


رهبر معظم انقالب اسالمی: 

دستاوردهای پژوهشگاه 
رویان چیز کمیابی بودکه 

این اّتفاق افتاد
ــگان  ــی، نخب ــر علم ــتعدادهای برت ــوان و اس ــگان ج ــر از نخب ــا نف ــدار صده ــاب در دی ــر انق رهب
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــمندان کش ــگان و دانش ــارات نخب ــه هایی از افتخ ــریح گوش ــگاهی در تش دانش
ــگاه  ــتاوردهای پژوهش ــات و دس ــد: تحقیق ــان فرمودن ــگاه روی ــتاوردهای پژوهش ــات و دس تحقیق
ــده، در دنیــا  ــه فقــط در مســئله ی ســلول های بنیــادی، ]بلکــه[ شبیه ســازی حیــوان زن رویــان؛ ن

یــک چیــز کمیابــی بــود، ایــن اتّفــاق افتــاد.

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 27 مهـر: رهبـر معظم انقاب اسـامی در دیـدار صدها نفـر از نخبگان جوان 
و اسـتعدادهای برتـر علمـی، نخبـگان دانشـگاهی را در چهـار دهه اخیـر موجب آبـروی ایران خواندنـد و افزودند: 
همـه بویـژه مسـئوالن و مؤثریـن در فضای کشـور باید نخبـگان علمی را جـزو مهمترین ثروت های کشـور بدانند 
و از آنهـا حمایـت کننـد و نخبـگان نیـز ظرفیت هـا و اسـتعدادهای فـردی خـود را بـه سـرمایه پیشـرفت کشـور 

تبدیـل کنند.
ایشـان با اشـاره به افق روشـن آینده کشـور تاکید کردند: در چهل و سـه سـال اخیر چندین بار از فروپاشـی 
جمهـوری اسـامی حـرف زده انـد امـا پایـداری و اسـتمرار حرکت انقاب نشـان می دهـد این تحلیل غلـط و غیر 

اسـت. واقع بینانه 
رهبـر انقـاب بـا سپاسـگزاری عمیـق از پـروردگار بـه علـت تشـکیل مجـدد جلسـه ی همیشـه شـاداب و 
امیدبخـش بـا نخبـگان بعـد از سـبک شـدن مشـکل کرونـا گفتنـد: مطالبـی کـه نخبـگان مطـرح کردند بسـیار 
خوب و پیشـنهادها نیز درسـت و غالباً عملی بود و نشـان داد بسـیاری از مشـکات، 

مشـکات مدیریتـی بـوده اسـت چـرا کـه راهکارها وجـود دارد.
ایشـان وزیـران حاضـر در جلسـه را به انتقـال و پیگیـری پیشـنهادهای نخبگان 
در هیئـت وزیـران مأمـور کردنـد و افزودند: باید بـا رفتار کریمانه بـا نخبگان به 
عنـوان ثـروت عظیـم ملـی، در مراقبـت از ایـن ثروت تعییـن کننـده و افزایش 

آن، بـه جّد تـاش کنیم.
حضـرت آیـت اهلل خامنه ای، نخبه علمی و دانشـگاه را از ارکان مهم پیشـرفت 
کشـور دانسـتند و افزودنـد: هـر قـدر دانشـگاه تعطیـل و روند فعالیـت علمی 
تخریـب و ناقـص شـود بـرای دشـمن مغتنـم اسـت بـه همیـن علـت نـه 
دیـروز و امـروز بلکـه در مقاطـع مختلـف بـرای توقـف دانشـگاهها تـاش 

کرده انـد.
رهبـر انقـاب همچنیـن دانشـگاه را از بزرگترین موانع سـلطه اسـتکبارخواندند 
عقـب  و  دیگـران  بـر  سـلطه  بـرای  جهـان  گردن کلفـت  قدرت هـای  افزودنـد:  و 
نگـه داشـتن ملـت هـا، از اسـلحه، فریـب و حتـی علـم اسـتفاده می کننـد بنابرایـن 
دانشـگاهی کـه سـطح علـم کشـور را بـاال می بـرد، در حقیقـت مانـع سـلطه دشـمن 

می شـود.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای اسـتعداد طبیعـی و هوش سرشـار، همـت و تاش و 
پشـتکار، و هدایـت و توفیـق الهـی را عناصـر اصلـی تبدیـل یک فرد بـا هوش به 
فـردی نخبـه و ممتـاز و برگزیـده خواندنـد و افزودنـد: البتـه فراهـم بـودن زمینه 

مناسـب، عامـل مهـم به نتیجـه رسـیدن این روند اسـت.
ایشـان فراهـم شـدن زمینـه نخبه پـروری با پیـروزی انقـاب اسـامی را واقعیتی 
مسـلم و تشـکیک ناپذیر خواندنـد و افزودنـد: پـس از انقاب، با توسـعه دانشـگاهها در اقصی نقاط 
کشـور، افزایـش خیره کننـده تعـداد دانشـجویان و اسـتادان و ایجاد پرشـمار پژوهشـگاه و اندیشـکده، 
زمینـه توسـعه علـم و نخبه پـروری فراهـم آمـده و هـدف جمهوری اسـامی یعنی گسـترش دانشـگاه و 

ارتقـای توانایـی علمـی بـه فضل الهی محقق شـده اسـت.
رهبـر انقـاب بـا تاکیـد بـر اینکه دانشـگاهیان مـا اجـازه ندادند کشـور محتـاج غربی هـا بمانـد، گفتند: 
نخبـگان دانشـگاهی مـا بـدون هیچ مبالغـه، موجب آبـروی ایران هسـتند و در هر زمینـه ای دانشـمندان ما ورود 



و تمرکـز کردنـد، تحسـین مجامـع علمی جهـان را برانگیختنـد بنابراین هم بایـد دیگران 
قـدر شـما را بداننـد هـم خودتـان، و من نیاز بسـیار قدردان شـما هسـتم.

بـه  کشـور،   دانشـمندان  و  نخبـگان  افتخـارات  از  گوشـه هایی  تشـریح  در  ایشـان 
تحقیقـات و دسـتاوردهای پژوهشـگاه رویـان در عرصه هایـی همچون سـلول های بنیادی 
و شبیه سـازی حیـوان زنـده، پیشـرفت در بیوشـیمی، پرتـاب و انتقـال ماهـواره بـه فضـا، 
دسـتاوردهای بنیـادی در صنعـت هسـته ای، تولید واکسـن های پیچیده از جمله واکسـن 

کرونـا و پیشـرفت های خیـره کننـده در صنایـع موشـکی و پهپـادی اشـاره کردنـد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا تاکیـد بـر این کـه انسـان های با هـوش که از اسـتعداد 
و علـم خـود در جهـت سـاخت سـاح اتمی و سـاح شـیمیایی و یـا ابزارهای جاسوسـی 
اسـتفاده کرده انـد، نخبـه نیسـتند، افزودنـد: نخبـه آن انسـان صاحب اسـتعداد و پرتاش 

اسـت کـه از هدایـت الهـی بهره گرفته اسـت.
ایشـان در ادامـه موضـوع »انتظـار از نخبـگان« را مطـرح کردند و گفتنـد: از فرد نخبه 
ایـن انتظـار وجـود دارد کـه ظرفیـت شـخصی خـود را تبدیـل بـه ظرفیـت ملـی کنـد و 

توانایی هـای خـود را در جهـت حـل مسـائل کشـور قـرار دهد.
رهبـر انقـاب اسـامی بـا گایـه از برخـی نخبـگان کـه در ایـران رشـد می کننـد اما 
ثمـره ایـن رشـد را بـه خـارج می برنـد و برخـی اوقـات نیـز بـا تبدیـل شـدن بـه پیـچ و 
مهره هـای دشـمن ظرفیـت خـود را در اختیـار آن قـرار می دهنـد، افزودند: نخبـه باید در 
کنـار مـردم خـود بمانـد البتـه مهاجـرت کـردن و درس خوانـدن نخبـه در دانشـگاه های 
برتـر اشـکالی نـدارد امـا بعد از پایـان تحصیات به کشـور برگـردد و توانایی هـای خود را 

بـرای پیشـرفت کشـور به کارگیرد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای تاکیـد کردنـد: نخبگان مـا بایـد در محضر وجـدان خود و 

در محضـر خـدا، این مسـاله را حـل کنند.
ایشـان توقـع دیگـر از نخبـگان را »دچـار غفلـت نشـدن« دانسـتند و گفتنـد: نخبگان 
نبایـد از توانایی هـای خـود غفلـت نکننـد تـا تـاش و حرکـت آنها متوقف نشـود و اسـیر 

سـرگرمی های زیان بـار نشـوند.
رهبر انقاب اسـامی غفلت نکردن از ظرفیت های عظیم و وسـیع کشـور را یکی دیگر 
از الزامـات نخبگـی برشـمردند و افزودند: متأسـفانه اکثر نخبگان از ظرفیت های گسـترده 
کشـور مطلـع نیسـتند و یکـی از کارهـای مهـم معاونـت علمـی ریاسـت جمهوری آشـنا 

کـردن نخبـگان جوان بـا ظرفیت هـا و کارهای بزرگ در دسـت انجام اسـت.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای خاطرنشـان کردنـد: برخـی حتـی ظرفیت هـای بـزرگ 
کشـور را انـکار می کننـد و خواسـتار جمـع آوری ظرفیتـی همچـون صنعـت هسـته ای 
می شـوند و بـه دروغ می گوینـد »دنیـا امـروز از انـرژی و صنعـت هسـته ای رویگـردان 

شـده اسـت«.
ایشـان تأکیـد کردنـد: اگر ما صنعـت هسـته ای را در آن زمانی که آغاز کردیم، شـروع 
نمی کردیـم بایـد ۱۰ سـال بعـد وارد ایـن موضـوع می شـدیم و بعـد از ۳۰ سـال نتیجـه 

می گرفتیـم.
رهبر انقاب اسـامی »غفلت از دشـمن« را از خطرات پیِش روی نخبگان دانسـتند و 
گفتنـد: براسـاس اطاعـات متقن، سـرویس های جاسوسـی بـرای فریب و جـذب نخبگان 
و یـا خـراب کـردن ذهـن آن هـا، در پوشـش مراکـز علمـی، نخبـگان را دعـوت می کنند 
و خـود را نیـز بسـیار مـؤدب و بـا هـوش جـا می زننـد تـا بتواننـد نقشـه خـود را پیـش 

ببرند.
ایشـان در ادامـه در خصـوص انتظـارات از دسـتگاه هـای مسـئول در قبـال نخبـگان 
خاطرنشـان کردنـد: در یـک کلمـه انتظـار اصلـی از دسـتگاهها، حمایـت از نخبـگان بـه 

صـورت عاقانـه، خردمندانـه و بـا توجـه بـه جوانـب گوناگـون اسـت.
رهبـر انقـاب اسـامی افزودنـد: یکـی از مـوارد حمایت این اسـت که نخبـه ای که در 
داخـل درس خوانـده و یـا از خـارج آمـده، در اینجـا اشـتغال متناسـب بـا دانـش خـود و 
همچنیـن امـکان تحقیقـات و ارتبـاط بـا مراکـز علمـی دنیـا را داشـته باشـد و ایـن توقع 

نیسـت. زیادی 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا اشـاره بـه مهاجـرت مجـدد برخـی از نخبگانـی کـه از 
خـارج برگشـته بودنـد، خطـاب بـه مسـئوالن گفتنـد: نبایـد بگذاریـم نخبگان به واسـطه 
برخـی سـنگ اندازی ها یـا برخوردهـای نامناسـب، از دانشـگاه و ادامـه فعالیت در کشـور، 
مأیـوس شـوند و هرچـه در ایـن زمینـه خـرج کنیـم، هزینه نیسـت بلکه سـرمایه گذاری 

ست. ا
رهبـر انقـاب اسـامی بـا تأکید بـر لزوم اصـاح شـاخص ارزیابـی اسـاتید و نخبگان، 
خاطرنشـان کردنـد: اکنـون شـاخص ارزیابـی اسـاتید و نخبگان، تعـداد مقاالت اسـت در 

حالی کـه بایـد موضـوع حـل مسـئله را شـاخص ارتقاء قـرار داد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در بخش پایانی سخنانشـان به یک موضوع اساسـی درباره 

تحلیـل صحیـح مسـائل، تصحیح افق دیـد و حرکت بر مبنـای آن پرداختند.
ایشـان بـا اشـاره بـه تبلیغـات مسـتمر غربی هـا از ابتـدای پیـروزی انقاب تا بـه امروز 
مبنـی بـر رو بـه زوال بـودن جمهـوری اسـامی گفتنـد: آن هـا بـرای ایـن ادعا زمـان هم 
تعییـن می کردنـد و هـر بـار می گفتنـد یـک مـاه دیگـر، یـک سـال دیگـر یـا پنـج سـال 
دیگـر، کار جمهـوری اسـامی تمـام اسـت و عـده ای نیـز در داخـل از سـِر غفلـت یـا 

بدخواهـی ایـن ادعاهـا را ترویـج می کردنـد.
رهبـر انقـاب بـا اشـاره بـه تیتـر یکـی از روزنامه هـا در زمـان حیـات امـام )ره( مبنی 
بـر اینکـه »نظـام در حال فروپاشـی اسـت« و پاسـخ کوبنـده امام کـه »خودتـان در حال 
فروپاشـی هسـتید و نظـام محکـم و مسـتحکم ایسـتاده اسـت« افزودنـد: بعـد از رحلـت 
امـام در سـال ۶۹ عـده ای کـه در بیـن آنها افـراد موّجه و با سـابقه نیز حضور داشـتند در 

اعامیـه ای گفتنـد »نظـام در لبه پرتگاه اسـت«.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای تأکیـد کردند: ما تسـلیم نشـدیم و ایسـتادیم و ان شـاءاهلل 

همچنـان خواهیم ایسـتاد.
ایشـان بـا اشـاره به وجـود دو نظـام تحلیلی در ایـن زمینـه گفتند: یک نظـام تحلیلی 
معتقد اسـت کار و ایسـتادگی در مقابل هنجارهای فراگیر جهانی و قدرتهای برخاسـته از 
ایـن هنجارهـا همچـون آمریـکا، بی فایـده و موجـب از بین رفتن اسـت، این افراد کسـانی 

را هـم کـه تحلیـل دیگری از واقعیـات و جهان دارنـد، متوهم تصـور می کنند.
رهبـر انقـاب اسـامی گفتنـد: امـا تحلیـل دوم و واقع بینانـه بر این اسـاس اسـت که 
مجموعـه واقعیـات را، آن هـم نـه فقط واقعیـات خوب بلکـه واقعیات بد را با هـم می بیند 

و بـر اسـاس آن حرکـت می کند.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای افزودنـد: هرگـز نقـاط ضعـف را انـکار نکرده ایـم و درایـن 
بـاره مـا بیش از همه در جلسـات رمضانِی مسـئوالن نظـام و در جلسـات خصوصی، تذکر 

داده ایـم و بارهـا گفته ایـم کـه عقب هسـتیم.
رهبـر انقـاب افزودند: امـا واقعیت قابل توجه این اسـت که جمهوری اسـامی حرکت 
پـر شـتابی را کـه از انتهـای قافلـه آغـاز کـرده بـود ادامـه داده و امـروز بـه نزدیکی هـای 

جلوی قافله رسـیده اسـت.
ایشـان بـا اشـاره به پیشـرفت های درخشـان کشـور در دانـش و مدیریتهـای گوناگون، 
کوتاهی هایـی  هـم  دولتهـا  و  مسـئوالن  از  بعضـی  و  دارد  وجـود  ضعف هایـی  گفتنـد: 

داشـته اند امـا حرکـت عمومـی بـه سـمت پیشـرفت اسـت.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای خاطرنشـان کردنـد: نـگاه کنید ۴۰ سـال یا 2۰ سـال قبل 
جمهـوری اسـامی کجـا بـود و امروز کجا اسـت بـا همین مقایسـه می تـوان فهمید کدام 

تحلیـل واقع بینانـه اسـت، تحلیـل غربگراها یا تحلیـل انقاب؟
ایشـان جوانـان و نخبـگان با انگیـزه را از بزرگ ترین نشـانه های حرکـت محکم و رو به 
جلـوی انقـاب دانسـتند و افزودنـد: بعد از گذشـت ۴ دهـه از انقاب و انبوه دشـمنی ها و 
تبلیغـات منفـی، وجـود نخبـگان پر شـمار و معتقـد به این راه کـه با جدیـت در حال کار 
و تـاش هسـتند، بهتریـن دلیـل بـرای صحـت تحلیـل انقاب از جهـان و مسـیر صحیح 

پیشـرفت است.
در ابتـدای ایـن دیـدار 7 تـن از نخبـگان جـوان بـه بیـان دیـدگاه هـا و نظـرات خـود 

پرداختند. 
بـر اسـاس اعـام پایـگاه اطـاع رسـانی دفتـر مقـام معظـم رهبـری در ایـن دیـدار 
همچنیـن دکتـر دهقانـی فیروزآبادی سرپرسـت معاونـت علمی و فنـاوری رییس جمهور، 
نهضـت علمـی در کشـور را محصـول گفتمان سـازی و پیگیریهـای جـدی رهبـر انقـاب 
اسـامی در سـالهای گذشـته دانسـت و بـا اشـاره بـه لـزوم رشـد صنایـع دانش بنیـان به 
منظـور تقویـت زنجیـره ارزش گفـت: ایجـاد و احیـاء صنایـع دانش بنیان بر مبنـای قانون 
جهـش تولیـد، همـکاری بـا شـبکه های دانش بنیـان، حمایـت از تولیـد داخلـی فناورانه و 

جلوگیـری از واردات غیرضـروری در دسـتور کار دولـت اسـت.
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گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی 
جهاددانشگاهی

ویژه

■ دکرت مسلمی نائینی رییس جدید  جهاددانشگاهی شد
■ رییس جهاددانشگاهی:

انجام فعالیت های جهاددانشگاهی در جهت رفع نیازهای مردم و 

جامعه

■ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور:
جهاددانشگاهی می تواند موتور محرک نظام نوآوری در کشور باشد

■ اعضای جدید هیات امنای جهاددانشگاهی
 انتخاب شدند
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اباغ مصوبه انتخاب دکتر مسلمی نائینی
 از سوی رییس جمهور

انقـاب  گفتنـی اسـت مصوبـه شـورای عالـی 
فرهنگـی در خصـوص تأییـد انتخاب دکتر حسـن 
مسـلمی نائینی به عنـوان رییس جهاددانشـگاهی، 
رئیسـی  ابراهیم  توسـط حجت االسام والمسـلمین 
رییـس جمهـور و رییـس شـورای عالـی انقـاب 

شـد. اباغ  فرهنگـی 
در این اباغ آمده است:

جهاددانشگاهی  اساسنامه   ۷ ماده  به  استناد  »با 
)مصوبه جلسه ۲۶3 مورخ 1۴ آبان 13۷0 شورای عالی 
انقاب فرهنگی( و به موجب تأیید شورای عالی انقاب 
به عنوان رئیس  نائینی  فرهنگی آقای حسن مسلمی 
جهاددانشگاهی برای مدت سه سال انتخاب می شود.«

گفتنی است به دنبال انتخاب دکتر روح اهلل دهقانی 
معاون  به عنوان  جمهور  رییس  سوی  از  فیروزآبادی 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، 
جلسه  در  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای  اعضای 
را  نائینی  مسلمی  دکتر  صاحیت  خود  ماه  آبان   10

به عنوان رئیس جهاددانشگاهی تائید کردند.

دکتر حسن  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای  اعضای  آبان:   10 روابط عمومی جهاددانشگاهی، 
مسلمی نائینی را به عنوان رییس جهاددانشگاهی انتخاب کردند.

امنای  هیات  جلسه  شصتمین  و  یک صد  در  که  گرفت  انجام  پس ازآن  انتخاب  این 
انقاب  این نهاد به شورای عالی  نامزد گزینه ریاست  نامبرده به عنوان  جهاددانشگاهی 

فرهنگی پیشنهاد شد.
دکتر حسن مسلمی نائینی استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس تهران در رشته مکانیک 
گرایش مهندسی ساخت و تولید است و هم اکنون ریاست دانشکده مهندسی مکانیک 

این دانشگاه را بر عهده دارد.
معاون  و  دهم  دولت  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشجویان  بورس  مدیرکل 

سازمان امور دانشجویان کشور از جمله سوابق اجرای وی به شمار می رود.
مسئولیت امور تبلیغی و انجام فعالیت تحقیقاتی در جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان طی 

سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹ نیز در کارنامه کاری دکتر مسلمی نائینی به چشم می خورد.
مشاور وزیر علوم در امور ایثارگران و عضو کمیته پدافند غیر عامل این وزارتخانه، عضویت 

در هیات ممیز دانشگاه پیام نور، مشاور امور دانشگاهیان استاندار اصفهان، عضو هیات 
مهندسان  انجمن  عضو  ایران،  تولید  و  ساخت  مهندسی  انجمن  رییس  نائب  و  مدیره 
هیئت امنای  عضو  سدید،  صنعتی  گروه  پژوهش  عالی  شورای  عضو  ایران،  مکانیک 
جدید  رییس  سوابق  دیگر  از  و...  آموزش وپرورش  وزارت  جوان  دانش پژوهان  باشگاه 

جهاددانشگاهی است.
از  انتشار بیش  به  تربیت مدرس می توان  این استاد تمام دانشگاه  در سوابق پژوهشی 
۱۴5 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی و همچنین دارا بودن بالغ بر ۱۴۰ مقاله در 
مجات علمی و پژوهشی و علمی ترویجی و انتخاب به عنوان دانشجو، پژوهشگر و رساله 

برتر در دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد.
گفتنی است در سوم خردادماه سال جاری دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی به عنوان 
رییس جهاددانشگاهی انتخاب شده بود که با انتصاب وی به عنوان سرپرست معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری، دکتر مسلمی نائینی سکان دار جدید این نهاد شد.

دکتر مسلمی نائینی رییس جدید  جهاددانشگاهی شد
در جلسه 10 آبان ماه شورای عالی انقالب فرهنگی دکتر حسن مسلمی نائینی به عنوان رییس جدید جهاددانشگاهی انتخاب شد.

ویژه
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی دوشـنبه، 1۶ آبـان: دکتـر 
حسـن مسـلمی نائینـی رییـس جدیـد جهاددانشـگاهی 
در اولیـن روز کاری بـا حضـور در جلسـه هیـات رییسـه 
ایـن نهاد کـه با حضور دکتـر روح اهلل دهقانـی فیروزآبادی 
ریاسـت  اقتصـاد دانش بنیـان  و  فنـاوری  معـاون علمـی، 
جمهـوری و رییـس پیشـین ایـن نهـاد برگزار شـد گفت: 
خوشـحالم بعد از ۳۰ سـال دوبـاره در خدمـت جهادگران 

عزیـز جهاددانشـگاهی هسـتم.
رییس جهاددانشـگاهی در ادامه با اشـاره به جلسـه اش 
بـا رییـس جمهـور گفـت: در ایـن جلسـه رییـس جمهور 
تاکیـد داشـتند کـه جهاددانشـگاهی بایـد در جهـت حل 

مشـکات کشـور و به ویـژه انجـام امـور بـر زمین مانـده ای 
که سـایر دسـتگاه ها سـراغ آن نرفتـه و یا نمی رونـد برود.

بایـد در جهاددانشـگاهی  اینکـه کارهـا  بیـان  بـا  وی 
بـر اسـاس دو ویژگـی دانشـگاهی و جهـادی باشـد گفت: 
امیـدوارم بـا کمـک دوسـتان جهاددانشـگاهی بتوانیم این 

مهـم را بـه سـرانجام برسـانیم.
حمایت هـای  از  تقدیـر  بـا  نائینـی  مسـلمی  دکتـر 
رهبـر انقـاب از جهاددانشـگاهی و بیـان اینکـه ایشـان 
همیشـه از جهادگـر فقیـد مرحـوم کاظمـی آشـتیانی نام 
می برنـد گفـت: همان گونه که دکتـر دهقانـی فیروزآبادی 
نیـز اشـاره کردنـد، امیـدوارم در حوزه هـای دیگـر علـوم 

دسـتاوردهای  بتوانیـم   ... و  مهندسـی  و  فنـی  انسـانی، 
را معرفـی کنیـم. جهاددانشـگاهی 

سـوابق  بـه  اشـاره  بـا  سـخنانش  ادامـه  در  وی 
چـه  گفـت:  جهاددانشـگاهی  بـا  خـود  همکاری هـای 
درزمانـی که ۳۰ سـال پیـش در جهاددانشـگاهی صنعتی 
بـا  گذشـته  سـال های  کـه  درزمانـی  چـه  و  اصفهـان 
جهاددانشـگاهی واحـد تهـران در پـروژه تولیـد لوله هـای 
نفـت همـکاری داشـتم، این نهـاد در امـوری آسـتین باال 

نرفته انـد. آن  سـراغ  دیگـران  کـه  می زنـد 
اینکـه  از  مجـدد  تاکیـد  بـا  جهاددانشـگاهی  رییـس 
بـا  رابطـه  در  انقـاب  بتوانیـم سـخنان رهبـر  امیـدوارم 
قـرار  کار  سـرلوحه  الگـو  به عنـوان  را  جهاددانشـگاهی 
دهیـم گفـت: رئیس جمهـور محتـرم نیـز تاکیـد دارند که 
فعالیت هـای جهاددانشـگاهی بایـد علمـی و کاربردی و در 

جهـت رفـع نیازهـای مـردم و جامعـه انجـام شـود.
وی همچنیـن ابـراز امیـدواری کـرد که حمایـت دکتر 
دهقانـی فیروزآبـادی در معاونت علمی، فنـاوری و اقتصاد 
دانش بنیـان ریاسـت جمهـوری از ایـن نهـاد ادامه داشـته 

باشد.
گفتنـی اسـت، در ایـن مراسـم حکـم انتخـاب دکتـر 
کـه  جهاددانشـگاهی  رییـس  به عنـوان  نائینـی  مسـلمی 
بـه امضـای رییـس جمهـور رسـیده اسـت، توسـط دکتـر 

دهقانـی فیروزآبـادی قرائـت و بـه وی اهـدا شـد.

رییس جهاددانشگاهی:

انجام فعالیت های جهاددانشگاهی 
در جهت رفع نیازهای مردم و جامعه

رییس جهاددانشـگاهی در اولین روز کاری 
فعالیت هـای  تاکیـد کـرد:  نهـاد  ایـن  در 
جهاددانشـگاهی بایـد علمـی و کاربـردی 
و در جهـت رفـع نیازهـای مـردم و جامعه 

. شد با
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، دوشـــنبه ۱۶ 
ــاون  ــادی معـ ــی فیروزآبـ ــر روح اهلل دهقانـ ــان: دکتـ آبـ
علمـــی، فنـــاوری و اقتصـــاد دانش بنیـــان رییـــس 
جمهـــور در جلســـه هیـــات رییســـه جهاددانشـــگاهی 

ــی  ــلمی نائینـ ــن مسـ ــر حسـ ــور دکتـ ــا حضـ ــه بـ کـ
رییـــس جدیـــد ایـــن نهـــاد برگـــزار شـــد از نیـــروی 
ــرمایه  ــمندترین سـ ــوان ارزشـ ــد به عنـ ــانی توانمنـ انسـ

ــرد. ــام بـ ــگاهی نـ جهاددانشـ

ــان  ــاد دانش بنیـ ــاوری و اقتصـ ــی، فنـ ــاون علمـ معـ
ــه  ــور پنج ماهـ ــه حضـ ــاره بـ ــا اشـ ــور بـ رییـــس جمهـ
خـــود در ایـــن نهـــاد و بیـــان اینکـــه حضـــور مفیـــد و 
تمام وقتـــم ۱۰2 روز می شـــود گفـــت: در ایـــن مـــدت 
ـــرژی  ـــرادی پران ـــا اف ـــاه حضـــور در جهاددانشـــگاهی ب کوت
و توانمنـــد جهـــادی مواجـــه شـــدم کـــه ظرفیت هـــای 
زیـــادی بـــرای انجـــام فعالیت هـــای موردنیـــاز جامعـــه 

ـــد. دارن
ـــم  ـــوع را در مراس ـــن موض ـــه ای ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ســـالگرد جهاددانشـــگاهی خدمـــت رییس جمهـــور 
ـــد  ـــدار تاکی ـــزود: در آن دی ـــردم اف ـــاره ک ـــز اش ـــرم نی محت
ــر  ــبه دولتی کمتـ ــی و شـ ــه دولتـ ــه در بدنـ ــردم کـ کـ
ـــگاهی  ـــد جهاددانش ـــه همانن ـــم ک ـــراغ داری ـــادی را س نه
ـــد  ـــم بتوانن ـــات ک ـــات و توقع ـــا امکان ـــند ب ـــته باش توانس

ـــد. ـــت آورن ـــه دس ـــی ب ـــیار بزرگ ـــتاوردهای بس دس
ــان اینکـــه  ــگاهی بابیـ ــابق جهاددانشـ رییـــس سـ
ـــبت بـــه ایـــن  توجـــه مقـــام معظـــم رهبـــری نیـــز نس
ـــدار  ـــاب در دی ـــر انق ـــت: رهب ـــت گف ـــان زد اس ـــاد زب نه
دو هفتـــه پیـــش نخبـــگان نیـــز وقتـــی می خواســـتند 
بـــه دســـتاوردهای کشـــور اشـــاره نماینـــد در اولیـــن 
مثـــال از جهادگـــر فقیـــد مرحـــوم کاظمـــی آشـــتیانی 
نـــام بردنـــد و در ادامـــه تاکیـــد فرمودنـــد کـــه ایـــن 

دســـتاوردها در پژوهشـــگاه رویـــان ادامـــه دارد.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه خدمـــت رییـــس جمهـــور 

معـاون علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان رییس جمهور با اشـاره بـه اینکه سـازوکار جهاددانشـگاهی یکـی از بهینه ترین سـازوکارهای مدیریتی 
در کشـور اسـت گفت: ایـن نهاد می توانـد موتور محـرک نظام نوآوری در کشـور باشـد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور:

جهاددانشگاهی می تواند موتور محرک
نظام نوآوری در کشور باشد
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نیـــز اشـــاره کـــردم کـــه مجموعـــه رویـــان یکـــی از 
ــه  ــت کـ ــگاهی اسـ ــق جهاددانشـ ــای موفـ مجموعه هـ
ـــت  ـــده اس ـــگ ش ـــاب پررن ـــر انق ـــه رهب ـــطه توج به واس
گفـــت: در حوزه هـــای دیگـــر پزشـــکی، مهندســـی و... 
جهاددانشـــگاهی مراکـــزی دارد کـــه اگـــر بـــه همیـــن 
ـــت. ـــان نیس ـــگاه روی ـــر از پژوهش ـــند، کمت ـــدازه نباش ان

دکتـــر دهقانـــی فیروزآبـــادی بـــا بیـــان ایـــن کـــه 
بهینه تریـــن  از  یکـــی  جهاددانشـــگاهی  ســـازوکار 
ســـازوکارهای مدیریتـــی در کشـــور اســـت گفـــت: 
ـــتم  ـــر دو سیس ـــن ه ـــت محاس ـــرده اس ـــعی ک ـــاد س جه
ــار آن از  ــد و کنـ ــته باشـ ــی را داشـ ــی و دولتـ خصوصـ
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــد، به نوع ـــن دو دوری کن ـــب ای معای
ـــه  ـــوده ک ـــی ب ـــی و دولت ـــتم خصوص ـــن سیس ـــی بی راه حل

ــت. ــده اسـ ــه طراحی شـ ــی هنرمندانـ خیلـ
ایـــن مقـــام مســـئول بـــا بیـــان ایـــن کـــه مـــا در 

معاونـــت علمـــی، فنـــاوری و اقتصـــاد دانش بنیـــان 
نیـــز ایـــن موضـــوع را جـــدی پیگیـــری می کنیـــم تـــا 
ـــای  ـــه داد: الگوه ـــود ادام ـــت ش ـــگاهی حمای از جهاددانش
ـــوند  ـــر ش ـــد تکثی ـــگاهی بای ـــدل جهاددانش ـــا م ـــق ب موف
و ایـــن ظرفیـــت در اختیـــار رئیـــس جهاددانشـــگاهی 

اســـت تـــا از ایـــن فرصـــت اســـتفاده کنـــد.
وی در ادامـه ظرفیـت دیگـر ایـن نهـاد را امکانـات و 
تجهیزاتـی دانسـت کـه ظرف ۴2 سـال با زحمـت مدیران 
و اعضـای جهاددانشـگاهی آن هـم بـا سـایق مختلـف در 
ایـن مجموعـه ایجادشـده اسـت؛ امـا به واسـطه پراکندگی 
برخـی از ایـن تجهیـزات و امکانـات در مـواردی از آن هـا 

اسـتفاده و بهره بـرداری الزم نمی شـود.
ـــن تفکـــر  ـــاد از ای ـــا انتق ـــادی ب ـــی فیروزآب ـــر دهقان دکت
ـــاختمان و  ـــه از س ـــور ک ـــی کش ـــران دولت ـــی از مدی برخ
تجهیـــزات به عنـــوان ســـرمایه و عامـــل توســـعه نـــام 

می برنـــد گفـــت: مهم تریـــن و ارزشـــمندترین ســـرمایه 
ـــاد  ـــن نه ـــد ای ـــانی توانمن ـــروی انس ـــگاهی نی جهاددانش
اســـت؛ زیـــرا بایـــد بـــه ایـــن موضـــوع توجـــه داشـــته 
باشـــیم کـــه تجربـــه و نیـــروی انســـانی از ســـاختمان 
ارزش بیشـــتری دارد و توانایی هـــای فکـــری، علمـــی و 

ـــت. ـــازمان اس ـــرمایه س ـــن س ـــا بهتری ـــوی آن ه معن
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه رییـــس جهاددانشـــگاهی 
اختیـــار عمـــل خوبـــی بـــرای اجـــرای طرح هـــا و 
برنامه هایـــش دارد گفـــت: ثـــروت دیگـــر ایـــن نهـــاد 
تشـــکیات و تشـــکیاتی بـــودن آن اســـت و امیـــدوارم 
ـــی و  ـــل جمع ـــای عق ـــر مبن ـــور ب ـــد ام ـــت جدی در مدیری

ســـایق همـــه جهادگـــران دنبـــال شـــود.
ــان  ــاد دانش بنیـ ــاوری و اقتصـ ــی، فنـ ــاون علمـ معـ
رییـــس جمهـــور در پایـــان ســـخنانش بـــا اشـــاره بـــه 
عاقـــه جهادگـــران جهاددانشـــگاهی بـــه رهبـــری، انقـــاب 
ـــه  ـــرف بلک ـــه در ح ـــا ن ـــت: آن ه ـــور گف ـــرفت کش و پیش
ــدی را  ــن عاقه منـ ــود ایـ ــرد خـ ــرون داد عملکـ در بـ

نشـــان می دهنـــد.

تدوین سند »جهاددانشگاهی، موتور محرک 
نظام ملی نوآوری«

ـــر  ـــت دکت ـــر از نشس ـــش دیگ ـــت، در بخ ـــی اس گفتن
ـــود در  ـــات خ ـــه اقدام ـــاره ب ـــا اش ـــادی ب ـــی فیروزآب دهقان
ـــات  ـــا مطالع ـــت: ب ـــگاهی گف ـــور در جهاددانش ـــدت حض م
ــگاهی در  ــد جهاددانشـ ــای هماننـ ــده از نهادهـ انجام شـ
ســـایر کشـــورها ســـند »جهاددانشـــگاهی، موتـــور محـــرک 
ـــوآوری« را طراحـــی و تدویـــن کردیـــم کـــه  نظـــام ملـــی ن

ـــود. ـــاد می ش ـــن نه ـــس ای ـــم رئی ـــخه اول آن تقدی نس
ـــی  ـــام مل ـــک نظ ـــه ی ـــروز ب ـــور ام ـــه داد: کش وی ادام
نـــوآوری نیـــاز دارد و کار معاونـــت علمـــی، فنـــاوری و 
ــام  ــن نظـ ــه ایـ ــت کـ ــن اسـ ــان ایـ ــاد دانش بنیـ اقتصـ
نـــوآوری را در همـــه ارکان کشـــور پیـــاده کنـــد و 
جهاددانشـــگاهی نیـــز می توانـــد موتـــور محـــرک ایـــن 

نظـــام باشـــد. 
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ـــای  ـــان: اعض ـــگاهی، ۲۴ آب ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــه  ـــی در جلس ـــاب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ش
ــی  ــو حقیقـ ــت 3 عضـ ــی صاحیـ ــه بررسـ بـ
ـــه  ـــد ک ـــگاهی پرداختن ـــای جهاددانش هیئت امن
ـــین  ـــر عبدالحس ـــی، دکت ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
شـــاهوردی و دکتـــر کیـــوان مجیـــدزاده کـــه 
ــور  ــن منظـ ــرای ایـ ــاد بـ ــن نهـ ــوی ایـ از سـ
پیشـــنهاد شـــده بودنـــد، مـــورد تأییـــد 
اعضـــای شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی 

قـــرار گرفتنـــد.
دهقانـــی  روح اهلل  دکتـــر  همچنیـــن 
فیروزآبـــادی معـــاون علمـــی، فنـــاوری و 
اقتصـــاد دانش بنیـــان رئیس جمهـــور نیـــز 

به عنـــوان عضـــو حقوقـــی بـــه اعضـــای 
هیئت امنـــای جهاددانشـــگاهی اضافـــه شـــد.
امنـــای  هیـــات  اســـت،  گفتنـــی 
جهاددانشـــگاهی بـــر اســـاس مـــاده چهـــارم 
و پنجـــم اساســـنامه مصـــوب شـــورای عالـــی 
ــی از ارکان  ــوان یکـ ــی به عنـ ــاب فرهنگـ انقـ
به عنوان،"عالی تریـــن  جهاددانشـــگاهی 
ـــناخته  ـــاد ش ـــن نه ـــت گذاری" ای ـــع سیاس مرج

. د می شـــو
ـــا  ـــات امن ـــس هی ـــگاهی ریی ـــس جهاددانش ریی
اســـت، وزرای علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری و 
ـــس  ـــکی، ریی ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم بهداش
نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری در 

دانشـــگاه ها، معـــاون رییـــس جمهـــور و 
رییـــس ســـازمان برنامه وبودجـــه کشـــور، 
ــی  ــاب فرهنگـ ــی انقـ ــورای عالـ ــر شـ دبیـ
ــکیل  ــا را تشـ ــات امنـ ــی هیـ ــای حقوقـ اعضـ
ــاون  ــع معـ ــن جمـ ــه ایـ ــه بـ ــد کـ می دهنـ
علمـــی، فنـــاوری و اقتصـــاد دانش بنیـــان 

ــد. ــه شـ ــز اضافـ ــور نیـ رئیس جمهـ
ـــن دوره  ـــه ای ـــاهوردی ک ـــر ش ـــار دکت در کن
نیـــز در هیـــات امنـــای ایـــن نهـــاد حضـــور 
دارد، پیـــش از ایـــن دکتـــر قرنفلـــی و دکتـــر 
ـــی  ـــای حقیق ـــز اعض ـــز ج ـــخو نی ـــی خوش ایمان

هیـــات امنـــای جهاددانشـــگاهی بودنـــد.

اعضای جدید هیات امنای جهاددانشگاهی
 انتخاب شدند

اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی 3 عضو حقیقی و یک عضو حقوقی هیات امنای جهاددانشگاهی را انتخاب کردند.
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  گزارشی از اخبار افتتاح و راه اندازی مراکز 
  و طرح های جدید جهاددانشگاهی

افتتاح

■ راه اندازی مرکز جامع  سالمت زنان و خانواده با همکاری 
جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی سمنان

■ »مرکز نوآوری و شتاب دهی مددجویان کمیته امداد« 
در جهاددانشگاهی اردبیل افتتاح شد

■  اخبار کوتاه
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افتتاح

راه اندازی مرکز جامع 
سالمت زنان و خانواده 

با همکاری جهاددانشگاهی 
و دانشگاه علوم پزشکی سمنان

رییـــس جهاددانشـــگاهی ســـمنان از راه انـــدازی مرکـــز جامـــع ســـامت زنـــان و 
ـــن  ـــمنان در ای ـــکی س ـــوم پزش ـــگاه عل ـــگاهی و دانش ـــکاری جهاددانش ـــا هم ـــواده ب خان

ـــر داد. ـــتان خب اس

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان، ۲3 مهـــر: علـــی منصفـــی راد بـــا 
ـــم انداز  ـــند چش ـــده در س ـــن ش ـــداف تعیی ـــوب اه ـــت: در چهارچ ـــر گف ـــن خب ـــام ای اع
ـــمنان و  ـــتان س ـــعه اس ـــی توس ـــند مل ـــتی و س ـــن باالدس ـــور و قوانی ـــاله کش بیست س
به منظـــور تحقـــق اهـــداف مشـــترک آموزشـــی، فرهنگـــی و پژوهشـــی و همچنیـــن 
ــتعدادهای  ــوان و اسـ ــری از تـ ــرای بهره گیـ ــکاری بـ ــای همـ ــم آوردن زمینه هـ فراهـ
ــه  ــل تفاهم نامـ ــای متقابـ ــور و همکاری هـ ــداف مذکـ ــترش اهـ ــرای گسـ ــود بـ موجـ
ـــمنان  ـــکی س ـــوم پزش ـــگاه عل ـــمنان و دانش ـــتان س ـــگاهی اس ـــن جهاددانش ـــکاری بی هم

ـــت. ـــده اس ـــد ش منعق
ارتقـــای ســـطح  و  تفاهم نامـــه توســـعه  انعقـــاد  از  ادامـــه داد: هـــدف  وی 
همکاری هـــا بیـــن دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی و جهاددانشـــگاهی ســـمنان در تمـــام 
ـــن  ـــر گرفت ـــا در نظ ـــی ب ـــی و درمان ـــی، فرهنگ ـــی، آموزش ـــی، تحقیقات ـــای علم زمینه ه
تمـــام امکانـــات طرفیـــن اعـــم از نیـــروی انســـانی و اطاعـــات، تجربـــه و تخصـــص 

آنـــان اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ســـمنان اضافـــه کـــرد: همـــکاری در جهـــت راه انـــدازی 
ـــادر  ـــواده، م ـــاوره خان ـــاروری، مش ـــان ناب ـــواده، درم ـــان و خان ـــامت زن ـــع س ـــز جام مرک
ـــگاهی  ـــینا جهاددانش ـــکده ابن س ـــان و پژوهش ـــگاه روی ـــکاری پژوهش ـــا هم ـــودک ب و ک
ـــد  ـــکده معتم ـــکاری پژوهش ـــا هم ـــینه ب ـــرطان س ـــان س ـــخیص و درم ـــن تش و همچنی

ـــت. ـــکاری اس ـــه هم ـــن تفاهم نام ـــم ای ـــای مه ـــه محوره از جمل
ـــگاه  ـــدازی درمان منصفـــی راد بیـــان کـــرد: همـــکاری در جهـــت اخـــذ مجوزهـــا و راه ان
ـــکاری در  ـــن هم ـــمنان و همچنی ـــکی س ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی دانش ـــا هماهنگ ـــاروری ب ناب

جهـــت اخـــذ مجوزهـــا و راه انـــدازی مرکـــز خدمـــات تخصصـــی مهندســـی بافـــت و 
ـــت. ـــه اس ـــن تفاهم نام ـــکاری در ای ـــای هم ـــر بنده ـــز از دیگ ـــت نی ـــگاه دیاب درمان

گفتنـــی اســـت، ایـــن تفاهم نامـــه در جلســـه ای بـــا حضـــور روســـا و معاونـــان 
ـــد. ـــادل ش ـــا و تب ـــمنان امض ـــکی س ـــوم پزش ـــگاه عل ـــتان و دانش ـــگاهی اس جهاددانش

 

■□■

»مرکز نوآوری و شتاب دهی 
مددجویان کمیته امداد« 
در جهاددانشگاهی اردبیل 

افتتاح شد

بـا حضـور معـاون اجرایـی معاونـت اشـتغال و خودکفایی کمیتـه امداد کشـور »مرکز 
نـوآوری و شـتاب دهـی مددجویـان کمیته امـداد اسـتان« در جهاددانشـگاهی اردبیل به 

رسـید. بهره برداری 

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل، ۲۵ مهـر: بـر اسـاس تفاهم نامـه همـکاری بیـن 
کمیتـه امـداد و جهاددانشـگاهی، نخسـتین »مرکـز نـوآوری و شـکوفایی« مددجویـان و 
اعضـای خانـوار تحـت حمایـت بـا هـدف برگـزاری رویدادهـای کارآفرینانـه، کارگاه های 

آموزشـی و مشـاوره های مسـتمر شـغلی بـه بهره بـرداری رسـید.
هدایـت صفـری در ایـن مراسـم با اشـاره بـه این که این مرکـز با گنجایـش 2۰۰۰ نفر 
بـرای آمـوزش مددجویـان تحـت حمایـت کمیتـه امـداد افتتاح شـده اسـت، بیـان کرد: 
افـراد ۱7 تـا ۴5 سـال تحـت حمایـت می تواننـد با حضـور در ایـن مرکـز از آموزش های 

الزم شـغلی بهره مند شـوند.
معـاون اجرایـی معاونـت اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد کشـور بـا بیـان این که 
آمـوزش مددجویـان و جوانـان تحصیـل کـرده به منظـور مهارت هـای اجـرای طرح هـای 
دانش بنیـان یکـی از موضوعـات اصلـی در افتتـاح ایـن مرکز اسـت، افـزود: ارائه مشـاوره 
شـغلی و پشـتیبانی از طرح هـا نیـز از دیگـر فعالیت هـای »مرکـز نـوآوری و شـکوفایی« 

ست. ا
در  سـازمان ها  ظرفیت هـای  از  بهره گیـری  درصـدد  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  صفـری 
از جملـه  توانمندسـازی خانـوار تحـت حمایـت هسـتیم، گفـت: جهاددانشـگاهی  امـر 
سـازمان هایی اسـت کـه تاکنـون بـا ارائـه آموزش هـا و مهارت هـای شـغلی بسـیاری از 

اقشـار آسـیب پذیر را بـه سـمت خودکفایـی سـوق داده اسـت.
وی بـا اعـام این کـه اصلی تریـن دغدغـه ایـن نهـاد توانمندسـازی خانـوار بی بضاعـت 
جامعـه اسـت، بیـان کـرد: گام هـای موثـری در ایـن زمینـه برداشـته شـده اسـت کـه با 
همـکاری و همیاری هـای هرچه بیشـتر دسـتگاه های اجرایـی خواهیم توانسـت به اهداف 

بیشـتری دسـت پیـدا کنیم.

  گزارشی از اخبار افتتاح و راه اندازی مراکز و طرح های 

  جدید جهاددانشگاهی

افتتاح
                    اخبار کوتاه
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دپارتمان مشاوره و آموزش 
کسب وکار در پارک علم و 

فناوری کرمانشاه راه اندازی شد
ــاوری  ــم و فنـ ــارک علـ ــی پـ ــط عمومـ روابـ
ــر  ــان: دکتـ ــاه، ۴ آبـ ــگاهی کرمانشـ جهاددانشـ
ســـیامک آزادی اظهـــار کـــرد: پـــارک علـــم و 
فنـــاوری اســـتان در راســـتای خدمات رســـانی 
بهتـــر بـــه شـــرکت های فنـــاور و دانش بنیـــان 
اســـتان اقـــدام بـــه راه انـــدازی دپارتمـــان 
مشـــاوره و آمـــوزش و کســـب وکار کـــرده 

اســـت.
ـــدان  ـــتا عاقه من ـــن راس ـــه داد: در ای وی ادام
بـــه مشـــاوره کســـب وکار و شـــروع فعالیـــت 
ـــوص  ـــا در خص ـــاوری و ی ـــم و فن ـــارک عل در پ
ــب وکار،  ــعه کسـ ــت و توسـ ــدازی مدیریـ راه انـ
در  کاربـــردی  مهـــارت  و  دانـــش  کســـب 
و  مســـئله  حـــل  کســـب وکار،  مدیریـــت 
چالش هـــای کســـب وکار، کســـب تجربـــه 
ــنایی  ــوص و آشـ ــن خصـ ــاز در ایـ ــورد نیـ مـ
بـــه گرایش هـــای اســـتارت آپی روز دنیـــا 
می تواننـــد بـــه مراجعـــه بـــه ســـایت پـــارک 
ـــه  ـــاه و اطاعی ـــتان کرمانش ـــاوری اس ـــم و فن عل
5۹5 و یـــا تمـــاس بـــا داخلـــی ۰۸۳۳۱۰۳۱ 
ـــن حـــوزه  ـــات ای ـــن اطاع ـــی ۴۱7 از آخری داخل
و دپارتمـــان مشـــاوره و آمـــوزش کســـب وکار 

اطـــاع پیـــدا کنـــد.
فنـــاوری  و  علـــم  پـــارک  رییـــس 
ــرد:  ــح کـ ــاه تصریـ ــگاهی کرمانشـ جهاددانشـ
بســـیاری از ایـــن مشـــاوره ها رایـــگان اســـت 
و همـــه کســـانی کـــه در ایـــن خصـــوص 
تقاضـــای مشـــاوره بـــا متخصصـــان ایـــن 
حـــوزه در اســـتان و کشـــور داشـــته باشـــند، 
می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه پـــارک علـــم و 
فنـــاوری اســـتان دپارتمـــان مشـــاوره از ایـــن 

ــد. ــتفاده کننـ ــات اسـ خدمـ
ـــا  ـــم امســـال ب ـــزود: امیدواری ـــان اف وی در پای
توجـــه بـــه این کـــه به عنـــوان ســـال »تولیـــد 
ــوی  ــن« از سـ ــتغال آفریـ ــان و اشـ دانش بنیـ
ــده،  ــذاری شـ ــری نام گـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
ـــرکت های  ـــه ش ـــود ک ـــم ش ـــت فراه ـــن فرص ای

دانش بنیـــان و فنـــاور اســـتان کرمانشـــاه 
ــند. ــته باشـ ــد قابل توجهـــی را داشـ رشـ

■■■

راه اندازی مرکز »منتا« در 
جهاددانشگاهی ایام

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ایــام، ۹ آبــان: 
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
ــام از  ــگاهی ای ــد از جهاددانش ــام در بازدی ای
ــاون در  ــعه تع ــوآوری توس ــز ن ــدازی مرک راه ان

ــر داد. ــن واحــد خب ای
و  کار  تعـاون،  مدیـرکل  الیاسـی  نورالدیـن 
در  حضـور  بـا  ایـام  اسـتان  اجتماعـی  رفـاه 
جهاددانشـگاهی ایـام ضمـن بازدیـد از فضـای 
فیزیکـی، تجهیـزات و زیرسـاخت های این واحد 
اظهـار کـرد: با توجـه بـه تجـارب و فعالیت های 
جهاددانشـگاهی در زمینـه آمـوزش، کارآفرینی، 
اشـتغال و نـوآوری بـرای خدمات رسـانی بیشـتر 
بـه تعاونی هـا و آشـنایی آن هـا بـا فنـون جدیـد 
بازاریابـی و فـروش و همچنیـن مقولـه نوآوری و 
خاقیـت در آینـده نزدیک مرکز نوآوری توسـعه 
تعـاون ایـران شـعبه ایـام در جهاددانشـگاهی 

واحـد اسـتان ایـام راه انـدازی می شـود.
ـــوزی  ـــت مهارت آم ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش وی ب
توســـعه  حـــوزه  در  به ویـــژه  تعاونی هـــا 
کســـب وکار و حرکـــت به ســـوی دانش بنیانـــی 
ـــه  ـــا" زمین ـــز "منت ـــدازی مرک ـــا راه ان ـــت: ب گف
ـــا  ـــای تعاونی ه ـــوآوری اعض ـــت و ن ـــروز خاقی ب
ـــه  ـــای خاقان ـــرورش ایده ه ـــد و پ ـــتر رش و بس
ــب وکارها  ــن کسـ ــش در ایـ ــای دانـ ــر مبنـ بـ

ــود. ــم می شـ فراهـ
ــی  ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ ــرکل تعـ مدیـ
اســـتان ایـــام فراگیـــری مهارت هایـــی نظیـــر 
ـــول  ـــد محص ـــان، تولی ـــن بی ـــر، ف ـــاط مؤث ارتب
بـــر مبنـــای نیـــاز بـــازار و آشـــنایی اعضـــای 
توســـعه  جدیـــد  فنـــون  بـــا  تعاونی هـــا 
ایـــن  راه انـــدازی  اهـــداف  از  کســـب وکار 
ــی  ــزود: هم افزایـ ــرد و افـ ــوان کـ ــز عنـ مرکـ
ــوزه  ــط در حـ ــای مرتبـ ــتگاه ها و نهادهـ دسـ
تجـــارب  از  بهره گیـــری  و  کســـب وکار 

ــری  ــل مؤثـ ــوزه عامـ ــن حـ ــترک در ایـ مشـ
بـــرای رشـــد و ارتقـــاء تعاونی هـــا و هدایـــت 
آن هـــا بـــه ســـمت دانش بنیانـــی اســـت.

گفتنـــی اســـت، در ایـــن نشســـت رییـــس 
جهاددانشـــگاهی ایـــام نیـــز گزارشـــی از 
واحـــد  ایـــن  ظرفیت هـــای  و  فعالیت هـــا 

ارائـــه کـــرد.

■■■

آغاز بکار تنها موسسه خیریه 
درمان ناباروری کشور در 

جهاددانشگاهی استان مرکزی
ــتان  ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
مرکـــزی، 10 آبـــان: موسســـه خیریـــه درمـــان 
نابـــاروری جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی 
کـــه  زوجینـــی  از  حمایـــت  راســـتای  در 
درصـــدد درمـــان مشـــکل نابـــاروری بـــوده و 
از تمکـــن مالـــی بـــرای تأمیـــن هزینه هـــای 
ــتند  ــوردار نیسـ ــی برخـ ــه درمانـ ــن پروسـ ایـ

ــده اســـت. ــدازی شـ راه انـ
ایـــن موسســـه تنهـــا تشـــکل خیریـــه 
ــت از  ــئله حمایـ ــه مسـ ــت کـ ــور اسـ در کشـ
ـــرار داده  ـــتور کار ق ـــاروری را در دس ـــان ناب درم
ـــوزه  ـــن ح ـــد در ای ـــراد نیازمن ـــوم اف ـــه عم و ب
در ســـطح اســـتان مرکـــزی خدمـــات ارائـــه 

خواهـــد کـــرد.
ـــن  ـــل ای ـــی مدیرعام ـــد طالب ـــه محم ـــه گفت ب
ـــارور  ـــن ناب ـــی زوجی ـــای حمایت ـــه، نیازه موسس
فقـــط بـــه درمـــان محـــدود نمی شـــود و 
ــاروری و  ــان نابـ ــل و پـــس از درمـ ــراد قبـ افـ
ــتند،  ــت هسـ ــد حمایـ ــد نیازمنـ ــد فرزنـ تولـ
ــان  ــای درمـ ــیاری از هزینه هـ ــی بسـ از طرفـ
نابـــاروری مثـــل اهـــدای تخمـــک و اســـتفاده 
از رحـــم جایگزیـــن کـــه بســـیار باالســـت در 
ـــیار  ـــه بس ـــوند و هزین ـــده نمی ش ـــه گنجان بیم
ـــن  ـــت ای ـــن اســـاس فعالی ـــر ای ـــد، ب ـــادی دارن زی
ــای  ــع چالش هـ ــه رفـ ــد بـ ــه می توانـ موسسـ
ـــا  ـــاروری ب ـــان ناب ـــان درم ـــه متقاضی ـــی ک مال

آن مواجـــه هســـتند، کمـــک کنـــد.

                    اخبار کوتاه
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 راه اندازی کلینیک 

اندومتریوز  در مجتمع درمانی 
جهاددانشگاهی
 استان مرکزی

ــتان  ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــر  ــی مدیـ ــد طالبـ ــان: محمـ ــزی، 1۵ آبـ مرکـ
مرکـــز درمـــان نابـــاروری جهاددانشـــگاهی 
اســـتان مرکـــزی در ایـــن بـــاره، گفـــت: 
ــی  ــث درمانـ ــا در بحـ ــی مـ ــت اصلـ مأموریـ
ایـــن اســـت کـــه در ایـــن مجتمـــع درمانـــی 
ـــاروری  ـــان ناب ـــیر درم ـــه در مس ـــی ک ـــر مانع ه
ـــات الزم برطـــرف  ـــه خدم ـــا ارائ ـــود دارد را ب وج
کنیـــم و زوجیـــن در اســـتان بتواننـــد تمـــام 
ــتان  ــن اسـ ــی را در همیـ ــای درمانـ فرآیندهـ

انجـــام دهنـــد.
ــه در  ــکاتی کـ ــی از مشـ ــزود: یکـ وی افـ
ـــوز  ـــاری اندومتری ـــت بیم ـــل اس ـــاروری دخی ناب
اســـت کـــه هزینـــه باالیـــی دارد و بیمـــاران 
ـــد.  ـــران برون ـــه ته ـــد ب ـــان مجبورن ـــرای درم ب
تنهـــا مرکـــزی کـــه در کشـــور فراینـــد 
مرکـــز  می دهـــد  انجـــام  را  اندومتریـــوز 
ابن ســـینا در تهـــران اســـت و مـــا بـــرای 
اینکـــه بتوانیـــم ایـــن کار را در اراک انجـــام 
ــز  ــن مرکـ ــا ایـ ــه بـ ــک تفاهم نامـ ــم یـ دهیـ
ـــا را  ـــن فرآینده ـــم ای ـــا بتوانی ـــم ت ـــا کردی امض
ــینا در  ــز ابن سـ ــعبه ای از مرکـ ــب شـ در قالـ

ــم. ــام دهیـ اراک انجـ
ــان  ــرد: از ابتـــدای آبـ طالبـــی تصریـــح کـ
مـــاه در مرکـــز درمانـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــاری  ـــخیص بیم ـــت و تش ـــل ویزی ـــتان مراح اس
ـــان  ـــه درم ـــذران ادام ـــرای گ ـــار ب ـــام و بیم انج
بـــه مرکـــز ابن ســـینا در تهـــران معرفـــی 
می شـــود ولـــی ظـــرف ۳ مـــاه آتـــی، کلیـــه 
ـــه  ـــوز از جمل ـــه اندومتری ـــوط ب ـــای مرب فرآینده
ـــد  ـــام خواه ـــی الزم، در اراک انج ـــال جراح اعم

ـــد. ش
وی اظهـــار کـــرد: تمامـــی فرایندهـــای 
ـــارت  ـــوز و نظ ـــا مج ـــوز ب ـــه اندومتزی ـــوط ب مرب
از  و  می شـــود  انجـــام  ابن ســـینا  مرکـــز 
ـــه  ـــر را ب ـــدود ۱۰ نف ـــون ح ـــان تاکن ـــدای آب ابت

ــم. ــاع داده ایـ ــینا ارجـ ــز ابن سـ مرکـ

پروژه بهینه سازی
 کیفیت و افزایش طول عمر 
باتری های »سرب-کربن« 

پیشرفته کلید خورد
روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
پـــروژه  مجـــری  آبـــان:   1۶ تهـــران، 
»بهینه ســـازی کیفیـــت و افزایـــش طـــول 
ـــرفته«،  ـــرب-کربن« پیش ـــای »س ـــر باتری ه عم
ــر منفـــی  ــازی خمیـ ــروژه بهینه سـ گفـــت: پـ
مـــورد اســـتفاده در باتری هـــای ایســـتا نظیـــر 
باتری هـــای خـــودرو، باتری هـــای مصرفـــی 
ــا  ــی و ... بـ ـــز مخابراتـ ــا و مراک در نیروگاه هـ
ـــن  ـــر ای ـــول عم ـــت و ط ـــش کیفی ـــدف افزای ه
ـــگاهی  ـــازمان جهاددانش ـــا در س ـــل باتری ه قبی

تهـــران انجـــام می شـــود.
مجــری  قاســمی  محمدهــادی  دکتــر 
و  کیفیــت  »بهینه ســازی  تحقیقاتــی  طــرح 
افزایــش طــول عمــر باتری هــای »ســرب-

ــرد:  ــار ک ــاره اظه ــرفته«، در این ب ــن« پیش کرب
پیشــینه ای  اســید«   - »ســرب  باتری هــای 
و  دارنــد  انــرژی  ذخیره ســازی  در  طوالنــی 
ــف گســترده ای از  ــرای طی ــا را ب ــوان آن ه می ت

کاربردهــا اســتفاده کــرد.
ــت گســتردگی  ــه عل ــه ب ــان این ک ــا بی وی ب
ــات  ــری، تحقیق ــوع بات ــن ن ــرف ای ــوع مص و تن
ــن  ــت ای ــش کیفی ــرای افزای ــا ب ــی در دنی فراوان
باتری هــا در حــال انجــام اســت، ادامــه داد: 
ــی در  ــابقه طوالن ــم س ــی ه ــرکت های ایران ش
تولیــد ایــن نــوع باتــری دارنــد و ســرمایه گذاری 
خوبــی بــرای ارتقــای کیفیــت محصــوالت خــود 

ــد. ــام می دهن انج

این پروژه در قالب یک قرارداد تحقیقاتی 
با کارفرمای ایرانی انجام می شود

دکتــر قاســمی بــا بیــان این کــه ایــن پــروژه 
در قالــب یــک قــرارداد تحقیقاتــی بــا کارفرمــای 
ایرانــی انجــام می شــود، افــزود: نتیجــه اجــرای 
ــاوری  ــه فن ــی، دســتیابی ب ــن طــرح تحقیقات ای
ــرب - کربــن« و افزایــش  تولیــد باتــری »س
ــتفاده از  ــا اس ــری ب ــی بات ــر منف ــت خمی کیفی

ــود. ترکیبــات ویــژه کربنــی خواهــد ب
عضــو هیــات علمــی جهاددانشــگاهی کاهــش 

مشــکل ســولفاته شــدن باتری هــا را از مزایــای 
و  برشــمرد  کربــن«   - »ســرب  باتری هــای 
ــولفاته  ــش مشــکل س ــا کاه ــع ی ــا رف ــزود: ب اف
اســید«،   - »ســرب  باتری هــای  در  شــدن 
ــش  ــدت افزای ــا به ش ــن باتری ه ــر ای ــول عم ط

می یابــد.
ــان  ــا بی ــی ب ــرح تحقیقات ــن ط ــری ای مج
اســیدی«   - »ســرب  باتری هــای  این کــه 
جهانــی  بــزرگ  تامین کننده هــای  توســط 
عرضــه می شــوند و بیشــترین ســهم بــازار را در 
ــای  ــرژی و باتری ه ــره ان ــزات ذخی ــان تجهی می
ــر  ــروش و از نظ ــر ارزش ف ــارژ از نظ ــل ش قاب
تولیــد مــگاوات ســاعت دارنــد، خاطرنشــان 
کــرد: در حــال حاضــر بــازار جهانــی باتری هــای 
خــودرو بالــغ بــر 25 میلیــارد دالر و بــرای 
ــارد دالر  ــدود ۱۰ میلی ــی ح ــای صنعت باتری ه

ــت. ــال اس در س
وی افــزود: مزایایــی از قبیــل متمرکــز و 
ــت،  ــتقرار راح ــتفاده و اس ــودن، اس ــرده ب فش
بــرای  فــوری  پاســخ  و  بــودن  اقتصــادی 
ــتفاده از  ــری، اس ــا بات ــرژی ب ــروج ان ورود و خ
ــترش  ــیدی« را گس ــرب - اس ــای »س باتری ه

داده و بــازار آن رو بــه رشــد اســت.
دکتــر قاســمی در ادامــه توضیــح داد: اکثــر 
ــتا  ــای ایس ــرای کاربرده ــی ب ــای صنعت باتری ه
بــرق  منبــع  یــک  تــا  می شــوند  اســتفاده 
ایمــن بــرای تجهیــزات حســاس و حیاتــی 
ــبکه های داده  ــی، ش ــزات مخابرات ــر تجهی نظی
ــداوم  ــه ت ــی ک و محــدوده بزرگــی از کاربردهای
ــرق در آن هــا ضــروری اســت، فراهــم  تأمیــن ب

ــد. کنن
»بهینه ســـازی خمیـــر  طـــرح  مجـــری 
منفـــی باتـــری، بـــرای افزایـــش طـــول عمـــر 
ـــخنانش  ـــری از س ـــش دیگ ـــت«، در بخ و کیفی
ـــرق  ـــد ب ـــت تولی ـــه ظرفی ـــر چ ـــح داد: ه توضی
ـــرژی  ـــر ان ـــر نظی ـــد پذی ـــرژی تجدی ـــع ان از مناب
ـــرژی  ـــرژی خورشـــیدی، ان ـــاد، ان ـــرژی ب ـــی، ان آب
بیشـــتر  زیســـت توده  انـــرژی  و  گرمایـــی 
می شـــود، نیـــاز بـــه ذخیره ســـازی انـــرژی در 
ـــده ای  ـــرز فزاین ـــه ط ـــم ب ـــرق ه ـــبکه های ب ش
بـــه یـــک مقولـــه مهـــم تبدیـــل می شـــود و 
بایـــد متناســـب بـــا نیـــاز صنایـــع در جهـــت 
باتری هـــا  کیفیـــت  و  کارایـــی  افزایـــش 

تحقیقـــات بیشـــتری انجـــام شـــود.
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آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران 
جهاددانشگاهی

تازه

■ رومنایی از آخرین فناوری های »خون بندناف« در رویان؛
تلفیق فناوری های پزشکی و مهندسی توسط جهاددانشگاهی

■ تولد »یاقوت«؛ نخستین گاومیش نژاد ممتاز به روش آی وی 
اف در پژوهشگاه ابن سینا

■ تأسیس نخستین مرکز درمان های نوین و پیوند سلول های 
بنیادی در کربالی معلی

■ عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در 
لیست دو درصد برتر پژوهشگران پر استناد جهان

■ اجرای ۲ طرح فناورانه در زمینه تولید ترکیبات اولیه دارویی 
در آذربایجان غربی

■ توسعه فناوری اپتوژنتیک برای کاربرد درترمیم بافت 
استخوانی

■ اخبار کوتاه
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روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، ۲۵ آبــان: همزمــان 
ــاف«  ــون بندن ــی »خ ــت روز جهان ــن گرامیداش ــا آیی ب
و پاسداشــت خدمــات پزشــکان و پیشــگامان عرصــه 
از  رونمایــی  مراســم  بنیــادی،  ســلول های  علــوم 

ــه  ــن یاخت ــای ب ــد شــرکت فناوری ه ــتاوردهای جدی دس
رویــان بــا حضــور دکتــر حســن مســلمی نائینــی 
اســام پناه  مهــدی  دکتــر  جهاددانشــگاهی،  رییــس 
ملــی  ســازمان  رییــس  و  جمهــور  رییــس  معــاون 

اســتاندارد ایــران، دکتــر امیرعلــی حمیدیــه دبیــر ســتاد 
ــر  ــادی، دکت ــلول های بنی ــاوری س ــوم و فن ــعه عل توس
ــان و  ــگاه روی ــس پژوهش ــاهوردی ریی ــین ش عبدالحس
دکتــر مرتضــی ضرابــی مدیرعامــل شــرکت فنــاوری بــن 

یاخته هــای رویــان برگــزار شــد.
ــان  ــا بی ــم ب ــن مراس ــگاهی در ای ــس جهاددانش ریی
رهبــر  این کــه  از  غبطــه می خــورم  اینکــه همــواره 
ــان و  ــگاه روی ــگان از پژوهش ــا نخب ــدار ب ــاب در دی انق
ــتیانی در  ــی آش ــوم کاظم ــاد مرح ــه زنده ی ــی ک اقدامات
ــت:  ــد، گف ــاد می کنن ــد، ی ــن پژوهشــگاه انجــام داده ان ای
ــورمان  ــادی در کش ــلول های بنی ــوزه س ــات در ح تحقیق
ــه  ــته و زمین ــیاری داش ــد بس ــر رش ــال های اخی در س
ــاران  ــرای بیم ــلول ها را ب ــن س ــی از ای ــتفاده درمان اس
مختلــف کــه بعضــاً صعب العــاج هســتند فراهــم کــرده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســلول درمانــی به عنــوان 
ــد و  ــاب می آی ــکی به حس ــای پزش ــول در دنی ــک تح ی
پیشــرفت های صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه نویدبخــش 
آینــده درخشــان در حــوزه پزشــکی بازســاختی خواهــد 
ــع و  ــات به موق ــا اقدام ــبختانه ب ــرد: خوش ــد ک ــود تأکی ب
ــگاهی  ــان جهاددانش ــگاه روی ــه در پژوهش ــی ک تاش های
بــه همــت مرحــوم کاظمــی آشــتیانی و همکارانــش 
انجام شــده اســت کــه در حــال حاضــر نیــز ادامــه دارد، 
ــره کشــورهای پیشــرو  ــران در زم ــوری اســامی ای جمه

بـه مناسـبت روز جهانـی »خون بندناف« با حضور رییس جهاددانشـگاهی در پژوهشـگاه رویان از آخرین دسـتاوردهای شـرکت فنـاوری بن یاخته های 
رویان رونمایی شـد.

رونمایی از آخرین فناوری های »خون بندناف« در رویان؛

تلفیق فناوری های پزشکی و مهندسی
توسط جهاددانشگاهی

 آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران جهاددانشگاهی

تازه
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ــادی قرارگرفتــه اســت. در حــوزه دانــش ســلول های بنی
دکتــر مســلمی نائینــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
در  رویــان  پژوهشــگاه  در  تاکنــون  کــه  تاش هایــی 
جهــت دســتیابی بــه چرخــه کامــل دانــش فنــی 
ــت  ــتودنی اس ــه، س ــورت گرفت ــادی ص ــلول های بنی س
ــرای  ــداری و ب ــتحصال و نگه ــازی، اس ــه داد: جداس ادام
ــن پژوهشــگاه  ــادی در ای ــی ســلول های بنی مــدت طوالن

اســت. انجام شــده 
ــد  ــان می ده ــی ها نش ــه بررس ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
از  سرشــار  نــاف  خون بنــد  در  موجــود  ســلول هایی 
کــه  اســت  خون ســاز  نــوع  از  بنیــادی  ســلول های 
ــان بســیاری از بیماری هــا خصوصــاً  ــرای درم ــد ب می توان
ــزود:  ــرد اف ــرار گی ــتفاده ق ــی مورداس ــای خون بیماری ه
ــی  ــه بیولوژیک ــک زبال ــوان ی ــلول ها به عن ــن س ــا ای ام
ــک  ــه بان ــد ک ــه می ش ــوزاد دور انداخت ــد ن ــد از تول بع
ــم  ــر مه ــن ام ــرای همی ــز ب ــان نی ــاف روی ــد ن ــون بن خ
ــه ۱۹۰  ــک ب شــکل گرفته اســت و در حــال حاضــر نزدی
ــت. ــده اس ــاف در آن ذخیره ش ــد ن ــه خون بن ــزار نمون ه

ــن  ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی ــس جهاددانشــگاهی ب ریی
مرکــز امــکان فــراوری از ســایر محصــوالت زایمانــی نیــز 
فراهم شــده اســت ادامــه داد: خون بنــد نــاف، پــرده 

ــود دارد  ــت وج ــی در جف ــلول های مختلف ــی و س جنین
ــوالت  ــوان محص ــکی به عن ــوزه پزش ــی در ح ــه همگ ک
به حســاب  درمــان  در  قابل اســتفاده  و  ارزشــمند 
نــاف  خون بنــد  کــه  اســت  گفته شــده  و  می آینــد 
ــوب  ــدان محس ــامتی فرزن ــداز س ــک پس ان ــوان ی به عن

می شــود.
ــلول های  ــوزه س ــرفت در ح ــه پیش ــان اینک ــا بی وی ب
بنیــادی و توســعه کار آزمایــی هــای بالینی آینده روشــنی 
ــرار  ــاختی ق ــکی بازس ــوزه پزش ــا در ح ــش روی م را پی
ــت آمده  ــه به دس ــدا باتجرب ــد خ ــه امی ــت: ب ــد گف می ده
ــف  ــای مختل ــم در حوزه ه ــان بتوانی ــگاه روی در پژوهش
فعالیــت  زمینه هــای  و ســایر  مهندســی، کشــاورزی 
ــم. ــدازی کنی ــر راه ان ــان دیگ ــا روی جهاددانشــگاهی ده ه

تلفیــق فناوری هــای پزشــکی و مهندســی توســط 
جهاددانشــگاهی

دکتــر حمیدیــه نیــز در ایــن مراســم بــا تشــبیه جریان 
علــم و فنــاوری کشــور بــه یــک قطــار، از جهاددانشــگاهی 
ــرد و گفــت: اگــر  ــام ب به عنــوان لوکوموتیــو ایــن قطــار ن
ــک انگشــتر در  ــد ی ــز همانن خــود جهاددانشــگاهی را نی

نظرگیریــم، نگیــن آن پژوهشــگاه رویــان اســت.
وی بــا تقدیــر از فعالیت هــای پژوهشــگاه رویــان 

ادامــه داد: هم اکنــون فعالیت هــای رویــان در زمانــی 
قرارگرفتــه کــه بایــد صــادرات داشــته باشــد، زیــرا تولیــد 
ــه  ــی رود ک ــمتی م ــه س ــان ب ــدن انس ــی ب ــات یدک قطع

ــد داشــت. ــی خواه ــازار مهم ب
ــلول های  ــاوری س ــوم و فن ــعه عل ــتاد توس ــر س دبی
ــته  ــادی یک رش ــلول بنی ــه س ــن ک ــان ای ــا بی ــادی ب بنی
فنــاوری  ایــن  کــرد:  تأکیــد  اســت،  بین رشــته ای 
شانه به شــانه مهندســی و بیولــوژی اســت و ضــروری 
اســت تیــم مهندســی قــوی در رویــان شــکل گیــرد؛ زیــرا 
تــا چنــد وقــت دیگــر قــرار اســت تصادفــات رانندگــی بــا 
ــرگ  ــوارد م ــود و م ــم ش ــا ک ــازی خودروه ــمند س هوش
مغــزی کاهــش یابــد. در ادامــه آن کبــد، کلیــه اعضــای 
ــوند. ــاخته ش ــا س ــد این ه ــود و بای ــم می ش ــدی ک پیون

دکتــر حمیدیــه بــا تاکیــد بــر ایــن کــه کمــا ایــن کــه 
تولیــد اعضــای یدکــی شــروع شــده اســت، گفــت: ایــن 
ــه  ــت، بلک ــلولی نیس ــه س ــوم پای ــکان عل ــط پزش کار فق
ــف  ــته های مختل ــه در رش ــانی دارد ک ــه مهندس ــاز ب نی
هســتند تــا بتواننــد بــا بایــو پرینترهــای ســه بعدی کار و 

ــد. ــش ببرن ــا را پی پروژه ه
ــن کــه نمی توانیــم خــط و خطوطــی  ــان ای ــا بی وی ب
ــان مشــترک ایجــاد  بیــن علــوم بکشــیم و بایــد یــک زب
ــای پزشــکی و مهندســی  ــق فناوری ه ــزود: تلفی شــود اف
توســط جهاددانشــگاهی به خوبــی انجــام گرفتــه اســت و 

بایــد ایــن امــور حمایــت شــود.
وی بــا اشــاره بــه پاالیشــگاه ضایعــات زایمانــی گفــت: 
هــر چیــزی کــه خــدا آفریــده دورانداختنــی نیســت؛ ۳7 

محصــول از ایــن ضایعــات قابــل تولیــد اســت.

بانک بند خون رویان در منطقه نمونه است
ــگاه  ــس پژوهش ــاهوردی ریی ــین ش ــر عبدالحس دکت
ــد  ــون بن ــک خ ــت: بان ــم گف ــن مراس ــز در ای ــان نی روی
ــا  ــک خصوصــی و ب ــه شــکل بان ــدا ب ــان در ابت ــاف روی ن
ــروز  ــا ام ــت، ام ــکل گرف ــان ش ــون توم ــدود 5۰ میلی ح
به صــورت بانــک عمومــی و خصوصــی اداره می شــود.

عضــو هیــات امنــای جهاددانشــگاهی ادامــه داد: ایــن 
ــت و  ــی اس ــرمایه مل ــک س ــوان ی ــروز به عن ــه ام موسس
از کشــورهای منطقــه و حتــی ایرانیــان خــارج از کشــور 

ــد. ــه می کنن ــاف مراجع ــد ن ــداری خــون بن ــرای نگه ب
ــک بنــد خــون  ــا بیــان اینکــه بان دکتــر شــاهوردی ب
رویــان در منطقــه نمونــه اســت ادامــه داد: هــدف مــا ایــن 
اســت کــه امیــد را در بیمــاران زنــده نگه داریــم و بــرای 
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ــل  ــن نس ــم؛ همچنی ــی برداری ــا قدم ــش آالم آن ه کاه
ــای  ــد کاره ــور می توانن ــه در کش ــد ک ــز بدانن ــوان نی ج

ــد. ارزشــمندی انجــام دهن

ذخیره 1۹0 هزار نمونه
 در بانک خون بند ناف رویان

دکتـر ضرابـی نیز در این مراسـم با اشـاره بـه تاریخچه 
شـکل گیـری شـرکت فنـاوری بـن یاخته هـای رویـان و 
بیـان اینکـه ایـن شـرکت بـا همـت مرحـوم دکتر سـعید 
کاظمـی آشـتیانی شـروع به کار کـرد گفـت: هم اکنون در 
بانـک خصوصـی خـون بند ناف رویـان ۱۸5 هـزار و بانک 
عمومـی پنـج هـزار و ۱۰۰ نمونـه ذخیره شـده اسـت و از 
ایـن نظـر بزرگ تریـن بانـک خـون هیبریـد در خاورمیانه 

. هستیم
وی بـا بیـان ایـن کـه خـون بنـد نـاف ۸۰ تـا 2۰۰ 
در  زایمـان  هنـگام  بـه  می توانـد  کـه  اسـت  میلی لیتـر 
تأکیـد  فرصـت پنج تـا هفت دقیقـه ای جمـع آوری شـود، 
کـرد: ایـن نمونه هـا بعـد از جمـع آوری به بانک خـون بند 
نـاف منتقـل و در تانک های آبـی نیتروژن مایـع نگهداری 

می شـود.
رویـان  یاخته هـای  بـن  فنـاوری  شـرکت  مدیرعامـل 
ادامـه داد: در زمـان نگهـداری نمونه هـای خـون بند ناف، 
و در دمـای  نمونه هـا جداسـازی شـده  ایـن  سـلول های 

منفـی ۱۹۶ درجـه نگهـداری می شـوند.
بـه گفتـه وی بانـک خـون بنـد نـاف رویـان ۴5 دفتـر 
نمایندگـی در تمـام اسـتان ها دارد کـه هـر یـک از آن هـا 
می تواننـد نمونه هـای ارسـال شـده را به صـورت مجـزا در 

بانـک عمومـی و خصوصـی ذخیره سـازی کننـد.
مدیرعامـل شـرکت فنـاوری بـن یاخته هـای رویـان با 
تأکیـد بـر اینکـه بانـک خـون بند نـاف رویـان بزرگ ترین 
بانـک در کشـورهای آسـیای غربـی محسـوب می شـود 
و تاکنـون بیـش از هـزار بیمـار پذیـرش کرده ایـم ۴۸۰ 
پیونـد داشـتیم گفت: در حال حاضر اسـتان های خراسـان 
رضـوی، اصفهـان، خوزسـتان، فـارس، آذربایجان شـرقی، 
آذربایجـان غربـی، کرمان، همـدان، البرز و کرمانشـاه جزو 
اسـتان هایی هسـتند کـه بیشـترین نمونه هـای خـون بند 

نـاف را ذخیره سـازی کرده انـد.
ذخیره سـازی  درصـد  بـه  اشـاره  بـا  ضرابـی  دکتـر 
گفـت:  جنسـیتی  نظـر  از  نـاف  بنـد  خـون  نمونه هـای 
بـه  مربـوط  نمونه هـا  ایـن  درصـد   55 کلـی  به صـورت 
نـوزادان پسـر و ۴5 درصـد مربـوط بـه نـوزادان دختـر 
شـده  ذخیـره  نمونه هـای  درصـد   ۱7 همچنیـن  اسـت؛ 

زایمـان  حاصـل  درصـد   ۸۳ و  طبیعـی  زایمـان  حاصـل 
هسـتند. سـزارین 

وی دربـاره کاربـرد سـلول های بنیادی خـون بند ناف، 
گفـت: بـا اسـتفاده از سـلول های بنیـادی خـون بنـد ناف 
از ۸۰ بیمـاری خونـی و غیـر خونـی را  می تـوان بیـش 
درمـان کـرد. در حـال حاضر بیشـترین کاربـرد در درمان 
بیماری هـای خونی شـامل تاالسـمی، انواع سـرطان خون، 
مـادرزادی  کم خونی هـای  و  ایمنـی  نقـص  بیماری هـای 

ست. ا
دکتـر ضرابـی بـا بیـان اینکـه پاالیشـگاه محصـوالت 
زایمانـی از جملـه اقدامـات رویـان اسـت کـه قـرار اسـت 
در پـارک فنـاوری پردیـس راه انـدازی شـود، گفـت: بیش 
از ۱5 محصـول از ایـن محصـوالت زایمانـی می تـوان بـه 

رسـاند. تولید 
رویـان  یاخته هـای  بـن  فنـاوری  شـرکت  مدیرعامـل 
از  اسـتفاده  بـا  شـده  انجـام  پیوندهـای  خصـوص  در 
نمونه هـای خـون بنـد نـاف اظهـار داشـت: ۳۱ بیمـار در 
حـوزه بیماری هـای خونـی )تاالسـمی، سـرطان خونـی، 
نقـص ایمنـی، آنمـی آپاسـتیک(، 55 بیمـار فلـج مغزی 
و پنـج بیمـار اوتیسـم بـا سـلول های بنیـادی خـون بنـد 

شـده اند. درمـان  نـاف 
دکتـر ضرابـی تصریـح کـرد: انجـام بیـش از ۴۰۰ کار 

و  اطفـال  بیماری هـای  بـرای  دنیـا  در  بالینـی  آزمایـی 
بالغیـن بـا سـلول های بنیـادی خـون بنـد نـاف در حـال 
انجـام اسـت. ایـن بیماری ها شـامل فلـج مغزی، اوتیسـم، 
آسفکسـی،  ای،  ام  اس  نـوزادان،  قلبـی  ناهنجاری هـای 
پارکینسـون،  اس،  ام  آلزایمـر،  مغـزی،  سـکته  دیابـت، 
آرتـروز، صدمـات نخاعی، آرتریـت روماتوئیـد، آنفارکتوس 

می شـود. قلبـی 
وی گفـت: همچنیـن کار آزمایـی هـای بالینـی بـرای 
سـال ۱۴۰۱(،  در   ۳ فـاز  )شـروع  مغـزی  فلـج  بیمـاری 
بیمـاری اوتیسـم، بیمـاری آرتروز و ای آل اس )شـروع در 

۱۴۰۱( در کشـور مـا در حـال انجـام اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: این پانسـمان سرشـار از پروتئین 

و فاکتور رشـد برای ترمیم و بازسـازی بافت اسـت.
دکتـر ضرابـی بـا بیـان اینکـه بانـک بافـت بنـد نـاف 
نیـز از دیگـر دسـتاوردهای محققـان در بانـک خـون بنـد 
نـاف رویـان اسـت، تصریـح کـرد: ایـن بانـک منبـع غنی 
از سـلول های بنیـادی مزانشـیم اسـت کـه در سـلول های 
درمانـی بـرای بیماری هـای غیـر خونـی مـورد اسـتفاده 
تطابـق  بـه  نیـاز  بـدون  بانـک  ایـن  در  می گیـرد؛  قـرار 
ژنتیکـی می تـوان نمونه هـا را بـه همـراه خـون بنـد نـاف 

کـرد. ذخیره سـازی 
وی افـزود: از دیگـر دسـتاوردهای محققـان کشـور بـا 
همـکاری بانـک خـون بنـد نـاف رویـان می توان به سـرم 
خـون بنـد ناف اشـاره کـرد کـه مشـتق از خون بنـد ناف 
دارد.  و درمانـی  تحقیقاتـی  کاربردهـای  و  بـوده  انسـانی 
قابلیـت  و  بـوده  حیوانـی  نمونـه  از  ایمن تـر  سـرم  ایـن 
بهینه سـازی شـرایط کشـت سـلول جهـت سـلول درمانی 

دارد.
رویـان  یاخته هـای  بـن  فنـاوری  شـرکت  مدیرعامـل 
بیـان کـرد: یکـی دیگـر از محصـوالت تولیدشـده کنتـرل 
هوشـمند زنجیره تأمین سـرما اسـت کـه نمونه های خون 
بنـد نـاف و محصـوالت بیولوژیکـی کـه حسـاس بـه دمـا 
هسـتند، در زمـان انتقال از بیمارسـتان بـه بانک خون بند 
نـاف در آن نگهـداری می شـوند. این سـامانه طراحی شـده 
شـرایط انتقـال را فراهـم کـرده تـا محصـوالت بیولوژیـک 

به صـورت سـالم بـه بانـک خون بنـد نـاف انتقـال یابند.
در ایـن آییـن از اولیـن نمونه مخزن یا تانـک نگهداری 
ازت مایـع؛ سـرم خـون بند نـاف؛ پـرده آمنیوتیـک؛ بانک 
سـلول مزانشـیمی بافـت بنـد نـاف؛ ذخیره سـاز یـا بانـک 
بافـت بنـد نـاف و ابـزار کنتـرل هوشـمند زنجیـره تأمین 

سـرما )کول تـگ( رونمایی شـد.
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تولد »یاقوت«؛ نخستین 
گاومیش نژاد ممتاز به روش 
آی وی اف در پژوهشگاه 

ابن سینا

پژوهشـگاه  در  آی وی اف  روش  بـه  ممتـاز  نـژاد  گاومیش هـای  گوسـاله  نخسـتین 
شـد. متولـد  جهاددانشـگاهی  ابن سـینای 

روابـط عمومـی پژوهشـگاه فناوری هـای نویـن علـوم زیسـتی جهاددانشـگاهی، 1 آبـان: دکتر 
ابوالفضل شـیرازی مدیر گروه پژوهشـی جنین شناسـی و آندرولوژی پژوهشـگاه ابن سـینا 
دربـاره ایـن دسـتاورد بـزرگ گفـت: ایـن پژوهشـگاه پیـش از ایـن از روش اسـتحصال 
سـونوگرافیک تخمـک و تولیـد جنیـن بـه روش لقـاح آزمایشـگاهی در تکثیـر نژادهـای 
ممتاز گاومیش اسـتفاده کرده اسـت. در حال حاضر پژوهشـگاه ابن سـینا توانسـته اسـت 
بـا اسـتفاده از روش )ovum pick up( و لقـاح آزمایشـگاهی )IVF( بـرای نخسـتین 
بـار جنین هـای گاومیـش از نژادهـای ژنتیکـی ممتـاز را تولید کنـد. انتقال ایـن جنین ها 

تاکنـون بـا چندیـن آبسـتنی و تولـد دو گاومیـش همراه بوده اسـت.
دکتـر شـیرازی دربـاره روند تولیـد جنین از گاومیش هـای ممتاز توضیـح داد: در ابتدا 
گاومیش هـای مـاده حـدوداً ۱۳ تـا ۱5 ماهـه کـه هنـوز وارد چرخـه تولیدمثـل طبیعـی 
نشـده اند، بـا اسـتفاده از هورمون هـای گونادوتروپیـن تحـت القـای رشـد فولیکولـی قرار 
گرفتـه و پـس از رشـد فولیکول هـا، تخمک ها به روش سـونوگرافیک از سـطوح تخمدانی 
اخـذ و پـس از شستشـو و طـی مراحل بلوغ در آزمایشـگاه بـا بهترین اسـپرم های وارداتی 
بـارور می شـوند. سـپس تخمک هـای بارورشـده در محیـط کشـت جنین مراحل رشـد تا 
مرحلـه باستوسیسـت را طـی می کنـد و بـه روش انجمـاد شیشـه ای منجمـد و در ازت 

مایـع نگهداری می شـوند.
وی در ادامـه افـزود: در مرحلـه بعـد، پـس از بررسـی دقیـق دسـتگاه تولیدمثلـی 
گاومیش هـای گیرنـده از نظـر عـدم وجـود نقایـص مـادرزادی، چسـبندگی و عفونـت، 
هم زمان سـازی سـیکل تولیدمثـل در گاومیش هـای گیرنـده انجـام و جنین هـا از حالـت 
انجمـاد خـارج شـده و انتقـال جنین توسـط کاتیتر مخصـوص صورت می گرفـت. ۳5 روز 
پـس از انتقـال بـا بررسـی سـونوگرافیک ۴۰ درصـد مـوارد انتقـال موفقیت آمیـز و منجر 
بـه آبسـتنی شـده و تاکنـون 2 گاومیـش نر متولـد شـده اند و منتظر زایمـان ۶ گاومیش 

آبسـتن در ماه هـای آتـی هسـتیم.
ابن سـینای  پژوهشـگاه  پژوهشـگر  و  دامپزشـک  بروجنـی  برجیـان  سـارا  دکتـر 
جهاددانشـگاهی نیـز دربـاره اهمیـت این موضوع توضیـح داد: یکـی از مهم ترین چالش ها 
در حـوزه امنیـت غذایـی، انتخـاب دام های سـازگار با اقلیم کشـور و در عین حـال، دارای 
راندمـان مناسـب تولیـد اسـت. بـا توجه به سـابقه طوالنـی پـرورش گاومیش در کشـور، 
به عنـوان یـک دام بومـی ارزشـمند کـه برخاف گونـه گاو، وابسـتگی غذایی بسـیار کمی 
بـه نهاده هـای دامـی وارداتـی دارد، در کنـار خصوصیاتی مانـدگاری باال در گلـه، مقاومت 
نسـبت بـه بیماری هـا و شـرایط اقلیمـی سـخت، هزینه خـوراک پاییـن و کیفیـت باالی 
شـیر )چربـی بـاالی ۸ درصـد و پروتئیـن 2/۴ درصـد(، تکثیـر گاومیش هـای ممتـاز و 

شـکل گیری گاومیـش داری هـای صنعتـی در کشـور، تصمیمـی اسـتراتژیک اسـت.

