزآبادی از خبرگزاری ایرنا

انتظار جریان سازی رسانه ای در حوزه 
مأموریت های جهاددانشگاهی
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ـــانه ای  ـــای رس ـــه بازدیده ـــاد و در ادام ـــن نه ـــکیل ای ـــالگرد تش ـــن س ـــل و دومی ـــتانه چه ـــگاهی در آس ـــس جهاددانش ـــادی ریی ـــی فیروزآب ـــر روح اهلل دهقان دکت
ـــرد. ـــو ک ـــدار و گفت وگ ـــزاری دی ـــن خبرگ ـــل ای ـــجاعیان مدیرعام ـــد ش ـــر محم ـــا دکت ـــر ب ـــزاری مه ـــور در خبرگ ـــا حض ب
بازدید از تحریریه و گفت وگوی تفصیلی با خبرنگاران این رسانه از جمله برنامه های این بازدید رییس جهاددانشگاهی بود.

دکتر دهقانی فیروزآبادی در این بازدید از اهمیت ایجاد نوآوری های رسانه ای و حرکت جهاددانشگاهی در این مسیر سخن گفت. 

در بازدید دکتر  دهقانی فیروزآبادی از خبرگزاری مهر تاکید شد؛

توجه جهاددانشگاهی به ایجاد نوآوری های 
رسانه ای
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ـــه  ـــران ب ـــهر ته ـــف ش ـــاط مختل ـــگاهی در نق ـــکیل جهاددانش ـــالگرد تش ـــن س ـــل و دومی ـــت چه ـــات گرامیداش ـــاه، تبلیغ ـــیدن ۱۶ مردام ـــتانه فرارس در آس
ـــت. ـــده اس ـــر درج ش ـــن تصاوی ـــی از آن در ای ـــه بخش ـــد ک ـــش درآم نمای

حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و 
دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
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ـــای  ـــای واحده ـــی روس ـــگاهی و گردهمای ـــکیل جهاددانش ـــالگرد تش ـــن س ـــت چهل و دومی ـــم گرامیداش ـــاه ۱۴۰۱ مراس ـــرداد م ـــنبه ۴ م ـــه ش ـــح روز س صب
ـــگ  ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــگاهی در دانش ـــس جهاددانش ـــادی ریی ـــی فیروزآب ـــر روح اهلل دهقان ـــور دکت ـــا حض ـــگ  ب ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــاد در دانش ـــن نه ـــازمانی ای س

ـــد. ـــزار ش برگ

مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالگرد 
تشکیل جهاددانشگاهی و گردهمایی روسای 

واحدهای سازمانی این نهاد
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صبـــح روز چهارشـــنبه ۵ مردادمـــاه ۱۴۰۱  آیـــت اهلل ســـید ابراهیـــم رئیســـی رییـــس جمهـــور، در آســـتانه چهـــل و دومیـــن ســـالگرد تشـــکیل جهاددانشـــگاهی 
ـــران و  ـــع مدی ـــد و در جم ـــنا ش ـــف آش ـــای مختل ـــوزه ه ـــگاهی در ح ـــای جهاددانش ـــت ه ـــا فعالی ـــک ب ـــاد از نزدی ـــن نه ـــان ای ـــگاه روی ـــور در پژوهش ـــا حض ب

ـــرد.  ـــخنرانی ک ـــاد س ـــن نه ـــگران ای پژوهش

دیدار مدیران و پژوهشگران جهاددانشگاهی 
با رییس جمهور
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محمدعلـــی حلیمـــی، گرافیســـت و طـــراح ایـــن پوســـتر بـــا ارایـــه توضیحاتـــی گفـــت: در طراحـــی ایـــن پوســـتر بـــا اســـتفاده از نمـــاد شـــش ضلعی های 
ـــدی  ـــم و کلی ـــش مه ـــا نق ـــده ت ـــش ش ـــگاهی کوش ـــت جهاددانش ـــا محوری ـــبکه ب ـــن ش ـــترش ای ـــش و گس ـــوآوری و درخش ـــوژی و ن ـــتر تکنول ـــوان بس ـــم به عن منتظ

ـــود. ـــته ش ـــش گذاش ـــه نمای ـــران ب ـــگان ای ـــوآورِی نخب ـــت بوم ن ـــد زیس ـــاء و رش ـــگاهی در ارتق جهاددانش