وی در ادامـه افـزود: بـا توجـه بـه محدودیـت تعـداد گاومیش هـای بـا خصوصیـات 
برتـر ژنتیکـی برای اسـتفاده در گاومیـش داری های صنعتی، اسـتفاده از فنـاوری »تولید 
آزمایشـگاهی جنیـن« بـا تسـریع روند اصاح نـژاد به رونـق اقتصادی گاومیـش داری در 

ایـران بسـیار کمـک می کند.
مدیـر گروه پژوهشـی جنین شناسـی و آندرولوژی پژوهشـگاه ابن سـینا دربـاره اهمیت 
ایـن دسـتاورد گفـت: گاومیش دام هزاره سـوم لقـب گرفته اسـت؛ زیرا به لحـاظ کیفیت 
شـیر تولیـدی، هزینـه خوراک و ماندگاری در سـطح گله بسـیار سـودآور بـوده و کیفیت 
و چربـی بـاالی شـیر گاومیـش )بیـش از 7 درصـد چربـی( در صنعـت تولیـد محصوالت 
لبنـی بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. بـرای نمونـه، در کشـور ایتالیا کـه یکـی از بزرگ ترین 
زمینـه  در  صادرکننـده  و  پیشـرو  کشـورهای  از  و  جهـان  گاومیـش  پرورش دهنـدگان 
محصـوالت لبنـی اسـت از شـیر گاومیـش در تولیـد محصوالتـی همچـون پنیـر مـوزارال 
اسـتفاده می شـود. از دیگـر مزایـای اقتصـادی گاومیـش در مقایسـه بـا گاو می تـوان بـه 
هزینه هـای خـوراک و نگهـداری کمتـر آن نسـبت بـه گاو )حـدود 5۰ درصـد کمتـر(، 
مانـدگاری بـاال در گلـه و مقاومـت نسـبت بـه بیماری ها و شـرایط اقلیمی سـخت اشـاره 
کـرد. از ایـن رو امـروزه در جهـان گاومیـش داری صنعتـی از اهمیت به سـزایی برخوردار 

ست. ا
وی در پایـان یـادآور شـد: چرخـه تولیـد مثـل گاومیـش مـاده به طـور طبیعـی یـک 
چرخـه یـک تـا یـک و نیـم سـاله اسـت، امـا بـا روش اسـتحصال سـونوگرافیک تخمـک 
می تـوان از گاومیش هـای ممتـاز هـر هفتـه یـا هـر دو هفتـه یک بـار، تعـداد قابل توجهی 
تخمـک اسـتحصال و آن هـا را بـه روش آی وی اف بـا بهتریـن اسـپرم ها بارور کـرد. بدین 
ترتیـب می تـوان در یـک بـازه زمانـی کوتـاه، ژنـوم گاومیش های ممتـاز را تکثیـر و واحد 
دامـداری را بـه حداکثـر سـوددهی رسـاند. طبیعتـاً ایـن دسـتاورد نقـش بـه سـزایی در 
خودکفایـی صنایـع دامی کشـور داشـته و در شـکوفایی و تحول صنعـت تولید محصوالت 

لبنـی کمـک شـایانی می کند.

■□■

به همت پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی انجام می شود؛

تأسیس نخستین
 مرکز درمان های نوین 

و پیوند سلول های بنیادی 
در کربالی معلی

معظـم  مرکـز  تأسـیس  از  جهاددانشـگاهی  معتمـد  سـرطان  پژوهشـکده  رییـس 
به عنـوان  بنیـادی در کربـای معلـی  پیونـد سـلول های  و  نویـن سـرطان  درمان هـای 
شـعبه ای از ایـن پژوهشـکده با همـکاری نهاد بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی عتبه 

حسـینیه مقدسـه خبـر داد.
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روابـط عمومی پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی، 3 آبـان: دکتر صرامی فروشـانی 
رییـس ایـن پژوهشـکده کـه در رأس هیاتی بـرای امضای قرارداد رسـمی انتقـال فناوری 
پیونـد سـلول های بنیـادی و راه انـدازی ایـن مرکـز بـه کربای معلی سـفر کرده اسـت با 
اعـام ایـن مطلـب بیـان کـرد: ایـن مرکـز کـه بنا بـه درخواسـت نهـاد بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی عتبـه حسـینیه مقدسـه - بـه ریاسـت دکتـر سـتار السـاعدی، وزیـر 
بهداشـت اسـبق عـراق - به عنـوان تنهـا سـازمان متولـی بهداشـت و درمان اسـتان کربا 
توسـط پژوهشـکده معتمد جهاددانشـگاهی تأسـیس می شـود به عنوان شـعبه پژوهشکده 
در کشـور عراق، فناوری های تشـخیصی و درمانی پیشـرفته توسـعه یافته در پژوهشـکده 

سـرطان معتمـد را در قالـب انتقـال فنـاوری در کربای معلـی راه انـدازی خواهد کرد.
 وی تصریـح کـرد: تمرکـز اولیـه ایـن مرکـز بـر پیونـد سـلول های بنیـادی در درمان 
بیمـاران سـرطانی و تاالسـمی و تشـخیص فناورانـه سـرطان های توارثـی خواهـد بـود و 
امیدواریـم در آینـده ای نزدیـک بـا تکمیـل زیرسـاخت ها و تجهیـزات الزم، پروژه هـای 

جامـع سـلول درمانـی و ژن درمانـی در ایـن مرکـز بـه انجـام خواهد رسـید.
رییـس پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی تصریـح کرد: کلید ایـن همکاری 
مشـترک هشـت مـاه قبـل به دلیـل حضور اسـتاد قـوام زاده، چهره شـهیر جهانـی و پدر 
پیونـد سـلول های بنیـادی ایـران زده شـد کـه نماینـدگان نهـاد عراقی به صورت رسـمی 
در زمینـه انتقـال دانـش فنی پیوند مغز اسـتخوان بیماران سـرطانی درخواسـت همکاری 

کردند.
در پـی امضـای یادداشـت تفاهـم جامـع همکاری هـای مشـترک بـا طـرف عراقـی 
و برپایـی چندیـن جلسـه مشـترک در ایـران و عـراق و انجـام کارشناسـی های فنـی و 
حقوقـی بـا حمایـت سـفارت جمهـوری اسـامی و با راهبـری عالمانه اسـتاد قـوام زاده و 
تاش هـای مجدانـه چندماهـه دکتر مجیـدزاده مدیر فنـی و اجرایی پروژه قـرارداد انتقال 
فنـاوری پیونـد سـلول های بنیـادی بـا طـرف عراقـی امضـا شـد و بـه زودی اولیـن پیوند 
مغـز اسـتخوان آلـوژن بیماران سـرطانی توسـط تیمـی از زبده ترین متخصصـان ایرانی به 

سرپرسـتی اسـتاد قـوام زاده در کربـای معلـی بـه انجـام خواهد رسـید.
دکتر سـتار السـاعدی رییس نهاد بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی عتبه حسـینیه 
مقدسـه هـم پـس از امضـای این قـرارداد بـا دکتر صرامـی فروشـانی رییس پژوهشـکده 
سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی کـه بـا حضـور اسـتاد اردشـیر قـوام زاده چهـره شـهیر 
جهانـی و پـدر پیونـد سـلول های بنیـادی ایـران، دکتـر جـواد، قائـم مقـام بـورد عربـی 
پزشـکی و جمعـی از مسـووالن بهداشـت و درمـان کربـا برگزار شـد بـا قدردانـی و ابراز 
خرسـندی کامـل از عملکـرد بسـیار مطلـوب تیـم ایرانی، ایـن همـکاری را نمونه بسـیار 
خوبـی از همکاری هـای مشـترک ایـران و عـراق در زمینـه فناوری هـای درمانـی عنـوان 

کرد.
وی همچنیـن بـا ابـراز امیدواری نسـبت به حضور مسـتمر تیـم ایرانی در بیمارسـتان 
کربـا در جریـان اجـرای قـرارداد بـر آمادگـی کامـل نهـاد بـرای تأمیـن منابـع مالـی و 
تمامـی ملزومـات مـورد نیاز بـرای ایجاد زیرسـاخت های پیوند سـلول های بنیـادی تحت 

مشـاوره تیـم ایرانی تاکیـد کرد.

■□■

عضو هیأت علمی پژوهشگاه 
رویان جهاددانشگاهی 

در لیست دو درصد برتر 
پژوهشگران پر استناد جهان

دکتر حسـین بهاروند عضو هیات علمی پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی در لیسـت 
دو درصـد برتر پژوهشـگران پر اسـتناد جهان قـرار گرفت.

روابـط عمومـی پژوهشـگاه رویـان، ۲3 آبـان: دکتـر حسـین بهارونـد عضو هیـات علمی و 
رییـس پژوهشـکده زیست شناسـی و فنـاوری سـلول های بنیـادی پژوهشـگاه رویـان، در 
حـوزه پزشـکی بالینـی در لیسـت دو درصـد برتـر پژوهشـگران پـر اسـتناد جهـان قـرار 

فت. گر
نسـخه چهـارم ایـن پژوهـش در تاریـخ ۱۰ اکتبـر 2۰22 میادی و توسـط انتشـارات 

الزویـر و بـا همـکاری تعـدادی از پژوهشـگران دانشـگاه اسـتنفورد منتشـر شـده اسـت 
کـه به عنـوان »شـاخص اسـتنادی مرکـب« مجموعـه ای از چند شـاخص اسـتنادی مجزا 
اسـت کـه پژوهشـگران دانشـگاه اسـتنفورد در مقالـه سـال 2۰۱۶ میـادی خـود معرفی 

و محاسـبه کرده انـد.
و  دانشـمندان  مقـاالت  دریافتـی  اسـتنادات  تعـداد  بـر  مبتنـی  شـاخص ها  ایـن 
جایگاه هـای نویسـندگی آن هـا )الگـوی هم-نویسـندگی( و شـاخص هـرش اسـت؛ ایـن 
فهرسـت در کشـور ما با نام »فهرسـت دانشـگاه اسـتنفورد« شـناخته شـده و مورد توجه 

رسـانه ها و مؤسسـات قـرار گرفتـه اسـت.
هـدف ایـن پایـگاه داده، ارائـه مجموعـه ای از سـنجه های اسـتنادی اسـتاندارد شـده 
بـرای ارزیابـی تأثیـر اسـتنادی دانشـمندان در رشـته ها و حوزه هـای علمـی مختلـف در 

سـطح جهان اسـت.
بـر اسـاس تازه تریـن به روزرسـانی ایـن پایـگاه داده، دامنـه پوشـش داده هـا از سـال 
۱۹۹۶ تـا 2۰2۱ میـادی اسـت. ایـن فهرسـت دربرگیرنـده نویسـندگان پـر اسـتناد بـر 
اسـاس شـاخص اسـتنادی مرکـب و جـزو دو درصـد پـر اسـتناد در 22 حـوزه موضوعـی 
اصلـی و ۱7۶ حـوزه فرعـی اسـت کـه نام حسـین بهاروند، عضـو هیأت علمی پژوهشـگاه 

رویـان جهاددانشـگاهی در ایـن لیسـت آمده اسـت.
در آخریـن نسـخه ایـن پایـگاه داده، بـا محاسـبه اسـتنادات فقـط در سـال 2۰2۱ 
میـادی، تعـداد ۱۸7۰ پژوهشـگر از بیـن تعـداد کل 2۰۰۴۰۹ پژوهشـگر بین المللـی 
بـا وابسـتگی سـازمانی جمهـوری اسـامی ایـران نیز حضـور دارند. شـایان ذکر اسـت که 
تعـداد پژوهشـگران ایرانـی در دو سـال اخیـر در مقایسـه بـا سـال های گذشـته، رشـد 

چشـمگیری داشـته اسـت.
در آخریـن نسـخه ایـن پایـگاه داده، بـا محاسـبه اسـتنادات در طـول دوره خدمـت 
علمـی در بـازه ۱۹۹۶ تـا 2۰2۱ میـادی، تعـداد 7۱5 پژوهشـگر بـا وابسـتگی سـازمانی 
جمهـوری اسـامی ایـران از بیـن تعـداد کل ۱۹5۶۰5 پژوهشـگر بین المللـی از جملـه 

حسـین بهارونـد حضـور دارند.
پروفسـور حسـین بهاروند، محقق برجسـته ایرانی در حوزه زیست شناسـی پژوهشـگاه 
رویـان، برگزیده مقیم کشـورهای اسـامی جایـزه مصطفی )ص( در سـال 2۰۱۹ میادی 

و برنـده جایـزه TWAS )آکادمی جهانی علوم( در سـال 2۰۱۹ میادی اسـت.

■□■

اجرای ۲ طرح فناورانه در 
زمینه تولید ترکیبات اولیه 

دارویی در آذربایجان غربی
سرپرسـت معاونـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی از اجـرای 2 طـرح 
فناورانـه با اسـتفاده از اعتبارات پژوهشـی اسـتان در زمینـه تولید ترکیبـات اولیه دارویی 

توسـط ایـن نهاد در اسـتان خبـر داد.

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی، ۲۴ آبــان: دکتــر طهماســبی بــا اعــام 
ایــن مطلــب اظهــار کــرد: پژوهشــگران گــروه پژوهشــی تولیــد متابولیــت هــای ثانویــه 
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در ســامانه های زیســتی جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی جهــت دســتیابی بــه دانــش 
فنــی تولیــد ترکیبــات دارویــی آتروپیــن، اســکوپوالمین، هیوســیامین، ویــن کریســتین 
و ویــن باســتین دو طــرح فناورانــه متفــاوت بــا عناویــن تولیــد ترکیبــات ضــد ســرطان 
)ویــن باســتین و ویــن کریســتین( از گیــاه دارویــی پروانــش در بیوراکتــور بــا اعتبــار 
ــیآمین و  ــن، هیوس ــدی آتروپی ــان آلکالوئی ــات تروپ ــد ترکیب ــال و تولی ــارد ری ۶ میلی
ــال را  ــا اعتبــار 2 میلیــارد ری آســکوپوالمین از گیــاه دارویــی بذرالبنــج در بیوراکتــور ب

در دســت اجــرا دارنــد.
وی ادامــه داد: اعتبــار اجــرای ایــن طرح هــای فناورانــه از مصوبــات طرح هــای 
فناورانــه اســتان آذربایجــان غربــی بــا اســتفاده از اعتبــارات ۱ درصــد پژوهشــی اســتان 

اســت.
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــان غرب ــگاهی آذربایج ــی جهاددانش ــت پژوهش ــت معاون سرپرس
ترکیبــات آلکالوئیــدی کاربردهایــی در صنایــع دارویــی، بهداشــتی، غذایــی، کشــاورزی 
و صنایــع دیگــر دارنــد. ایــن ترکیبــات در درمــان انــواع بیماری هــا از جملــه ســرطان، 
بیماری هــای قلبــی -  عروقــی، اعصــاب و روان، گوارشــی و تســکین درد نقــش مهمــی 

دارنــد.
دکتر طهماســبی افــزود: داروهــای آتروپین، هیوســین )اســکوپوالمین(، هیوســیامین، 
ویــن کریســتین، ویــن باســتین و آجماالیســین از جملــه داروهــای مهمــی می باشــند 
کــه مســتقیماً از گیاهــان آلکالوئیــددار تولیــد می شــوند و منبــع تولیــد برخــی ترکیبــات 
ماننــد ویــن کریســتین و ویــن باســتین تنهــا از منابــع گیاهــی اســت و در حــال حاضــر 
امــکان تولیــد شــیمیایی آن هــا بــه دلیــل پیچیــده بــودن مراحــل ســنتز و هزینــه بــر 

بــودن آن هــا وجــود نــدارد.
ــای  ــد داروه ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــه م ــواد اولی ــده م ــه عم ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــن ام ــرد: ای ــار ک ــی می باشــند اظه ــد نشــده و واردات ــور در داخــل کشــور تولی مذک
موجــب خــروج ارز از کشــور و همچنیــن ایجــاد مشــکات متعــدد بــرای مصرف کنندگان 
ــا در کشــور می شــود  ــش قیمــت آن ه ــه و افزای ــای ظالمان ــه خاطــر تحریم ه ــا ب داروه
و بــا توجــه بــه تقاضــای بــاالی مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولیــد داروهــای طبیعــی 
ــری  ــرداری حداکث ــرورت بهره ب ــر ض ــت ب ــد وزارت بهداش ــن تاکی ــور و همچنی در کش
ــتیابی  ــی در داخــل کشــور، دس ــه داروی ــواد اولی ــوزه م ــود در ح از پتانســیل های موج
بــه دانــش فنــی تولیــد ایــن ترکیبــات دارویــی از منابــع طبیعــی ضــروری اســت کــه 
ــن  ــه ای ــود ب ــی خ ــی و تخصص ــتوانه علم ــا پش ــی ب ــان غرب ــگاهی آذربایج جهاددانش
ــدا  ــع بخشــی از مشــکات کشــور ورود پی ــی و حســاس در راســتای رف موضــوع حیات

کــرده اســت.
 

■□■

توسعه فناوری اپتوژنتیک 
برای کاربرد درترمیم بافت 

استخوانی
سـازمان  بافـت  ترمیـم  و  زخـم  فناوری هـای  پژوهشـکده  پژوهشـگران  از  گروهـی 
جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهران )یارا( توانسـتند با بهره گیری از فنـاوری اپتوژنتیک 

سـلول های بنیـادی مزانشـیمی را بـه اسستئوسـیت )سـلول اسـتخوانی( تمایـز دهنـد.
ـــی از  ـــان: گروه ـــران، 1۵ آب ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم رواب
ـــازمانی،  ـــد س ـــن واح ـــت ای ـــم باف ـــم و ترمی ـــای زخ ـــکده فناوری ه ـــگران پژوهش پژوهش
توانســـتند بـــا بهره گیـــری از فنـــاوری اپتوژنتیـــک ســـلول های بنیـــادی مزانشـــیمی 

ـــد. ـــز دهن ـــتخوانی( تمای ـــلول اس ـــیت )س ـــه اسستئوس را ب
ـــم  ـــم و ترمی ـــکده زخ ـــی پژوهش ـــات علم ـــو هی ـــاب عض ـــمیری نق ـــدی کش ـــر ه دکت
بافـــت )یـــارا( در ایـــن خصـــوص می گویـــد: ایـــن تیـــم تحقیقاتـــی بـــر ایـــن بـــاور 
ـــور  ـــادی و عب ـــلول های بنی ـــور در س ـــه ن ـــاس ب ـــن حس ـــان پروتئی ـــا بی ـــه ب ـــت ک اس
ــه  ــادی بـ ــلول های بنیـ ــزی سـ ــم های تمایـ ــوری، مکانیسـ ــک نـ ــا تحریـ ــا بـ یون هـ
انـــواع مختلـــف بافت هـــا را می تـــوان کنتـــرل کـــرد. آن هـــا امیـــد دارنـــد در آینـــده 
ـــا  ـــی از اندام ه ـــواع مختلف ـــه ان ـــادی ب ـــلول های بنی ـــز س ـــرل تمای ـــکان کنت ـــک ام نزدی

توســـط تکنیـــک اپتوژنتیـــک امکان پذیـــر شـــود.
ــی و  ــای الکتریکـ ــه روش هـ ــبت بـ ــن روش نسـ ــای ایـ ــه داد: از مزیت هـ وی ادامـ
ـــروزه  ـــت. ام ـــر اس ـــانی کمت ـــر و آسیب رس ـــت باالت ـــرعت، دق ـــورداری از س ـــی، برخ داروی
اپتوژنتیـــک )Optogenetics( به عنـــوان یکـــی از جدیدتریـــن ابـــزار بیوفیزیکـــی 
بـــا بهره گیـــری از دو علـــم اپتیـــک و ژنتیـــک، بـــرای مطالعـــه و کنتـــرل هدفمنـــد 
ـــث  ـــی باع ـــزار ژنتیک ـــتفاده از اب ـــا اس ـــک ب ـــن تکنی ـــت. ای ـــده اس ـــناخته ش ـــلول ها ش س
ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــدف می ش ـــلول ه ـــطح س ـــور در س ـــه ن ـــاس ب ـــای حس ـــان پروتئین ه بی
ـــاف  ـــر اخت ـــه تغیی ـــلولی از جمل ـــای س ـــر فراینده ـــه تغیی ـــر ب ـــوری منج ـــک ن تحری

ـــد. ـــد ش ـــلول خواه ـــز س ـــال آن تمای ـــه دنب ـــا و ب ـــیل غش پتانس
ایـــن عضـــو هیـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی بـــا بیـــان این کـــه 
اپتوژنتیـــک را می تـــوان در چهـــار گام اصلـــی موردمطالعـــه قـــرارداد گفـــت: گام اول 
ـــت. در گام  ـــور اس ـــه ن ـــاس ب ـــن حس ـــب ترین پروتئی ـــن و مناس ـــاب بهتری ـــامل انتخ ش
ـــلول  ـــه س ـــده ب ـــاب ش ـــور انتخ ـــه ن ـــاس ب ـــن حس ـــال ژن پروتئی ـــای انتق دوم روش ه
ـــزار  ـــیله اب ـــده به وس ـــرل ش ـــوری کنت ـــش ن ـــوم تاب ـــود. در گام س ـــی می ش ـــدف بررس ه
ـــوری هســـتند صـــورت  ـــای ن ـــا فیبره ـــوری و ی ـــای ن ـــزر، LED ه ـــب لی ـــه اغل ـــوری ک ن

می گیـــرد و در گام نهایـــی داده هـــای تحقیـــق مـــورد بررســـی قـــرار می گیرنـــد.
کشـــمیری نقـــاب اضافـــه کـــرد: ایـــن طـــرح در مقیـــاس آزمایشـــگاهی انجـــام 
ـــرد آن در  ـــکان کارب ـــی ام ـــا، بررس ـــی م ـــروه تحقیقات ـــی گ ـــداف آت ـــت و از اه ـــده اس ش

مطالعـــات حیوانـــی و کارآزمایی هـــای بالینـــی آن اســـت.
ـــرای  ـــی ب ـــه راهکارهای ـــده، ارائ ـــی در آین ـــم تحقیقات ـــن تی ـــی ای ـــداف اصل ـــی از اه یک
ـــده  ـــعی ش ـــه در آن س ـــوده ک ـــبکیه ب ـــاالت ش ـــه اخت ـــی از جمل ـــان بیماری های درم
ـــی  ـــلول های عصب ـــور در س ـــه ن ـــاس ب ـــن حس ـــک پروتئی ـــان ی ـــتفاده از بی ـــا اس ـــا ب ت

ـــود. ـــل ش ـــار حاص ـــی بیم ـــود بینای ـــمی، بهب چش
ــعه  ــی توسـ ــه ملـ ــوب موسسـ ــی مصـ ــرح تحقیقاتـ ــل طـ ــش حاصـ ــن پژوهـ ایـ
ـــگران  ـــئولیت پژوهش ـــا مس ـــه ب ـــت ک ـــاد( اس ـــران )نیم ـــکی ای ـــوم پزش ـــات عل تحقیق
گروه ترمیـــم نـــوری در پژوهشـــکده یـــارا جهاددانشـــگاهی انجـــام شـــده و نتایـــج آن 
ـــا  ـــنده اول، غامرض ـــوان نویس ـــی به عن ـــات علم ـــاب هی ـــمیری نق ـــدی کش ـــط ه توس
ــیده  ــئول، سـ ــنده مسـ ــوان نویسـ ــی به عنـ ــات علمـ ــو هیـ ــد عضـ ــماعیلی جاویـ اسـ
ســـارا آزاده کارشـــناس پژوهشـــی و محمدحســـن ســـهیلی فـــر در مقالـــه ای تحـــت 
 Osteogenic Differentiation of Menstrual Blood-Derived عنـــوان

Stem Cells by
 Journal of Medical and معتبـــر  مجلـــه  در   Optogenetics
ــاپ  ــه چـ ــپرینگر بـ ــارات اسـ ــال 2۰22( انتشـ Biological Engineering )سـ

ــت. ــیده اسـ رسـ



19
ه0
مار

│ش
وم
وس
ت
یس
لب
سا

تـــازہ

هی
گا
نش
ددا

جها
ی
بر
خ
مه
هنا
│ما

اد
جه
ام
پی

24

آزمایشگاه تحقیقاتی
 پژوهشکده یارا جهاددانشگاهی 

به شبکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهبردی پیوست

ــگاهی  ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
ـــر  ـــان: مدی ـــارا(، 1۵ آب ـــران )ی ـــکی ته ـــوم پزش عل
ـــای  ـــکده فناوری ه ـــی پژوهش ـــگاه تحقیقات آزمایش
زخـــم و ترمیـــم بافـــت یـــارا جهاددانشـــگاهی 
از پیوســـتن ایـــن آزمایشـــگاه بـــه شـــبکه 
ــر  ــردی خبـ ــای راهبـ ــگاهی فناوری هـ آزمایشـ

داد.
دکتـــر محمدحســـن ســـهیلی فر در توضیـــح 
ــردی  ــای راهبـ ــگاهی فناوری هـ ــبکه آزمایشـ شـ
گفـــت: شـــبکه آزمایشـــگاهی فناوری هـــای 
ـــت  ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــردی معاون راهب
جمهـــوری بـــا هـــدف افزایـــش بهـــره وری 
زیرســـاخت های آزمایشـــگاهی کشـــور، پلتفـــرم 
ارائـــه  و  دســـتگاه ها  اشـــتراک گذاری  بـــه 
ــعه  ــت از توسـ ــگاهی و حمایـ ــات آزمایشـ خدمـ
ـــگاهی  ـــات آزمایش ـــی خدم ـــود کیف ـــی و بهب کم

ــرده اســـت. ــدازی کـ را راه انـ
پژوهشـــگر گـــروه پژوهشـــی لیـــزر پزشـــکی 
ـــکده  ـــکی پژوهش ـــزر در پزش ـــات لی ـــز تحقیق مرک
خدمـــات  شـــبکه  ایـــن  در  افـــزود:  یـــارا 
آزمایشـــگاهی متنوعـــی ماننـــد حوزه هـــای 
فنـــی و مهندســـی همچـــون مکانیـــک، مـــواد 
و متالـــورژی، بـــرق و الکترونیـــک، شـــیمی، 
هوافضـــا، معـــدن؛ حـــوزه محیـــط زیســـت، 
کشـــاورزی و گیاهـــان دارویـــی؛ حوزه هـــای 
زیســـت فناوری و پزشـــکی ماننـــد داروســـازی، 
بافـــت؛  مهندســـی  بنیـــادی،  ســـلول های 
مغـــز؛  و  شـــناختی  علـــوم  حوزه هـــای 
ــه  ــره، ارائـ ــی و غیـ ــواد غذایـ ــتی، مـ صنایع دسـ

. د می شـــو
ـــتا  ـــن راس ـــت: در ای ـــر گف ـــهیلی ف ـــر س دکت
آزمایشـــگاه جامـــع تحقیقاتـــی پژوهشـــکده 
یـــارا بـــا دارا بـــودن بخش هـــای مختلـــف 
پژوهشـــی از جملـــه آزمایشـــگاه ســـلولی، 
در  عضویـــت  بـــا  میکروبـــی  و  مولکولـــی 
خانـــواده بـــزرگ ایـــن شـــبکه، آمـــاده ارائـــه 
ـــگران  ـــاتید، پژوهش ـــه اس ـــی ب ـــات تخصص خدم
حوزه هـــای  در  محتـــرم  دانشـــجویان  و 

ــت. ــکی اسـ ــت پزشـ ــف زیسـ مختلـ

صدور مجوز پذیرش بیماران 
بین الملل مرکز درمان ناباروری 

جهاددانشگاهی اردبیل
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل، ۲1 آبان: 
اعـام خبـر  بـا  اردبیـل  رییـس جهاددانشـگاهی 
صـدور مجـوز پذیـرش بیمـاران بین الملـل مرکـز 
درمـان نابـاروری جهاددانشـگاهی اردبیـل افـزود: 
ایـن مجـوز بعـد از ارزیابـی و بررسـی های الزم از 
میـزان آمادگـی ایـن مرکز بـرای پذیـرش بیماران 
و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  سـوی  از  خارجـی 

آمـوزش پزشـکی صادرشـده اسـت.
مهـران اوچی اردبیلی خاطرنشـان کـرد: از آنجا 
کـه حضور بیمار، فراینـد درمان و ترخیص بیماران 
خارجـی بایـد نظام منـد و مطابق با اسـتانداردهای 
جهانـی باشـد بـه همین خاطـر آیین نامـه ای برای 
مجـوز پذیـرش بیمـاران خارجـی از سـوی وزارت 
بهداشـت پیش بینی شـده اسـت که مراکـز درمانی 
بیمـاران  پذیـرش  دپارتمـان  مجـوز  اخـذ  بـرای 

خارجـی بایـد مفـاد آیین نامـه را رعایـت کنند.
از  تعـدادی  اینکـه  بیـان  بـا  اردبیلـی  اوچـی 
بیمـاران خارجـی کـه مشـکل نازایـی دارنـد بـه 
مرکـز درمـان نابـاروری جهاددانشـگاهی اردبیـل 
مرکـز  ایـن  کـرد:  تصریـح  می کننـد،  مراجعـه 
آمادگـی دارد درمـان نابـاروری ایـن بیمـاران را با 
آخریـن روش هـای درمانی موجود و بـا بهره گیری 
از پزشـکان مجـرب و تجهیـزات مـدرن انجـام دهد.

جدیـد  درمانـی  بخش هـای  راه انـدازی  از  وی 
در مرکـز درمان ناباروری جهاددانشـگاهی اسـتان 
بهره گیـری  کـرد:  اظهـار  و  داد  خبـر  اردبیـل 
و  تخمدانـی  پی آرپـی  درمانـی  تکنیک هـای  از 
رحمـی، باستوسیسـت، DFI و لنفوسـیت تراپی 
افزایـش شـانس النـه گزینـی جنیـن در  جهـت 
رحـم در دو سـال اخیر در این مرکز شـروع شـده 

. ست ا
اردبیـل،  اسـتان  جهاددانشـگاهی  رئیـس 
و  تغذیـه  مشـاوره  کلینیک هـای  راه انـدازی 
آندومتریـوز، راه انـدازی بخش هـای الپاروسـکوپی 
و هیستروسـکوپی، نوبت دهـی اینترنتـی و شـیفت 
بعـد از ظهـر جهـت ارائـه خدمـات بـه مراجعیـن 
بومـی و غیربومـی و عقـد قـرارداد با کلیـه بیمه ها 
بـرای تحت پوشـش بـردن بیمـاران، بنیـاد برکت 
جهـت تسـهیل خدمت رسـانی بـه زوجیـن تحـت 
و  کم درآمـد  اقشـار  و  روسـتایی  بیمـه  پوشـش 
ارائـه  بـرای  اردبیـل  اسـتان  بهزیسـتی  سـازمان 
خدمـات بالینی و آزمایشـگاهی به زوجیـن نابارور 
تحـت پوشـش آن را از دیگر برنامه های توسـعه ای 

ایـن مرکـز اعـام کـرد.

 

 

استخراج سلول های بنیادی 
زایای مؤنث با استفاده از قابلیت 

چسبندگی به سطوح
رویــان  پژوهشــگاه  عمومــی  روابــط 
جهاددانشــگاهی، ۲1 آبــان: مطالعــه صــورت گرفتــه 
ــان  ــان نش ــگاه روی ــگران پژوهش ــط پژوهش توس
بــر  جداســازی  روش  از  اســتفاده  می دهــد، 
ــتخراج  ــکان اس ــبندگی، ام ــت چس ــاس قابلی اس
ــث در  ــی مؤن ــادی زایای ــلول های بنی ــت س و کش

می کنــد. فراهــم  را  آزمایشــگاهی  شــرایط 
ایـن بـاور قدیمـی کـه تعـداد فولیکول هـا در 
مشـاهده  بـا  اسـت،  ثابـت  پسـتانداران  تخمـدان 
ایجـاد تخمک هـای جدیـد در تخمـدان مـوش به 
چالش کشـیده شـد. در ادامه، اسـتخراج و کشـت 
 female( مؤنـث  زایـای  بنیـادی  سـلول های 
germline stem cells( از تخمـدان مـوش 
و انسـان ایـن ادعـا را تأییـد کـرد. بـا ایـن حـال، 
مشـکات در تکـرار اسـتخراج این سـلول ها باعث 
تردیدهایـی در پذیـرِش وجـود آنـان شـده اسـت.

بـا توجـه به این کـه برای اسـتخراج سـلول های 
تـوان  در  تفـاوت  از  اسـپرمانوگونیال،  بنیـادی 
چسـبندگی بـه سـطح آنان نسـبت به سـلول های 
اسـتفاده  غیرجنسـی(  )سـلول های  سـوماتیک 
می شـود، احتمـال اسـتفاده از ایـن قابلیـت بـرای 
اسـتخراج سـلول های بنیـادی زایـای مؤنـث نیـز 

وجـود دارد.
دکتـر  احتمـال،  ایـن  بررسـی  هـدف  بـا 
فرشـته اسـفندیاری، مریـم صابـر، پویـا تـوکل و 
همکارانشـان در پژوهشـگاه رویان جهاددانشگاهی 
طـی پژوهشـی، به اسـتخراج و کشـت سـلول های 
بنیـادی زایـای مؤنـث از تخمـدان انسـان و موش 

پرداختنـد.
نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد کـه با اسـتفاده 
و  کشـت  اسـتخراج،  امـکان  مذکـور،  روش  از 
در  مؤنـث  زایـای  بنیـادی  سـلول های  تقسـیم 
سـلول های  و  دارد  وجـود  آزمایشـگاهی  شـرایط 
استخراج شـده، نشـانگرهای اختصاصی سـلول های 
جنسـی ماننـد Fragilis و Stella را در سـطح 
نشـان داده  بیـان می کننـد. همچنیـن  پروتئیـن 
شـد، سـلول های استخراج شـده از مـوش بیـش از 
چهـار مـاه و سـلول های استخراج شـده از انسـان 
بیـش از یک مـاه با حفـظ خصوصیات در شـرایط 

آزمایشـگاهی قابـل کشـت هسـتند.
عـاوه بـر ایـن، نتایـج ایـن پژوهش نشـان داد، 
شـرایط  در  مؤنـث  زایایـی  بنیـادی  سـلول های 
کشـت بـه شـکل خـود به خـودی بـه سـلول های 
مشـابه اووسـیت )تخمـک( تمایـز می یابنـد کـه 
نشـانگرهای سـلول های اووسـیت را بیـان می کننـد.

نتایج این پژوهش نشـان داد، اسـتفاده از روش 

                    اخبار کوتاه
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جداسـازی بـر اسـاس قابلیـت چسـبندگی، امکان 
زایایـی  بنیـادی  سـلول های  کشـت  و  اسـتخراج 
مؤنـث در شـرایط آزمایشـگاهی را فراهـم می کند. 
ایـن سـلول ها می توانند مـاده اولیه مناسـبی برای 
مطالعـه تکویـن و تمایـز سـلول های زایـای مؤنث 

باشند.
بین المللـی  نشـریه  در  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
 International Journal of Cell

اسـت. رسـیده  چـاپ  بـه   Biology

■■■
روند افزایشی سرطان پستان 

در کشور
بررسـی های یـک مطالعه درباره روند ۱5 سـاله 
بروز سـرطان پسـتان در ایـران نشـان می دهد که 
بروز سـرطان پسـتان در کشور در سـال های اخیر 
افزایشـی داشـته و مقادیـر گـزارش شـده  رونـد 
بیشـتر از مقادیر برآورد شـده توسـط سازمان های 

علمـی معتبر سـرطان دنیا اسـت.
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۴ مهر: سـرطان 
و  شـده  شـناخته  سـرطان  شـایع ترین  پسـتان 
شـایع ترین علـت مـرگ ناشـی از سـرطان در زنان 
اسـت. ایـن بیمـاری در هـر دو جنـس زن و مـرد 
دیـده می شـود. به طورکلـی در سـطح جهانی بروز 
و مـرگ ناشـی از سـرطان پسـتان رتبـه اول را در 

بیـن سـایر سـرطان ها دارد.
میـزان بـروز و مـرگ ناشـی از این بیمـاری در 
زیـادی  تغییـرات  اخیـر، دسـتخوش  دهـه  چنـد 
پژوهشـگران  اسـاس  همیـن  بـر  اسـت.  شـده 
بـا انجـام یـک مطالعـه مقطعـی و بـا اسـتفاده از 
تـا   ۱۳۸2 سـال های  بیـن  ثبت شـده  داده هـای 
۱۳۹۶، تحلیلـی بـر روند بروز سـرطان پسـتان در 

ایـران ارایـه دادنـد.
بررسـی های ایـن مطالعـه حاکـی از ایـن اسـت 
کـه رونـد بـروز سـرطان پسـتان در ایـران بیـن 
سـال های ۱۳۸2 تـا ۱۳۹۶ از ۱5.۹۶ بـه ۴۰.72 
در ۱۰۰ هـزار زن افزایـش یافتـه اسـت. همچنین 
مشـخص شـد که فراوانی نسـبی سـرطان پسـتان 
در زنـان از سـال ۱۳۹۴ تـا ۱۳۹۶ از 25 درصد به 
2۶.۴7 درصـد تغییـر کرده و شـایع ترین سـرطان 

در بیـن زنان اسـت.
بـه گفتـه پژوهشـگران ایـن مطالعـه؛ بـه نظـر 
بـروز،  میـزان  افزایـش  دالیـل  از  یکـی  می رسـد 
آگاهـی  افزایـش  و  بهبـود روش هـای تشـخیصی 
زنـان در زمینـه سـرطان پسـتان باشـد. اگرچـه 
بـه تشـخیص سـرطان ها در  ایـن روش هـا قـادر 
مراحـل اولیـه و بهبـود میـزان بقـا و کاهـش نـرخ 
مرگ ومیـر هسـتند؛ امـا ممکن اسـت بـه درجاتی 
باعـث افزایـش مـوارد مثبـت نیـز شـود. همچنین 
بایـد بـه سـایر عوامـل ماننـد تغییر سـبک زندگی 
زنـان، تغییـر الگوهـای بـاروری و عوامـل محیطی 

توجه داشـت. نیـز 
در سـال ۱۳۹۶ از بیـن ۱7 هـزار و ۴۶7 مـورد 
جدیـد سـرطان پسـتان، ۹۸.2 درصـد مربـوط بـه 
زنـان و ۱.۸ در مـردان بـوده اسـت و ایـن تعـداد 
تشـخیص  سـرطان های  کل  از  درصـد   2۶.۴7
کل  از  درصـد   ۱2.۹7 و  زنـان  در  شـده  داده  

اسـت. جنـس  دو  در  سـرطان  تشـخیص های 
بـر  کـه  داد  نشـان  مطالعـه  ایـن  بررسـی های 
اسـاس آخریـن گـزارش ثبت سـرطان در کشـور؛ 
بیشـترین بـروز سـرطان پسـتان در گـروه سـنی 
۶5 تـا ۶۹ سـال و گـروه سـنی ۶۰ تـا ۶۴ سـال 
بـروز  میـزان  باالتریـن  همچنیـن  اسـت.  بـوده 
استانداردشـده سـنی بـه ازای هـر ۱۰۰ هـزار زن، 
بـه ترتیـب در اسـتان های تهـران، اصفهـان، یـزد، 

گیـان و البـرز مشـاهده شـده اسـت.
ایـن مطالعـه؛ عوامـل  پژوهشـگران  بـه گفتـه 
و  اقتصـادی  اجتماعـی،  جغرافیایـی،  مختلـف 
بـروز در  میـزان  تفـاوت  بـر  فرهنگـی می تواننـد 
شـهرهای مختلـف کشـور دخیل باشـند. از سـوی 
و  مختلـف  اسـتان های  جمعیـت  تفـاوت  دیگـر؛ 
نیـز توزیـع متفـاوت سـنی در گروه هـای جـوان 
بـروز  بـر  موثـر  عوامـل  از  و سـالمند، می تواننـد 
باالتر سـرطان پسـتان در برخی اسـتان ها باشـند. 
در  صنعتـی  و  بـزرگ  شـهرهای  به عنوان مثـال؛ 
اسـتان تهـران و اصفهـان و البـرز کـه فرصت های 
جـای  خـود  در  را  بیشـتری  تحصیلـی  و  شـغلی 
داده انـد، می تواننـد پذیـرای گروه هـای مختلـف از 
مهاجریـن سـایر اسـتان ها باشـند کـه این مسـئله 
نقـش مهمـی در باالتر بـودن میزان بروز سـرطان 

دارد. پسـتان 
از سـوی دیگر ممکن است در استان های بزرگ 
کشـور و یـا در اسـتان هایی که به لحـاظ اقتصادی 
در وضعیـت بهتـری هسـتند، افزایـش دسترسـی 
بـه امکانـات تشـخیصی زودرس ماننـد تجهیـزات 
و نیروهـای متخصـص باالتـر بـوده کـه منجـر بـه 
افزایـش احتمال انجـام غربالگری سـرطان خواهد 
اثرگـذار،  عوامـل  از  دیگـر  یکـی  بـود. همچنیـن 
کیفیـت دسـتگاه های ثبـت داده هـای سـرطان در 
هـر اسـتان اسـت؛ به طوری کـه در اسـتان هایی که 
ثبـت سـرطان به صـورت مسـتمر انجـام می شـود، 
گـزارش  واقعی تـری  بـروز  میـزان  اسـت  ممکـن 

. شود
ایـن محققان معتقدند که الزم اسـت در تحلیل 
دالیل تفاوت بروز سـرطان پسـتان در اسـتان های 
مختلـف، تاثیـر عواملـی ماننـد تفـاوت امیـد بـه 
شـاخص های  و  اجتماعـی  رفـاه  سـطح  زندگـی، 
مرتبـط بـا شـیوه زندگـی پرخطـر، مدنظـر قـرار 

. ند گیر
می کننـد  عنـوان  مطالعـه  ایـن  پژوهشـگران 
کـه گرچـه در داده هـای سیسـتم ثبـت سـرطان 
به خوبـی  پسـتان  سـرطان  بـروز  میـزان  کشـور 
گـزارش شـده اسـت؛ امـا میـزان بـروز به تنهایـی 

نمی توانـد شـاخص خوبـی بـرای تعییـن وضعیـت 
باشـد. چراکـه سـایر  ایـران  در  پسـتان  سـرطان 
شـاخص ها ماننـد میـزان شـیوع و مرگ ومیـر نیـز 
در جهـت سیاسـت گذاری های کنترلـی مدیریـت 
الزم  بنابرایـن  اسـت.  ضـروری  پسـتان  سـرطان 
اسـت سیسـتم ثبت سـرطان در تمام اسـتان های 
کشـور، بـا در نظر گرفتن سـایر شـاخص های مهم 
بـرای بررسـی وضعیـت سـرطان پسـتان به ویـژه 

گـزارش میـزان مرگ ومیـر تقویـت شـود.
نشـان  مطالعـه  ایـن  از  به دسـت آمده  نتایـج 
می دهـد کـه بـروز سـرطان پسـتان در کشـور در 
افزایشـی داشـته اسـت و  سـال های اخیـر رونـد 
مقادیر گزارش شـده بیشـتر از مقادیر برآورد شـده 
توسـط سـازمان های علمـی معتبـر سـرطان دنیـا 
اسـت. ایـن رونـد افزایشـی تأکیـدی بـر ضـرورت 
تشـخیص  جهـت  ملـی  سیاسـت گذاری های 
زندگـی  کیفیـت  بهبـود  و  بقـا  افزایـش  به موقـع 

زنـان اسـت.
یافته هـای ایـن مطالعـه، تیرمـاه سـال جـاری 
بـروز  بـا عنـوان »رونـد  مقالـه علمـی  به صـورت 
بـازه زمانـی  ایـران در یـک  سـرطان پسـتان در 
۱5 سـاله مطابـق گـزارش ثبـت سـرطان کشـور« 
در فصل نامـه بیماری هـای پسـتان ایـران منتشـر 

است. شـده 
در انجـام ایـن تحقیـق دکتـر شـهپر حقیقـت 
پسـتان  سـرطان  تحقیقـات  مرکـز  پژوهشـگر 
پژوهشکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی، زهرا 
اداره سـرطان  از  امیـدی و علـی قنبـری مطلـق 
وزارت  واگیـر  غیـر  بیماری هـای  مرکـز مدیریـت 

بهداشـت بـا یکدیگـر مشـارکت داشـتند.

■■■

تولیدجداگر پایه لرزه ای 
اصطکاکی و الستیکی توسط 

شرکت دانش بنیان پارک علم و 
فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه

روابـط عمومی پارک علم و فناوری جهاددانشـگاهی 
کرمانشـاه، ۹ مهر: شـرکت دانـش بنیان پـارک علم 
و فنـاوری اسـتان کرمانشـاه بـرای اولیـن بـار در 
کشـور و آسـیا موفـق بـه اختـراع نوعـی »جداگـر 
پایـه لـرزه ای اصطکاکـی و السـتیکی« شـده کـه 
بـا نصـب آن زیـر سـتون های سـاختمان، حتـی 
بـا وقـوع زلزلـه ۸.5 ریشـتری هـم تـا ۹۰ درصـد 
جلوگیـری  سـازه  در  تخریـب  هرگونـه  ایجـاد  از 

می کنـد.
مهنـدس فریـد علیـدادی مدیرعامـل شـرکت 
دانـش بنیان "سـتبر سـازه پایـدار" و مختـرع این 
اختـراع شـگفت انگیز بـا بیـان ایـن که تولیـد این 
محصـول تنهـا در انحصـار پنـج کشـور آمریـکا، 



19
ه0
مار

│ش
وم
وس
ت
یس
لب
سا

تـــازہ

هی
گا
نش
ددا

جها
ی
بر
خ
مه
هنا
│ما

اد
جه
ام
پی

26

ژاپـن، ایتالیـا، نیوزیلنـد و آلمـان اسـت، گفت: در 
حـال حاضـر دو نـوع از ایـن جداگـر در ایـن چهار 
کشـور تولیـد می شـود کـه ایمنـی الزم را در برابر 

زلزله هایـی بـا موج هـا افقـی ایجـاد می کننـد.
وی افـزود: بـا توجـه بـه ایـن کـه در برخـی 
زلزله هـا، موج هـای عمـودی و مخـرب هـم وجـود 
جداگـر  محصـول،  ایـن  در  تغییراتـی  بـا  دارنـد 
برابـر  بتوانـد در  اختـراع کرده ایـم کـه  جدیـدی 

کنـد. مقاومـت  هـم  زلزلـه  عمـودی  موج هـای 
علیـدادی گفـت: زمانـی که ایـن جداگرهـا زیر 
تمامـی سـتون های یـک سـاختمان قـرار بگیـرد 
می توانـد آن را در برابـر زلزلـه با هر میـزان قدرت 

بـه تناسـب نـوع طراحی جداگـر مقـاوم کند.
وی بـا بیـان ایـن کـه هـر سـاختمان بـه تعداد 
ایـن  گفـت:  دارد،  نیـاز  جداگـر  بـه  سـتون ها 
جداگرهـا بیـن پی سـاختمان و سـتون های سـازه 
قـرار گرفتـه و بـا جـذب ارتعـاش زلزلـه عمـا از 
بـه وجـود آمـدن هرگونه خرابـی در سـازه و نما و 

دیگـر اجـزای بنـا جلوگیـری می کننـد.
علیـدادی خاطرنشـان کـرد: بـر اسـاس نتایـج 
آزمایشـات و تحلیل هـای پیشـرفته ایـن جداگرها 
در زلزلـه ریشـتر می تواننـد تـا بیـش از ۹۰ درصد 
از هرگونـه خرابـی سـازه جلوگیـری کنـد طـوری 

کـه حتـی یـک لیـوان هـم روی زمیـن نیفتد.
علیـدادی یادآور شـد: بـا توجه بـه قیمت باالی 
سـاختمان های  در  آن  از  عمدتـاً  محصـول،  ایـن 
حسـاس ماننـد برج هـای تجـاری، بیمارسـتان ها، 

مراکـز نظامـی و ... اسـتفاده می شـود.
از  پایـدار  سـازه  سـتبر  شـرکت  مدیرعامـل 
پیگیـری بـرای تولید انبـوه این محصـول خبر داد 
و افـزود: در حـال حاضـر بـا حضـور سـرمایه گذار 
بخـش خصوصـی و سـرمایه گـذاری ۴۰ میلیـارد 
تومانـی، زمینـی در شـهرک صنعتـی "زاگـرس" 
سـاختمان  و  سـوله  سـاخت  و  کـرده  خریـداری 
اداری و.. را انجـام داده ایـم و هم اکنـون کار تا ۸۰ 

درصـد پیشـرفت عملیاتـی داشـته اسـت.
علیـدادی گفـت: در حـال حاضـر بـرای تأمیـن 
و خریـد تجهیـزات نیازمنـد ۱۶۰ میلیـارد تومـان 
اعتبـار هسـتیم کـه قـرار شـده در سـفر ریاسـت 
جمهـوری بـه اسـتان این درخواسـت مطرح شـود 
و موافقـت اولیـه هـم در ایـن زمینـه اخـذ شـده 

. ست ا
وی افـزود: در صـورت تخصیـص ایـن اعتبـار، 
ایـن واحـد تولیـدی ظـرف چهـار مـاه راه انـدازی 
شـده و پیش بینـی می شـود بتوانیـم سـاالنه سـه 

هـزار تـن جداگـر لـرزه ای تولیـد کنیم.
علیدادی خاطرنشـان کرد: سـه هـزار تن حدود 
۱5۰۰ تـا دو هـزار عدد جداگر را شـامل می شـود 
کـه بسـته بـه سـتون های سـاختمان می توانـد در 

پروژه هـای مختلـف مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
وی یـادآور شـد: بـا ایـن میـزان تولیـد در فـاز 
نخسـت تأمیـن 5۰ درصـد نیاز داخـل را در برنامه 

داریـم و در فـاز دوم و بـا افزایـش تولیـد تکمیـل 
نیـاز داخـل و صـادرات محصـول را هدفگـذاری 

کرده ایـم.
علیـدادی گفـت: بـا تولیـد انبـوه ایـن محصول 
قیمـت آن ۴۰ درصـد نمونه هـای مشـابه خارجـی 
بـا ارایـه کیفیـت بـه مراتـب بهتـر از نمونه هـای 

بود. خارجـی خواهـد 
مدیرعامل شـرکت سـتبر سـازه پایدار با اشـاره 
بـه وادرات 22 میلیـون دالری ایـن محصـول در 
پنـج سـال اخیـر برطبـق آمـار رسـمی گمـرک 
از  می توانـد  محصـول  ایـن  انبـوه  تولیـد  گفـت: 
خـروج سـاالنه پنـج میلیـون دالری ارز از کشـور 

جلوگیـری کنـد.
ایـن  انبـوه  تولیـد  جهـت  گفـت:  علیـدادی 
محصـول کـه تـا 2۰ سـال آینـده انحصـار تولیـد 
اخـذ  بـه  اقـدام  اسـت  کشـور  اختیـار  در  آن 
بـا  کـه  کرده ایـم  المللـی  بیـن  گواهینامه هـای 
در  محصـول  ایـن  عملکـردی  آزمایشـات  انجـام 
آزمایشـگاه های معتبـر اتحادیـه اروپـا عملکرد این 
محصـول بـه اثبـات رسـیده و بـا اسـتناد بـه ایـن 
نتایـج، ایـن محصـول نـه تنهـا قابلیـت رقابـت بـا 
بهتریـن نمونه هـای خارجـی را داشـته بلکـه بـه 

مراتـب عملکـرد بهتـری نیـز داشـته اسـت.
بـه  پایـدار  سـازه  سـتبر  شـرکت  مدیرعامـل 
اشـتغالزایی تولیـد این محصـول هم اشـاره کرد و 
گفـت: بـا تولید انبوه ایـن محصول در فاز نخسـت 
5۰ نفـر اشـتغال زایـی مسـتقیم و 25۰ نفـر نفـر 
اشـتغال زایـی غیـر مسـتقیم ایجـاد خواهد شـد و 
در فـاز توسـعه ایـن تعـداد بـه ترتیـب بـه ۱۰۰ و 

5۰۰ نفـر افزایـش می یابـد.

■■■
درخشش پارک علم و فناوری 

البرز جهاددانشگاهی در 
دوازدهمین جشنواره رجایی 

استان
البـرز  فنـاوری  و  علـم  پـارک  عمومـی  روابـط 
فنـاوری  و  علـم  پـارک  مهـر:   10 جهاددانشـگاهی، 
البـرز جهاددانشـگاهی بـه دلیـل عملکـرد مطلوب 
در حـوزه دانـش بنیـان و تحقق شـعار سـال، رتبه 
برتـر دوازدهمین جشـنواره رجایی اسـتان البرز را 

از آن خـود کـرد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، دبیرخانـه جشـنواره 
"دولـت  شـعار  بـا  البـرز  اسـتان  رجایـی  شـهید 
مردمـی، نظـارت عمومـی و مشـارکت نخبگانـی" 
دسـتگاه های برتـر اجرایـی در امر خدمات رسـانی 
بـه مـردم اسـتان را معرفـی کـرد کـه بـر اسـاس 
ارزیابی هـای صـورت گرفتـه، پارک علـم و فناوری 
البرز توانسـت در جشـنواره شـهید رجایـی، عنوان 
برتـر را از آن خـود کنـد کـه طـی مراسـمی و بـا 

اهـدای لـوح از مهنـدس مهـدی عباسـی رییـس 
پـارک علـم و فنـاوری البرز بـا حضور آقـای دکتر 
مجتبـی عبداللهی اسـتاندار البـرز، عبدالرضا کریم 
پـور ملکشـاه رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه 
و  اسـامی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان  ریـزی، 

مدیـران اسـتان تقدیـر و تشـکر شـد.

■■■
استحصال فلزات گران بها از 
منابع ثانویه توسط محققان 

جهاددانشگاهی
مهـر:   1۲ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
معدنـی  مـواد  فـراوری  پژوهشـکده  پژوهشـگران 
موفـق  مـدرس  تربیـت  واحـد  جهاددانشـگاهی 
بـه اسـتحصال فلـزات گـران بهـا از پسـماندهای 
الکترونیکـی و مبدل هـای کاتالیسـتی شـدند؛ این 
دو طـرح دوسـتدار محیـط زیسـت اسـت و ارزش 

افـزوده زیـادی بـه همـراه دارنـد.
هیــات  عضــو  ســمیعی  عبــداهلل  دکتــر 
معدنــی  مــواد  فــراوری  پژوهشــکده  علمــی 
گفــت:  مــدرس  تربیــت  جهاددانشــگاهی 
پســماندهای الکترونیکــی ماننــد کامپیوترهــا، 
ــه  ــد ک ــی دارن ــا بردهای ــا و تلویزیون ه موبایل ه
فلــزات گــران بهــا و ارزشــمندی در آن هــا بــکار 
ــن  ــای ای ــی از طرح ه ــت. یک ــده اس ــه ش گرفت
ــا،  ــای ط ــران به ــزات گ ــتحصال فل ــد اس واح
نقــره، مــس، قلــع و ســرب از منابــع ثانویــه 
بیــش  بازیابــی  و  الکترونیکــی(  )پســماندهای 
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــن فلزهاس ــد ای از ۹5 درص
ــرح در  ــن ط ــوت ای ــگاهی و پایل ــل آزمایش مراح
جهاددانشــگاهی و پژوهشــکده فــراوری مــواد 
معدنــی جهاددانشــگاهی تربیــت مــدرس ســپری 
ــیده  ــی رس ــد و صنعت ــه تولی ــه مرحل ــده و ب ش

ــت. اس
وی افــزود: هــم اکنــون بــرای اســتحصال 
ــی  ــماندهای الکترونیک ــا از پس ــران به ــزات گ فل
روش هــای مختلــف بــه کار گرفتــه می شــود. 
در یکــی از روش هــا پســماندهای الکترونیکــی 
ــیار  ــواد بس ــن روش م ــود. در ای ــش زده می ش آت
ــود  ــت می ش ــط زیس ــو و محی ــی وارد ج خطرناک
بــه  را  حیوان هــا  و  انســان ها  ســامت  کــه 
ــود  ــت را ناب ــط زیس ــدازد و محی ــره می ان مخاط
ــا روش و دانــش فنــی کــه در  می کنــد امــا مــا ب
اختیــار داریــم ایــن پســماندها را بــا روش انحــال 
ــتحصال  ــد( اس ــتخراج مایع-جام ــگ )اس و لیچین

می کنیــم.
ســمیعی اظهار کــرد: ســوزاندن این پســماندها 
بســیار مضــر اســت. وقتــی ایــن پســماندها 
پاستیکی شــان  مــواد  می شــوند،  ســوزانده 
تبدیــل بــه مــواد فــرار می شــود. در حــال حاضــر 
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عــده ای کارگــر دور از محیــط شــهری اقــدام بــه 
ســوزاندن ایــن پســماندهای خطرنــاک و ســرطان 
زا می کننــد کــه سامتشــان بــه مخاطــره میفتــد. 
ایــن افــراد نبایــد بیشــتر از پنــج الــی شــش مــاه 

ــا ایــن مــواد ســر و کار داشــته باشــند. ب
مـا  بکارگیـری  روش  کـرد:  تصریـح  وی 
هیدرومتالـورژی اسـت. در این روش پسـماندها بر 
اثـر حرارت سـوزانده نمی شـوند بلکه پاسـتیک ها 
نیـز قابـل بازیافـت هسـتند. پاسـتیک های جمع 
آوری شـده نیـز قابـل تبدیـل بـه صنایـع و مـواد 

دیگـر هسـتند کـه ارزش افـزوده نیـز دارنـد.
سـمیعی گفت: طـرح دوم ما، اسـتحصال فلزات 
پاالدیوم و رودیوم از مبدل های کاتالیسـتی اسـت. 
ایـن طـرح نیـز هـم اکنـون مراحـل آزمایشـگاهی 

خود را سـپری کرده اسـت.
وی بـه جزئیـات اجـرای ایـن طـرح پرداخت و 
گفـت: فلزات گران بهایـی مانند پاالدیـوم، پاتین 
و رودیـوم در داخـل مبدل هـای کاتالیسـتی وجود 
دارنـد. در حـال حاضر برخـی این فلـزات با ارزش 
را در داخـل کشـور جمـع آوری کـرده و به صورت 

خـام به کشـورهای دیگـر صـادر می کنند.
پژوهشــگر پژوهشــکده فــراوری مــواد معدنــی 
پژوهشــکده  در  مــا  افــزود:  جهاددانشــگاهی 
ــد  ــگاهی واح ــی جهاددانش ــواد معدن ــراوری م ف
ــیل  ــه پتانس ــم ک ــی کردی ــدرس ارزیاب ــت م تربی
ــا  ــران به ــزات گ ــتحصال فل ــام اس ــی انج و توانای
اینــرو  از  داریــم  را  کاتالیســتی  مبدل هــای  از 
ــش  ــق و آزمای ــه، تحقی ــال مطالع ــس از دو س پ
ــزات از  ــن فل ــش اســتحصال ای ــه دان توانســتیم ب

ــم. ــدا کنی ــت پی ــه دس ــع ثانوی مناب
 وی به مزایایی این طرح ها اشاره کرد و افزود: 
زیست  محیط  دوستدار  طرح ها  این  دوی  هر 
هستند که اگر اجرایی شوند و به مرحله صنعتی 
همراه  به  باالیی  خیلی  اقتصادی  ارزش  برسند، 
واردات  جای  به  دیگر  سوی  از  داشت.  خواهند 
را  مواد  این  می توانیم  خودمان  اولیه،  مواد  این 
باالیی  افزوده  ارزش  که  موادی  کنیم؛  استحصال 
زایی  اشتغال  طرح ها  این  اجرای  همچنین  دارند. 

زیادی به همراه دارند.
ــا  ــور م ــر کش ــال حاض ــه وی، در ح ــه گفت ب
پتانســیل بســیار خوبــی بــرای تأمیــن مــواد اولیــه 
دارد. همچنیــن می توانیــم ایــن مــواد اولیــه را از 

ــز وارد کنیــم. کشــورهای همســایه نی
حاضــر  حــال  در  کــرد:  اظهــار  ســمیعی 
کشــورهایی اروپایــی ماننــد فرانســه و ایتالیــا 
اســتحصال فلــزات گــران بهــا از مبدل هــای 
ماننــد  آســیایی  کشــورهای  و  کاتالیســتی 
ــا از  ــران به ــزات گ ــتحصال فل ــد اس ــن و هن چی
پســماندهای الکترونیکــی را انجــام می دهنــد کــه 
مــا توانســته ایم هــر دوی ایــن روش هــا را بومــی 
ــه  ــون نمون ــه تاکن ــی ک ــم؛ روش های ــازی کنی س

مشــابه داخلــی نداشــتند.

تولید سامانه بومی هوشمندسازی 
ایستگاه های تقلیل فشار گاز به 

دست جهادگران زنجانی
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی زنجـان، 1۲ مهـر: 
پلتفـرم بومی هوشمندسـازی ایسـتگاه های تقلیل 
فشـار گاز )ICSM( بـا هـدف رفع بخـش مهمی 
از نیـاز کشـور بـه سـامانه های وارداتـی و یکپارچه 
ایسـتگاه های  مانیتورینـگ  سـامانه های  کـردن 
جهاددانشـگاهی  پژوهشـگران  توسـط  مذکـور، 

زنجـان طراحـی و تولیـد شـد.
بـا توجـه بـه تنـوع ایسـتگاه های تقلیـل فشـار 
و    CGS، TBS، MRS،CPS گاز شـامل 
CNG  و نیـز گسـتردگی آن در کشـور به میزان 
2۰ هـزار ایسـتگاه کـه غالبـا خـارج از محیط های 
در  را  مشـکاتی  اسـت،  شـده  واقـع  شـهری 
عرصه هـای مختلـف بـرای ایـن بخـش بـه وجـود 
آورده اسـت کـه از آن جملـه می تـوان بـه مواردی 
از قبیـل مدیریت دسترسـی ها، بازرسـی های فنی، 
صحـت عملکـرد تجهیـزات، وقوع شـرایط بحرانی، 

حفـظ امنیـت محیـط و ... اشـاره کـرد.
ایـن محصول دانش بنیـان یک سـامانه متمرکز 
و امـن بـوده و قـادر اسـت بـا کم تریـن تغییـرات 
ممکـن در محـل ایسـتگاه نصـب و بـا اتصـال بـه 
پارامترهـای  انـواع تجهیـزات تخصصـی موجـود، 
ولتـاژ  خروجـی،  و  ورودی  فشـار  نظیـر  حیاتـی 
محیـط،  رطوبـت  و  دمـا  گاز،  دمـای  کاتـدی، 
نشـت گاز، کنتـرل ترانس هـا، هیترهـا، اطاعـات 
سنسـورهای امنیتـی، دوربین هـا و ... را جمع آوری 
کـرده و بـر اسـاس سـناریوهای دریافتـی، محیـط 

مـورد نظـر را کنتـرل کنـد.
عـاوه بـر ایـن، داشـبورد مدیریتی این سـامانه 
قـادر اسـت تعـداد زیـادی از ایسـتگاه های تقلیـل 
در  و  وسـیع جغرافیایـی  در سـطح  را  گاز  فشـار 
بسـتر یک شـبکه امن از راه دور بـه صورت برخط 
مدیریـت کـرده و بـا تحلیـل داده هـای جمع آوری 
شـده، اطاعـات مهمـی نظیـر میـزان بهـره وری و 

تشـخیص شـرایط بحرانـی را ارایـه کند.

سامانه بومی هوشمندسازی؛ جایگزین 
محصوالت مشابه خارجی در زیرساخت های 

حیاتی کشور
از  اسـتفاده  و  بـودن  بومـی  بـه  توجـه  بـا 
فناوری هـای نویـن، هزینه های تمام شـده سـامانه 
مشـابه  محصـوالت  یک پنجـم  حـدود  مذکـور 
خارجـی اسـت. از دیگـر مزایـای اسـتفاده از ایـن 
سـامانه، افزایـش امنیت محیط، افزایـش بهره وری 
نیـروی انسـانی، کاهـش قابـل توجـه هزینه هـای 
اجرایی هوشمندسـازی به نسـبت سـایر سـامانه ها 
نظیـر  Scada، یکپارچـه کـردن داده هـا، ایجاد 
مرکـز مانیتورینـگ 2۴ سـاعته و ... اشـاره کـرد.

کـردن  طـی  بـه  توجـه  بـا  محصـول  ایـن 
در  می توانـد  )افتـا(،  امنیتـی  ارزیابـی  مراحـل 
زیرسـاخت های حیاتـی کشـور از جملـه صنایـع 
پتروشـیمی، آب، بـرق، گاز، مخابـرات، اتاق هـای 
هوشـمند،  کشـاورزی  حوزه هـای  نیـز  و  سـرور 
خانه هـای هوشـمند و مدیریـت مصـرف انـرژی و 
مرتبـط، جایگزیـن محصـوالت  سـایر حوزه هـای 

شـود. خارجـی  مشـابه 
گفتنـی اسـت، شـرکت گاز اسـتان زنجـان از 
ایـن سـامانه بـرای هوشمندسـازی 25۰ ایسـتگاه 
از ۳5۰ ایسـتگاه تقلیل فشـار گاز اسـتان اسـتفاده 
کـرده و بـا توافقات صـورت گرفته تا پایان امسـال 
نیـز همـه ایسـتگاه های اسـتان تحت پوشـش قرار 

گرفت. خواهنـد 

■■■

دستیابی به دانش تولید 
فیلتراسیون، دوستدار محیط 

زیست
مهـر:   1۸ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی  پژوهـش  واحـد  پژوهشـگران 
امیرکبیـر بـه منظـور کاهـش آلودگی هـای محیط 
زیسـت کارخانه هـای سـیمان و فـوالد موفـق بـه 
بومـی سـازی دانش تولیـد فیلتراسـیون فیلترهای 
کیسـه ای شـدند؛ ایـن طـرح هـم اکنـون مراحـل 

را سـپری می کنـد. نهایـی خـود 
زهـرا اسـماعیل زاده کارشـناس پژوهـش واحد 
در  گفـت:  امیرکبیـر  جهاددانشـگاهی  پژوهـش 
حـال حاضـر یکـی از مهمتریـن چالش هایـی کـه 
کارخانه هـای تولیـد سـیمان یا فوالد بـا آن مواجه 
هسـتند، آلودگی هـا و مشـکات محیـط زیسـتی 
ناشـی از گازهایـی اسـت کـه توسـط کارخانه هـا 
تولیـد و وارد محیط زیسـت می شـود. این مشـکل 
بایـد از طریـق سیسـتم ها برطـرف شـود. یکـی از 

ایـن سیسـتم ها فیلتراسـیون اسـت.
پژوهـش  واحـد  پژوهشـگران  افـزود:  وی 
جهاددانشـگاهی امیرکبیـر بـرای رفع این مشـکل 
فیلتراسـیون  تولیـد  و  سـازی  بومـی  بـه  موفـق 
ایـن  اکنـون  هـم  شـده اند؛  کیسـه ای  فیلترهـای 
می کنـد. سـپری  را  خـود  نهایـی  مراحـل  طـرح 

ایـن طـرح  پیرامـون جزئیـات  زاده  اسـماعیل 
پارچـه  الیـاف  از  فیلتراسـیون  ایـن  اظهـار کـرد: 
شیشـه ای تهیه شـده اسـت. الیاف پارچه شیشه ای 
نیـز بـرای نخسـتین بـار در ایـران تولید می شـود 
کـه روی آنهـا غشـایی از "پـی تـی اف ای" وجود 
بـه  ابعـادش  و  بـوده  متخلخـل  غشـا  ایـن  دارد؛ 
انـدازه ای اسـت کـه می توانـد ذرات مشـکل سـاز 
محیـط زیسـت را جدا کند. این ذرات روی سـطح 
ایـن غشـا می نشـینند و از سیسـتم هـوا خـارج و 
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توسـط سـیال فیلتـر می شـوند.
وی بیـان کرد: این سیسـتم بـرای کارخانه های 
و  سـوزی  زبالـه  فلـزات،  معدنـی،  مـواد  تولیـد 
ایـن  از  پیـش  دارد.  کاربـرد  سـیمان  صنایـع 
وارد  دیگـر  کشـورهای  از  سیسـتم هایی  چنیـن 
ایـران می شـد. اصـًا چنیـن سیسـتمی در ایـران 
تولیـد نمی شـد امـا تیـم پژوهشـی واحد مـا برای 
نخسـتین بـار در ایـران موفق به بومی سـازی این 
دانـش شـده اسـت. اکنـون ۶۰ درصـد مراحل کار 
ایـن طـرح انجـام شـده اسـت کـه اگـر بـه مرحله 
ایـن  واردات  از  می توانـد  برسـد،  انبـوه  تولیـد 
محصـول جلوگیـری و ارزآوری زیـادی بـه همـراه 

داشـته باشـد.
مرحلـه  در  اکنـون  مـا  گفـت:  زاده  اسـماعیل 
دسـتیابی بـه دانـش فنـی ایـن محصول هسـتیم؛ 
ماننـد  خارجـی  کشـورهای  در  کـه  محصولـی 
سـوئیس و چیـن تولیـد می شـوند. قطعـاً کیفیـت 
خارجـی  مشـابه  نمونه هـای  بـا  محصـول  ایـن 
برابـری می کنـد. قیمـت آن نیز تقریبـا ۶۰ درصد 

کمتـر از محصـوالت وارداتـی اسـت.
پژوهـش  واحـد  پژوهـش  کارشـناس 
جهاددانشـگاهی امیرکبیـر بـه مشـکات اجرایـی 
ایـن طـرح اشـاره کـرد و افـزود: یکی از مشـکات 
واردات  اجـازه  محصـول،  ایـن  تولیـد  بـرای  مـا 
دسـتگاهی بـرای لمینـت کـردن غشـای "پـی تی 
اف ای" بـود. تـا مدت هـا بـه جهاددانشـگاهی بـه 
عنـوان یک مرجـع علمی کشـور، اجـازه ورود این 
دسـتگاه داده نمی شـد. پـس از گذشـت ۴ تـا 5 
مـاه توانسـتیم ایـن مانـع را برطرف کنیـم. چنین 
مشـکاتی در اجـرای رونـد کاری مـان تأخیـر بـه 
وجـود مـی آورد؛ بنابرایـن از دولـت توقـع حمایت 

بیشـتری در ایـن زمینـه داریـم.

■■■
 

فرآورده هایی بر پایه زرشک در 
مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی، 
۲0 مهر: سرپرسـت جهادانشـگاهی خراسان جنوبی 
اظهـار کـرد: طرح هایـی از جملـه حفـظ کیفیـت 
زرشـک تـازه، قـرص جوشـان کاهنده فشـار خون 
بـر پایه زرشـک، گرانول جوشـان زرشـک، سـرکه 
فراسـودمند زرشـک بـا خاصیـت کاهـش چربـی 
خـون و تصفیـه خـون، از اقدامـات پژوهشـگران 

جهاددانشـگاهی اسـتان اسـت.
ابراهیمـی سرپرسـت جهاددانشـگاهی  مهـدی 
برداشـت  فصـل  پاییـز  گفـت:  جنوبـی  خراسـان 
مهم تریـن گیـاه دارویی ایران اسـت کـه به صورت 
انحصـاری در خراسـان جنوبـی تولیـد می گـردد.

وی ادامـه داد: یکـی از مزیت های مهم زرشـک 
بـرای فـرآوری در صنعـت مـواد غذایـی عـاوه بر 
ارگانیـک بـودن آن، ایجـاد رنـگ و طعـم مطلـوب 
تـوام بـا یکدیگـر اسـت که نیـاز به طعـم دهنده و 

رنـگ مصنوعـی را برطـرف خواهـد کرد.
جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
بیـان کـرد: ایـن میـوه ارزشـمند قابلیـت کاربـرد 
آب  شـربت،  میـوه،  آب  سـس،  مربـا،  تهیـه  در 
نبـات، ژلـه، دمنـوش، نوشـابه، انـواع نوشـیدنی ها 
و بسـیاری از محصـوالت نوآورانه دیگـر را دارد که 
هـر یـک از ایـن مـوارد قابلیـت صادراتـی ویژه ای 

رند. دا
وی افـزود: زرشـک منبعـی غنـی از ویتامیـن 
c بـه عنـوان تقویـت کننـده سیسـتم ایمنـی و 
حـاوی مقـدار زیـادی از آنتوسـیانین، فاوونوئید و 
همچنیـن دارای مقادیـری از آلکالوئیدهـا از جمله 
بربریـن، بربامیـن، اکسـیاکانتین و پاماتیـن اسـت.

زرشـک  گیـاه  بـرای  گفـت:  ابراهیمـی 
هیپولیپیدمیـک،  جملـه  از  مختلفـی  خـواص 
حفاظـت  کبـدی،  حفاظـت  هیپوگلیسـیمیک، 
کلیـوی، ضـد التهابی و ضـد اضطرابـی، اثرات ضد 
سـرطانی و آنتی اکسـیدانی و جلوگیـری از رشـد 

اسـت. شـده  گـزارش  باکتری هـا 
ایـن  از  هریـک  بـه  توجـه  کـرد:  اظهـار  وی 
خـواص قابلیـت تولید به صـورت قرص، کپسـول، 
شـربت و پمـاد و به صـورت مکمل بـرای درمان و 

دارد. را  بیماری هـای مختلـف  از  پیشـگیری 
جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
یـادآور شـد: البتـه در ریشـه، پوسـت و بـرگ این 
گیـاه نیز خـواص درمانی قابل توجهـی وجود دارد 
کـه قابلیـت تولیـد فراورده هـای دارویـی بـا ارزش 

افـزوده قابـل توجهـی را ایجـاد کند.
فعالیت هـای صـورت  بـه  اشـاره  بـا  ابراهیمـی 
گرفتـه در حـوزه محصـوالت اسـتراتژیک اسـتان 
از جملـه زرشـک در مجتمـع تحقیقـات گیاهـان 
دارویـی جهاددانشـگاهی اسـتان یادآور شـد: طرح 
تولیـد پوشـش خوراکی بـا عصاره گلبـرگ زعفران 
و عصـاره عناب در ترکیب با بسـته بندی اتمسـفر 
اصـاح شـده جهـت مانـدگاری و حفـظ کیفیـت 
زرشـک تـازه، قـرص جوشـان کاهنده فشـار خون 
بـر پایه زرشـک، گرانول جوشـان زرشـک، سـرکه 
فراسـودمند زرشـک بـا خاصیـت کاهـش چربـی 
خـون و تصفیـه خـون، از اقدامـات پژوهشـگران 

جهاددانشـگاهی اسـتان اسـت.
وی گفـت: تولیـد سـرکه فراسـودمند زرشـک 
باسـلوق  از ضایعـات میـوه زرشـک،  بـا اسـتفاده 
فراسـودمند زرشـک، آب نبات فراسـودمند زرشک 
بـا خاصیـت تصفیه خـون و کمک به خون سـازی، 
تولیـد نوشـیدنی زرشـک مؤثـر در کبـد چـرب و 
کاهـش وزن و طـرح بسـته بندی زرشـک خشـک 
فیزیکـی  تغییـرات  از  جلوگیـری  منظـور  بـه 
طرح هایـی  دیگـر  از  نگهـداری؛  طـی  شـیمیایی 

اسـت کـه در مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویی 
جهاددانشـگاهی اسـتان انجـام و در حـال انجـام 

. ست ا

■■■
 

اولین گواهینامه صاحیت 
ارایه خدمات در حوزه پدافند 

الکترونیکی صادر شد
روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی 
شـریف، ۲0 مهـر: سـازمان پدافند غیر عامل کشـور، 
در  خدمـات  ارایـه  صاحیـت  گواهینامـه  اولیـن 
بـا  الکترواپتیـک  افـزار  سـخت  تخصصـی  حـوزه 
نـوع کاربـری خدمـات مشـاوره و ارزیابـی را برای 
و هوشـمند  الکترونیکـی  آزمایشـگاه سـامانه های 
سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف صـادر 

. د کر
ایـن آزمایشـگاه بـا دریافت گواهینامه یاد شـده 
کـه بـه تأییـد رییـس سـازمان پدافنـد غیـر عامل 
کشـور، سـردار دکتـر غـام رضـا جالـی رسـیده 
اسـت، صاحیـت ارایـه خدمـات در حـوزه پدافند 
الکترونیـک از سـازمان پدافندغیرعامـل کشـور را 

کرد. کسـب 
آزمایشـگاه سـامانه های الکترونیکی و هوشـمند 
سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتی شریف همچنین 
اولیـن گواهینامـه تاییـد صاحیـت آزمـون معیـار 
مصـرف انـرژی در ماینرهای رمز ارزهـا )تجهیزات 
اسـتخراج رمـز ارزهـا( را درسـال گذشـته از مرکز 
تأییـد صاحیـت ایـران )NACI( دریافـت نموده 
و در حـال حاضـر به عنـوان آزمایشـگاه مرجع این 

آزمون ها در کشـور شـناخته شـده اسـت.
و  الکترونیکـی  سـامانه های  آزمایشـگاه  مدیـر 
هوشمند سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتی شریف 
در ایـن زمینـه اظهـار داشـت: ایـن آزمایشـگاه بـا 
توجـه بـه تخصص، تجربـه و مسـئولیت اجتماعی، 
تـاش خـود را بـرای ارایـه خدمـات بـا کیفیـت 
دریافـت  بـا  و  گرفتـه  کار  بـه  حوزه هـا  ایـن  در 
گواهینامه هـای صاحیـت از سـازمان های مرجـع، 
ارتقـاء کیفـی هـر چه بیشـتر بـرای ارایـه خدمات 
سـرلوحه  را  مربوطـه  حوزه هـای  در  تخصصـی 

برنامه هـای خـود قـرارداده اسـت.
سـامانه های  آزمایشـگاه  مدیـر  عابـدی 
الکترونیکـی و هوشـمند جهادانشـگاهی صنعتـی 
گواهینامه هـا،  ایـن  صـدور  بـا  گفـت:  شـریف 
تجهیـزات  کننـدگان  اسـتفاده  و  واردکننـدگان 
الکترونیکـی )IT( می تواننـد برای راسـتی آزمایی، 
کیفیـت و تعیین مشـخصات تجهیـرات از خدمات 

ایـن آزمایشـگاه بهـره منـد شـوند.
آزمایشـگاه سـامانه های الکترونیکی و هوشـمند 
بـا بیـش از ده سـال سـابقه فعالیـت، بـه عنـوان 
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آزمایشـگاهی پیشـرو در زمینـه آزمـون تجهیزات 
الکترونیکـی و بازوی حراسـت سـازمان های دولتی 
و مشـاور امیـن بـرای مناقصـه گـران و خریـداران 
راسـتی  و  خدمـات  اسـت  توانسـته  تجهیـزات، 
آزمایـی فراوانی بـه کارفرمایـان دولتی و خصوصی 

کند. ارایـه 

■■■
 

حدود ۷۵ درصد افراد آلوده 
به وبا بدون نشانه های بالینی 

مشخص هستند
روابـط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان 
رضـوی، ۲0 مهـر: مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی 
داخلـی جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی گفـت: 
تقریبـا از هـر ۱۰ نفری کـه به وبا مبتا می شـوند 
یـک نفـر عائـم شـدیدی پیـدا می کنـد؛ در ایـن 
افـراد کاهـش سـریع مایعـات بـدن منجـر بـه کم 
آبـی و شـوک می شـود و بـدون درمـان، مـرگ در 

عـرض چنـد سـاعت اتفـاق می افتـد.
دکتـر راحلـه میری بـا بیـان این مطلـب اظهار 
کـرد: وبـا نوعـی بیمـاری حاد و اسـهالی اسـت که 
بـه دنبـال خـوردن آب و غـذای آلوده بـه باکتری 

ویبریوکلـرا ایجاد می شـود.
آب  در  معمـوال  وبـا  باکتـری  کـرد:  بیـان  وی 
یـا غذاهایـی کـه توسـط مدفـوع فـرد آلـوده بـه 
باکتـری وبا آلوده شـده اسـت یافت می شـود؛ این 
بیمـاری عمومـا در مکان هایـی بـا تصفیـه ناکافـی 
آب، دفـع نامناسـب و غیـر بهداشـتی مدفـوع یـا 
فاضـاب و نیز مناطـق با بهداشـت ناکافی ایجاد و 
گسـترش می یابـد. باکتـری وبا همچنیـن می تواند 
در محیـط رودخانه هـای شـور و آب هـای سـاحلی 

کند. زندگـی 
ایـن  انتقـال  راه  شـایع ترین  داد:  ادامـه  وی 
بیمـاری آشـامیدن آب یـا خـوردن مـواد غذایـی 
آلودگـی  اسـت،  ویبریوکلـرا  باکتـری  بـه  آلـوده 
دسـت ها نیـز ممکن اسـت موجب انتقـال بیماری 
شـود؛ در شـرایط همـه گیـری وبـا، معمـوال منبع 
آلودگـی، مدفـوع فـرد آلـوده اسـت کـه منجـر به 

آلودگـی آب یـا مـواد غذایـی می شـود.
داخلـی  تخصصـی  خدمـات  مرکـز  مدیـر 
در  افـزود:  رضـوی  خراسـان  جهاددانشـگاهی 
مناطقـی کـه تصفیه فاضـاب و آب آشـامیدنی به 
خوبـی انجـام نمی شـود ایـن بیمـاری می توانـد به 
سـرعت گسـترش یابـد؛ بیمـاری عمومـا از طریق 
تمـاس مسـتقیم فـرد بـه فـرد منتقـل نمی شـود؛ 
بنابرایـن تمـاس تصادفی بـا یک فرد آلـوده، عامل 

خطـری بـرای ابتـا بـه بیمـاری نیسـت.
دکتـر میـری تصریـح کـرد: عفونـت وبـا اغلـب 
خفیـف یـا بـدون عائـم اسـت، امـا در مـواردی 

می توانـد بـا عائـم شـدید همـراه باشـد؛ حـدود 
75 درصـد افـراد آلـوده بـه ایـن میکـروب بـدون 
و حـدود 2۰  بـوده  بالینـی مشـخص  نشـانه های 
درصـد آن هـا دارای عائـم اسـهال حـاد خفیف یا 
متوسـط هسـتند که از اسـهال ایجاد شـده توسط 

دیگـر ارگانیسـم ها قابـل افتـراق نیسـت.
یعنـی  بیمـاری  ایـن  کمـون  دوره  گفـت:  وی 
فاصلـه زمانـی بیـن ورود باکتری عامـل وبا به بدن 
تـا زمـان بـروز عائم بالینـی معموال دو تا سـه روز 
اسـت امـا ایـن زمـان می توانـد از چنـد سـاعت تا 

پنـج روز نیـز بـه طـول انجامد.
داخلـی  تخصصـی  خدمـات  مرکـز  مدیـر 
جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی عنـوان کرد: اگر 
فکـر می کنید شـما یا یکـی از اعضـای خانواده تان 
ممکـن اسـت وبـا داشـته باشـید، بایـد فـورا بـه 
دنبـال دریافـت مراقبت هـای پزشـکی باشـید؛ از 
آن جـا کـه کـم آبـی بـدن می توانـد بـه سـرعت 
اتفـاق بیافتـد بنابرایـن جایگزینـی سـریع مایعات 

ضـروری اسـت.
وی افـزود: اگـر پـودر او. آر.اس )ORS( بـرای 
تهیـه محلـول مایـع درمانـی خوراکـی در اختیـار 
کنیـد.  شـروع  را  آن  مصـرف  بافاصلـه  داریـد، 
شـروع سـریع مصـرف مایعـات می توانـد موجـب 
را   ORS نوشـیدن  شـود؛  زندگـی  یـک  نجـات 
در خانـه و در فاصلـه زمانـی تـا رسـیدن بـه یـک 
واحـد بهداشـتی یـا درمانی بـرای دریافت خدمات 

پزشـکی ادامـه دهیـد.
داخلـی  تخصصـی  خدمـات  مرکـز  مدیـر 
ایـن  بـا بیـان  جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی 
کـه در صورتـی کـه فـرد مبتـا بـه اسـهال حـاد 
توصیـه  اسـت  شـیرخوار  کـودک  یـک  آبکـی 
می شـود تغذیـه بـا شـیر مادر ادامه داشـته باشـد، 
خاطرنشـان کـرد: تشـخیص وبا از طریـق آزمایش 
مدفـوع اسـت؛ بـرای انجـام ایـن آزمایـش بایـد از 
بیمـار نمونـه مدفـوع یـا سـواب مقعـدی تهیـه و 
در  آزمایـش  ایـن  شـود؛  ارسـال  آزمایشـگاه  بـه 
سیسـتم بهداشـتی کشـور به صورت رایگان انجام 

می شـود.
■■■

اجرای شش طرح پژوهشی
 در جهاددانشگاهی هرمزگان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان هرمزگان، 
۲۴ مهـر: رییـس جهاددانشـگاهی هرمـزگان از در 
دسـت اجـرا بودن شـش طرح پژوهشـی در سـال 
خبـر  هرمـزگان  جهاددانشـگاهی  توسـط  جـاری 
داد و گفـت: تـاش می کنیـم پژوهش هـا مسـئله 
محـور، مبتنـی بـر نیـاز و مرتبـط بـا اولویت هـا 
بـر  متمرکـز  مختلـف  حیطه هـای  در  تـا  باشـد 
مسـایل اسـتان بتـوان راهکارهایـی را ارایـه داد.

رییـس جهاددانشـگاهی هرمـزگان از در دسـت 
اجـرا بودن شـش طـرح پژوهشـی در سـال جاری 

و  داد  خبـر  هرمـزگان  جهاددانشـگاهی  توسـط 
گفـت: تـاش می کنیـم پژوهش هـا مسـاله محور، 
مبتنـی بـر نیـاز و مرتبـط بـا اولویت هـا باشـد تـا 
در حیطه هـای مختلـف متمرکز بر مسـایل اسـتان 

بتـوان راهکارهایـی را ارایـه داد.
مطلـب،  ایـن  اعـام  ضمـن  دلپسـند  محمـد 
ثابـت  مسـاله ای  یـک  پژوهـش  مسـاله  افـزود: 
و  نیازهـا  و  زمـان  حسـب  بـر  بلکـه  نیسـت، 
اولویت هـا تغییـر می کنـد و در واقـع پژوهش باید 
بـه صـورت دینامیـک برنامـه ریـزی شـود، اصـل 
در پژوهـش نظـاره گـر دقیـق بـودن و شـناخت 
درسـت مشـکات و چالش هایـی اسـت کـه بایـد 

یافـت. آن  بـرای  را  مختلفـی  راهکارهـای 
وی اضافـه کرد: در واقع پژوهـش باید کاربردی 
باشـد و نتایـج حاصل از پژوهـش و تحقیق باید در 

حل مسـائل استان اسـتفاده شود.
 دل پسـند بـا اشـاره بـه طرح هـای پژوهشـی 
هرمـزگان  اسـتان  جهاددانشـگاهی  جـاری  سـال 
گفـت: طـرح شناسـایی و اولویـت بنـدی پیشـران 
هـای موثـر بـر آینـده صنعـت میگـوی پرورشـی 
جملـه  از   ۱۴2۰ افـق  در  هرمـزگان  اسـتان 
طرح هایـی اسـت کـه جهاددانشـگاهی هرمـزگان 
بـا همـکاری شـیات اسـتان در دسـت اجـرا دارد.

طرح هـای  دیگـر  از  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
پژوهشـی سـال جـاری جهاددانشـگاهی هرمزگان 
و  دانشـی  منابـع  شناسـایی  طـرح  بـه  می تـوان 
تعییـن ارتبـاط آن با سـایر فرآیندهای شـرکت در 

پاالیـش گاز سـرخون و قشـم اشـاره کـرد.
هرمـزگان  اسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
طـرح نیـاز سـنجی مـواد و قطعـات اولیـه اولویت 
دار مـورد نیـاز صنایـع بـزرگ اسـتان هرمـزگان و 
امـکان سـنجی آن را، از جمله طرح های پژوهشـی 

دانسـت. واحد  ایـن 
وی خاطرنشـان کـرد: طـرح سـنجش میـزان 
رضایـت ذینفعـان شـرکت گاز اسـتان هرمـزگان، 
بهـره  ارتقـا شـاخص های  و  انـدازه گیـری  طـرح 
صنایـع  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  شـرکت  وری 
معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس و انجـام مطالعـات 
تدویـن برنامـه توسـعه اقتصـادی و اشـتغال زایـی 
روسـتایی از دیگـر طرح هـای پژوهشـی اسـت که 
جهاددانشـگاهی اسـتان هرمـزگان در سـال جاری 

در دسـت اجـرا دارد.
 

■■■

آنفوالنزا و عوارض آن می تواند 
خطرناک و کشنده باشد

روابـط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان 
رضـوی، 30 مهـر: مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی 
داخلـی جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی گفـت: 
و  بـروز  باعـث  کـه  اسـت  ویروسـی  آنفوالنـزا 
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گسـترش بیماری هـای عفونـی در دسـتگاه تنفس 
بیشـتر  بـرای  می شـود.  ریه هـا(  و  گلـو  )بینـی، 
می شـود.  رفـع  خـود  بـه  خـود  آنفوالنـزا  افـراد، 
امـا، آنفوالنـزا و عـوارض آن می توانـد خطرنـاک و 

کشـنده باشـد.
  دکتر راحله میری با بیان این مطلب افزود: این 
بیماری بیشتر در اوایل فصل پاییز شایع می شود و 

تا ابتدای فصل بهار ادامه پیدا می کند.
وی ادامـه داد: آنفوالنـزا همیشـه هسـت و همه 
سـاله در زمانـی کـه هـوا روبـه سـردی مـی رود 
شـیوع بیشـتری پیـدا می کند. امسـال و با شـروع 
پاییـز رفتـه رفتـه آمـار مبتایـان بـه آنفوالنـزا در 

ایـران درحـال افزایش اسـت.
دکتـر میـری تصریـح کـرد: آنفوالنـزا عائمـی 
آبریـزش  بـا  کـه  دارد  سـرماخوردگی  بـا  مشـابه 
بینـی، عطسـه و گلـودرد همـراه اسـت. آنفوالنـزا 
بـه  سـرماخوردگی  امـا  می کنـد  بـروز  ناگهانـی 

می کنـد. بـروز  تدریـج 
سـرفه های  عضانـی،  دردهـای  سـردرد،  وی 
خشـک و مـداوم، تـب و لـرز، تنگـی نفس، چشـم 
درد و اسـهال و اسـتفراغ بیشـتر در کـودکان را از 

عائـم آنفوالنـزا دانسـت.
داخلـی  تخصصـی  خدمـات  مرکـز  مدیـر 
کـرد:  بیـان  رضـوی  خراسـان  جهاددانشـگاهی 
بانـوان بـاردار، افـرادی که سیسـتم ایمنی ضعیفی 
دارنـد، فرادی کـه دارای بیماری هـای مزمن مانند 
آسـم، بیمـاری قلبـی، بیمـاری کلیـوی، بیمـاری 
کبـد و دیابـت هسـتند و افـرادی کـه بسـیار چاق 
هسـتند بیشـتر در معرض خطـر ابتا بـه آنفوالنزا 

می باشـند.
دکتـر میـری اظهـار کـرد: ویـروس آنفوالنـزا از 
یـک فـرد به فـرد دیگـر قابل انتقـال اسـت. وقتی 
فـرد دچـار ایـن بیمـاری می شـود بـا سـرفه یـا 
عطسـه باعـث پخـش ویـروس در هـوا می شـود. 
همچنیـن زمانـی که فرد اشـیای آلـوده به ویروس 
ماننـد دسـتگیره درب را لمـس می کنـد و دسـت 
آلـوده را بـه دهـان و بینـی اش می زنـد، ممکـن 

اسـت بـه ایـن ویـروس مبتا شـود.
وی عنـوان کـرد: سـرماخوردگی و آنفوالنـزا هر 
دو عائـم مشـترکی دارنـد کـه شـامل آبریـزش یا 
گرفتگی بینی، عطسـه کردن و بدن درد می باشـد 
امـا اصلی تریـن تفـاوت ایـن دو بیماری در شـدید 
بـودن عائـم اسـت. عائـم آنفوالنـزا شـدیدتر از 

عائم سـرماخوردگی اسـت.
وی افـزود: دوره نهفتگـی آنفوالنـزا معموال ۱ تا 
۴ روز اسـت. ایـن بیمـاری مسـری در صورتـی که 
شـدید باشـد می توانـد 7 تا ۱۴ روز افـراد را درگیر 
اسـتراحت  بایـد  افـراد  نقاهـت،  دوران  در  کنـد. 
باشـند و داروهـای تجویـز شـده  مطلـق داشـته 
مصـرف  مشـخص  سـاعت  در  را  پزشـک  توسـط 

. کنند
داخلـی  تخصصـی  خدمـات  مرکـز  مدیـر 

جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی خاطرنشان کرد: 
یکـی از بهتریـن و موثرتریـن راه هـای پیشـگیری 
و جلوگیـری از انتشـار ویـروس آنفوالنـزا دریافـت 

واکسـن آنفوالنـزا اسـت.
 

■■■
ذخیره سازی بیش از دو هزار و 
۴00 نمونه در بانک خون بندناف 

استان هرمزگان
 1 هرمـزگان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
آبـان: دکتـر ابراهیـم کوه کـن مدیـر مرکـز بانـک 
خـون بنـد نـاف جهاددانشـگاهی هرمـزگان ضمن 
اعـام ایـن خبـر اظهار کـرد: در شـش ماهـه اول 
سـلول های  ذخیره سـازی  خانـواده   ۱۴۴ امسـال 
بنیـادی خـون بنـد نـاف نـوزادن خـود را انجـام 
داده و سـامتی را بـرای فرزنـدان خـود پس انـداز 

کرده انـد.
وی بـا بیـان اینکـه این رویکـرد مردمی نشـان 
دهنـده اعتمـاد مـردم بـه خانـواده بـزرگ رویـان 
جهاددانشـگاهی و اهمیـت پس انـداز سـامتی بـا 
وجود مشـکات و مسـائل مالی موجود در جامعه، 
اسـت، تصریـح کـرد: سـلول های بنیـادی جفـت، 
فراوانـی  تکثیـر  قـدرت  بـا  و  نامیـرا  سـلول هایی 
هسـتند، از همیـن رو محققـان بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدند کـه از ایـن منبـع بـرای فراهـم کـردن 
بـا سـلول های  درمـان بیماری هـای صعب العـاج 

بنیـادی اسـتفاده کننـد.
دکتـر کوه کـن بـا بیان ایـن که در حـال حاضر 
بیـش از دو هـزار و ۴۰۰ نمونـه در بانـک خـون 
بندنـاف اسـتان هرمـزگان، ذخیـره شـده اسـت، 
ادامـه داد: اسـتاندارد جهانـی در حـال حاضر برای 
ذخیره سـازی خـون بنـد نـاف 2۸ سـال اسـت و 
بـرای نگهـداری خون بندنـاف در این مـدت زمان 
حـدود ۶ میلیـون و ۶۰۰ هـزار تومـان هزینـه از 
بـرای  کـه  می شـود  دریافـت  متقاضـی  خانـواده 
راحـت بودن شـرکت متقاضیان در ایـن امر خطیر 
خـون  ذخیره سـازی  فرصـت  نـدادن  دسـت  از  و 
بندنـاف فرزندانشـان، نحوه پرداخت هـای مختلفی 
در نظـر گرفته شـده اسـت، همچنین بعد از سـال 
شـارژ  به عنـوان  تومـان  هـزار   2۸۶ سـالیانه  اول 

سـاالنه دریافـت می شـود.

■■■

ثبت اختراع »پودر نوشیدنی 
ضد سرفه عناب فاقد شکر« در 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی، ۲ 

آبان: سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی 
خبـر داد: پـودر فوری نوشـیدنی ضد سـرفه عناب 
جهاددانشـگاهی  محققـان  توسـط  شـکر  فاقـد 

خراسـان جنوبـی ثبـت اختراع شـد.
دکتـر مهـدی ابراهیمـی سرپرسـت ایـن واحد، 
گفـت: ایجـاد و توسـعه صنایـع تبدیلـی و تولیـد 
محصـوالت  از  دارویـی  غذایـی  فرآورده هـای 
فروشـی  خـام  از  می توانـد  اسـتان  اسـتراتژیک 
محصـوالت اسـتراتژیک و ارزشـمند اسـتان مانند 

زرشـک، زعفـران و عنـاب جلوگیـری کنـد.
وی بـا بیـان این که یکـی از بهترین راهکارهای 
ارزش افـزوده  ایجـاد  پایـدار،  اشـتغال  توسـعه 
اسـتان،  در  اقتصـادی  توسـعه  و  محصـوالت 
جلوگیـری از مهاجـرت بی رویه و کاهـش ضایعات 
محصـوالت کشـاورزی اسـت، افزود: میـوه عناب با 
توجـه به خـواص تغذیه ای و دارویی باال، پتانسـیل 
بسـیار خوبـی جهـت فـرآوری دارد و می تـوان از 
و  غذایـی  متعـدد  فراورده هـای  محصـول  ایـن 

دارویـی تولیـد کـرد.
جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
بیان کرد: جهاددانشـگاهی اسـتان از سـال ۱۳۹۶ 
اقـدام بـه تولیـد دانـش فنـی فراورده هـای متعدد 
و متنوعـی بـر پایه محصوالت اسـتراتژیک اسـتان 
کـرده کـه از جملـه آن می تـوان بـه بیسـکویت 
شـکات  عنـاب،  چیپـس  عنـاب،  کیـک  عنـاب، 
گل  و  زرشـک  سـرکه  عنـاب،  سـرکه  عنـاب، 
محمـدی، کوکـی عنـاب، مربـای پـری بیوتیـک 
عنـاب، سـس زرشـک، سـس عنـاب و آب نبـات 
زرشـک دارای خاصیـت تصفیـه خـون اشـاره کـرد.

ثبـت  محصـول  جدیدتریـن  داد:  ادامـه  وی 
اختـراع شـده در ایـن نهاد، فـرآورده »پـودر فوری 
نوشـیدنی ضـد سـرفه عنـاب فاقـد شـکر« اسـت.

ـــی  سرپرســـت جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوب
ــول  ــد محصـ ــراع را تولیـ ــن اختـ ــدف از ایـ هـ
غـــذا -دارو مفیـــد و مؤثـــر در درمـــان ســـرفه 
ـــل  ـــت حم ـــا قابلی ـــرماخوردگی ب ـــودرد و س و گل
آســـان، زمـــان مانـــدگاری بـــاال، فاقـــد شـــکر و 
ــا  ــیدنی بـ ــورت نوشـ ــرف راحـــت آن به صـ مصـ
ـــت آن  ـــدن راح ـــژه خوران ـــوب و به وی ـــم مطل طع

ـــرد. ـــوان ک ـــودکان عن ـــه ک ب
دکتـر ابراهیمـی ادامـه داد: عـاوه بـر خاصیت 
ایـن محصـول می توانـد به عنـوان یـک  درمانـی، 
نوشـیدنی فراسـودمند و فاقـد شـکر به خصوص در 

افـراد دیابتـی مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
وی بــا بیــان ایــن کــه تولیــد پــودر عنــاب بــر 
ــیدنی  ــوان نوش ــی و به عن ــات طبیع ــه ترکیب پای
ــه  ــژه ای نســبت ب ــت وی ــی مزی ــا خــواص داروی ب
ســایر پودرهــای فــوری موجــود در بــازار دارد کــه 
ــدارد،  ــود ن ــران وج ــازار ای ــر در ب ــال حاض در ح
ــه  ــول ب ــن محص ــوه ای ــد انب ــد: تولی ــادآور ش ی
ــت  ــی آن ظرفی ــژه و طبیع ــات وی ــل ترکیب دلی

ــادرات اســت. ــرای ص ــی ب خوب
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تولید اولین پتی فروت کشمش 
بدون شکر در مرکز رشد 
فناوری های نوین سامت 

جهاددانشگاهی شعبه کاشمر
روابـط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان 
رضـوی، ۲ آبـان: مدیـر مرکـز رشـد فناوری هـای 
کاشـمر  شـعبه  جهاددانشـگاهی  سـامت  نویـن 
گفـت: ایـن مرکز با توجـه به ظرفیت هـای منطقه 
و  انسـانی  نیـروی  نظـر  از  داخلـی  توانمنـدی  و 
تجهیـزات زیرسـاختی بـر فعال کردن سـه زنجیره 
ارزش، انگـور و کشـمش، گیاهان دارویـی و معطر 
و حشـرات صنعتـی – طبی در زیسـت بوم نوآوری 
نخبـگان جهاددانشـگاهی شـعبه کاشـمر متمرکـز 

است. شـده 
جـال قدوسـی بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: 
فعالیت هـای انجـام شـده تاکنـون منجـر بـه عقد 
قـرارداد و تفاهم نامه هایـی بـرای ایـن زیسـت بوم 
نوآوری شـده اسـت تـا خدمـات بهتر بـه صاحبان 

ایـده و نخبـگان ایـن منطقـه داده شـود.
وی ادامـه داد: از جمله قراردادهای مالی منعقد 
شـده در مرکـز رشـد شـعبه کاشـمر می تـوان بـه 
تولیـد اولیـن پتـی فـروت کشـمش بـدون شـکر، 
محصـول گیاهـی رزمارینـوس برای خشـک کردن 
خشـکبار، خالص سـازی شـیرابه گیاهـان دارویـی، 
تولیـد ارقـام خـاص انگـور به صـورت کشـت بافت 

کرد. اشـاره 
بـه گفتـه وی، زمینه هـای عقد ۶ قـرارداد دیگر 
بـا بخـش خصوصـی در حـال انجـام اسـت، ایجاد 
نـوآوری از طریـق دانـش بومـی و ارزش افـزوده در 
اقتصـاد  بـه  کمـک  و  زنجیره هـا  ایـن  از  هریـک 

منطقـه از اهـداف مرکـز رشـد اسـت.

■■■
کسب رتبه برتر توسط 

پژوهشکده مواد نوین سرامیکی 
استان یزد

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی یـزد، ۲ آبان: طبق 
ارزیابـی وضعیـت گروه هـای پژوهشـی علـوم پایه 
گروه هـای   ،۱۴۰۰ سـال  در  مهندسـی  فنـی  و 
پژوهشـی سـرامیک صنعتی و نانو مواد سـرامیکی 
پژوهشـکده مواد نوین سـرامیکی اسـتان یزد حائز 

رتبـه برتر در کشـور شـد.
گفتنی اسـت، پژوهشـکده مواد نوین سرامیکی 
اسـتان یـزد از سـال ۱۳۹۶ تـا هم اکنـون در حال 
فعالیـت در زمینه هـای گوناگـون پژوهشـی اعم از 
مـواد نسـوز و قطعـات سـرامیکی های تـک، نانـو 

سـرامیک ها و بیومواد سـرامیکی پزشـکی اسـت.

رونمایی از دستگاه شناسایی 
»سوسک سرخرطومی نخل« در 

جهاددانشگاهی فارس
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی فـارس، ۲۲ آبـان: 
در نشسـتی با حضور سرپرسـت جهاددانشـگاهی، 
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی و معـاون حفـظ 
نباتـات جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، دسـتگاه 
شناسـایی آفـت »سوسـک سـرخرطومی« تولیدی 

جهادگـران دانشـگاهی فـارس، رونمایی شـد.
امیرحسین اسـتقال سرپرست جهاددانشگاهی 
فـارس در حاشـیه نشسـت رونمایـی از دسـتگاه 
حنایـی"  سـرخرطومی  "سوسـک  شناسـایی 
به عنـوان یکـی از آفت هـای درخـت نخـل، گفـت: 
سـاختار جهاددانشـگاهی به عنـوان یـک مجموعـه 
ارتبـاط دهنـده بیـن دانشـگاه، صنایـع، جامعـه و 
بسـترهای پژوهشـی کـه در سـازمان های مختلف 

وجـود دارد، تعریـف شـده اسـت.
و  اسـاس  نهـاد،  ایـن  کـرد:  بیـان  اسـتقال 
بـرای  و  دارد  را  پـارک  و  دانش بنیـان  سـاختار 
فعالیت هـای دانش بنیـان احتیـاج به هیچ سـاختار 
اضافـی نـدارد بنابرایـن ایـن مجموعـه بـه تنهایی 

دارد. باالیـی  قابلیت هـای 
همچنیـن  فـارس  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
بـا اشـاره بـه سـاخت دسـتگاه تشـخیص و ردیابی 
آفـت نخیـات و تحویـل آن بـه کارفرمـا، افـزود: 
ایـن آفـت، بسـیاری از مـزارع نخـل در مناطـق 
گرمسـیر و جنـوب کشـور کـه اقتصـاد خانواده هـا 

وابسـته بـه آن اسـت را تهدیـد می کنـد.
ایـن  سـاخت  مراحـل  تشـریح  در  اسـتقال 
 ۹۶ سـال  از  نخیـات  آفـات  گفـت:  دسـتگاه، 
از  پیشـنهادی   ۹۹ سـال  از  و  شـد  کشـور  وارد 
بـه  فـارس  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  سـوی 
جهاددانشـگاهی این اسـتان داده شـد تـا از طریق 
نخیـات  آفـات  اصـوات  دسـتگاه،  یـک  سـاخت 
شـوند. مشـخص  آلـوده  درختـان  و  شناسـایی 

در  پـروژه  تعریـف  از  پـس  کـرد:  اظهـار  وی 
سـال ۹۹ و از ابتـدای سـال ۱۴۰۰، متخصصـان 
مرحلـه  اتمـام  بـا  فـارس  جهاددانشـگاهی 
اولیـه  مـدل  سـاخت  مرحلـه  امکان سـنجی، 
را آغـاز کردنـد و مـدل طراحـی شـده  دسـتگاه 
بـرای شناسـایی آفـت بـر روی درختـان نصـب و 

رسـید. نتیجـه  بـه 
سرپرسـت جهاددانشـگاهی فـارس یادآور شـد: 
خوشـبختانه دسـتگاهی تولیـد شـد کـه به راحتی 
و به وضـوح درختـان آلـوده را شناسـایی و معرفـی 
می کنـد؛ البتـه ایـن نخسـتین پـروژه در اسـتان 
نیسـت و در تـاش هسـتیم پروژه هـای بیشـتری 
و  مهندسـی  پیونـد  از  و  کشـاورزی  حـوزه  در  را 
کشـاورزی، تولیـد و در خدمـت جامعه مهندسـی 

اسـتان قـرار دهیم.

دسـتگاه،  ایـن  سـاخت  اعتبـار  افـزود:  وی 
توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی در اوایـل طرح 
تأمیـن شـد و بـا توجـه بـه ارزشـمندی دسـتگاه 
و هزینه هـای امـروز ایـن اعتبـار نسـبت بـه اثـر 
اسـت. ناچیـز  و  محـدود  دارد،  کـه  ارزشـمندی 

فـارس  اسـتان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
بـا بیـان ایـن کـه دانـش فنـی کـه در ایـن حوزه 
ایجـاد شـده بـرای جامعـه کشـاورزی مهم اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: ایـن دسـتگاه کـه نمونـه اولیـه 
آن سـاخته و روانـه بـازار شـده اسـت، طـی چنـد 
هفتـه و تسـت کارفرمـا وارد مرحلـه تولیـد انبـوه 
در مقیـاس تجاری توسـط جهاددانشـگاهی فارس 

شـد. خواهد 
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس نیز در این نشسـت بـا بیان این 
کـه باعـث افتخار اسـت کـه قدمی برای پیشـرفت 
و رفـع مشـکل جامعـه کشـور به ویـژه کشـاورزان 
برداریـم، گفـت: اگرچـه امسـال بـا شـعار "تولید، 
معرفـی  و  شـروع  آفریـن"  اشـتغال  دانش بنیـان، 
شـد، امـا هرسـاله مـا بـا تولیـد، اشـتغال پایـدار 
فعالیـت  دانش بنیـان  فعالیت هـای  قالـب  در 

می کردیـم. 
حمیـد دبیـری اضافـه کرد: بـا توجه به شـرایط 
موجـود و حاکمیـت تحریم هـا، در حـال حاضـر 
وابسـته بـه علـم روز دنیا هسـتیم و قطعـاً نیازمند 
دانـش بومـی هسـتیم که از دانش سـایر دسـتگاه 

بهره منـد شـویم.
دسـتگاه  ایـن  سـاخت  اسـتارت  گفـت:  وی 
توسـط جهاددانشـگاهی زده شده اسـت و در ادامه 
نیازمنـد روش هـای علـم نویـن در بحـث کنتـرل، 
ایـن  از  کـه  هسـتیم  بیماری هـا  و  آفـات  پایـش 
و  رفـع مشـکل کشـاورزان  راسـتای  در  ظرفیـت 
بهره بـرداران اسـتفاده کنیـم تـا تولیـد و اقتصادی 

پایـدار داشـته باشـیم.
سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
جهـاد کشـاورزی فـارس بـا بیـان اینکـه در بخش 
ابـراز  سـموم کشـاورزی دچـار مشـکل هسـتیم، 
امیـدواری کـرد کـه بـا ورود بخـش دانش بنیـان 
جهاددانشـگاهی شـاهد تولید سـموم برای کنترل 
بخـش  در  رفـع مشـکات  و  بیماری هـا  و  آفـات 

باشـیم. کشـاورزی 
معـاون حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی 
کـرد:  بیـان  نشسـت  ایـن  ادامـه  در  نیـز  فـارس 
نخیـات  و  گیاهـی  پوشـش های  نخیـات  آفـت 
شهرسـتان های الرسـتان، جهرم، فراشـبند و دیگر 

شهرسـتان های جنوبـی را درگیـر کـرده اسـت.
بـرای مـا مهـم  تاکیـد کـرد:  جاویـد عباسـی 
ایـن اسـت کـه آفـت را در مرحله اولیه تشـخیص 
شـدید  خسـارت های  بـروز  از  کـه  چـرا  دهیـم. 

کـرد. جلوگیـری خواهـد 
در پایـان، معدلـی، سـازنده دسـتگاه شناسـایی 
درخـت  حنائـی  خرطومـی  سـر  سوسـک  آفـت 
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قدردانـی  ضمـن  نشسـت  ایـن  در  نیـز  نخـل 
و  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  حمایت هـای  از 
جهاددانشـگاهی فـارس، بـه تشـریح کارکردهـای 

پرداخـت. دسـتگاه  ایـن  ویـژه 

■■■
کمیسیون ملی یونسکو - ایران در 
جمع حامیان کنگره نگاهی جامع 

بر ناباروری قرار گرفت
نویـن  فناوری هـای  پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط 
علـوم زیسـتی جهاددانشـگاهی، 3 آبان: کمیسـیون 
ملـی یونسـکو- ایـران بـه جمـع حامیان بیسـت و 
چهارمیـن کنگـره بین المللـی نگاهـی جامـع بـر 
نابـاروری از تشـخیص تـا تولـد نـوزاد سـالم که از 
سـوی ایـن پژوهشـگاه برگـزار می شـود، پیوسـت.

در ایـن کنگـره کـه ۱۴ تـا ۱۶ دی مـاه برگـزار 
می شـود، متخصصـان و اسـاتید صاحب نـام ایران 

و جهـان بـه سـخنرانی می پردازنـد.
سـقط مکـرر، جراحـی در نابـاروری، شکسـت 
مکـرر النـه گزینـی، چالش های سـن و نابـاروری، 
پایـه،  سـیکل های  در  مناسـب  رحـم  و  آندومتـر 
اندومتریـوز  نابـاروری،  درمـان  آینـده  چشـم انداز 
در نابـاروری، دریافـت بهتریـن اسـپرم، تخمـک و 
جنیـن در سـیکل های کمک بـاروری، چشـم انداز 
نابـاروری، مداخـات پرسـتاری و  آینـده درمـان 
سـندرم   ،)ART( نابـاروری  درمـان  در  مامایـی 
بـارداری  پیامدهـای  کیسـتیک،  پلـی  تخمـدان 
حاصـل از روش هـای کمـک بـاروری )ART( از 

جملـه محورهـای اصلـی ایـن کنگره انـد.
پیـش از ایـن نیـز، انجمـن تخصصـی بـاروری 
جنین شناسـی،  انجمـن  ایـران،  نابـاروری  و 
زنـان،  تهاجمـی  کـم  جراحـی  علمـی  انجمـن 
اورولـوژی، پژوهشـکده سـرطان معتمـد  انجمـن 
جهاددانشـگاهی، موسسـه پزشـکی نسـل امیـد به 
جمـع حامیـان ایـن کنگـره بـزرگ پیوسـته بودنـد.

■■■

ارتقای مرکز خدمات تخصصی 
آنالیز شیمیایی جهاددانشگاهی 

در شبکه آزمایشگاهی 
فن آوری های راهبردی به سطح 

»ممتاز«
صنایـع  توسـعه  پژوهشـکده  عمومـی  روابـط 
شـیمیایی جهاددانشـگاهی، ۷ آبـان: مرکـز خدمـات 
توسـعه  پژوهشـکده  شـیمیایی  آنالیـز  تخصصـی 
صنایـع شـیمیایی جهاددانشـگاهی پـس از چهـار 
»آزمایشـگاه  به عنـوان  شـدن  برگزیـده  بـار 

برتـر« در ارزیابـی عملکـرد مراکـز آزمایشـگاهی 
سراسـر کشـور کـه توسـط شـبکه آزمایشـگاهی 
فن آوری هـای راهبـردی معاونـت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری انجـام می شـود، توانسـت بـه 

یابـد. ارتقـاء  سـطح »ممتـاز«، 
دکتـر نجمـه یـزدان فـر مدیـر مرکـز خدمـات 
توسـعه  پژوهشـکده  شـیمیایی  آنالیـز  تخصصـی 
پیاده سـازی  افـزود:  ایـران  شـیمیایی  صنایـع 
 ISO/IEC الزامـات و اخـذ گواهینامه اسـتاندارد
۱7۰25، دریافـت گواهینامـه آزمایشـگاه معتمـد 
از ۹ مرجـع و سـازمان ملـی، اجـرای بیـش از 2۰ 
طـرح پژوهشـی بنیـادی، کاربـردی و توسـعه ای، 
اختیـار  در  و  افزایـش سـطح رضایـت مشـتریان 
داشـتن نیروهـای متخصـص را از دالیـل ارتقـای 

سـطح ایـن مرکـز برشـمرد.
وثـوق  مـورد  آزمایشـگاه  را  مرکـز  ایـن  وی 
شـرکت های عظیـم نفتـی از جملـه شـرکت نفـت 
بررسـی  آزمون هـای  انجـام  بـرای  قـاره،  فـات 
عملکـرد افزایه هـای ضـد رسـوب، ضـد خوردگـی 
و ضـد باکتـری مـورد مصـرف در صنعـت نفـت 
از دیگـر دسـتاوردهای مرکـز  برشـمرد و گفـت: 
آنالیـز شـیمیایی می تـوان بـه همـکاری بـا سـتاد 
ردیابـی  و  آنالیـز  خصـوص  در  سـوخت  قاچـاق 
گواهینامـه  صـدور  قاچـاق،  نفتـی  فرآورده هـای 
سـامت بین المللـی بـرای محصـوالت کشـاورزی 
صادراتـی، برگـزاری بیـش از ۱۰۰ دوره آموزشـی 
و  آزمایشـگاهی  مهارت هـای  تخصصـی  کارگاه  و 
انتشـار بیـش از 5۰ مقاله چاپ شـده در نشـریات 
معتبـر علمـی و کنفرانس هـای ملـی و بین المللـی 

اشـاره کـرد.
مدیـر مرکز خدمـات تخصصی آنالیز شـیمیایی 
پژوهشـکده توسـعه صنایع شـیمیایی ایـران ادامه 
داد: همچنیـن همکاری در تدوین ده ها اسـتاندارد 
 ISO ملـی و بازنگـری اسـتانداردهای بین المللـی
سـازمان  ده هـا  بـا  همـکاری  تفاهم نامـه  عقـد  و 
دولتـی و شـرکت های تولیدکننـده مـواد غذایی و 

شـیمیایی از دیگر دستاوردهاسـت.

■■■

بهینه سازی نانو ذرات 
انتقال دهنده دارو برای درمان 
موثرتر و کم خطرتر سرطان 

پستان
روابـط عمومی پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی، 
همـکاری  بـا  پژوهـش  یـک  نتایـج  آبـان:   ۷
جهاددانشـگاهی  رویـان  پژوهشـگاه  پژوهشـگران 
نشـان می دهد، اسـتفاده از نانو ذرات بهینه سـازی 
شـده بـرای انتقـال هدفمنـد دارو بـه سـلول های 
سـرطان پسـتان، مؤثر و کاربردی اسـت و می تواند 

بسـتر درمانـی اثربخش تـری برای درمان سـرطان 
فراهـم کند. پسـتان 

سـرطان اختالـی جـدی در سـامت انسـان ها 
اسـت کـه دومیـن علـت مـرگ در سراسـر جهان 
محسـوب می شـود. یکـی از سـرطان های شـایع، 
گزارش هـا  بـه  بنـا  کـه  اسـت  پسـتان  سـرطان 
دسـت کم ۱2 درصـد زنـان در طـول حیـات خود 

بـه آن مبتـا می شـوند.
سـرطان،  درمانـی  روش  مرسـوم ترین 
شـیمی درمانی اسـت که عـوارض جانبی شـدیدی 
داروی  کـه  فراهـم شـود  امـکان  ایـن  اگـر  دارد. 
شـیمی درمانی تنها به سـلول های سـرطانی برسد، 
اثـر سـمی آن فقـط سـلول های سـرطانی را متأثر 
نمی رسـاند. آسـیبی  سـالم  سـلول های  بـه  کـرده 

اسـتفاده از سیسـتم های هدفمنـد تحویـل دارو 
 )Targeted drug delivery systems(
بـر پایه ریـز ذرات نانو، یکـی از روش های هدفمند 
کـردن مقصـد داروهـای شـیمی درمانی اسـت. بـا 
ایـن حال، حامل هـای حاصل از فرمول نیوسـومال 
)niosomal formulation( کـه سـلول های 
می دهـد،  قـرار  هـدف  را   CD۴۴ بیان کننـده 
به خوبـی توسـعه نیافته و به دقـت مطالعـه نشـده 

ست. ا
با هـدف بهینه کردن سیسـتم انتقـال هدفمند 
دارو به سـلول های سـرطان پسـتان، دکتر ابراهیم 
مصطفـوی، دکتر مسـعود مظفری، دکتـر امیررضا 
منصـوری کرمانـی، فاضلـه رنجبـر و همکارانشـان 
در دانشـگاه صنعتـی شـریف، پژوهشـگاه رویـان 
جهاددانشـگاهی، دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران، 
دانشـگاه صنعتی لتونی، دانشـگاه تهران، دانشـگاه 
سـنگاپور  ملـی  دانشـگاه  ایـران،  پزشـکی  علـوم 
و دانشـگاه اسـتنفورد آمریـکا طـی پژوهشـی، بـه 
تولیـد نانـو ذرات حامـل حـاوی اپـی روبیسـین، 

پوسیده شـده بـا هیالورونیـک اسـید پرداختنـد.
پـس از بهینـه کردن روش سـاخت نانـو ذرات، 
شـکل ظاهـری، پایـداری و چگونگـی آزاد کـردن 
دارو توسـط آنـان بـا روش های آزمایشـگاهی مورد 
بررسـی قـرار گرفـت. نتایـج به دسـت آمده نشـان 
نانـو  از  اسـتفاده  آزمایشـگاهی  شـرایط  در  داد، 
ذرات بهینه سـازی شـده دو برابـر بیشـتر نسـبت 
بـه حالـت معمـول باعـث مـرگ رده سـلول های 

سـرطان پسـتان می شـود.
همچنیـن مقایسـه اثـر ایـن نانـو ذرات بـا نانـو 
ذرات مرسـوم در بـدن حیـوان مدل آزمایشـگاهی 
نشـان داد، نانو ذرات بهینه سـازی شـده 2۸ درصد 
بیشـتر انـدازه توده های سـرطان پسـتان را کاهش 
می دهنـد، بـدون آنکـه اثـرات جانبـی بـر کبـد و 

کلیه داشـته باشـند.
نتایـج ایـن پژوهش نشـان داد، اسـتفاده از نانو 
انتقـال هدفمنـد  بـرای  بهینه سـازی شـده  ذرات 
اپـی روبیسـین بـه سـلول های سـرطان پسـتان، 
مؤثـر و کاربـردی اسـت و می توانـد بسـتر درمانی 
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اثربخش تـری بـرای درمان سـرطان پسـتان فراهم 
. کند

بین المللـی  نشـریه  در  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
Materials Today Bio منتشـر شـده اسـت.

■■■

موفقیت گروه های پژوهشی 
سرامیک صنعتی و نانو مواد 

سرامیکی پژوهشکده مواد نوین 
سرامیکی

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد، ۸ 
آبـان: طبـق ارزیابـی وضعیـت گروه های پژوهشـی 
 ،۱۴۰۰ سـال  در  مهندسـی  فنـی  و  پایـه  علـوم 
نانـو  و  صنعتـی  سـرامیک  پژوهشـی  گروه هـای 
مـواد سـرامیکی پژوهشـکده مواد نوین سـرامیکی 

اسـتان یـزد حائـز رتبـه برتـر در کشـور شـدند.
در همیـن راسـتا و در نشسـتی کـه بـه همیـن 
رییـس  بـا سـید حسـین میرحسـینی  مناسـبت 
پژوهشـکده مـواد نویـن سـرامیکی انجـام شـد به 
معرفی و بررسـی اهداف تشـکیل پژوهشـکده مواد 

نویـن سـرامیکی پرداختـه شـد.
میرحسـینی در ایـن نشسـت در مـورد هـدف 
تشـکیل پژوهشـکده مـواد نویـن سـرامیکی گفت: 
بـا توجـه بـه تأکیـد برنامه هـای سـند چشـم انداز 
بیست سـاله و برنامـه پنجـم توسـعه بـر صـادرات 
و توسـعه صنعتـی در حیطـه مـواد نویـن و نیـز 
بـا توجـه بـه قـرار گرفتـن فناوری هـای نویـن در 
و  کشـور  علمـی  جامـع  سـند  الـف  اولویت هـای 
نقـش همـه جانبـه ایـن فنـاوری در عرصه هـای 
مختلـف جامعـه و نیـز پتانسـیل ها و توانایی هـای 
اسـتان  علمـی، پژوهشـی و صنعتـی موجـود در 
یـزد، جهـت نیـل بـه ارتبـاط منسـجم تر و انجـام 
طرح هـای بـزرگ با هـدف تولید فناوری، سـازمان 
بـه  اقـدام  یـزد در سـال ۱۳۹۶  جهاددانشـگاهی 
راه انـدازی پژوهشـکده مـواد نوین سـرامیکی کرد 
کـه در سـال ۱۴۰۰ مجوز فعالیـت از وزارت علوم، 

تحقیقـات و فنـاوری را دریافـت کـرد.
وی در ادامـه گفـت: پژوهشـکده بـا سـه گـروه 
پژوهشـی سـرامیک صنعتـی، نانو مواد سـرامیکی 
های تـک  مـواد  زمینـه  در  سـرامیکی  بیومـواد  و 
نانـو مـواد و  در حـوزه سـرامیک های مهندسـی، 
بیومـواد سـرامیکی فعالیـت خواهد داشـت و برای 
تجاری سـازی دسـتاوردهای پژوهشـی، یـک مرکز 
خدمـات تخصصـی تحـت عنـوان مرکـز خدمـات 

تخصصـی سـرامیک راه انـدازی شـده اسـت.

بررسی تأثیر عصاره گیاه شنگار بر 
تغییر بیان دو ژن در رده سلولی 

سرطان معده
و  ژنتیکـی  ذخایـر  ملـی  مرکـز  عمومـی  روابـط 
زیسـتی ایـران، ۲1 آبان:نتایـج یـک پژوهـش کـه با 
همـکاری محققـان مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و 
زیسـتی ایـران و دانشـگاه علـم و فرهنـگ انجـام 
 Alkanna( شـد، نشـان داد عصاره گیاه شـنگار
bracteosa( می توانـد به عنـوان یـک کاندیـد 
مؤثـر بـرای درمـان احتمالـی سـرطان معـده بکار 

شـود. گرفته 
هیـات  آملـی عضـو  دانشـور  عبدالرضـا  دکتـر 
ایـن خصـوص گفـت: سـرطان  علمـی مرکـز در 
معـده به عنوان سـومین سـرطان کشـنده در میان 
سـایر انواع سـرطان ها طبقه بندی شـده اسـت. ژن 
HER2 از خانـواده گیرنده های فاکتورهای رشـد 
اپیدرمی اسـت. تغییـرات HER2 از جمله جهش 
و بیـان زیـاد در انـواع تومورهـا یافـت می شـود به 
نظر می رسـد کاهـش بیـان ژن HER2 می تواند 
از رشـد تومـور جلوگیـری کنـد. پروتئیـن شـوک 
حرارتـی HSP90 نیـز نقش اساسـی در پایداری 
باعـث  بـاال کـه  بیـان  بـا  و عملکـرد پروتئین هـا 

بدخیمـی می شـوند دارد.
وی افـزود: بـا بررسـی میـزان زنده مانی سـلول، 
سـطح بیـان ژن و آپوپتوز سـلول ها ناشـی از تأثیر 
عصـاره الکلـی گیـاه شـنگار بـر روی سـلول های 
 MTT Real Time روش هـای،  بـا   AGS
کـه  گردیـد  مشـخص  فلوسـایتومتری  و   PCR
Alkanna bracteosa یـک  الکلـی  عصـاره 
کاندیـد مؤثر بـرای درمان احتمالی سـرطان معده 

بود. خواهـد 

■■■

تولید بانداژ از کیتوزان 
سولفاته؛ محصولی زیست سازگار 

و ضد باکتری
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۲۸ آبـان: نتایـج 
پژوهشـگران  توسـط  گرفتـه  صـورت  پژوهـش 
پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی نشـان می دهد، 
بانـداژ ساخته شـده از سـولفات کیتـوزان بـا حفظ 
آنتـی  خاصیـت  کیتـوزان،  سـازگاری  زیسـت 
باعـث  سـولفات  گـروه  وجـود  و  دارد  باکتریالـی 
بهبـود خاصیـت ضـد انعقـادی محصـول تولیـدی 

می شـود.
اثـر  بـر  سـاختار و عملکـرد پوسـت می توانـد 
بریدگـی، خـراش، سـوختگی، برش هـای جراحـی 
و بیماری هایـی ماننـد دیابـت دچار اختال شـود. 
بهبـود زخم فرایندی پیچیده و پیوسـته اسـت که 

یـا سـلول های  بافت هـا  در نتیجـه تعامـل میـان 
سـیتوکین ها  رشـد،  عوامـل  شـده،  پیونـد 
ترشـح  سـلول ها  به وسـیله  کـه  )پروتئین هایـی 
منتقـل  سـلول ها  دیگـر  بـه  را  پیامـی  و  شـده 
اتفـاق  سـلولی  خـارج  ماتریکـس  و  می کننـد( 

فتـد. می ا
محصـوالت مختلفـی از جملـه پمادهـا، فوم هـا 
و ژل هـا بـرای پانسـمان و تسـهیل بهبـود زخـم، 
توسـعه یافته اند تـا بهبـود انـواع متفـاوت ضایعـات 
پوسـتی را بـا افزایـش اثر عامل مؤثر بـر بهبود آن، 

کنند. تسـهیل 
کـه  هسـتند  زخم هایـی  مزمـن،  زخم هـای 
به طـور طبیعـی بهبـود نمی یابنـد و فشـار زیـادی 
بـر فـرد مبتـا و سیسـتم درمـان وارد می کننـد. 
ایـن زخم هـا بـه دلیـل پیشـرفت ناهنجاری هـا یـا 
عـدم کارکـرد صحیـح عوامل رشـد کلیـدی ایجاد 
می شـوند. تاش هـای زیـادی برای تسـهیل بهبود 

ایـن زخم هـا صـورت گرفتـه اسـت.
کیتوزان یک پلی سـاکارید اسـت کـه از دیواره 
جانـوران  خارجـی  اسـکلت  یـا  قارچ هـا  سـلولی 
و  می شـود  اسـتخراج  خرچنـگ  ماننـد  دریایـی 
کاربردهـای درمانـی ماننـد کاهـش کلسـترول و 

کمـک بـه بهبـود زخـم دارد.
بـا هدف تولیـد یک بانـداژ کارآمـد از کیتوزان، 
دکتـر حسـین بهارونـد، دکتر حامـد دائمی، فاضل 
صحرانشـین سـامانی و همکارانشـان در پژوهشگاه 
رویـان جهاددانشـگاهی و شـرکت شـیمیایی ژرف 
اندیشـان فنـاور زیسـت بسـپار، طـی پژوهشـی به 
تولیـد مشـتق قابـل انحـال در آبـی از کیتـوزان 
ایـن  پرداختنـد کـه ویژگی هـای زیسـتی اصلـی 

مـاده را حفـظ کند.
بدیـن منظـور سـاختاری از سـولفات کیتـوزان 
و خصوصیـات  اتصـال  ظرفیـت  کـه  شـد  تولیـد 
آنتـی باکتریالـی کیتـوزان را حفـظ می کـرد. در 
ادامـه هیدروژلـی از این محصول سـاخته شـد که 

اسـتفاده شـود. بانـداژ  به صـورت  می توانسـت 
بانـداژ  داد،  نشـان  به دسـت آمده  نتایـج 
ساخته شـده بـا حفظ زیسـت سـازگاری کیتوزان، 
خاصیـت آنتـی باکتریالی نیـز دارد. عـاوه بر این، 
وجـود گـروه سـولفات باعـث بهبـود خاصیت ضد 
انعقـادی محصـول تولیدی شـده بود. بررسـی های 
آزمایشـگاهی و آزمایـش بـه کمـک موجـود زنـده 
نشـان داد، بانـداژ تولیدشـده نسـبت بـه کیتـوزان 
ضـد  سـایتوکین های  مهـار  در  بیشـتری  تـوان 
نسـبت  بانـداژ  ایـن  از  اسـتفاده  دارد.  التهابـی 
تعـداد  معنـی دار  افزایـش  باعـث  کیتـوزان  بـه 
از  )شـکلی   M2 ظاهـری  شـکل  بـا  ماکروفاژهـا 
دهنـده  بهبـود  و  التهابـی  ضـد  کـه  ماکروفاژهـا 

می شـود. اسـت( 
نتایـج ایـن پژوهـش کـه در مجلـه بین المللـی 
Biomaterials Advance بـه چاپ رسـیده 
اسـت، همچنیـن نشـان داد، بانـداژ تولیدشـده در 
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مقایسـه بـا بانـداژ کیتـوزان، رگزایـی و بازتولیـد 
سـلول های اپیتلیالـی را در بـازه زمانـی سـی روزه 

بهبـود می بخشـد.

■■■

پذیرش ۴ شرکت دانش بنیان 
در مرکز نوآوری و شتاب دهی 

)منش( سازمان جهاددانشگاهی 
صنعتی شریف

در  آبان:   ۲۸ شریف،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
فناورانه که  نوآورانه و  فعالیت های  راستای توسعه 
به عنوان بخشی از برنامه های دارای اولویت سازمان 
یکسال  طول  در  شریف  صنعتی  جهاددانشگاهی 
گذشته در دست پیگیری و اجرا بوده است، تاکنون 
استقرار  و سه شرکت  پذیرش شده  چهار شرکت 

پیدا کرده اند.
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 
کـــرد:  اظهـــار  زمینـــه  ایـــن  در  شـــریف 
زیســـت بوم نـــوآوری نخبـــگان جهاددانشـــگاهی 
فضـــای  فعال ســـازی  آن  هـــدف  کـــه 
کســـب وکارهای فنـــاور و نوپاســـت، بـــا جـــذب 
نـــوآوری  مرکـــز  در  شـــرکت ها  اســـتقرار  و 
و شـــتاب دهـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 
شـــریف، فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرده اســـت.

حضـور  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  مردانـی  دکتـر 
شـرکت های جدیـد در سـازمان، عـاوه بـر کمک 
بـه شـکل گیری فضـای تبـادل تجـارب در زمینـه 
خوبـی  فرصـت  مرتبـط،  تخصصـی  فعالیت هـای 
بـرای شناسـایی و جـذب نیـروی ماهـر و جـوان 
ایـن  افـزود: حضـور  اسـت،  ایده هـای جدیـد  بـا 
شـرکت ها عـاوه بـر ایـن کـه بـه بهبـود فرهنـگ 
می کنـد،  کمـک  سـازمانی  کاری  زمینه هـای  و 
چـون  مزایایـی  نیـز  مسـتقر  شـرکت های  بـرای 
تجربـه  از  بهره گیـری  و  فرهنـگ  از  تأثیرپذیـری 
و دانـش اعضـا و برنـد جهاددانشـگاهی صنعتـی 

شـریف را در پـی دارد.
شـریف،  صنعتـی  جهاددانشـگاهی  گفـت:  وی 
نـوآوری شـریف، می توانـد  ناحیـه  بـا حضـور در 
دانش بنیـان  شـرکت های  ارتبـاط  خصـوص  در 
بـا صنایـع مختلـف و توسـعه بـازار محصـوالت و 
ایفـای  به خوبـی  شـرکت ها،  ایـن  دسـتاوردهای 

نقـش نمایـد. 
بـا  شـریف  صنعتـی  جهاددانشـگاهی  رییـس 
اشـاره بـه آغـاز فعالیـت مرکـز نـوآوری و شـتاب 
دهـی )منـش(، اظهـار داشـت: این مرکـز با هدف 
پذیـرش و اسـتقرار شـرکت ها و هسـته های نـوآور 
بـر  فنـاور در حـوزه هـوش مصنوعـی مبتنـی  و 

اینترنـت اشـیاء فعالیـت می کنـد.

 بازخوانی مقاالت مرتبط با 
روز آتش نشانی و ایمنی در 
سایت مرکز اطاعات علمی 

جهاددانشگاهی
ــی  ــات علمـ ــز اطاعـ ــی مرکـ ــط عمومـ روابـ
جهاددانشـــگاهی، ۶ مهـــر: براســـاس گـــزارش مرکـــز 
اطاعـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی، پربازدیدتریـــن 
ــانی و  ــوع آتش نشـ ــا موضـ ــی بـ ــاالت علمـ مقـ

ایمنـــی معرفـــی شـــدند.
ــوص  ــده در خصـ ــه شـ ــار ارایـ ــاس آمـ براسـ
نـــرخ مـــرگ و میـــر براثـــر آتش ســـوزی، 
ــد  ــر صـ ــه ازای هـ ــدار 2.۳۰ بـ ــا مقـ ــران بـ ایـ
ـــرخ  ـــه ن ـــه کشـــورهایی اســـت ک ـــر، از جمل هزارنف
آتش ســـوزی متوســـط رو بـــه باالیـــی دارد.

یکـی از مشـاغل سـخت و دشـوار دنیـا شـغل 
آتش نشـانی اسـت. ویژگـی خـاص این شـغل این 
اسـت کـه زمانـی کـه بقیه در حـال گریـز از وقوع 
حادثـه  دل  بـه  آتش نشـانان  هسـتند،  حادثـه ای 
سـازمان  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  در  می رونـد. 
آتش نشـانی به عنوان سـازمان اصلـی در ایمنی و 

امـداد محسـوب می شـود.
از ایـن رو، هفتـم مهرماه هرسـال به عنـوان روز 
ملـی آتشنشـانی و ایمنـی نام گذاری شـده اسـت. 
ایـن نام گـذاری کـه در سـال ۱۳5۹ اتفـاق افتاده، 
به دلیـل حملـه رژیـم بعـث عـراق بـه پاالیشـگاه 
آبـادان و درنتیجه آن شـهید شـدن تعـداد زیادی 

از آتش نشـانان کشـور بـوده اسـت.

معرفی مقاالت پربازدید علمی
 با موضوع آتشنشان

برایـن اسـاس مقالـه "بررسـی میـزان اسـترس 
شـغلی و عوامـل مؤثـر در آن در آتـش نشـانان 
سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی تهـران 
بازدیـد، مهم تریـن  بـا بیـش از ششـصد   "۱۳7۹
مقالـه فارسـی بـا موضـوع آتش نشـانی اسـت. این 
مقالـه بـه بررسـی ۱55 آتش نشـان مـرد در تهران 
براسـاس میـزان اسـترس شـغلی می پـردازد و بـه 
ایـن نتیجـه می رسـد کـه میـزان اسـترس شـغلی 
در آتش نشـانان جوان تـر و افـرادی کـه شـغل دوم 
دارنـد بـه صـورت معنـی داری بیشـتر از سـایرین 

ست. ا

معرفی مجات با بیشترین تعداد مقاالت 
فارسی با موضوع آتش نشان

براسـاس بررسـی انجـام شـده، مجـات امـداد 
و نجـات، جغرافیـا و آمایـش شـهری - منطقـه ای 
و سـامت کار ایـران بـه ترتیـب مجاتی هسـتند 
کـه بیشـترین تعـداد مقـاالت فارسـی بـا موضـوع 

کرده انـد. منتشـر  را  آتش نشـان 

کلمات کلیدی مقاالت فارسی
 با موضوع آتش نشانی

و  اسـت  مقالـه  هـر  عصـاره  کلیـدی  کلمـات 
کلمـات  در  را  مقالـه خـود  نویسـنده موضوعـات 
کلیـدی نشـان می دهد.برایـن اسـاس مکان یابـی، 
بحـران  و  مدیریـت  اولویـت،  بهینه سـازی، 
مهم تریـن کلمـات کلیـدی در مقـاالت بـا موضوع 

هسـتند. آتش نشـان 
مقـاالت بـا موضـوع مکان یابـی و بهینه سـازی 
بـه سـاخت ایسـتگاه های آتش نشـانی اشـاره دارد. 
بـه دلیـل ذات شـغل آتش نشـانی کـه بـا بحـران 
ارتبـاط دارد، موضوعـات مدیریـت و بحـران نیـز 
از کلمـات مهـم مقـاالت بـا موضـوع آتش نشـانی 

. هستند

■■■

روز جهانی استاندارد و بازخوانی 
SID مقاالت مرتبط با آن در

جهاددانشگاهی  علمی  اطاعات  مرکز  عمومی  روابط 
اطاعات  مرکز  گزارش  براساس  مهر:    1۹  ،)SID(
علمی جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقاالت علمی 

با موضوع استاندارد معرفی شدند.
شـده  نمایـه  علمـی  مقـاالت  پربازدیدتریـن 
در ایـن پایـگاه بـا موضـوع "اسـتاندارد" براسـاس 
میـزان بازدیـد مخاطبان مشـخص و معرفی شـدند.

اسـتانداردها بـه سـاده کـردن زندگـی، افزایش 
اعتمـاد و ارایـه سـرویس های مؤثـر بـرای زندگـی 
بهتـر بـه مـا کمـک خواهنـد کـرد. اسـتانداردها 
حـاوی مشـخصات فنی یا سـایر معیارهـای دقیق 
هسـتند کـه بـرای اسـتفاده مـداوم به عنـوان یک 
تعریـف شـده اند. درواقـع  قانـون و دسـتورالعمل 
شـده،  هماهنـگ  تکرارپذیـر،  روشـی  اسـتاندارد، 

توافـق شـده و مسـتند بـرای انجـام کار اسـت.
 ۱۴ در  اسـتاندارد  جهانـی  روز  ایـن رو،  از 
کمیسـیون  اعضـای  توسـط  هرسـال،  اکتبـر 
بین المللـی  سـازمان  الکتروتکنیکـی،  بین المللـی 
استانداردسـازی و اتحادیـه بین المللـی مخابـرات 
نیـز  ایـران  در  اسـتاندارد  روز  می شـود.  برگـزار 
همزمـان بـا جهـان در روز 22 مهر هرسـال برگزار 

می شـود.
و  تاش هـا  جهـت  در  اسـتاندارد،  روز 
و  دنیـا  سراسـر  در  متخصصـان  همکاری هـای 
توسـعه  در  داوطلبانـه  فعالیت هـای  همچنیـن 
فعالیت هـای بین المللـی اسـت. ایـن روز بـا هـدف 
افزایـش  به منظـور  و  جهـان  در  بهتـر  زندگـی 
آگاهـی در مـورد نیـاز بـه استانداردسـازی جهانی 
محصـوالت و اهمیـت آن بـرای اقتصـاد جهانـی 
برگـزار می شـود. بـه همین منظـور در این گزارش 
به بررسـی مقاالت فارسـی با موضوع اسـتاندارد در 
پرداخـت. خواهیـم  مختلـف  موضوعـی  حوزه هـای 
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معرفی مقاالت پربازدید علمی
 با موضوع استاندارد

مقایسـه  و  "ارزیابـی  مقالـه  اسـاس،  برایـن 
اثـر زلزلـه حوزه هـای نزدیـک و دور از گسـل بـا 
طیـف طـرح اسـتاندارد آییـن نامـه 2۸۰۰ ایران" 
مهم تریـن مقالـه بـا موضوع اسـتاندارد اسـت. این 
مقالـه در سـال ۱۳۸7 در مجلـه مهندسـی عمران 
دانشـگاه آزاد اسـامی منتشـر شـده اسـت و بـه 
بررسـی ارزیابـی عملکـرد سـازه های بتنی مسـلح 
بـا قاب مقاوم خمشـی واقـع بر خاک نـوع در برابر 
زلزله هـای نزدیـک و دور از گسـل و مقایسـه آن، 
بـا اسـتفاده از طیف هـای طـرح ویژه سـاختگاه به 
دسـت آمـده بـرای دو سـاختگاه نزدیـک و دور از 

گسـل می پـردازد.
موضـوع  بـا  پربازدیـد  مقـاالت   .۱ جـدول 

رد ندا سـتا ا

معرفی مجات با بیشترین تعداد مقاالت 
فارسی با موضوع استاندارد

مجـات "آموزش در علوم پزشـکی"، "مدیریت 
اطاعـات سـامت" و "علـوم و تکنولـوژی محیط 
زیسـت" مجاتـی هسـتند کـه بیشـترین تعـداد 
مقـاالت فارسـی بـا موضـوع اسـتاندارد را منتشـر 

کرده انـد.
و  "حسـابداری  سـامت"،  و  پزشـکی  "علـوم 
مدیریـت" نیـز حوزه هـای موضوعـی هسـتند کـه 

کرده انـد. بررسـی  را  اسـتاندارد  بیشـتر 

کلمات کلیدی مقاالت فارسی
 با موضوع استاندارد

و  اسـت  مقالـه  هـر  عصـاره  کلیـدی  کلمـات 
کلمـات  در  را  مقالـه خـود  نویسـنده موضوعـات 

می دهـد. نشـان  کلیـدی 
سـازی"،  "اسـتاندارد  اسـاس  برایـن 
"بیمارسـتان"،  حسـابداری"،  "اسـتانداردهای 
"اعتبـار بخشـی" و "آمـوزش" مهم تریـن کلمـات 
کلیـدی در مقـاالت بـا موضـوع اسـتاندارد هسـتند.

و  اجـرا  فرآینـد  بـه  سـازی،  اسـتاندارد 
پیاده سـازی اسـتانداردهای فنـی براسـاس اجتماع 
طرف هـای مختلـف کـه شـامل کاربـران، گروه ها، 
سـازمان های اسـتاندارد و دولت هـا اسـت، گفتـه 

می شـود.

■■■
روز پدافند غیرعامل و بازخوانی 

SID مقاالت مرتبط با آن در
علمـی  اطاعـات  مرکـز  گـزارش  اسـاس  بـر 
جهاددانشـگاهی، بـه مناسـبت ۸ آبـان روز پدافند 
ایـن  پربازدیدی تریـن مقـاالت علمـی  غیرعامـل، 

حـوزه موضوعـی معرفـی شـدند.

علمـی  اطاعـات  مرکـز  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی، 3 آبـان: پربازدیدی تریـن مقـاالت 
بـا موضـوع  پایـگاه  ایـن  در  نمایـه شـده  علمـی 
بازدیـد  میـزان  اسـاس  بـر  غیرعامـل"  "پدافنـد 

شـدند. معرفـی  و  مشـخص  مخاطبـان 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در راسـتای 
سیاسـت های کلـی نظـام در سـند چشـم انداز 2۰ 
سـاله کشـور، پدافنـد غیرعامـل را این گونه تعریف 
کـرده اسـت: "پدافنـد غیرعامـل عبـارت اسـت از 
موجـب  کـه  غیرمسـلحانه ای  اقدامـات  مجموعـه 
آسـیب پذیری،  کاهـش  بازدارندگـی،  افزایـش 
تـداوم فعالیت هـای ارتقـاء پایداری ملی و تسـهیل 
مدیریـت بحـران در مقابـل تهدیـدات و اقدامـات 

نظامـی دشـمن می شـود."
از ایـن رو، بـا توجه بـه اهمیت پدافنـد غیرعامل 
از تاریـخ هشـتم تـا چهاردهـم آبـان  در کشـور، 
هرسـال به عنـوان هفتـه ملـی پدافنـد غیرعامـل 
پدافنـد  هفتـه  شـعار  اسـت.  شـده  نام گـذاری 
مـردم،  "بـرای  نیـز   ۱۴۰۱ سـال  در  غیرعامـل 
زیرسـاخت ها،  از  حفاظـت  دانش بنیـان،  پدافنـد 
تـداوم کارکردهـا" اسـت. بـه همیـن منظـور، در 
ایـن گزارش به بررسـی مقـاالت فارسـی مرتبط با 
پدافنـد غیرعامـل در حوزه هـای موضوعی مختلف 

خواهیـم پرداخـت.

معرفی مقاالت پربازدید علمی
 با موضوع پدافند غیرعامل

بـر ایـن اسـاس "بررسـی پدافنـد غیرعامـل در 
مدیریـت شـهری" پربازدیدتریـن مقاله بـا موضوع 
پدافنـد غیرعامـل بـوده کـه در سـال ۱۳۹۳ در 
سیاسـی  علـوم  موضـوع  بـا  ژئوپلیتیـک  مجلـه 
منتشـر شـده اسـت. ازآنجاکـه ایمنـی و امنیـت 
به عنـوان یکـی از مسـائل مهـم در برنامه ریـزی و 
مدیریـت سـکونتگاه های شـهری مورد توجـه قرار 
دارد؛ ایـن مقالـه، بـه بررسـی پدافنـد غیرعامـل 
به عنـوان یکـی از مهم تریـن رویکردهـا و راهبردها 

در حـوزه مدیریـت بحـران شـهری می پـردازد.

معرفی مجات با بیشترین تعداد مقاالت 
فارسی با موضوع پدافند غیرعامل

و  )علـوم  نویـن  پدافنـد  فنـاوری  و  "علـوم 
"اطاعـات  عامـل("،  غیـر  پدافنـد  فناوری هـای 
جغرافیایـی" و "مدیریت بحران" مجاتی هسـتند 
کـه بیشـترین مقاالت بـا موضوع پدافنـد غیرعامل 
را منتشـر کرده انـد. برایـن اسـاس، اکثـر مقـاالت 
فارسـی بـا موضـوع پدافنـد غیـر عامل مربـوط به 
حـوزه موضوعـی جغرافیـا اسـت. بعـد از جغرافیـا، 
سیاسـی،  علـوم  و  مدیریـت  موضوعـی  حـوزه 
مهم تریـن حوزه هـای موضوعـی مرتبط بـا پدافند 

غیرعامـل هسـتند.
"علـوم  عامـل"،  غیـر  "پدافنـد  اسـاس  برایـن 
فناوری هـای  و  )علـوم  نویـن  پدافنـد  فنـاوری  و 

و  الکترونیـک  "پدافنـد  و  عامـل("  غیـر  پدافنـد 
سـایبری" مجاتـی هسـتند کـه به طـور تخصصی 
بـر موضـوع پدافنـد غیرعامـل متمرکـز هسـتند.

براین اسـاس "سیسـتم اطاعـات جغرافیایی"، 
"آسـیب پذیری"  و  شـهری"  "برنامه ریـزی 
مهم تریـن ریـز موضوعـات در مقـاالت بـا موضـوع 
پدافنـد غیـر عامـل هسـتند. بـا توجه بـه کاربری 
زمیـن شـهری و موقعیـت مکانـی آن و همچنیـن 
اهمیـت مکان یابـی، ایـن کلمـات کلیـدی بیشـتر 
در مقـاالت بـا موضـوع پدافنـد غیرعامـل بررسـی 

شـده اند.
 

■■■
روز فرهنگ عمومی و بازخوانی 

SID مقاالت مرتبط با آن در
علمـی  اطاعـات  مرکـز  گـزارش  اسـاس  بـر 
جهاددانشـگاهی، پربازدیدتریـن مقـاالت علمـی با 

موضـوع فرهنـگ عمومـی معرفـی شـدند.
علمـی  اطاعـات  مرکـز  عمومـی  روابـط 
مقـاالت  پربازدیدتریـن  آبـان:   11 جهاددانشـگاهی، 
بـا موضـوع  پایـگاه  ایـن  در  نمایـه شـده  علمـی 
بازدیـد  میـزان  اسـاس  بـر  عمومـی"  "فرهنـگ 

شـدند. معرفـی  و  مشـخص  مخاطبـان 
بـه مجموعه آداب و رسـوم، معیارها و رفتارهای 
اجتماعـی فرهنـگ گفتـه می شـود. فرهنگ نقش 
تعییـن کننـده ای در سـطح جهـان دارد. درواقـع 
فرهنـگ، یکـی از ابزارهایـی اسـت کـه دولت هـا 
بـرای رسـیدن بـه مقاصد خـود از آن بهـره می برند.

اجتماعـی  از حوزه هـای  بسـیاری  فرهنـگ در 
رابطـه دارد کـه می تـوان بـه چنـد رابطـه مهـم 
آن در جامعـه اشـاره کـرد: فرهنـگ و اسـتقال، 

فرهنـگ و رفـاه و فرهنـگ و امنیـت

اما فرهنگ عمومی چیست؟
بـه مجموعـه رفتارهـای یـک فـرد در سـطح 
فرهنـگ  می گوینـد.  عمومـی  فرهنـگ  جامعـه 
عمومـی در اجتمـاع نقـش اصلـی را ایفـا می کنـد 
و شـاکله بسـیاری از مسـائل اسـت. بـا پیچیـده 
شـدن مسـائل اجتماعـی نقـش فرهنـگ عمومـی 
و  انضبـاط  قانون گرایـی،  می یابـد.  افزایـش  نیـز 
مسـئولیت پذیری،  دیگـران،  بـه  احتـرام  نظـم، 
وجـدان کاری و غیـره از جملـه موضوعاتـی اسـت 
کـه به طـور بنیـادی و جـدی در جامعـه مطـرح 
اسـت کـه به هریـک از ایـن موضوعـات در جامعه 

می شـود. گفتـه  عمومـی  فرهنـگ 
از ایـن رو، شـورای فرهنـگ عمومـی ۱۴ آبـان 
مـاه را بـه نـام روز فرهنـگ عمومـی نام گـذاری 
شـصت  و  چهارصـد  در  روز  ایـن  اسـت.  کـرده 
و ششـمین جلسـه ایـن شـورا، در روز ۱۴ آبـان 
مصـادف بـا تصویـب آئین نامـه شـورای فرهنـگ 
عمومـی، به نـام روز فرهنـگ عمومی تعیین شـد. 
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بـه همیـن منظـور، در ایـن گـزارش بـه بررسـی 
مقـاالت فارسـی مرتبـط بـا فرهنـگ عمومـی در 
پرداخـت. خواهیـم  مختلـف  موضوعـی  حوزه هـای 

معرفی مقاالت پربازدید علمی
 با موضوع فرهنگ عمومی

برایـن اسـاس، مقالـه "از تهاجـم فرهنگـی تـا 
جنـگ نـرم و راهکارهـای مقابلـه بـا آن از منظـر 
بـا  مقالـه  پربازدیدتریـن  رهبـری"  معظـم  مقـام 
موضـوع فرهنـگ عمومـی اسـت. ایـن مقالـه بـه 
بررسـی جنـگ نـرم پرداخته اسـت. جنـگ نرم به 
جنگـی گفتـه می شـود کـه از راه آن دولت هـا و 
کشـورها بـا چالـش روبـه رو می شـوند و منجـر به 
تغییـر و برانـدازی دولت هـا می شـود؛ یعنـی افکار 
را تغییـر داده و کشـورها را بـدون خون ریـزی بـه 
نتیجـه  ایـن  بـه  مقالـه  ایـن  اسـتعمار می کشـد. 
تهاجـم  و  نـرم  جنـگ  مقابـل  در  کـه  می رسـد 
فرهنگـی بایـد از ابزارهای فرهنگی اسـتفاده کرده 
برابـر  و تولیـدات فرهنگـی را توسـعه داد تـا در 
جنـگ فرهنگـی غـرب به صـورت تهاجمـی عمـل 

تدافعی. نـه  کنیـم 
جهـت دسترسـی به لینـک مقـاالت پربازدید با 
موضـوع فرهنگ عمومـی به پیوسـت ۱ در انتهای 

گزارش مراجعه شـود.
برایـن اسـاس، مقاله "جایگاه زنـان در منتخبی 
خراسـان  کرمانجـی  کـردی  داسـتان های  از 
فرهنگـی  مطالعـات  مجلـه  در  کـه  شـمالی" 
جدیدتریـن  شـده،  منتشـر  خراسـان  -اجتماعـی 

اسـت. عمومـی  فرهنـگ  موضـوع  بـا  مقالـه 
جهت دسترسـی بـه لینک جدیدتریـن مقاالت 
فارسـی بـا موضوع فرهنـگ عمومی به پیوسـت 2 

در انتهـای گزارش مراجعه شـود.
فرهنـگ  بـا موضـوع  فارسـی  مقـاالت  بیشـتر 
عمومـی، مربـوط بـه حوزه هـای موضوعـی علـوم 
و  سیاسـی  علـوم  انسـانی،  علـوم   - اجتماعـی 

اسـت. مدیریـت 

معرفی مجات با بیشترین تعداد مقاالت 
فارسی با موضوع فرهنگ عمومی

"تحقیقـات  ایـران"،  عالـی  "آمـوزش  مجـات 
 – فرهنـگ  "مطالعـات  و  ایـران"  فرهنگـی 
ارتباطـات" مجاتی هسـتند کـه بیشـترین تعداد 
مقـاالت فارسـی بـا موضـوع فرهنـگ عمومـی را 

کرده انـد. منتشـر 

کلمات کلیدی مقاالت فارسی با موضوع 
فرهنگ عمومی

و  اسـت  مقالـه  هـر  عصـاره  کلیـدی  کلمـات 
کلمـات  در  را  مقالـه خـود  نویسـنده موضوعـات 

می دهـد. نشـان  کلیـدی 
شـکل ۱، کلمـات کلیـدی مقـاالت فارسـی بـا 

موضـوع فرهنـگ عمومـی را نشـان می دهـد.

براین اسـاس "جهانی شـدن"، "انسـان شناسی 
شـهری"، "فرهنـگ عامـه"، "سـرمایه فرهنگـی" 
و "پیشـگیری" مهم تریـن موضوعـات در مقـاالت 

فارسـی مرتبـط بـا فرهنـگ عمومی هسـتند.
بـه   Globalization یـا  شـدن  جهانـی 
فرآینـد کنـش و یکپارچگـی مـردم، شـرکت ها و 
دولت هـا در جهـان گفتـه می شـود. جهانی شـدن 
بـه دلیل پیشـرفت ارتباطـات و حمل و نقل رشـد 

سـریع تری پیـدا کـرده اسـت.
 

■■■

 روز جهانی علم در خدمت صلح و 

توسعه و بازخوانی مقاالت مرتبط 
SID با آن در

علمـی  اطاعـات  مرکـز  گـزارش  اسـاس  بـر 
جهاددانشـگاهی، پربازدیدتریـن مقـاالت علمـی با 
موضـوع علـم، توسـعه و ترویـج علـم معرفی شـدند.

علمـی  اطاعـات  مرکـز  عمومـی  روابـط 
مقـاالت  پربازدیدتریـن  آبـان:   1۶ جهاددانشـگاهی، 
علمـی نمایه شـده در ایـن پایگاه به مناسـبت روز 
جهانـی علـم در خدمت صلح و توسـعه بـا موضوع 
"علـم، توسـعه و ترویـج علـم" بـر اسـاس میـزان 

شـدند. معرفـی  و  مشـخص  مخاطبـان  بازدیـد 
دهـم نوامبـر مصـادف بـا ۱۹ آبان هرسـال، روز 
جهانـی علـم در خدمـت صلح و توسـعه نام گذاری 
شـده اسـت. روز جهانـی علـم در خدمـت صلـح و 
توسـعه، بـه دلیـل اهمیـت نقـش علـم در جامعـه 
آن  سـازی  اجتماعـی  و  علـم  بحـث  بـه  نیـاز  و 
به خصـوص در مـورد مباحـث علمـی نوظهـور بـه 
وجـود آمده اسـت. بـا پیوند میـان علم بـا جامعه، 
پیشـرفت های  از  شـهروندان  تـا  می شـود  تـاش 

باخبر شـوند. علمـی 
روز جهانـی علـم در خدمـت صلـح و توسـعه، 
بـه اهمیـت و ارتبـاط علـم در زندگـی روزمـره ما 
تأکیـد دارد. بـه همیـن دلیل بر نقش دانشـمندان 
در گسـترش درک مـا از مـواردی ماننـد سـیاره 
زمیـن و پایـدار کـردن جامعه مـان کمـک می کنـد.

شعار روز جهانی علم در خدمت صلح و 
توسعه در سال ۲0۲۲

و  صلـح  خدمـت  در  علـم  جهانـی  روز  شـعار 
توسـعه در سـال 2۰22، "علـوم پایه برای توسـعه 
پایـدار" نام گذاری شـده اسـت. دلیـل انتخاب این 
شـعار ایـن اسـت کـه علـوم پایـه بـرای پیشـرفت 
در حوزه هـای موضوعـی مثـل پزشـکی، صنعـت، 
کشـاورزی، منابـع آب، برنامه ریزی انـرژی، محیط 
اسـت.  ضـروری  فرهنـگ  و  ارتباطـات  زیسـت، 
 2۰۳۰ سـند  اهـداف  تحقـق  بـرای  هم چنیـن 
یونسـکو، بـه توسـعه علـوم پایـه تأکیـد بیشـتری 

شـده اسـت. طبـق گـزارش یونسـکو از آمـار علـم 
درصـد   ۱۰ از  کمتـر  جهـان  کشـور   ۸۶ جهـان، 
از هزینه هـای تحقیقاتـی خـود را بـه علـوم پایـه 

داده انـد. اختصـاص 
در ایـن گـزارش بـه مناسـبت روز جهانـی علم 
در خدمـت صلـح و توسـعه بـه بررسـی مقـاالت 
فارسـی مرتبـط بـا علـم، توسـعه و ترویـج علم در 
حوزه هـای موضوعـی مختلـف خواهیـم پرداخـت.

معرفی مقاالت پربازدید علمی با موضوع 
علم، توسعه و ترویج علم

در  رسـانه ها  "نقـش  مقالـه  اسـاس،  برایـن 
بـا  مقالـه  پربازدیدتریـن  علـم"  عمومی سـازی 
موضـوع علـم، توسـعه و ترویـج علـم اسـت. ایـن 
مقاله در سـال ۱۳۹5 توسـط اکرم قدیمی منتشـر 
شـده و از نظـر جدیـد بـودن موضـوع در دسـته 
دوم قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن مقالـه بـه ترویـج 
علـم پرداختـه شـده اسـت کـه از قرن بیسـتم در 
غـرب مطـرح شـد و در پنجـاه سـال اخیـر نیـز 
توجـه زیـادی بـه آن شـده اسـت. مقالـه بـا هدف 
علـم  عمومی سـازی  در  رسـانه ها  نقـش  بررسـی 
انجـام شـده و بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه 
رسـانه ها در عمومـی کـردن و ایجـاد بـاور بـه علم 

نقـش میانجـی دارنـد.
و  اسـت  مقالـه  هـر  عصـاره  کلیـدی  کلمـات 
کلمـات  در  را  مقالـه خـود  نویسـنده موضوعـات 

می دهـد. نشـان  کلیـدی 
برایـن اسـاس "ترویـج علـم"، "سـازوکار ملی" 
در  به کاررفتـه  کلمـات  پربسـامدترین  "علـم"  و 
مقـاالت فارسـی بـا موضوع علـم، توسـعه و ترویج 

هسـتند. علم 

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه و 
خدمات مرکز اطاعات علمی

ترویـج علم بـه پذیرش، درک و مشـارکت همه 
در علـم گفتـه می شـود. در قـرن بیسـتم ترویـج 
علـم بـه یکـی از عناصر اصلـی و جدانشـدنی نهاد 
علـم تبدیـل شـد. هـدف از ترویـج علـم، کاهـش 

فاصلـه بیـن علـم و عمـوم مردم اسـت.
منتشـر  مقالـه  به صـورت  علـم  از  بخشـی 
می شـود. در ایـن راسـتا، مرکـز اطاعـات علمـی 
جهاددانشـگاهی، تنهـا پایـگاه دانلـود رایـگان بـا 
دسترسـی آزاد بـه مقاالت کشـور اسـت کـه یکی 
و  کـردن  دسـترس پذیر  پایـگاه  ایـن  اهـداف  از 

اسـت.  علـم  کـردن  جامعه پذیـر 

معرفی مجات علمی
 پربازدید با موضوع علوم پایه

با توجه به شعار روز جهانی علم در خدمت صلح 
و توسعه در سال 2۰22، به معرفی پربازدیدترین 
مجات علمی با موضوع علوم پایه در پایگاه مرکز 
خواهیم   SID جهاددانشگاهی  علمی  اطاعات 
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پرداخت.
طبق دسته بندی موضوعی مجات وزارت علوم، 
"آمار"،  "هواشناسی"،  "علوم"،  موضوعی  حوزه های 
"ریاضی"، "زمین شناسی"، "زیست شناسی"، "محیط 
زیست"، "شیمی" و "فیزیک" جزء موضوع علوم پایه 

محسوب می شوند.

■■■

روز جهانی نابینایان )عصای 
سفید( و بازخوانی مقاالت مرتبط 

SID با آن در
علمی  اطاعات  مرکز  گزارش  براساس 
با  علمی  مقاالت  پربازدیدترین  جهاددانشگاهی، 

موضوع نابینایان معرفی شدند.
جهاددانشگاهی  علمی  اطاعات  مرکز  عمومی  روابط 
SID، ۲3 مهر: پربازدیدترین مقاالت علمی نمایه شده 
"نابینایان" براساس میزان  با موضوع  پایگاه  این  در 

بازدید مخاطبان مشخص و معرفی شدند.
حواس،  از  یکی  نداشتن  دلیل  به  نابینا،  شخص 
معلول یا ناتوان تلقی می شود. بنابراین بینایی نقش 
مهمی در زندگی هر انسانی دارد و از دست دادن این 
حس ادراک و تفکر فرد از محیط را متفاوت می کند. 
به همین دلیل، نابینایی و کم بینایی آسیب های زیادی 

به زندگی هر فرد وارد می آورد.
یک  حدود   ،2۰۱۸ سال  در  جهانی  آمار  طبق 
بیلیون و سیصد میلیون نفر در جهان، دچار آسیب 
بینایی هستند. اگرچه، تعداد نابینایان در جهان، در 
سی سال گذشته کاهش داشته است؛ اما افزایش سن 
در جهان، نابینایی را به یکی از چالش های غیرقابل 

اجتناب تبدیل کرده است.
از این رو، روز جهانی عصای سفید در ۱5 اکتبر 
مصادف با 2۳ مهر هرسال برگزار می شود. روز جهانی 
عصای سفید برای جشن گرفتن دستاوردهای افراد 
برگزار  از سال ۱۹۶۴ شروع شده و  نابینا و کم بینا 
می شود. به همین منظور، در این گزارش به بررسی 
مقاالت فارسی مرتبط با نابینایان و عصای سفید در 

حوزه های موضوعی مختلف خواهیم پرداخت.

معرفی مقاالت پربازدید علمی
 با موضوع نابینایان

براین اساس، مقاله "اختاف سنجش قند خون 
دستگاههای  توسط  وریدی  خون  قند  با  مویرگی 
گلوکومتر" بیشترین بازدید را در مقاالت با موضوع 
نابینایی داشته است. این مقاله در سال ۱۳۸2، در 
حوزه  در  و  زاهدان  پزشکی  علوم  تحقیقات  مجله 
موضوعی علوم پزشکی و سامت منتشر شده است 
و به بررسی دیابت به عنوان شایع ترین علت نارسایی 
کلیه. نابینایی و آمپوتاسیون غیرتروماتیک پرداخته 

است.

معرفی مجات با بیشترین تعداد مقاالت 
فارسی با موضوع نابینایان

حیطه  در  )پژوهش  استثنایی  "کودکان  "بینا"، 
کودکان استثنایی(" و "طب جانباز" مجاتی هستند 
که بیشترین تعداد مقاالت با موضوع نابینایان و عصای 
سفید را منتشر کرده اند. بیشتر مقاالت منتشر شده با 
موضوع نابینایان و عصای سفید مربوط به حوزه های 
موضوعی علوم پزشکی و سامت، روان پزشکی و علوم 

تربیتی هستند.

کلمات کلیدی مقاالت فارسی
 با موضوع نابینایان

براین اساس "کیفیت زندگی"، "آسیب بینایی"، 
"دانش آموزان  و  دیابتی"  "رتینوپاتی  "کاتاراکت"، 
نابینا" مهم ترین کلمات کلیدی به کار رفته در مقاالت 

با موضوع نابینایی و عصای سفید هستند.
کیفیت زندگی نابینایان از جمله موضوعات بررسی 
و  زندگی  بررسی  به  که  هستند  مقاالت  در  شده 
کیفیت آن در افراد نابینا می پردازند. آسیب بینایی، 
یکی از مهم ترین دالیل نابینایی و کم بینایی محسوب 
می شود. کاتاراکت یا آب مروارید، نوعی بیماری چشم 
با دالیل مختلف است که با تار شدن عدسی چشم 
آغاز شده و با افزایش تیرگی و کدر شدن عدسی، 
منجر به مختل شدن بینایی چشم می شود. رتینوپاتی 
دیابتی یا Diabetic retinopathy به مشکلی 
گفته می شود که به دلیل دیابت در رگ های خونی به 
وجود می آید و منجر به آسیب در شبکیه و در نهایت 

نابینایی می شود.
دانش آموزان نابینا، مهم ترین جامعه بررسی شده 
در مقاالت با موضوع نابینایی و عصای سفید است. 
دانش آموزان نابینا، به عنوان بخشی از جامعه افراد 
کارگیری  به  و  اکتساب  در  مشکل  دچار  استثنایی 

مهارت های اجتماعی هستند.
■■■ 

پربازدیدترین مقاالت علمی
 با موضوع کتاب و کتاب خوانی 

معرفی شدند
علمی  اطاعات  مرکز  گزارش  اساس  بر 
با  علمی  مقاالت  پربازدیدترین  جهاددانشگاهی، 

موضوع کتاب و کتاب خوانی معرفی شدند.
جهاددانشگاهی  علمی  اطاعات  مرکز  عمومی  روابط 
SID، ۲۴ آبان: پربازدیدترین مقاالت علمی نمایه شده 
در این پایگاه با موضوع کتاب و کتاب خوانی بر اساس 

میزان بازدید مخاطبان مشخص و معرفی شدند.
روز کتاب و کتاب خوانی در ایران

کتاب و کتاب خوانی از دیرباز دارای اهمیت بوده، 
به همین دلیل 2۴ آبان هرسال )از سال ۱۳72( روز 
کتاب و کتاب خوانی نام گرفته است. در این گزارش 
به مناسبت روز کتاب و کتاب خوانی، ابتدا به معرفی 
کشورهایی که بیشترین میزان کتاب خوانی را دارند، 

پرداخته می شود. سپس عاداتی که منجر به تقویت 
فارسی  خوب  پادکست  چند  و  شده  کتاب خوانی 
معرفی می شود. در آخر نیز به بررسی مقاالت فارسی 
مرتبط با کتاب و کتاب خوانی در حوزه های موضوعی 

مختلف خواهیم پرداخت.

کدام کشور بیشترین میزان
 کتاب خوانی را دارد

هند، با میانگین ۱۰ ساعت و ۴2 دقیقه مطالعه، 
کشوری است که بیشترین میزان کتاب خوانی را در 
جهان دارد. زمان کتاب خوانی در هند به قدری زیاد 
کامل  را  کتاب  یک  زمان  آن  در  می توان  که  است 
خواند و کتاب دیگری را شروع کرد. تایلند، با میانگین 
۹ ساعت و 2۴ دقیقه در هفته در رتبه دوم قرار دارد و 
رتبه سوم متعلق به چین با مقدار هشت ساعت است. 
محبوبیت کتاب های صوتی در چین در حال افزایش 
است. در اروپا نیز کشورهای فناند، لهستان و استونی 

بیشترین میزان کتاب خوانی را دارند.

کتاب های چاپی هنوز هم
 پرطرفدار هستند

بیش از یک و نیم میلیون عنوان کتاب در سال 
فروش  شده اند.  منتشر  چاپی  به صورت   2۰2۱
درصد   ۱۸.5 سال  اول  نیمه  در  چاپی  کتاب های 
افزایش یافته است. کل درآمد حاصل از فروش کتاب 
در سال 2۰2۱ برابر با 2۶ بیلیون بوده که فقط ۹ 

درصد آن مربوط به کتاب های الکترونیک است.

کووید 1۹ و تأثیر قرنطینه ها 
بر عادت مطالعه

کرونا، تمام صنایع روی کره زمین را از بین برد 
و برنامه های آموزشی را تغییر داد. همین تغییرات 
منجر به این شد که کشورهای در حال توسعه نرخ 

بی سوادی بیشتری را در سال 2۰2۱ تجربه کنند.

چگونه عادت کتاب خوانی
 را در خود تقویت کنیم

• تهیه فهرستی از کتاب های مورد عاقه
• تعیین هدف

• در نظر گرفتن زمان برای مطالعه
• انتخاب یک مکان خوب برای مطالعه

• از بین بردن عوامل حواس پرتی
• داشتن رویکرد فعاالنه برای خواندن کتاب

• داشتن دفترچه یادداشت برای خواندن کتاب
• همراه داشتن کتاب در هر جا

• رها کردن کتابی که دوست ندارید و از آن لذت 
نمی برید

• تبدیل کردن سرگرمی های دیگر مثل چرخیدن 
در شبکه های اجتماعی به خواندن کتاب

• خواندن همزمان چندین کتاب
• عضو شدن در یک گروه مطالعاتی با یک یا چند 

نفر
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معرفی چند پادکست فارسی
پادکست نوعی از فایل صوتی است که در بستر 
وب منتشر می شود. کاربران می توانند پادکست را روی 
موبایل، تبلت و یا کامپیوتر خود دانلود کرده و گوش 

دهند.
پادکست  فارسی:  خوب  پادکست های  از  برخی 
فارسی چنل بی، پادکست بی پاس، پادکست رادیو 
مرز، پادکست کرن، پادکست فارسی پرگار، پادکست 
رادیو دیو، پادکست استرینگ کست، پادکست رادیو 
فردوسی  پادکست  دست نوشته ها،  رادیو  جولون، 
ناوکست،  دایجست،  پادکست  دال،  رادیو  خوانی، 
پادکست آلبوم، رادیو پرچم سفید، پادکست میرکت، 
پادکست ساگا، پادکست پاراگراف، پادکست فارسی 

رادیو آفساید و پادکست یووری.

معرفی مقاالت پربازدید علمی با موضوع کتاب 
و کتاب خوانی

راهکارهای  تأثیر  »بررسی  مقاله  اساس،  براین 
آموزش کتاب خوانی بر افزایش انگیزه مطالعه و میزان 
مطالعه غیردرسی دانش آموزان ابتدایی« پربازدیدترین 
مقاله فارسی با موضوع کتاب و کتاب خوانی است. این 
بر  کتاب خوانی  آموزش  تأثیر  تعیین  هدف  با  مقاله 
افزایش انگیزه مطالعه و میزان مطالعه غیردرسی دانش 

آموزان ابتدایی شهرستان زاهدان انجام گرفته است.
جامعه آماری برابر با 2۸7۰ نفر دانش آموز دختر و 
پسر پایه ششم ابتدایی ناحیه ۱ شهر زاهدان در سال 
پژوهش  نمونه  است.  بوده   ۱۳۹5-۱۳۹۴ تحصیلی 
۱۰۰ دانش آموز از چهار کاس )دو کاس دختر و 
پسر به عنوان گروه آزمایش، دو کاس به عنوان گروه 
گواه( بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. 
از دو پرسشنامه محقق ساخته انگیزه مطالعه و میزان 
مطالعه غیردرسی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. 
این مقاله به این نتیجه رسید که راهکارهای آموزش 
کتاب خوانی می تواند به عنوان چارچوبی برای اجرای 
آموزش های مطالعه و کتاب خوانی توسط معلمان مورد 
استفاده قرار بگیرد و موجب کارآمدی دانش آموزان 
شود تا انگیزهٔ بیشتری برای مطالعات غیردرسی داشته 

باشند.
جهت دسترسی به لینک مقاالت پربازدید با موضوع 
کتاب و کتاب خوانی به پیوست ۱ در انتهای گزارش 

مراجعه شود.

معرفی مجات علمی پربازدید
 با موضوع کتاب و کتاب خوانی

عمومی  کتابخانه های  و  اطاع رسانی  »تحقیقات 
)پیام کتابخانه(«، »کتاب مهر«، »مطالعات کتابداری 
و سازمان دهی اطاعات )مطالعات ملی کتابداری و 
سازمان دهی اطاعات(« مجاتی هستند که بیشترین 
تعداد مقاالت با موضوع کتاب خوانی را منتشر کرده اند.

کلمات کلیدی مقاالت فارسی با موضوع کتاب 

و کتاب خوانی
کلمات کلیدی عصاره هر مقاله است و نویسنده 
نشان  کلیدی  کلمات  در  را  خود  مقاله  موضوعات 

می دهد.
و  مطالعه«  »سرانه  »دانش آموزان«،  اساس  براین 
مقاالت  در  کلمات  پرتکرارترین  مطالعه«  »فرهنگ 
طیف  دانش آموزان  هستند.  کتاب خوانی  موضوع  با 
موضوع  با  مقاالت  در  بیشتر  که  هستند  سنی ای 
عادت  زیرا  گرفته اند،  قرار  موردمطالعه  کتاب خوانی 
بهتر  پایین  سنین  در  کتاب خوانی  و  مطالعه  به 

فرهنگ سازی شده و تبدیل به یک عادت می شود.
■■■

روز پرستار و بازخوانی مقاالت 
SID مرتبط با آن در

علمی  اطاعات  مرکز  گزارش  اساس  بر 
جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقاالت علمی با موضوع 

پرستار معرفی شدند.

جهاددانشگاهی،  علمی  اطاعات  مرکز  عمومی  روابط 
نمایه شده در  پربازدیدترین مقاالت علمی  30 آبان: 
این پایگاه با موضوع پرستار بر اساس میزان بازدید 

مخاطبان مشخص و معرفی شدند.
بر اساس تعریف سازمان بهداشت، پرستار کسی 
است که به طور مستقل یا تحت نظارت یک پزشک، 
جراح یا دندان پزشک فعالیت می کند و برای ارتقاء یا 
حفظ سامت فرد بیمار تاش می کند. پرستاری نیز 
به حرفه ای گفته می شود که بر مراقبت از افراد متمرکز 
زندگی  کیفیت  و  به سامت  بتوانند  تا جوامع  است 
مطلوب دست یابند. پرستاران، بر اساس نوع فعالیتشان 
متفاوت اند: پرستار با رویکرد مراقبت از بیمار، آموزش 

به بیمار و غیره.
پرستاران، بزرگ ترین بخش سامت را در جامعه 
تشکیل می دهند، به طوری که درصد زیادی از نیروی 
کار در حوزه نظام سامت را به پرستاران اختصاص 
داده اند. با این وجود کمبود پرستار یک مشکل جهانی 
است.  شده  گسترده تر  اخیر  سال های  در  که  است 
سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده که کمبود 
پرستار که از سال ۱۹۹۸ آغاز شده، در سال 2۰۳5 به 
بیش از ۱2/۹ میلیون نفر برسد. مهم ترین علت کمبود 

پرستاران نامتوازن بودن در عرضه و تقاضا است.
پرستاران ایران در دوره جنگ تحمیلی و همچنین 
کرونا، زحمات زیادی کشیدند. از این رو، به دلیل تقدیر 
از زحمات پرستاران کشور، روز تولد حضرت زینب 
همین  به  است.  شده  نام گذاری  پرستار  روز  )س(، 
با  فارسی  بررسی مقاالت  به  این گزارش  منظور در 
موضوع پرستار در حوزه های موضوعی مختلف خواهیم 

پرداخت.
معرفی مقاالت پربازدید 
علمی با موضوع پرستار

براین اساس، مقاله »تأثیر آموزش بر مبنای نقشه 
یادگیری نظری دانشجویان پرستاری«  مفهومی در 

مقاله در سال  این  است.  را داشته  بازدید  بیشترین 
۱۳۸۳ در مجله »آموزش پرستاری ایران« منتشر شده 
و تاکنون بیش از 25 هزار بازدید داشته است. این مقاله 
در مورد دانشجویان پرستاری به منظور تجزیه وتحلیل 
مشکات بیماران بوده که نیازمند سطوح باالیی از 
مهارت های تفکر انتقادی و حل مسأله هستند. نتایج 
این پژوهش نشان داد که تأثیر روش نقشه مفهومی 
بر یادگیری معنی دار دانشجویان پرستاری تأثیرگذار 
است؛ بنابراین مقاله توصیه می کند تا از روش آموزشی 

به کاررفته در این مقاله استفاده شود.
با  پربازدید  مقاالت  لینک  به  دسترسی  جهت   
موضوع پرستار به پیوست ۱ در انتهای گزارش مراجعه 

شود.
معرفی جدیدترین مقاالت علمی 

با موضوع پرستار
براین اساس، مقاله »بررسی رابطه بین مهارت های 
پرستاران  سازمانی  عملکرد  و  مدیران  ارتباطی 
نمایه  مقاله  جدیدترین  آموزشی«  بیمارستان های 
شده با موضوع پرستار در پایگاه مرکز اطاعات علمی 
مجله  در  مقاله  این  است.   SID جهاددانشگاهی 

»تصویر سامت« منتشر شده است.
جهت دسترسی به لینک مقاالت جدید با موضوع 

پرستار به پیوست 2 در انتهای گزارش مراجعه شود.

معرفی مجات علمی پربازدید
 با موضوع پرستار

»نشریه پرستاری ایران«، »مجله ایرانی آموزش در 
علوم پزشکی« و »آموزش پرستاری« مجاتی هستند 
با موضوع پرستاری را  که بیشترین مقاالت فارسی 

منتشر کرده اند.

کلمات کلیدی مقاالت فارسی
 با موضوع پرستار

کلمات کلیدی عصاره هر مقاله است و نویسنده 
نشان  کلیدی  کلمات  در  را  خود  مقاله  موضوعات 

می دهد.
»رضایت  پرستاری«،  »دانشجویان  اساس  براین 
پرستاری«  »آموزش  شغلی«،  »فرسودگی  شغلی«، 
بالینی« پرتکرارترین کلمات کلیدی در  و »آموزش 
می توان  هستند.  پرستار  موضوع  با  فارسی  مقاالت 
دانشجویان  به  آموزش  که  کرد  استنباط  چنین 
در  شده  بررسی  موضوعات  مهم ترین  از  پرستاری 

مقاالت با موضوع پرستار است.
عاطفی  شناختی،  واکنش های  به  شغلی  رضایت 
به  نسبت  افراد  که  می شود  گفته  افراد  سنجشی  و 
شغل شان دارند. عوامل مهم در رضایت شغلی به دو 
عامل یعنی عوامل سازمانی و عوامل شخصیتی مربوط 
است. ساعت کار طوالنی، استرس شغلی و حجم زیاد 
کاری باعث شده تا پرستاران رضایت شغلی پایینی 

داشته باشند.
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اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و 
هامیش های جهاددانشگاهی

برگزار

■   برگزاری نشست صمیامنه رییس جهاددانشگاهی با اعضای 
شاغل در مجتمع تحقیقاتی شهدای این نهاد

■ رییس جهاددانشگاهی در سفر به مشهد:
جهاددانشگاهی در حوزه علوم انسانی باید به یک الگو تبدیل 

شود

■ یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان برگزار شد
■ منابع دولتی و خصوصی باید سمت  »دانش بنیان ها« رسازیر 

شود

■ هدف اصلی فعالیت های فرهنگی جهاددانشگاهی تحقق 
آموزه های قرآنی در جامعه است

■ بازدید رییس جهاددانشگاهی از خربگزاری ایسنا
■ دوازدهمین سلسله نشست تخصصی سالمت ساملندی برگزار 

شد

■ آثار برتر مسابقه »امام سوم« معرفی شدند
■ معرفی برگزیدگان جشنواره های ملی پایان نامه و کتاب سال 

دانشجویی

■ ترشیح مولفه های اجتامعی سالمت در سلسله نشست های 
علمی و تخصصی »نیم رخ سالمت ایرانیان«

■ اخبار کوتاه
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برگـزار

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

برگزار

لزوم توجه ویژه به تجاری سازی 
طرح های پژوهشی

رییــس جهاددانشــگاهی در ایــن ســفر کــه بــا همراهــی 
ــاوری،  ــش و فن ــاون پژوه ــدی مع ــا پورعاب ــر محمدرض دکت
دکتــر مهــدی باصولــی معــاون پشــتیبانی و مدیریــت منابع، 
امیــر طهرانچــی مدیــرکل حــوزه ریاســت و دکتــر ابوالقاســم 
رئیســی مدیــرکل روابــط عمومــی ایــن نهــاد انجــام گرفــت، 

ــتقر در  ــگاه های مس ــا و پژوهش ــای واحده ــع روس در جم
ــتاوردهای  ــات و دس ــون توفیق ــت: تاکن ــع گف ــن مجتم ای
ــا  ــد ب ــه بای ــت ک ــت آمده اس ــاد به دس ــن نه ــی در ای خوب

تبلیغــات مناســب بــه مــردم معرفــی شــوند.
اهمیــت  بــه  همچنیــن  نائینــی  مســلمی  دکتــر 
درآمدزایــی توســط مراکــز تحقیقاتــی در کنــار انجــام 
کار پژوهشــی اشــاره کــرد و گفــت: بایــد بــه موضــوع 

تجاری ســازی تحقیقــات توجــه ویــژه ای شــود و جــزء 
گیــرد. قــرار  اولویت هــا 

اهمیت توجه به نیروی انسانی
 برای موفقیت سازمان ها

رییــس جهاددانشــگاهی در ادامــه نشســت صمیمانــه ای 

رییس جهاددانشـگاهی در سـفر به اسـتان 
اعضـای  بـا  صمیمانـه  نشسـت  در  البـرز 
شـهدای  تحقیقاتـی  مجتمـع  در  شـاغل 
جهاددانشـگاهی از اهمیـت توجـه به نیروی 
انسـانی بـرای موفقیـت سـازمان ها سـخن 

. گفت
روابط عمومی جهاددانشـگاهی، 30 آبان: دکتر حسـن 
جهاددانشـگاهی  رییـس  نائینـی  مسـلمی 
در سـفر یـک روزه بـه اسـتان البـرز ضمـن 
واحدهـای  مدیـران  بـا  نشسـت  برگـزاری 
شـهدای  تحقیقاتـی  مجتمـع  در  مسـتقر 
از  برخـی  بـا  آشـنایی  و  جهاددانشـگاهی 
پروژه هـای در دسـت اجرا در جمـع اعضای 
شـاغل در این مجتمع تحقیقاتـی نیز حضور 
یافـت و در یـک نشسـت صمیمانـه پذیرای 
سـخنان آن هـا پیرامـون مشـکات مختلف 

. شد

اهمیت توجه به نیروی انسانی برای موفقیت سازمان ها؛

برگزاری نشست صمیمانه رییس جهاددانشگاهی با 
اعضای شاغل در مجتمع تحقیقاتی شهدای این نهاد
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را بــا اعضــای شــاغل در مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای 
ــرد. ــزار ک ــگاهی برگ جهاددانش

ــاغل در  ــای ش ــور اعض ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس در ای
ــی شــهدای  واحدهــای مختلــف مســتقر در مرکــز تحقیقات
ــکات  ــون مش ــواردی چ ــد، م ــزار ش ــگاهی برگ جهاددانش
کمبــود حقــوق، مزایــا، خدمــات رفاهــی، تبدیــل وضعیــت و 
ارتقــا، قراردادهــای کار، تســهیات مالــی، تعاونــی مســکن و 

ــد. مصــرف و... مطــرح ش
ــه و پژوهشــی و  ــای فناوران مشــکات بودجــه ای طرح ه
ســختی کار فعــاالن در آزمایشــگاه و پژوهشــگران فعــال در 
ایــن مرکــز تحقیقاتــی از دیگــر مــوارد مطرح شــده در ایــن 

نشســت صمیمانــه بــود.
در پاســخ بــه مــوارد مطرح شــده رییــس جهاددانشــگاهی 
از اهمیــت توجــه بــه نیــروی انســانی بــرای موفقیــت 
ــکات  ــری مش ــتور پیگی ــت و دس ــخن گف ــازمان ها س س

داد. را  طرح شــده 
دکتــر مســلمی نائینــی بــا تأکیــد بــر اینکــه از برگــزاری 
و  شــفاف  بیــان  و  صمیمانــه  نشســت های  این گونــه 
ــر دارم  ــت: در نظ ــم گف ــتقبال می کن ــح مشــکات اس صری
ــازمانی از  ــای س ــد از واحده ــتانی و بازدی ــفرهای اس در س

ــا مشــکات اعضــا آشــنا شــوم. ــک ب نزدی

رییــس  موافقــت  بــا  فــوق  جلســه  در  همچنیــن 
ــکات  ــی از مش ــل برخ ــرای ح ــی ب ــگاهی مبالغ جهاددانش

شــد. داده  تخصیــص  مطرح شــده 
توسعه خدمات رفاهی و مالی اعضای واحدهای 

سازمانی جهاددانشگاهی
منابــع  امــور  و  باصولــی معــاون پشــتیبانی  دکتــر 
ــی  ــه توضیحات ــا ارائ ــخنانی ب ــز در س ــگاهی نی جهاددانش
نظــام  راه انــدازی  از  مطرح شــده،  ابهامــات  پیرامــون 
پیشــنهادها ســخن گفــت و افــزود: در حــال حاضــر از 
ــت نظــرات  ــکان دریاف ــی ام ــط عموم ــق اداره کل رواب طری
وجــود دارد و در آینــده نزدیــک به صــورت الکترونیــک 
از طریــق ســامانه نــرم نــگاران نیــز امــکان دریافــت 

پیشــنهادها فراهــم خواهــد شــد.
ترمیــم حقــوق اعضــا بــا دریافتــی پائیــن، توســعه 
اعضــای  بــرای  مالــی  تســهیات  و  رفاهــی  خدمــات 
مشــکل  حــل  کشــور،  سراســر  ســازمانی  واحدهــای 
ــر مشــکات  ــری دیگ ــت و پیگی ــل وضعی اســتخدام و تبدی
مطرح شــده ازجملــه نکاتــی بــود کــه توســط معــاون 
ــع جهاددانشــگاهی در نشســت  ــت مناب پشــتیبانی و مدیری

ــد. ــرح ش مط

منحصربه فرد بودن اکوسیستم مجتمع 
تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی

ــز در  ــگاهی نی ــاوری جهاددانش ــش و فن ــاون پژوه مع
ســخنانی بابیــان اینکــه اکوسیســتمی کــه در مجتمــع 
ــد  ــم آمده ان ــرد ه ــگاهی گ ــهدای جهاددانش ــی ش تحقیقات
ــوع خــود در کشــور منحصربه فــرد اســت گفــت: بایــد  در ن
ــتفاده بیشــتری داشــته  ــرد اس ــت منحصربه ف ــن ظرفی از ای

باشــیم.
ــه  ــه ارائ ــت ب ــن نشس ــز در ای ــدی نی ــور عاب ــر پ دکت
بودجه هــای  تخصیــص  نحــوه  پیرامــون  توضیحاتــی 

پرداخــت. فناورانــه  طرح هــای  و  پژوهشــی 

این مجتمع ویترین جهاددانشگاهی است
 گفتنــی اســت مهنــدس مهــدی عباســی رییــس 
مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهاددانشــگاهی نیــز در 
ــای  ــی از واحده ــه گزارش ــه ارائ ــت ب ــن نشس ــدای ای ابت
مســتقر در ایــن مجتمــع تحقیقاتــی و پــارک علــم و 
ــی  ــع به نوع ــن مجتم ــت: ای ــت و گف ــرز پرداخ ــاوری الب فن
ــه همیــن  ــه شــمار مــی رود و ب ــن جهاددانشــگاهی ب ویتری

ــود. ــه آن ش ــتری ب ــه بیش ــا توج ــت ت ــل الزم اس دلی
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برگـزار

دکتـر مسـلمی نائینـی بـا بیـان ایـن کـه هـدف اولم 
از سـفر بـه مشـهد زیارت بـارگاه رضـوی و اسـتعانت از 
ایـن امـام رئـوف بـرای موفقیـت در کارهـا بـوده اسـت 
ادامـه داد: همچنیـن در بازدیـدی کـه از توانمندی های 
جهاددانشـگاهی در خراسـان رضوی داشـتم خوشبختانه 
شـاهد موفقیت هـای فـراوان و روحیه بـاالی جهادی در 
فرهنگـی،  و  آمـوزش  فنـاوری،  و  پژوهـش  حوزه هـای 
و  مسـرت بخش  بسـیار  کـه  بـودم  پزشـکی  خدمـات 

اسـت. خوشـحال کننده 
جهاددانشـگاهی  اعضـاء  و  مدیـران  جمـع  در  وی 
و  سـرمایه ها  همـه  کنـار  در  گفـت:  رضـوی  خراسـان 
توانمندی هـای موجـود در ایـن نهـاد انقابـی، مهم ترین 
و  متعهـد  انسـانی  نیـروی  جهاددانشـگاهی  سـرمایه 

اسـت. متخصـص 
در  فعالیـت  سـرفصل های  جهاددانشـگاهی  رییـس 
ایـن نهـاد را ایمـان، علـم و مجاهـدت مسـتمر خوانـد 

ایـن سـرفصل ها می توانیـم بـه شـخصیتی  بـا  و گفـت: 
کـه  آشـتیانی  کاظمـی  سـعید  دکتـر  مرحـوم  چـون 
همیشـه مقـام معظـم رهبـری از ایشـان بـه نیکـی یـاد 

شـویم. تبدیـل  می کننـد؛ 
از  دولـت  انتظـارت  و  تأکیـدات  بـه  اشـاره  بـا  وی 
انتظـار  جهاددانشـگاهی  از  گفـت:  جهاددانشـگاهی 
مـی رود تـا طرح هـای مهـم بـر زمین مانـده کشـور کـه 
بـا مانع روبرو هسـتند را شناسـایی و نسـبت بـه تکمیل 
آن هـا اقـدام کنـد، لـذا بایـد در فعالیت هایمـان نوآوری 
اجـرا  نهـاد  ایـن  در  کـه  برنامه هایـی  و  باشـیم  داشـته 

می شـود بـه نتایـج عملـی منتـج شـود.
سـازمان ها،  بـا  ارتبـاط  جهاددانشـگاهی  رییـس 
و  خصوصـی  بخـش  دولتـی،  اجرایـی  دسـتگاه های 
دانشـگاه ها را از دیگـر وظایف جهاددانشـگاهی برشـمرد 
و تأکیـد کـرد: بایـد حوزه علوم انسـانی جهاددانشـگاهی 
ارتقـا یابـد، چراکـه ایـن حـوزه گره گشـای بسـیاری از 

مشـکات کشـور اسـت و بایـد بـه یـک زاویـه دیگـر به 
ایـن حـوزه نگریسـت.

دکتـر مسـلمی نائینـی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بایـد 
حـوزه علـوم انسـانی در جهاددانشـگاهی بـه یـک الگـو 
بایـد  جهاددانشـگاهی  در  کـرد:  عنـوان  شـود،  تبدیـل 
در  دیگـر  رویـان  ده هـا  کـه  کنیـم  عمـل  به گونـه ای 
ایجـاد کنیـم. و پزشـکی  فنـی و مهندسـی  حوزه هـای 

وی بـا اشـاره به سـخنان مقـام معظم رهبـری مبنی 
دانشـگاه ها،  در  نظریه پـردازی  کرسـی های  ایجـاد  بـر 
افـزود: بـه دنبال ایـن هسـتیم تـا جهاددانشـگاهی، این 
کرسـی ها را در دانشـگاه ها تقویـت کنـد و ایـن نهـاد در 

ایـن خصـوص از ظرفیـت باالیـی برخوردار اسـت.
فرهنگـی  حـوزه  جهاددانشـگاهی  رییـس 
جهاددانشـگاهی را حلقـه ای بـرای ورود جوانـان باانگیزه 
و متعهـد بـه این نهاد و رشـد و شـکوفایی آن ها دانسـت 
اتصـال  حلقـه  می توانـد  جهاددانشـگاهی  افـزود:  و 

باشـد. بـازار  بـه  نخبـگان  به ویـژه  دانشـجویان 
وی در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا همـکاری 
واحدهـای ایـن نهـاد بتوانـد پروژه های مهـم و کاربردی 
نیـاز  و  جهاددانشـگاهی  ظرفیت هـای  بـر  مبتنـی  را 

کشـور را شناسـایی و بـه سـرانجام برسـاند.
برگـزاری  و  آموزشـی  و  پزشـکی  مراکـز  از  بازدیـد 
نشسـت بـا مدیـران و اعضـای سـازمان جهاددانشـگاهی 
خراسـان رضـوی و حضـور در شـورای تسـهیات رفاهی 
دکتـر  یـک روزه  سـفر  برنامه هـای  از  جهاددانشـگاهی 
خراسـان  جهاددانشـگاهی  بـه  نائینـی  مسـلمی  حسـن 

بود. رضـوی 
گفتنـی اسـت، دکتـر مسـلمی نائینی در ادامـه نیز با 
تعـدادی از خانواده هـای شـهدای لشـکر فاطمیـون نیـز 

در حاشـیه شـهر مشـهد دیـدار و گفت وگـو کرد.

رییس جهاددانشگاهی در سفر به مشهد:

جهاددانشگاهی در حوزه علوم 
انسانی باید به یک الگو تبدیل شود

رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر این 
کـه این نهـاد بایـد در حـوزه علوم انسـانی 
در  گفـت:  شـود  تبدیـل  الگـو  یـک  بـه 
جهاددانشـگاهی بایـد به گونـه ای عمل کنیم 
تا ده هـا رویـان دیگـر در حوزه هـای فنی و 

مهندسـی و پزشـکی داشـته باشـیم.
روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسان رضوی، 
1۷ آبـان: دکتر حسـن مسـلمی نائینی رییس 
اسـتانی  سـفر  اولیـن  در  جهاددانشـگاهی 
خـود به منظور زیـارت بارگاه منـور رضوی و 
بازدید از سـازمان جهاددانشـگاهی خراسان 

رضـوی به مشـهد سـفر کرد.
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جهاددانشگاهی محصول اعتماد بزرگان  
انقاب به جوانان است

در ابتـدای ایـن مراسـم دکتر منتظری با اشـاره به سـابقه 
۱۱ سـاله جهاددانشـگاهی در برگـزاری مسـابقات مناظـره 
بیـان کـرد: این افتخاری برای جهاددانشـگاهی اسـت که ۱۱ 
سـال پیش در سـال ۱۳۹۱ اولیـن دوره مسـابقات مناظره را 

در کشـور طراحـی و برگـزار کرد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه ایـن روزهـا ضـرورت گفت وگو و 
مناظـره و تبـادل افکار بر همگان آشـکار شـده اسـت، افزود: 
مفتخر هسـتیم که در طراحی این مسـابقات پیشـگام شدیم 
و ایـن مسـابقه فارغ از گرایش سیاسـی مـردم و در چارچوب 
اخاقـی برگـزار شـد. یازدهمیـن دوره مسـابقات مناظره نیز 
در حـال اجراسـت و دانشـجویان سراسـر کشـور در قالـب 

تیم هـای دانشـجویی در ایـن مسـابقات شـرکت می کنند.
دکتـر منتظـری با تاکید بـر فرصت دادن به دانشـجویان، 
گفـت: بـزرگان انقـاب درگذشـته بـه دانشـجویان آن زمـان 
فرصـت حضـور دادنـد و نهـادی ماننـد جهاددانشـگاهی نیـز 
توسـط تعدادی از همین دانشـجویان ایجاد شـد. پژوهشـگاه 
رویـان و مسـابقات مناظـره محصـول جهاددانشـگاهی و نیـز 
محصـول اعتمـاد بـزرگان انقاب بـه ما جوانـان در آن دوران 

بود.
عضـو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی بیـان کـرد: هسـته 
اولیـه تشـکیل نهادهایـی مانند جهاددانشـگاهی دانشـجویان 
و جوانـان بودنـد کـه بـه موفقیت هـای خوبـی دسـت یافتند. 
در حـال حاضـر نیـز بایـد این فرصـت را به جوانـان بدهیم تا 
نهادهـای خود را تشـکیل دهنـد به عنوان مثال این مسـابقات 
در جهاددانشـگاهی  کـه  اسـت  مناظـره یک نهـاد جدیـدی 

افتاد. اتفـاق 

مراسـم افتتاحیـه یازدهمیـن دوره مسـابقات 
سـوی  از  ایـران  دانشـجویان  مناظـره  ملـی 
سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی برگزار 
و در ایـن مراسـم خبـر برگـزاری اولیـن دوره 
مسـابقات مناظره اسـاتید و فرهیختگان اعام 

. شد
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی، 3 آبـان: آیین افتتاحیه 
مناظـره  ملـی  مسـابقات  دوره  یازدهمیـن 
دانشـجویان ایران توسط سـازمان دانشجویان 
جهاددانشـگاهی با سـخنرانی دکتر عماد افروغ 
اسـتاد جامعه شناسی دانشـگاه تربیت مدرس، 
دکتـر علی منتظـری رییس پژوهشـکده علوم 
جمـال  دکتـر  جهاددانشـگاهی،  بهداشـتی 
رحیمیـان معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی و 
رضا فریدزاده سرپرسـت سـازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی و حضور دانشـجویان و دبیران 
اجرایی مسـابقات مناظره در سراسـر کشور در 
باشـگاه دانشـجویان دانشـگاه تهـران برگـزار 

. شد

برگزاری اولین دوره مناظره اساتید و فرهیختگان؛

یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره 
دانشجویان برگزار شد
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برگـزار

وی بـا بیـان این کـه جوانـان بایـد بـه میـدان بیاینـد و 
کارهایـی از ایـن دسـت را بـه آن هـا بسـپاریم، تصریـح کرد: 
نمی توانیـم بـا همان سـایق گذشـته بـرای جوانـان تصمیم 
بگیریـم. بایـد ایـن فرصت هـا را بـرای جوانان فراهـم کنیم و 
اجـازه دهیـم تا آن هـا برای خـود تصمیم بگیرنـد. باید آن ها 
را بـاور کنیـم؛ زیـرا طـرد کـردن افـراد تبعـات زیـادی دارد. 
امیدواریـم برگـزاری مسـابقات و برنامه هـای این چنینـی بـه 
مـا کمـک کند کـه در راسـتای اعتـای کشـور گام برداریم.

جامعه ایران، 
جامعه ای "طیفی" است

در ادامـه دکتـر افروغ درباره سـاختار جامعه ایـران اظهار 
کـرد: جامعـه ایران، جامعه ای "طیفی" اسـت و نـه "قطبی"، 
چـرا که فرآیند قطبی شـدن را پشـت سـر نگذاشـته اسـت. 
در حالـی کـه سـاختار جوامـع غربـی، "قطبـی" اسـت زیـرا 

طبقـه اجتماعی شـکل گرفته اسـت.
وی بــا اشــاره بــه تفــاوت "طبقــه" و "طبقــه اجتماعــی" 
ــی،  ــات اجتماع ــردازان طبق ــر اســاس رأی نظریه پ ــت: ب گف
ایــن تفــاوت وجــود دارد؛ اگــر بــه کتــاب "فضــا و جامعــه؛ 
فضــای شــهری و نابرابــری اجتماعــی" رجــوع کنیــد، 
دربــاره نابرابــری اجتماعــی و بــه مفهــوم طبقــه اجتماعــی 

اشــاره شــده اســت.
دکتــر افــروغ ادامــه داد: هنگامی کــه از طبقــه اجتماعــی 
ــی  ــداد اجتماع ــک انس ــا ی ــد، ب ــان می آی ــه می ــخن ب س
ــه  ــی ســخن از طبق ــم، وقت ــور حت ــویم. به ط ــه رو می ش روب
ــم  ــی ه ــداد اجتماع ــد انس ــود بای ــرح می ش ــی مط اجتماع
ــای  ــاد، فضاه ــداد در اقتص ــن انس ــد. ای ــته باش ــود داش وج

ــود دارد. ــی وج ــی و سیاس ــی، فرهنگ مدن
ــان اینکــه  ــا بی ــدرس ب ــت م ــن اســتاد دانشــگاه تربی ای
این طــور مطــرح می شــود کــه تحــرک اجتماعــی در 
غــرب بــاال اســت، گفــت: ایــن تحــرک اجتماعــی، تحــرک 
ــاختاری  ــی س ــرک اجتماع ــت. تح ــردی اس ــی ف اجتماع
ــی  ــرک اجتماع ــر تح ــدارد. اگ ــود ن ــرب وج ــای غ در دنی
ســاختاری در غــرب وجــود داشــت، طبقــه اجتماعــی شــکل 

نمی گرفــت.
وی ادامـه داد: در حـوزه اقتصاد، محل کار طبقه متوسـط 
بـا کارگـران جدا اسـت؛ حتـی اگـر در یک کارخانه مشـغول 
بـه کار باشـند. جدایـی، محـدود بـه محـل کار نمی شـود 
بلکـه محـل گذرانـدن اوقـات فراغـت، اسـکان و اسـتراحت 
آن هـا نیـز مجزا اسـت. موضـوع "جدایـی گزینـی فضایی" و 
"جدایـی گزینـی مسـکونی" به عنـوان یک شـرط الزم برای 

شـکل گیری طبقـه اجتماعـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
ــه در  ــان این کـ ــا بیـ ــس بـ ــده ادوار مجلـ ــن نماینـ ایـ
ــن  ــل بیـ ــاهد تعامـ ــه شـ ــای آنکـ ــتر به جـ ــرب بیشـ غـ
ـــتیم؛  ـــات هس ـــل درون طبق ـــاهد تعام ـــیم، ش ـــات باش طبق
ــکل گیری  ــبب شـ ــرایطی سـ ــن شـ ــرد: چنیـ ــح کـ تصریـ
ـــگ  ـــرده فرهن ـــن خ ـــود. ای ـــاص می ش ـــگ خ ـــرده فرهن خ
ـــکل گیری  ـــا ش ـــتقیمی ب ـــاط مس ـــی، ارتب ـــبک زندگ ـــا س ی
ـــی  ـــه دلیـــل جدای طبقـــات اجتماعـــی دارد. انســـداد غـــرب ب
گزینـــی، انســـداد مدنـــی اســـت. همچنیـــن در مباحـــث 
ـــتیم.  ـــداد هس ـــاهد انس ـــم ش ـــرف ه ـــع و مص ـــد و توزی تولی
جوامـــع غربـــی در مبحـــث مدنـــی هـــم دچـــار انســـداد 
ــی و  ــکل گیری کثرت گرایـ ــه شـ ــه بـ ــرا کـ ــتند؛ چـ هسـ
ــن  ــه همیـ ــد. بـ ــازه نداده انـ ــی اجـ ــن طبقاتـ ــل بیـ تعامـ
دلیـــل انســـداد طبقاتـــی در آن شـــکل گرفته اســـت. 
ــورت  ــه به صـ ــی کـ ــرب و جوامعـ ــی در غـ ــه مدنـ جامعـ

عمـــودی اســـت.
دارای  انســـداد طبقاتـــی  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
عقبه هـــای معرفتـــی اســـت، اظهـــار کـــرد: بارهـــا 
ــرب  ــت. غـ ــر اسـ ــل تکثـ ــرب، اهـ ــه غـ ــنیده ایم کـ شـ
نمی توانـــد اهـــل تکثـــر باشـــد؛ چـــرا کـــه طبقـــه 
آن  در  و سکوالریســـم  آن شـــکل گرفته  در  اجتماعـــی 
ـــه  ـــی دارد ک ـــای اساس ـــک ادع ـــم ی ـــود دارد. سکوالریس وج

ـــی  ـــت" هم خوان ـــت و دول ـــی" و "مل ـــوم "تکثرگرای ـــا مفه ب
نـــدارد. این طـــور گفتـــه می شـــود کـــه مثـــل غربی هـــا 
ـــتند.  ـــر نیس ـــل تکث ـــا اه ـــا غربی ه ـــیم ام ـــر باش ـــل تکث اه

مـــا اهـــل تکثـــر هســـتیم.
دکتـر افـروغ ادامـه داد: در جامعـه مـا که طیفی اسـت و 
طبقـه اجتماعـی شـکل نگرفتـه باید میدانـی بـرای تکثر باز 
باشـد. انقـاب هـم حاصـل همیـن میـدان دادن بـه تکثرها 

است.

مسابقات مناظره از اصیل ترین 
کارهای فرهنگی است

در ادامـه دکتـر رحیمیـان با اشـاره به ضـرورت مناظره و 
نقـد و گفت وگـو در جامعـه گفـت: مسـابقات مناظـره یکـی 
دارد  هـدف  چنـد  کـه  اسـت  فرهنگـی  کار  اصیل تریـن  از 
بیـن قشـر جـوان، طـرح مطالبـات  کـه فرهنگ سـازی در 
در تریبـون مناظـرات دانشـجویی و ایجـاد فضـای گفت وگـو 

آزاداندیشـی از جملـه اهـداف اسـت.
وی افـزود: جامعـه پویـا و بالنـده و بـا نشـاط جامعـه ای 
اسـت کـه در آن گفت وگـو و نقـد و نظـر مطرح باشـد و اگر 
ایـن شـرایط نباشـد جامعـه دچار رخـوت و رکـود و تنش ها 

و جنبش هایـی همـراه بـا عصبانیـت و خشـم خواهـد بـود.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی در این مراسـم خبر از 
برگزاری اولین دوره مسـابقات مناظره اسـاتید و فرهیختگان 

در آبـان و آذرماه سـال جـاری خبر داد.
نسـخه  امـروز  دنیـای  در  کـرد:  تصریـح  ادامـه  در  وی 
شـفابخش ایـن اسـت کـه حـرف بزنیم و بـه حـرف یکدیگر 
گـوش دهیـم تـا جامعه ای تـوام بـا بالندگی داشـته باشـیم.

مشـی مسـابقات مناظره مطرح شـدن آزادانـه موضوعات 
است دانشـجویان  توسط 

همچنیـن فریـد زاده بـا اشـاره بـه این کـه خاسـتگاه و 
شـروع مسـابقات مناظـره مطالبـات مقام معظـم رهبری بود 
گفت: مشـی ایـن مناظرات و مشـی دبیرخانه این مسـابقات 
ایـن بـوده اسـت که فضایـی را ایجـاد کند که دانشـجویان و 

اسـاتید بتواننـد آزادانـه موضوعـات خود را بیـان کنند.
سرپرست سـازمان دانشجویان جهاددانشـگاهی افزود: در 
۱۰ دوره ایـن مسـابقات موضوعـات روز مبنـا قـرار می گیرد 
و در ۳ مرحلـه اسـتانی، منطقه ای و کشـوری دانشـجویان با 

یکدیگـر همـکاری دارند.
گفتنـی اسـت، در پایـان ایـن مراسـم پوسـتر یازدهمین 
دوره مسـابقات مناظـره دانشـجویان و کتاب گزارشـی از ۱۰ 

دوره ایـن مسـابقات رونمایی شـد.
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روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری  
جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه، 10 مهـــر:  آیـــت اهلل 
ــدی ۴  ــیه بازدیـ ــی در حاشـ ــدی عراقـ ــود محمـ محمـ
ـــاه  ـــاوری کرمانش ـــرج فن ـــگاهی و ب ـــاعته از جهاددانش س
ــه  ــای مجموعـ ــا و تاش هـ ــی از فعالیت هـ ــا قدردانـ بـ
ســـازمان جهاددانشـــگاهی اســـتان و پـــارک علـــم 
و فنـــاوری کرمانشـــاه در حمایـــت از شـــرکت های 
ــا  ــه بـ ــی کـ ــه جوانانـ ــد بـ ــت: بایـ ــان، گفـ دانش بنیـ
ـــی  ـــته اند محصوالت ـــان توانس ـــت خودش ـــکار و خاقی ابت
ـــده  ـــرف کنن ـــوده و برط ـــردی ب ـــه راهب ـــد ک ـــد کنن تولی
بخشـــی از نیازهـــای کشـــور اســـت حقیقتـــاً افتخـــار 

کـــرده و از آن هـــا حمایـــت کـــرد.
وی افـــزود: امـــروز در بازدیـــدی کـــه از مجموعـــه 
و  کرمانشـــاه  اســـتان  فنـــاوری  و  علـــم  پـــارک 
بـــا  داشـــتیم  آن  حمایـــت  تحـــت  شـــرکت های 
و  جوانـــان  ایـــن  خـــوب  بســـیار  فعالیت هـــای 
شـــرکت های دانش بنیـــان آن هـــا آشـــنا شـــدیم کـــه 

جـــای تقدیـــر دارد.
اصلـــی  رســـالت  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
و  جوانـــان  همیـــن  از  حمایـــت  جهاددانشـــگاهی 
گفـــت:  اســـت  دانش بنیـــان  شـــرکت های  ایـــن 
جهاددانشـــگاهی از دو کلمـــه جهـــاد و دانشـــگاه تشـــکیل 
شـــده کـــه فلســـفه خـــود را دارد و اگـــر فعالیـــت نهـــادی 
ـــد  ـــادی کار کن ـــار آن جه ـــد و در کن ـــه باش ـــش پای دان
ـــروز  ـــه ام ـــد ک ـــق می کن ـــزه خل ـــن دو معج ـــب ای ترکی

ــان  ــرکت های دانش بنیـ ــرات آن را در شـ ــج و ثمـ نتایـ
. می بینیـــم

بـــر  تاکیـــد  بـــا  عراقـــی  محمـــدی  آیـــت اهلل 
شـــرکت های  فعالیت هـــای  اطاع رســـانی  لـــزوم 
دانش بنیـــان گفـــت: ایـــن اقدامـــات بایـــد بـــه مـــردم 
و به ویـــژه جوانـــان بـــا اســـتعداد اطاع رســـانی شـــود 
ــدان کار  ــده و وارد میـ ــدوار شـ ــم امیـ ــا هـ ــه آن هـ کـ

شـــوند.
ـــکات  ـــا مش ـــور ب ـــر کش ـــال حاض ـــزود: در ح وی اف
اقتصـــادی مواجـــه اســـت و دشـــمن هـــم روی همیـــن 
مســـاله مانـــور می دهـــد و ایـــن امـــر مقـــداری 
ــاز  ــرایط نیـ ــن شـ ــرده و در ایـ ــاد کـ ــردی ایجـ دلسـ
اســـت کـــه گـــزارش ایـــن اقدامـــات و پیشـــرفت ها و 
اســـتفاده از فناوری هـــای نویـــن اطاع رســـانی شـــده 
ـــه  ـــم ب ـــر ه ـــان دیگ ـــده و جوان ـــدوار ش ـــردم امی ـــا م ت

میـــدان بیاینـــد.
عضـــو شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی، گفـــت: گـــروه 
دیگـــری کـــه بایـــد فعالیت هـــای دانش بنیان هـــا بـــه 
ـــد  ـــتند و بای ـــئوالن هس ـــود مس ـــانی ش ـــا اطاع رس آن ه
ـــذب  ـــه ج ـــا زمین ـــه آن ه ـــا ب ـــن فعالیت ه ـــی ای ـــا معرف ب

منابـــع دولتـــی در دانش بنیان هـــا فراهـــم شـــود.
آیـــت اهلل محمـــدی عراقـــی گفـــت: درســـت اســـت 
ــادی  ــار اقتصـ ــم تحت فشـ ــرایط تحریـ ــل شـ ــه دلیـ بـ
ــت  ــت درسـ ــا مدیریـ ــاد دارم بـ ــا اعتقـ ــتیم امـ هسـ
دانش بنیان هـــای  از  به خوبـــی  می تـــوان  منابـــع، 

کشـــور حمایـــت کـــرد.
ایـــن مســـئول بیـــان کـــرد: فعالیـــت شـــرکت های 
دانش بنیـــان به گونـــه ای اســـت کـــه هـــر میـــزان 
ـــرمایه  ـــت س ـــود بازگش ـــرف ش ـــا ص ـــرای آن ه ـــرمایه ب س
ســـرمایه گذاران  عایـــد  خوبـــی  ســـود  و  داشـــته 
می شـــود بنابرایـــن بایـــد طـــوری اطاع رســـانی و 
ـــش  ـــع بخ ـــز مناب ـــی و نی ـــع دولت ـــه مناب ـــود ک ـــاش ش ت
ــود. ــرازیر شـ ــرکت ها سـ خصوصـــی ســـمت ایـــن شـ

وی افـــزود: مـــا بایـــد بتوانیـــم ســـرمایه گذاران 
ـــرده  ـــه وارد ک ـــن عرص ـــه ای ـــم ب ـــی را ه ـــش خصوص بخ
و بـــه ســـرمایه گذاری در فعالیت هـــای دانش بنیـــان 

تشـــویق کنیـــم.
ــاره  ــا اشـ ــه بـ ــی در ادامـ ــدی عراقـ آیـــت اهلل محمـ
ـــع  ـــرای رف ـــتان ب ـــئوالن اس ـــی مس ـــری تمام ـــه پیگی ب
ـــی  ـــزرگ مال ـــای ب مشـــکات آن از حضـــور برخـــی نهاده
کشـــور در آینـــده ای نزدیـــک در کرمانشـــاه خبـــر داد.

وی گفـــت: ایـــن نهادهـــا ظـــرف دو هفتـــه آینـــده 
ـــع و  ـــا مناب ـــت ب ـــرار اس ـــد ق ـــول داده ان ـــه ق ـــور ک آن ط
شرکت هایشـــان بـــه کرمانشـــاه آمـــده و به منظـــور 

ایجـــاد اشـــتغال در ایـــن اســـتان اقـــدام کننـــد.
ـــرمایه  ـــی، س ـــای کارگاه ـــود فض ـــت، کمب ـــی اس گفتن
ـــت محصـــوالت  ـــدم حمای ـــد و ع ـــدم خری در گـــردش و ع
ـــه  ـــی از جمل ـــای دولت ـــان توســـط برخـــی نهاده دانش بنی
مهم تریـــن دغدغه هـــای مطـــرح شـــده شـــرکت ها 

ـــود. ـــد ب ـــن بازدی در ای

آیـت اهلل محمـود محمـدی عراقـی عضو 
شـورای عالـی انقـاب فرهنگی بـا تاکید 
شـرکت های  از  حمایـت  تشـدید  بـر 
دانش بنیـان، گفـت: بایـد منابـع دولتـی 
و خصوصـی سـمت این شـرکت ها سـوق 

داده شـود.

تقدیر از تالش های جهاددانشگاهی کرمانشاه؛

منابع دولتی و خصوصی باید سمت 
»دانش بنیان ها« سرازیر شود
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برگـزار

هدف اصلی فعالیت های 
فرهنگی جهاددانشگاهی تحقق 

آموزه های قرآنی در جامعه 
است

ـــی و  ـــای فرهنگ ـــژه از فعالیت ه ـــت وی ـــام حمای ـــا اع ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
ـــن  ـــی ای ـــای فرهنگ ـــی فعالیت ه ـــدف اصل ـــگاهی، ه ـــی در جهاددانش ـــژه قرآن به وی

ـــد. ـــه خوان ـــی در جامع ـــای قرآن ـــق آموزه ه ـــی را تحق ـــاد انقاب نه
رییـس  نائینـی  مسـلمی  حسـن  دکتـر  آبـان:   1۸ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی، در حاشـیه بازدید از سـازمان قرآنی دانشـگاهیان کشور و خبرگزاری 
بین المللـی قـرآن )ایکنـا( در خصـوص چشـم انداز آینـده جهاددانشـگاهی در حـوزه 
فرهنگـی بـا توجـه بـه ظرفیت هـای ایـن نهـاد مولود انقـاب گفـت: کار اصلـی ما در 
جهاددانشـگاهی همیـن هدفـی اسـت که سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور دنبال 
می کنـد و آن تحقـق آموزه هـای قرآنـی در جامعـه اسـت و اگر این محقق شـود یقیناً 
در جامعـه هیـچ مشـکلی پیـش نخواهـد آمـد و بـه پیشـرفت های بیشـتری خواهیم 

رسید.
فعالیت هـای  بـه  خـود  نـگاه  و  رویکـرد  دربـاره  نائینـی  مسـلمی  دکتـر 
نهـاد  ایـن  در  مـا  گفـت:  جهاددانشـگاهی  در  مسـئولیت  دوره  در  فرهنگـی 
انقابـی از فعالیت هـای ایـن حـوزه،  سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان و کارهـای 

داد. خواهیـم  انجـام  ویـژه ای  حمایت هـای  حتمـاً  قرآنـی 

■□■

بازدید رییس جهاددانشگاهی
 از خبرگزاری ایسنا

ــا و  ــنا از بخش هـ ــزاری ایسـ ــور در خبرگـ ــا حضـ ــگاهی بـ ــس جهاددانشـ رییـ
ــرد. ــد کـ ــزاری بازدیـ ــن خبرگـ ــف ایـ ــرویس های مختلـ سـ

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۲۸ آبـان: دکتـر حسـن مسـلمی نائینی رییـس این 
نهـاد، بـا حضـور در خبرگـزاری ایسـنا و بازدید از تحریریـه و بخش هـای مختلف این 
خبرگـزاری بـا مهـدی عرفاتـی سرپرسـت خبرگزاری ایسـنا دیـدار و گفت وگـو کرد.

ــه  ــد بـ ــز در ایـــن بازدیـ ــنا نیـ ــزاری ایسـ گفتنـــی اســـت، سرپرســـت خبرگـ
ارائـــه گزارشـــی از فعالیت هـــای جـــاری و برنامه هـــای آینـــده ایـــن خبرگـــزاری 

پرداخـــت.

■□■
 

سرپرست جهاددانشگاهی فارس:

آمادگی جهاددانشگاهی فارس 
برای ارایه خدمات نوین پزشکی 

و دانش بنیان 

سرپرسـت جهاددانشـگاهی فـارس در دیـدار با جعفر قـادری نماینده مردم شـیراز 
در مجلـس شـورای اسـامی از اعـام آمادگـی ایـن نهـاد بـرای ارایـه خدمـات نویـن 

پزشـکی در اسـتان خبر داد.
سرپرسـت  اسـتقال  امیرحسـین  مهـر:   11 فـارس،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی فارس در دیدار با نماینده مردم شـیراز در مجلس شـورای اسـامی، 
بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی پیشـگام در تولید دانش بنیـان و فناوری نوین اسـت 
گفـت: شـیراز قطـب پزشـکی جنوب کشـور اسـت و جهاددانشـگاهی فـارس آمادگی 
دارد کـه توانمندی هـا و تجربه هـای ایـن نهـاد را در حـوزه دانش بنیان بـرای خدمات 

نویـن پزشـکی در اختیار اسـتان قـرار دهد.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی فـارس با بیـان این که هم اکنـون درمانـگاه عمومی این 
نهـاد در شـیراز فعال اسـت گفـت: تاش می کنیـم زمینه ایجـاد دو درمانگاه تخصصی 

را در کاس قطـب پزشـکی جنوب کشـور فراهم کنیم.
بنابرایـن گـزارش جعفـر قـادری نیـز در این نشسـت ضمـن تاکیـد بر اسـتفاده از 
ظرفیت هـای علمـی و پژوهشـی جهاددانشـگاهی، از راه انـدازی مرکـز فـوق تخصصی 
درمـان و سـرطان در جنـوب کشـور توسـط جهاددانشـگاهی فـارس حمایـت کـرد و 
گفـت: مجمع نمایندگان شـیراز در مجلس شـورای اسـامی از هرگونـه فعالیت علمی 

و پژوهشـی ایـن نهـاد در شـیراز حمایـت می کند.
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آماده ایفای نقش مشاوره به دولت و تجاری کردن یافته های 
پژوهشی هستیم

همچنیـن امیرحسـین اسـتقال در دیـدار بـا مسـلم صالحـی نماینده مـردم اقلید 
در مجلـس شـورای اسـامی بـه ظرفیت های موجود در شـمال اسـتان فـارس به ویژه 
شـهرهای اقلیـد و آبـاده اشـاره کـرد و گفـت: اقلیـد شـهری تاریخی با ظرفیـت باالی 
گردشـگری اسـت و جهاددانشـگاهی آمادگـی دارد در حوزه های مختلف آموزشـی در 

ایـن شهرسـتان ارایه خدمـات دهد.
نماینـده مـردم اقلیـد نیـز در ایـن دیـدار ضمـن آرزوی موفقیـت بـرای مدیریـت 
جدیـد در قبـول مسـئولیت جهاددانشـگاهی فارس، خواسـتار توانمندسـازی دفتر این 

نهـاد در شهرسـتان اقلیـد و توجـه بیشـتر ایـن نهـاد علمـی در حـوزه آموزش شـد.
امیرحسـین اسـتقال نیز در این دیدار خواسـتار جابجایی و بهبود فضای آموزشـی 
دفتر جهاددانشـگاهی در شهرسـتان اقلید و اسـتقرار آن در مکان مناسـب تری شـد و 
ضمـن گرفتـن قول مسـاعد از دفتـر نماینده مردم اقلیـد در خانه ملـت در این رابطه، 

خواسـتار سـهولت این امور برای جهاددانشـگاهی فارس شـد.

■□■

با موضوع سبک زندگی سالم در دوران سالمندی؛

دوازدهمین سلسله نشست 
تخصصی سالمت سالمندی 

برگزار شد

دوازدهمیـن سلسـله نشسـت تخصصـی سـامت سـالمندی بـا موضـوع »سـبک 
پژوهشـی  و  فرهنگـی  معاونـت  همـت  بـه  سـالمندی«  دوران  در  سـالم  زندگـی 

شـد. برگـزار  بهشـتی  شـهید  پزشـکی  علـوم  جهاددانشـگاهی 
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی شـهید بهشـتی، 1۲ مهر:  دکتـر مریم نیک 
صولـت اسـتادیار دانشـگاه علوم پزشـکی ایـران و متخصص طب سـالمندی، با اشـاره 
به مفهوم سـالمندی سـالم، گفت: هدف از سـالمندی سـالم، افزودن تعداد سـال های 
زندگـی نیسـت، بلکـه هـدف افـزودن زندگـی بـه سـال های عمـر فـرد اسـت. در این 
راسـتا حفظ اسـتقال عملکرد فیزیکی سـالمند، مهم ترین قسـمت زندگی آن هاسـت 
کـه توصیـه می شـود، سـالمندان در برنامه هـای ورزشـی تیمـی بجـای ورزش هـای 

انفـرادی شـرکت کنند.
اسـتادیار دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران و متخصـص طـب سـالمندی با بیـان این 
کـه سـالمندی پدیـده ای زیسـتی اسـت و امـکان توقـف آن وجود نـدارد، اظهـار کرد: 
در بیسـت سـال آینـده سـرعت رشـد سـالمندی 2 برابـر مـی شـود، بنابرایـن اکنون 
بایـد کاری کنیـم تـا سـالمندی سـالمی داشـته باشـیم، کـه این امـر مسـتلزم تأمین 
زیرسـاخت های الزم در سیاسـت گذاران، حـوزه بهداشـت و درمـان، خانواده هـا و افراد 

ست. ا
نیـک صولـت بـا اشـاره بـه ایـن کـه نمی تـوان انتظـار داشـت سـالمند هیچ کـدام 
از عوامـل خطـر شـناختی را نداشـته باشـد، ادامـه داد: نمی تـوان مانـع نقـش ژنتیک 
شـد. مـا فقـط بـه سـالمندان توصیـه می کنیـم، غـذای خـوب بخورنـد، ورزش کنند، 
فشـارخون و قنـد خون کنترل شـده داشـته باشـند. از همـه مهم تر اعضـای خانواده با 
فـرد سـالمند سـازگار باشـند. به عائـم اولیه بیمـاری و تغییرات در آن هـا توجه کنند 

و هـر چـه زودتـر به مشـکات آن هـا در مراحـل اولیه رسـیدگی کنند.
وی بـا بیـان این کـه غربالگری و پیشـگیری اولیـه و ثانویه از اصول مهم سـالمندی 
سـالم اسـت، گفـت: متاسـفانه در جامعـه ما به افـرادی که شـخص سـالمند در منزل 
دارنـد، توجهـی نمی کننـد و تفاوتـی قائـل نمی شـوند؛ درحالی کـه شـاید الزم باشـد، 
بـرای رسـیدگی بهتر و بیشـتر به فرد سـالمند، بـرای اعضای خانواده مرخصی بیشـتر 

و مزایایـی در نظر گرفته شـود.
نیـک صولـت در پایـان خاطرنشـان کـرد: نمی تـوان همـه نقش هـای حمایتـی از 
سـالمندان را بـه خانواده هـا موکـول کنیـم، بایـد سیاسـت گذاری ها درسـت باشـد، 

همچنیـن مراقبیـن بهداشـت و درمـان نیـز خدمـات مناسـب را ارائـه دهنـد.
در ادامـه ایـن نشسـت دکتر مرجـان حقی،  اسـتادیار دانشـگاه علوم توان بخشـی و 
سـامت اجتماعـی بـا بیـان اینکـه فعالیـت فیزیکـی ماننـد یـک دارو عمـل می کند و 
فعالیـت فیزیکـی حتـی با شـدت کـم، اما مـداوم می تواند تـا 2۰ درصد افـت عملکرد 
سـالمند را کاهـش دهـد و ماننـد یـک دارو عمـل کنـد، بـه یکـی دیگـر از مشـکات 
شـایع سـالمندی اشـاره کرد و گفت: 5۰ درصد سـالمندانی که در منزل خود زندگی 
می کننـد، اختـال خـواب را تجربـه می کننـد؛ کم خوابـی و اختـال خـواب افـراد را 
ناتـوان و موجـب کاهـش کیفیـت کار و زندگـی آن ها می شـود،  لـذا در اولیـن ویزیت 

سـالمند بایـد وضعیت خواب وی بررسـی شـود.
اسـتادیار دانشـگاه علـوم توان بخشـی و سـامت اجتماعـی در ایـن نشسـت بـه دو 
مشـکل مهـم سـالمندی، یعنـی کم تحرکـی و اختـال خـواب سـالمندان پرداخـت و 
اظهـار کـرد: کـم شـدن تحـرک افـراد سـالمند یکـی از مشـکات جـدی سـالمندان 
اسـت، بیـن یک سـوم تـا یـک دوم سـالمندان مشـکل در راه رفتـن، بـاال رفتـن از پله 
و تحـرک دارنـد؛ کـه ایـن امـر خود موجب وابسـتگی بـه سـایرین و ناتوانـی در انجام 

کارهـا می شـود.
ـــهرداری  ـــامت ش ـــرکل س ـــب مدی ـــد صاح ـــر حمی ـــت دکت ـــن نشس ـــه ای در ادام
ـــب  ـــه متناس ـــک مداخل ـــه ی ـــاز ب ـــدرن نی ـــر م ـــه در عص ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــران ب ته
ـــد  ـــتا بای ـــن راس ـــرد: در ای ـــوان ک ـــود دارد،  عن ـــالمندان وج ـــرای س ـــی ب ـــرایط فعل ش
ـــم  ـــاد کنی ـــه ای را ایج ـــبه خان ـــی ش ـــود، یعن ـــاد ش ـــی ایج ـــگ زندگ ـــز فراآهن مراک
تـــا ســـالمندان هـــر صبـــح بـــه ایـــن مکان هـــا رجـــوع کننـــد. در ارتبـــاط بـــا 
ـــاد  ـــه ابع ـــه هم ـــد و ب ـــل کنن ـــود را ح ـــی خ ـــکات روح ـــاوران مش ـــاالن و مش همس

ـــردازد. ـــالمندان بپ ـــکات س ـــی و مش زندگ
وی بـا اشـاره بـه برخـی از اقدامـات و برنامه هـای در دسـت اجـرای ایـن سـازمان 
گفـت:  تهیـه مراکـز فراآهنـگ زندگـی از امـور در دسـت اجراسـت،  همچنیـن انجـام 
کارهـای فرهنگـی و تهیـه برنامـه در خصـوص تکریـم خانـواده و سـالمندان، سـاخت 
برنامه هـای تلویزیونـی متناسـب، تأسـیس مراکـز بازی هـای مفـرح و نشـاط آور بـرای 

سـالمندان از امـور آتـی خواهنـد بود.

■□■

نقش تأثیرگذار این نهاد در مهارت آموزی سربازان؛

توسعه همکاری کمیته امداد 
و جهاددانشگاهی برای ایجاد 

مشاغل جدید و پایدار
در نشسـت دانش افزایـی و راهبـری طرح هـای ملـی و اشـتغال محـور همـکاری 
پایـدار  ایجـاد و توسـعه مشـاغل جدیـد و  بـرای  امـداد و جهاددانشـگاهی  کمیتـه 

موردبحـث و بررسـی قـرار گرفـت.
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۲۶ مهـــر:  دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی  در 
ـــور  ـــتغال مح ـــی و اش ـــای مل ـــری طرح ه ـــی و راهب ـــت دانش افزای ـــن روز نشس دومی
بـــا اشـــاره بســـتر و زمینـــه خـــوب همـــکاری جهاددانشـــگاهی و کمیتـــه امـــداد 
ـــه  ـــت ب ـــه خدم ـــد و آن ارائ ـــترکی دارن ـــداف مش ـــی اه ـــاد انقاب ـــن دو نه ـــت: ای گف

جامعـــه و توانمندســـازی آن هاســـت.
وی بـا تصریـح اینکـه مراکـز کمیتـه امـداد در سراسـر کشـور همـکاری خوبـی با 
مراکـز آمـوزش و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی دارنـد افـزود: خوشـبختانه مجموعـه 
کمیتـه امـداد از خدمـات جهاددانشـگاهی رضایـت خوبی دارنـد، اما جهاددانشـگاهی 
بـه دنبال آن اسـت کـه خدمات مهارتـی، آموزشـی و کارآفرینی باکیفیـت و مؤثرتری 
بـه جامعـه عزیـز مددجو در کمیتـه امداد ارائه نمایـد چراکه مددجویان امـداد همواره 

در کنـار انقـاب و ارزش های آن هسـتند.
معـاون سـابق آمـوزش و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی بـر زمینه هـای دو مجموعـه 
اشـاره کـرد و گفـت: جهاددانشـگاهی بـه عنـان یک نهـاد توسـعه ای درزمینـه فـری 
لنسـرینگ، ایجـاد مراکـز رشـد و توسـعه دانش بنیـان و پارک هـای علـم و فنـاوری، 
ارائـه خدمات آموزشـی حرفـه ای و باکیفیت، مبتنی بر مشـاغل آینده، توسـعه زنجیره 
ارزش هـا، توسـعه مراکـز نوآوری و شـتاب دهـی کسـب وکار می تواند همـکاری خوبی 

باشد داشـته 

جهاددانشگاهی فاصله دانش و ایجاد اشتغال
 را به حداقل رسانده است

مدیـر اجرایـی فرآینـد آمـوزش و مشـاوره شـغلی کمیته امـداد امام خمینـی )ره( 
نیـز بـا اشـاره به کار و راه ایجاد اشـتغال سـخت اسـت گفـت: باافتخار اعـام می کنیم 
نهـاد انقابـی جهاددانشـگاهی فاصلـه دانـش و ایجـاد اشـتغال را بـه حداقـل رسـانده 
اسـت و توانسـته در ایجـاد و توسـعه اشـتغال به ویژه اشـتغال دنش آموختگان بسـیار 

موفـق عمـل نماید.
اشـتغال 5۰۰  سـال ۱۴۰۱  در  امـداد  کمیتـه  گفـت:  صابـر صدرایـی  مهنـدس 
هزارنفـری را هدف گـذاری کـرده کـه همـه ایـن شـغل ها بـا نـگاه مهارتی و آموزشـی 
اجرایـی و محقـق می شـود و در ایـن زمینـه جهاددانشـگاهی یکـی از نهادهـای اصلی 

در بحـث مهارت آمـوزی و آمـوزش اسـت.
مهنـدس صدرایـی بـا اشـاره بـه اینکـه جهاددانشـگاهی یک نهـاد علمی و دانشـی 
طـی دهه هـا و سـال ها در زمینـه آموزش هـای مهارتـی بـرای جامعـه هـدف کمیتـه 
امـداد به ویـژه در بحث دانش آموختگان دانشـگاهی بوده اسـت گفت: جهاددانشـگاهی 
یک نهـاد علمـی، پژوهشـی و اجرایـی اسـت و توانمندی هـا و ظرفیت هـای خوبـی در 
حـوزه دانش بنیـان، توسـعه اسـتارت آپ هـا و اشـتغال دانش آموختـگان دارد و مـا 
تـاش می کنیـم از ایـن توان برای توسـعه هر چه بیشـتر اشـتغال بـرای مددجویان و 

جوانـان جویـای کار جامعـه بزرگ امـداد اسـتفاده کنیم.
وی بـر پیگیـری دو مـدل نظـام هدایـت شـغلی و نظام راهبـری شـغلی در کمیته 
امـداد اشـاره و تصریـح کـرد: در هـر دو مـدل کـه هـدف آن ایجاد و توسـعه اشـتغال 
بـرای جامعـه هـدف کمیتـه امـداد و خانواده هـای آن هاسـت، جهاددانشـگاهی نقـش 

مهمـی دارد.
وی توضیـح داد: در مـدل اول اگـر امکاناتی در اختیار مددجویـان قرار بگیرد این ها 
می تواننـد بـه اسـتقال و توانمندی شـغلی برسـند؛ در ایـن زمینه جهاددانشـگاهی و 
سـازمان فنـی و حرفـه ای می تواننـد بـه مـا کمـک کننـد. همچنیـن در ایـن زمینه از 

ظرفیت هـای مراکـز و بنگاه هـای کاریابی اسـتفاده می شـود.
مهنـدس صدرایـی تصریح کـرد: آموزش هـای مهارتی بـه مددجویان کمیتـه امداد 
سـبب توانمندسـازی مددجویـان در حرفه هـای گوناگون و دسـتیابی به شـغلی پایدار 
و مشـارکت در فعالیت هـای اقتصـادی می شـود که این مشـارکت سـبب ارتقـا درآمد 

و رشـد اقتصادی می شـود.
وی ادامـه داد: در نظـام راهبـری شـغلی کـه از سـال ۱۳۹7 وارد برنامه های کمیته 
امـداد شـد سـعی شـده بـا توجه بـه تحـوالت بـازار کار و تغییرات شـغلی بـا توجه به 
توسـعه مشـاغل آینـده بـا نـگاه زنجیـره ارزش وارد کار شـویم و تاش کردیـم در این 
زمینـه از تـوان جهاددانشـگاهی در بحث توسـعه زنجیـره ارزش اسـتفاده کنیم چراکه 
در ایـن زمینـه نیازمنـد همـکاری و مسـاعدت نهادهـای دیگـر مثـل جهاددانشـگاهی 

. هستیم
مدیــر اجرایــی فرآینــد آمــوزش و مشــاوره شــغلی کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
)ره( از ایجــاد ۱۰۰ هــزار شــغل در نیمــه اول ســال جــاری خبــر داد و اعــام کــرد: 
تــاش می کنیــم بــا مشــاوره، مهارت آمــوزی، آمــوزش، مراکــز کاریابــی و بنگاه هــای 
ــره ارزش و ســایر بســترها و زمینه هــای موجــود  اقتصــادی و شــغلی، توســعه زنجی

بتوانیــم 5۰۰ هــزار شــغل موردنظــر را محقــق کنیــم.
ــی  ــتگاه ها و بنگاه های ــرکت ها و دس ــت از ش ــات حمای ــن نشســت جزئی وی در ای
ــا کمیتــه امــداد همــکاری می کننــد را تشــریح  کــه در بحــث آمــوزش و اشــتغال ب

کــرد.
مدیــر اجرایــی فرآینــد آمــوزش و مشــاوره شــغلی کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
امــداد و  بــه زمینه هــای خوبــی همــکاری پیشــین کمیتــه  اشــاره  بــا  )ره( 
ــه  ــای ارزش رابط ــدازی زنجیره ه ــاء و راه ان ــرد: احی ــان ک ــگاهی خاطرنش جهاددانش
ــاً آمــوزش و مهــارت نیســت بلکــه  ــم کــه صرف ــا جهاددانشــگاهی داری تنگاتنگــی ب
ــن  ــت ای ــا جدی ــه ب ــود دارد ک ــاد وج ــن نه ــتری در ای ــیار بیش ــای بس ظرفیت ه

می کنیــم. دنبــال  همکاری هــا 
ــداد و  ــه ام ــکاری کمیت ــراوان هم ــای ف ــاره زمینه ه ــا اش ــی ب ــدس صدرای مهن
ــتی،  ــان، صنایع دس ــای نوغ ــرد: فریلنســرینگ، زنجیره ه ــح ک ــگاهی تصری جهاددانش
ــا و  ــن، پارک ه ــان، مشــاغل نوی ــدازی شــرکت های دانش بنی ــی، راه ان ــان داروی گیاه
ــکاری  ــوب هم ــای خ ــپاری ها و … زمینه ه ــاوری، برون س ــم و فن ــد عل ــز رش مراک

دو مجموعــه اســت.
در ایـن نشسـت همچنیـن دکتر جهانی کارشـناس مسـئول طرح های اشـتغال نیز 

بخشـی از زمینه هـای همـکاری در حوزه برون سـپاری را تشـریح کرد.
در نشسـت “دانش افزایـی و راهبـری طرح هـای ملی و اشـتغال محور”کـه با حضور 
۱۳۰ مدیـر جهاددانشـگاهی از سراسـر کشـور برگـزار شـد؛ سیاسـت ها، مأموریت هـا 
بـه  کارآفرینـی جهاددانشـگاهی  و  آمـوزش  معاونـت  آتـی  برنامه هـای  و  ظرفیت هـا 

مدیـران و مسـئوالن دسـتگاه های مختلـف تشـریح می شـود.
در ایـن نشسـت مهنـدس احمـد حسـین سـلگی مدیـرکل دفتـر نیازسـنجی و 
پروژه یابی آموزشـی جهاددانشـگاهی، حمزه زاده رییس جهاددانشـگاهی واحد شـهید 
بهشـتی در زمینه توسـعه اقتصاد مراقبتی و پزشـکی و دکتر ارزیده در زمینه توسـعه 
مشـاغل جدیـد، دکتـر مهری السـادات موسـوی رییس جهاددانشـگاهی واحـد عامه 
طباطبایـی در زمینـه حمایـت از زنـان سرپرسـت خانـوار پیشـنهاد های خـود را بـا 

مدیـران اشـتغال کمیتـه امـداد مطـرح کردند.

نقش تأثیر گذار جهاددانشگاهی
 در مهارت آموزی سربازان

گفتنـی اسـت مدیـرکل دفتـر طرح هـای ملـی جوانـان وزارت ورزش و جوانـان نیز 
در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه نقـش تأثیـر گـذار جهاددانشـگاهی در مهارت آمـوزی 
سـربازان گفـت؛ بیـش از 2۰۰ هزار نفر تا پایان سـال توسـط جهاددانشـگاهی آموزش 

می بیننـد.
امیرحســین آل اســحاق مدیــر طرح هــای ملــی وزارت ورزش و جوانــان بــا اشــاره 
ــش مهمــی در  ــد نق ــربازان می توان ــوزی س ــه طــرح مهارت آم ــه اینک ــه موضــوع ب ب
توســعه کارآفرینــی داشــته باشــد گفــت: جهاددانشــگاهی در توســعه ایــن طــرح و 
ــازنده ای  ــم و س ــیار مه ــش بس ــربازان نق ــوزی س ــرای مهارت آم ــان ب ــاد گفتم ایج

داشــته اســت.
ــات طــرح  ــن و تشــریح الزام ــات جهاددانشــگاهی در تبیی ــا تشــکر از زحم وی ب
ــک ضــرورت در سراســر کشــور  ــه ی ــر ب ــرباز ماه ــت : طــرح س ــارت گف ــرباز مه س
تبدیل شــده اســت کــه آثــار و شــیرینی طــرح ســرباز ماهــر در آینــده کشــور دیــده 

خواهــد شــد.
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــرح اش ــای ط ــارب و بازخورده ــه تج ــحاق ب ــدس آل اس مهن
ــاره کیفیــت و بحــث ارتقــاء  دیگــر راجــع ضــرورت طــرح حرفــی نیســت بلکــه درب
کیفیــت و دوره هــای تخصصــی طــرح اســت. جهاددانشــگاهی و وزارت ورزش و 
ــج  ــاهد نتای ــربازان کشــیده اند واالن ش ــوزش س ــرای آم ــادی ب ــات زی ــان زحم جوان

ــن طــرح در ســطح کشــور هســتیم. خــوب ای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اآلن در مرحلــه توســعه و ارتقــاء طــرح هســتیم و بایــد 
ــن اســت کــه ده  ــا ای ــگاه م ــح کــرد: ن ــم تصری ــن طــرح بپردازی ــه ای به طورجــدی ب
درصــد از ایــن افــراد بــه افــراد بــه افــراد کارآفریــن تبدیــل شــوند بعــد خواهیــم دیــد 
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ــت.  ــده اس ــای کار آم ــاد پ ــژه جه ــور به وی ــتم کل کش ــد. سیس ــی می افت ــه اتفاق چ
ــه ایــن کار پرداختــه اســت. ــا جدیــت و موفقیــت ب جهــاد ب

آل اسـحاق تصریـح خطـاب بـه مدیـران جهاددانشـگاهی گفت: شـما بایـد بیش از 
بقیـه تـاش کنیـد. نبایـد بـه موضـوع مهـارت سـربازان به عنـوان کار اداری پرداخته 
شـود. مـدارک اعطایـی مهارتـی برای سـربازان اهمیـت دارد نبایـد به راحتـی مدارک 
بدهیـم. تـاش کنیـم ایـن مفهوم به درسـتی جا بیافتد. به کار اسـاتید نظـارت کنیم و 
آموزش هـا را اسـتاندارد و باکیفیـت واقعـی برگزار کنیم. باید برای نسـلی که دانشـگاه 
نرفتـه و حـاال ایـن فرصـت بـرای آن ها فراهم شـده، به درسـتی ایـن دوره هـا را بهتر و 

باکیفیت تـر ارائـه کنیم.
ــی در کشــور  ــاق مهم ــر، اتف ــرباز ماه ــرح س ــب ط ــه در قال ــح اینک ــا تصری وی ب
ایجادشــده اســت گفــت: بایــد آموزش هــا را جــدی بگیریــم. جهاددانشــگاهی بــرای 
ــد و  ــران باش ــر دیگ ــد منتظ ــت و نبای ــده اس ــاب تشکیل ش ــام و انق ــرفت نظ پیش
ــد. ــور باش ــازی در کش ــعه و توانمندس ــای توس ــراول حرکت ه ــد پیش ق ــودش بای خ

سرباز ماهر دغدغه رهبر انقاب
 و دستور و فرمایش ایشان است

ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب معــاون ســابق آمــوزش و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی نیــز ب
ــح  ــت تصری ــان اس ــش ایش ــتور و فرمای ــاب و دس ــر انق ــه رهب ــر دغدغ ــرباز ماه س
ــا  ــا جدیــت در سراســر کشــور ب کــرد: جهاددانشــگاهی مهارت آمــوزی ســربازان را ب
ــد؛  ــال می کن ــان دنب ــژه وزارت ورزش و جوان ــف به وی ــتگاه های مختل ــکاری دس هم
بایــد اعــام کنــم، وزارت ورزش و جوانــان پــای کارتریــن ســازمان در بحــث 
ــار هــم  ــاد در کن ــه و جه ــن وزارتخان ــوزش ســربازان اســت و ای ــوزی و آم مهارت آم

ــد. ــاش می کنن ــم ت ــن مه ــرای ای ب
دکتــر بیجنــدی تصریــح کــرد: بحــث کیفــی ســازی و توســعه ایــن آموزش هــا در 
همــه اســتان ها اهمیــت دارد. بهبــود، کیفــی ســازی و توســعه طــرح مهارت آمــوزی 
ــوت  ــت و باق ــی اس ــوزش و کارآفرین ــت آم ــای معاون ــت فعالیت ه ــربازان در اولوی س

ــود. ــال می ش دنب
ــنجی  ــر نیازس ــرکل دفت ــلگی مدی ــین س ــد حس ــدس احم ــت مهن ــن نشس در ای
ــه اینکــه جهاددانشــگاهی  ــا اشــاره ب ــز ب ــی آموزشــی جهاددانشــگاهی نی و پروژه یاب
ــت  ــده اس ــربازان ش ــوزی س ــوزش و مهارت آم ــدی وارد آم ــال ۱۳۹۸ به طورج از س
ــتغال  ــارت و اش ــعه مه ــرای توس ــی را ب ــای خوب ــی فرصت ه ــرح مل ــن ط ــت: ای گف

ــد. ــم می نمای ــازار کار فراه ــه ب ــا ب ــان و ورود آن ه جوان

راهکار موفقیت در آموزش های جهاددانشگاهی
 ورود تخصصی به این حوزه است

ــتغال  ــی و اش ــای مل ــری طرح ه ــی و راهب ــه نشســت دانش افزای ــم اختتامی مراس
محــور بــا حضــور دکتــر مهــدی باصولــی معــاون پشــتیبانی و مدیریــت منابــع، دکتــر 
عیســی علیــزاده معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس و دکتــر محمدصــادق بیجنــدی 

معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی برگــزار شــد.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــم ب ــن مراس ــع در ای ــت مناب ــتیبانی و مدیری ــاون پش مع
جهاددانشــگاهی در حوزه هــا و بخش هــای مختلــف آموزشــی و توانمندســازی 
ــرای گفتــن دارد گفــت: وقــت آن اســت کــه از آموزش هــای  حرف هــای بســیاری ب
ــه  ــم، چراک ــوزش ورود کنی ــی آم ــای تخصص ــه حوزه ه ــم و ب ــه گیری ــی فاصل عموم
ــای  ــه حوزه ه ــی ب ــگاهی ورود تخصص ــای جهاددانش ــت در آموزش ه ــکار موفقی راه

ــت. ــی اس ــی و آموزش ــف تخصص مختل
دکتــر باصولــی بــا اشــاره بــه اینکــه خــود معاونــت آموزشــی و کار در بخش هــای 
مختلــف آموزشــی را تجربــه کــرده اســت گفــت: ایــن معاونــت در ســال های گذشــته 
ــده بســیار روشــنی در  ــی داشــته اســت و مطمئــن هســتیم آین دســتاوردهای خوب

انتظــار حــوزه آمــوزش و کارآفرینــی اســت.
ــورت  ــای ص ــگاهی از تاش ه ــع جهاددانش ــت مناب ــتیبانی و مدیری ــاون پش مع
گرفتــه در همــه بخش هــای آموزشــی تقدیــر کــرد و گفــت: ایــن تاش هــا موجــب 

ــا جهاددانشــگاهی شــده اســت. ــف ب ــکاری خــوب دســتگاه های مختل هم
ــال  ــای فع ــی واحده ــان آموزش ــران و معاون ــن از مدی ــم همچنی ــن مراس در ای
ــی ســرباز ماهــر، طــرح  ــه طــرح مل جهاددانشــگاهی در حوزه هــای مختلــف از جمل
ــی آمــوزش و  ــی کمــک پرســتاری، طرح هــای مل ــی مشــاغل خانگــی، طــرح مل مل
اشــتغال کمیتــه امــداد امــام خمینــی ره، برگــزاری آزمون هــای اســتخدامی مرکــز 
آزمــون، طــرح مدرســه ملــی مهــارت بــرای آینــده مشــاغل و مشــاغل آینــده تقدیــر 

بــه عمــل آمــد.
واحدهـای برتـر عبارتنـد از؛ عامـه طباطبایـی، الزهرا، فـارس، هرمزگان، خراسـان 
غربـی،  آذربایجـان  بلوچسـتان،  و  سیسـتان  یـزد،  کرمانشـاه،  خوزسـتان،  جنوبـی، 
کردسـتان، لرسـتان، زنجـان، خراسـان رضـوی، کرمـان، شـهید بهشـتی، البـرز، علوم 

پزشـکی تهـران، اصفهـان و تهـران.

اسامی برگزیدگان؛

آثار برتر مسابقه »امام سوم« 
معرفی شدند

توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی مراسم اختتامیه مسابقه »امام سوم« برگزار 
و ۱7 نفر برگزیده معرفی شدند.

سوم  امام  مسابقه  دوره  اولین  پایانی  آیین  آبان:   ۲3 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
)معرفی آیین های عزاداری بومی ایران( و تقدیر از آثار برگزیده این مسابقه با حضور 
جمال رحیمیان معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، اعضای هیات داوران و برگزیدگان این 

مسابقه در سالن شهید صبوری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار شد.
در این مراسم جمال رحیمیان معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه یکی 
باشند،  این بود که چه کنیم اعضای جهاددانشگاهی یک خانواده  از دغدغه های من 
خانوادگی  هم  و  همبستگی  عرصه  در  جهاددانشگاهی  مثل  ارزشمند  یک نهاد  گفت: 

نباید ضعیف عمل کند.
وی ادامه داد: در همین راستا طرح مسابقه امام سوم با روسای قبلی جهاد مطرح شد 
که آن ها استقبال کردند و گام های اول برداشته شد. امیدواریم آغاز مسابقه امام سوم 
با حوزه فرهنگ جهاددانشگاهی،  ارتباط خانواده جهادگران  باشد در راستای  اقدامی 
حوزه  است.  جهادی  فرهنگ  آن  رکن  مهم ترین  و  است  وسیع  فرهنگ  حوزه  زیرا 
فرهنگی می تواند جایگاهی باشد که مجموعه دستاوردهای جهاد در همه حوزه ها از 

جمله پژوهش، فناوری، آموزش و ... حداقل به خانواده جهاددانشگاهی معرفی شود.
وی افزود: اعتقاد ما این است که حس موفقیت جهادی باید به اعضا و خانواده های 

جهادگران منتقل شود تا بتوانیم بخشی از رسالت جهادی خود را ادا کنیم.
دکتر فریدون محمدی فام سرپرست اداره کل راهبری فرهنگی جهاددانشگاهی نیز 
در این مراسم، گفت: در این مراسم به غیر از برندگان به شش نفر از شرکت کنندگان در 
این مسابقه نیز به قید قرعه جایزه اهدا می شود. هدف از این مسابقه توجه به آیین های 
عزاداری بومی بود که از شهرهای گوناگون آیین های مختلف در قالب عکس، فیلم و صوت 

را داشتیم و تنوع زیبایی دیده شد و امیدواریم این آثار به نمایش گذاشته شود.
وی افزود: برای جهادگران و خانواده های آن ها باب جدید فرهنگی باز و در رویتاب 
شرکت  سوم  امام  مسابقه  در  که  افرادی  کرده ایم.  اضافه  را  جهادگران  باشگاه  بخش 
کرده اند، در این باشگاه عضو شده اند و سایر اعضای جهاددانشگاهی هم می توانند ابتدا 
عضو رویتاب و سپس عضو باشگاه جهادگران شوند و ما نیز برای این بستر تولید محتوا 

انجام خواهیم داد.
در ادامه دکتر علیرضا بهرامی از اعضای هیات داوران این دوره مسابقه به تشریح 
روند داوری آثار پرداخت و گفت: آثار رسیده دارای تکثر زیادی بود و زمان داوری را 

به دو برابر افزایش داد.
وی افزود: تنوع و تکثر در آثار بخش عکس باعث شد که برای آن دو بخش حرفه 

و غیرحرفه ای در نظر گرفته شود.
برگزیدگان

عکس حرفه ای:
رضا اقبالی )نفر اول(

عبدالواحد میرزا زاده )نفر دوم(
مسعود محقق/بیات آزاد بخت )نفر سوم(

علی محمدی )شایسته تقدیر(



هی
گا
نش
ددا

جها
ی
بر
خ
مه
هنا
│ما

اد
جه
ام
پی

18
ه9
مار

│ش
وم
وس
ت
یس
لب
سا

50
برگـزار

عکس غیرحرفه ای:
سید محمدعلی شاهمیری )نفر اول(

عصمت محمودی )نفر دوم(
جواد والی )نفر سوم(

صدیقه سادات خاتمی )شایسته تقدیر(
فیلم:

اسماعیل گلرخ عربانی )نفر اول(
نوید مرسلی )نفر دوم(

امیرحسین شهسواری زاده )نفر سوم(
مرجان سادات ناصری/مهسان کانتر مهرجردی )شایسته تقدیر(

صوت:
کمیل امیدی ارجنکی )نفر اول(

عادل تقوی )نفر دوم(
کوثر امیدی ارجنکی )نفر سوم(

گفتنی است، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی به مناسبت گرامیداشت ایام عزاداری 
سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السام و با هدف معرفت افزایی 
پیرامون نهضت امام حسین )ع( و همچنین پرورش، ترغیب، ترویج، هدایت و حمایت 
از تولید آثار هنری جهادگران دانشگاهی و اعضای خانواده آن ها در فضای مجازی و 
شناسایی و معرفی آیین های سنتی عزاداری و بومی ایران، مسابقه فرهنگی – هنری 

با عنوان »امام سوم« را برگزار کرد.

■□■
فضای مجازی تهدیدی برای یار مهربان؛

معرفی برگزیدگان جشنواره های 
ملی پایان نامه و کتاب سال 

دانشجویی 

مراسم اختتامیه بیست و نهمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی و بیستمین 
انتشارات  سازمان  توسط  برگزیدگان  معرفی  با  سال  پایان نامه  ملی  جشنواره 

جهاددانشگاهی برگزار شد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی، ۲۴ آبان: آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان »بیست و 
نهمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی« و »بیستمین جشنواره ملی پایان نامه سال« 

2۴ آبان ماه توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی در پژوهشگاه رویان برگزار شد.

فضای مجازی تهدیدی برای یار مهربان است
در این مراسم دکتر جمال رحیمیان معاون سابق فرهنگی جهاددانشگاهی اظهار کرد: 

حال یار مهربان وجود فضای مجازی و اینترنت خوب نیست و نیاز به کمک ویژه دارد.
وی ادامه داد: نیاز است تا ناشران، به ویژه دانشجویان و فرهیختگان به عنوان کسانی 
که همراه و یار کتاب هستند، هرکدام در محدوده ای که می توانیم شعاعی را پوشش 

دهیم تا حال کتاب خوب شود.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی تصریح کرد: باید به این یار مهربان، یاری که صدها سال 

همراه ما بوده و پرکننده اوقات فراغت و تعالی بخش معرفت زای ما بوده است کمک کنیم. 
وی با تاکید بر این که اینکه فضای مجازی و اینترنت همه ما را مسحور خودکرده، 

گفت: فضای مجازی تهدیدی برای یار مهربان است.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی گفت: مسئوالن به پژوهشگران جوانان و نوقلمان و 
نویسندگان جوان کمک کنند تا بتوانند آثارشان را به جامعه عرضه و منتشر کنند و 
همین طور در بحث ترویج کتاب و کتاب خوانی آنچه را از دستمان برمی آید انجام دهیم 

تا یار مهربان همچنان یار مهربان بماند.

دریافت ۷۲۷ اثر در بیستمین جشنواره ملی پایان نامه سال 
دانشجویی

در ادامه دکتر حامد علی اکبر زاده دبیر جشنواره در رابطه با فرآیند اجرایی بیستمین 
جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی اظهار کرد: فراخوان دریافت آثار برای این دوره 
به  اثر  استقبال خوبی که صورت گرفته 727  با  آغاز شد که  از آذرماه سال گذشته 
دبیرخانه ارسال شد که گروه علوم انسانی 25۳ اثر بیشترین تعداد اثر را ارسال کردند. 
وی افزود: همچنین در گروه هنر 7۹ اثر، در گروه کشاورزی و منابع طبیعی ۳۱ 
اثر، فنی و مهندسی در 7 شاخه، علوم پایه ۶۸ اثر و بخش ویژه ۱۰2 اثر به دبیرخانه 

جشنواره ارسال سد. 
با  متناسب  که  موضوعاتی  به  ویژه  بخش  در  اصوالً  کرد:  تصریح  زاده  اکبر  دکتر 
این  در  شاخه   ۴ امسال  که  می شود  پرداخته  باشد  کشور  اولویت  و  جامعه  روز  نیاز 
بخش قرار گرفت. در این دوره ۴۳ درصد شرکت کنندگان دانشجویان دکتری و 57 
دانشجویان  به  مربوط  آثار  درصد   7۹ هستند.  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  درصد 
دانشگاه های دولتی و 2۱ درصد دانشجویان دانشگاه های غیردولتی است. ۴۸ درصد 

شرکت کنندگان نیز خانم و 52 درصد آقا بودند. 
وی در رابطه با فرآیند داوری اظهار کرد: فرایند ارزیابی این گونه بود که به ازای هر 
شاخه یک سر گروه وجود داشت که با چند داور کار ارزیابی را انجام می دادند. برای 

ارزیابی و انجام کار داوری از اساتید دارای صاحیت علمی استفاده شد. 
دبیر جشنواره تصریح کرد: در هر دوره جشنواره پایان نامه بر اساس انتخاب کمیته 
علمی جشنواره یکی از اساتید که نقش مهم و تاش در حمایت از تدوین پایان نامه 

داشته است انتخاب و تجلیل می شود که امسال دکتر احمدرضا دهپور انتخاب شد. 
دکتر اکبر زاده بیان کرد: به دلیل تراکم برنامه های امسال سازمان انتشارات مجبور شدیم 

مراسم اختتامیه 2 جشنواره کتاب سال و پایان نامه سال دانشجویی را با هم اجرا کنیم. 

ارسال ۶1۲ اثر به جشنواره کتاب سال دانشجویی
تا  و  اعام  گذشته  سال  آذر   ۱۶ دانشجویی  سال  کتاب  فراخوان  داد:  ادامه  وی 
اردیبهشت امسال ادامه داشت که در مجموع 2۹ دوره این جشنواره ۱2 هزار اثر در 

جشنواره شرکت کردند. 
دبیر جشنواره بیان کرد: در این دوره از بین ۶۱2 اثر دریافت شده در گروه علوم 
اثر در 2 شاخه، در گروه  اثر، در گروه هنر و معماری ۳۱  انسانی در ۳ شاخه ۳۰7 
علوم پایه ۳2 اثر در ۶ شاخه، در گروه فنی و مهندسی 7۴ اثر در ۹ شاخه و در گروه 

کشاورزی ۱7 اثر و در گروه پزشکی ۱7 اثر و در بخش ویژه هم ۴۴ اثر دریافت شد.
دکتر اکبر زاده گفت: در این دوره 7۰ درصد آثار تألیفی و ۳۰ درصد ترجمه بود.7۴ 
درصد آثار از دانشجویان دانشگاه های دولتی و باقی غیردولتی برای جشنواره ارسال 
شد.7۶ درصد شرکت کنندگان آقایان و 2۴ درصد بانوان بودند. همچنین ۶۰ درصد 
آثار مربوط به دانشجویان مقطع دکتری و 2۶ درصد از دانشجویان کارشناسی ارشد 

و ۱۴ درصد کارشناسی بود.
گفتنی است، در این آیین ۶ اثر برگزیده و ۱۳ اثر شایسته تقدیر در جشنواره ملی 
کتاب سال دانشجویی به همراه ۶ اثر برگزیده و ۱2 اثر شایسته تقدیر در جشنواره ملی 
پایان نامه سال قدردانی شد. همچنین دکتر احمدرضا دهپور به عنوان استاد راهنمای 
برتر و نیز از شخصیت علمی و فرهنگی مهدی محقق و آیت اهلل جوادی آملی به عنوان 

استاد خادم کتاب مورد تقدیر قرار گرفتند.
شایستگان تقدیر بیستمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی

نازیا فتحی معروفی، مینا باباشاهی، عظیمه اخاق پور، محمد درزی، حامد آثاری، 
حسین قاسمی، آناشه ملکمیان، یوسف خان محمدی، مژده درخشانی، علی صالحی 

پور، سید جابر علویون، محمدمهدی ولی زاده

 برگزیدگان بیستمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی
 فائز اسکندری، عبدالحمید دهقانی، شقایق وحدت، زهرا اسماعیلی، محمد حسین 

امانت، چون هو چن
استادان خادم کتاب 
 آیت اهلل جوادی آملی
 دکتر مهدی محقق 

مروج کتاب
سیده خدیجه صمدی سنگتراشانی
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ناشران برتر در بیست و نهمین جشنواره ملی کتاب سال 
دانشجویی

انتشارات آتی نگر دکتر رامین موالنا پور، آرتین طب عباس علیدایی احمدی، کتاب 
طه دکتر سید علی صالحی، ارجمند دکتر محسن ارجمند 

شایستگان تقدیر بیست و نهمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی
مطلبی  مصطفی  حیدری،  حامد  شیخی،  مهدی  نژاد،  متقی  مجید  درگاله،  اکبر 
کربکندی، مینو سلیم، محمدجواد نوروزی اقبالی، سید احمد میرزاده، محمود محبی، 

شهین فرخی، علی ابراهیم پور، علیرضا زمانی، میاد حبیبی
 برگزیدگان بیست و نهمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی

 امیر امیرخانی نعمت اهلل حیدرلو، احسان پرندی، ناهید خزدوز، علی عزیزی و سید 
امیرحسین حسنی طباطبایی

■□■
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 

نوآوری های این نهاد

جهاددانشگاهی بستری برای 
رونق نوآوری های نخبگان است

استان  جهاددانشگاهی  دستاوردهای  از  بازدید  در  فیروزآبادی  دهقانی  دکتر   
خراسان رضوی، به نقش این نهاد در حمایت و هدایت نیروی انسانی خاق، مستعد و 

دانش آموخته تاکید کرد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، ۲0 مهر: دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی 
رییس سابق جهاددانشگاهی با همراهی دکتر مهدی باصولی معاون پشتیبانی و امور 
منابع، دکتر عیسی علیزاده معاون هماهنگی و امور مجلس، امیر طهرانچی مدیرکل 
حوزه ریاست جهاددانشگاهی در سفر به مشهد از دستاوردهای فناورانه جهاددانشگاهی 

خراسان رضوی در حوزه های مختلف بازدید کرد.
انسانی  نیروی  هدایت  و  حمایت  در  جهاددانشگاهی  نقش  به  اشاره  با  وی 
شده  ایجاد  ظرفیت های  و  توانمندی ها  کرد:  عنوان  دانش آموخته  و  مستعد  خاق، 
جهاددانشگاهی در شهر مشهد، به آنچه این نهاد می باید داشته باشد، نزدیک است. 
این سازمان، نمونه ای کامل و بالنده است که در مسیر پیش روی خود، باید به افق ها 

و چشم اندازها توجه کند.
دکتر دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: این سازمان می باید زیست بومی برای نخبگان و 

دانشگاهیان و در حقیقت، مرجع و پناهی برای نوآوری های دانشگاهی باشد.
ادامه داد: مفهوم  باید به ظرفیت های فرهنگی توجه شود،  این که  بر  با تاکید  وی 
زیست بوم در یک معنا، بستری است که در ابعاد کلی، تمامی بازیگران این حوزه را در 
برمی گیرد. این زیست بوم بر مبنای فرمایشات رهبری، جایی برای نشو و نمای نخبگان 

است که مناسب برای فعالیت های نوآورانه و فناورانه آنان باشد.
فعالیت های  متن  در  می باید  فرهنگ  این که  بیان  با  جهاددانشگاهی  رییس 
جهاددانشگاهی جریان داشته باشد، ادامه داد: مقوله دین را نه به عنوان کتابی جداگانه، 
که باید در متن تمامی بخش ها و سرفصل های آموزشی و تربیتی تعریف می کردیم. 

فرهنگ نیز می باید در تمامی بخش ها جاری و ساری باشد.

وی بیان کرد: انتظار این است که جهاددانشگاهی خراسان رضوی به واسطه ظرفیت 
برکت  به  و سامت  گردشگری  فرهنگی،  در حوزه های  استان  این  که  خارق العاده ای 
را  خود  خاص  نوآوری های  گوناگون،  حوزه های  در  باید  دارد،  )ع(  رضا  امام  وجود 

پیاده سازی کند.
دکتر دهقانی فیروزآبادی با اشاره به ضرورت توجه به نوآوری های نرم و اجتماعی 
مبنای ظرفیت های  بر  اجتماعی که  نوآوری های  و  فرهنگی  و  نرم  فناوری های  گفت: 
موجود در علوم انسانی شکوفا می شود و همواره در گوشه ای محجور مانده، باید مورد 
توجه قرار بگیرد و جهاددانشگاهی، بستر خوبی برای توسعه این فناوری ها در اختیار 

دارد.
وی افزود: همچنین در حوزه فرهنگی باید اهتمام ویژه ای صورت بگیرد و با یک 

معاونت فرهنگ و رسانه، دانشجویان باید در متن دانشگاه نقش آفرین شوند.
رییس جهاددانشگاهی، با اشاره به نقش رسانه ها عنوان کرد: با توجه به نقش مهم و 
مفهوم راهبردی فرهنگ و رسانه، باید خروجی نوآوری ها و برون دادهای فرهنگی مورد 

توجه قرار بگیرد؛ چراکه زبان نسل امروز، زبان رسانه است
وی با اشاره به شکل گیری بازار واقعی مبتنی بر ظرفیت ها، تقاضا و توانمندی های 
نوآورانه گفت: اصلی ترین عامل موفقیت در یک فناوری خاص به طور مثال جایگاه امروز 
کشور در پهپادها، شکل گرفتن یک نیاز و تقاضای واقعی بود. باید این بازار مبتنی بر 

نیاز در سایر حوزه های فناورانه نیز ایجاد شود.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به تحول نظام ملی نوآوری متناسب با ظرفیت ها و 
نیازهای بومی گفت: نظام نوآوری مورد انتظار، باید متناسب و متناظر با بازار باشد. 
گرچه فناورهای پیشرو و خط شکن حائز اهمیتی باال و مستلزم حمایت است، اما باید 
در گام اصلی و راهبردی، فناوری ها و نوآوری های بازار و نیاز محور مورد توجه قرار 

بگیرد.
دکتر دهقانی فیروزآبادی، جهاددانشگاهی را یکی از مترقی ترین و کارکردی ترین 
زیست بوم ها برای توسعه فناوری و نوآوری دانست و گفت: این سازمان، حد واسطی 
هوشمندانه میان بخش دولتی و بخش خصوصی است که توانمندی ها و خدمات این 

دو بخش را به شکلی نوآورانه، مدیریت می کند.
وی با تاکید بر این که باید به حمایت و هدایت از نوآوری ها به ویژه در حوزه های 
دانشی و فناورانه توجه شود، عنوان کرد: مأمن و بستری تحت عنوان جهاددانشگاهی، 

می باید به موضوع فرهنگ و نوآوری سازی توجهی جدی داشته باشد.
دکتر دهقانی فیروزآبادی، یکی دیگر از بخش های نوآورانه جهاددانشگاهی را وجود 
نهاد در حوزه های راهبردی چون  این  افزود:  ظرفیت هدایتگری و راهبری دانست و 
نظام  اساس  بر  جهاددانشگاهی،  که  آن جایی  از  دارد.  خوبی  ظرفیت  غذایی،  امنیت 
نوآوری مورد نیاز و بومی ما طراحی شده است و همان نمونه های غربی در شتاب دهی 
و راهبری، به شکلی کامل و نوآورانه اما سازگار با الگوهای بومی کشور در این سازمان 
وجود دارد، می تواند همچون بستر رودخانه، زیرساختی برای جاری و ساری شدن رود 

خروشان نوآوری های نخبگان و دانشگاهیان باشد.
وی ادامه داد: معاونت علمی و فناوری از نوآوری های جهاددانشگاهی حمایت خواهد 

کرد و بستر الزم برای توسعه طرح های نوآورانه و آینده نگرانه فراهم خواهد شد.

بازدید از بخش های گوناگون
 جهاددانشگاهی خراسان رضوی

رییس جهاددانشگاهی همچنین از مرکز تحقیقاتی و تولید نیمه صنعتی افزودنی های 
غذایی مستقر در جهاددانشگاهی خراسان رضوی بازدید کرد و با پژوهشگران این مرکز 
به گفت وگو نشست. استخراج و تولید رنگ های طبیعی با کاربردهای غذایی دارویی و 
صنعتی از منابع زیستی، فرموالسیون و تولید انواع افزودنی های غذایی، عصاره گیری 
در دماهای پایین، تولید انواع پودرهای غذایی و دارویی، استفاده از حال های ایمن 
و  تحقیقاتی  مراکز  دانشگاه ها،  به  تخصصی  خدمات  ارائه  و  افزودنی ها  استخراج  در 

سازمان های نظارتی، بخشی از توانمندی های این مرکز به شمار می رود.
پایلوت  پیشرفته،  مواد  پژوهشی  گروه  از  همچنین  فیروزآبادی  دهقانی  دکتر 
گردشگری  پژوهشکده  از  بازدید  کرد.  بازدید  صنعتی  تجهیزات  و  کاتالیست  تولید 
جهاددانشگاهی، ارائه دستاوردها در حوزه علوم انسانی، فرهنگی و فناوری های نرم از 

دیگر بخش های مورد بازدید در جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی بود.
فناورانه  دستاوردهای  از  سفر  این  در  جهاددانشگاهی  رییس  است،  گفتنی 
غذایی،  صنایع  زیست فناوری،  حوزه های  در  رضوی  خراسان  جهاددانشگاهی 
با  و  بازدید  گردشگری  و  زیارت  و  هنری  و  فرهنگی  پزشکی،  علوم  فنی ومهندسی، 

فناوران و پژوهشگران این مجموعه ها گفت وگو کرد.
وی همچنین در نشست با هیات رییسه جهاددانشگاهی خراسان رضوی در جریان 
بخش های  از  هریک  در  گرفت.  قرار  سازمان  این  فناورانه  و طرح های  پروژه  تعدادی 
خصوص  در  رضوی  خراسان  جهاددانشگاهی  رییس  بیدخوری  حمیدرضا  مذکور 

دستاوردهای فناورانه و برنامه های آینده این سازمان توضیحاتی ارائه داد.
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52
برگـزار

ـــی منتظـــری رییـــس پژوهشـــکده علـــوم  دکتـــر عل
ــای  ــت »مولفه هـ ــگاهی در نشسـ ــتی جهاددانشـ بهداشـ
اجتماعـــی ســـامت« بـــه تشـــریح شـــاکله های اصلـــی 
ـــش آن  ـــامت و نق ـــت س ـــی و اهمی ـــای اجتماع مولفه ه

در توســـعه کشـــور پرداخـــت.
ـــه  ـــر ب ـــان: نظ ـــگاهی، 30 آب ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــور،  ــعه کشـ ــش آن در توسـ ــامت و نقـ ــت سـ اهمیـ
ــا  ــگاهی بـ ــتی جهاددانشـ ــوم بهداشـ ــکده علـ پژوهشـ
ـــه  ـــود در زمین ـــی خ ـــتاوردهای علم ـــال دس ـــدف انتق ه
ســـامت، اقـــدام بـــه برگـــزاری سلســـله نشســـت های 
ـــرده  ـــان« ک ـــم رخ ســـامت ایرانی ـــی و تخصصـــی »نی علم
ـــای  ـــوع »مؤلفه ه ـــا موض ـــت ب ـــن نشس ـــه اولی ـــت ک اس
ــی  ــر علـ ــخنرانی دکتـ ــا سـ ــامت« بـ ــی سـ اجتماعـ
ـــان  ـــنبه 2۸ آب ـــکده، ش ـــن پژوهش ـــس ای ـــری ریی منتظ

مـــاه برگـــزار شـــد.
ــف  ــه تعریـ ــت بـ ــن نشسـ ــری در ایـ ــر منتظـ دکتـ
ــار  ــت و اظهـ ــامت پرداخـ ــی سـ ــای اجتماعـ مؤلفه هـ
کـــرد: مؤلفه هـــای اجتماعـــی ســـامت، عواملـــی 
هســـتند کـــه بـــه محـــل تولـــد، زندگـــی، رشـــد، کار 
و گـــذران عمـــر مـــا مربـــوط می شـــوند. در حقیقـــت 
ـــل از  ـــن عوام ـــی، ای ـــک و بالین ـــل بیولوژی ـــر دالی ـــاوه ب ع
جملـــه عواملـــی هســـتند کـــه بـــر ســـامت انســـان ها 

ــد. تاثیرگذارنـ
ـــت  ـــمی پرداخ ـــوط س ـــریح مخل ـــه تش ـــپس ب وی س
برنامه ریزی هـــای  و  "سیاســـت ها  عامـــل  پنـــج  و 
اقتصـــادی  نامطلوب"،"مناســـبات  اجتماعـــی 
ــد"،  ــی بـ ــی و حکمرانـ ــای سیاسـ ــه"، "فضـ غیرعادالنـ
"وضعیـــت  و  معیـــوب"  ســـاختاری  "مؤلفه هـــای 
اصلـــی  شـــاکله  به عنـــوان  را  روزمـــره"  زندگـــی 

مؤلفه هـــای اجتماعـــی ســـامت بـــر شـــمرد.
ــم ایـــن پنـــج  ــر بخواهیـ ــه گفـــت: اگـ وی در ادامـ
مـــورد را خاصـــه کنیـــم بایـــد بگوییـــم؛ اول بهبـــود 
وضعیـــت زندگـــی عمومـــی و معیشـــت و دوم توزیـــع 
ــده  ــات، تعیین کننـ ــروت و خدمـ ــدرت، ثـ ــه قـ عادالنـ

کلیـــدی عوامـــل اجتماعـــی ســـامت هســـتند.
ـــی  ـــه بی عدالت ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــری ب ـــر منتظ دکت

ــان ها  ــل انسـ ــتناکی قاتـ ــرز وحشـ ــه طـ ــی بـ اجتماعـ
ـــل  ـــا علت العل ـــه تنه ـــی ن ـــل اجتماع ـــزود: عوام ـــت، اف اس
بیماری هـــا هســـتند بلکـــه ایـــن عوامـــل علـــت 
بی عدالتـــی در ســـامت هـــم هســـتند و بایـــد توجـــه 
ـــش آن  ـــرای کاه ـــتی ب ـــر سیاس ـــه اگ ـــیم ک ـــته باش داش

ــم. ــال کنیـ ــت ها را دنبـ ــم آن سیاسـ ــی کردیـ طراحـ
ــامت  ــه سـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــان بـ وی در پایـ
ــود  ــه وجـ ــی بـ ــت اجتماعـ ــا عدالـ ــه بـ ــرای جامعـ بـ
خواهـــد آمـــد، گفـــت: مـــا به عنـــوان دســـت اندرکاران 
ـــعادت  ـــه س ـــی ک ـــه عوامل ـــود را ب ـــد خ ـــد دی ســـامت بای
انســـان را تحـــت تأثیـــر قـــرار می دهـــد وســـعت 
ببخشـــیم. چـــرا کـــه تـــا علـــل اجتماعـــی بیماری هـــا 
ـــامت  ـــام س ـــه نظ ـــت ک ـــن اس ـــر ممک ـــود غی ـــع نش رف

بتوانـــد پاســـخگو باشـــد.
گفتنـــی اســـت، ایـــن نشســـت بـــا حضـــور دکتـــر 
حمیـــد صاحـــب مدیـــرکل اداره ســـامت شـــهرداری، 

دکتـــر شـــاکری معـــاون بهداشـــت و پیشـــگیری 
شـــرکت شـــهر ســـالم، دکتـــر ســـرخه رییـــس گـــروه 
ــی وزارت ورزش و  ــعه همگانـ ــر توسـ ــزی دفتـ برنامه ریـ
ـــعه ورزش  ـــاون توس ـــور مع ـــی پ ـــر کاظم ـــان، دکت جوان
ـــر ســـعیدی رییـــس  ـــان، دکت ـــوان وزارت ورزش و جوان بان
ــیون پزشـــکی و  ــوزش و پژوهـــش فدراسـ ــه آمـ کمیتـ
ـــش  ـــک بخ ـــر نی ـــان، دکت ـــی وزارت ورزش و جوان ورزش
ــردی  ــای راهبـ ــات و پژوهش هـ ــز مطالعـ رییـــس مرکـ
ـــز  ـــاون مرک ـــی مع ـــر واعظ ـــان، دکت وزارت ورزش و جوان
مطالعـــات و پژوهش هـــای راهبـــردی وزارت ورزش و 
ـــر  ـــرکل دفت ـــفیعی مدی ـــد ش ـــید محم ـــر س ـــان، دکت جوان
آمـــوزش مرکـــز پژوهش هـــای توســـعه و آینده نگـــری 
ــاری  ــر بختیـ ــور، دکتـ ــه کشـ ــه بودجـ ــازمان برنامـ سـ
نماینـــده ریاســـت مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس 
ــازمان  ــی از سـ ــدی و اقدسـ ــامی و واحـ ــورای اسـ شـ

ــد. ــزار شـ ــه برگـ برنامه وبودجـ

تشریح مولفه های اجتماعی سالمت در سلسله نشست های 
علمی و تخصصی »نیم رخ سالمت ایرانیان«

                    اخبار کوتاه
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53 برگزاری کارگاه آموزشی 
»مفاهیم عمومی کسب وکار 
در خمین« در استان مرکزی

ــزی،  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
۲۷ مهـــر: در راســـتای اجـــرای طـــرح ملـــی مشـــاغل 
ــن  ــهر خمیـ ــرح در شـ ــن طـ ــان ایـ ــی، متقاضیـ خانگـ
آموزش هـــای عمومـــی کســـب وکار را فراگرفتنـــد.

ــی  ــرح ملـ ــه طـ ــت دبیرخانـ ــه همـ ــن کارگاه بـ ایـ
مشـــاغل خانگـــی در اســـتان مرکـــزی برگـــزار شـــد و 
مســـعود شـــهرجردی از اســـاتید کارآفرینـــی در ایـــن 
ـــرای  ـــب وکار را ب ـــی کس ـــم عموم ـــی مفاهی کارگاه آموزش
متقاضیـــان رشـــته های گیاهـــان دارویـــی، خیاطـــی و 

فـــرش تشـــریح کـــرد.
از  نفـر  یک صـد  از  بیـش  گـزارش؛  ایـن  اسـاس  بـر 
شهرسـتان  در  خانگـی  مشـاغل  ملـی  طـرح  متقاضیـان 
خمیـن در کارگاه آموزشـی مفاهیـم عمومـی کسـب وکار 

کردنـد. شـرکت 
گفتنـی اسـت؛ طـرح ملـی مشـاغل خانگـی از سـال 
۹۸ در اسـتان مرکـزی آغـاز شـده و سـهمیه اسـتان در 
ایـن طـرح ملـی 2۰۰۰ نفر اسـت که بیـش از ایـن تعداد 

ثبت نـام شـده اسـت.

■■■

آموزش ۸ هزار سرباز در طرح 
سرباز مهارت امسال

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان، 1۷ مهـر:  
علـی منصفـی راد رییـس جهاددانشـگاهی سـمنان گفت: 
در راسـتای اجـرای طـرح سـرباز مهـارت در سـال ۱۴۰۱ 
قـرارگاه  سـوی  از  شـده  ابـاغ  شـیوه نامه  براسـاس  و 
مهارت آمـوزی طـرح در سـال ۱۴۰۱ این طرح در اسـتان 
سـمنان با سـهمیه اختصاصی ۸ هزار نفر در سـال ۱۴۰۱ 
در مرکـز آمـوزش پدافنـد هوایـی آجـا در سـمنان اجـرا 

می شـود.
از  کـه  امسـال  مهـارت  سـرباز  طـرح  در  افـزود:  وی 
مردادمـاه آغـاز شـده اسـت، تـا کنـون قریـب بـه یـک 

هـزار سـرباز در مرکـز آمـوزش پدافنـد هوایی سـمنان در 
و کارآفرینـی شـرکت  اشـتغال  دوره هـای مهارت آمـوزی 

کردنـد.
رییـس جهاددانشـگاهی سـمنان ادامـه داد: همچنیـن 
اداره کل ورزش و جوانـان  بیـن  تفاهم نامـه ای مشـترک 
فرآینـد  بـر  مبنـی  سـمنان  اسـتان  جهاددانشـگاهی  و 
کارکنـان  مهارت آمـوزی  جامـع  طـرح  برنامه هـای 
وظیفـه نیروهـای مسـلح و بهره گیـری از تـوان تخصصـی 
علمـی،  ظرفیـت  از  اسـتفاده  به منظـور  جهاددانشـگاهی 
فرهنگـی، فنـاوری، آموزشـی و کارآفرینـی منعقـد شـد.

منصفـی راد اضافـه کـرد: در ایـن تفاهم نامه هـا منعقد 
و مقرر شـد دوره هـای مهارت آموزی اشـتغال و کارآفرینی 
بـه مـدت 2۴ سـاعت و مهارت هـای زندگـی بـه مدت ۱2 

سـاعت برنامه ریـزی برگزار شـود.
وظیفـه  کارکنـان  ورود  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 
نیروهـای مسـلح از اول لغایـت سـوم هرماه بـه مراکز رزم 
مقدماتـی، یـک کتـاب آموزشـی بـا عنـوان " مهارت هـای 
کارآفرینـی و کسـب وکار و مهارت هـای زندگـی" کـه بـه 
همـت جهاددانشـگاهی تهیـه و بـه چـاپ رسـیده اسـت، 
در بـازه زمانـی فـوق بـا همـکاری و هماهنگـی مسـئوالن 
دسـتگاه های درگیـر در طـرح در اختیـار سـربازان وظیفه 

می گیـرد. قـرار 
اسـتان سـمنان خاطرنشـان  رییـس جهاددانشـگاهی 
کـرد: سـپس سـربازان موظفنـد در مدت زمـان اختصـاص 
داده شـده کـه ۱5 روز اسـت، اقـدام بـه مطالعـه کتـب 
کننـد، سـپس بـرای هر کتاب بـه مدت ۸ سـاعت آموزش 
حضـوری جهـت مشـاوره و رفع اشـکال برنامه ریزی شـده 
اسـت و پـس از برگـزاری آموزش حضوری و بـا هماهنگی 

مرکـز رزم مقدماتـی آزمـون پایانـی برگـزار می شـود.
مهـارت  سـرباز  جامـع  طـرح  می شـود،  یـادآور 
همه سـاله بـا همـکاری اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان، 
جهاددانشـگاهی و مرکـز آمـوزش پدافنـد هوایـی ارتـش 

می شـود. برگـزار  اسـامی  جمهـوری 

■■■
بهره مندی بیش از 1۸00 فراگیر 

از خدمات معاونت آموزشی 
جهاددانشگاهی استان مرکزی 

در سال 1۴01
 ۲3 مرکـزی،  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
مهر:معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی از 
بهره منـدی بیـش از ۱۸۰۰ فراگیر توسـط ایـن معاونت از 

ابتـدای سـال جـاری تاکنـون در اسـتان خبـر داد.
انسـیه صالحی معاون آموزشـی جهاددانشـگاهی استان 
مرکـزی در ایـن رابطـه، گفـت: آموزش هـای کوتاه مـدت 
دوره هـای  عمومـی،  دوره هـای  شـامل  جهاددانشـگاهی 
انسـانی،  علـوم  فنی-مهندسـی،  در گروه هـای  تخصصـی 

هنـر، کشـاورزی و پزشـکی اسـت.
تخصصـی  دوره هـای  کـه  ایـن  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
جهاددانشـگاهی بـا هـدف اشـتغال زایی برگـزار می شـود، 
خاطرنشـان کـرد: فراگیـران بـا گذرانـدن ایـن دوره هـای 
آموزشـی می تواننـد بـرای خـود کسـب وکاری راه انـدازی 

کـرده و بـه سـمت کارآفرینـی حرکـت کننـد.
صالحـی ادامه داد: در همین راسـتا بیـش از ۱۸۰۰ نفر 
از آموزش هـای معاونت آموزشـی جهاددانشـگاهی اسـتان 

مرکـزی در شـش  ماهه اول سـال ۱۴۰۱ بهره مند شـدند.
ایـن مقـام مسـئول در پایـان بـا اشـاره بـه ایـن کـه 
بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا برگـزاری دوره هـای 
آموزشـی آناین در دسـتور کار قرار گرفته اسـت، تصریح 
کـرد: آموزش هـای حضـوری نیـز بـا رعایـت پروتکل های 

بهداشـتی در حـال برگـزاری اسـت.

■■■

اتصال دو هزار و ۴0 نفر
 به پیشرانان طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی در استان مرکزی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی، ۲۴ مهـر: 
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی از اتصـال دو هزار 
و ۴۰ نفـر به پیشـرانان طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی 

در اسـتان خبر داد.
دکتـر علی اصغـر غفـاری زاده رییـس جهاددانشـگاهی 
اسـتان مرکـزی با اعـام این خبـر، اظهار کـرد: طرح ملی 
توسـعه مشـاغل خانگی که به کارفرمایـی اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تدوین  شـده توسـط جهاددانشـگاهی 

در اسـتان در حال برگزاری اسـت.
بـا هـدف شناسـایی مشـاغل  ایـن طـرح  افـزود:  وی 
خانگـی، شناسـایی و جـذب شـاغان ایـن حـوزه و تاش 
بـرای ارتقـاء سـطح دانش آن هـا در حال انجام اسـت. این 
طـرح همچنیـن با هـدف کمک در راسـتای پایدارسـازی 
طراحـی  ارزش  زنجیره هـای  ایجـاد  و  مشـاغل  این گونـه 

است. شـده 
دکتـر غفـاری زاده بـا بیـان ایـن کـه مقدمـات اجرای 
ایـن طـرح از سـال ۹۸ کلیـد خـورده و پـس از انجـام 
اسـتان ها  سـطح  در  شناسـی  مزیـت  و  اولیـه  مطالعـات 
رسـما از سـال ۹۹ در ۳۱ اسـتان کشـور آغاز شـده است، 
افـزود: تـا امـروز ۳۰۳۰ نفـر در اسـتان مرکـزی در ایـن 

کرده انـد. ثبت نـام  طـرح 
وی گفـت: بـا توجـه بـه دسـتورالعمل های مربوطه، در 
حـال حاضـر دبیرخانـه ایـن طـرح در جهاددانشـگاهی بـا 
همراهـی اداره کل تعـاون توانسـته نسـبت بـه شناسـایی 
۱۴۰ نفـر پیشـران یـا افراد سـرآمد در رشـته های مختلف 

از بیـن شـرکت کنندگان اقـدام کنـد.
دکتـر غفـاری زاده در ادامـه سـهمیه اسـتان مرکـزی 
در ایـن طـرح در حوزه هـای شناسـایی، خدمت رسـانی و 
اتصـال بـه پیشـران به عنوان بخشـی از بـازار را 2۰۰۰ نفر 
عنـوان کـرد و گفـت: تاکنـون 2۰۴۰ نفـر بـه پیشـران ها 

اتصـال پیـدا کرده انـد.
ایـن  اجـرای  قالـب  در  همچنیـن  کـرد:  بیـان  وی 
طـرح، ۱2۳۰ نفـر از آموزش هـای عمومـی در حوزه هـای 
آموزش هـای  نفـر  و ۹5۰  شـده اند  بهره منـد  کسـب وکار 
تخصصـی و ۳5۰ نفـر نیـز آموزش هـای مهارتـی را پشـت 

گذاشـته اند. سـر 
بـه گفته ایـن مقام مسـئول، جذب و هدایـت ایده های 
جدیـد در حـوزه مشـاغل خانگـی و حمایـت از آن هـا تـا 
اهـداف  از  دانش بنیـان  شـرکت های  بـه  شـدن  تبدیـل 
کـه  اسـت  اسـتان  در  جهاددانشـگاهی  برنامه هـای  و 
دسـتگاه های  و  تعـاون  کل  اداره  حمایـت  بـا  امیدواریـم 
مرتبـط و باالدسـتی، ایـن مهـم نیـز بعـد از اتمـام طـرح 

محقـق شـود.

                    اخبار کوتاه
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برگـزار

ژورنال کاب »کاربرد جایگزین های 
پوست در درمان زخم« برگزار شد

ــکی  ــوم پزشـ ــگاهی علـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــای  ـــرد جایگزین ه ـــال کاب »کارب ـــر: ژورن ـــران، ۲۵ مه ته
ـــر کاوش  ـــخنرانی دکت ـــا س ـــم« ب ـــان زخ ـــت در درم پوس
ــوم  ــگاهی علـ ــازمان جهاددانشـ ــلیمی در سـ ــد سـ زنـ

پزشـــکی تهـــران برگـــزار شـــد.
ـــی  ـــه بررس ـــت ب ـــن نشس ـــلیمی در ای ـــد س ـــر زن دکت
ـــی  ـــه اصل ـــار مرحل ـــم از چه ـــم زخ ـــد طبیعی ترمی فرآین
ـــت  ـــی باف ـــلولی و بازآرای ـــر س ـــاب، تکثی ـــتاز، الته هموس

ـــت. پرداخ
کـــه  هســـتند  زخم هایـــی  مزمـــن  زخم هـــای 
ـــد  ـــی فرآین ـــدی طبیع ـــم و زمان بن ـــا از نظ ـــم آن ه  ترمی
ـــر  ـــف، اگ ـــق تعری ـــد. طب ـــت نمی کن ـــم تبعی ـــم زخ ترمی
مرحلـــه مهاجـــرت و تکثیـــر ســـلولی پـــس از چهـــار 
ـــن در  ـــم مزم ـــود، زخ ـــاز نش ـــم آغ ـــاد زخ ـــه از ایج هفت
ـــور  ـــت، حض ـــرر باف ـــیب مک ـــود. آس ـــه می ش ـــر گرفت نظ
ماتریـــس  و  التهابـــی  عوامـــل  میکروارگانیســـم ها، 
ـــی  ـــاز التهـــاب را طوالن متالوپروتئازهـــا در بســـتر زخـــم، ف

و زخـــم را بـــه زخـــم مزمـــن تبدیـــل می کننـــد.
از  عبارتنـــد  مزمـــن  زخم هـــای  فراوان تریـــن 
زخم هـــای فشـــاری، زخم هـــای وریـــدی و زخـــم 
ـــیار  ـــش و بس ـــر چال ـــا پ ـــان آن ه ـــه درم ـــی ک ـــای دیابت پ
ــای  ــر جایگزین هـ ــه اخیـ ــت. در دو دهـ ــر اسـ هزینه بـ
ـــت  ـــده در مدیری ـــی امیدوارکنن ـــوان درمان ـــتی به عن پوس

و مزمـــن مطرح شـــده اند. زخم هـــای حـــاد 
معرفـــی  ضمـــن  علمـــی،  نشســـت  ایـــن  در 
در  آن هـــا  کاربردهـــای  و  پوســـتی  جایگزین هـــای 
درمـــان انـــواع زخـــم، بـــه ارائـــه مثال هـــای شـــاخصی 
ــد و  ــه شـ ــوالت پرداختـ ــن محصـ ــق ایـ ــواع موفـ از انـ
ســـاختار، ویژگی هـــا، عملکـــرد و کاربردهـــای بالینـــی 

ــت. ــرار گرفـ ــی قـ ــث و بررسـ ــورد بحـ ــا مـ آن هـ

■■■

بستری برای شنیدن حرف منطقی دانشجویان؛

برگزیدگان مسابقات
 ملی پایان نامه و کتاب 3 دقیقه ای 

مشخص شدند

مرحلـه نهایی ششـمین دوره مسـابقات ملـی پایان نامه 
کتـاب  ملـی  مسـابقات  دوره  دومیـن  و  سـه دقیقه ای 
سـه دقیقه ای توسـط سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی 
در سـالن همایش هـای پژوهشـگاه رویـان برگـزار شـد و 
برگزیـده  افـراد  فینالیسـت ها،  رقابـت  از  پـس  پایـان  در 

مسـابقات و همچنیـن مجریـان برتـر معرفـی شـدند.
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 1۷ آبـان: مرحلـه نهایـی 
ششـمین دوره مسـابقات ملـی پایان نامـه سـه دقیقه ای و 
دومیـن دوره مسـابقات ملـی کتـاب سـه دقیقه ای توسـط 
سـازمان انتشـارات جهاددانشگاهی در سـالن همایش های 
پژوهشـگاه رویـان برگـزار شـد و در پایـان پـس از رقابـت 
بخش هـای  در  مسـابقات  برگزیـده  افـراد  فینالیسـت ها، 
کتـاب و پایان نامـه ۳ دقیقـه ای و همچنیـن مجریـان برتر 

شـدند. معرفی 
تاش جهاددانشگاهی برای نوآوری در 

عرصه های آموزش، پژوهش و فرهنگ
دکتر جمال رحیمیان معاون فرهنگی جهاددانشـگاهی 
در ایـن مراسـم بـا تاکیـد بـر این که ایـن برنامه بـرای این 
اسـت کـه بدانیـم کم حـرف زدن هنـر به حسـاب می آیـد، 
گفـت: جهاددانشـگاهی توسـط جوانـان بنیان نهاده شـده 
و توسـعه یافتـه اسـت. ایـن نهـاد همـواره تـاش می کند 
در عرصه هـای آمـوزش، پژوهـش و فرهنگ، بـرای جوانان 
نوآوری داشـته باشـد. جوانان، سـرمایه غیرقابـل جایگزین 

. هستند
جهاددانشـگاهی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 
همـواره بـه دنبال کار نو و جدید اسـت، گفـت: غیر از این 
از جهاددانشـگاهی انتظـار نمـی رود که همگام بـا نیازهای 
جوانـان باشـد. مـا بـا نسـل جـوان در ارتبـاط هسـتیم و 

امیدواریـم بتوانیـم کارهـای جدیدتـری ارائـه دهیـم.
وی افـزود: در میان جهادگران جهاددانشـگاهی، عشـق 

وجـود دارد که پژوهشـگاه رویان، مظهر آن اسـت.
این مسابقات، بستری برای شنیدن حرف 

منطقی دانشجویان است
در ادامـه دکتـر حامـد علی اکبـر زاده رییـس سـازمان 
انتشـارات جهاددانشـگاهی نیـز در این برنامـه اظهار کرد: 
مجـازی،  فضـای  اجتماعـی،  شـبکه های  جهـان  در  مـا 
اینترنـت و پیام هـای کوتـاه مؤثـر قـرار داریـم، جهانی که 
حـرف گزیـده و گزیـن در آن خریـدار دارد و جایـی برای 
تفصیـل نیسـت. شـاید بتـوان گفـت زبـان انسـان امـروز، 
زبـان رسـانه اسـت. اگـر بخواهیـم بـا نسـل جوان سـخن 
بگوییـم، سـخن مـا بایـد متعهـد و متضمـن چنیـن زبانی 

. شد با
دربـاره  جهاددانشـگاهی  انتشـارات  سـازمان  رییـس 
ایـن  داد:  توضیـح  دقیقـه ای،   ۳ کتـاب  ملـی  مسـابقات 
مسـابقه رسـانه ای بـرای ترویـج فرهنـگ مطالعـه اسـت و 
رسـانه ای کـه بتوانیـم جـان اثـر را بـه مخاطبـان منتقـل 
کنیـم و آن هـا را بـرای خوانـدن یـک اثـر خـوب تشـویق 

. کنیم
وی در ادامـه در رابطـه بـا مسـابقات ملـی پایان نامـه 
۳ دقیقـه ای گفـت: ایـن مسـابقه یـک رسـانه و فنـاوری 
نرمـی بـرای انتقـال ایده هـای عالـی اسـت کـه می توانـد 
پاسـخگوی و رفـع کننـده نیـاز باشـد و از مشـکات آن 
بکاهـد. ایـن رسـانه و این نوع رسـانه ها باید جـدی گرفته 
شـوند. این هـا بسـتر گفت وگـو و شـنیدن هسـتند کـه در 

جامعـه امـروز بـه آن نیـاز داریم.
علی اکبـر زاده بـا بیـان اینکـه ایـن بسـترها باید جدی 
گرفتـه شـوند، تصریـح کـرد: بسـترهایی از ایـن دسـت، 
بسـتری بـرای گفتگـو هسـتند. مـا بـه گفتگو کـردن نیاز 
ضـروری داریـم. مـن بـر ایـن بـاور هسـتم، ایـن برنامـه و 
برنامه هـای مشـابه، بسـتری برای شـنیدن حـرف منطقی 
دانشـجویان اسـت. اگـر بـه ایـن برنامه ها توجه نشـود این 

بسـتر از دسـت می رود.
رییـس سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی گفـت: از 
نخسـتین دوره برگـزاری مسـابقات تـا بـه امـروز، همواره 
بـر ایـن موضـوع تاکیـد کرده ایـم کـه ایـن مسـابقات یک 

کار فانتزی نیسـت. این مسـابقات سـبب شـکل گیری یک 
جریـان هرچنـد نحیـف شـده اسـت. برخـی از نهادهـا و 
ایـن  اول  دوره  دارنـد،  بیشـتری  پـول  کـه  سـازمان ها 
مسـابقات را برگـزار می کننـد. برگـزاری ایـن مسـابقات 
توسـط افـراد دیگـر، نشـانه ای بـرای ایجـاد یـک جریـان 

. ست ا
دکتـر اکبـر زاده دربـاره جامعه آمـاری این مسـابقات، 
توضیـح داد: از نخسـتین دوره مسـابقات تـا بـه امـروز، 
بیـش از ۳ هـزار نفـر در مسـابقات پایان نامـه ۳ دقیقـه ای 
شـرکت کردنـد. برخـی از شـرکت کنندگان دانش آموخته 
و گروهـی نیـز دانشـجو بودنـد. همچنیـن حدود هـزار نفر 

در دو دوره کتـاب ۳ دقیقـه ای شـرکت کردنـد.
وی گفـت: نماینـدگان واحدهای اسـتانی و دانشـگاه ها 
برگـزار  را  مسـابقات  ایـن  فـراوان  بـا مشـقت  توانسـتند 
کننـد. حـق آن هـا آن طور که باید باشـد، ادا نشـده اسـت 
و زحماتشـان دیده نشـده اسـت. از صداوسـیما می خواهم 
کـه مـا را بـرای ترویـج ایـن مسـابقات حمایـت کننـد. 
مسـابقات  بعـدی  دوره  در  انسـانی  علـوم  پایان نامه هـای 

پایان نامـه ۳ دقیقـه ای مـورد توجـه قـرار می گیرنـد.

نفرات برگزیده ششمین دوره مسابقات ملی 
"پایان نامه سه دقیقه ای"

 رتبه اول: پریسا حیدری
 رتبه دوم: مبینا بازاری

 رتبه سوم: مهدی عبدالهی

نفرات برگزیده دومین دوره مسابقات ملی 
"کتاب سه دقیقه ای"

 رتبه اول: امیررضا صادقی
 رتبه دوم: محمدرضا زارع
 رتبه سوم: فاطمه پایداری

مجریان برتر در بخش پایان نامه
صنعتـی  واحـد  جهاددانشـگاهی  از  پایـداری  احمـد   

اصفهـان
از  پایـداری  پویـا  و  محمـدی  عاءالدیـن  دکتـر   
طوسـی خواجه نصیرالدیـن  دانشـگاه  جهاددانشـگاهی 

و  چهارمحـال  جهاددانشـگاهی  از  امیـدی  اصغـر   
ی ر بختیـا

مجریان برتر در بخش کتاب
 دکتر صدری و مجید برائمی از جهاددانشگاهی یزد

 رضا اسم خانی از جهاددانشگاهی زنجان
 امیر بزار بنابی از جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

■■■

در نشستی در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی 
شریف انجام گرفت؛

تبیین نقش جهاددانشگاهی در 
به کارگیری علم و فناوری در دوران 

جنگ تحمیلی
ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف در 
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ـــان  ـــران و کارشناس ـــی از مدی ـــور جمع ـــا حض ـــتی ب نشس
فعـــال در حـــوزه دفاعـــی دوران دفـــاع مقـــدس 
بـــه بررســـی و تبییـــن نقـــش جهاددانشـــگاهی در 
جنـــگ  دوران  در  فنـــاوری  و  علـــم  به کارگیـــری 

تحمیلـــی پرداخـــت.
ــی  ــگاهی صنعتـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
نقـــش  "تبییـــن  نشســـت  در  آبـــان:  شـــریف،۲۴ 
ــاوری در  ــم و فنـ ــری علـ ــگاهی در به کارگیـ جهاددانشـ
دوران جنـــگ تحمیلـــی" اطاعـــات فنـــی و پژوهشـــی 
موفـــق  و  مؤثـــر  دفاعـــی  پروژهـــه   ۶۰ از  بیـــش 
ـــی، توســـط ۱5  ـــگ تحمیل جهاددانشـــگاهی در دوران جن
ــر از اعضـــای فعـــال در ایـــن حـــوزه ارائـــه شـــد. نفـ

ـــوان  ـــریف به عن ـــی ش ـــگاهی صنعت ـــازمان جهاددانش س
ــای  ــرای پروژه هـ ــگام در اجـ ــای پیشـ ــی از واحدهـ یکـ
دفاعـــی دوران دفـــاع مقـــدس، ایـــن نشســـت را بـــه 
ـــرای  ـــا اج ـــه ب ـــگاهی ک ـــوی جهاددانش ـــی از س نمایندگ
بیـــش از ۳۰۰ پـــروژه فناورانـــه تاثیرگـــذار نظامـــی در 
دوران جنـــگ تحمیلـــی، نقـــش و جایـــگاه ویـــژه ای در 
پشـــتیبانی علمـــی و فناورانـــه کشـــور در ایـــن زمینـــه 

ـــرد. ـــزار ک ـــت، برگ ـــته اس ـــده داش ـــه عه ب
در ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر مردانــی رییــس 
ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف بــا اشــاره بــه 
وظایفــی کــه از ســوی جهاددانشــگاهی به منظــور معرفــی 
ــی  ــای دفاع ــوزه پروژه ه ــاد در ح ــن نه ــای ای فعالیت ه
دوران دفــاع مقــدس در همایــش ملــی "جایــگاه علــم و 
فنــاوری در دوران دفــاع مقــدس" بــه ایــن ســازمان داده 
ــداف  ــتای اه ــت در راس ــن نشس ــزود: ای ــت، اف ــده اس ش
ــات و  ــال تجربی ــی، انتق ــش مل ــن همای ــای ای و محوره
مستندســازی بخشــی از فعالیت هــای دفاعــی انجــام 

ــود. ــزار می ش ــده برگ ش
وی بــه برگــزاری پنــل تخصصــی در ارتبــاط بــا 
بخشــی از پروژه هــای دفاعــی )پــروژه موشــک کاتیوشــا، 
سیســتم ناوبــری )INS( هواپیمــای 5F و ...(، حضــور در 
نمایشــگاه، رونمایــی از جلــد یــک کتــاب کارنامــه دفاعــی 
جهاددانشــگاهی )ویــژه معرفــی فعالیت هــای دفاعــی 
جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف(، به عنــوان بخشــی 
ــداف  ــتای اه ــازمان در راس ــن س ــای ای ــر از برنامه ه دیگ
ــان  ــا همزم ــزود: برنامه ه ــرد و اف ــاره ک ــت اش ــن نشس ای
بــا برگــزاری همایــش ملــی "جایــگاه علــم و فنــاوری در 
ــاع  ــوزه دف ــاغ م ــاه در ب ــدس" ۱5 آذرم ــاع مق دوران دف

ــود. ــزار می ش ــدس برگ مق
ـــاروردی از اعضـــای نســـل  ـــر حاجـــی ت ـــه، دکت در ادام
ـــاره  ـــا اش ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــات علم ـــو هی اول و عض
ـــی  ـــاره چگونگ ـــاد، درب ـــن نه ـــیس ای ـــه تأس ـــه تاریخچ ب
ـــی  ـــای نظام ـــه فعالیت ه ـــه عرص ـــگاهی ب ورود جهاددانش

ـــرد. ـــه ک ـــی ارائ ـــدس توضیحات ـــاع مق دوران دف
معرفـــی "پروژه هـــای دفاعـــی واحدهـــای مختلـــف 
ــانی در دوران  ــوم انسـ ــوزه علـ ــگاهی در حـ جهاددانشـ
ــی  ــم کاری، اخاقـ ــگ حاکـ ــدس"، "فرهنـ ــاع مقـ دفـ
و مدیریتـــی، خـــط تولیـــد عایـــق کاتیوشـــا، قطعـــات 
مکانیکـــی و فرامیـــن موشـــکی پارچیـــن و ..."، "نحـــوه 
دفاعـــی  پروژه هـــای  بـــه  جهاددانشـــگاهی  ورود 
راکـــت  مهمـــات،  و  ســـوخت  پارچیـــن،  به ویـــژه 
موتـــور" از جملـــه مباحـــث و موضوعاتـــی بـــود کـــه 
بـــه ترتیـــب توســـط دکتـــر خســـرو قبـــادی، دکتـــر 
ســـیدمحمدطباطبایی و دکتـــر محســـن قرنفلـــی از 

ــد. ــه شـ ــگاهی ارائـ ــوتان جهاددانشـ پیشکسـ
در ادامـه نشسـت، دکتـر مـرادی از پیشکسـوتان واحد 
علـوم پزشـکی تهـران دربـاره پروژه ها و طرح هـای مرتبط 
بـا فعالیت هـای حـوزهٔ علـوم پزشـکی جهاددانشـگاهی در 
دوران دفـاع مقـدس، مهنـدس مرتضـی پرهیـزکار درباره 
عملکـرد جهاددانشـگاهی واحـد تهـران و دفـاع نـرم ایـن 

واحـد، دکتـر محمدمهدی نایبـی درباره انتقـال تکنولوژی 
از جهاددانشـگاهی بـه بخـش عملیاتـی سـپاه )ماننـد رمز 
کننـده(، ایجـاد واحدهـای فناورانـه در بخـش خصوصـی 
شـرکت های  تأسـیس  )مثـل  دفاعـی  صنایـع  پشـتیبان 
شـریف(  جهـاد  اعضـای  توسـط  دانش بنیـان  خصوصـی 

کردند. سـخنرانی 
توسـعه فنـاوری بومـی طراحـی و سـاخت تجهیـزات 
الکترونیـک، سـاخت مدارهـای ماکروویو، توسـعه فناوری 
بومـی سـاخت قطعـات اپتیکی و رتیـکل، توسـعه فناوری 
الیـه  بـرای  بـاال  خـأ  تحـت  تجهیـزات  سـاخت  بومـی 
نشـانی توسـعه و انتقـال تکنولـوژی سـاخت فیـوز مـادن 
قرمـز و نقش جهاددانشـگاهی در رشـد فنـاوری در صنایع 
دفـاع و بخـش خصوصـی، بخشـی از مباحثـی بـود کـه 
توسـط مهنـدس کـورس حمـزه رییـس اسـبق سـازمان 
جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف و از اعضـای فعـال در 

پروژه هـای دفاعـی دوران دفـاع مقـدس، ارائـه شـد.
هوایـی،  نیـروی  در  جهاددانشـگاهی  "عملکـرد   
موشکی"،"سـنگر  و  هوایـی  پدافنـد  رادار،  پروژه هـای 
و پناهگاه هـای پیـش سـاخته بتنـی، پـل شـناور، اسـکله 
نصـب سـریع، سـازه های شـناور"پروژه های "بالـن )میـن 
هوایـی(، میـن دریایـی، راکـت موتـور صندلـی هواپیمای 
جنگنـده"، "تولیـد فوالدهـای ویـژه نظامـی، تولیـد ورق 
مـواد   ،F۱۴ هواپیمـای  ترمـز  روتـور  موشـک،  موتـور 
فلـزی" و مباحـث مربـوط بـه "عملکـرد جهاددانشـگاهی 
علـم و صنعـت در دوران دفـاع مقـدس" بخشـی دیگـر 
فعالیت هـای دفاعـی جهاددانشـگاهی در دوران دفـاع  از 
مقـدس اسـت که به ترتیب توسـط مهندس کی ارسـان، 
مهندس شـجاعی، دکتر حاجی تـاروردی، مهندس محمد 
صادقـی و دکتر حمیدرضا صادق محمدی از پیشکسـوتان 
ایـن نهـاد توضیحاتـی دربارٔه مشـخصات فنی و پژوهشـی 

ایـن پروژه هـا ارائـه شـد.
در  جهاددانشـگاهی  نقـش  نشسـت"تبیین  پایـان  در 
بکارگیـری علـم و فنـاوری در دوران جنـگ تحمیلـی"، 
اسـبق  روسـای  از  حاجیلـو  مهنـدس  و  خانکـی  دکتـر 
ترتیـب  بـه  شـریف  صنعتـی  جهاددانشـگاهی  سـازمان 
دربـاره فرهنـگ حاکـم بر محیـط جهاددانشـگاهی و تأثیر 
ایمـان،  پروژه هـا،  مؤثـر  و  موفقیت آمیـز  پیشـبرد  در  آن 
انگیـزه و پشـتکار دانشـجویان و فارغ التحصیان دانشـگاه 
صنعتـی شـریف و دیگـر دانشـگاه های کشـور، اهـداف و 
بـرای  کـه  دانش بنیـان  دفـاع  همایـش  برگـزاری  نتایـج 
بـار در کشـور، توسـط سـازمان جهاددانشـگاهی  اولیـن 

صنعتـی شـریف برگـزار شـد، سـخنرانی کردنـد.

■■■

ضرورت جانشین پروری در 
واحدهای استانی جهاددانشگاهی

مجلـــس  امـــور  و  هماهنگـــی  ســـابق  معـــاون 
واحدهـــای  روســـای  گفـــت:  جهاددانشـــگاهی 
جهاددانشـــگاهی بایـــد بـــه دنبـــال جانشـــین پـــروری 

در همـــه حوزه هـــا باشـــند تـــا زمینـــه رشـــد بـــرای 
واحدهـــا و افـــراد فراهـــم شـــود.

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی، 3 
ـــد  ـــگاهی واح ـــس جهاددانش ـــه ریی ـــم معارف ـــان: مراس آب
ـــزاده  ـــی علی ـــر عیس ـــور دکت ـــا حض ـــمالی ب ـــان ش خراس
معـــاون ســـابق هماهنگـــی و امـــور مجلـــس و دکتـــر 
ـــت  ـــتیبانی و مدیری ـــابق پش ـــاون س ـــی مع ـــدی باصول مه
ـــدی عضـــو  ـــر محمـــد وحی ـــع جهاددانشـــگاهی و دکت مناب
کمیســـیون آمـــوزش، تحقیقـــات و فنـــاوری مجلـــس 
ـــا  ـــا محمدرض ـــدار ب ـــد. دی ـــزار ش ـــامی برگ ـــورای اس ش
ـــزاری  ـــمالی و برگ ـــان ش ـــتاندار خراس ـــژاد، اس ـــین ن حس
نشســـت بـــا اعضـــای ایـــن واحـــد جهاددانشـــگاهی از 
دیگـــر برنامه هـــای معاونـــان جهاددانشـــگاهی در ســـفر 

ـــود. ـــتان ب ـــن اس ـــه ای ب
حوزه فرهنگی از ظرفیت های ویژه 

جهاددانشگاهی است
دکتـــر عیســـی علیـــزاده در نشســـت بـــا اعضـــای 
ــن  ــان ایـ ــا بیـ ــمالی بـ ــان شـ ــگاهی خراسـ جهاددانشـ
ــای درســـت  ــا ریل گذاری هـ ــی از واحدهـ ــه در برخـ کـ
ــرد:  ــان کـ ــیده اند، بیـ ــوغ رسـ ــه بلـ ــده و بـ ــام شـ انجـ
ـــف  ـــز تعری ـــمالی نی ـــان ش ـــد خراس ـــی مانن در واحدهای
مأموریـــت و ریل گـــذاری یـــک فرصـــت محســـوب 

می شـــود.
از ظرفیت هـــای ویـــژه  را  وی حـــوزه فرهنگـــی 
جهاددانشـــگاهی دانســـت و افـــزود: دو خبرگـــزاری 
ــتقل  ــای مسـ ــوان خبرگزاری هـ ــا به عنـ ــنا و ایکنـ ایسـ
ـــرای  ـــم ب ـــه و ه ـــور و جامع ـــرای کش ـــم ب ـــی، ه و تخصص

ــتند. ــر هسـ ــیار مؤثـ ــتان ها بسـ اسـ
دکتـــر علیـــزاده همچنیـــن مرکـــز افـــکار ســـنجی 
ـــور  ـــوق در کش ـــورد وث ـــگری م ـــز پرسش ـــپا را از مراک ایس
ــوان  ــد به عنـ ــز می توانـ ــن مرکـ ــزود: ایـ ــت و افـ دانسـ
ـــد. ـــل کن ـــزان عم ـــه ری ـــئوالن و برنام ـــی مس ـــازوی اصل ب

وی ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه بـــا همـــت و 
ـــمالی،  ـــان ش ـــگاهی خراس ـــای جهاددانش ـــاری اعض همی
ـــعه ای را  ـــیرهای توس ـــریع تر مس ـــه س ـــد هرچ ـــن واح ای
ـــد. ـــر باش ـــأ اث ـــتان منش ـــردم و اس ـــرای م ـــد و ب ـــی کن ط

ـــای  ـــاز واحده ـــعه ای، نی ـــای توس ـــه برنامه ه ـــه ب توج
ـــور ـــگاهی در کش جهاددانش

ــت  ــن نشسـ ــز در ایـ ــی نیـ ــدی باصولـ ــر مهـ دکتـ
شـــمالی  کـــه خراســـان  ایـــن  بـــه  اشـــاره  بـــا 
فرهنـــگ،  در  زیـــادی  بســـیار  ظرفیت هـــای  دارای 
ــت،  ــی و ... اسـ ــع طبیعـ ــانی، منابـ ــرمایه های انسـ سـ
اظهـــار کـــرد: میـــزان توســـعه ایـــن اســـتان بـــا 

نـــدارد. تناســـب  آن  بـــاالی  ظرفیت هـــای 
ــد  ــگاهی واحـ ــه جهاددانشـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
ـــزو  ـــده و ج ـــدازی ش ـــال ۸۳ راه ان ـــمالی از س ـــان ش خراس
واحدهـــای نســـل ســـوم جهـــاد محســـوب می شـــود، 
ــد تقویـــت، حمایـــت و  ــا نیازمنـ گفـــت: ایـــن واحدهـ

تعریـــف مأموریـــت ویـــژه هســـتند.
ــا بایـــد در  ــه ایـــن واحدهـ ــان ایـــن کـ ــا بیـ وی بـ
ـــر  ـــن ام ـــز ای ـــاره ای ج ـــد و چ ـــرار گیرن ـــعه ق ـــیر توس مس
وجـــود نـــدارد، ادامـــه داد: ایـــن واحدهـــا نیـــاز دارنـــد 
ــته  ــعه داشـ ــرای توسـ ــه ای بـ ــرفت برنامـ ــرای پیشـ بـ

باشـــند.
و  برنامه هـــا  کـــرد:  بیـــان  باصولـــی  دکتـــر 
ــای  ــرای واحدهـ ــد بـ ــی می توانـ ــای آموزشـ فعالیت هـ
ـــگاهی  ـــا جهاددانش ـــد ام ـــدزا باش ـــگاهی درآم جهاددانش
در کنـــار ایـــن اهـــداف، مأموریت هـــای کان تـــری در 
حوزه هـــای فرهنگـــی و پژوهشـــی دارد کـــه بایـــد بـــه 

ــود. ــه شـ ــژه پرداختـ ــورت ویـ ــا به صـ آن هـ
منابـع  مدیریـت  و  پشـتیبانی  سـابق  معـاون 
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انسـانی،  سـرمایه  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  جهاددانشـگاهی 
گفـت:  اسـت،  جهاددانشـگاهی  سـرمایه  مهم تریـن 
برنامـه توسـعه واحدهـا را بایـد اعضـای واحـد بـا توجـه 
بـه مزیت هـای نسـبی هـر اسـتان تدویـن کننـد و دفتـر 
مرکـزی نیـز برای انجـام آن ها حمایت هـای الزم را خواهد 

داشـت.
وی ادامه داد: اساسـاً برنامه واحدهای جهاددانشـگاهی 
مبتنـی بـر ظرفیت های اسـتانی و منطقه ای اسـت که چه 
نیازهایـی در آن محـل وجـود دارد و با توجه بـه مطالعات 

آمایش سـرزمینی می تـوان برنامه ریـزی کرد.
معـاون پشـتیبانی و مدیریـت منابـع جهاددانشـگاهی 
همچنین با اشـاره بـه ظرفیت های عظیم جهاددانشـگاهی 
در سراسـر کشـور و در مراکـز تخصصی و پژوهشـگاه های 
ایـن نهـاد اظهـار کرد: برخـی واحدهـای جهاددانشـگاهی 
ارائـه  در سـطح کشـور خدمـات بی نظیـر و متفاوتـی را 

می دهنـد کـه می تـوان از آن هـا الگـو گرفـت.
وی همچنیـن تاکیـد کـرد: توجـه جـدی بـه نیـرو و 
منابـع انسـانی، از نیازهـای اساسـی اسـت و در این راسـتا 

بایـد نظاماتـی تهیه شـود.
مهسـا پرنیان رییس جهاددانشـگاهی خراسـان شمالی 
نیز در این جلسـه گفت: اسـتان سرسـبز خراسـان شمالی 
کـه بـه فرمـوده مقام معظـم رهبـری، گنجینـه فرهنگ ها 
زیـادی  پتانسـیل های  و  قابلیت هـا  معرفت هاسـت،  و 
در حوزه هـای مختلـف از جملـه فرهنگـی، کشـاورزی و 
دام پـروری و صنایـع دارد و مهم تریـن دارایـی این اسـتان 
اقـوام فهیـم آن هسـتند کـه از قومیت هـای مختلـف بـا 

مسـالمت در کنـار یکدیگـر زندگـی می کننـد.
از  اسـتان  ایـن  متاسـفانه  افـزود: در عیـن حـال  وی 
نظـر شـاخص های توسـعه، جـزو محروم ترین اسـتان های 
رتبه هـای  از شـاخص ها در  بسـیاری  و در  اسـت  کشـور 
آخـر کشـوری اسـت؛ بنابرایـن ایـن وضعیـت می طلبد که 
ظرفیت هـای ملـی بـه کار گرفتـه شـود و ایـن ظرفیت هـا 
بـه اسـتان بیایـد تـا بـه محرومیت زدایـی اسـتان کمـک 

کنـد و خدماتـی درشـان ایـن مـردم فهیـم ارائه شـود.
ظرفیت هـا،  ایـن  از  یکـی  شـک  بـدون  گفـت:  وی 
جهاددانشـگاهی اسـت کـه مـا در حـال تـاش هسـتیم 
جهاددانشـگاهی،  ملـی  ظرفیت هـای  پشـتوانه  بـه 

شـود. ایجـاد  اسـتان  در  تخصصـی  زیرسـاخت هایی 
پرنیـان ادامـه داد: در ایـن راسـتا پیگیـری پروژه هایی 
در دسـتور کار اسـت کـه راه انـدازی مرکز اسـتانی شـبکه 
ملـی درمـان سـرطان برسـت از آن جملـه اسـت کـه در 
سـفر ریاسـت جمهـوری ۱۰ میلیـارد تومان اعتبـار به این 
طـرح اختصاص یافتـه؛ همچنین از سـوی مجلس شـورای 
اسـامی نیـز ۸ میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای ایـن طـرح 

منظور شـده اسـت.
وی تجهیـــز مرکـــز اصـــاح به نـــژادی دام ســـبک، 
ـــاح  ـــن اص ـــای نوی ـــعه فناوری ه ـــز توس ـــدازی مرک راه ان
ـــار  ـــژاد اســـب اصیـــل ترکمـــن، پیگیـــری تخصیـــص اعتب ن
ریاســـت جمهوری  فنـــاوری  و  علمـــی  معاونـــت  از 
بـــه خانـــه خـــاق تولیـــد محتـــوای جهاددانشـــگاهی 
ــام  ــرای اتمـ ــار بـ ــص اعتبـ ــرای تخصیـ ــری بـ و پیگیـ
ســـاختمان نیمـــه کاره جهاددانشـــگاهی را از دیگـــر 
ــری  ــت پیگیـ ــرا و در دسـ ــت اجـ ــای در دسـ پروژه هـ

ذکـــر کـــرد.
ـــوده  ـــه فرم ـــه ب ـــالی ک ـــم در س ـــت: امیدواری وی گف
مقـــام معظـــم رهبـــری بـــا نـــام "تولیـــد، دانش بنیـــان 
ــا  ــگاهی بـ ــده، جهاددانشـ ــده شـ ــتغال زایی" نامیـ و اشـ
ـــای  ـــد گام ه ـــی بتوان ـــتانی و مل ـــئوالن اس ـــت مس حمای

موثـــری در ایـــن زمینـــه در اســـتان بـــردارد.
جهاددانشگاهی به تقویت خراسان شمالی در 

حوزه دانش بنیان کمک کند

اســتاندار  نــژاد  حســین  محمدرضــا  همچنیــن 
ــاون  ــی مع ــر باصول ــا دکت ــدار ب خراســان شــمالی، در دی
ــر  ــگاهی و دکت ــع جهاددانش ــت مناب ــتیبانی و مدیری پش
ــاد  ــن نه ــس ای ــور مجل ــاون هماهنگــی و ام ــزاده مع علی
کــه در اســتانداری خراســان شــمالی برگــزار شــد، اظهــار 
ــری ســاختمان جهاددانشــگاهی  ــه 5۰۰۰ مت ــرد: فاصل ک
ــاب  ــاب و ذه ــرای ای ــکاتی را ب ــورد مش ــهر بجن ــا ش ب
کارکنــان و مراجعه کننــدگان ایجــاد کــرده کــه نیازمنــد 
ــه  ــاختمان نیم ــن س ــام ای ــن اتم ــت همچنی ــه اس توج

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــام بای تم
وی بــا بیــان ایــن کــه زیرســاخت های جهاددانشــگاهی 
بایــد تقویــت شــود، افــزود: اولیــن مؤسســات دانش بنیــان 
ــن  ــد و ای ــت کردن ــه فعالی ــروع ب ــگاهی ش از جهاددانش
موضــوع نشــان از اهمیــت جایــگاه جهاددانشــگاهی دارد.

نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی بــا اشــاره 
ــی  ــر اســاس چارچــوب قانون ــه اســتانداری ب ــن ک ــه ای ب
خــود هــر کمکــی بتوانــد بــرای توســعه اقدامــات 
ــد،  ــام می ده ــمالی انج ــان ش ــگاهی در خراس جهاددانش
افــزود: جهاددانشــگاهی می توانــد در تحقــق شــعار ســال 
ــن"  ــتغال آفری ــان و اش ــد، دانش بنی ــام "تولی ــا ن ــه ب ک

ــد. ــان باش ــت، یاری رس ــده اس ــن ش مزی
وی بــا اشــاره بــه امضــای تفاهم نامــه دو کشــور 
ــه  ــی اســتاندار آخــال ب ــران و ترکمنســتان و ســفر آت ای
ــجو  ــاوری، دانش ــش و فن ــادل دان ــمالی، تب ــان ش خراس
و ظرفیت هــای کشــاورزی و دامــی را از مباحــث در 
ــد  ــی مانن ــای علم ــزود: نهاده ــت و اف ــتور کار دانس دس
ــان  ــه یاری رس ــن زمین ــد در ای ــگاهی می توانن جهاددانش

ــند. باش
حمایت قابل توجه نمایندگان استان در 

مجلس شورای اسامی
دکتــر علیــزاده معــاون ســابق هماهنگــی و امــور 
مجلــس جهاددانشــگاهی، نیــز در ایــن دیــدار بــا تاکیــد 
ــردم  ــدگان م ــتانی و نماین ــئوالن اس ــه مس ــن ک ــر ای ب
اســتان در مجلــس شــورای اســامی ارتبــاط بســیار 
خوبــی بــا جهاددانشــگاهی دارنــد، تصریــح کــرد: این هــا 
می توانــد جهاددانشــگاهی را بــازوی کمکــی خــود بدانــد 

ــد. ــت کن ــی حمای ــه انقاب ــن مجموع و از ای
ــد در خراســان شــمالی  ــه این کــه بای ــا اشــاره ب وی ب
مأموریــت بــه جهاددانشــگاهی محــول شــود، ادامــه داد: 
ــه  ــگاهی ب ــای جهاددانش ــام ظرفیت ه ــال تم ــکان انتق ام
اســتان خراســان شــمالی امکان پذیــر اســت و ایــن 
مهــم نیازمنــد توجــه ویــژه مســئوالن عالــی اســتان بــه 

ــت. ــگاهی اس جهاددانش
پســـتان  ســـرطان  غربالگـــری  مرکـــز  توســـعه 

شـــمالی خراســـان  جهاددانشـــگاهی 
دکتـــر مهـــدی باصولـــی معـــاون پشـــتیبانی و 
مدیـــرت منابـــع جهاددانشـــگاهی نیـــز در ادامـــه ایـــن 
ـــوان  ـــتاندار به عن ـــر اس ـــه اگ ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــدار ب دی
ــل  ــت قابـ ــتان حمایـ ــت در اسـ ــد دولـ ــده ارشـ نماینـ
ـــع  ـــند به طورقط ـــته باش ـــگاهی داش ـــی از جهاددانش توجه
ـــور  ـــتان و کش ـــه در اس ـــن مجموع ـــذاری ای ـــاهد اثرگ ش

ـــاد  ـــن نه ـــزی ای ـــر مرک ـــرد: دفت ـــه ک ـــود، اضاف ـــم ب خواهی
ــاده  ــا آمـ ــای واحدهـ ــت از پروژه هـ ــرای حمایـ ــز بـ نیـ

اســـت.
وی افـزود: تصمیـم داریـم مرکـز غربالگـری سـرطان 
پسـتان جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی تـا پایان سـال 
جـاری افتتـاح شـود و توسـعه ایـن مرکـز بـه یـک مرکـز 
درمانـی نیـز بـا حمایت هـای اسـتانی امکان پذیـر اسـت.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه این کـه بـا پیگیری هـای 
نماینـده مـردم اسـتان در مجلـس اعتبـاری بـرای اصاح 
نـژاد اسـب اصیـل ترکمـن مصـوب شـده اسـت، اظهـار 
کـرد: ایـن پـروژه نیـز نیازمنـد اعتبـارات بیشـتری اسـت 
کـه امیدواریـم مجموعـه اسـتانی به خوبـی از ایـن طـرح 

حمایـت کننـد.
دکتـر باصولـی با اشـاره بـه پتانسـیل جهاددانشـگاهی 
و برخـورداری از پژوهشـگاه ها و مراکـز تخصصـی، ابـراز 
امیـدواری کـرد بـا حمایت هـای اسـتانی، ایـن ظرفیت هـا 
بـه اسـتان ها وارد شـوند و به توسـعه مناطـق کمک کنند.
جهاددانشگاهی حلقه میانی حوزه دانش بنیان 

و صنعت است
گفتنـی اسـت، آییـن معارفـه رییـس جهاددانشـگاهی 
محمـد  دکتـر  حضـور  بـا  نیـز  شـمالی  خراسـان  واحـد 
وحیـدی عضـو کمیسـیون آمـوزش، تحقیقـات و فنـاوری 

مجلـس شـورای اسـامی برگـزار شـد.
دکتـر وحیـدی در ایـن مراسـم اظهـار کرد: بـا تقویت 
کیفـی  سـطح  می تـوان  اسـتان ها  در  جهاددانشـگاهی 
حـوزه  ارتبـاط  نهایـت  در  تـا  داد  ارتقـاء  را  آموزش هـا 
نیـز  صنعتـی  و  پژوهشـی  بخش هـای  بـا  دانش بنیـان 

تقویـت شـود.
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت توجه ویـژه به شـرکت های 
شـکل گیری  اولیـه  مبنـای  داد:  ادامـه  دانش بنیـان، 
کشـور،  در  دانش بنیـان  اتفاقـات  و  شـرکت ها 
جهاددانشـگاهی بـود و نـگاه امـام خمینـی )ره( نیـز در 
تشـکیل نهادهایـی مانند جهاددانشـگاهی، پر شـدن حلقه 
مفقـوده بیـن بخش هـای مختلف بـا کمک گرفتـن از این 

بـود. انقابـی  مجموعـه 
وی گفـت: جهاددانشـگاهی وظایـف و مسـئولیت های 
خـودش را دارد و در کنـار آن ها نیز سـاختارهای جدیدی 
از بـدو تأسـیس تـا کنـون بـه آن اضافـه شـده اسـت کـه 
مجمـوع فعالیت هـای آن تاثیـرات موثـری در کشـور دارد.

وحیـدی تصریح کـرد: شـرکت های دانش بنیان کشـور 
طـی یک سـال، گـردش مالی ۴۰۰ هـزار میلیـارد تومانی 
داشـته اند کـه ۳ برابـر اعتبـار تملـک دارایـی کشـور بوده 
اسـت و نشـان می دهـد ایـن حـوزه در کشـور پتانسـیل 

بسـیاری برای شـکوفایی دارد.
در  شـمالی  خراسـان  شهرسـتان   5 مـردم  نماینـده 
مجلـس شـورای اسـامی ادامـه داد: جهاددانشـگاهی در 
اسـتان های نوپا مانند خراسـان شـمالی باید تقویت شـده 
بـزرگ  از شـهرهای  پروژه هـا  اجـرای  و تمرکززدایـی در 
نیـز بایـد اتفـاق بیفتـد تـا شـاهد پیشـرفت اسـتان های 

کوچک تـر و نوپـا نیـز باشـیم.
ایـن نماینـده مجلـس، احـداث مرکـز درمان سـرطان 
برسـت، اصاح نژاد دام و ژنتیک اسـب ترکمن را از جمله 
موضوعاتـی دانسـت کـه می تواند توسـط جهاددانشـگاهی 
در خراسـان شـمالی پیگیری و از سـوی دفتـر مرکزی نیز 

حمایت شـود.
وحیـدی گفـت: مطالعـات آب هـای ژرف در خراسـان 
به عنـوان  کـه  اسـت  طرح هایـی  از  یکـی  نیـز  شـمالی 
فرصـت مطالعاتی در دشـت میانی اسـتان مصوب شـده و 

می توانـد توسـط جهاددانشـگاهی پیگیـری شـود.
ایـن نماینـده مجلـس همچنیـن از تاش هـای انجـام 
شـده در جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی تقدیـر کـرد 
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و خدمـات ایـن مجموعـه را در ارتقـای سـطح علمـی و 
دانسـت. تاثیرگـذار  آموزش هـا،  کیفیـت 

■■■

جهاددانشگاهی می تواند در ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی موثر باشد

ــان  ــگاهی آذربایجـ ــازمان جهاددانشـ ــت سـ سرپرسـ
خدمـــات  گســـتردگی  بـــه  اشـــاره  بـــا  شـــرقی 
جهاددانشـــگاهی در حوزه هـــای مختلـــف در ســـطح 
اســـتان گفـــت: جهاددانشـــگاهی می توانـــد به واســـطه 
ــا در ترویـــج فرهنـــگ  ــنا و ایکنـ ــای ایسـ خبرگزاری هـ
ـــته  ـــی داش ـــر و مهم ـــش مؤث ـــی نق ـــاب و کتاب خوان کت

باشـــد.
روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
شـــرقی، ۲۵ مهـــر:  علی اصغـــر فاتحـــی فـــر سرپرســـت 
ــا  ــت بـ ــتان، در نشسـ ــگاهی اسـ ــازمان جهاددانشـ سـ
مدیـــرکل کتابخانه هـــای عمومـــی اســـتان بـــا وی، 
بـــا تاکیـــد بـــر ضـــرورت توانمندســـازی جامعـــه بـــه 
ــاس  ــر اسـ ــا بـ ــر کارهـ ــت: اگـ ــی، گفـ ــاظ فرهنگـ لحـ
ـــج  ـــاً نتای ـــرود، قطع ـــش ب ـــی پی ـــای علم ـــش داده ه پژوه
خوبـــی حاصـــل می شـــود؛ در ایـــن راســـتا می تـــوان 
ــگاهی و اداره کل  ــن جهاددانشـ ــترکی بیـ ــداف مشـ اهـ
ـــی  ـــا هم افزای ـــرد و ب ـــف ک ـــی تعری ـــای عموم کتابخانه ه

کارهـــا را پیـــش بـــرد.
ـــت  ـــت در خدم ـــام ظرفی ـــا تم ـــه ب ـــان این ک ـــا بی وی ب
اداره کل کتابخانه هـــای عمومـــی اســـتان خواهیـــم 
بـــود، اضافـــه کـــرد: می تـــوان از ظرفیت هـــای مرکـــز 
افـــکار ســـنجی جهاددانشـــگاهی در راســـتای احصـــای 
ـــل  ـــی عل ـــش و بررس ـــتای پای ـــان در راس ـــات جوان مطالب

ـــرد. ـــتفاده ک ـــر، اس ـــوادث اخی ح
ــی  ـــای عمومـ ــرکل کتابخانه ه ــی مدیـ ــد بابایـ اسـ
ـــا  ـــت ب ـــت خدم ـــن نشس ـــز در ای ـــرقی نی ـــان ش آذربایج
ـــی  ـــوب ارزیاب ـــری مطل ـــگاهی را ام ـــزه در جهاددانش انگی
کـــرد و گفـــت: مجموعـــه اداره کل کتابخانه هـــای 
ــل  ــاط و تعامـ ــه ارتبـ ــد بـ ــتان عاقه منـ ــی اسـ عمومـ
ــرای  ــی بـ ــی و فرهنگـ ــاد علمـ ــن نهـ ــا ایـ ــتر بـ بیشـ
ـــی  ـــی بخش ـــه آگاه ـــر در زمین ـــج بهت ـــه نتای ـــتیابی ب دس

بـــه شـــهروندان اســـت.
ـــای  ـــن کتابخانه ه ـــتراک بی ـــه اش ـــرد: وج ـــان ک وی بی
فعالیت هـــای  انجـــام  جهاددانشـــگاهی،  و  عمومـــی 
ــردن  ــرآورده کـ ــم و بـ ــر علـ ــد و نشـ ــی، تولیـ فرهنگـ

نیازهـــای اطاعاتـــی و علمـــی جامعـــه اســـت.
ــادی  ــزه زیـ ــگاهی انگیـ ــزود: جهاددانشـ ــی افـ بابایـ
ــور دارد و  ــه کشـ ــد همه جانبـ ــرفت و رشـ ــرای پیشـ بـ
ــام و  ــا اهتمـ ــای مختلـــف بـ ــه در حوزه هـ ــاد گونـ جهـ

ــد. ــدا می کنـ ــی ورود پیـ ــه خاصـ توجـ

■■■

صنایع تبدیلی نقش کلیدی در 
زنجیره تأمین امنیت غذایی دارد

ـــاوری  ـــوم و فن ـــکده عل ـــی پژوهش ـــات علم ـــو هی عض
مـــواد غذایـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی 
ــی  ــه تکمیلـ ــی حلقـ ــی غذایـ ــع تبدیلـ ــت: صنایـ گفـ
بخـــش  توســـعه  در  و  بـــوده  کشـــاورزی  بخـــش 
کشـــاورزی و ایجـــاد ارزش افـــزوده بـــرای ایـــن بخـــش 
ـــت  ـــن امنی ـــره تامی ـــدی در زنجی ـــش کلی ـــت و نق اهمی

غذایـــی دارد.
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی، ۲۵ مهر: 
تولیـد  نقـش  هم اندیشـی  نشسـت  در  بلوریـان  شـادی 
روز  مناسـب  بـه  کـه  غذایـی  امنیـت  در  دانش بنیـان 
جهانی غذا در سـالن هروی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد برگـزار شـد، دربـاره امنیـت غذایـی و 
چالش هـا و راهکارهـای تولیـد دانش بنیـان در زیسـت بوم 
صنعـت غـذا اظهـار کـرد: تامیـن امنیـت ملـی به عنـوان 
یکـی از اهـداف حاکمیـت سیاسـی بـا امنیـت غذایی گره 
 خـورده اسـت. بررسـی تاریـخ روابـط کشـورهای مختلـف 
نشـان می دهـد بسـیاری از کشـورها از حربـه غـذا بـرای 
تحت فشـار قـرار دادن سـایر کشـورها اسـتفاده کرده انـد.

وی افـزود: در شـرایط فعلـی کـه بـا رشـد روزافـزون 
جمعیـت و بحران هایـی ماننـد بحـران آب و منابع طبیعی 
مواجـه هسـتیم، امنیـت غذایـی به عنـوان یـک اولویـت 
و  ملـی  امنیـت  می توانـد  کـه  اسـت  مطـرح  راهبـردی 

اقتصـادی کشـور را تحـت تأثیـر قـرار دهـد.
عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده علـوم و فنـاوری مواد 
غذایـی جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی بـا اشـاره بـه 
ایـن کـه ارکان اصلـی امنیـت غذایـی شـامل فراهمـی، 
دسترسـی، مصـرف، سـامت و ثبـات و پایـداری اسـت، 
میـزان  مهـم  نکتـه  فراهمـی  زمینـه  در  کـرد:  تصریـح 
دسترسـی بـه مـواد اولیـه مصرفـی در صنایـع غذایـی و 
کشـاورزی اسـت. در این موضـوع مولفه هایـی مانند تولید 
خارجـی، تجـارت، ذخیره سـازی و کشـت فـرا سـرزمینی 
دخیـل اسـت. در رکـن بعدی یعنی مصرف و سـامت نیاز 
بـه الگـوی مصـرف تغذیـه ای صحیح اسـت و ایـن موضوع 
نیازمنـد دسترسـی بـه منابـع غذایی سـالم و فراسـودمند 
خواهـد بـود. دسترسـی فیزیکی و اقتصـادی در ذیل بحث 
دسترسـی قـرار دارد کـه هـدف اصلـی آن دسـتیابی همه 
مـردم به خصـوص اقشـار کـم برخوردار بـه غذای سـالم و 

است. سـودمند 
بلوریـان بـا اشـاره بـه موضـوع ثبـات و پایـداری گفت: 
مصـرف  و  دسترسـی  فراهمـی،  رابطـه  در  مهـم  مسـاله 
بتوانیـم  تـا  اسـت  پایـداری  و  ثبـات  شـامل  سـامت  و 
و...  اقتصـادی  سیاسـی،  اقلیمـی،  نامناسـب  شـرایط  در 
تـاب آوری داشـته و منابـع پایه تولید در دسـترس همگان 

باشـند.
تکمیلـی  حلقـه  غذایـی  تبدیلـی  صنایـع  افـزود:  وی 
بخـش کشـاورزی بـوده و در توسـعه بخـش کشـاورزی و 
ایجـاد ارزش افـزوده در ایـن بخـش اهمیت داشـته و نقش 

کلیـدی در زنجیـره تامیـن امنیـت غذایـی دارد.

■■■

جهاددانشگاهی یکی از استوانه های
 مهم حوزه فرهنگ در دانشگاه ها

کمک به رفع مشکات روز جامعه با 
احیای مناظرات دانشجویی

دکتـــر جمـــال رحیمیـــان بـــا تاکیـــد بـــر احیـــای 

ــن  ــت: ایـ ــگاه ها، گفـ ــجویی در دانشـ ــرات دانشـ مناظـ
اقـــدام باعـــث می شـــود تـــا بســـیاری از مســـایلی کـــه 
به ویـــژه ایـــن روزهـــا در کشـــورمان مطـــرح اســـت در 
ـــث و  ـــورد بح ـــو م ـــق و گفت وگ ـــا منط ـــرات ب ـــن مناظ ای
ـــود. ـــروری ش ـــه پ ـــه نخب ـــرد و منجـــر ب ـــرار گی بررســـی ق

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۲۵ مهـــر: ســـومین 
ــوتان  ــا پیشکسـ ــی بـ ــه خوانـ ــازی تجربـ ــت مجـ نشسـ
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بـــا حضـــور دکتـــر جمـــال 
رحیمیـــان، معـــاون وقـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی 

برگـــزار شـــد.
گفـــت:  نشســـت  ایـــن  در  رحیمیـــان  دکتـــر 
ــیده  ــی پوشـ ــر کسـ ــر بـ ــگ و هنـ ــذاری فرهنـ تاثیرگـ
چنددقیقـــه ای  نماهنـــگ  یـــک  گاهـــی  نیســـت، 
ـــاب و ... را  ـــخنرانی و کت ـــاعت س ـــا س ـــد کار ده ه می توان
ـــگاه  ـــی ن ـــه گاه ـــف دارد ک ـــای تاس ـــا ج ـــد، ام ـــام ده انج
بـــه فرهنـــگ و هنـــر در درجـــه دوم قـــرار می گیـــرد؛ 
حتـــی در زمـــان بودجه بنـــدی کشـــور نیـــز فرهنـــگ، 

می شـــود. محســـوب  بخـــش  مظلوم تریـــن 
وی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش جهاددانشـــگاهی در 
عرصـــه فرهنـــگ افـــزود: تحلیـــل مســـایل فرهنگـــی 
در دانشـــگاه ها بـــدون نـــام بـــردن از جهاددانشـــگاهی 
و  اســـت  نشـــدنی  آن  فعالیت هـــای  آثـــار  و 
ــوزه  ــم حـ ــتوانه های مهـ ــی از اسـ ــگاهی یکـ جهاددانشـ
ـــرد  ـــه عملک ـــر مجموع ـــی رود. اگ ـــمار م ـــه ش ـــگ ب فرهن
فرهنگـــی دانشـــگاه ها بررســـی و ارزیابـــی شـــود، 
ــه  ــرار دارد؛ چراکـ ــانی آن قـ ــگاهی در پیشـ جهاددانشـ
ــی را در  ــو و بدیعـ ــی نـ ـــای فرهنگـ ــواره برنامه ه همـ

ســـطح کشـــور اجـــرا کـــرده اســـت.
ـــی  ـــود کم توجه ـــا وج ـــه داد: ب ـــان ادام ـــر رحیمی دکت
ـــه  ـــرمایه ای دارد ک ـــوزه س ـــن ح ـــگ، ای ـــه فرهن ـــه عرص ب
بـــا هیـــچ چیـــز قابل معاوضـــه نیســـت و ســـرمایه آن 
ــی  ــران فرهنگـ ــان و مدیـ ــانی، کارشناسـ ــروی انسـ نیـ
ـــته  ـــه داش ـــن عرص ـــه ای ـــخی ب ـــاد راس ـــه اعتق ـــتند ک هس
و بـــا آن زندگـــی می کننـــد. از ایـــن رو شـــأن انســـانی 

ـــد. ـــه باش ـــورد توج ـــد م ـــا بای ـــی آن ه و اله
ـــوتان  ـــت پیشکس ـــون پاسداش ـــرد: تاکن ـــح ک وی تصری
ــگاهی  ــی در جهاددانشـ ــه خوانـ ــت های تجربـ در نشسـ
مغفـــول بـــوده اســـت و از ایـــن پـــس بایـــد بیـــش از 
پیـــش مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد و ادامـــه یابـــد تـــا 

فعـــاالن فعلـــی نیـــز دلگرم تـــر شـــوند.
وی تاکیـد کـرد: مناظـرات دانشـجویی نیـز بایـد در 
دانشـگاه ها احیـا شـود تا بسـیاری از مسـایلی کـه به ویژه 
ایـن روزهـا در کشـورمان مطـرح اسـت در ایـن مناظرات 
بـا منطـق و گفت وگـو مـورد بحـث و بررسـی قـرار گیرد. 
همیـن مناظـرات و گفت وگوهـا منجـر بـه نخبـه پـروری 

شـد. خواهد 
■■■

جهاددانشگاهی در پیشانی 
عملکرد فرهنگی دانشگاه ها

علیرضـــا کانتـــر مهرجـــردی نیـــز بـــا اشـــاره بـــه 
جنب وجـــوش خاصـــی کـــه در راســـتای گفتمـــان 
ــه اول  ــی )ره( در دهـ ــام خمینـ ــداف امـ ــاب و اهـ انقـ
انقـــاب اســـامی وجـــود داشـــت، گفـــت: مـــا امـــروز 
ــا  ــگاه ها احیـ ــا را در دانشـ ــن فضـ ــم همیـ ــاز داریـ نیـ
کنیـــم، زیـــرا فضـــای اجتماعـــی کنونـــی دانشـــگاه ها 
هـــم  و  کارگـــزاران  و  مدیـــران  ســـطح  در  هـــم 
ــرای  ــت و اجـ ــراه اسـ ــوت همـ ــا رخـ ــجویان بـ دانشـ
ــاط و  ــاد نشـ ــد در ایجـ ــی می توانـ ــای فرهنگـ برنامه هـ

ــد. ــر باشـ ــزه مؤثـ انگیـ
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برگـزار

رهبری  معظم  مقام  اخیر  فرمایشات  به  ادامه  در  وی 
در راستای ارج نهادن به پیشکسوتان اشاره کرد و افزود: 
اجتماعی  مسئولیت های  از  یکی  پیشکسوتان  از  قدردانی 
ماست و باید توجه جدی در این زمینه داشته باشیم، زیرا 
تجارب آن ها می تواند به ویژه در رابطه با حواشی ایجاد شده 
در دانشگاهی مسیر روشنی را بنمایاند و کمک رسان باشد.

پیشکسوتان  از  روستایی  محمدرضا  مراسم  ادامه  در 
با  نیز  خوزستان  واحد  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاونت 
گفت:  دهه  سه  طی  خود  فرهنگی  فعالیت های  به  اشاره 
پس از بازگشایی دانشگاه ها در اوایل انقاب، وارد معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهی و عهده دار مسئولیت یک نشریه 
شدم. این نشریه حاوی اخبار دانشگاه و مقاالتی از اساتید 
بود که بعد از چاپ حدود ۸ شماره، وارد گروه علوم انسانی 
در معاونت پژوهشی شدم. سال 72 پس از پایان تحصیاتم 
اجرایی  مدیر  بودم،  تهران  دانشگاه  در  جهاد  بورسیه  که 
به عنوان  از یک سال  معاونت فرهنگی جهاد شدم و پس 

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی فعالیتم را ادامه دادم.

■■■
برگزاری نشست هم اندیشی
 بررسی زمینه های همکاری 
فرماندهی مرزبانی استان و 
جهاددانشگاهی هرمزگان

به منظور  مهر:   1۸ هرمزگان،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
و  استان  مرزبانی  فرماندهی  همکاری  زمینه های  بررسی 
حضور  با  هم اندیشی  نشست  هرمزگان  جهاددانشگاهی 
دکتر مظفر سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد واحدهای 
فرهنگی،  معاونت  سرپرست  میرحسینی  دکتر  فناور، 
دکتر  کارآفرینی،  و  آموزش  معاون  پور  یاسی  مهندس 
جهاددانشگاهی،  کاربردی  علمی  مرکز  رییس  خوشنود 
مرزبانی،  فرماندهی  بازرسی  رییس  بیرانوند  سرهنگ 
مرزبانی،  فرماندهی  آموزش  رییس  قبادی  سرهنگ 
فرماندهی  کاال  و  قاچاق  اداره  رییس  مناجاتی  سرهنگ 
و  هرمزگان  جهاددانشگاهی  مدیران  از  جمعی  و  مرزبانی 

فرماندهی مرزبانی استان برگزار شد.
راهکارهایی جهت همکاری  ارایه  با هدف  نشست  این 
در  هرمزگان  جهاددانشگاهی  و  استان  مرزبانی  فرماندهی 
در  اشتغال  و  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  راستای 
قاچاق  انواع  از  پیشگیری  هدف  با  دریایی  مرزی  مناطق 

صورت گرفت.
فرهنگی  معاونت  سرپرست  میرحسینی  دکتر 
جهاددانشگاهی هرمزگان با اشاره به این که پدیده قاچاق، 
به واسطه  و  است  گسترده  و  بین المللی  مفهومی  دارای 
در  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  وسیع  دامنه 
تمام سطوح جامعه تأثیرگذاری دارد، گفت: افکار عمومی 
و سهم و نقش آحاد جامعه در موضوع مقابله فرهنگی با 
باید بیشتر مورد توجه  قاچاق، مساله پراهمیتی است که 

قرار گیرد.
مرزبانی  کاال  و  قاچاق  اداره  رییس  مناجاتی  سرهنگ 
نقاط  از  مرزی  مناطق  گفت:  نشست  این  در  نیز  استان 
ناتوانی  اما  می آیند  شمار  به  کشور  استراتژیک  و  حساس 
درآمد  بودن  نازل  اشتغال،  فقدان  تولید،  در  مناطق  این 
مشخصه  عمده ترین  اولیه،  نیازهای  به  دسترسی  عدم  و 
برای  را  زمینه  که  است  مناطق  این  اجتماعی  اقتصادی 
معضات و نا به سامانی هایی چون مهاجرت، قاچاق کاال و 
شورش و ناامنی در این مناطق فراهم آورده است مسئله 
قاچاق معضلی است که خسارت هایی اقتصادی و فرهنگی 
درامدهای  از  را  ملتی  و  کرده  وارد  کشور  به  گسترده ای 

مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است
و  اطاعات  بیان  ضمن  بیرانوند  سرهنگ  پایان  در 
هرمزگان  استان  و  کشور  در  قاچاق  وضعیت  از  آماری 
همکاری  که  نمودند  امیدواری  اظهار  آن،  پیامدهای  و 
مثل  دانشگاهی  نهادهای  با  مرزبانی  فرماندهی  مشترک 
جهاددانشگاهی و حمایت از شرکت های دانش بنیان منجر 

به کاهش مسائل حوزه قاچاق گردد.

■■■
کارگاه آموزشی مدیریت باطله های 

معدنی برگزار شد
همت  به  مهر:   ۲۷ کرمان،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
جهاددانشگاهی کرمان؛ کارگاه آموزشی مدیریت باطله های 
معدنی با حضور دکتر مهدی بازمانده رییس جهاددانشگاهی 
کرمان، معاونان و مدیران این مجموعه، جمعی از پرسنل 
و نمایندگان مراکز صنعتی استان، شرکت های دانش بنیان، 

جمعی از استادان و دانشجویان، برگزار شد.
دکتر عباس سام دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه 
در  گفت:  آموزشی  کارگاه  این  در  کرمان  باهنر  شهید 
معدنی،  مواد  فرآوری  و  استخراج  از  معدن  تولید  زنجیره 
بگیرند.  شکل  می توانند  معدنی  باطله های  مختلف  انواع 
فرآوری،  کارخانه  از  حاصل  باطله  بی ارزش،  کانسنگ 
از  و...  سرباره  و  توده ها  فروشویی  از  مانده  به جا  کانسنگ 

جمله انواع باطله های معدنی هستند.
و  پسماندها  سایر  مانند  معدنی  باطله های  افزود:  وی 
ضایعات، می توانند گنج پنهان در معادن لقب گیرند؛ بدین 
معنی که با اتمام ذخایر سطحی و هزینه های تمام شده به 
ویژه ای  اقتصادی  ارزش  زیرزمینی،  معادن  در  باال  نسبت 
افزایش  و  تکنولوژی  پیشرفت  با  مخصوصاً  می کنند.  پیدا 
در  که  معدنی  باطله های  از  بسیاری  معدنی،  مواد  نرخ 
با  معدنی  ماده  به عنوان  امروزه  آمده اند،  به وجود  گذشته 

ارزش مورد استفاده قرار می گیرند.

■■■

برگزاری دو کارگاه تخصصی 
در پارک علم و فناوری البرز 

جهاددانشگاهی
البرز جهاددانشگاهی، ۲۷  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط 
مهر: دو کارگاه تخصصی با موضوع »هنر جذب منابع مالی« 
و »ثبت اختراع« در پارک علم و فناوری البرز وابسته به 

جهاددانشگاهی در دو سطح ملی و استانی برگزار شد.
ارایه دکتر علیرضا  با  کارگاه »هنر جذب منابع مالی« 
باباخان مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز 
با محوریت معیارها و شرایط مورد نظر سرمایه گذاران،  و 
روش های تأمین منافع و الزامات سرمایه گذار و محورهای 

مذاکره با سرمایه گذار برگزار شد.
کمپ  در  اختراع"  "ثبت  آموزشی  کارگاه  همچنین 
شنبه های IP در قالب )5 مهارت و ۳ مهارت تکمیلی( با 
موضوع "آشنایی با فرم گزارش داوری و نحوه ارائه دفاعیات 
در صورت رد ادعاها" با ارایه مهندس علی رمضانی بوکت 
کارشناس حوزه اختراعات و مدرس مرکز مالکیت معنوی 

برگزار شد.
گفتنی است، این کارگاه ها به صورت حضوری-وبیناری 
به  تعاملی  نشست  یک  در  شرکت کنندگان  و  شد  برگزار 

ارایه سؤاالت و دیدگاه های خود پرداختند.

لزوم تاش دستگاه های
 متولی فرهنگ در مسیر افزایش 

بصیرت جوانان

رییس  مهر:   ۲۷ جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان با بیان این که باید در 
به  اسامی  انقاب  آرمان های  و  اهداف  شناساندن  جهت 
و همین طور نسل جوان تاش کرد، گفت: همه  فرزندان 
دستگاه های متولی در بحث فرهنگ باید به منظور افزایش 
زمینه  در  نوجوانان  و  جوانان  بخشی  آگاهی  و  بصیرت 

مسائل فرهنگی بیش از پیش تاش کنند.
جهاددانشگاهی  رییس  صفدری  عباس 
فرهنگی  شورای  جلسه  در  سیستان وبلوچستان 
جهاددانشگاهی، افزود: باید از فرصت هایی که پیش روی 
ماست به گونه ای استفاده کنیم که همه بتوانند در سطح 

جامعه و حتی دانشگاه ها به خوبی از آن بهره مند شوند.
جامعه،  سطح  در  امروز  آنچه  داد:  ادامه  صفدری 
واقع  در  و  هستیم  شاهد  فرهنگی  فضای  و  دانشگاه ها 
به عنوان نیاز اساسی جوانان و نوجوانان محسوب می شود 
با  احساس نیاز این طیف سنی به آشنایی هر چه بیشتر 

اهداف و آرمان های انقاب اسامی است.
وی اضافه کرد: باید از فضا و فرصت های بسیار با ارزشی 
که در اختیار داریم نهایت استفاده را کنیم به گونه ای که 
خصوصا  و  جامعه  سطح  در  جوانان  و  نوجوانان  فرزندان، 
دانشگاه ها بیش از پیش با معارف اسامی و قرآنی آشنایی 
پیدا کنند که قطعا تعمیق معرفت آن ها در ابتدا، به آرامش 
روحی و روانی خود ایشان و پس از آن، به شادابی روحیه 

جامعه خواهد انجامید.
بحث  در  متولی  دستگاه های  همه  داد:  ادامه  صفدری 
بخشی  آگاهی  و  بصیرت  افزایش  به منظور  باید  فرهنگ 
جوانان و نوجوانان در زمینه مسایل فرهنگی بیش از پیش 

تاش کنند.
رییس جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان همچنین 
خوب  بسیار  فرصتی  به عنوان  را،  دانشگاه ها  بازگشایی 
سطح  در  فرهنگی  و  قرآنی  فعالیت های  انجام  به منظور 
دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان دانست و تصریح 
کرد: باید با احساس مسئولیت، روحیه جهادی و با جدیت 
هرچه تمام تر انجام فعالیت های مذهبی را در دستور کار 

قرار بدهیم تا بتوانیم به رسالت جهادی خود عمل کنیم.
 

■■■
آموزش بیش از ۹ هزار سرباز

 توسط سازمان جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی

وابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، 1 آبان: 
از  شرقی،  آذربایجان  جهاددانشگاهی  سازمان  سرپرست 
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نیروهای  وظیفه  کارکنان  از  نفر  هزار   ۹ از  بیش  آموزش 
مسلح مستقر در استان در قالب طرح سرباز مهارت خبر 
با  استان  آموزش توسط جهاددانشگاهی  این  داد و گفت: 
همکاری اداره کل ورزش و جوانان در سال برای ۱۴۰۰۰ 
انجام شده است که بخشی از این آموزش ها ویژه سربازان 

آموزشی نیروی انتظامی بوده است.
سازمان  سرپرست  فر  فاتحی  علی اصغر  مهندس 
تحقیقات  دفتر  رییس  نشست  در  استان  جهاددانشگاهی 
کاربردی و معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی استان 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  مدیریت  به  دوره ها  این  افزود: 
به جهاددانشگاهی و وزارت ورزش و جوانان سپرده شده 
است که آموزش دوره های مهارت های زندگی و اشتغال و 
کارآفرینی به صورت کاربردی ویژه سربازان در سطح استان 

برگزار شده است.
سرپرست سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، از 
نیروهای  وظیفه  کارکنان  از  نفر  هزار   ۹ از  بیش  آموزش 
مسلح مستقر در استان در قالب طرح سرباز مهارت خبر 
با  استان  آموزش توسط جهاددانشگاهی  این  داد و گفت: 
همکاری اداره کل ورزش و جوانان در سال برای ۱۴۰۰۰ 
انجام شده است که بخشی از این آموزش ها ویژه سربازان 

آموزشی نیروی انتظامی بوده است.
در  انقابی  نهاد  این  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
کرد:  اظهار  پژوهشی  فرهنگی،  آموزشی،  زمینه های 
زمینه های  در  همکاری  آماده  استان  جهاددانشگاهی 
مختلف از جمله افکار سنجی، برگزاری دوره های آموزشی 

و رسانه ای با نیروی انتظامی استان است.
جنبش های  و  جریان ها  اینکه  بیان  با  فر  فاتحی 
اجتماعی باید به صورت علمی رصد و پایش شوند تا بتوانند 
ارائه شود  با آن ها  راهکارهای علمی و عملی برای مواجه 
اظهار کرد: دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی باید در 
برخورداری  با  جهاددانشگاهی  و  باشند  فعال  زمینه  این 
همچنین  و  سنجی  افکار  مرکز  و  تحقیقاتی  مراکز  از 
رسانه های تاثیرگذار می تواند در این زمینه بسیار اثر گزار 

و نقش آفرین باشد.
کاربردی  تحقیقات  دفتر  رییس  آذریان  علی  سرهنگ 
نیروی انتظامی آذربایجان شرقی نیز در این دیدار گفت: 
شایسته  خدمات  از  گذشته  در  همواره  انتظامی  نیروی 
بهره  آموزش  و  نظرسنجی  زمینه های  در  جهاددانشگاهی 

برده و تعامل و همکاری مناسبی داشته است.
وی ادامه داد: ما آمادگی کامل داریم تا با همکاری همدیگر 
کارهای بزرگ تر و تاثیرگذار انجام دهیم و در این زمینه نیروی 

انتظامی استان در کنار جهاددانشگاهی قرار دارد.
سرهنگ دکتر حیدرپور معاون تربیت و آموزش نیروی 
اظهار  با  نشست  این  در  نیز  شرقی  آذربایجان  انتظامی 
نیروهای مسلح در  با  از همکاری جهاددانشگاهی  رضایت 
برگزاری دوره های آموزشی سرباز ماهر، این دوره ها را مفید 

و مؤثر خواند و بر ادامه این دوره ها تاکید کرد.
سرهنگ حیدرپور، با بیان این که جمعیت جوان سرباز 
در خدمت نیروی انتظامی است که در حال ورود به بازار 
همکاری  با  می تواند  انتظامی  نیروی  افزود:  هستند،  کار 
جهاددانشگاهی استان نسبت به باال بردن توان تخصصی 
و کارآمدی این قشر از جوانان برای ورود به زندگی بهتر 
با  تجربیات خوبی  زمینه  این  در  و  کند  اقدام  کار  بازار  و 
سازمان های مختلف داریم که جهاددانشگاهی نیز می تواند 

ما را در این زمینه کمک و یاری کند.

 ■■■
سلول های بهاری در طرح
 "هم کتاب" معرفی شد

طرح  نشست  اولین  آبان:   1 روابط عمومی جهاددانشگاهی، 

فرهنگی  امور  راهبری  کل  اداره  همت  به  کتاب"  "هم 
در   ۱۴۰۱ مهرماه   2۶ سه شنبه  روز  در  جهاددانشگاهی 
سالن شهید صبوری با حضور جمعی از مدیران، معاونان 
فرهنگی  سازمان های  و  مراکز  رؤسای  و  واحدها  فرهنگی 
و  برخط  به صورت  فرهنگی جهاددانشگاهی  و کارشناسان 

حضوری برگزار شد.
در این نشست، دکتر اصغر احمدی جامعه شناس و عضو 
هیات علمی جهاددانشگاهی، با بیان شیوا؛ ضمن اشاره به 
دکتر  خاطرات  حاوی  که  بهاری  سلول های  کتاب  مقدمه 
است  رویان  پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو  بهاروند  حسین 
اخاقی  ویژگی های  کتاب،  مطالعه  ضرورت  و  اهمیت  به 
دکتر بهاروند و نگاه ویژه ایشان به علم پرداخت و در پایان 
و  کتاب  این  تبلیغ  و  ترویج  خصوص  در  پیشنهادهایی 
دامنه های تاثیرگذاری آن جهت گسترش تاثیرات فرهنگی 

و اجتماعی ارائه داد.
گفتنی است، طرح هم کتاب به منظور گسترش و ترویج 
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در میان جهادگران دانشگاهی 
می توانند  عاقه مندان  و  می شود  برگزار  ماهانه  به صورت 
به صورت برخط و یا آفاین از سامانه یکپارچه رویدادهای 
فرهنگی )roytab.ir( از محتوای این نشست ها استفاده 

کنند.

■■■

برگزاری مراسم اختتامیه پنجمین 
دوره و افتتاحیه ششمین دوره 

طرح ملی داناب
روابط عمومی جهاددانشگاهی یزد، ۲ آبان: اختتامیه پنجمین 
دوره طرح ملی دانش آموزی نجات آب )داناب( و افتتاحیه 
با  یزد  جهاددانشگاهی  همت  به  طرح  این  دوره  ششمین 

حضور مسئوالن دستگاه های مربوطه برگزار شد.
افتتاحیه  و  دوره  پنجمین  اختتامیه  آیین  مراسم 
دانش آموزی  ملی  »طرح  داناب  ملی  طرح  دوره  ششمین 
جهاددانشگاهی  سازمان  مسئوالن  حضور  با  آب«  نجات 
استان یزد، آب منطقه ای استان، اداره کل آموزش وپرورش 
سالن  محل  در  پنج ساله  رویداد  این  برگزاری  متولیان  و 
درخشان  استعدادهای  دخترانه  دبیرستان  تئاتر  آمفی 

برگزار شد.
سازمان  رییس  فیروزآبادی  دهقانی  محمدرضا 
با بیان این که شادابی  جهاددانشگاهی یزد در این مراسم 
این  برای حفظ  لذا  است  آب  به  وابسته  جامعه  پویایی  و 
نعمت خدادادی  از  است چگونگی محافظت  شادابی الزم 
آب را فراگیریم، تصریح کرد: مجموعه جهاددانشگاهی یزد 
در کنار دانش آموزان و مسئوالن دلسوز در سالیان گذشته 
در  و  کند  فعالیت  استان  در  داناب  طرح  مجری  به عنوان 
این راستا تاش شده تا در حوزه آب و نجات آن قدم های 

مثبت و موثری برداشته شود.
وی افزود: همکاران ما در دبیرخانه اجرایی طرح داناب، 
برنامه های مختلفی را در راستای این که بتوانیم آب را بهتر 

بشناسیم طی پنج سال پیاپی برگزاری این طرح اندیشیده 
و عملیاتی کردند.

دهقانی در خصوص انیمشین و برنامه های آقای داناب 
نیز گفت: »آقای داناب« خلق شده است تا به ما یادآوری 
از  و  رفت  آب  سراغ  به  آب  دانش  و  علم  با  باید  که  کند 
الماس  همانند  یزد  استان  در  که  گران قیمتی  منبع  این 
ارزشمند است، با دانش حفاظت کرد و این دانش کسب 

شده را به خانواده ها و جامعه نیز انتقال داد.
بهترین  دانش آموزان  این که  بر  تاکید  با  مسئول  این 
هستند،  خود  خانواده  اعضای  بین  در  داناب  سفیران 
خاطرنشان کرد: طرح داناب تنها با فراگیری دانش استفاده 
و شناخت آب اجرایی نمی شود بلکه این دانش باید رنگ 
آموزش  را  دانش  این  جامعه  همه  و  گیرد  خود  به  عمل 
ببینند و دانش آموزان به بهترین نوع ممکن می توانید این 

مهم را تحقق بخشند.
همچنین محمدمهدی جوادیان زاده مدیرعامل شرکت 
طرح  این  اینکه  بیان  ضمن  یزد  استان  منطقه ای  آب 
و  فردی  مسئولیت های  از  آموزان  دانش  آگاهی  به منظور 
اجتماعی در رابطه با مساله مهم آب برای دوره متوسطه 
اول و دوم است، گفت: اگر با رویه فعلی، استفاده از منابع 
نگیرد  صورت  فکری  و  برنامه  آن  برای  و  یابد  ادامه  آبی 
به سمت نابودی ختم خواهد شد. هدف ما افزایش  قطعاً 
نگاه  با  کشور  آینده سازان  و  آموزان  دانش  آگاهی  سطح 
در  آب  سواد  که  دلیل  این  به  است  آب  مساله  به  ویژه 
بهتری  نتیجه  به  تا  کند  کمک  آینده  تصمیم گیری های 
نسبت به اصاح روند آب برسیم و به سمت مصرف بهینه 

آن حرکت کنیم.
مدیـــرکل  نـــژاد  رحیمـــی  محمدکاظـــم 
آموزش وپـــرورش اســـتان یـــزد نیـــز در ایـــن نشســـت 
گفـــت: نـــام یزدی هـــا همـــواره بـــا تـــاش و اعتبـــار 
ــل  ــه دلیـ ــی بـ ــد جهانـ ــن برنـ ــده و ایـ ــناخته شـ شـ
ـــت  ـــوت و قناع ـــات، قن ـــهر قن ـــه در ش ـــت ک ـــی اس حرکت
ــال  ــا سـ ــود دارد. ده هـ ــرف آب وجـ ــه مصـ و در زمینـ
قبـــل بـــا تـــاش و تفکـــر نســـبت بـــه انتقـــال آب از 
ــن  ــه زمیـ ــرای اینکـ ــد و بـ ــدام شـ ــات اقـ ــق قنـ طریـ
ـــد و  ـــام ش ـــدام انج ـــن اق ـــود ای ـــاد ش ـــتن و آب ـــل زیس قاب

را می داننـــد. قـــدر آب  یزدی هـــا همـــواره 
ـــت از  ـــاب صحب ـــرح دان ـــت: در ط ـــژاد گف ـــی ن رحیم
حیـــات اســـت و شـــور و نشـــاط و دانایـــی و ایـــن حرکـــت 
ارزشـــمند ریشـــه در فرهنـــگ مـــردم ایـــن ســـرزمین دارد 
ــرایط  ــخت ترین شـ ــط و سـ ــن محیـ ــه در فقیرتریـ کـ
توانســـتند،  منطقـــه  گرم تریـــن  در  و  جغرافیایـــی 

تمدنـــی بـــه نـــام نگیـــن کویـــر را شـــکل دهنـــد.
ـــتر  ـــم از پوس ـــن مراس ـــان ای ـــود در پای ـــادآور می ش ی
ششـــمین دوره طـــرح ملـــی دانش آمـــوزی نجـــات آب 
ـــئوالن  ـــی از مس ـــور جمع ـــا حض ـــاب« ب ـــوان »دان ـــا عن ب
اســـتان رونمایـــی و از برترین هـــای پنجمیـــن دوره 
ـــل  ـــی تجلی ـــواد آب ـــرح س ـــن دوره ط ـــاب و اولی ـــرح دان ط

ـــد. ـــل آم ـــه عم ب

■■■

سمینار تخصصی »ایران در برابر 
تغییرات اقلیمی« برگزار شد

ـــهید  ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــر  ـــران در براب ـــی ای ـــمینار تخصص ـــان: در س ـــتی، ۲ آب بهش
ــی  ــبت روز جهانـ ــه مناسـ ــه بـ ــی کـ ــرات اقلیمـ تغییـ
ـــات  ـــز تحقیق ـــه مرک ـــت کمیت ـــه هم ـــم، ب ـــرات اقلی تغیی
کیفیـــت هـــوا و دانشـــکده بهداشـــت دانشـــگاه علـــوم 
فرهنگـــی  معاونـــت  و  بهشـــتی  پزشـــکی شـــهید 
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جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی 
برگـــزار شـــد، موضوعـــات مختلفـــی ماننـــد اقدامـــات 
ــم،  ــرات اقلیـ ــر تغییـ ــت در برابـ ــازمان محیط زیسـ سـ
ــی  ــت عمومـ ــر بهداشـ ــی بـ ــرات اقلیمـ ــرات تغییـ اثـ
در ایـــران بـــا ســـخنرانی نماینـــده ســـازمان جهانـــی 
ـــر  ـــات وزارت بهداشـــت در براب ـــران، اقدام بهداشـــت در ای
ـــر  ـــامت در براب ـــام س ـــاب آوری نظ ـــی، ت ـــرات اقلیم تغیی
ـــط  ـــه محی ـــاوت حیط ـــات متف ـــم و موضوع ـــرات اقلی تغیی

زیســـتی مطـــرح شـــد.
در ابتـــدای ایـــن نشســـت، دکتـــر انوشـــیروان 
محســـنی بندپـــی رییـــس کمیتـــه مرکـــز تحقیقـــات 
ــت  ــکده بهداشـ ــم دانشـ ــر اقلیـ ــوا و تغییـ ــت هـ کیفیـ
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی، بـــا بیـــان 
ــرات  ــر تغییـ ــرن اخیـ ــه بزرگ تریـــن چالـــش قـ این کـ
اقلیمـــی اســـت، گفـــت: افزایـــش گرمـــای زمیـــن، افزایـــش 
ــالی،  ــیل و خشک سـ ــوع سـ ــه ای، وقـ ــای گلخانـ گازهـ
ــر  ــوء بـ ــرات سـ ــوا، اثـ ــت هـ ــدید کیفیـ ــش شـ کاهـ
ســـامت روان انســـان ها از مهم تریـــن تهدیدهـــا و 
پیامدهـــای تغییـــرات آب وهـــوا هســـتند. همچنیـــن از 
منظـــر ســـازمان جهانـــی بهداشـــت موجـــب بـــروز و 

شـــیوع بیماری هـــای نوپدیـــد می گـــردد.
ــو  ــی کـ ــت میکـ ــن نشسـ ــه ایـ ــن در ادامـ همچنیـ
ـــران  ـــت در ای ـــی بهداش ـــازمان جهان ـــده س ـــینگا نماین س
ـــی  ـــت عموم ـــر بهداش ـــی ب ـــرات اقلیم ـــرات تغیی ـــه اث ب
در ایـــران، پرداخـــت و گفـــت: تغییـــرات اقلیمـــی 
اثـــرات و پیامدهـــای مخربـــی بـــر زندگـــی و ســـامت 
انســـان ها می گـــذارد، ماننـــد بـــروز بیماری هـــای 
قلبـــی، تنفســـی، بیماری هـــای منتقلـــه از آب و غـــذا، 
ـــز ســـامت روان از  ـــر مســـری و نی بیمـــاری مســـری و غی

ــتند. ــرات هسـ ــن تغییـ ــب ایـ ــن عواقـ مهم تریـ
همچنیـــن در حاشـــیه ایـــن نشســـت از کتـــاب 
ـــب  ـــادی منتس ـــتی و اقتص ـــرات بهداش ـــازی اث ـــی س »کم

ــد. ــی شـ ــق« رونمایـ ــای ذرات معلـ ــه آالینده هـ بـ

■■■

حضور جهاددانشگاهی آذربایجان 
شرقی در نمایشگاه نوآوری و 

فناوری ربع رشیدی
روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
شـــرقی، 3 آبـــان: سرپرســـت ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
فنـــاوری  مرکـــز  گفـــت:  شـــرقی،  آذربایجـــان 
ــعه  ــی توسـ ــرح ملـ ــر و طـ ــد پذیـ ــای تجدیـ انرژی هـ
ـــتان در  ـــگاهی اس ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــاغل خانگ مش
ـــیدی  ـــع رش ـــاوری رب ـــوآوری و فن ـــگاه ن ـــن نمایش دهمی
ـــال  ـــزاری اســـت، حضـــور فع ـــال برگ ـــز در ح ـــه در تبری ک

دارنـــد.
علی اصغـــر فاتحـــی فـــر در جریـــان بازدیـــد از 
ــا  ــیدی، بـ ــع رشـ ــاوری ربـ ــوآوری و فنـ ــگاه نـ نمایشـ
بیـــان اینکـــه انـــرژی پایـــدار، الزمـــه توســـعه پایـــدار 
ــز  ــای مرکـ ــی فعالیت هـ ــدف اصلـ ــت: هـ ــت، گفـ اسـ
ـــتفاده  ـــعه اس ـــج و توس ـــر تروی ـــد پذی ـــای تجدی انرژی ه

ــت. ــر اسـ ــد پذیـ ــو و تجدیـ ــای نـ از انرژی هـ
داخلـــی،  تولیـــد  تـــوان  تکیه بـــر  گفـــت:  وی 
طراحـــی  روز،  فناوری هـــای  بومی ســـازی 
دانش بنیـــان بـــا تکیـــه بـــر یافته هـــای تیـــم تحقیـــق 
و توســـعه و هزینه هـــای نگهـــداری پاییـــن ایـــن 
ــوالت  ــای محصـ ــده مزایـ ــه عمـ ــوالت، از جملـ محصـ
ـــه  ـــی ک ـــت رقابت ـــن قیم ـــتند. همچنی ـــز هس ـــن مرک ای

از عمده تریـــن معیارهـــای انتخـــاب توســـط مشـــتریان 
ـــت  ـــده اس ـــت ش ـــز رعای ـــن مرک ـــوالت ای ـــت، در محص اس
به طوری کـــه در بســـیاری از کاربردهـــا، محصـــوالت 
تولیـــدی ایـــن مرکـــز، بـــا کیفیتـــی مشـــابه و گاهـــی 
ــی و رقبـــای  ــبت بـــه نمونه هـــای خارجـ برتـــر نسـ
داخلـــی، دارای قیمت هـــای پایین تـــری می باشـــند.

دهمیـــن نمایشـــگاه نـــوآوری و فنـــاوری ربـــع 
رشـــیدی از 2 تـــا ۶ آبـــان مـــاه در محـــل نمایشـــگاه 

تبریـــز بین المللـــی 

■■■

بازدید آیت اهلل مبلغی از سازمان 
قرآنی دانشگاهیان کشور

ـــور،  ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــی س ـــط عموم رواب
3 آبـــان: آیـــت اهلل احمـــد مبلغـــی عضـــو مجلـــس 
ــازمان  ــف سـ ــای مختلـ ــری از بخش هـ ــرگان رهبـ خبـ
قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور و تحریریه هـــای فارســـی 
ــان  ــد و در جریـ ــزاری بازدیـ ــن خبرگـ ــل ایـ و بین الملـ
ـــر در ایکنـــا قـــرار گرفـــت. ـــار خب ـــد و انتش رونـــد تولی

در ادامـــه ایـــن بازدیـــد نیـــز نشســـتی بـــا حضـــور 
ــس  ــنی رییـ ــین حسـ ــی و محمدحسـ ــت اهلل مبلغـ آیـ
ــل  ــور و مدیرعامـ ــگاهیان کشـ ــی دانشـ ــازمان قرآنـ سـ
ایـــن  از فعالیت هـــای  ایکنـــا برگـــزار و گزارشـــی 

ســـازمان ارائـــه شـــد.
ــز  ــد نیـ ــن بازدیـ ــان ایـ ــی در پایـ ــت اهلل مبلغـ آیـ
ــو  ــاله گفت وگـ ــا پیرامـــون مسـ ــا ایکنـ گفت وگویـــی بـ
بـــه مثابـــه جـــدال احســـن بـــا توجـــه بـــه اتفاقـــات 
اخیـــر و تاکیـــد مقامـــات کشـــور بـــر فراهـــم کـــردن 
فضـــای گفت وگـــو و اعـــام آمادگـــی بـــرای شـــنیدن 
ـــاً  نظـــرات و انتقـــادات انجـــام داد کـــه مشـــروح آن متعاقب

ــود. ــال می شـ ــزاری ارسـ ــی خبرگـ ــر روی خروجـ بـ

■■■

چهارمین جشنواره ملی دانشجویی 
مهدویت برگزار می شود

ـــاون  ـــان: مع ـــم، ۶ آب ـــگاهی ق ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــن  ــر چهارمیـ ــم و دبیـ ــگاهی قـ ــی جهاددانشـ فرهنگـ
ـــنواره  ـــن جش ـــت: چهارمی ـــت گف ـــی مهدوی ـــنواره مل جش
ملـــی دانشـــجویی مهدویـــت بـــا محوریـــت »گفتمـــان 
ســـازی مهدویـــت بـــا تکیـــه بـــر مفهـــوم انتظـــار« در 
ـــردازی و  ـــده پ ـــانه، ای ـــر و رس ـــی، هن ـــش ادب ـــار بخ چه

نـــوآوری و کتاب خوانـــی برگـــزار می شـــود.
علـــی حســـینی معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــت  ـــجویی مهدوی ـــی دانش ـــنواره مل ـــن جش ـــم چهارمی ق

بـــا محوریـــت »گفتمـــان ســـازی مهدویـــت بـــا تکیـــه 
بـــر مفهـــوم انتظـــار« در چهـــار بخـــش ادبـــی، هنـــر 
ــی  ــوآوری و کتاب خوانـ ــردازی و نـ ــده پـ ــانه، ایـ و رسـ

برگـــزار می شـــود.
وی بـــا بیـــان این کـــه بـــاور بـــه مهدویـــت اثـــرات 
ــردی  ــاظ فـ ــه لحـ ــه بـ ــی در جامعـ ــج مختلفـ و نتایـ
و جمعـــی دارد، امیـــدواری بـــه آینـــده ای روشـــن، 
ـــرای  ـــری ب ـــی، الگوگی ـــاداری زندگ ـــدی و معن ـــت من غای
ـــاد  ـــی و ایج ـــای عموم ـــیج اراده ه ـــه، بس ـــرفت جامع پیش
نوعـــی انتظـــار فعـــال را از جملـــه نتایـــج و تأثیـــرات 

بـــاور بـــه مهدویـــت عنـــوان کـــرد.
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی قـــم تصریـــح کـــرد: 
بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت بحـــث مهدویـــت و شـــناخت 
ــن  ــن رکیـ ــن رکـ ــت ایـ ــرورت پاسداشـ ماهیـــت و ضـ
ـــر  ـــگ و هن ـــم فرهن ـــش مه ـــه نق ـــه ب ـــا توج ـــادی و ب اعتق
ـــق و  ـــوای عمی ـــا محت ـــوزه ب ـــن دو ح ـــدن ای ـــی ش و علم
ـــزاری  ـــه برگ ـــدیدی ب ـــاز ش ـــیعی، نی ـــی ش ـــن کام متق
برنامه هـــای علمـــی و فرهنگـــی و هنـــری بـــه شـــکل 
ـــاس  ـــور احس ـــگاهی کش ـــی و دانش ـــای علم ـــوام در فض ت

می شـــود.
حســـینی بـــا بیـــان این کـــه گفتمـــان ســـازی 
مهدویـــت، ترویـــج و تبلیـــغ مهدویـــت و معـــارف 
ـــنواره  ـــن جش ـــت در ای ـــی اس ـــه مباحث ـــدوی از جمل مه
ـــنواره  ـــن جش ـــرد: ای ـــراز ک ـــت، اب ـــم پرداخ ـــه آن خواهی ب
ـــخص  ـــفه مش ـــک فلس ـــردازی دارای ی ـــده پ ـــش ای در بخ
اســـت؛ زیـــرا بـــا توجـــه بـــه فلســـفه مهدویـــت کـــه 
همـــان جریـــان توحیـــدی و غلبـــه ایـــن جریـــان بـــر 
ــی  ــی علمـ ــت مبانـ ــت می بایسـ ــان اسـ ــت زمـ طواغیـ
و نـــوآوری رســـیدن بـــه جامعـــه مهـــدوی و راه هـــای 
مقابلـــه بـــا جریـــان غالـــب غیـــر مهـــدوی و یـــا ضـــد 

مهـــدوی در دنیـــای حاضـــر بررســـی شـــود.
ــا  ــت بـ ــی مهدویـ ــنواره ملـ ــن جشـ ــر چهارمیـ دبیـ
ــنواره،  ــی جشـ ــور اصلـ ــوع و محـ ــه موضـ ــان این کـ بیـ
ــوم  ــر مفهـ ــه بـ ــا تکیـ ــت بـ ــازی مهدویـ ــان سـ گفتمـ
ـــن  ـــزاری ای ـــدف از برگ ـــرد: ه ـــار ک ـــت، اظه ـــار اس انتظ
ـــت  ـــًا هدای ـــد و کام ـــوج جدی ـــک م ـــاد ی ـــنواره ایج جش
شـــده از ســـوی نهادهـــای علمـــی تخصصـــی حـــوزوی 
ـــد  ـــا بتوان ـــت ت ـــت اس ـــه مهدوی ـــدی عرص ـــاالن ج و فع
ـــری و  ـــی و هن ـــنواره فرهنگ ـــک جش ـــزاری ی ـــن برگ ضم
ـــرای  ـــر ب ـــم و هن ـــر و قل ـــان فک ـــوت از صاحب علمـــی و دع
اندیشـــیدن بیشـــتر و بهتـــر در ایـــن مقولـــه، فضایـــی 
ــت در  ــی مهدویـ ــگ متعالـ ــعه فرهنـ ــد در توسـ جدیـ

ــد. ــاد کنـ ــی ایجـ ــای عمومـ ــگاه ها و فضـ دانشـ
جشـــنواره،  ادبـــی  بخـــش  در  داد:  ادامـــه  وی 
عاقه منـــدان می تواننـــد آثـــار خـــود را در بخـــش 
ـــا  ـــته ب ـــی و دل نوش ـــات ادب ـــب آزاد و قطع ـــا قال ـــعر ب ش
ـــار و  ـــت، انتظ ـــار و عدال ـــر، انتظ ـــار و منتظ ـــوع انتظ موض
شـــهادت، انتظـــار و امیـــد، انتظـــار و جامعـــه مهـــدوی 
بـــه دبیرخانـــه جشـــنواره ارســـال کننـــد کـــه بایـــد 
کلیـــه آثـــار الزامـــاً به صـــورت تایـــپ شـــده باشـــد و 
ـــر  ـــرای ه ـــر ب ـــر 5 اث ـــده حداکث ـــال ش ـــعار ارس ـــداد اش تع

شـــرکت کننده اســـت.
ـــن  ـــانه چهارمی ـــر و رس ـــش هن ـــت: بخ ـــینی گف حس
جشـــنواره ملـــی مهدویـــت شـــامل تیتـــر، مصاحبـــه، 
ــه در بخـــش  ــزارش، یادداشـــت، عکـــس اســـت کـ گـ
ــار خـــود  ــانه عاقه منـــدان می تواننـــد آثـ هنـــرور رسـ
را بـــا موضوعـــات کلـــی انتظـــار و منتظـــر، انتظـــار و 
عدالـــت، انتظـــار و شـــهادت، انتظـــار و امیـــد، انتظـــار 
و جامعـــه مهـــدوی بـــه دبیرخانـــه جشـــنواره ارســـال 

کننـــد.
ـــدان  ـــز هنرمن ـــس نی ـــش عک ـــد: در بخ ـــادآور ش وی ی
می تواننـــد آثـــار خـــود را بـــا موضوعاتـــی اجتماعـــات 
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ــران،  ــدس جمکـ ــجد مقـ ـــات مسـ ــدوی )اجتماع مهـ
برگـــزاری جشـــن های خانگـــی بـــا محوریـــت امامـــت 
ــازی  ــدوی، فضاسـ ــج(، مناســـک مهـ ــان )عـ ــام زمـ امـ
ـــد. ـــال کنن ـــنواره ارس ـــه جش ـــه دبیرخان ـــدوی و...( ب مه

ـــش  ـــت بخ ـــی مهدوی ـــنواره مل ـــن جش ـــر چهارمی دبی
دیگـــر جشـــنواره را ایـــده پـــردازی و نـــوآوری عنـــوان 
ایده هـــای نوآورانـــه، تولیـــدات و  کـــرد و گفـــت: 
محصـــوالت نوآورانـــه در زمینـــه تبلیـــغ و ترویـــج 
فرهنـــگ مهدویـــت و انتظـــار، توســـعه گفتمـــان 
مهدویـــت در همـــه رده هـــای ســـنی و کلیـــه اقشـــار 
ــد. ــال کننـ ــنواره ارسـ ــه جشـ ــه دبیرخانـ ــه را بـ جامعـ

ـــارم  ـــش چه ـــی بخ ـــرد: کتاب خوان ـــه ک ـــینی اضاف حس
ـــدان در  ـــه عاقه من ـــت ک ـــت اس ـــی مهدوی ـــنواره مل جش
ایـــن بخـــش بـــا مطالعـــه کتـــاب »قیـــام و انقـــاب مهـــدی 
ـــرکت  ـــابقه ش ـــری در مس ـــهید مطه ـــته ش ـــج(« نوش )ع
ــر شـــرکت کننده می توانـــد عـــاوه  ــه هـ می کننـــد کـ
بـــر شـــرکت در بخش هـــای دیگـــر جشـــنواره در 

بخـــش کتاب خوانـــی شـــرکت کنـــد.
وی عنـــوان کـــرد: عاقه منـــدان بـــرای شـــرکت 
ــتر می تواننـــد  ــنواره و کســـب اطاعـــات بیشـ در جشـ
بـــه وب ســـایت جشـــنواره ملـــی مهدویـــت بـــه آدرس 

www.Mahdaviatfest.ir مراجعـــه کننـــد.
ــت در  ــی مهدویـ ــنواره ملـ ــن جشـ ــر چهارمیـ دبیـ
ـــت  ـــی )خاقی ـــای تخصص ـــد: کارگاه ه ـــادآور ش ـــان ی پای
و ایـــده پـــردازی، فتـــوواک و غیـــره(، محفـــل شـــعر، 
ـــدوی،  ـــارف مه ـــزاری کارگاه مع ـــازی، برگ ـــم و ب ـــد فیل نق
ــبهات  ــت، شـ ــوع مهدویـ ــی در موضـ ــت تخصصـ نشسـ
ــب  ــنواره در قالـ ــی جشـ ــن خروجـ ــات، تدویـ و تحریفـ
ــگاه  ــدوی و باشـ ــگاه مهـ ــال، نمایشـ ــوای دیجیتـ محتـ
ــت  ــی اسـ ــه برنامه هایـ ــدوی از جملـ ــجویان مهـ دانشـ
ــود. ــزار می شـ ــنواره برگـ ــن جشـ ــیه ایـ ــه در حاشـ کـ

■■■

اولین گردهمایی آموزشی و مهارت 
افزایی مدیران و کارکنان مراکز 

اقامتی جهاددانشگاهی برگزار شد
انســـانی  ســـرمایه  تعالـــی  کل  اداره  سرپرســـت 
و توســـعه رفـــاه جهاددانشـــگاهی گفـــت: اولیـــن 
ــران و  ــی مدیـ ــارت افزایـ ــی و مهـ ــی آموزشـ گردهمایـ
ـــور  ـــا حض ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــز اقامت ـــان مراک کارکن
ـــهد  ـــاد در مش ـــن نه ـــس ای ـــی ریی ـــلمی نائین ـــر مس دکت

ــان داد. ــود پایـ ــه کار خـ ــدس بـ مقـ
ــر  ــان: دکتـ ــگاهی، 1۸ آبـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــرمایه  ــی سـ ــت اداره کل تعالـ ــوی سرپرسـ ــادل تقـ عـ
انســـانی و توســـعه رفـــاه جهاددانشـــگاهی گفـــت: 
ـــی  ـــز اقامت ـــان مراک ـــران و کارکن ـــی مدی ـــن گردهمای اولی
جهاددانشـــگاهی بـــا رویکـــرد آموزشـــی و مهـــارت 
افزایـــی بـــه همـــت اداره کل تعالـــی ســـرمایه انســـانی 
ــان  ــازمان خراسـ ــی سـ ــه میزبانـ ــاه و بـ ــعه رفـ و توسـ
ــاه در  ــان مـ ــا ۱7 آبـ ــای ۱5 تـ ــی روزهـ ــوی طـ رضـ

مشـــهد مقـــدس برگـــزار شـــد.
سرپرســـت اداره کل تعالـــی ســـرمایه انســـانی و توســـعه 
رفـــاه جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه طـــی ایـــن 
گردهمایـــی کارگاه هـــای آموزشـــی و مهـــارت افزایـــی 
ـــزار  ـــی برگ ـــوری و عمل ـــب تئ ـــی در قال ـــورت افزای به ص
ـــوزش  ـــان؛ آم ـــا مهم ـــاط ب ـــوزش ارتب ـــه داد: آم ـــد ادام ش
نرم افـــزار پذیـــرش؛  آمـــوزش  اصـــول تشـــریفات؛ 
ـــرک  ـــل تب ـــت و هت ـــرکت نف ـــرای ش ـــد از مهمانس بازدی

ــود. ــای ایـــن گردهمایـــی بـ ــه برنامه هـ ازجملـ
ـــزاری  ـــزود: جلســـه هم اندیشـــی و برگ ـــوی اف ـــر تق دکت
ــان  ــران و کارکنـ ــر از مدیـ ــه و تقدیـ ــم اختتامیـ مراسـ
ـــی  ـــر مســـلمی نائین ـــا حضـــور دکت ـــز ب ـــی نی ـــز اقامت مراک
رییـــس جهاددانشـــگاهی و معاونـــان پشـــتیبانی و 
مدیریـــت منابـــع و هماهنگـــی و امـــور مجلـــس ایـــن 

نهـــاد برگـــزار شـــد.

■■■

همایش ایمنی با هدف ارتقای 
فرهنگ HSE برگزار شد

ـــان، 1۸  ـــی اصفه ـــگاهی صنعت ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
آبـــان: همایـــش ایمنـــی بـــا هـــدف ارتقـــای فرهنـــگ 
کارآفرینـــی  و  آمـــوزش  معاونـــت  توســـط   HSE

ــد. ــزار شـ ــان برگـ ــی اصفهـ ــگاهی صنعتـ جهاددانشـ
 HSE ـــگ ـــای فرهن ـــدف ارتق ـــا ه ـــی ب ـــش ایمن همای
ـــی جهاددانشـــگاهی  ـــوزش و کارآفرین ـــت آم توســـط معاون
واحـــد صنعتـــی اصفهـــان در ســـالن همایش هـــای 

ـــد. ـــزار ش ـــان برگ ـــروگاه اصفه نی
ـــا  ـــید محمدرض ـــر س ـــش، دکت ـــن همای ـــدای ای در ابت
نوحـــی معـــاون هماهنگـــی شـــرکت بـــرق منطقـــه ای 
ــش  ــه همایـ ــرد دبیرخانـ ــی از عملکـ ــان گزارشـ اصفهـ
ــی  ــر آقایـ ــر اصغـ ــه دکتـ ــه داد و در ادامـ ــی ارائـ ایمنـ
دکتـــرای روانشناســـی بالینـــی و اســـتاد تمـــام گـــروه 
روان شناســـی دانشـــگاه آزاد اصفهـــان در خصـــوص 
مســـائل روان شـــناختی ایمنـــی کار ســـخنرانی کـــرد.

ـــف ۱۸  ـــام، مؤل ـــد ف ـــرج محم ـــور ای ـــه پروفس در ادام
کتـــاب و بیـــش از ۱۰۰ مقالـــه در مجـــات تخصصـــی 
ـــه  ـــا ارائ ـــی ب ـــط کار و ایمن ـــت محی ـــوص بهداش در خص
ـــد  ـــی کلی ـــگ ایمن ـــود فرهن ـــوص بهب ـــخنانی در خص س
ـــاخص  ـــوادث و ش ـــاخص ح ـــزود: ش ـــازمان اف ـــعه س توس
ـــد و  ـــم دارن ـــاداری باه ـــه معن ـــورها رابط ـــادی کش اقتص
کشـــورهایی کـــه شـــاخص حـــوادث باالیـــی دارنـــد از 
لحـــاظ شـــاخص اقتصـــادی بســـیار پاییـــن هســـتند و 
ـــرآمد  ـــادی س ـــاظ اقتص ـــه از لح ـــورهایی ک ـــس کش بالعک
ـــم  ـــیار ک ـــوادث بس ـــاخص ح ـــاظ ش ـــتند، از لح ـــا هس دنی

حادثـــه و یـــا بـــدون حادثه انـــد.
آموزش هـــای  کارشـــناس  ابراهیمیـــان  حســـن 
ســـازمانی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی اصفهـــان اظهـــار 
ضمـــن اشـــاره بـــه رضایـــت شـــرکت کنندگان در 
همایـــش گفـــت: معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی 
ــر  ــه بـ ــا تکیـ ــان بـ ــی اصفهـ ــگاهی صنعتـ جهاددانشـ
تجـــارب موفـــق گذشـــته و برخـــورداری از کادر آموزشـــی 
و هیـــأت علمـــی کافـــی، دوره هـــا و کارگاه هـــای 
آموزشـــی مفیـــد و متناســـب بـــا مباحـــث روز دنیـــا و 
ــی و  ــرکت های خصوصـ ــازمان ها و شـ ــاز سـ ــورد نیـ مـ
دولتـــی را طراحـــی کـــرده و بـــا رایزنی هـــای انجـــام 
شـــده بـــا بخش هـــای دولتـــی و خصوصـــی، آن هـــا را 

اجرایـــی می کنـــد.
 

■■■

مسابقه »نوآوری در فراورده های 
کدو« برگزار شد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی مازنـــدران، 1۸ آبـــان: 
دکتـــر رمضـــان مهـــدی زاده مدیـــر تجاری ســـازی 
دانش بنیـــان جهاددانشـــگاهی  اقتصـــاد  و  فنـــاوری 

اخیـــر  تاکیـــد  پیـــرو  کـــرد:  اظهـــار  مازنـــدران، 
ــای  ــاد خانه هـ ــوص ایجـ ــدران در خصـ ــتاندار مازنـ اسـ
خـــاق و نـــوآوری بـــرای محصـــوالت بومـــی اســـتان، 
جهاددانشـــگاهی مازنـــدران بـــا همـــکاری شـــهرداری 
ســـاری در دومیـــن جشـــنواره کئـــی پـــای ســـاری، 
مســـابقه »نـــوآوری در فراورده هـــای کـــدو« را بـــا 
ـــه  ـــدان ب ـــی و عاقه من ـــاغل خانگ ـــن مش ـــرکت فعالی ش
ـــزار  ـــاری برگ ـــت س ـــارک والی ـــی در پ ـــر غذای ـــن هن ای

کـــرد.
وی افـــزود: جهاددانشـــگاهی مازنـــدران مجـــری 
ـــن  ـــت و در ای ـــی اس ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــی توس ـــرح مل ط
راســـتا تـــاش دارد نســـبت بـــه ســـاماندهی مشـــاغل 
و توانمندســـازی و پایدارســـازی فعـــاالن بـــا رویکـــرد 
نوآورانـــه در ایـــن عرصـــه گام هـــای اساســـی بـــردارد.

مهـــدی زاده بـــا بیـــان این کـــه نـــوآوری و صنایـــع 
ـــتان  ـــه اس ـــزو دغدغ ـــی، ج ـــاغل خانگ ـــردن مش ـــاق ک خ
ـــن  ـــون ای ـــا کن ـــه ت ـــدی ک ـــا رص ـــرد: ب ـــح ک ـــت، تصری اس
ــته،  ــتان داشـ ــی اسـ ــاغل خانگـ ــوزه مشـ ــاد در حـ نهـ
از تهدیـــدات و فرصت هـــای شناســـایی و  بخشـــی 
تـــاش شـــد بـــا مداخله گـــری توســـعه ای ایـــن نهـــاد، 
ــتگاه های اجرایـــی در جهـــت  ــه دسـ ــنهادهایی بـ پیشـ

ـــود. ـــه ش ـــی ارائ ـــاغل خانگ ـــازار مش ـــد و ب ـــق تولی رون
اقتصـــاد  و  فنـــاوری  تجاری ســـازی  مدیـــر 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــدران، ب ـــگاهی مازن ـــان جهاددانش دانش بنی
ـــی  ـــی اجتماع ـــازمان فرهنگ ـــم س ـــعه ای و مه ـــش توس نق
ورزشـــی شـــهرداری ســـاری در ایجـــاد نـــوآوری و 
ـــرد:  ـــار ک ـــی، اظه ـــاغل خانگ ـــاالن مش ـــازی فع توانمندس
امیدواریـــم ایـــن رویـــه راهبـــردی به عنـــوان الگـــو، در 

دیگـــر شـــهرهای اســـتان تســـری یابـــد.

■■■

اولین دوره طرح ملی سرای امید، 
ایران در کرمان افتتاح شد

آبـــان:   ۱۹ جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط 
ـــت  ـــد و مقاوم ـــجویی امی ـــای دانش ـــتین دوره توره نخس
)تـــداوم( در قالـــب طـــرح هماهنـــگ »ســـرای امیـــد، 
ـــی  ـــی – فرهنگ ـــگری علم ـــز گردش ـــط مرک ـــران« توس ای
ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی بـــا همـــکاری 

ــد. ــزار شـ ــه برگـ ــای مربوطـ ــتگاه ها و نهادهـ دسـ
ــت  ــورت اسـ ــن صـ ــه ایـ ــرح بـ ــرای طـ ــیوه اجـ شـ
کـــه دانشـــجویان به صـــورِت اردوهـــای نظام منـــد، 
ــت و  ــانه های مقاومـ ــه نشـ ــدی کـ ــق و مقاصـ از مناطـ
رشـــادت های ملـــت بـــزرگ ایـــران در خـــود دارد، 

می کننـــد. بازدیـــد 
ــهید  ــزار شـ ــود مـ ــزارش، وجـ ــن گـ ــه ایـ ــر پایـ بـ
حـــاج قاســـم ســـلیمانی در شـــهر کرمـــان، ظرفیتـــی 
ـــرده  ـــاد ک ـــت ایج ـــگری مقاوم ـــه گردش ـــاز در زمین ممت
و همیـــن امـــر نیـــز ســـبب شـــد اولیـــن دوره طـــرح 
ـــران و  ـــجویان ای ـــازمان دانش ـــکاری س ـــا هم ـــگ ب هماهن
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ـــتان  ـــن اس ـــان در ای ـــتان کرم ـــد اس ـــگاهی واح جهاددانش
برگـــزار شـــود.

ـــان و  ـــان قهرم ـــهر کرم ـــز در ش ـــرح نی ـــه ط افتتاحی
ـــا  ـــزار و ب ـــلیمانی برگ ـــم س ـــهید قاس ـــزار ش ـــوار م در ج
همـــکاری واحدهـــای جهاددانشـــگاهی در اســـتان های 
ـــران،  ـــزگان و ته ـــزد، هرم ـــارس، ی ـــی، ف ـــان جنوب خراس
ــن  ــادر ایـ ــری و مـ ــگاه های سراسـ ــجویان »دانشـ دانشـ
ـــور  ـــه حض ـــم افتتاحی ـــب اردو در مراس ـــتان ها« در قال اس

ـــد. ـــدا کردن پی
شهید سلیمانی، شخصیتی خود ساخته در 

مکتب فرهنگی - اسامی انقاب بود
معـــاون ســـابق فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی اظهـــار 
کـــرد: شـــهید ســـلیمانی اگـــر پاســـدار هـــم نبودنـــد 
ــاً  ــد حتمـ ــه می بودنـ ــم کـ ــری هـ ــته ای دیگـ و در رشـ
ـــخصیت  ـــک ش ـــان ی ـــرا ایش ـــود زی ـــا ب ـــرای م ـــی ب الگوی
ـــام  ـــامی اس ـــی - اس ـــب فرهنگ ـــاخته در مکت ـــود س خ

و انقـــاب بودنـــد
دکتـــر جمـــال رحیمیـــان در افتتاحیـــه اولیـــن 
دوره طـــرح ملـــی ســـرای امیـــد، ایـــران خطـــاب بـــه 
ـــدم  ـــی ق ـــد کس ـــارت مرق ـــرای زی ـــت: ب ـــجویان گف دانش
ـــن  ـــی در بی ـــت و مهربان ـــر عطوف ـــه مظه ـــته اید ک برداش

دوســـتان بـــود.
ـــدار  ـــر پاس ـــلیمانی اگ ـــهید س ـــرد: ش ـــح ک وی تصری
هـــم نبودنـــد و در هـــر رشـــته ای دیگـــری کـــه 
ــرا  ــد زیـ ــا بودنـ ــرای مـ ــی بـ ــاً الگویـ ــد قطعـ می بودنـ
ــب  ــاخته در مکتـ ــود سـ ــخصیت خـ ــک شـ ــان یـ ایشـ

ــت. ــاب اسـ ــام و انقـ ــامی اسـ ــی - اسـ فرهنگـ
علیـــدادی  حســـن  حجت االسام والمســـلمین 
ســـلیمانی نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان و امام جمعـــه 
ــه  ــاب بـ ــم خطـ ــن مراسـ ــز در ایـ ــان نیـ ــهر کرمـ شـ
ــهدای  ــید شـ ــان زادگاه سـ ــت: کرمـ ــجویان گفـ دانشـ

ــا پایتخـــت مقاومـــت اســـت. مقاومـــت و اینجـ
بـه گفتـه او، مقاومـت دو رکن دارد معرفت و شـناخت 
رکـن اول و همـت و اعتقـاد رکـن دوم مقاومـت اسـت 
دهنـد  یکدیگـر  دست به دسـت  رکـن  دو  ایـن  وقتـی  و 
مقاومـت بـه شـکل واقعی در همـه عرصه شـکل می گیرد.

دکتـر مهـدی بازمانده رییـس جهاددانشـگاهی کرمان، 
در آییـن افتتاحیـه اولیـن دوره طـرح ملـی سـرای امیـد، 
ایـران ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره سـردار شـهید 
حاج قاسـم سـلیمانی گفـت: این طرح بـا محوریت کرمان 
بـا موضـوع تبیین مقاومت و روشـنگری شـهدای مقاومت 
تدویـن شـد کـه وجـه تمایـز این طـرح بـا سـایر طرح ها؛ 

محتـوای ایـن طـرح بـا طرح های مشـابه اسـت.
ــواده شـــهید لنگـــری زاده  در ایـــن مراســـم از خانـ
ـــینی  ـــی حس ـــهید محمدعل ـــی( و ش ـــرم ایران ـــع ح )مداف
ـــرح  ـــن ط ـــتر ای ـــن از پوس ـــل و همچنی ـــون( تجلی )فاطمی

ـــد. ـــی ش رونمای

■■■

دومین نشست قزوین در مسیر 
تحول دانش بنیان برگزار شد

روابط عمومـی جهاددانشـگاهی قزوین، 1۹ آبان: در حاشـیه 
تولیـد در حـوزه صنعـت  نمایشـگاه دانش بنیـان سـازی 
نشسـت های  سلسـله  از  نشسـت  دومیـن  کشـاورزی،  و 
دانش بنیـان«  تحـول  مسـیر  در  »قزویـن  تخصصـی 
و  صنعـت  سـازی  دانش بنیـان  الزامـات  موضـوع  بـا 
قزویـن،  جهاددانشـگاهی  همـت  بـه  قزویـن  کشـاورزی 
معاونـت اقتصـادی اسـتانداری و بنیـاد نخبگان در سـالن 

بین المللـی  نمایشـگاه های  دائمـی  محـل  همایش هـای 
قزویـن برگـزار شـد؛ در ایـن پنـل تخصصـی مسـئولین 
دانشـجویان  پژوهشـگران،  دانشـگاهی،  اسـاتید  اسـتانی، 
انتقـادات  و  طرح هـا  ایده هـا،  بیـان  بـه  صاحب نظـران  و 
خـود از چالش هـای موجـود در حـوزه دانش بنیان سـازی 

پرداختنـد. قزویـن  و کشـاورزی  صنعـت 
در ایـن نشسـت کـه بـا حضور دکتـر آقاسـیدی معاون 
توسـعه مدیریـت و منابـع اسـتانداری قزویـن برگزار شـد، 
دکتـر رجب پـور عضـو هیـات علمـی دانشـگاه بین المللـی 
اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  رییـس  و  )ره(  خمینـی  امـام 
قزویـن، دکتـر حامـد قربانـی رییـس دانشـگاه پیـام نـور 
بوئین زهـرا، دکتر علیرضا کشـاورز قاسـمی مشـاور رییس 
جهاددانشـگاهی اسـتان قزویـن در حـوزه صنعـت و دیگر 
پژوهشـگران حوزه هـای علـم و صنعـت بـه ارائـه بحـث 

پرداختنـد.
 

■■■

کارهای بزرگ با کمترین امکانات در 
جهاددانشگاهی تحقق یافته است

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
ــید  ــلمین سـ ــام والمسـ ــان: حجت االسـ ــرقی، ۷ آبـ شـ
محمـــود حســـینی مدیـــرکل تبلیغـــات اســـامی 
ـــازمان  ـــت س ـــا سرپرس ـــت ب ـــرقی در نشس ـــان ش آذربایج
جهاددانشـــگاهی اســـتان، گفـــت: جهاددانشـــگاهی 
می توانـــد بـــه ســـازمان ها و ارگان هـــا در زمینـــه 
ـــا  ـــد ت ـــک کن ـــان کم ـــه اهدافش ـــیدن ب ـــرای رس ـــری ب فک

کارهـــا بـــه نحـــوه احســـن انجـــام شـــود.
وی بـا بیـان اینکه بسـتر همـکاری با جهاددانشـگاهی 
فراهـم اسـت، گفـت: این دو نهـاد می تواننـد در حوزه های 

مختلـف بـا یکدیگر همکاری داشـته باشـیم.
حسـینی جهاددانشـگاهی را یک نهـاد انقابی برشـمرد 
و افـزود: کسـانی کـه در ایـن نهـاد مشـغول بـه فعالیـت 
هسـتند می تواننـد بـا کمتریـن امکانـات، کارهـای بزرگی 

دهند. انجـام 
وی بـا اشـاره به اینکـه نیاز سـازمان تبلیغات اسـامی 
اسـتان بـه پایـش و جمـع آوری اطاعات مناطـق مختلف 
بـه  بهتـر  فرهنگـی  ارائـه خدمـات  بـرای  گفـت:  اسـت، 
مـردم و فعالیـت هـر چـه بهتـر تشـکل های مذهبـی در 
هـر منطقـه و محله ای از اسـتان نیـاز به اطاعـات دقیقی 
نسـبت بـه فرهنـگ، بافت جامعـه و مشـکات و موانع آن 
منطقـه الزم اسـت کـه در این زمینـه مرکز افکار سـنجی 

جهاددانشـگاهی می توانـد کمـک کننـده باشـد.
ــر سرپرســت ســازمان  ــر فاتحــی ف ــدس علی اصغ مهن
ــدار  ــن دی ــز در ای جهاددانشــگاهی آذربایجــان شــرقی نی
ــگاهی  ــف جهاددانش ــای مختل ــریح فعالیت ه ــن تش ضم
اســتان در حوزه هــای مختلــف پزشــکی، پژوهشــی، 
آموزشــی و فرهنگــی تأکیــد کــرد: جهاددانشــگاهی 
آمــاده همــکاری بــا همــه ســازمان ها در حوزه هــای 

ــت. ــف اس مختل

 مرکز آموزش علمی کاربردی 

جهاددانشگاهی ایام پیش قراول 
عرصه مهارت آموزی در استان 

است
ـــر  ـــان: دکت ـــام، ۷ آب ـــگاهی ای ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــی  ــع علمـ ــگاه جامـ ــس دانشـ ــدی رییـ ــور احمـ منصـ
ـــوزش  ـــز آم ـــد از مرک ـــام، در بازدی ـــتان ای ـــردی اس کارب
علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی ایـــام ضمـــن 
تقدیـــر و تشـــکر از بهینه ســـازی فضـــا و اســـتقرار 
ــرد:  ــار کـ ــز، اظهـ ــن مرکـ ــی در ایـ ــزات آموزشـ تجهیـ
دانشـــگاه جامـــع علمـــی کاربـــردی و جهاددانشـــگاهی 
رســـالت های مشـــترک آموزشـــی بخصـــوص در مؤلفـــه 
مهـــم مهارت آمـــوزی دارنـــد و جهاددانشـــگاهی در 
ـــی رود  ـــار م ـــوب درخشـــیده اســـت و انتظ ـــوزه خ ـــن ح ای
ـــرده  ـــل ک ـــردی عم ـــی کارب ـــعبات علم ـــایر ش ـــر از س بهت
و تبدیـــل بـــه برنـــد در بخـــش مهارت آمـــوزی شـــود.

ـــوآوری  ـــز ن ـــای مرک ـــد و ارتق ـــر رش ـــدی ب ـــر احم دکت
ــام  ــگاهی ایـ ــردی جهاددانشـ ــی کاربـ ــوزش علمـ آمـ
ـــراول  ـــو و پیش ق ـــز الگ ـــن مرک ـــت: ای ـــرد و گف ـــد ک تاکی
ســـایر مراکـــز آموزشـــی علمـــی کاربـــردی اســـتان در 
ــه در  ــکاتی کـ ــت و مشـ ــوزی اسـ ــه مهارت آمـ عرصـ

ـــدارد. ـــود ن ـــا وج ـــت اینج ـــز اس ـــر مراک دیگ
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــینی ریی ـــا حس ـــید غامرض س
ایـــام نیـــز اظهـــار کـــرد: دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی 
ــایر  بـــه دنبـــال احـــداث مجموعـــه ای متفـــاوت از سـ
ــی  ــاس کمبودهایـ ــر اسـ ــه بـ ــت بلکـ ــگاه ها نیسـ دانشـ
ــدازی  ــال راه انـ ــه دنبـ ــود دارد بـ ــه وجـ ــه در جامعـ کـ

ــت. ــغل اسـ ــاد شـ ــی و ایجـ ــته های مهارتـ رشـ
وی افـــزود: جهاددانشـــگاهی واحـــد ایـــام بـــا 
ــی  ــتاب دهـ ــوآوری و شـ ــز نـ ــن مرکـ ــدازی اولیـ راه انـ
جوانـــان در اســـتان و حمایـــت و پـــرورش ایده هـــا در 
جهـــت ایجـــاد شـــغل های نوظهـــور، راه انـــدازی مرکـــز 
ــاورزی،  ــوالت کشـ ــی و محصـ ــان دارویـ ــد گیاهـ رشـ
ـــرای  ـــبی ب ـــای مناس ـــوآوری ظرفیت ه ـــاق و ن ـــه خ خان
ـــمت  ـــه س ـــا ب ـــت آن ه ـــان و هدای ـــتغال فارغ التحصی اش

دارد. دانش بنیـــان  شـــرکت های 

■■■

استخراج برش عملیاتی طرح 
جامع آلودگی هوای اراک توسط 

جهاددانشگاهی
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی، ۸ 
آبان:فرمانـــدار اراک گفـــت: بـــرش عملیاتـــی از طـــرح 
ـــوی  ـــهر اراک از س ـــوای ش ـــی ه ـــش آلودگ ـــع کاه جام
ــا  ــات بـ ــا جلسـ ــود تـ ــتخراج شـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ

محوریـــت ایـــن بـــرش پیگیـــری شـــود.
امیـــر هـــادی فرمانـــدار اراک در جریـــان بازدیـــد از 
آزمایشـــگاه معتمـــد محیـــط زیســـت جهاددانشـــگاهی 
ــی  ــگاهی و خدماتـ ــرد: جهاددانشـ ــار کـ ــتان، اظهـ اسـ
کـــه ارائـــه می دهـــد بایـــد در ســـطح اســـتان به ویـــژه 

شهرســـتان ها بـــه عمـــوم شناســـانده شـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه نـــگاه بـــه طرح هـــای 
ــبب  ــن سـ ــه همیـ ــده و بـ ــادی شـ ــی، اقتصـ مطالعاتـ
ــی  ــرش عملیاتـ ــزود: بـ ــد، افـ ــی ندارنـ ــی کاملـ خروجـ
از طـــرح جامـــع کاهـــش آلودگـــی هـــوای شـــهر اراک 
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ــا  ــات بـ ــتخراج و جلسـ ــگاهی اسـ ــوی جهاددانشـ از سـ
محوریـــت ایـــن بـــرش پیگیـــری شـــود.

ـــد  ـــگاهی بتوان ـــر جهاددانش ـــرد: اگ ـــد ک ـــادی تاکی ه
ایـــن مهـــم را انجـــام دهـــد قطعـــاً مـــا نیـــز در کنـــار 

ـــود. ـــم ب ـــاد خواهی ـــن نه ای
رییـــس  زاده  غفـــاری  علی اصغـــر  دکتـــر 
ــاره و  ــا اشـ ــز بـ ــتان مرکـــزی نیـ جهاددانشـــگاهی اسـ
ــام  ــگاهی در تمـ ــای جهاددانشـ ــر ظرفیت هـ ــد بـ تاکیـ
ـــن  ـــود چندی ـــه وج ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــا بی حوزه ه
آزمایشـــگاه معتمـــد محیـــط زیســـت در ســـطح 
ـــه برآینـــد صـــورت گرفتـــه،  ـــه ب ـــا بـــا توج اســـتان، ام
ـــرد  ـــگاهی عملک ـــت جهاددانش ـــط زیس ـــگاه محی آزمایش
بســـیار خوبـــی داشـــته به طوری کـــه نتیجـــه کار ایـــن 
آزمایشـــگاه قابل مقایســـه بـــا بقیـــه آزمایشـــگاه ها 

نیســـت.
ـــه را  ـــم مجموع ـــد داری ـــه قص ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــه  ـــگاهی در س ـــه داد: جهاددانش ـــم ادام ـــترده تر کنی گس
ـــت  ـــت و جمعی ـــط زیس ـــتان، محی ـــرطان پس ـــوزه س ح
ورود می کنـــد کـــه البتـــه خروجـــی مطلـــوب در ایـــن 
ـــئوالن  ـــوی مس ـــژه از س ـــت وی ـــد حمای ـــا نیازمن حوزه ه

ـــت. ـــتانی اس ـــتانی و شهرس اس

■■■
بیست و نهمین همایش ایمنی 

برگزار شد
ــان،  ــی اصفهـ ــگاهی صنعتـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
۸ آبـــان: بیســـت و نهمیـــن همایـــش ایمنـــی بـــا 
ـــران و  ـــور مدی ـــا حض ـــگ HSE ب ـــای فرهن ـــدف ارتق ه
ـــکاری  ـــا هم ـــان و ب ـــه ای اصفه ـــرق منطق ـــان ب کارشناس
کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی  و  آمـــوزش  معاونـــت 
ــروگاه  ــای نیـ ــالن همایش هـ ــان در سـ ــی اصفهـ صنعتـ

اصفهـــان برگـــزار شـــد.
ـــا  ـــید محمدرض ـــر س ـــش دکت ـــن همای ـــدای ای در ابت
نوحـــی معـــاون هماهنگـــی شـــرکت بـــرق منطقـــه ای 
ــش  ــه همایـ ــرد دبیرخانـ ــی از عملکـ ــان گزارشـ اصفهـ
ـــر  ـــخنان دکت ـــش س ـــه همای ـــه داد و در ادام ـــی ارائ ایمن
ـــی و اســـتاد  ـــی بالین ـــی دکتـــرای روانشناس اصغـــر آقای
تمـــام گـــروه روان شناســـی دانشـــگاه آزاد اصفهـــان در 
خصـــوص مســـائل روان شـــناختی ایمنـــی کار گفـــت: 
ــان  ــی انسـ ــاختار روانشناسـ ــت در سـ ــی و امنیـ ایمنـ
و در سلســـله مراتب نیازهـــای او بعـــد از نیازهـــای 
ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــای اساس ـــی از نیازه ـــک، یک فیزیولوژی
ـــا  ـــت شـــخص ب ـــر و امنی ـــم آســـایش خاط ـــن مه ـــود ای نب
ـــغلی،  ـــخصی، ش ـــی ش ـــده و در زندگ ـــه ش ـــکل مواج مش
اجتماعـــی و ســـامت جســـم و روان دچـــار مشـــکات 

عدیـــده ای خواهـــد شـــد.
ـــات  ـــام عضـــو هی ـــد ف ـــرج محم ـــه پروفســـور ای در ادام
ـــدرک  ـــدان دارای م ـــکی هم ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی دانش علم
 HSE ـــش ـــا گرای ـــت ب ـــط زیس ـــت محی ـــرای مدیری دکت
ـــات  ـــه در مج ـــش از ۱۰۰ مقال ـــاب و بی ـــف ۱۸ کت و مؤل
ـــی  ـــط کار و ایمن ـــت محی ـــوص بهداش ـــی در خص تخصص
ــگ  ــود فرهنـ ــوص بهبـ ــخنانی در خصـ ــه سـ ــا ارائـ بـ
ــاخص  ــزود: شـ ــازمان افـ ــعه سـ ــد توسـ ــی کلیـ ایمنـ
حـــوادث و شـــاخص اقتصـــادی کشـــورها رابطـــه 
ـــاخص  ـــه ش ـــورهایی ک ـــد و کش ـــم دارن ـــا ه ـــاداری ب معن
حـــوادث باالیـــی دارنـــد ازلحـــاظ شـــاخص اقتصـــادی 
ـــه از  ـــورهایی ک ـــس کش ـــتند و بالعک ـــن هس ـــیار پایی بس
لحـــاظ اقتصـــادی ســـرآمد دنیـــا هســـتند کشـــورهایی 
ـــم  ـــیار ک ـــوادث بس ـــاخص ح ـــاظ ش ـــه از لح ـــتند ک هس

حادثـــه و یـــا بـــدون حادثـــه بوده انـــد.

مرجعیت جهاددانشگاهی در کشور 
به اثبات رسیده است

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی، ۹ 
ـــتاندارد  ـــرکل اس ـــی مدی ـــر نظام ـــعید می ـــید س ـــان: س آب
ــگاه  ــد از آزمایشـ ــان بازدیـ ــزی در جریـ ــتان مرکـ اسـ
ــرد  ــگاهی، عملکـ ــت جهاددانشـ ــط زیسـ ــع محیـ جامـ
ـــی  ـــوب ارزیاب ـــور را خ ـــتان و کش ـــگاهی در اس جهاددانش
کـــرد و افـــزود: ایـــن نهـــاد در ابتـــدا فعالیتـــش را در 
حـــوزه آموزشـــی آغـــاز کـــرده و در ســـال های اخیـــر 
ـــش  ـــای پی ـــه مأموریت ه ـــه ب ـــا توج ـــری ب ـــات موث اقدام

رو انجـــام داده اســـت کـــه درخـــور تحســـین اســـت.
مرکـــز  فعالیت هـــای  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ــایر  ــی و سـ ــی، پژوهشـ ــای آموزشـ ــان، معاونت هـ درمـ
ــته  ــی داشـ ــد خوبـ ــگاهی رشـ ــای جهاددانشـ حوزه هـ
اســـت، عـــدم ورود ایـــن نهـــاد بـــه بروکراســـی اداری 
را یکـــی از محاســـن فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی 

عنـــوان کـــرد.
این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  نظامـــی  میـــر 
ورود  آن  در  جهاددانشـــگاهی  کـــه  مأموریت هایـــی 
ـــه  ـــاد را در کشـــور ب ـــن نه ـــت ای ـــرده اســـت مرجعی پیداک
ـــاخص  ـــای ش ـــزود: فعالیت ه ـــت، اف ـــانیده اس ـــات رس اثب
ــتان  ــرای اسـ ــه راه بـ ــد نقشـ ــگاهی می توانـ جهاددانشـ

ــد. ــزی باشـ مرکـ
ـــت  ـــام حمای ـــن اع ـــتان ضم ـــتاندارد اس ـــرکل اس مدی
خاطرنشـــان  جهاددانشـــگاهی،  فعالیت هـــای  از 
کـــرد: ایـــن اداره می توانـــد بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت 
ــن  ــه ایـ ــی بـ ــه، خدماتـ ــورت گرفتـ ــنجی های صـ سـ

مجموعـــه ارائـــه کنـــد.
رییـــس  زاده  غفـــاری  علی اصغـــر  دکتـــر 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــز در ادام ـــتان نی ـــگاهی اس جهاددانش
ظرفیت هـــای ایـــن نهـــاد در حوزه هـــای مختلـــف، 
افـــزود: آزمایشـــگاه محیـــط زیســـت جهاددانشـــگاهی 
به طوری کـــه  داشـــته  خوبـــی  بســـیار  عملکـــرد 
نتیجـــه کار ایـــن آزمایشـــگاه قابل مقایســـه بـــا ســـایر 

نیســـت. آزمایشـــگاه ها 

■■■

بازدید جانشین عقیدتی سیاسی 
ستاد آجا از سازمان قرآنی 

دانشگاهیان کشور

ـــور،  ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــی س ـــط عموم رواب
ـــس  ـــین ریی ـــدرو جانش ـــا تن ـــرهنگ حمیدرض ـــان: س ۹ آب
اداره عقیدتـــی ـ سیاســـی ســـتاد ارتـــش، فاطمـــه 
ــتاری  ــکده پرسـ ــرآن دانشـ ــئول دارالقـ ــفیعی مسـ شـ
ــی  ــرهنگ ابراهیمـ ــا، سـ ــتاد آجـ ــاغل سـ ــوان شـ و بانـ

رییـــس مرکـــز قـــرآن و عتـــرت ســـتاد آجـــا، علـــی 
شـــکوه مســـئول دارالقـــرآن دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی، 
ـــاه  ـــان م ـــان، ۹ آب ـــی دژب ـــئول قرآن ـــژاد مس ـــی ن پهلوان
از بخش هـــای مختلـــف ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان 

کشـــور و خبرگـــزاری ایکنـــا بازدیـــد کردنـــد.
ســـرهنگ تنـــدرو در ایـــن بازدیـــد کـــه از ســـوی 
محمدحســـین حســـنی رییـــس ســـازمان قرآنـــی 
ــی  ــا همراهـ ــل ایکنـ ــور و مدیرعامـ ــگاهیان کشـ دانشـ
می شـــد، در جریـــان تولیـــد خبـــر در بخش هـــای 
ـــت،  ـــرار گرف ـــل ق ـــی و بین المل ـــه فارس ـــف تحریری مختل
ـــترکی  ـــت مش ـــد نشس ـــن بازدی ـــه ای ـــن در ادام همچنی

برگـــزار شـــد.
انعقـــاد تفاهم نامـــه بـــرای دوره تربیـــت مربـــی 
ــا،  ــتاد آجـ ــان سـ ــجویان و کارکنـ ــژه دانشـ ــرآن ویـ قـ
ــظ  ــی حفـ ــای تخصصـ ــزاری کاس هـ ــه برگـ تفاهم نامـ
ـــر  ـــه بهت ـــر چ ـــزاری ه ـــت برگ ـــتیبانی و حمای ـــرآن، پش ق
ـــا  ـــتاد آج ـــه س ـــور و وظیف ـــان پای ـــرآن کارکن ـــابقات ق مس
و برگـــزاری دوره هـــای خبرنویســـی ویـــژه دانشـــجویان 
دانشـــگاه های ســـتاد از جملـــه مـــوارد مطـــرح شـــده 

در ایـــن جلســـه بـــود.
ـــتودیو  ـــور در اس ـــا حض ـــدرو ب ـــرهنگ تن ـــن س همچنی
ـــت  ـــاره مأموری ـــا درب ـــگار ایکن ـــؤاالت خبرن ـــه س ـــن ب مبی
و وظایـــف اداره عقیدتـــی ـ سیاســـی ســـتاد آجـــا، 
جایـــگاه فعالیت هـــای قرآنـــی، اصـــول پرداختـــن بـــه 
امـــر قـــرآن در ســـازمان های نظامـــی ماننـــد ارتـــش، 
ـــان  ـــان کارکن ـــی می ـــگ قرآن ـــج فرهن ـــه تروی ـــام ب اهتم
ــژه  ــویقی به ویـ ــای تشـ ــاد زمینه هـ ــا و ایجـ و خانواده هـ

ـــخ داد. ـــه و ... پاس ـــان وظیف ـــرای کارکن ب
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برگزاری سومین سلسله 
نشست گردشگری سامت در 
جهاددانشگاهی علوم پزشکی 

شهید بهشتی
ــکی  ــوم پزشـ ــگاهی علـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــت  ـــم انداز صنع ـــت چش ـــان: نشس ـــتی، 10 آب ـــهید بهش ش
اســـتانداردهای  بررســـی ضعـــف  بـــا  گردشـــگری 
گردشـــگری ســـامت، بـــه همـــت معاونـــت فرهنگـــی 
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی 
برگـــزار شـــد و تأثیـــر ارتباطـــات ضعیـــف خارجـــی در 
جـــذب بیمـــاران خارجـــی و فعالیـــت غیراســـتاندارد و 
بی ضابطـــه برخـــی بیمارســـتان ها در ایـــن حـــوزه، بـــه 

بحـــث گذاشـــته شـــد.
سومیـــن نشســـت چشـــم انداز صنعـــت گردشـــگری 
بـــا موضـــوع اســـتانداردهای خدمـــات گردشـــگری 
ـــی  ـــت فرهنگ ـــت معاون ـــه هم ـــه ب ـــران ک ـــامت در ای س
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی 
بـــا حضـــور ســـعید هاشـــمی ـ عضـــو هیـــأت علمـــی 
ــال  ــتی و فعـ ــهید بهشـ ــکی شـ ــوم پزشـ ــگاه علـ دانشـ
در حـــوزه گردشـــگری ســـامت، بهـــار بیشـــمی 
عضـــو هیـــأت علمـــی پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی و 
گردشـــگری ایـــران و محمدباقـــر منتظـــری، مشـــاور و 
ارزیـــاب در حـــوزه اســـتانداردهای کیفیـــت خدمـــات 
ـــهید  ـــگاه ش ـــماره 2 دانش ـــاختمان ش ـــگری در س گردش
بهشـــتی برگـــزار شـــد و دربـــاره مباحثـــی از جملـــه 
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ـــه  ـــا در جامع ـــدن آن ه ـــرا نش ـــتانداردها و اج ـــتن اس داش
ـــد. ـــث ش ـــی بح ـــتانداردهای ترجیح ـــن اس ـــزوم تدوی و ل

۱۶2 بیمارســـتان مجـــوز پذیـــرش بیمـــار خارجـــی 
ـــد ـــگری می کنن ـــتان کار گردش ـــا ۴۰۰ بیمارس ـــد ام دارن

ــار بیشـــمی عضـــو هیـــأت علمـــی پژوهشـــگاه  بهـ
ــه  ــا ارائـ ــران ـ بـ ــگری ایـ ــی و گردشـ ــراث فرهنگـ میـ
تعریفـــی از گردشـــگری ســـامت و اقداماتـــی کـــه 
ـــگری  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــوی وزارت می ـــون از س تاکن
ــرد:  ــار کـ ــت، اظهـ ــده اسـ ــام شـ ــتی انجـ و صنایع دسـ
در ایـــران ۱۶2 بیمارســـتان مجـــوز پذیـــرش بیمـــاران 
 ۴۰۰ حالـــی  در  دارنـــد،     )IPD( بین المللـــی 
بیمارســـتان در سراســـر ایـــران کار گردشـــگری انجـــام 
می دهنـــد کـــه نیمـــی از آن هـــا خوشـــبختانه یـــا 

متاســـفانه در شـــهر تهـــران متمرکزشـــده اند.
ــتان ها  ــرد: وقتـــی بیمارسـ ــان کـ وی همچنیـــن بیـ
ـــد،  ـــش رون ـــدن پی ـــتان ش ـــل ـ بیمارس ـــمت هت ـــه س ب
ـــان  ـــود را نش ـــتری خ ـــای بیش ـــا ضابطه ه ـــتانداردها ب اس
ـــه  ـــی ب ـــور کارگروه ـــن منظ ـــه همی ـــراً ب ـــد. اخی می دهن
ـــه  ـــا ضابط ـــد ت ـــکیل ش ـــتان ها تش ـــل ـ بیمارس ـــام هت ن
ســـاخت هتـــل، آمـــوزش هتـــل داران و ... نیـــز ایجـــاد 

ـــود. ش
صـــدور  بـــرای  این کـــه  بیـــان  بـــا  بیشـــمی 
ســـامت  گردشـــگری  حرفـــه ای  گواهی نامـــه 
یـــک شـــیوه نامه وجـــود دارد، اظهـــار کـــرد: ایـــن 
ــت،  ــده اسـ ــادی تدوین شـ ــداف زیـ ــا اهـ ــیوه نامه بـ شـ
ـــالم،  ـــت س ـــرای رقاب ـــب ب ـــتر مناس ـــاد بس ـــه ایج از جمل
ایجـــاد انگیـــزه و تشـــویق بـــرای ســـرمایه گذاران و 
ـــتفاده  ـــر، اس ـــت باالت ـــا کیفی ـــات ب ـــدگان خدم ارایه دهن
از تـــوان کارشناســـی و قابلیت هـــای بخـــش خصوصـــی 
و همچنیـــن ایجـــاد وحـــدت رویـــه و پنجـــره واحـــد 

اســـت تـــا کارهـــا در یـــک ســـامانه انجـــام شـــود.
ـــد  ـــکی نبای ـــگری در پزش ـــات گردش ـــه خدم ـــگاه ب ن

بـــرای انتقـــاد و مچ گیـــری باشـــد
ــگاه  ــات علمـــی دانشـ ــو هیـ ــعید هاشـــمی عضـ سـ
علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی نیـــز بـــه موضـــوع 
ـــرای  ـــوزه ب ـــن ح ـــتانداردهای ای ـــم و اس ـــکال توریس مدی
ـــاران  ـــت: بیم ـــان پرداخـــت و گف ـــدف درم ـــا ه ـــاران ب بیم
ـــی  ـــه را ط ـــه مرحل ـــات س ـــت خدم ـــرای دریاف ـــی ب خارج
ــرد،  ــفر فـ ــل از سـ ــای قبـ ــک فرایندهـ ــد؛ یـ می کننـ
فرایندهـــای بعـــد از ســـفر و قبـــل از شـــروع درمـــان 
و مرحلـــه ســـوم فرایندهـــای حیـــن درمـــان و بعـــد از 

درمـــان بایـــد انجـــام شـــود.
ــی  ــتاندارد، یعنـ ــه اسـ ــان این کـ ــا بیـ ــمی بـ هاشـ
ـــوزه ای  ـــر ح ـــت در ه ـــه خدم ـــرای ارائ ـــار ب ـــل معی حداق
کـــه اگـــر یـــک مجموعـــه حداقل هـــا را داشـــت، 
ـــس از  ـــزود: پ ـــروع کار داد، اف ـــوز ش ـــه آن مج ـــوان ب بت
ــاز بـــه رتبه بنـــدی مجموعه هـــا  ــازی نیـ استانداردسـ
ـــه  ـــردی ک ـــا ف ـــود دارد؛ ت ـــتانداردها وج ـــاس اس ـــر اس ب
ـــت  ـــرای دریاف ـــرکتی را ب ـــا ش ـــتان ی ـــد بیمارس می خواه
خدمـــات گردشـــگری ســـامت انتخـــاب کنـــد، آزادی 
ــی  ــاً کسـ ــد. طبیعتـ ــته باشـ ــتری داشـ ــاب بیشـ انتخـ
ــرده  ــتاندارهای ســـخت گیرانه تر را رعایـــت کـ ــه اسـ کـ
ازای  ایـــده آل و مناســـب تری در  اســـت، شـــرایط 
ــد  ــات خواهـ ــه خدمـ ــرای ارائـ ــر، بـ ــای باالتـ هزینه هـ

داشـــت.
ارائـــه خدمـــات  اظهـــار کـــرد:  وی همچنیـــن 
ـــاز  ـــور آغ ـــل کش ـــد از داخ ـــدا بای ـــازی، ابت ـــی مج درمان
شـــود و ســـپس در ســـطح بین المللـــی اجـــرا شـــود. 
ـــگاه  ـــد ن ـــگری بای ـــات گردش ـــه خدم ـــگاه ب ـــن ن همچنی
ـــاد  ـــرای انتق ـــی ب ـــاً ارزیاب ـــه صرف ـــد، ن ـــه باش حمایت گران
ـــا  ـــات ب ـــه خدم ـــرای ارائ ـــی ب ـــه ارزیاب ـــری، بلک و مچ گی

کیفیـــت بهتـــر.

»هتل بیمارستان« ها ضابطه ندارند
ایـن نشسـت محمدباقـر منتظـری مشـاور  ادامـه  در 
خدمـات  کیفیـت  اسـتانداردهای  حـوزه  در  ارزیـاب  و 
گردشـگری بـه موضـوع اسـتاندارد و ضوابـط تاسیسـات 
اقامتـی و پذیرایـی پرداخـت و گفـت: در حـوزه کیفیـت 
فنـی  بـاب  از  خدمـات،  و  تجهیـزات  بـاب  از  خدمـات 
مهندسـی یـا در واقـع سـاختار فیزیکـی و تنـوع،   از بـاب 
نیـروی  همچنیـن  و  خدمـت  ارائـه  بهداشـت  و  ایمنـی 

اسـت. موجـود  انسـانی ضوابطـی 
منتظـری بـا بیـان این کـه در حـوزه ارزیابـی کیفیـت 
خدمـات و درجه بنـدی آن هـا در آژانس هـای مسـافرتی 
هیـچ ضابطـه ای وجـود نـدارد، افـزود: تنها یـک ضابطه با 
عنـوان هتـل - بیمارسـتان وجـود داشـت کـه در کمیتـه 
تدویـن ضوابـط بـا تضادهایـی مواجـه شـدیم و متاسـفانه 
بـه نتیجـه نرسـیدیم و مـا نتوانسـتیم در این بـاره ضابطـه 

کنیم. تعییـن 
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بهره مندی بیش از 3 هزار نفر از 
خدمات آموزشی جهاددانشگاهی 

خراسان جنوبی
 11 جنوبـی،  خراسـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
از  جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت  آبـان: 
آموزشـی  از خدمـات  نفـر  از ۳ هـزار  بیـش  بهره منـدی 
جهاددانشـگاهی اسـتان از ابتدای امسـال تاکنون خبر داد.

دکتـر مهـدی ابراهیمی از بهره مندی بیش از سـه هزار 
نفـر از خدمات آموزشـی جهاددانشـگاهی در سـال جاری 
تاکنـون خبـر داد و افـزود: ایـن نهاد با برگـزاری دوره های 
تخصصـی و آمـوزش ضمـن خدمت کارکنان دسـتگاه های 
اجرایی اسـتان، عـاوه بر تربیت نیروی انسـانی متخصص، 
متعهـد و توانمنـد، زمینـه مهـارت افزایی را بـرای ورود به 

کسـب وکار فراهـم می کند.
ــوان  ــش از 5۰ عنـ ــه بیـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
دوره آموزشـــی عمومـــی و تخصصـــی از ابتـــدای ســـال 
ـــای  ـــه داد: آموزش ه ـــت، ادام ـــده اس ـــزار ش ـــون برگ تاکن
ـــه  ـــی ارائ ـــز آموزش ـــگاهی در مراک ـــدت جهاددانش کوتاه م
می شـــود کـــه در گروه هـــای زبان هـــای خارجـــی، 
ــاورزی و  ــر، کشـ ــانی، هنـ ــوم انسـ ــی، علـ فنی-مهندسـ

پزشـــکی، اســـت.
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی 
بلندمـــدت  آموزشـــی  خدمـــات  خصـــوص  در 
ــز  ــرد: مرکـ ــان کـ ــز بیـ ــتان نیـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
علمی-کاربـــردی جهاددانشـــگاهی بـــا 2۱ کـــد رشـــته 
ـــات  ـــه خدم ـــه ارائ ـــی ب ـــی و کارشناس ـــع کاردان در مقاط
ــه و  ــجویان پرداختـ ــرای دانشـ ــدت بـ ــی بلندمـ آموزشـ
تـــاش مـــا بـــر ایـــن اســـت کـــه رشـــته هایی کـــه در 
ـــا  ـــه آن ه ـــود ب ـــهر خ ـــتان و ش ـــژه در اس ـــه و به وی جامع
ــه  ــی بـ ــردی و عملیاتـ ــورت کاربـ ــم، به صـ ــاز داریـ نیـ
دانشـــجویان ارائـــه دهیـــم تـــا بعـــد از فارغ التحصیلـــی 

بتواننـــد بـــه نیازهـــای جامعـــه پاســـخ دهنـــد.
ــوز  ــتا مجـ ــن راسـ ــه داد: در همیـ ــی ادامـ ابراهیمـ
ـــوالت  ـــا محص ـــط ب ـــک درس مرتب ـــای ت ـــزاری دوره ه برگ
اســـتراتژیک اســـتان بـــرای دو محصـــول عنـــاب و 
زرشـــک اخذشـــده اســـت و شـــرکت کنندگان در ایـــن 
دوره هـــا بـــرای ورود بـــه بـــازار تخصصـــی مرتبـــط بـــا 

ــوند. ــوزش داده می شـ ــده آمـ ــه شـ ــن ارائـ عناویـ

ــی  ــای تخصصـ ــه دوره هـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
جهاددانشـــگاهی بـــا هـــدف اشـــتغال زایی برگـــزار 
ـــای  ـــن دوره ه ـــدن ای ـــا گذران ـــد: ب ـــادآور ش ـــود، ی می ش
آموزشـــی، دانشـــجویان و فراگیـــران می تواننـــد بـــرای 
خـــود کســـب وکاری راه انـــدازی کـــرده و بـــه ســـمت 

کارآفرینـــی حرکـــت کننـــد.

■■■

خدمات بانکداری الکترونیک 
مشاغل بانکی را متحول می کند

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 11 آبـــان: مهنـــدس 
ــانی  ــرمایه انسـ ــر سـ ــژاد مدیـ ــب نـ ــد طهماسـ مجیـ
بانـــک شـــهر و کارشـــناس ارشـــد مدیریـــت فنـــاوری 
در  و صنعـــت  علـــم  دانشـــگاه  از  فارغ التحصیـــل  و 
ـــوالت  ـــیر تح ـــی س ـــه بررس ـــی ب ـــت تخصص ـــن نشس ای
ـــام  ـــال نظ ـــته و ح ـــاغل گذش ـــز مش ـــات و نی ـــه خدم ارائ
ــاغل  ــیاری از مشـ ــت: بسـ ــت و گفـ ــداری پرداخـ بانکـ
گذشـــته و حـــال بانکـــداری دچـــار تغییـــرات شـــده و 
ـــام  ـــز نظ ـــاغل و نی ـــتری در مش ـــوالت بیش ـــده تح در آین

بانکـــداری شـــاهد خواهیـــم بـــود.
ـــال های  ـــه و س ـــه در ده ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــا  ـــنتی و ب ـــکل س ـــه ش ـــات ب ـــیاری از خدم ـــته بس گذش
ــا  ــی بانک هـ ــای طوالنـ ــتریان در صف هـ ــور مشـ حضـ
ارائـــه می شـــود، گفـــت: ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
ــر  ــتیم و بـ ــاهد نیسـ ــرایطی را شـ ــن شـ ــروزه چنیـ امـ
اســـاس بررســـی ها ۸۱ درصـــد مـــردم از خدمـــات 

ــد. ــتفاده می کننـ ــی اسـ ــداری الکترونیکـ بانکـ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــهر ب ـــک ش ـــانی بان ـــرمایه انس ـــر س مدی
ـــی  ـــعب فیزیک ـــذف ش ـــاهد ح ـــر ش ـــال حاض ـــه در ح اینک
ـــده  ـــال آین ـــا ۱5 س ـــی ۱۰ ت ـــت: ط ـــتیم گف ـــی هس بانک
ـــتیم و  ـــی هس ـــی بانک ـــعبه های فیزیک ـــذف ش ـــاهد ح ش
ـــد  ـــی خواه ـــعبات فیزیک ـــن ش ـــی جایگزی ـــات موبایل خدم

ـــد. ش
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شـــغل های رایـــج 
ـــعبه،  ـــس ش ـــی، رئی ـــور بانک ـــدی ام ـــل متص ـــی مث کنون
تحویلـــدار،  اعتبـــاری،  و  اداری  مالـــی،  کارشـــناس 
برنامه نویـــس، بـــازرس، حســـابرس، نگهبـــان، راننـــده، 
ــاغل  ــت: در مشـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــر و … اشـ معامله گـ
آینـــده حـــوزه بانکـــی شـــاهد حـــذف پـــول فیزیکـــی، 
اســـتفاده از داده کاوی، گســـترش خدمـــات بانکـــی 
ــی  ــی مبتنـ ــات بانکـ ــترش خدمـ ــتر وب و گسـ در بسـ
ــام  ــن نظـ ــود و در ایـ ــم بـ ــراه خواهیـ ــن همـ ــر تلفـ بـ
ـــاک  ـــز ارز، ب ـــی، رم ـــوش مصنوع ـــتفاده از ه ـــی اس بانک
چیـــن و نرم افزارهـــای مختلـــف مبتنـــی بـــر فنـــاوری 
اطاعـــات و مهارت هـــای فناورانـــه و نیـــز مشـــاغل 
مبتنـــی بـــر برنامه نویســـی، بازاریابـــی، تحلیل گـــر 
کارشـــناس  اپلیکیشـــن،  توســـعه دهنده  مشـــتری، 
ـــای  ـــوا در فض ـــد محت ـــناس تولی ـــال، کارش ـــول دیجیت پ
مجـــازی، تحلیل گـــر اعتبـــاری، کارشـــناس بـــاک 

چیـــن و … حـــرف اول را می زنـــد.

■■■

دانش آموختگان دانشگاهی کمک 
مالی دریافت می کنند

روابـط عمومـی پارک علـم و فنـاوری البرز جهاددانشـگاهی، 
1۲ آبـان: رییس پـارک علم و فناوری البرز جهاددانشـگاهی 
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در جریـان بازدیـد دکتـر عبداهلل بیـان مدیـرکل مخابرات 
البـرز ضمـن تشـریح برخـی از برنامه های در دسـت اقدام 
ایـن پـارک گفـت: در قالـب طرحـی کـه تحـت عنـوان 
دسـتیار فنـاوری در دسـت اجـرا داریـم دانش آموختـگان 
مشـارکت کننده در ایـن طـرح ضمـن کسـب تجربـه در 
محیـط واقعـی کار تا سـه میلیـون تومان حقـوق و کمک 

مالـی دریافـت می کننـد.
عباسـی  مهـدی  مهنـدس  نشسـت  ایـن  حاشـیه  در 
تصریـح کرد: در راسـتای بهبود توانمندی دانشـجویان در 
حـوزه مهارت هـای مرتبـط با کسـب وکار و توسـعه فردی، 
طـرح دسـتیار فنـاوری با حمایـت وزارت علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری در پارک هـای علـم و فنـاوری سراسـر کشـور 

اجـرا می شـود.
در  دانش آموختـگان  و  دانشـجویان  افـزود:  وی 
قالـب ایـن طـرح بـه ترتیـب بـرای مقاطـع کارشناسـی 
دکتـری  و  میلیـون  دو  ارشـد  کارشناسـی  یک میلیـون، 
سـه میلیـون حمایـت دریافـت می کننـد، ضمـن ایـن که 
بـا شـرایط در کنـار هـم بـدون ایـده پـردازی و هم افزایی 
دانـش  تیمـی،  کار  کارآفرینـی،  بـا  مرتبـط  مهارت هـای 
را  نـوآوری  و  فنـاوری  عرصـه  در  پیشـگامی  و  تجـاری 
می تواننـد آمـوزش ببیننـد. طـرح حاضـر تحـت عنـوان 
»طـرح دسـتیار فنـاوری« بـا راهبـری و هدایـت دو نهـاد 
اسـتان  هـر  در  فنـاوری  و  علـم  پارک هـای  و  دانشـگاه 

اسـت. برنامه ریزی شـده 
مهنـدس عباسـی افـزود: ایـن طرح بـر اسـاس هدایت 
اسـتفاده  راسـتای  در  دانشـجویان  آموزه هـای  هدفمنـد 
شـکل گیری  جهـت  عملـی  تجربـه  کسـب  و  کاربـردی 
ایجـاد  و  کارآفریـن  و  پاسـخگو  جامعه محـور،  دانشـگاه 
القـای تفکـر آمـوزش  انگیـزه و حـس امیـد و نشـاط و 
پویـا در دانشـجویان و بـا هـدف تربیـت نیـروی متخصص 

اسـت. برنامه ریزی شـده  و  تنظیـم 
همـراه  هیـات  و  البـرز  منطقـه  مخابـرات  مدیـرکل 
به ویـژه  مختلـف  بخش هـای  از  بازدیـد  ضمـن  نیـز 
زیرسـاخت های مخابراتـی و فناوری اطاعـات و ارتباطات 
پـارک  و  جهاددانشـگاهی  شـهدای  تحقیقاتـی  مجتمـع 
علـم و فنـاوری البـرز گفـت: در سـالی کـه بنـام تولیـد، 
تـاش  شـده  نام گـذاری  آفریـن  اشـتغال  و  دانش بنیـان 
می کنیـم از ایـن حـوزه در مجموعـه اقتصـاد دانش بنیـان 
به ویـژه دانشـگاه ها و پارک هـای علـم و فنـاوری حمایـت 

. کنیم

■■■

همکاری جامع پژوهشکده علوم 
بهداشتی و مرکز ملی تحقیقات 

بیمه سامت
روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی 
جهاددانشـــگاهی، 10 آبـــان: نشســـت مشـــترک روســـا و 
ـــا  ـــامت ب ـــه س ـــات بیم ـــی تحقیق ـــز مل ـــکاران مرک هم
ـــگاهی  ـــتی جهاددانش ـــوم بهداش ـــکده عل ـــای پژوهش اعض

ــد. ــزار شـ ــتی برگـ ــوم بهداشـ ــکده علـ در پژوهشـ
توســـعه  هـــدف  بـــا  کـــه  نشســـت  ایـــن  در 
همکاری هـــای علمـــی و پژوهشـــی و بـــا حضـــور 
ــی  ــز ملـ ــس مرکـ ــاه رییـ ــت پنـ ــد عفـ ــر محمـ دکتـ
تحقیقـــات بیمـــه ســـامت و دکتـــر علـــی منتظـــری 
ـــگاهی  ـــتی جهاددانش ـــوم بهداش ـــکده عل ـــس پژوهش ریی
ــی  ــات علمـ ــای هیـ ــان و اعضـ ــی از کارشناسـ و جمعـ
هـــر دو مرکـــز تشـــکیل شـــد، زمینه هـــای مشـــترک 
ـــت. ـــرار گرف ـــر ق ـــادل نظ ـــی و تب ـــورد بررس ـــکاری م هم

ســـازمان بیمـــه ســـامت یکـــی از بزرگ تریـــن 
حـــوزه  پایـــه ای  بیمـــه  خدمـــات  ارایه دهنـــدگان 
ســـامت بـــه بیـــش از نیمـــی از جمعیـــت کشـــور و 
ــایر  ــتاییان و عشـ ــت روسـ ــده ای از جمعیـ ــش عمـ بخـ
ـــامت  ـــه س ـــات بیم ـــی تحقیق ـــز مل ـــت. مرک ـــور اس کش
بـــا داشـــتن گروه هـــای پژوهشـــی اقتصـــاد ســـامت، 
ــت گذاری و  ــامت و سیاسـ ــه سـ ــی در بیمـ آینده پژوهـ
مدیریـــت بیمـــه ســـامت تـــاش می کنـــد در زمینـــه 
ــات  ــی خدمـ ــش اثربخشـ ــردن و افزایـ ــر کـ هدفمندتـ

بیمـــه ســـامت در کشـــور گام بـــردارد.
در ایـــن جلســـه بســـیاری از حوزه هـــای همـــکاری 
ـــت و  ـــرار گرف ـــر ق ـــادل نظ ـــث و تب ـــورد بح ـــترک م مش
فرآیندهایـــی جهـــت ایـــن همکاری هـــا طراحـــی شـــد.

اجرای طرح مدرسه ملی مهارت 
در ایام

ـــگاهی ایـــام، ۱۶ آبـــان:  ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
رییـــس جهاددانشـــگاهی ایـــام از اجـــرای طـــرح 
مدرســـه ملـــی مهـــارت بـــرای آینـــده مشـــاغل و 

ــر داد. ــتان خبـ ــن اسـ ــده در ایـ ــاغل آینـ مشـ
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــینی ریی ـــا حس ـــید غامرض س
ـــا اعـــام ایـــن خبـــر اظهـــار کـــرد: طـــرح مدرســـه  ایـــام ب
ـــده  ـــاغل آین ـــاغل و مش ـــده مش ـــرای آین ـــارت ب ـــی مه مل
ـــای  ـــا نیازه ـــو ب ـــان، همس ـــازی جوان ـــدف توانمندس ـــا ه ب
ــرا  ــام اجـ ــتان ایـ ــازار کار در اسـ ــده بـ ــال و آینـ حـ

می شـــود.
کارآفرینـــی  و  آمـــوزش  معاونـــت  گفـــت:  وی 
تحقـــق  بـــه  کمـــک  به منظـــور  جهاددانشـــگاهی 
ــه و  ــای مختلـــف جامعـ ــن حوزه هـ ــر بیـ ــاط مؤثـ ارتبـ
ـــر  ـــش تأثی ـــد و پای ـــتای رص ـــی و در راس ـــز آموزش مراک
ــاغل  ــاغل و مشـ ــده مشـ ــر آینـ ــن بـ ــای نویـ فناوری هـ
ــارت  ــی مهـ ــه ملـ ــاد مدرسـ ــه ایجـ ــدام بـ ــده اقـ آینـ
و  درون  ظرفیت هـــای  کلیـــه  از  بهره منـــدی  بـــا 

اســـت. نمـــوده  برون ســـازمانی 
عضـــو هیـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی بـــا تاکیـــد 
به ویـــژه  جوانـــان  توانمندســـازی  اهمیـــت  بـــر 
فارغ التحصیـــان و دانشـــجویان بـــرای ورود بـــه بـــازار 
کار و رفـــع نیازهـــای کشـــور و همچنیـــن توســـعه 
ـــه  ـــرح در 7 خوش ـــن ط ـــزود: ای ـــان اف ـــاد دانش بنی اقتص
ـــروش،  ـــت"، "ف ـــاد مراقب ـــبز"، "اقتص ـــغلی "اقتصـــاد س ش
ـــردم و  ـــوالت"، "م ـــعه محص ـــوا"، "توس ـــی و محت بازاریاب
ـــا و  ـــری" و "داده ه ـــش اب ـــی و رایان ـــگ"، "مهندس فرهن

ــت. ــده اسـ ــیم بندی شـ ــی" تقسـ ــوش مصنوعـ هـ
ـــرای  ـــرد: ب ـــح ک ـــام تصری ـــگاهی ای ـــس جهاددانش ریی
تحقـــق اهـــداف در ایـــن طـــرح نیـــاز بـــه هم افزایـــی، 
ــتگاه های  ــا، دسـ ــه نهادهـ ــارکت همـ ــکاری و مشـ همـ
ـــمندان  ـــی، اندیش ـــوزش عال ـــز آم ـــط، مراک ـــی مرتب اجرای

ــت. ــران اسـ و صاحب نظـ

■■■

تقویت همکاری های مشترک 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز و 

جهاددانشگاهی فارس
ــان:  ــارس، 1۶ آبـ ــگاهی فـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــیراز، جهاددانشـــگاهی 
ـــبت  ـــت و نس ـــه دانس ـــاد گون ـــای جه ـــادآور فعالیت ه را ی

بـــه تقویـــت همکاری هـــای مشـــترک در زمینـــه 
ـــارس  ـــه در ف ـــن مجموع ـــا ای ـــی ب ـــداف علم ـــبرد اه پیش

اعـــام آمادگـــی کـــرد.
ـــین  ـــا امیرحس ـــت ب ـــینی در نشس ـــد حس ـــید وحی س
ــاش  ــارس تـ ــگاهی فـ ــس جهاددانشـ ــتقال رییـ اسـ
ــز  ــاد مرکـ ــدازی و ایجـ ــرای راه انـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
ــای  ــرای برنامه هـ ــتای اجـ ــاروری در راسـ ــان نابـ درمـ
ـــن  ـــته ای ـــوب و شایس ـــات خ ـــت را از اقدام ـــی جمعی جوان

مجموعـــه برشـــمرد.
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی فـــارس نیـــز در ایـــن 
نشســـت، بـــا ارائـــه گزارشـــی از اقدامـــات، فعالیت هـــا 
ـــینه  ـــه پیش ـــاره ب ـــه و اش ـــن مجموع ـــتاوردهای ای و دس
جهاددانشـــگاهی در زمینه هـــای مختلـــف علمـــی، 
ـــرد  ـــالت و رویک ـــت: رس ـــی گف ـــی و پژوهش ـــی، فن آموزش
مهـــم جهاددانشـــگاهی، خدمـــت بـــه مـــردم به ویـــژه 
قشـــر کمتـــر برخـــوردار اســـت و اعتمـــاد مـــردم 
و جامعـــه بـــه جهاددانشـــگاهی از افتخـــارات ایـــن 

مجموعـــه ایـــن اســـت.
ــت  ــر تقویـ ــد بـ ــا تاکیـ ــتقال بـ ــین اسـ امیرحسـ
مجموعـــه  بیـــن  دوجانبـــه  همکاری هـــای 
ـــات  ـــکی و خدم ـــوم پزش ـــگاه عل ـــگاهی و دانش جهاددانش
ــف،  ــای مختلـ ــیراز در حوزه هـ ــی شـ ــتی درمانـ بهداشـ
ارتبـــاط بیـــن جامعـــه دانشـــگاهی و صنعـــت را از 
ــن دو  ــترک بیـ ــکاری مشـ ــای همـ ــن محورهـ مهم تریـ

ــد. ــتان خوانـ ــزرگ اسـ ــه بـ مجموعـ

■■■

استفاده مطلوب جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی و بسیج 

دانشجویی استان از ظرفیت های 
یکدیگر

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
ــر  ــی فـ ــر فاتحـ ــدس علی اصغـ ــان: مهنـ ــرقی، 1۶ آبـ شـ
در  اســـتان،  سرپرســـت ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ـــیج  ـــی بس ـــورای علم ـــای ش ـــئول و اعض ـــا مس ـــت ب نشس
دانشـــجویی اســـتان، ضمـــن تشـــریح فعالیت هـــای 
حوزه هـــای  در  اســـتان  جهاددانشـــگاهی  مختلـــف 
مختلـــف پزشـــکی، پژوهشـــی، آموزشـــی و فرهنگـــی 
تاکیـــد کـــرد: جهاددانشـــگاهی آمـــاده همـــکاری بـــا 
همـــه ســـازمان ها در حوزه هـــای مختلـــف اســـت.

وی بـــا اشـــاره بـــه فعالیت هـــای ایـــن نهـــاد 
افـــزود:  رســـانه ای  و  فرهنگـــی  حوزه هـــای  در 
جهاددانشـــگاهی بـــا راه انـــدازی و تعریـــف مراکـــز 
ــش  ــته نقـ ــای گذشـ ــانه ای در دهه هـ ــی و رسـ فرهنگـ
خـــود را به عنـــوان یک نهـــاد فرهنگـــی به خوبـــی ایفـــا 
ـــه دارد  ـــن زمین ـــی در ای ـــیار خوب ـــت بس ـــرده و ظرفی ک
کـــه بســـیج دانشـــجویی می تواننـــد از ایـــن ظرفیـــت 

کنـــد. اســـتفاده  به خوبـــی  جهاددانشـــگاهی 
ـــاوری  ـــش و فن ـــت پژوه ـــئول معاون ـــل مس ـــی فاض عل
بســـیج دانشـــجویی آذربایجـــان شـــرقی نیـــز در ایـــن 
ــیج  ــای بسـ ــزارش از فعالیت هـ ــه گـ ــا ارائـ ــت بـ نشسـ
ــال  ــه دنبـ ــجویی بـ ــیج دانشـ ــت: بسـ ــجویی گفـ دانشـ
پاســـخگویی بـــه نیازهـــا و مســـائل مختلـــف از طـــرق 
انجـــام پژوهش هـــای کاربـــردی اســـت و بـــرای انجـــام 
ایـــن کار از توانمندی هـــای دانشـــجویان و نخبـــگان 
اســـتفاده  مختلـــف  زمینه هـــای  در  دانشـــگاهی 

. می کنـــد



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

18
ه9

مار
│ش

وم
وس

ت 
یس

ل ب
سا

66
برگـزار

وی در پایـــان بـــا بیـــان این کـــه آمـــاده همـــکاری 
ــان  ــگاهی آذربایجـ ــت جهاددانشـ ــتفاده از ظرفیـ و اسـ
ــای  ــم در زمینه هـ ــت: می توانیـ ــتیم، گفـ ــرقی هسـ شـ
ــای  ــترک، دوره هـ ــی مشـ ــای علمـ ــزاری برنامه هـ برگـ
آموزشـــی و توانمندســـازی دانشـــجویان بـــا هـــم 

همـــکاری مشـــترک داشـــته باشـــیم.

■■■

مشارکت جهاددانشگاهی در 
برگزاری نشست های علمی در 

جشنواره ملی انار ساوه
ــزی،  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــه  ــدف ارائـ ــا هـ ــی بـ ــت های تخصصـ ــان: نشسـ 1۷ آبـ
ـــوص  ـــی در خص ـــی و تحقیقات ـــرد آموزش ـــزارش عملک گ
ـــگاهی  ـــارکت جهاددانش ـــا مش ـــزی ب ـــتان مرک ـــار در اس ان
و جهـــاد کشـــاورزی در حاشـــیه جشـــنواره ملـــی انـــار 

ســـاوه برگـــزار شـــد.
ـــی  ـــه علم ـــک کمیت ـــاوه ی ـــار س ـــی ان ـــنواره مل در جش
متشـــکل از جهاددانشـــگاهی و جهـــاد کشـــاورزی 
آخریـــن  تخصصـــی،  نشســـت های  برگـــزاری  بـــا 
یافته هـــای علمـــی در خصـــوص تولیـــد و مبـــارزه بـــا 
ـــگاه و  ـــاتید دانش ـــور اس ـــا حض ـــول را ب ـــن محص ـــات ای آف

کارشناســـان بـــه بحـــث و بررســـی گذاشـــت.
نشســـت های تخصصـــی بـــا هـــدف ارائـــه گـــزارش 
عملکـــرد آموزشـــی و تحقیقاتـــی در خصـــوص انـــار و 
بـــا موضـــوع ظرفیـــت و چالش هـــای تولیـــد انـــار در 

اســـتان مرکـــزی برپـــا شـــد.
ــا  ــی بـ ــروه علمـ ــکیل کارگـ ــت؛ تشـ ــی اسـ گفتنـ
کشـــاورزی  جهـــاد  و  جهاددانشـــگاهی  مشـــارکت 
ــزاری  ــه برگـ ــی بـ ــی و علمـ ــگاه تخصصـ ــور نـ به منظـ
ــت  ــروه اسـ ــن کارگـ ــن و اصلی تریـ ــنواره مهم تریـ جشـ
کـــه کار تحقیقاتـــی و پژوهشـــی در تولیـــد محصـــول 

ــت. ــام داده اسـ ــار را انجـ انـ

■■■

نمایش ۵0 اثر هنرمندان هنرهای 
تجسمی در نمایشگاه »ماه تمام«

آبان:   1۷ کشور،  دانشگاهیان  قرآنی  سازمان  عمومی  روابط 
معاون  رحیمیان  جمال  حضور  با  تمام«  »ماه  نمایشگاه 
رییس  حسنی  محمدحسین  جهاددانشگاهی،  فرهنگی 
رییس  نقی زاده  زهرا  کشور،  دانشگاهیان  قرآنی  سازمان 
جهاددانشگاهی دانشگاه الزهرا )س(، محمدرضا اخضریان 
مدیرکل فرهنگی دانشگاه تهران، روح اهلل شیریان نماینده 
کانتر  علی رضا  رهبری،  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
جهاددانشگاهی،  فرهنگی  مطالعات  مدیرکل  مهرجردی 
محمد بخشی زاده دبیر اجرایی نمایشگاه، الله شهابی مدیر 
اجرایی نمایشگاه و جمعی از هنرمندان در نگارخانه باشگاه 

دانشجویان دانشگاه تهران افتتاح شد.
خوشنویسی،  قالب های  در  اثر   5۰ نمایشگاه  این  در 

نقاشی خط، تایپوگرافی و نقاشی به نمایش درآمد.
لزوم برنامه ریزی درازمدت

»ماه  نمایشگاه  که  این  بیان  با  رحیمیان  جمال  دکتر 
تمام« یک رویداد با کیفیت هنری است، گفت: هنر مظهر 
زیبایی و مانایی است بنابراین اگر هنر با دو مؤلفه قرآن و 
شخصیت حضرت عباس )ع( پیوند بخورد، اتفاقی چشمگیر 

رخ خواهد داد. خوشبختانه این امر در این نمایشگاه رخ 
داده است. در این نمایشگاه شاهد یک اتفاق خوب هستیم 

آن هم حضور هنرمندان جوان است.
وظیفه  افزود:  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 
فراهم  را  زمینه ای  تا  است  و هنر  فرهنگ  متولیان عرصه 
در  راستا  همین  در  کنند.  پیدا  بروز  استعدادها  که  کنند 
که  هنری  فضای  از  حتماً  جدید  دوره  و  جهاددانشگاهی 
در آن به جوانان توجه شده حمایت خواهیم داشت. برای 
درازمدت  برنامه ریزی  است  الزم  پویا  هنری  به  رسیدن 
در حوزه هایی  قدرتمند  نسل  ما شاهد یک  تا  انجام شود 

چون خوشنویسی و نقاشی باشیم.
استفاده از اساتید مجرب

فرهنگی  رویداد  کرد:  بیان  نیز  حسنی  محمدحسین 
هنری »ماه تمام« با محوریت شخصیت حضرت عباس )ع( 
و با تدبر در سوره کافرون از خرداد سال جاری با برگزاری 
جلسات با اساتید مجرب مدارس دانشجویی قرآن و عترت 
دانشگاه تهران آغاز به کار کرد. طبق جلساتی که با آن ها 
چهره های  از  یکی  معرفی  و  موضوع  با  شد  قرار  داشتیم 

کربا و با محوریت یکی از سوره های قرآنی برگزار شود.
ـــده  ـــوع زن ـــن موض ـــاب ای ـــت انتخ ـــه داد: عل وی ادام
ــاد و خاطـــره شـــهدای کربـــا اســـت.  نگاه داشـــتن یـ
ـــم  ـــال مفاهی ـــرای انتق ـــی ب ـــداد درس ـــن روی ـــن ای همچنی
اســـت کـــه شـــهدای کربـــا در پـــی رواج آن بودنـــد. 
در ضمـــن شـــخصیت هایی چـــون حضـــرت ابوالفضـــل 
)ع( در طـــول تاریـــخ تأثیـــری بســـیار زیـــادی در 
ـــاال  ـــرای ب ـــا ب ـــت. م ـــته اس ـــخاص داش ـــکل گیری اش ش
ــراد،  ــن افـ ــذاری ایـ ــوذ و تأثیرگـ ــردن ضریـــب و نفـ بـ
می تـــوان از آیـــات قـــرآن بهـــره گرفـــت. در حقیقـــت 
ســـیره زندگـــی ایـــن بزرگـــواران را در آیـــات قـــرآن 

جســـتجو کنیـــم.
برگزاری در دو بخش ادبی و هنری

ـــام«  ـــاه تم ـــردان »م ـــد بخشـــی زاده نمایشـــگاه گ محم
ـــام در  ـــاه تم ـــری م ـــی هن ـــداد فرهنگ ـــرد: روی ـــار ک اظه
دو بخـــش برگـــزار می شـــود. فراخـــوان ایـــن رویـــداد 
ــیاری  ــاری بسـ ــه آثـ ــد و در ادامـ ــر شـ ــرم منتشـ محـ
بـــه دبیرخانـــه رســـید. در بخـــش نخســـت بـــه آثـــار 
ـــری  ـــار هن ـــر آث ـــش دیگ ـــاص دارد. در بخ ـــی اختص ادب
ـــار  ـــری چه ـــش هن ـــت. در بخ ـــه اس ـــرار گرفت ـــر ق مدنظ
و  تایپوگرافـــی  نقاشـــی خط،  خوشـــنویس،  رشـــته؛ 
نقاشـــی حضـــور دارد. در مجموعـــه ۱۰۰ اثـــر بـــه 
دبیرخانـــه نمایشـــگاه رســـید کـــه هیئـــت انتخـــاب از 
ـــور در  ـــرای حض ـــر را ب ـــالی، 5۰ اث ـــای ارس ـــان کاره می

نمایشـــگاه »مـــاه تمـــام« انتخـــاب کردنـــد.

■■■

برگزاری اولین رویداد تانا البرز؛ 
قطار تولید ثروت روی ریل دانش

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز 
جهاددانشـــگاهی، ۲۵ آبـــان: رییـــس پـــارک علـــم و 
ــا  ــا، یـ ــت: تانـ ــگاهی گفـ ــرز جهاددانشـ ــاوری البـ فنـ
ــوآوری یکـــی  ــاوری و نـ ــه عبارتـــی، زیســـت بوم فنـ بـ
از ارکان اقتصـــاد دانش بنیـــان باهـــدف اســـتفاده از 
بـــرای  تـــوان شـــرکت های فنـــاور و دانش بنیـــان 
ــاورزی،  ــای مختلـــف کشـ حـــل مشـــکات در حوزه هـ
صنایـــع غذایـــی و فنـــاوری زیســـتی در ســـال تولیـــد، 
دانش بنیـــان و اشـــتغال آفریـــن در اســـتان البـــرز 

ــم زد. ــوزه را رقـ ــن حـ ــی از ایـ ــکل متفاوتـ شـ
ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ ـــی ریی ـــدس عباس مهن

ــام  ــا نـ ــا بـ ــرد: تانـ ــان کـ ــگاهی بیـ ــرز جهاددانشـ البـ
اختصـــاری، توســـعه اکوسیســـتم نـــوآوری اســـتان 
اســـت. مبنـــای مـــا بـــر ایـــن اســـت کـــه به صـــورت 
ـــر  ـــا ب ـــت دار و بن ـــات اولوی ـــوص موضوع ـــی در خص موضع
ـــم. ـــه پتانســـیل اســـتان ورود کنی ـــا توجـــه ب نیازاســـتان ب

و  کارخانه هـــا  کـــه  ازآنجـــا  داد:  ادامـــه  وی 
شـــرکت های برنـــد مـــواد غذایـــی مهمـــی در اســـتان 
وجـــود دارد، اولیـــن نیـــاز را در راســـتای رویـــداد تانـــا 
ـــی و  ـــع غذای ـــاورزی، صنای ـــوزه کش ـــه ح ـــاص ب را اختص
فناوری هـــای زیســـتی داده شـــد کـــه در ایـــن رابطـــه 
ـــه  ـــد ک ـــه ش ـــاور ارائ ـــوی ۶۰ فن ـــرح از س ـــر ۶۰ ط بالغ ب
ــش  ــرمایه گذار و بخـ ــه سـ ــرح بـ ــرح از ۶۰ طـ 2۰ طـ
ـــت  ـــز قابلی ـــوان نی ـــدند و ۴۰ عن ـــی ش ـــی معرف خصوص

ارائـــه را داشـــتند.
مهنـــدس عباســـی تصریـــح کـــرد: بـــا توجـــه بـــه 
هـــدف رویـــداد کـــه همـــان فرهنگ ســـازی موضـــوع 
بـــود، 7 عنـــوان طرحـــی کـــه قابلیـــت جـــذب 
ســـرمایه گذار را می توانســـت بـــه خـــود اختصـــاص 
دهـــد در اولویـــت قـــرار گرفـــت. هرچنـــد امیـــد ایـــن 
مـــی رود کـــه به مـــرور بتوانیـــم ۶۰ طـــرح را بـــه نحـــو 

ــم. ــی کنیـ ــرمایه گذار معرفـ ــه سـ ــن بـ احسـ
وی افـــزود: در کنـــار رویـــداد فـــوق، چندیـــن 
ــا  تفاهم نامـــه نیـــز منعقـــد شـــد کـــه ازجملـــه آن هـ
می توانـــد بـــه انعقـــاد تفاهم نامـــه بـــا پژوهشـــکده 
ــا  ــه بـ ــگاهی، تفاهم نامـ ــی جهاددانشـ ــان دارویـ گیاهـ
موسســـه تحقیقاتـــی آب وخـــاک کشـــور و تفاهم نامـــه 
ـــده  ـــن دهک ـــدازی اولی ـــت راه ان ـــا بخـــش خصوصـــی جه ب
نـــوآوری کشـــاورزی ایـــران در اســـتان البـــرز اشـــاره 

کـــرد.
ـــرد:  ـــوان ک ـــرز عن ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ ریی
ـــی را  ـــال خوب ـــز اقب ـــرز نی ـــتاندار الب ـــاون اس ـــور مع حض
ـــی  ـــت، برخ ـــاعدت جه ـــول مس ـــه ق ـــم زد و آن این ک رق
شهرســـتان ها کـــه فاقـــد ســـاختار فناورانـــه هســـتند 
ــه زودی  ــی، بـ ــس و طالقانـ ــتهارد، فردیـ ــه اشـ ازجملـ

زیرســـاخت ه ـــای فنـــاوری ایجـــاد شـــود.
ایجـــاد پردیس هـــای مشـــترک دیگـــر موضـــوع 
ــه آن  ــه بـ ــود کـ ــی بـ ــدس عباسـ ــث مهنـ ــورد بحـ مـ
اذعـــان کـــرد و گفـــت: ایجـــاد پردیس هـــای مشـــترک 
دیگـــر پیشـــنهاد پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز بـــه 
بخـــش دولتـــی، خصوصـــی و ســـرمایه گذاران در ایـــن 
رویـــداد بـــود کـــه در صـــورت پذیـــرش پیشـــنهاد از 
ـــت  ـــارک ظرفی ـــه پ ـــا در مجموع ـــش، م ـــر بخ ـــوی ه س
ـــن  ـــرای ای ـــاز را ب ـــاوری موردنی ـــاختارهای فن ـــاد س ایج
عزیـــزان راداریـــم. دلیـــل پافشـــاری در ایـــن موضـــوع 
ـــای  ـــر مبن ـــا ب ـــادی دنی ـــعه اقتص ـــاد توس ـــر زی ـــز، تغیی نی

ــت. ــه اسـ ــدات فناورانـ ــان و تولیـ دانش بنیـ
وی افـــزود: مادامی کـــه بخـــش خصوصـــی وارد 
ـــوان  ـــگرفی را نمی ت ـــی ش ـــود خروج ـــاوری نش ـــوزه فن ح
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــر ایـ ــا بـ ــوان مـ ــام تـ ــم زد، تمـ رقـ
اقتصـــاد ایـــن حـــوزه را نیـــز خصوصی ســـازی کنیـــم. 
پـــارک به عنـــوان شـــتاب دهنده و حامـــی عزیـــزان 
ــدات  ــریع تولیـ ــرفت و تسـ ــد در پیشـ ــاور می توانـ فنـ
ـــور  ـــت حض ـــب جه ـــتر مناس ـــه و بس ـــوالت فناوران محص
ــد. ــم کنـ ــز فراهـ ــوزه را نیـ ــن حـ ــرمایه گذار در ایـ سـ

■■■

بازدید رییس دانشگاه فرهنگیان از 
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

ــا  ــان: رضـ ــگاهی، ۲۸ آبـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
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ـــور در  ـــا حض ـــان ب ـــگاه فرهنگی ـــس دانش ـــی ریی صحرای
ــای  ــور از بخش هـ ــگاهیان کشـ ــازمان قرآنـــی دانشـ سـ
ـــوی  ـــادی مول ـــرد. ه ـــد ک ـــازمان بازدی ـــن س ـــف ای مختل
ـــان  ـــی دانشـــگاه فرهنگی ـــط عموم ـــرکل رواب دوســـت، مدی

نیـــز در ایـــن بازدیـــد حضـــور داشـــت. 
ــه  ــا از جملـ ــل ایکنـ ــی و بین الملـ ــه فارسـ تحریریـ
بخش هـــای ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان بـــود کـــه 
ـــن  ـــتی بی ـــه نشس ـــت و در ادام ـــرار گرف ـــد ق ـــورد بازدی م
مدیـــران دانشـــگاه فرهنگیـــان و ســـازمان قرآنـــی 

ــد. ــزار شـ ــگاهیان برگـ دانشـ
ـــای  ـــی توانمندی ه ـــر معرف ـــاوه ب ـــت ع ـــن نشس در ای
بـــه  همـــکاری  زمینه هـــای  و  مجموعـــه  دو  هـــر 
ــوی  ــه از سـ ــی کـ ــن اقداماتـ ــی هایی از مهم تریـ بخشـ
دو دســـتگاه در حـــوزه قـــرآن صـــورت گرفتـــه اســـت، 

اشـــاره شـــد.
ــن  ــی از ایـ ــان در بخشـ ــگاه فرهنگیـ ــس دانشـ رییـ
ـــی  ـــنواره مل ـــگاه از جش ـــن دانش ـــی ای ـــه میزبان ـــت ب نشس
قـــرآن و عتـــرت دانشـــجویان کشـــور در دوره آینـــده 
ـــارب  ـــتفاده از تج ـــتار اس ـــه خواس ـــرد و در ادام ـــاره ک اش
ـــزاری  ـــگاهیان و خبرگ ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــات س و امکان

ـــد. ـــنواره ش ـــن جش ـــر ای ـــزاری بهت ـــا در برگ ایکن
ــورد  ــی در مـ ــت مباحثـ ــن نشسـ ــن در ایـ همچنیـ
برگـــزاری دوره هـــای آمـــوزش ضمـــن خدمـــت بـــرای 
دانشـــجویان دانشـــگاه فرهنگیـــان از ســـوی ســـازمان 

قرآنـــی دانشـــگاهیان مـــورد تأکیـــد قـــرار گرفـــت.
ــن  ــده در ایـ ــث مطرح شـ ــری از مباحـ ــش دیگـ بخـ
نشســـت برگـــزاری دوره هـــای تربیـــت مربـــی قـــرآن 
ــکاری دو  ــر همـ ــز بـ ــش نیـ ــن بخـ ــه در ایـ ــود کـ بـ

مجموعـــه تأکیـــد شـــد.
در ادامـــه ایـــن بازدیـــد، رضـــا صحرایـــی بـــا 
حضـــور در اســـتودیو مبیـــن بـــه ســـؤاالت خبرنـــگار 
ــان  ــگاه فرهنگیـ ــای دانشـ ــون فعالیت هـ ــا پیرامـ ایکنـ
برنامه ریزی شـــده  فعالیت هـــای  به خصـــوص  و 
در حـــوزه قـــرآن پاســـخ داد کـــه متـــن آن بـــه زودی 

می شـــود. منتشـــر 

■■■

نشست مطالعاتی »عزت ملی، 
روابط خارجی و مرزبندی با دشمن 
در بیانیه گام دوم انقاب اسامی« 

برگزار شد
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی، 
۲۹ آبـــان: نشســـت مطالعاتـــی »عـــزت ملـــی، روابـــط 
خارجـــی و مرزبنـــدی بـــا دشـــمن در بیانیـــه گام 
ــی  ــت فرهنگـ ــط معاونـ ــامی« توسـ ــاب اسـ دوم انقـ
جهاددانشـــگاهی واحـــد آذربایجـــان غربـــی و بـــا 
همـــکاری دفتـــر مطالعـــات فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی 
ــه  ــگاه ارومیـ ــن در دانشـ ــوری و آنایـ ــورت حضـ به صـ

برگـــزار شـــد.
در ایـــن نشســـت مطالعاتـــی کـــه بـــا هـــدف ارائـــه 
ـــاب  ـــه گام دوم انق ـــه راه بیانی ـــن از نقش ـــی روش تحلیل
ـــی   ـــط خارج ـــی در رواب ـــزت مل ـــوع ع ـــامی در موض اس
ـــا  ـــر رض ـــد و دکت ـــزار ش ـــمن  برگ ـــا دش ـــدی ب و مرزبن
دانشـــگاه  بین الملـــل  حقـــوق  اســـتاد  نیک خـــواه 
ــل  ــوق بین الملـ ــته حقـ ــل رشـ ــه و فارغ التحصیـ ارومیـ
طـــرح  بـــه  فرانســـه  استراســـبورگ  دانشـــگاه  از 

دیدگاه هـــای خـــود پرداختنـــد.
دکتـــر نیک خـــواه در ایـــن نشســـت مطالعاتـــی  
گفـــت: هـــدف پنهـــان سیاســـت های متخاصمانـــه 
ــدار  ــق اقتـ ــت از تحقـ ــری و ممانعـ ــمن  پیش گیـ دشـ
ـــای  ـــام تاش ه ـــت و تم ـــامی اس ـــوری اس ـــل جمه کام
ـــزی  ـــه و برنامه ری ـــورت گرفت ـــتا ص ـــن راس ـــمن در ای دش

. می شـــود  
ـــر  ـــمن س ـــه  دش ـــعارهایی ک ـــه ش ـــه داد: هم وی ادام
ـــا را  در  ـــی آن ه ـــتکبار جهان ـــانه های اس ـــد  و رس می ده
ـــی  ـــی، زندگ ـــح، دموکراس ـــد صل ـــی مانن ـــب  مفاهیم قال
در  نوع دوســـتی   و  انسان دوســـتی  مســـالمت آمیز، 
بـــوق و کرنـــا می کنـــد عوام فریبانـــه  و توخالـــی 
ــک  ــر یـ ــان بـ ــام سیاست هایشـ ــع تمـ ــت. در واقـ اسـ
مفهـــوم اســـتوار اســـت و آن چیـــزی غیـــر از منافـــع 
ملـــی آنـــان نیســـت آن هـــا منافـــع ملـــی خـــود را در 
جلوگیـــری از رســـیدن ایـــران بـــه قله هـــای افتخـــار 

طراحـــی کرده انـــد.
 

■■■

تاکید مدیران سایپا بر 
افزایش همکاری ها با سازمان 
جهاددانشگاهی صنعتی شریف

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف، ۲۹ 
آبـــان: در بازدیـــد مدیـــران و کارشناســـان نـــت گـــروه 
ــات  ــز خدمـ ــای مراکـ ــایپا از توانمندی هـ ــی سـ صنعتـ
تخصصـــی و آزمایشـــگاه های ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ــوژی  ــعه تکنولـ ــکده توسـ ــریف و پژوهشـ ــی شـ صنعتـ
بـــر افزایـــش همکاری هـــا بـــا ایـــن مجموعـــه تاکیـــد 

کردنـــد.
بازدیدکننـــدگان بـــا حضـــور در ایـــن ســـازمان، 
از نزدیـــک بـــا فعالیت هـــا و دســـتاوردها در حـــوزه 
تجهیـــزات  ســـاخت  و  اندازه گیـــری  سیســـتم های 
پشـــتیبان خطـــوط تولیـــد، تســـترهای گیربکـــس، 

ــدند. ــنا شـ ــت آشـ ــترها و رول تسـ ــاخت تسـ سـ
ـــایپا  ـــی س ـــروه صنعت ـــت گ ـــان ن ـــران و کارشناس مدی
از مرکـــز خدمـــات تخصصـــی اتوماســـیون، کارگاه 
و  فنـــاوری  تخصصـــی  آزمایشـــگاه های  و  ســـاخت 
ـــک  ـــورژی و اپتی ـــاب(، متال ـــاری )فن ـــزات آب و آبی تجهی

بازدیـــد کردنـــد.
ــور  ــس از حضـ ــد پـ ــن بازدیـ ــت، ایـ ــی اسـ گفتنـ
ــریف و  ــازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـ ــال سـ فعـ
ارائـــه توانمنـــدی و ظرفیت هـــای مرتبـــط بـــا صنعـــت 
خـــودرو ایـــن ســـازمان در نمایشـــگاه جانبـــی رویـــداد 
ـــاه از  ـــه 25 و 2۶ مهرم ـــده ک ـــای آین ـــه خودروه فناوران
ســـوی مرکـــز تحقیقـــات و نـــوآوری صنایـــع خـــودرو 
ســـایپا بـــا همـــکاری گـــروه خودرویـــی ســـتاد حمـــل 
ـــت  ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــرفته معاون ـــل پیش و نق
ـــان و  ـــرکت های دانش بنی ـــارکت ش ـــا مش ـــوری و ب جمه
ـــت  ـــه درخواس ـــد، ب ـــزار ش ـــودرو برگ ـــت خ ـــد صنع توانمن

ـــد. ـــام ش ـــایپا انج ـــی س ـــروه صنعت ـــت گ ـــران ن مدی
ــر نـــت  ــد، مهنـــدس قریشـــی مدیـ ــن بازدیـ در ایـ
ـــت  ـــر ن ـــدی مدی ـــدس میب ـــرات(، مهن ـــداری و تعمی )نگه
ــواز،  رنـــگ ۳، مهنـــدس رشـــیدی، مهنـــدس مهمان نـ
ـــان  ـــه کارشناس ـــدس ابیان ـــی، مهن ـــان زارع ـــدس پوی مهن
مســـئول شـــرکت ســـایپا و مهنـــدس وحدانـــی مدیـــر 
اداره پـــروژه یابـــی، مهنـــدس شـــرافت مدیـــر مرکـــز 

خدمـــات تخصصـــی مکاترونیـــک، مهنـــدس بنجخـــی 
ـــدس  ـــک و مهن ـــی اپتی ـــات تخصص ـــز خدم ـــر مرک مدی
ـــی  ـــدس کریم ـــت، مهن ـــروژه رول تس ـــر پ ـــرودی مدی بح
ــور  ــاخت حضـ ــی سـ ــات تخصصـ ــز خدمـ ــر مرکـ مدیـ

داشـــتند.

■■■
 

درخشش خبرنگاران ایکنا در 
جشنواره قرآن و عترت گیان

ـــور،  ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــی س ـــط عموم رواب
ــنواره  ــتین جشـ ــه نخسـ ــن اختتامیـ ــان: در آییـ 30 آبـ
ــتان  ــرت اسـ ــرآن و عتـ ــه قـ ــری هفتـ ــی ـ هنـ فرهنگـ
گیـــان و جـــام قرآنـــی »ضحـــی« کـــه روز 2۹ آبـــان 
ـــزی  ـــاالر مرک ـــتانی در ت ـــئوالن اس ـــور مس ـــا حض ـــاه ب م
ـــز  ـــان حائ ـــا گی ـــگاران ایکن ـــد، خبرن ـــزار ش ـــت برگ رش

مقـــام شـــدند.
ـــگار  ـــت )خبرن ـــره رفع ـــار طاه ـــنواره آث ـــن جش در ای
ـــزارش  ـــته »گ ـــدوی در رش ـــه مه ـــا( و محدث ـــابق ایکن س
و مصاحبـــه« بخـــش مطبوعـــات، خبرگزاری هـــا و 

ــد. ــده و تجلیـــل شـ ــری برگزیـ ــای خبـ پایگاه هـ
نخســـتین جشـــنواره قـــرآن و عتـــرت گیـــان بـــا 
ـــات«،  ـــی و مطبوع ـــی، تلویزیون ـــار رادیوی ـــای »آث محوره
ـــرودهای  ـــوگواره، س ـــه«، »س ـــه و مقال ـــاب، پایان نام »کت
تجســـمی«،  هنرهـــای  و  کوتـــاه  فیلـــم  آیینـــی، 
»تجلیـــل  قرآنـــی«،  مســـابقات  و  »صنایع دســـتی 
مانـــدگار«،  چهره هـــای  و  قرآنـــی  نخبـــگان  از 
»نشســـت های علمـــی، تخصصـــی و محافـــل قرآنـــی« 
ـــه  ـــف ب ـــای مختل ـــر در بخش ه ـــدود ۸۰ اث ـــزار و ح برگ

ــد. ــال شـ ــنواره ارسـ دبیرخانـــه جشـ

■■■

پیوستن مرکز خدمات تخصصی 
آنالیز مواد غذایی و شیمیایی 

جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 
به شبکه آزمایشگاهی فناوری های 

راهبردی
ـــی، 1۹  ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــی آنالیـــز مـــواد  مهـــر: مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصص
ـــان  ـــد آذربایج ـــگاهی واح ـــیمیایی جهاددانش ـــی و ش غذای
غربـــی از پیوســـتن آزمایشـــگاه های ایـــن مرکـــز بـــه 
ــر  ــردی خبـ ــای راهبـ ــگاهی فناوری هـ ــبکه آزمایشـ شـ

داد.
 دکتـــر قشـــاقی در ایـــن خصـــوص اظهـــار کـــرد: 
ـــق  ـــز موف ـــن مرک ـــده، ای ـــام ش ـــای انج ـــرو پیگیری ه پی
ــتانداردهای الزم جهـــت عضویـــت در  ــه کســـب اسـ بـ
ـــت  ـــردی معاون ـــای راهب ـــگاهی فناوری ه ـــبکه آزمایش ش
ـــاه  ـــد و از مهرم ـــوری ش ـــاوری ریاســـت جمه ـــی و فن علم
ــای  ــه اعضـ ــانی بـ ــاده خدمات رسـ ــاری آمـ ــال جـ سـ

هیـــات علمـــی، دانشـــجویان و پژوهشـــگران اســـت.
وی بـــا بیـــان این کـــه مرکـــز خدمـــات تخصصـــی 
جهاددانشـــگاهی واحـــد آذربایجـــان غربـــی در زمینه هـــای 
آنالیـــز مـــواد غذائـــی، محصـــوالت کشـــاورزی، آب، پســـاب 
و فاضـــاب، خـــاک، گیـــاه و کـــود، مـــواد شـــیمیایی و 
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ــرد:  ــار کـ ــد، اظهـ ــت می کنـ ــی فعالیـ ــواد بیولوژیکـ مـ
ایـــن مرکـــز از ســـوی ســـازمان های زی ربـــط شـــامل 
موسســـه اســـتاندارد و تحقیقـــات صنعتـــی ایـــران، 
ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت، جهـــاد کشـــاورزی 
ـــن  ـــت. ای ـــرده اس ـــت ک ـــوز دریاف ـــرک مج ـــازمان گم و س
ـــع  ـــکات صنای ـــع مش ـــر رف ـــاوه ب ـــتان ع ـــز در اس مرک
ــاوری  ــوان مشـ ــی، به عنـ ــات تخصصـ ــه خدمـ ــا ارائـ بـ

ـــت. ـــرح اس ـــتان مط ـــطح اس ـــز در س ـــن نی امی

■■■

تسهیل شرایط سرمایه گذاری برای 
فرآوری زرشک در خراسان جنوبی

ــی،  ــان جنوبـ ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــک در  ــنواره زرشـ ــان در جشـ ــن پویـ ــر: محسـ ۲3 مهـ
روســـتای هریونـــد سربیشـــه بـــا اشـــاره بـــه خـــواص 
ــرمایه گذاری  ــرایط سـ ــهیل شـ ــتار تسـ ــک خواسـ زرشـ
ــاد  ــر ایجـ ــد و بـ ــول شـ ــن محصـ ــراوری ایـ ــرای فـ بـ
ـــی  ـــی و داروی ـــل غذای ـــد مکم ـــراوری و تولی ـــه ف کارخان
ــدازی ایـــن  ــتار راه انـ ــد و خواسـ ــول تاکیـ ایـــن محصـ

مهـــم شـــد.
مدیـــر مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی 
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی بـــا بیـــان اینکـــه 
حـــدود ۳۰۰ ســـال از عمـــر زرشـــک بـــدون دانـــه در 
ـــک  ـــد زرش ـــی مانن ـــزود: محصوالت ـــذرد، اف ـــتان می گ اس
و  اشـــتغال زایی  بـــرای  پتانســـیل هایی  می توانـــد 

ــود آورد. ــه وجـ ارزآوری بـ
ـــنواره در  ـــن جش ـــزاری ای ـــر برگ ـــه داد: اگ ـــان ادام پوی
ـــی  ـــواده ایران ـــر خان ـــود ه ـــث ش ـــتانی باع ـــرا اس ـــد ف بع
در روز یـــک لیـــوان آب یـــا شـــربت زرشـــک اســـتفاده 
ـــد  ـــاز خواه ـــور نی ـــی در کش ـــد فعل ـــر تولی ـــد 2۰ براب کنن

ـــود. ب
وی، گریـــزی بـــه خـــواص ریشـــه، بـــرگ، ســـاقه، 
ـــامل  ـــک ش ـــه زرش ـــت: درختچ ـــک زد و گف ـــوه زرش می
ـــتند  ـــل و دارو هس ـــد مکم ـــأ تولی ـــاقه و... منش ـــرگ، س ب
ـــدازی  ـــرای راه ان ـــد اســـت اســـتانداری و مســـئوالن ب و امی
کارخانه هـــای تولیـــد مکمـــل دارویـــی و غذایـــی 

ــد. ــام دهنـ ــای الزم را انجـ ــک حمایت هـ زرشـ
بـــه گفتـــه وی ریشـــه زرشـــک در کاهـــش فشـــارخون، 
ــم  ــاد، تنظیـ ــرک اعتیـ ــا، داروی تـ ــازی رگ هـ پاک سـ
ـــز  ـــرگ آن نی ـــت و ب ـــر اس ـــی مؤث ـــرکات روده گوارش ح
بـــرای جلوگیـــری از زخـــم روده، ســـفت شـــدن لثـــه، 
اســـتفاده از آن به عنـــوان دهـــان شـــویه و... تأثیـــر بـــه 

ســـزایی دارد.

■■■

بازدید رییس عقیدتیـ  سیاسی 
پدافند هوایی آجا از سازمان قرآنی 

دانشگاهیان کشور
ـــور،  ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــی س ـــط عموم رواب
ــازمان  ــکیل سـ ــالروز تشـ ــا سـ ــان بـ ــر: هم زمـ ۲۴ مهـ
عقیدتـــی ـ سیاســـی ارتـــش به فرمـــان تاریخـــی 
بنیان گـــذار انقـــاب اســـامی ایـــران امـــام خمینـــی 
)ره(، حجج اســـام محمدباقـــر روشـــندل رییـــس اداره 
عقیدتـــی ـ سیاســـی نیـــروی پدافنـــد هوایـــی آجـــا، 

ــط  ــی و روابـ ــاون فرهنگـ ــوی معـ ــیدجان مراد موسـ سـ
ـــین  ـــرو، حس ـــن نی ـــی ای ـــی ـ سیاس ـــی اداره عقیدت عموم
دنیادیـــده رییـــس مرکـــز قـــرآن، عتـــرت و نمـــاز 
ــایر  ــی و سـ ــد هوایـ ــی پدافنـ ــی ـ سیاسـ اداره عقیدتـ
جانشـــینان و معاونـــان وی، از بخش هـــای مختلـــف 
ــزاری  ــور و خبرگـ ــگاهیان کشـ ــی دانشـ ــازمان قرآنـ سـ

ایکنـــا بازدیـــد داشـــتند.
وی در ایـــن بازدیـــد کـــه از ســـوی محمدحســـین 
ـــور  ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــس س ـــنی ریی حس
ــان  ــد، در جریـ ــی می شـ ــا همراهـ ــل ایکنـ و مدیرعامـ
تولیـــد خبـــر در بخش هـــای مختلـــف تحریریـــه 
همچنیـــن  گرفـــت،  قـــرار  بین الملـــل  و  فارســـی 
طـــی ایـــن بازدیـــد، جلســـه ای در زمینـــه همـــکاری و 
ـــس  ـــد. ریی ـــه ش ـــی ارائ ـــش مطالب ـــش از پی ـــات بی تعام
ـــا  ـــی آج ـــد هوای ـــروی پدافن ـــی نی ـــی ـ سیاس اداره عقیدت
ـــؤاالت  ـــه س ـــن ب ـــتودیو مبی ـــور در اس ـــا حض ـــن ب همچنی
ــی ـ  ــی عقیدتـ ــش اصلـ ــاره نقـ ــا دربـ ــگار ایکنـ خبرنـ
ارتـــش و دلیـــل اصلـــی  سیاســـی در یگان هـــای 
تشـــکیل ســـازمان عقیدتـــی ـ سیاســـی در ســـال 5۸، 
ـــی  ـــد هوای ـــاز پدافن ـــرت و نم ـــرآن، عت ـــات اداره ق اقدام
ــان و  ــان کارکنـ ــعه فرهنـــگ دینـــی میـ جهـــت توسـ
خانواده هـــا و میـــزان اهتمـــام بـــه فعالیت هـــای نویـــن 

قرآنـــی و ... پاســـخ داد.

■■■

مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان 
دارویی جهاددانشگاهی خراسان 

جنوبی؛ سفیر ملی زرشک شد
ـــی، ۲۷  ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
مهـــر: در جشـــنواره ملـــی زرشـــک کـــه بـــا حضـــور 
ـــد  مســـئوالن کشـــوری و اســـتانی در فرهنگســـرای بیرجن
ــر  ــان مدیـ ــن پویـ ــدس محسـ ــد، از مهنـ ــزار شـ برگـ
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق مجتم
اســـتان به عنـــوان ســـفیر ملـــی زرشـــک و پژوهشـــگر 

ـــد. ـــل آم ـــه عم ـــر ب ـــر تقدی برت
چهـــره مانـــدگار گیاهـــان دارویـــی، مؤلـــف ۴۰ 
کتـــاب در حـــوزه گیاهـــان دارویـــی، رییـــس کانـــون 
ـــی  ـــی گیاه ـــت جهان ـــاب، دارای ثب ـــک و عن ـــی زرش مل
 phelipanche( ـــی ـــش پویان ـــام فیلیپان ـــا ن ـــد ب جدی
زمینـــه  در  اختـــراع  ثبـــت   5 دارای   ،)pouyanii
ــدس  ــارات مهنـ ــن افتخـ ــی از مهم تریـ ــان دارویـ گیاهـ

محســـن پویـــان اســـت.

■■■

بازدید رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی مازندران از 

مجتمع تحقیقاتی – تولیدی 
جهاددانشگاهی استان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی مازنـــدران، ۲۷ مهـــر: 
ـــت  ـــازمان مدیری ـــس س ـــور ریی ـــرج اهلل فتح اهلل پ ـــر ف دکت
و برنامه ریـــزی اســـتان مازنـــدران، بـــا حضـــور در 

ــلیمانی  ــردار سـ ــدی سـ ــی و تولیـ ــع تحقیقاتـ مجتمـ
جهاددانشـــگاهی مازنـــدران کـــه در چپکـــرود جویبـــار 
واقـــع اســـت از نزدیـــک بـــا فعالیت هـــا و امکانـــات و 

مشـــکات ایـــن مجتمـــع بازدیـــد کـــرد.
ـــش از ۸۰  ـــری بی ـــوه آبگی ـــد وی از نح ـــن بازدی در ای
ـــع  ـــن مجتم ـــاورزی ای ـــی کش ـــا و اراض ـــار از آبندان ه هکت
ــای  ــع آوری آب هـ ــق جمـ ــن آب آن از طریـ ــه تأمیـ کـ
ــدس  ــی مهنـ ــا همراهـ ــرد، بـ ــورت می گیـ ــاری صـ جـ
ــدران، قلـــی  ــگاهی مازنـ ــافعیان رییـــس جهاددانشـ شـ
ـــران  ـــد از مدی ـــی چن ـــد و تن ـــی واح ـــاون پژوهش زاده مع

مربوطـــه دیـــدن کـــرد.
مرکـــز  در  حضـــور  بـــا  ادامـــه  در  فتح اهلل پـــور 
ــد  ــوه تولیـ ــک از نحـ ــت فناوری جلبـ ــات زیسـ تحقیقـ
ـــن  ـــراوری ای ـــاره ف ـــز درب ـــای مرک ـــول و نیازه ـــن محص ای
ــازی و  ــه تجاری سـ ــات مربـــوط بـ ــول و موضوعـ محصـ

تولیـــد انبـــوه آن مطلـــع شـــد.
در پایـــان ایـــن بازدیـــد مهنـــدس محمدرضـــا 
شـــافعیان رییـــس جهاددانشـــگاهی مازنـــدران، دربـــاره 
طـــرح پایلـــوت گردشـــگری مزرعـــه جهاددانشـــگاهی، 
زیســـت فناوری  و  تحقیقـــات  مرکـــز  محصـــوالت 
ـــعه  ـــی توس ـــرح مل ـــن ط ـــپیرولینا و همچنی ـــک اس جلب
ـــرد  ـــه ک ـــی ارائ ـــگاهی مطالب ـــی جهاددانش ـــاغل خانگ مش
و از رییـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی اســـتان 
مازنـــدران، خواســـت؛ بـــرای رفـــع چالـــش تأمیـــن آب 
ــاماندهی  ــاورزی، سـ ــی کشـ ــطیح اراضـ ــع، تسـ مجتمـ
ـــی و  ـــهیات بانک ـــاص تس ـــز اختص ـــا و نی ـــدان ه آب بن
ـــی  ـــع تحقیقات ـــن مجتم ـــق ای ـــت رون ـــخت افزاری جه س
ـــاد  ـــت اقتص ـــق سیاس ـــتای تحق ـــه در راس ـــدی ک – تولی
مقاومتـــی گام برمـــی دارد، ایـــن واحـــد دانشـــگاهی را 

مـــورد حمایـــت قـــرار دهـــد.
 

■■■

فراخوان جذب و پذیرش ایده در 
منش اردبیل

 3 اردبیـــل،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ــترک  ــی مشـ ــتاب دهـ ــوآوری و شـ ــز نـ ــان: مرکـ آبـ
ــتان  ــداد اسـ ــه امـ ــل و کمیتـ ــگاهی اردبیـ جهاددانشـ
حوزه هـــای  در  خـــاق  و  عاقه منـــد  جوانـــان  از 
صنایع دســـتی،  و  گردشـــگری  فرهنگـــی،  میـــراث 
مجـــازی،  فضـــای  و  دیجیتـــال  کســـب وکارهای 
صنایـــع دیـــداری و شـــنیداری، هنرهـــای تجســـمی و 
ـــی  ـــرگرمی، طراح ـــازی و س ـــباب ب ـــازی، اس ـــی، ب نمایش
ـــی  ـــان داروی ـــه، گیاه ـــاپ و کتابخان ـــر، چ ـــاری، نش و معم
ـــش  ـــای اثربخ ـــه ایده ه ـــرای ارائ ـــنتی و ... ا ب ـــب س و ط

می کنـــد. دعـــوت 
ـــا  ـــتر ب ـــات بیش ـــب اطاع ـــرای کس ـــدان ب ـــه من عاق

ـــد. ـــل کنن ـــاس حاص ـــن ۰۴5۳۳257۹۰۴ تم تلف
 

بازدید معاون امور فرهنگی
 ارشاد از سازمان قرآنی 

دانشگاهیان کشور
ـــور،  ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــی س ـــط عموم رواب
ـــی وزارت  ـــور فرهنگ ـــاون ام ـــد مع ـــر احمدون ـــان: یاس ۴ آب
ـــازمان  ـــن حضـــور در س ـــاد اســـامی، ضم ـــگ و ارش فرهن
ـــی  ـــزاری بین الملل ـــور و خبرگ ـــگاهیان کش ـــی دانش قرآن
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ـــای  ـــر بخش ه ـــا و دیگ ـــه ایکن ـــا(، از تحریری ـــرآن )ایکن ق
ـــرد. ـــد ک ـــازمان بازدی س

در ایـــن دیـــدار یاســـر احمدونـــد و محمدحســـین 
ـــور  ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــس س ـــنی ریی حس
دربـــاره برخـــی از پژوهش هـــای تخصصـــی، تولیـــدات 
مکتـــوب و نشـــریات تخصصـــی ســـازمان قرآنـــی 
ـــکاری  ـــای هم ـــی از زمینه ه ـــور و برخ ـــگاهیان کش دانش
و حمایتـــی در زمینـــه نشـــر و پژوهش هـــای فرهنگـــی 

گفت وگـــو کردنـــد.
معـــاون امـــور فرهنگـــی وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد 
ــتودیوی  ــور در اسـ ــن حضـ ــن ضمـ ــامی همچنیـ اسـ
بـــه  ایکنـــا، در گفت وگویـــی  مبیـــن خبرگـــزاری 
کتـــاب  نمایشـــگاه های  چـــون  مـــواردی  تشـــریح 
ـــد  ـــذ تولی ـــای کاغ ـــت و دورنم ـــی، وضعی ـــی و خارج داخل
ـــروح آن  ـــه مش ـــت ک ـــی و... پرداخ ـــران قرآن ـــل، ناش داخ

بـــه زودی منتشـــر خواهـــد شـــد.

■■■

آغاز ثبت نام طرح توانمندسازی 
خانوارها در استان قم

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قـــم، ۷ آبـــان: 
طـــرح توانمندســـازی خانوارهـــا مبتنـــی بـــر توســـعه 
ــوت  ــورت پایلـ ــی به صـ ــرد و خانگـ ــب وکارهای خـ کسـ

در اســـتان قـــم آغـــاز بـــه کار کـــرد.
ــی  ــرکت بازرگانـ ــی شـ ــه کارفرمایـ ــرح بـ ــن طـ ایـ
توســـعه تجـــارت زرفـــام کیـــش وابســـته بـــه بنیـــاد 
علـــوی و بـــا اجـــرای جهاددانشـــگاهی انجـــام خواهـــد 

شـــد.
علـــی حســـینی مدیـــر اجرایـــی طـــرح در اســـتان 
قـــم گفـــت: ایـــن طـــرح ویـــژه افـــراد آســـیب پذیر و 
ــای  ــا دهک هـ ــی بـ ــوردار و خانواده هایـ ــر برخـ کمتـ
پاییـــن جامعـــه )۱ تـــا 5( و در محـــات کمتـــر 
بـــا ســـهمیه محـــدود  برخـــوردار و آســـیب پذیر 
2۰۰ نفـــر در اســـتان قـــم به صـــورت پایلـــوت اجـــرا 

می گـــردد.
علـــی حســـینی افـــزود: شـــرایط متقاضیـــان بـــرای 
ـــم،  ـــی اســـتان ق ـــل ۱۸ ســـال و بوم ـــه طـــرح حداق ورود ب
ـــتفاده  ـــدم اس ـــی و ع ـــه کارفرمای ـــا بیم ـــتغال ی ـــدم اش ع

ـــت. ـــتغال اس ـــهیات اش از تس
ـــی حاشیه نشـــینی  ـــه زندگ ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب وی ادام
ـــا  ـــص و ب ـــر و غیرمتخص ـــر ماه ـــن غی ـــش مهاجری و افزای
ـــارت  ـــد مه ـــین فاق ـــراد حاشیه نش ـــه اف ـــه اینک ـــه ب توج
و آموزش هـــای الزم هســـتند و مشـــکات متعـــدد 
ـــه  ـــرح ب ـــن ط ـــود دارد ای ـــق وج ـــن مناط ـــتی در ای معیش
ـــن  ـــد در ای ـــتغال مول ـــدار و اش ـــد پای ـــاد درآم ـــال ایج دنب

ـــت. ـــق اس مناط
متقاضیـــان جهـــت ثبت نـــام می تواننـــد بـــه آدرس 
مراجعـــه   782/http://jd-qom.ac.ir/fa/form
ــود، کـــد رهگیـــری را از  ــا تکمیـــل اطاعـــات خـ و بـ
ســـایت اخـــذ نماینـــد. در صـــورت پذیـــرش اطاعـــات 
و طـــرح اولیـــه متقاضـــی از طـــرف دبیرخانـــه طـــرح 
ـــل  ـــه عم ـــوت ب ـــا دع ـــوری از آن ه ـــه حض ـــرای مصاحب ب

خواهـــد آمـــد.

تمدید قرارداد خدمات هدایت 
شغلی مدد جویان کمیته امداد 
حضرت امام خمینی )ره( استان 

کردستان
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی کردســـتان، 10 آبـــان: 
رضـــا باقـــری نـــژاد معـــاون اشـــتغال جهاددانشـــگاهی 
ــات  ــرح خدمـ ــرای طـ ــرد: اجـ ــار کـ ــتان اظهـ کردسـ
ــام  ــداد امـ ــه امـ ــان کمیتـ ــغلی مددجویـ ــت شـ هدایـ
خمینـــی )ره( کردســـتان در طـــی یـــک مناقصـــه 
ـــتان  ـــگاهی اس ـــه جهاددانش ـــال ۱۴۰۰ ب ـــی در س عموم

کردســـتان واگـــذار شـــد.
وی بـــا بیـــان این کـــه جهاددانشـــگاهی اســـتان 
کردســـتان دارای ظرفیت هـــای زیـــادی اســـت، گفـــت: 
ــا  ــگاهی بـ ــرح جهاددانشـ ــن طـ ــه ایـ ــرارداد اولیـ در قـ
ـــتان  ـــی )ره( کردس ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام ـــکاری کمیت هم
ــتغال زا  ــرح اشـ ــزار و ۱۰۰ طـ ــش از 5 هـ ــت بیـ توانسـ

بـــرای مددجویـــان فراهـــم کننـــد.
ـــد  ـــن طـــرح 25 هـــزار بازدی ـــزود: در ای ـــژاد اف ـــری ن باق
در ســـه فـــاز و به صـــورت قبـــل از اجـــرای طـــرح، در 
ـــرب  ـــان مج ـــط کارشناس ـــرا توس ـــد اج ـــرا و بع ـــن اج حی

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــگاهی انج جهاددانش
معـــاون اشـــتغال جهاددانشـــگاهی کردســـتان از 
ــدد  ــغلی مـ ــت شـ ــات هدایـ ــرارداد خدمـ ــد قـ تمدیـ
جویـــان کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( اســـتان 

کردســـتان خبـــر داد.

■■■

ارائه تسهیات بانکی جهت ثبت نام 
خانواده های گیانی در بانک خون 

بند ناف
ــان،  ــگاهی گیـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
1۴ آبـــان: دکتـــر حمیدرضـــا مســـکنی در نشســـت بـــا 
ــالت  ــنه رسـ ــک قرض الحسـ ــعب بانـ ــور شـ ــر امـ مدیـ
اســـتان گیـــان بـــا تاکیـــد بـــر توســـعه فعالیت هـــای 
ـــرد:  ـــار ک ـــی، اظه ـــی و اجتماع ـــوزه ســـامتی، کارآفرین ح
ـــت  ـــر اســـاس مأموری ـــان ب ـــازمان جهاددانشـــگاهی گی س
خـــود در زمینـــه اشـــتغال کـــه فصـــل مشـــترک ایـــن 
ســـازمان بـــا بانـــک رســـالت اســـت، فعالیت هـــای 
ــای  ــتای فعالیت هـ ــته در راسـ ــه توانسـ خوبـــی دارد کـ
ـــت  ـــی، جمعی ـــعه اجتماع ـــبکه توس ـــالت در ش ـــک رس بان
ــت  ــت حمایـ ــران تحـ ــوان پیشـ ــی را به عنـ قابل توجهـ

ـــد. ـــته باش داش
ـــب  ـــی در قال ـــت مال ـــرح حمای ـــر ط ـــد ب ـــا تاکی وی ب
تســـهیات ثبت نـــام بانـــک خـــون بنـــد نـــاف، افـــزود: 
ــره  ــرای ذخیـ ــی بـ ــاف فرصتـ ــد نـ ــون بنـ ــک خـ بانـ

ــت. ــرای خانواده هاسـ ــتوانه ای بـ ــامتی و پشـ سـ
ـــح  سرپرســـت ســـازمان جهاددانشـــگاهی گیـــان تصری
کـــرد: در کنـــار توجـــه بـــه ظرفیت هـــای موجـــود در 
تفاهم نامـــه بـــا بانـــک رســـالت، در حـــوزه تســـهیات 
ـــال  ـــه دنب ـــوان ب ـــان می ت ـــاف روی ـــد ن ـــون بن ـــک خ بان
ــای  ــز در زمینه هـ ــری نیـ ــترک دیگـ ــای مشـ فعالیت هـ
پژوهشـــی، آموزشـــی، اشـــتغال و مشـــاوره های شـــغلی 

ـــیم. باش
ـــک  ـــعب بان ـــور ش ـــر ام ـــدی، مدی ـــین احم محمدحس
قرض الحســـنه رســـالت گیـــان نیـــز بـــا بیـــان اینکـــه 
ــا خداســـت، گفـــت: بانـــک  ــه بـ ــنه معاملـ قرض الحسـ
قرض الحســـنه رســـالت خوشـــبختانه در ترویـــج و 
بیـــن مـــردم  اشـــاعه فرهنـــگ قرض الحســـنه در 
عملکـــرد در خـــور توجـــه ایجـــاد کـــرده و به عنـــوان 
ـــردم  ـــکات م ـــی از مش ـــته بخش ـــا توانس ـــک گره گش بان

شـــریف گیـــان را برطـــرف کنـــد.
 

■■■

       توسعه فعالیت های مرکز 
مستندسازی دانش و فناوری 

جهاددانشگاهی هنر
ـــاره  ـــان: به ـــر، ۲۲ آب ـــگاهی هن ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــش و  ـــازی دان ـــز مستندس ـــر مرک ـــی مدی ـــری لرک طاه
ـــا  ـــرد: ب ـــار ک ـــر، اظه ـــد هن ـــم( واح ـــان فیل ـــاوری )رس فن
ـــال ۱۴۰۱  ـــده در س ـــاذ ش ـــت های اتخ ـــه سیاس ـــه ب توج
ـــن در  ـــازمان دهی نوی ـــزوم س ـــرورت و ل ـــر ض ـــد ب و تاکی
ـــگام  ـــی هم ـــات تخصص ـــه خدم ـــی و ارائ ـــای معرف روش ه
ـــرای  ـــز ب ـــز نی ـــن مرک ـــر، ای ـــد هن ـــز واح ـــر مراک ـــا دیگ ب

ـــت. ـــرده اس ـــاش ک ـــدف ت ـــن ه ـــه ای ـــتیابی ب دس
مرکـــز  اســـاس  ایـــن  بـــر  گفـــت:  طاهـــری 
مستندســـازی دانـــش و فنـــاوری )رســـان فیلـــم( 
ــزات  ــری تجهیـ ــا به کارگیـ ــر، بـ ــگاهی هنـ جهاددانشـ
حرفـــه ای و بـــه روز، نیروهـــای متخصـــص و هنرمنـــد 
ــم و  ــد فیلـ ــه در تولیـ ــه تجربـ ــک دهـ ــش از یـ و بیـ
عکـــس، ضمـــن تـــداوم همکاری هـــای خـــود بـــا 
مرتبـــط  پژوهشـــکده های  و  واحدهـــا  ســـازمان ها، 
جهاددانشـــگاهی، بـــا مکاتبـــه و برگـــزاری جلســـات و 
ــای  ــگاه ها، پارک هـ ــا دانشـ ــاوره ای بـ نشســـت های مشـ
ــان و  ــا دانش بنیـ ــرکت های نوپـ ــاوری، شـ ــم و فنـ علـ
صنعتـــی  شـــهرک های  در  مســـتقر  شـــرکت های 
بـــه  اقـــدام  آن هـــا،  زیرمجموعه هـــای  و  کوچـــک 
ـــازی  ـــه مستندس ـــود در زمین ـــای خ ـــی توانمندی ه معرف
تصویـــری فعالیـــت در حوزه هـــای مختلـــف آن مراکـــز 

کـــرده اســـت.
فیلـــم جهاددانشـــگاهی  مدیـــر مرکـــز رســـان 
هنـــر از جملـــه توانمندی هـــای ایـــن مرکـــز بـــه 
مـــواردی همچـــون ســـاخت فیلـــم معرفـــی، ســـاخت 
فیلـــم مســـتند معرفـــی توانمندی هـــا، خدمـــات و 
دســـتاوردهای شـــاخص، ســـاخت گونه هـــای مختلـــف 
فیلـــم تبلیغاتـــی، تیـــزر، نماهنـــگ و پویانمایـــی 
متناســـب بـــا اهـــداف و برنامه هـــا، مستندســـازی 
ــازمانی و تجـــارب فـــردی،  تصویـــری فعالیت هـــای سـ
ــات،  ــا و جلسـ ــمینارها، همایش هـ ــرداری از سـ تصویربـ
عکاســـی صنعتـــی و تبلیغاتـــی، تولیـــد محتـــوای 
ــازی و ...  ــای مجـ ــتفاده در فضـ ــرای اسـ ــری بـ تصویـ

اشـــاره کـــرد.
ــات،  ــات و جلسـ ــن مکاتبـ ــل ایـ ــزود: حاصـ وی افـ
ـــت،  ـــم و صنع ـــگاه عل ـــا دانش ـــکاری ب ـــرارداد هم ـــاد ق انعق
ــی،  ــامت اجتماعـ ــی و سـ ــوم توان بخشـ ــگاه علـ دانشـ
ســـازمان  طوســـی،  خواجه نصیرالدیـــن  دانشـــگاه 
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران، پژوهشـــکده 
معتمـــد جهاددانشـــگاهی و جهاددانشـــگاهی البـــرز در 

ســـال ۱۴۰۱ اســـت.
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برگـزار
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مهم ترین گفته های مسووالن جهاددانشگاهی و سایر 
مسووالن درباره این نهاد

گفتار

■ مأموریت جدید این نهاد در حوزه اشتغال؛
قبول مدارک آموزشی جهاددانشگاهی برای صدور مجوز راه اندازی و اخذ 

تسهیالت مشاغل خانگی

■   خرب خوش برای دارندگان گواهینامه های مهارتی جهاددانشگاهی
■   ارائه خدمات درمان در منزل به خانواده شهدا، ایثارگران و 

بازنشستگان نیروهای مسلح

■  اخبار کوتاه
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گفتـار

رییـس جهاددانشـگاهی با اشـاره به اینکه در راسـتای 
تحقـق اهـداف عالیـه دولـت مردمـی سـیزدهم در حـوزه 
اشـتغال و توسـعه کارآفرینـی، بـا مصوبه سـتاد توسـعه و 
سـاماندهی مشـاغل خانگـی کشـور، بـه جهاددانشـگاهی 
مصوبـه  ایـن  بـا  گفـت:  شـد  داده  جدیـدی  مأموریـت 
مـدارک آموزشـی و مهارتـی کوتاه مـدت صـادره توسـط 
جهاددانشـگاهی بـرای صـدور مجـوز راه انـدازی مشـاغل 
اخـذ  بابـت  بانـک  بـه  متقاضیـان  معرفـی  و  خانگـی 

تسـهیات مـورد تأییـد شـد.
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، ۲3 آبــان: دکتــر حســن 
ــه  ــا اشــاره ب مســلمی نائینــی رییــس جهاددانشــگاهی ب
ــعه و  ــتاد توس ــت س ــن نشس ــل و هفتمی ــزاری چه برگ
ــر  ــه ریاســت دکت ســاماندهی مشــاغل خانگــی کشــور ب
ســید صولــت مرتضــوی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی گفــت: در ایــن جلســه مصــوب شــد تــا 
مــدارک آموزشــی و مهارتــی کوتاه مــدت صــادره توســط 
جهاددانشــگاهی بــرای صــدور مجــوز راه انــدازی مشــاغل 
ــذ تســهیات  ــت اخ ــک باب ــه بان ــان ب ــی متقاضی و معرف

ــد باشــد. ــورد تأیی م
دکتـر مسـلمی نائینی بـا بیـان اینکه جهاددانشـگاهی 
در طـول ۴ دهـه فعالیـت خـود اقدامـات زیـادی در حوزه 
و  همـکاری  بـا  اشـتغال  و  کارآفرینـی  فرهنـگ  توسـعه 

همیـاری دسـتگاه ها و نهادهـای مختلف انجام داده اسـت 
گفـت: امـا این اقدامـات از ابتـدای دولت مردمـی آیت اهلل 
رئیسـی به صـورت ویـژه در دسـتور کار جهاددانشـگاهی 
بـا بهره منـدی از تمامـی ظرفیت هـا و توانمندی هـای در 
دسـتور کار این نهـاد برآمده از انقاب اسـامی قرارگرفته 

ست.  ا
همیــن  بــر  داد:  ادامــه  جهاددانشــگاهی  رییــس 
اســاس بــه حــوزه آمــوزش و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی 
ــا ضمــن بهره گیــری بیش ازپیــش  ــت داده شــد ت مأموری
از ظرفیت هــا و توانمندی هــای حوزه هــای پژوهشــی 
ــور  ــود به منظ ــترده خ ــی و گس ــبکه مل ــی از ش و فرهنگ
توســعه آموزش هــای تخصصــی و مهارتــی اشــتغال 
را  مربــوط  اقدامــات  و  الزم  برنامه ریزی هــای  محــور 

ــد. ــی کن ــری و عملیات پیگی
وی بـا بیـان اینکـه از ابتـدای شـروع بـه کار دولـت 
سـیزدهم، ایـن نهـاد آمادگـی خـود را بـه وزارتخانه هـا 
به منظـور کمـک و همراهـی در  و سـازمان های مربـوط 
تحقـق اشـتغال و توسـعه کارآفرینـی به صـورت رسـمی 
اعـام داشـت افزود: خوشـبختانه به دلیل اعتمـاد مدیران 
ارشـد نظـام، تاکنـون مأموریت هـای مختلفـی در حـوزه 
و  وزارتخانه هـا  سـوی  از  کارآفرینـی  توسـعه  و  اشـتغال 
نهادهـای مختلـف نظیر طـرح ملی مشـاغل خانگی، طرح 

ملی سـرباز ماهـر، طرح ملی توانمندسـازی اقتصادی زنان 
سرپرسـت خانـوار، طرح ملـی توانمندسـازی مددجویان و 
مـوارد مشـابه از سـوی وزارتخانه هـا و نهادهایـی نظیـر 
و  ورزش  وزارت  اجتماعـی،  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت 
جوانـان، سـتاد کل نیروهـای مسـلح، کمیتـه امـداد امـام 
خمینـی )ره( و بنیـاد علـوی، بـه ایـن نهـاد محـول شـده 
اسـت کـه خوشـبختانه به همـت جهادگران پرتـاش این 
نهـاد و همـکاری بسـیار مطلـوب دسـتگاه ها و نهادهـا بـر 
قابـل  و  خـوب  نتایـج  به عمل آمـده  ارزیابی هـای  اسـاس 

قبولـی در پـی داشـته اسـت. 
ــن  ــه در آخری ــان اینک ــا بی ــی ب ــر مســلمی نائین دکت
ــه آن ورود  ــدی ب ــورت ج ــاد به ص ــن نه ــه ای ــی ک اقدام
داشــته اســت بهره گیــری از ظرفیــت بیــش از ۱۶7 
مرکــز آموزش هــای مهارتــی و تخصصــی کوتاه مــدت 
در گســتر ملــی، بــرای توســعه آموزش هــا و مشــاورهای 
بــوده  اشــتغال محــور  و  مهــارت محــور  تخصصــی 
اســت ادامــه داد: بــر همیــن اســاس بــا توجــه بــه 
ــوب  ــش و مطل ــرد رضایت بخ ــات و عملک ــوابق، تجربی س
جهاددانشــگاهی در انجــام طرح هــای ملــی اشــتغال 
محــور و کیفیــت مطلــوب آموزش هــای تخصصــی و 
ــتاد  ــت س ــن نشس ــل و هفتمی ــور، در چه ــارت مح مه
ــه  ــه ب ــور ک ــی کش ــاغل خانگ ــاماندهی مش ــعه و س توس
ــاون،  ــر تع ــوی وزی ــت مرتض ــید صول ــر س ــت دکت ریاس
ــا  ــد ت ــرر گردی ــد مق ــزار ش ــی برگ ــاه اجتماع کار و رف
مــدارک آموزشــی و مهارتــی کوتاه مــدت صــادره توســط 
جهاددانشــگاهی بــرای صــدور مجــوز راه انــدازی مشــاغل 
ــذ تســهیات  ــت اخ ــک باب ــه بان ــان ب ــی متقاضی و معرف

ــد.  ــد باش ــورد تأیی م
ــکر از  ــن تش ــان ضم ــگاهی در پای ــس جهاددانش ریی
ــی و  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاد وزی ــن اعتم حس
ــاد  ــام داشــت: اعتق ــتاد اع ــایر اعضــای س ــن س همچنی
راســخ دارم ایــن تصمیــم گام مهمــی جهــت ایجــاد 
اشــتغال و توســعه کارآفرینــی در حــوزه مشــاغل خانگــی 
و کســب وکارهای خــرد به ویــژه در مشــاغل نویــن و 
بــود و جهاددانشــگاهی  روزآمــد در کشــور خواهــد 
ــاش و  ــران پرت ــت جهادگ ــدا و باهم ــه خ ــوکل ب ــا ت ب
خســتگی ناپذیر خــود تــاش خواهــد کــرد تــا از تمامــی 
ــوآوری و  ظرفیت هــای آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی، ن
ــه  ــه اقشــار جامع ــدی هم ــاوری خــود جهــت بهره من فن
ــرای تحقــق کیفــی و  ــر برخــوردار ب ــژه اقشــار کمت به وی
ــود. ــد ش ــی بهره من ــتره مل ــه در گس ــن مصوب ــی ای کم

مهم ترین گفته های مسووالن جهاددانشگاهی و سایر مسووالن درباره این نهاد

گفتار

مأموریت جدید این نهاد در حوزه اشتغال؛

قبول مدارک آموزشی جهاددانشگاهی برای صدور مجوز 
راه اندازی و اخذ تسهیالت مشاغل خانگی



هی
گا
نش
ددا

جها
ی
بر
خ
مه
هنا
│ما

اد
جه
ام
پی

w
w

w.
ac

ec
r.a

c.
ir

73

رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی مطرح کرد:

خبر خوش برای دارندگان 
گواهینامه های مهارتی 

جهاددانشگاهی

ـــزودن  ـــی از اف ـــاغل خانگ ـــت از مش ـــاماندهی حمای ـــتاد س ـــه س ـــس دبیرخان ریی
مـــدارک جهاددانشـــگاهی بـــه مـــدارک مهارتـــی در کشـــور خبـــر داد و گفـــت: 
از  می تواننـــد  پـــس  ایـــن  از  جهاددانشـــگاهی  گواهینامه هـــای  دارنـــدگان 
تســـهیات ارزان قیمـــت دولـــت در بخـــش مشـــاغل خانگـــی و ... بهره منـــد 

شـــوند.
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۲۹ آبـــان: آزیتـــا همتیـــان رییـــس دبیرخانـــه 
مـــدارک  افـــزودن  از  خانگـــی  مشـــاغل  از  حمایـــت  ســـاماندهی  ســـتاد 
ــرد:  ــار کـ ــر داد، اظهـ ــور خبـ ــی در کشـ ــدارک مهارتـ ــه مـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
از  یکـــی  به عنـــوان  جهاددانشـــگاهی  گواهینامه هـــای  و  مـــدارک  پذیـــرش 
مصوبـــات در آخریـــن نشســـت ســـتاد ســـاماندهی حمایـــت از مشـــاغل خانگـــی 

ــید. ــی رسـ ــب نهایـ ــه تصویـ ــر بـ ــای اخیـ در روزهـ
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه در ایـــن نشســـت ۱2 مصوبـــه بـــه تصویـــب ســـتاد 
کشـــوری ســـاماندهی حمایـــت از مشـــاغل خانگـــی رســـید افـــزود: بـــر اســـاس 
ایـــن مصوبـــه نـــه تنهـــا آن هایـــی کـــه از ایـــن بـــه بعـــد گواهینامـــه مهارتـــی 
جهاددانشـــگاهی را اخـــذ می کننـــد می تواننـــد از مزایـــای تعییـــن شـــده 
بهره منـــد شـــوند بلکـــه آن دســـته از افـــرادی کـــه پیشـــتر نیـــز گواهینامه هـــای 
ــن  ــویقی ایـ ــته های تشـ ــا و بسـ ــم از مزایـ ــد هـ ــذ کردنـ ــگاهی را اخـ جهاددانشـ

می شـــوند. بهره منـــد  بخـــش 
وی بـــا تمجیـــد از خدمـــات جهاددانشـــگاهی در حوزه هـــای آموزشـــی، 
ــی  ــاغل خانگـ ــای مشـ ــه از آموزش هـ ــرادی کـ ــه افـ ــت: همـ ــی و … گفـ مهارتـ
جهاددانشـــگاهی بهره منـــد شـــدند می تواننـــد از تســـهیات و حمایت هـــای 

دولتـــی در ایـــن بخـــش اســـتفاده کننـــد.
همتیـــان ادامـــه داد: جهاددانشـــگاهی نـــه تنهـــا در بحـــث مشـــاغل خانگـــی 
پیشـــین بلکـــه می توانـــد بـــا اخـــذ مجوزهـــای ســـتاد ســـاماندهی حمایـــت از 
ـــدام  ـــوزه اق ـــن ح ـــی ای ـــی مهارت ـــای آموزش ـــه دوره ه ـــبت ب ـــی نس ـــاغل خانگ مش

ـــد. کن
وی بـــا اشـــاره بـــه آخریـــن وضعیـــت اجـــرای طـــرح ملـــی مشـــاغل خانگـــی 
ـــان  ـــه پای ـــال ب ـــر امس ـــا آخ ـــی ت ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــرح توس ـــرد: ط ـــان ک خاطرنش

می رســـد و فـــاز تکمیلـــی آن دوبـــاره آغـــاز خواهـــد شـــد.
رییـــس دبیرخانـــه ســـتاد ســـاماندهی حمایـــت از مشـــاغل خانگـــی از 
پیشـــرفت قابـــل توجـــه ایـــن طـــرح ملـــی در اکثـــر اســـتان های کشـــور خبـــر 
داد و اظهـــار کـــرد: فـــاز نخســـت ایـــن طـــرح در بیشـــتر اســـتان های کشـــور 
ــای  ــا حمایت هـ ــد و بـ ــود را می گذرانـ ــل خـ ــن مراحـ ــا آخریـ ــه و یـ پایان یافتـ

دولـــت و وزارت کار، تعـــاون و رفـــاه اجتماعـــی و … فـــاز بعـــدی آن نیـــز در 
ــود. ــی می شـ ــک اجرایـ ــده نزدیـ آینـ

وی بـــا اشـــاره بـــه بازدیـــد خـــود از نمایشـــگاه منطقـــه ای صنایع دســـتی در 
ـــتان و  ـــی اس ـــراث فرهنگ ـــاش اداره کل می ـــا ت ـــگاه ب ـــن نمایش ـــت: ای ـــمنان گف س
ـــت. ـــزاری اس ـــال برگ ـــو در ح ـــن نح ـــه بهتری ـــمنان ب ـــتان س ـــگاهی اس جهاددانش

وی ســـطح برگـــزاری ایـــن نمایشـــگاه منطقـــه ای را کـــه بـــا حضـــور 
ـــرد  ـــی ک ـــاال ارزیاب ـــت، ب ـــزاری اس ـــال برگ ـــور در ح ـــتان کش ـــی از ۱2 اس هنرمندان
ــت و  ــزرگ از کمیـ ــگاه بـ ــن نمایشـ ــده در ایـ ــه شـ ــوالت عرضـ ــزود: محصـ و افـ

ــد. ــبی برخوردارنـ ــیار مناسـ ــت بسـ کیفیـ
فعـــاالن  به اتفـــاق  قریـــب  اکثـــر  این کـــه  بـــه  اذعـــان  بـــا  همتیـــان 
صنایع دســـتی از توانمنـــدی و ظرفیـــت الزم بـــرای برخـــورداری از مزایـــای 
ــتاد  ــه سـ ــرد: دبیرخانـ ــتند، خاطرنشـــان کـ ـــد هسـ ــی بهره من ـــاغل خانگـ مش
ســـاماندهی حمایـــت از مشـــاغل خانگـــی آمادگـــی دارد کـــه از فعـــاالن ایـــن 

ــد. ــت کنـ ــش حمایـ بخـ
ـــتی  ـــی و صنایع دس ـــاغل خانگ ـــمنان در مش ـــتان س ـــوب اس ـــگاه خ ـــه جای وی ب
در ســـطح ملـــی پرداخـــت و گفـــت: اســـتان ســـمنان در برخـــی از رشـــته ها از 

جملـــه در ســـفال و ســـرامیک از قطب هـــای کم نظیـــر در کشـــور اســـت.
همتیـــان بـــا بیـــان اینکـــه صنایع دســـتی ایـــن اســـتان از تنـــوع و کیفیـــت 
ـــتان در  ـــن اس ـــدان ای ـــدی هنرمن ـــرد: توانمن ـــار ک ـــد اظه ـــی برخوردارن قابل توجه

برخـــی از رشـــته ها بـــرای مـــن تازگـــی و جذابیـــت باالیـــی داشـــت.
ــاغل خانگـــی وعـــده  ــاماندهی حمایـــت از مشـ ــتاد سـ رییـــس دبیرخانـــه سـ
داد: ایـــن ســـتاد ملـــی همـــه تـــوان خـــود را در راســـتای کمـــک و فعال ســـازی 

بیشـــتر مشـــاغل خانگـــی و صنایع دســـتی مســـتعد اســـتان بـــه کار گیـــرد.

■□■

رییس سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران:

ارائه خدمات درمان در منزل 
به خانواده شهدا، ایثارگران و 

بازنشستگان نیروهای مسلح

رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران از ارایـــه بیـــش از ۶۰ 
ــازان،  ــواده شـــهدا، جانبـ ــه خانـ ــات درمانـــی و مراقبتـــی در منـــزل بـ ــزار خدمـ هـ
ـــن  ـــزل ای ـــان در من ـــز درم ـــط مرک ـــلح توس ـــای مس ـــتگان نیروه ـــران و بازنشس ایثارگ

نهـــاد خبـــر داد.



هی
گا
نش
ددا

جها
ی
بر
خ
مه
هنا
│ما

اد
جه
ام
پی

19
ه0
مار

│ش
وم
وس
ت

یس
لب
سا

74
گفتـار

 روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران، ۲ مهـــر: دکتـــر 

مســـعود حبیبـــی رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران بـــه 
مناســـبت فـــرا رســـیدن هفتـــه دفـــاع مقـــدس، ضمـــن گرامیداشـــت یـــاد شـــهدا و 
تکریـــم رزمنـــدگان هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس، بـــا بیـــان این کـــه کشـــورهایی 
ــود  ــران خـ ــای ایثارگـ ــگزار فداکاری هـ ــدردان و سپاسـ ــه قـ ــد کـ ــرفت می کننـ پیشـ
ـــه  ـــه وظیف ـــا ب ـــران بن ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــازمان جهاددانش ـــت: در س ـــند، گف باش
ذاتـــی خـــود و همچنیـــن تاکیـــدات مقـــام معظـــم رهبـــری مبنـــی بـــر تکریـــم 
ـــی  ـــات درمان ـــه خدم ـــه ارائ ـــت ک ـــال اس ـــن س ـــران، چندی ـــهدا و ایثارگ ـــای ش خانواده ه

و مراقبتـــی در منـــزل بـــه ایـــن عزیـــزان را در دســـتور کار خـــود قـــرار داده ایـــم.
وی افـــزود: در راســـتای بـــرای بـــرآورده ســـاختن نیازهـــای مـــادی و معنـــوی 
ـــوم  ـــگاهی عل ـــزل جهاددانش ـــان در من ـــز درم ـــدس مرک ـــاع مق ـــران دف ـــواده ایثارگ خان
پزشـــکی تهـــران از ســـال ۱۳۸۸ بـــا همـــکاری بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــزان 
و از ســـال ۹۶ بـــا همـــکاری بیمـــه خدمـــات درمانـــی نیروهـــای مســـلح قـــرارداد 
ـــرده و  ـــد ک ـــتگاه ها را منعق ـــن دس ـــش ای ـــت پوش ـــراد تح ـــن اف ـــه ای ـــانی ب خدمت رس

همچنـــان در حـــال خدمـــت رســـانی هســـتیم.
ـــای  ـــده از اعض ـــامت آن ع ـــه س ـــه ب ـــرورت توج ـــه ض ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر حبیب دکت
نیروهـــای مســـلح کـــه بعـــد از عمـــری خدمـــت و جان فشـــانی بـــه افتخـــار 
ــور  ــا ظهـ ــاً بـ ــتگی عمومـ ــنین بازنشسـ ــزود: سـ ــد، افـ ــل آمده انـ ــتگی نائـ بازنشسـ
ـــت  ـــراه اس ـــی هم ـــز درمان ـــه مراک ـــه ب ـــه مراجع ـــاز ب ـــالمندی و نی ـــا دوران س بیماری ه
ـــازان  ـــرای جانب ـــن موضـــوع ب ـــال دارد؛ ای ـــه دنب ـــرهایی ب ـــراد مســـن دردس ـــرای اف ـــه ب ک
ـــی  ـــات تخصص ـــع خدم ـــز جام ـــن رو مرک ـــت. از ای ـــدان اس ـــا دوچن ـــای آن ه و خانواده ه
درمـــان در منـــزل جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران )َدم( بـــا ارائـــه انـــواع 
ـــا  ـــد ت ـــزان می کوش ـــن عزی ـــه ای ـــزل ب ـــی در من ـــی و مراقبت ـــکی، درمان ـــات پزش خدم
بـــه قـــدر وســـع خـــود بتوانـــد درد و رنجـــی از ایـــن خانواده هـــا را التیـــام بخشـــد.

ـــان در  ـــه درم ـــانی مجموع ـــت رس ـــار خدم ـــه آم ـــه ارائ ـــه ب ـــی در ادام ـــر حبیب دکت
ـــص  ـــات تخصی ـــز خدم ـــت: در ســـال ۱۴۰۰ مرک ـــزل جهاددانشـــگاهی پرداخـــت و گف من
ـــران  ـــواده شـــهدا و ایثارگ ـــه خان ـــت ب ـــزار خدم ـــه بیـــش از 22 ه ـــزل َدم ب ـــان در من درم

ـــت. ـــه داده اس ـــلح ارائ ـــای مس ـــتگان نیروه ـــه بازنشس ـــت ب ـــزار خدم ـــش از ۱7 ه و بی
ـــه  ـــدواری ب ـــراز امی ـــا اب ـــان ب ـــران در پای ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــس جهاددانش ریی
ـــاری  ـــال ج ـــت س ـــاه نخس ـــش م ـــت: در ش ـــزان، گف ـــن عزی ـــه ای ـــات ب ـــش خدم افزای
ـــران و ۱2  ـــهدا و ایثارگ ـــای ش ـــه خانواده ه ـــی ب ـــت درمان ـــزار خدم ـــش از ۱۰ ه ـــز بی نی
ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــا ارائ ـــزل آنه ـــلح در من ـــای مس ـــتگان نیروه ـــه بازنشس ـــت ب ـــزار خدم ه
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــات را ب ـــن خدم ـــم ای ـــا بتوانی ـــود ت ـــم ش ـــرایطی فراه ـــم ش ـــه امیدواری ک

ـــم. ـــترش دهی ـــا گس ـــاز آنه نی
ســـازمامان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران؛ مرکـــز خدمـــات تخصصـــی 
ـــوز  ـــا مج ـــران ب ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــازمان جهاددانش ـــزل )َدم( س ـــان در من درم
ــزل از  ــام در منـ ــل انجـ ــی قابـ ــات درمانـ ــه خدمـ ــه کلیـ ــا ارائـ ــت، بـ وزارت بهداشـ
جملـــه ویزیـــت پزشـــک عمومـــی و متخصـــص، خدمـــات توانبخشـــی )فیزیوتراپـــی، 
ــات،  ــتاری و تزریقـ ــات پرسـ ــی(، خدمـ ــاژ درمانـ ــی، ماسـ ــی، گفتاردرمانـ کاردرمانـ
دندانپزشـــکی در منـــزل، انجـــام تســـت کرونـــا و نمونه گیـــری و آزمایـــش، اجـــاره 
ـــت  ـــنجی، مراقب ـــی و شنوایی س ـــونوگرافی، بینای ـــوژی و س ـــکی، رادیول ـــزات پزش تجهی
ـــدور  ـــکی و ص ـــی پزش ـــاوره تلفن ـــزل، مش ـــات ICU در من ـــالمند، خدم ـــار و س از بیم
گواهـــی فـــوت بـــه صـــورت شـــبانه روزی حتـــی در ایـــام تعطیـــل بـــه شـــهروندان 

ــد. ــه می کننـ ــی ارائـ تهرانـ
ــزل  ــور در منـ ــی مذکـ ــات درمانـ ــت خدمـ ــه دریافـ ــاز بـ ــورت نیـ ــراد در صـ افـ
می تواننـــد بـــا شـــماره تلفـــن ۶۴۰۶۴ و ۶7۳۹۸۸۸ تمـــاس حاصـــل کننـــد.

همچنیـــن هموطنـــان می تواننـــد جهـــت کســـب اطاعـــات بیشـــتر و آگاهـــی 
دقیـــق از کل خدمـــات و نحـــوه خدمـــت رســـانی بـــه پایـــگاه اینترنتـــی بـــه آدرس 

ــد. ــه کننـ https://dam.clinic مراجعـ

جهاددانشگاهی سهم بزرگی در پیشرفت های 
کشورمان دارد

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی، ۲۴ مهر: مسـئول نهاد نمایندگی 
مقـام معظـم رهبری در دانشـگاه های آذربایجان شـرقی بـا بیان این که جهاددانشـگاهی 
در عرصه هـای مختلـف و بـه ویـژه در حوزه هـای علمـی ورود کـرده و عملکـرد موفقـی 
داشـته اسـت، گفت: جهاددانشـگاهی سـهم بزرگـی در پیشـرفت های افتخارافرین امروز 

کشـورمان داشـته و این عملکـرد، قابل تقدیر اسـت.
حجت االســام والمســلمین محمــد انــوری مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام 
معظــم رهبــری در دانشــگاه های آذربایجــان شــرقی در دیــدار بــا سرپرســت ســازمان 
جهاددانشــگاهی اســتان، بــا تاکیــد بــر این کــه جهاددانشــگاهی فعالیت هــای مختلفــی 
ــه  ــه اســت، اضاف ــاد، گســترش یافت ــن نه ــی ای ــای فعالیت ــرده و محوره ــری ک را پیگی
کــرد: امــروز جهاددانشــگاهی یــک نهــاد صرفــا فرهنگــی نبــوده و بــه یــک نهــاد علمــی، 

پژوهشــی و فرهنگــی تبدیــل شــده اســت.
ــه  ــت ب ــا صنع ــگاهی ب ــاط جهاددانش ــراری ارتب ــرورت برق ــه ض ــاره ب ــا اش وی ب
ــن رابطــه،  ــه کارگیــری مضاعــف ظرفیت هــا در ای ــر و ب ــر و افزون ت صــورت تخصصی ت
ــت  ــن ظرفی ــد ای ــوی دارد و بای ــروی انســانی ق ــرد: جهاددانشــگاهی نی خاطرنشــان ک
بــه طــور تمــام و کمــال مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و نیروهــا بــا تمــام ظرفیــت وارد 

ــد مــورد غفلــت واقــع شــوند. ــد و نبای ــوان بســیاری دارن میــدان شــوند، چراکــه ت
مسـئول نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه های آذربایجان شـرقی با 
بیـان این کـه نقـش فرهنگی جهاددانشـگاهی در داخل دانشـگاه قابل کتمان نیسـت، اما 
می تـوان از ایـن ظرفیت بیشـتر اسـتفاده کـرد، ادامه داد: بایـد ارتباطات بین دانشـگاه و 
جهاددانشـگاهی وسـیع تر شـده و دانشـگاه بتوانـد از ظرفیت های فرهنگی جهـاد به طور 
موثـر اسـتفاده کنـد، حتی می توانـد بخشـی از مباحث فرهنگـی به جهاددانشـگاهی، به 

عنوان عضو شـورای فرهنگی دانشـگاه، سـپرده شـود.
ــر  ــا تاکیــد ب مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه تبریــز ب
ــزود:  ــنجی دارد، اف ــوزه افکارس ــی در ح ــای خوب ــگاهی ظرفیت ه ــه جهاددانش این ک
خبرگزاری هــای ایســنا و ایکنــا نیــز ظرفیــت رســانه ای باالیــی در ایــن ســازمان بــوده 
کــه از بســتر دانشــجویی شــروع شــده و می توانــد پــای کار مباحــث دانشــگاهی قــرار 

گرفتــه و اثرآفریــن باشــد.
وی تاکیــد کــرد: بــا تمــام تــوان در کنــار جهاددانشــگاهی هســتیم تــا بــا همــکاری 

و هــم افزایــی بتوانیــم ماموریت هــای فرهنگــی و علمــی را پیــش ببریــم.
جهاددانشــگاهی  ســازمان  سرپرســت  فــر  فاتحــی  اصغــر  علــی  مهنــدس 
ــود را از  ــگاهی خ ــه جهاددانش ــان این ک ــا بی ــدار، ب ــن دی ــز در ای ــرقی نی آذربایجان ش
ــه  ــرورش یافت ــد و پ ــگاه رش ــن دانش ــت در بط ــد و در حقیق ــز می دان ــگاه تبری دانش
اســت، افــزود: توســعه همــکاری بیــن دو مجموعــه الزم و ضــروری اســت و مــا نیــز هــر 

ــود. ــم ب ــگاه خواهی ــار دانش ــیم در کن ــته باش ــوان داش ــه در ت آنچ
وی با اشـاره به این که رییس جهاددانشـگاهی کشـور مسـیری به عنوان زیسـت بوم 
فنـاوری نخبگان مشـخص کرده انـد، افزود: معتقـدم، نخبگان در جهاددانشـگاهی حضور 

دارنـد و اگـر حمایت هـای الزم انجام شـود، اقدامات بسـیار موثری انجام خواهد شـد.
وی بـا تاکیـد بـر این که 22 شـهید دانشـکده فنـی نقطه وصـل بین جهاددانشـگاهی 
و دانشـگاه تبریـز بـوده، یـادآور شـد: تاش خواهیم کرد مسـیر شـهدا را پیـش گرفته و 
هماننـد شـهدا خدمـت کنیـم و تمـام تـوان خـود را بـه کار خواهیـم گرفت و قطعـاً این 

مسـیر نتایـج خوبی بـه دنبال خواهد داشـت.
وی بـا بیـان این کـه بـا تمـام ظرفیـت در خدمـت دانشـگاه خواهیـم بـود، اضافـه 
کـرد: می تـوان از ظرفیت هـای مرکـز افکارسـنجی جهاددانشـگاهی در راسـتای احصای 
مطالبـات جوانـان و دانشـجویان و در راسـتای پایـش و بررسـی علـل حـوادث اخیـر، 
اسـتفاده کـرد؛ همچنیـن می توانیم در برگـزاری مناظرات دانشـجویی همـکاری کرده و 

در کنـار دانشـگاه نقش آفرینـی کنیـم.
فاتحی فـر بـا تاکیـد بر ضرورت بررسـی نقاط آسـیب زا در حـوزه فرهنگـی و در میان 
دانشـجویان، خاطرنشـان کـرد: بایـد با هم اندیشـی، هم افزایـی و مطالعات جامـع در این 

رابطـه گام برداشـته و بتوانیـم اثربخشـی بهتری در حوزه فرهنگی داشـته باشـیم.
سرپرسـت سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجـان شـرقی، تاکیـد کـرد: باید بـا مطالعه 
و مبنـای علمـی حرکـت کـرده و چالش های پیـش روی فرهنگـی را احصا کـرده و نقاط 

آسـیب زا را برطـرف کنیم.

                    اخبار کوتاه



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

75

 لزوم تبلیغ و ترویج 
ماموریت بانک خون بند ناف 

جهاددانشگاهی در استان
 ۲۵ گیـان،  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
ماموریـت  گیـان،  جهاددانشـگاهی  رپرسـت  مهـر: 
جهاددانشـگاهی را تحقـق کارهای بر زمین مانده دانسـت 
و گفـت: بـه دنبـال توسـعه فعالیـت ایـن مرکـز از طریـق 

هسـتیم. ترویجـی  و  تبلیغـی  فعالیت هـای 
رییـس  بـا  نشسـت  در  مسـکنی  حمیدرضـا  دکتـر 
بیمارسـتان شـهید بهشـتی بندرانزلی، از پژوهشگاه رویان 
بـه عنـوان ویترین جهاددانشـگاهی یاد کرد و متذکر شـد: 
یـک دهـه از فعالیت بانک خـون بند ناف جهاددانشـگاهی 
اسـتان می گـذرد و لـذا بـه دنبـال توسـعه فعالیـت ایـن 
مرکـز از طریـق فعالیت هـای تبلیغـی و ترویجی هسـتیم.

وی تقویت زیرسـاخت های بهداشـتی کشـور را موجب 
سـبک شـدن بار بخـش درمان دانسـت و گفـت: ماموریت 
جهاددانشـگاهی تحقـق کارهـای بـر زمیـن مانده اسـت و 
لـذا در حوزه سـرطان و خـون بند ناف ورود جـدی داریم.

سرپرسـت سـازمان جهاددانشـگاهی گیـان بـا اشـاره 
بـه راه انـدازی مرکـز غربالگـری بیماری هـای غیـر واگیـر 
و سـرطان اسـتان گیان در مجتمع آموزشـی و پژوهشـی 
کـرد:  اظهـار  رشـت،  در  واقـع  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
نیازمند همکاری پزشـکان، شـبکه های بهداشـت و درمان 
و بیمارسـتان ها جهـت نهادینه سـازی غربالگری سـرطان 

. هستیم
دکتـر مرتضی فاح رییس بیمارسـتان شـهید بهشـتی 
بندرانزلـی نیـز، بـا تاکیـد بر لـزوم نهادینه سـازی فرهنگ 
ذخیـره سـازی خـون بند نـاف به ویـژه از طریق رسـانه ها 
و نظـام آموزشـی، یـادآور شـد: مـادران بـاردار پیـش از 
زایمـان بـه بیمارسـتان مراجعـه می کننـد و لـذا در زمان 
بـارداری و حتـی قبـل از آن خانواده هـا باید بـا بانک خون 
بنـد نـاف و تسـهیات و مزایـای آن بـرای آینـده فرزنـد 

خود آشـنایی داشـته باشـند.
وی از مرکـز بانـک خـون بنـد نـاف جهاددانشـگاهی 
اسـتان خواسـت بـا شـبکه های بهداشـت ارتبـاط برقـرار 
کنـد و گفـت: روسـتاها تحـت پوشـش شـبکه بهداشـت 
قـرار دارنـد و ماماهـا در ارتبـاط نزدیک بـا مـادران باردار 
هسـتند و می تواننـد آنـان را بـه ایـن مرکز متصـل کنند.

و  بررسـی  بـه  اشـاره  بـا  انزلـی،  بیمارسـتان  رییـس 
و  بـاردار  مـادران  وضعیـت  از  ماماهـا  ماهانـه  رسـیدگی 
ارائـه آموزش هـای الزم اعـم از ورزش و تغذیـه و زایمـان 
طبیعـی، خاطرنشـان کـرد: خوشـبختانه کرونـا فروکـش 
کـرده و فرصـت مناسـبی ایجاد شـده تـا ماماها بـا مادران 

بـاردار ارتبـاط داشـته باشـند.
جهاددانشـگاهی  کارشناسـان  از  همچنیـن  فـاح 
خواسـت بـا متخصصـان اطفـال و ماماهـا و متخصصـان 
زنـان و زایمـان بـرای تبلیـغ بانک خـون بند نـاف ارتباط 
بگیرنـد و گفـت: شهرسـتان انزلی به دلیـل بافت جمعیت 
شـهری و روسـتایی ظرفیـت خوبـی بـرای اجـرای پایلوت 

ثبـت نـام نـوزادان در بانـک خـون بنـد ناف اسـت.
وی بـا اشـاره بـه آمادگـی بیمارسـتان شـهید بهشـتی 
سـرطان  غربالگـری  مرکـز  بـا  همـکاری  بـرای  انزلـی 
جهاددانشـگاهی اسـتان، ادامـه داد: به منظـور غربالگری و 
تشـخیص زودهنگام سـرطان پسـتان، اقدام بـه راه اندازی 
ظرفیـت  و  کردیـم  بیمارسـتان  ایـن  ماموگرافـی  مرکـز 

خوبـی ایجـاد شـده اسـت.
رییـس بیمارسـتان انزلـی، پراکنـش انـواع سـرطان در 
شـهرهای گیـان را متفـاوت دانسـت و بیـان کـرد: عاوه 
بـر شـیوع سـرطان پسـتان در اسـتان، در حـوزه سـرطان 

گـوارش نیز آمار نگـران کننده ای داریـم و بنابراین ذخیره 
سـامتی توسـط بانـک خـون بند نـاف و مرکـز غربالگری 
سـرطان جهاددانشـگاهی اسـتان می تواند گام های موثری 
در کنتـرل بیمـاری و کاهـش آمار بیماری داشـته باشـد.

 
■■■

تعامل جهاددانشگاهی با دانشگاه ها 
در اولویت قرار دارد

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شرقی، 10 
مهر:  سرپرسـت سازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شرقی 
بـا تاکیـد بـر این کـه توجـه بـه نخبـگان داخـل مجموعه 
طرح هـای  قطعـاً  و  بـوده  بنـده  اولویت هـای  جملـه  از 
خواهـد  اتفـاق  مجموعـه  داخـل  در  نـوآوری  و  فنـاوری 
افتـاد، ادامـه داد: دکتـر دهقانـی رییـس جهاددانشـگاهی 
توصیـه ای هفـت بنـدی ارائـه کرده انـد کـه پنج مـورد آن 
هماننـد توصیه هـای اسـت که در انتصابات سـایر روسـای 
بـا  تعامـل  مـورد  دو  امـا  دارنـد  تاکیـد  جهاددانشـگاهی 
دانشـگاه ها و جلوگیـری از تعـارض منافع نکاتی اسـت که 

بـه طـور خـاص بدان هـا تاکیـد کرده انـد.
علی اصغر فاتحی فر سرپرسـت سـازمان جهاددانشگاهی 
اسـتان در اولیـن روز کاری خـود در نشسـتی بـا معاونان، 
مدیـران و اعضـای هیـات علمی سـازمان جهاددانشـگاهی 
اسـتان، بـا تاکیـد بـر این کـه روش مدیریتـی مـا، تعاملی 
و مشـورتی اسـت، گفـت: بـا همدلـی و همـکاری تمامـی 
کارکنـان، این سـازمان را در مسـیر پیشـبرد اهـدف یاری 

خواهیـم کرد.
تـک  زحمـات  بـا  مجموعـه  ایـن  کـرد:  اظهـار  وی 
یقیـن  بـه  و  رسـیده  مرحلـه  ایـن  بـه  کارکنانـش  تـک 
جهاددانشـگاهی اسـتان ریشـه های محکمـی دارد، چراکه 
را  سـازمان  ایـن  ریشـه های  شـهید،   22 مطهـر  خـون 

اسـت. کـرده  تنومنـد 
فاتحـی فـر با تاکیـد بر این که جهاددانشـگاهی اسـتان 
بیشـترین تعـداد شـهدا را در میـان جهادهای دانشـگاهی 
دارد و در دوران دفـاع مقـدس، 22 شـهید در دانشـکده 
فنـی تقدیـم انقـاب کـرده اسـت، افـزود: خـون مطهـر 
سـازمان جـاری  ایـن  و سـتون های  ریشـه ها  در  شـهدا، 
بـوده اسـت و اگـر کسـی هـم بخواهـد ایـن مجموعـه را 
از مسـیرش تغییـر دهـد، خون شـهدا اجازه چنیـن کاری 

نخواهنـد داد.
وی با اشـاره به این که رییس جهاددانشـگاهی مسـیری 
بـه عنوان زیسـت بوم فنـاوری نخبگان مشـخص کرده اند، 
افـزود: معتقدم، نخبـگان در جهاددانشـگاهی حضور دارند 
و اگـر توجـه ویـژه ای بـه ایـن عزیـزان شـود، بـا ذهنـی 
آزاد بـه مسـائل رسـیدگی خواهنـد کـرد، بـر این اسـاس، 
بحـث خدمـات رفاهـی کارکنـان را جـزو اولویت هـا قـرار 
می دهیـم و در بحـث فنـاوری نیـز از ظرفیـت نخبه هـای 

داخـل مجموعـه بهـره خواهیـم گرفت.
اجـرای  اسـتان،  جهاددانشـگاهی  سـازمان  سرپرسـت 
مجموعـه  در  خـود  اصـول  جملـه  از  را  اخاقـی  اصـول 
هرگونـه  از  دور  بـه  گفـت:  و  برشـمرد  جهاددانشـگاهی 
حاشـیه پـردازی ان شـاءاهلل بـا اخـاق اسـامی در ایـن 
مجموعـه خدمـت خواهیـم کـرد و بـه عنـوان خـادم در 

بـود. خدمـت جهادگـران عزیـز خواهـم 
وی بـا تاکیـد بـر این کـه توجـه بـه نخبـگان داخـل 
قطعـاً  و  بـوده  بنـده  اولویت هـای  جملـه  از  مجموعـه 
طرح هـای فنـاوری و نـوآوری در داخـل مجموعـه اتفـاق 
خواهـد افتـاد، ادامـه داد: رییـس جهاددانشـگاهی کشـور 
توصیـه ای هفـت بنـدی ارائـه کرده انـد کـه پنج مـورد آن 
هماننـد توصیه هـای اسـت که در انتصابات سـایر روسـای 
بـا  تعامـل  مـورد  دو  امـا  دارنـد  تاکیـد  جهاددانشـگاهی 

دانشـگاه ها و جلوگیـری از تعـارض منافع نکاتی اسـت که 
بـه طـور خـاص بدان هـا تاکیـد کرده انـد.

وی بـا تاکیـد بـر این کـه تعامـل بـا دانشـگاه ها را در 
اولویـت داریم، خاطرنشـان کرد: سـعی خواهیم کرد طبق 
چشـم اندازی کـه ترسـیم کرده ایـم، همانند شـهدای دفاع 
مقـدس در عرصـه مدیریـت، گام برداریـم و جهادگونه در 

ایـن سـازمان فعالیـت می کنیم.
تقویـت  و  انسـانی  منابـع  بـه  توجـه  فاتحی فـر 
تمامـی  از  اسـتفاده  بـرای  هم افزایـی  اجتماعـی،  منابـع 
ظرفیت هـای سـازمان، توسـعه معاونت هـا و مراکـز و... را 

برشـمرد. خـود  کاری  اولویت هـای  جملـه  از 
سرپرسـت سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان در پایـان 
از زحمـات تمام روسـای پیشـین جهاددانشـگاهی اسـتان 
قدردانـی کـرده و افـزود: قطعـاً بـا تاش روسـای پیشـین 
و دسـت اندرکاران سـازمان بـوده کـه سـازمان پیشـرفت 
کـرده و مـا نیـز بـا همدلی و همراهـی این مجموعـه را در 

مسـیر اهدافـش هدایـت خواهیـم کرد.
سـازمان  سـابق  رییـس  محسـنی  جعفـر  دکتـر 
ضمـن  نشسـت  ایـن  در  نیـز  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
آرزوی توفیـق بـرای سرپرسـت این سـازمان، اظهـار کرد: 
در زمـان تصـدی مسـئولیت بـه عنـوان رییـس سـازمان 
جهاددانشـگاهی اسـتان، ایـن مجموعـه را با بیـش از پنج 
میلیـارد تومـان بدهـی تحویـل گرفتـم کـه خوشـبختانه 
امـروز عـاوه بـر تسـویه بدهی هـا، سـازمان برابر بـا هفت 

دارد. موجـودی  تومـان  میلیـارد 
سرپرسـت سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان با تاکید بر 
این کـه زحمـات بسـیاری در ایـن مجموعه کشـیده شـده 
و همـکاران در شـرایط سـخت کرونایـی فعالیـت کردنـد 
تـا مجموعـه سـرپا بمانـد، افـزود: از زحمـات همـکاران 
زحمـات،  ایـن  نتیجـه  در  چراکـه  می کنـم،  قدردانـی 
جهادهـای  بیـن  در  اسـتان  جهاددانشـگاهی  سـازمان 
دانشـگاهی اسـتان ها بـه رتبـه برتـر دسـت یافتـه اسـت.

وی بـا بیـان این کـه گزارش هـا و چالش هـای مجموعه 
را نیـز بـا جزئیـات در اختیـار سرپرسـت سـازمان قـرار 
خواهـم داد، ادامـه داد: ان شـاءاهلل بـا همدلـی و همراهـی 
تمامـی دسـت اندرکاران این مجموعه در مسـیر پیشـرفت 
خـود حرکـت کـرده و همچنـان کـه در ۴2 سـالگی اش 
عملکـردی  نیـز  روز  بـه  روز  مـی رود،  پیـش  قـدرت  بـا 

درخشـان تر داشـته باشـد.

■■■
لزوم تعریف چشم انداز 10 ساله 

برای جهاددانشگاهی فارس
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی فـارس، 10 مهر:سرپرسـت 
همـکاران  همراهـی  خواسـتار  فـارس  جهاددانشـگاهی 
جهادگـر بـرای تـداوم فعالیت هـا و ارتقـای جایـگاه ایـن 
نهـاد در کشـور شـد و گفـت: نیازمنـد تعریف یک چشـم 

انـداز بـرای ۱۰ سـال آینـده هسـتیم.
کارکنـان  جمـع  در  اسـتقال  امیرحسـین 
جهاددانشـگاهی فـارس، بیان کرد: پس از 5 سـال، مجدداً 
توفیـق خدمتگـذاری در واحـد جهاددانشـگاهی فـارس را 
پیـدا کـردم؛ البتـه هیچگاه هـم فراموش نکردیـم که خانه 

اصلـی مـا کجاسـت.
مدیریتـی  جدیـد  تیـم  برنامه هـای  بـه  اسـتقال 
جهاددانشـگاهی هـم اشـاره و بـا بیـان اینکـه فرآیندهای 
پیش بینـی شـده بـا رونـد سـابق متفـاوت اسـت، گفـت: 
تیـم جدیـد، بـا نگاه دیگـری به دنبـال تحـول آفرینی و با 

نیازسـنجی بـه دنبـال بـاز کـردن گره هـا هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه امـروز بـا توجـه به گذشـت زمان و 
مقتضیـات موجـود نیـاز به تولی گـری در مباحـث نوآورانه 
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و فناورانـه داریـم و جهاددانشـگاهی باید حلقـه متولی این 
مهم باشـد، خاطرنشـان کـرد: تمام تـاش مدیریت جدید 
حرکـت بـه سـمت پژوهـش، فرهنـگ و آمـوزش نوآورانه 

است.
اسـتقال ابـراز امیـدواری کـرد که بـا نگاهی نو شـاهد 
ارتقـای جهاددانشـگاهی در کل جامعـه بـه ویـژه جامعـه 

دانشـگاهی کشـور باشیم.
وی بـا بیـان اینکـه در واحـد فـارس نیـز برنامه هایـی 
پیش بینی شـده اسـت، از تـاش مدیران سـابق این واحد 
قدردانـی و اضافـه کرد: امید اسـت در آینده بـا کارنامه ای 

قابـل قبول، مسـئولیت را تحویـل دهیم.
آموزشـی  معاونـت  در  اینکـه  بیـان  بـا  اسـتقال 
داریـم  تاش گـری  همـکاران  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
کـه جـزو زحمتکش ترین هـا هسـتند، گفـت: دوره هـای 
جدیـدی بـرای ارائـه و فرآیندهـای تخصصی تـر در ایـن 

شـد. خواهـد  دنبـال  و  تعریـف  کلیـدی،  معاونـت 
سرپرسـت جهاددانشـگاهی فـارس، همچنیـن بـا بیان 
اینکـه در حـوزه فرهنگی اقدامات خوبـی در حال پیگیری 
اسـت، گفت: برنامه حضورمان در دانشـگاه ها جدی اسـت 
و دفاتـر جهادانشـگاهی بـه زودی در مراکـز آموزش عالـی 

بـه ویـژه دانشـگاه های مـادر راه اندازی می شـود.
فراینـد  نیـز  پشـتیبانی  حـوزه  در  کـرد:  عنـوان  وی 
بودجـه ریـزی مبتنـی بـر عملکـرد دنبـال خواهـد شـد؛ 
ردیابـی فعالیت هـا از مهمتریـن مزیـت اجـرای ایـن مهـم 

خواهـد بـود.
اسـتقال بـا تاکیـد بر ایـن نکته کـه به دنبال سـرمایه 
گـذار در حوزه هـای درمانـی بـرای گسـترش بخش هـای 
درمانی جهاددانشـگاهی هسـتیم، تصریح کرد: الزم اسـت 

در ایـن حـوزه وارد عرصه هـای جدید شـویم.
وی در پایـان خواسـتار همراهـی همـه کارکنـان برای 
تـداوم فعالیت هـای جهـاد و ارتقـای جایـگاه ایـن نهاد در 
کشـور شـد و گفـت: نیازمند تعریف چشـم انـداز برای ۱۰ 

سـال آینده هسـتیم.
 

■■■

جهاددانشگاهی در بستر دانشگاه 
رشد و توسعه یافته است

روابـط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی، 
1۸ مهـر: رییـس دانشـگاه تبریـز گفـت: جهاددانشـگاهی 
مولود انقاب اسـت که در بسـتر دانشـگاه رشـد و توسـعه 
یافتـه اسـت و اکنـون بـه فرزنـد بالغـی تبدیـل شـده که 
جامعـه در بخش هـای مختلـف از خدمات ایـن نهاد علمی 

و انقابـی بهـره مند اسـت.
تبریـز در  دکتـر صفـر نصرالـه زاده رییـس دانشـگاه 
نشسـت بـا سرپرسـت جدیـد جهاددانشـگاهی آذربایجان 
شـرقی بـه اسـتفاده از ظرفیت نخبـگان دانشـگاه تبریز در 
برنامه های نوع آوری جهاددانشـگاهی و همچنین اسـتفاده 
از ظرفیـت مدیران خود سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان 
توسـعه همـه جانبـه جهاددانشـگاهی  در جهـت رشـدو 

اسـتان تاکیـد کرد.
وی افـزود: جهاددانشـگاهی بایـد بـه دنبـال کارهـای 
خـارق العـاده باشـد تـا بتوانـد عقـب ماندگی هـای جامعه 
در حوزه هـای مختلـف را جبـران نمایـد و اگـر بخواهـد 
در ایـن مسـیر حرکـت کنـد چـاره ای جـز اسـتفاده مفید 
از نظـرات متخصصیـن و نخبـگان دانشـگاهی بخصـوص 

دانشـگاه تبریـز بـه جهـت مجـاورت، نـدارد.
رییـس دانشـگاه تبریـز، همچنین با اشـاره به سـاختار 
اداری  سـاختار  کـرد:  اظهـار  جهاددانشـگاهی  نهـادی 

صـرف در جهاددانشـگاهی نمی توانـد موفـق باشـد و برای 
موفقیـت در ایـن نهـاد بایـد سـاختار چابـک و منطقـی 
داشـته باشـید تـا بتوانیـد در مسـائل مختلف سـریع عمل 
کنیـد تـا در جهـت نـوآوری و شـتاب علـم و فنـاوری در 
بـه جایـگاه شایسـته نظـام مقـدس جمهـوری  رسـیدن 

اسـامی عمـل نماییـد.
وی همچنیـن نسـبت بـه تقویـت جهاددانشـگاهی از 
جهـات مختلـف و رسـیدگی به مشـکات فضـای فیزیکی 
تاکیـد کـرد و در ایـن راسـتا قـول مسـاعد همـکاری داد.

مهنـدس علـی اصغـر فاتحـی فـر سرپرسـت سـازمان 
جهاددانشـگاهی آذربایجـان شـرقی نیز در این نشسـت با 
توجـه بـه تاکیـد رییـس جهاددانشـگاهی مبنـی بـر ایـن 
کـه جهاددانشـگاهی بایـد بـه عنوان زیسـت بـوم فناوری 
کشـور باشـد، اظهار کـرد: جهاددانشـگاهی اسـتان باید از 
ظرفیت هـای علمـی و نخبـگان دانشـگاه تبریـز در حـوزه 

فنـاوری و نـوآوری بـه شـکل مطلوبـی اسـتفاده نماید.
وی افـزود: جهاددانشـگاهی بـه عنـوان یـک مجموعـه 
علمـی و انقابـی قـدردان دانشـگاه تبریـز اسـت و همواره 
ایـن مجموعـه را از جهـات مختلـف یـاری رسـانده اسـت 
و  گذشـته  در  همـواره  انقابـی جهاددانشـگاهی  نهـاد  و 
حـال دانشـگاه تبریـز را بـه عنـوان بزرگتریـن حامی خود 

می دانـد.
سـازمان  همـکاری  اعـام  ضمـن  فـر،  فاتحـی 
تبریـز  دانشـگاه  بـا  شـرقی  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی 
در حوزه هـای مختلـف افـزود: جهاددانشـگاهی می توانـد 
همـراه دانشـگاه تبریـز در رصـد و پایـش مسـائل مختلف 
اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی به عنـوان اتـاق فکر عمل 

نماینـد.
ایـن نشسـت طرفیـن نسـبت بـه  گفتنـی اسـت، در 
تعامـل و همکاری هـای مشـترک بیـن دو مجموعـه تاکید 

کردند.

■■■

امکان فریز تخمک در مرکز درمان 
ناباروری جهاددانشگاهی استان 

مرکزی فراهم می شود
روابط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی، ۹ مهر: دکتر 
اسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس  زاده  غفـاری  علی اصغـر 
مرکـزی و مسـوول فنـی آزمایشـگاه جنین شناسـی مرکز 
فـوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشـگاهی اسـتان در 
ایـن بـاره، افـزود: فریـز و انجمـاد تخمک بـرای بانوانی که 
تاکنـون ازدواج نکرده انـد بایـد با اسـتفاده از عمل جراحی 
الپاراسـکوپی انجـام شـود، امیـد اسـت در آینـده نزدیـک 

ایـن امکان در جهاددانشـگاهی اسـتان فراهم شـود.
وی اظهـار کـرد: بانوانـی کـه ازدواج کرده انـد و بـه هر 
دلیلـی نیـاز بـه انجماد یا فریـز تخمک برای ذخیره سـازی 
در  فرصـت  ایـن  دارنـد  آوری  فرزنـد  بـرای  آینـده  در 
دارد،  وجـود  مرکـزی  اسـتان  مجموعـه جهاددانشـگاهی 
در مـورد ایـن افـراد روش اسـتفاده شـده همـان روشـی 
اسـت کـه در خصوص افراد نابـارور در فراینـد IVF مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی گفـت: هزینه 
نگهـداری تخمـک بـرای بانـوان 7۰ تـا ۸۰ درصـد هزینه 

عمـل جراحـی IVF در نظـر گرفته شـده اسـت.
انجمـاد  از روش  اسـتفاده  افـزود:  زاده  دکتـر غفـاری 
تخمـک بـرای افـرادی کـه امـکان ازدواج آنـان در زمـان 
حـال وجـود ندارد و ممکن اسـت با افزایش سـن شـرایط 
ذخیـره تخمدانـی را از دسـت بدهنـد و در آینـده ممکـن 

مـورد  شـود  فراهـم  آن هـا  بـرای  ازدواج  فرصـت  اسـت 
اسـتفاده قـرار می گیـرد.

وی اضافـه کـرد: افـراد متأهـل و یا زوج هایـی که قصد 
ندارنـد فعـًا بـه دالیلـی فرزنـد دار شـوند و از طرفی این 
نگرانـی را دارنـد کـه در آینـده بـه علـت کاهـش کیفیت 
سـلول های جنسـی ایـن فرصـت از دسـت بـرود بـه ایـن 
افـراد پیشـنهاد می شـود جنیـن فریـز کننـد، زیـرا امکان 
نگهـداری و بازگشـت جنیـن بعـد از ذوب شـدن بیشـتر 

اسـت. تخمک  از 
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی گفـت: بـرای 
خانم هایـی کـه مجـرد هسـتند و یا بـه دلیلی امـکان لقاح 
وجـود نـدارد و درخواسـت فریـز تخمک دارند ایـن امکان 
وجـود دارد تـا برای آنـان در مرکـز جهاددانشـگاهی فریز 

صـورت گیرد.
و  انجمـاد  و  شـد: حفـظ  یـادآور  زاده  غفـاری  دکتـر 
ذخیره سـازی سـلول های جنسـی مردان )اسـپرم( چندین 
سـال اسـت در مرکـز فـوق تخصصـی درمـان نابـاروری 
جهاددانشـگاهی اسـتان انجـام می شـود؛ امـا در خصـوص 
فریـز تخمـک اخیراً شـرایطی فراهم شـده که ایـن امکان 

بـرای افـراد متقاضـی در ایـن مرکـز ایجـاد شـود.
مسـوول فنـی آزمایشـگاه جنین شناسـی مرکـز فـوق 
در  اسـتان  جهاددانشـگاهی  نابـاروری  درمـان  تخصصـی 
پایـان، خاطرنشـان کرد: یکی از جامعـه هدف در خصوص 
ذخیره سـازی سـلول های جنسـی، افـرادی هسـتند که در 
معـرض فراینـد شـیمی درمانی بـه خاطـر سـرطان قـرار 
دارنـد و آنـان دغدغـه دارنـد کـه پـس از شـیمی درمانی 
سـلول های جنسـی دچـار آسـیب شـود و امـکان بـاروری 
افـراد در هـر سـنی  ایـن  پیـدا کنـد،  به شـدت کاهـش 
ذخیره سـازی  و  مراجعـه  مرکـز  بـه  می تواننـد  هسـتند 

اسـپرم و تخمـک را انجـام دهنـد.

■■■

تشکیل اتاق فکر با حضور مراکز 
علمی جهاددانشگاهی در منطقه 

آزاد انزلی
 ۲1 گیـان،  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
سـازمان  سرپرسـت  مسـکنی  حمیدرضـا  دکتـر  آبـان: 
جهاددانشـگاهی گیان در راسـتای افزایـش همکاری های 
و  پژوهشـی  فعالیت هـای  توسـعه  به منظـور  دوسـویه 
و  مدیـره  رییـس هیئـت  فرهـادی  بـا عیسـی  آموزشـی 
مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد انزلـی دیـدار و گفتگـو 

کـرد.
عیسـی فرهـادی در ایـن نشسـت ضمـن اسـتقبال از 
توسـعه همکاری هـا بـا مراکـز علمـی، اولویـت همـکاری 
را بـا مجموعـه جهاددانشـگاهی اعـام و تاکیـد کـرد ایـن 
مرکـز بـا توانمندی هـای علمی و بـا کار جهـادی می تواند 

راهگشـای بسـیاری از چالش هـا باشـد.
فرهـادی تشـکیل اتـاق فکـر بـا حضـور مراکـز علمـی 
از  را  انزلـی  آزاد  منطقـه  در  جهاددانشـگاهی  به ویـژه 

کـرد. اعـام  منطقـه  ایـن  در  خـود  برنامه هـای 
خدمـات  و  تحقیقاتـی  طرح هـای  مشـترک  اجـرای 
تخصصـی، اسـتفاده از پتانسـیل امکانات علمـی و اجرایی 
اسـتفاده  فعالیت هـا،  سـطح  افزایـش  جهـت  طـرف  دو 
از ظرفیـت پژوهشـکده محیـط زیسـت جهاددانشـگاهی 
جهـت پایـش دوره ای صنایع مسـتقر در محـدوده منطقه 
آزاد انزلـی، طراحـی و برگـزاری دوره هـا و سـمینارهای 
تخصصـی و مهارتـی در حوزه هـای مرتبـط بـا اسـتفاده 
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انعـکاس  جهـت  طرفیـن  اطاع رسـانی  ظرفیت هـای  از 
خدمـات، تهیـه و تدوین اسـتانداردها و دوره هـای مهارتی 
ارتقـای  و  به روزرسـانی  به منظـور  تکمیلـی  تخصصـی  و 
مهـارت منابـع انسـانی از مهم تریـن مباحـث گفتگـوی دو 

طـرف در زمینـه توسـعه همـکاری دوجانبـه بـود.

■■■

کمبود فلوشیپ نازایی؛ مهم ترین 
چالش مراکز درمان ناباروری استان 

مرکزی
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی، 30 مهـر:  
دکتـر غفـاری زاده کمبـود فلوشـیپ نازایـی در اسـتان را 
یکـی از مهمتریـن چالش هایـی عنـوان کـرد کـه مراکـز 

درمـان نابـاروری اسـتان بـا آن مواجـه هسـتند.
دکتـر علی اصغـر غفـاری زاده رییس جهاددانشـگاهی 
اسـتان مرکـزی در جلسـه سـتاد بحـران جمعیت اسـتان 
مرکـزی بـا اشـاره بـه وجود سـه مرکـز درمـان نابـاروری 
در اسـتان، اظهارکـرد: ابـر مسـاله ای کـه قطعـا در آینـده 
بـا آن مواجـه خواهیـم بـود مسـاله جمعیـت اسـت کـه 
قطعـا مابقـی مسـایل را تحت تاثیـر قرار خواهـد داد و اگر 
بخواهیـم بـه الگـوی مناسـب جمعیتـی برسـیم بایـد نرخ 
بـاروری را بـه عـدد سـه برسـانیم. مـا کمتـر از ۱۰ سـال 
فرصـت داریم کـه فکری به حـال پنجره جمعیتی اسـتان 
که در حال بسـته شـدن هسـت بکنیم و پس از آن امکان 

جبـران وجـود نخواهد داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه درمان نابـاروری می توانـد در تغییر 
نـرخ جمعیـت تأثیر داشـته باشـد، گفت: نرخ نابـاروری در 
اسـتان از میانگین کشـوری پایین تر اسـت امـا در مجموع 
وضعیـت مناسـبی نیسـت و از هـر 5 زوج یـک زوج در 

اسـتان نابارور اسـت.
غفـاری زاده افـزود: در اسـتان مرکزی زیرسـاخت های 
کاملـی بـرای درمان نابـاروری وجود دارد. سـه مرکز کامًا 
پیشـرفته در اسـتان وجـود دارد و از ایـن نظـر مشـکلی 
نداریـم. خوشـبختانه از سـال ۱۴۰۱ همراهـی بیمه هـای 
پایـه را داشـتیم و از شـهریورماه امسـال ابـاغ شـد کـه 
بخشـی از هزینه هـا را بیمه هـای پایـه جبـران می کننـد و 
بیمه هـای تکمیلـی هم حمایـت می کننـد و تیم تخصصی 
اسـتان نیـز بسـیار خـوب اسـت و از نظـر میـزان موفقیت 

درمـان در شـرایط بسـیار خوبی هسـتیم.
وی اظهـار کـرد: در ایـن مراکـز از روش هـای نوین نیز 
بـرای درمـان اسـتفاده می شـود، ولـی یکـی از مهمتریـن 
چالش هـای موجـود در مسـیر حرکـت این مراکـز کمبود 
نیروی فلوشـیپ نازایی اسـت. در اسـتان مرکـزی در حال 
حاضـر تنهـا یـک فلوشـیپ دائـم و مقیـم وجـود دارد در 
حالـی کـه در هـر مرکـز بایـد دو فلوشـیپ وجـود داشـته 
باشـد و ایـن شـرایط کار مراکـز را سـخت کرده اسـت. دو 

فـوق تخصـص دیگـر در اسـتان مقیم نیسـتند.
دکتـر غفـاری زاده افـزود: نبـود متخصـص بـرای دیگر 
بخش هـای درمانـی از جملـه اندومتریـوز مشـکل بعـدی 
اسـت کـه البتـه در حال حاضـر درصدد رفـع آن در مرکز 
درمانـی جهاددانشـگاهی هسـتیم امـا نیازمنـد همـکاری 
علـوم پزشـکی در ایـن زمینـه هسـتیم. عدم وجـود مرکز 
جراحـی محـدود در حـوزه جراحی هـای زنـان و ناباروری 
از دیگـر مشـکات اسـت و یکی از مطالبات مـا ارائه مجوز 
ارتقـای مرکـز درمان نابـاروری جهاددانشـگاهی بـه مرکز 
جراحـی محـدود در حـوزه زنـان و نازایـی اسـت. بـا اخـذ 
ایـن مجوز مـا می توانیـم بسـیاری از درمان هـای تکمیلی 
جراحـی  مرکـز  ایـن  در  را  نابـاروری  درمـان  حـوزه  در 

محـدود بـه انجـام برسـانیم و درصـد موفقیـت درمـان به 
شـدت افزایـش می یابـد.

وی اظهـار کـرد: علیرغـم وجـود ایـن سـه مرکـز در 
اسـتان هنـوز 5۰ درصـد بیمـاران بـرای درمان از اسـتان 
خـارج می شـوند و ایـن یکـی دیگـر از مشـکات اسـت.

دکتـر غفـاری زاده بر لزوم رصد تمامی شهرسـتان های 
اسـتان در حـوزه بررسـی آمـار نابـاروری تاکیـد کـرد و 
گفـت: دانـش افزایـی و تبیین بحـث جمعیـت و ناباروری 
بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی، از اقداماتـی 

بـوده کـه توسـط ایـن نهاد انجام شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه در جهاددانشـگاهی راه انـدازی 
رحـم  اهـدا،  بحـث  در  را  پشـتیبان  تخصصـی  کلینیـک 
جایگزیـن و اندومتریـوز پیگیـری کرده ایـم، گفـت: ایـن 
خدمـات در حوزه سـامت مـادر و درمان ناباروری بسـیار 
مهـم هسـتند و بـا رایزنـی فراوانـی کـه بـا تهـران انجـام 
شـده تـاش کرده ایـم کـه اینگونـه خدمـات را به اسـتان 
بیاوریـم. در ایـن عرصـه نیـاز اسـت کـه اولیـن مرحله که 
مرحلـه شناسـایی بیمـاران اسـت از ابتـدای آبـان آغـاز 

می شـود.
تخصصـی،  داروخانـه  انـدازی  راه  زاده  غفـاری  دکتـر 
سـلول های  سـازی  ذخیـره  بانـک  و  ژنتیـک  آزمایشـگاه 
درمانـی  شـیمی  کـه  افـرادی  بـرای  جنیـن  و  جنسـی 
توسـط  شـده  انجـام  اقدامـات  دیگـر  از  را  می کننـد 
جهاددانشـگاهی عنـوان کـرد و گفت: یکـی از متخصصان 
زنـان اسـتان را نیز بـرای گذران دوره فلوشـیپ بـه تهران 
اعـزام کرده ایـم ولـی اگـر خواهـان ادامـه خدمـات درمان 
نابـاروری در اسـتان هسـتیم باید تـا باید حتما یـک یا دو 

فلوشـیپ نازایـی بـه اسـتان اضافـه شـود.
ادامـه  در  مرکـزی  اسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر ۱۰۰۰ تولـد زنـده در 
مرکـز درمان ناباروری جهاددانشـگاهی اسـتان داشـته ایم.

ایـن مقـام مسـئول در ادامـه پیشـنهاداتی را شـامل 
اجـرای طـرح رویش امید بـا محوریـت غربالگـری رایگان 
نابـاروری، ایجـاد کارگروه هـای تخصصـی بررسـی نحـوه 
رفـع مشـکل مالـی و غیـر مالـی بیمـاران، بهره گیـری از 
ظرفیـت تبلیغـات و اطـاع رسـانی دسـتگاه های ذیربـط 
بـرای اطـاع رسـانی در خصـوص ظرفیت هـای سـه مرکز 
درمان ناباروری موجود، در سـطح شهرسـتان های اسـتان، 
اضافـه شـدن دو نفـر فلوشـیپ بـه اسـتان در ۶ ماهه دوم 
سـال جـاری، اعطـای مجـوز مرکـز جراحـی محـدود بـه 
متخصصـان  از  گیـری  بهـره  امـکان  و  جهاددانشـگاهی 
درمـان  مراکـز  در  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه   K ضریـب 
نابـاروری اسـتان مطـرح کـرد که همگـی بـه تصویب این 

رسید. سـتاد 

■■■

جهاددانشگاهی نماد موفقیت در 
تلفیق علم و ایمان است

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی فـارس، ۲ آبان: سرپرسـت 
نماینـده  بـا  فـارس در نشسـت  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
مـردم شـیراز و زرقـان و عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی 
و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای اسـامی تاکیـد کرد 
کـه ایـن نهـاد انقابـی، نمـاد موفقیـت در تلفیـق علـم و 
ایمـان برای رسـیدن بـه اهـداف متعالی نظام اسـامی در 

حوزه هـای مختلـف علمـی و پژوهشـی اسـت.
امیرحسـین اسـتقال در نشسـت بـا ابراهیـم عزیـزی 
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان و عضو کمیسـیون امنیت 
ملـی و سیاسـت خارجـی مجلس شـورای اسـامی با بیان 

ایـن کـه جهاددانشـگاهی زمانـی بـازوی اجرایـی انقـاب 
فرهنگـی در دانشـگاه ها بـود، گفـت: تلفیـق علـم و ایمان 
و خوشـبختانه  بـود  فرهنگـی  انقـاب  اهـداف  از جملـه 
جهاددانشـگاهی امـروز نمـادی از تلفیـق علـم و ایمـان، 
نمـاد خودبـاوری نسـل جـوان و بـازوی اجرایـی نظـام در 

حـوزه علـم و فناوری اسـت.
اجـرای  بـرای  جهاددانشـگاهی  آمادگـی  از  اسـتقال 
گفـت:  و  داد  خبـر  محـور  نیـاز  پژوهشـی  طرح هـای 
جهاددانشـگاهی طرح هـای فنـاوری را بـا رویکـرد جدیـد 
انجـام می دهـد و معتقدیـم انجام ایـن طرح هـای نوآورانه 

بـه توسـعه شـیراز و فـارس سـرعت می بخشـد.
اسـتقال، اسـتان فـارس را یکـی از قطب هـای مهـم 
کشـاورزی در کشـور دانسـت و گفت: جهاددانشـگاهی در 
حـال حاضـر در بحـث کشـاورزی طرح هـای نوآورانـه را 

دنبـال می کنـد کـه در حـال انجـام اسـت.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی اسـتان فـارس بـا معرفـی 
نهـاد  ایـن  فرهنگـی  و  آموزشـی  علمـی،  ظرفیت هـای 
گفـت: ظرفیت هـای ایـن نهـاد علمـی پژوهشـی فرهنگی 

باشـد. می توانـد در رفـع مشـکات کشـور گره گشـا 
جهاددانشگاهی همراه خوب نظام جمهوری اسامی

نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس نیـز قلمرو 
علـم را وسـیع توصیـف و اضافـه کـرد: گسـتردگی حـوزه 
علـم و محدودیت هـا و نیازهایـی کـه مـا در ایـران داریم، 
باعـث می شـود کـه مباحث علمـی را چارچـوب دار دنبال 
انقابـی  یک نهـاد  به عنـوان  جهاددانشـگاهی  و  کنیـم 
می توانـد در ایـن مسـیر همـراه بسـیار خوبـی بـرای نظام 

جمهـوری اسـامی باشـد.
ابراهیـم عزیـزی تاکیـد کـرد کـه همـه دسـتگاه ها و 
بخش هـا بایـد با شناسـایی دقیـق ظرفیت هـا و مزیت های 
یـک  در  منسـجم  برنامه ریـزی  یـک  بـا  اسـتان،  علمـی 

چارچـوب مشـخص حرکـت کننـد.
نایـب رییـس اول کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت 
فعالیت هـای  حـوزه  در  فـارس  گفـت:  مجلـس  خارجـه 
دامـی و کشـاورزی و فناوری هـای نویـن ظرفیـت خوبـی 
دارد امـا متاسـفانه نیازهـای ایـن حوزه هـا خـوب برطرف 

است. نشـده 
فـرد  بـه  منحصـر  مزیت هـای  بـر  تاکیـد  بـا  عزیـزی 
اسـتان در برخـی حوزه ها گفـت: در کنار همـه مزیت های 
اسـتان  و گردشـگری  الکترونیکـی  پزشـکی، کشـاورزی، 
فـارس نبایـد از نیازهـای مـردم بی تفـاوت بگذریـم و اگـر 
فعالیتـی هـم در ایـن بخش هـا انجـام می شـود بایـد بـا 

هـدف رفـع نیازهـای مـردم باشـد.

■■■

نوآوری در تولید افزودنی های 
غذایی از گیاهان دارویی با رویکرد 

ارتقای اقتصاد دانش بنیان
روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی، 
غذایـی  افزودنی هـای  پژوهشـی  گـروه  مدیـر  آبـان:   ۲
پژوهشـکده علـوم و فناوری مـواد غذایی جهاددانشـگاهی 
گفـت: بـر اسـاس نقشـه جامـع علمـی کشـور، از جملـه 
اهـداف کان نظـام علـم و فنـاوری، دسـتیابی به توسـعه 
علـوم و فناوری هـای نویـن و نافـع متناسـب بـا اولویت ها، 
نیازهـا و مزیت هـای نسـبی کشـور و به کارگیـری آن ها در 

اسـت. صنعت 
پژوهشـی  گـروه  مدیـر  بلوریـان  شـادی  دکتـر 
افزودنی هـای غذایـی پژوهشـکده علـوم و فنـاوری مـواد 
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افـزود:  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  جهاددانشـگاهی  غذایـی 
پژوهـش،  جهت دهـی  اهـداف،  ایـن  تحقـق  به منظـور 
رفـع  و  مشـکات  حـل  سـمت  بـه  نـوآوری  و  فنـاوری 
نیازهـای واقعـی کشـور از جملـه راهبردهای کان نقشـه 

اسـت. گرفتـه شـده  نظـر  در  علمـی  جامـع 
وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر زیان هـای ناشـی 
از مصـرف افزودنی هـای مصنوعـی کامـًا شـناخته شـده 
و نقـش آن هـا در بـروز انـواع سـرطان ها و بیماری هـای 
یافتـن  بنابرایـن  اسـت؛  رسـیده  اثبـات  بـه  مختلـف 
ترکیبـات  بـا  و جایگزینـی آن هـا  افزودنی هـای طبیعـی 
صنایـع  حـوزه  در  تحقیقاتـی  اولویت هـای  از  سـنتزی 

اسـت. غذایـی 
وی تصریـح کـرد: کشـور مـا غنی تریـن منابـع گیاهی 
را از نظـر مقـدار و تنـوع در سـطح جهـان دارا اسـت کـه 
خود پتانسـیل بسـیار مناسـبی جهت تولیـد افزودنی های 
طبیعـی غذایـی بـه شـمار مـی رود. مطابـق بررسـی های 
انجـام شـده موضـوع مـواد اولیه به عنـوان اولویت نخسـت 

مشـکات صنعـت غذا شناسـایی شـده اسـت.
مدیـر گـروه پژوهشـی افزودنی های غذایی پژوهشـکده 
علـوم و فنـاوری مـواد غذایـی جهاددانشـگاهی ادامـه داد: 
ترکیبـات رنـگ دهنـده، طعم دهنـده، آنتی اکسـیدان و ... 
از مهم تریـن مـواد اولیـه مورد اسـتفاده در صنایـع غذایی 
اسـت کـه در صنایـع مختلـف غذایـی از جملـه صنعـت 
نوشـیدنی، اسـنک، لبنیـات، صنایـع پخت و غیـره کاربرد 

دارند.
دکتـر بلوریـان افـزود: با توجه بـه تعدد مراکـز تولیدی 
نمونه هـای  قیمـت  بـودن  بـاال  آن هـا،  زیرمجموعـه  و 
وارداتـی و به مـوازات آن خـروج ارز فـراوان از ایـن طریق، 
اداره  سـوی  از  شـده  اعمـال  محدودیت هـای  همچنیـن 
اسـتاندارد و نظـارت بـر موادغذایـی بر تولیـد فراورده های 
غذایـی سـالم و فراسـودمند، دسـتیابی بـه دانـش فنـی 
تولیـد افزودنی هـای طبیعـی در کشـور امـری ضـروری و 

اسـت. اجتناب ناپذیـر 
 

■■■

حمایت های جهاددانشگاهی از 
دانش بنیان ها قابل تقدیر است

جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  علـم  پـارک  عمومـی  روابـط 
کرمانشـاه، ۷ آبان: عضو مجمع نمایندگان اسـتان کرمانشـاه 
با اشـاره بـه دسـتاوردهای قابل توجه پارک علـم و فناوری 
کرمانشـاه در حـوزه دانش بنیـان و فنـاوری، گفـت: ایـن 
دسـتاوردها نه تنهـا در کشـور، بلکـه بایـد به صـورت فـرا 

کشـوری هـم معرفی شـده و نشـر پیـدا کنـد.
اسـتان  نماینـدگان  مجمـع  عضـو  حیـدری  شـهریار 
کرمانشـاه در حاشـیه بازدیـد از بـرج فنـاوری پـارک علم 
و فناوری جهاددانشـگاهی اسـتان با تقدیـر از فعالیت های 
شـرکت های  از  حمایـت  در  کرمانشـاه  جهاددانشـگاهی 
دانش بنیـان و واحدهـای فنـاور، اظهـار کرد: این سـازمان 
دارای  کـه  کسـانی  تـا  کـرده  فراهـم  مناسـبی  شـرایط 
خاقیـت هسـتند و می تواننـد فناوری هـای جدیـد ایجـاد 
کننـد، در محـل پـارک علـم و فنـاوری فعالیـت داشـته 

. شند با
فنـاوری  و  علـم  پـارک  این کـه  بیـان  بـا  وی 
دادن  نشـان  بـرای  محلـی  کرمانشـاه  جهاددانشـگاهی 
خاقیت هـا توسـط تعـدادی از جوانان خاق کرمانشـاهی 
رابطـه  ایـن  در  افـزود:  اسـت،  مختلـف  حوزه هـای  در 
حرکـت خـوب و روبـه رشـدی در اسـتان شـکل گرفته تـا 
ایـن جوانـان بتواننـد بـه تولیـد دانـش و بومی کـردن آن 

بپردازنـد.

نماینـده مـردم قصـر شـیرین، سـرپل ذهـاب و گیان 
غرب در مجلس شـورای اسـامی با اشـاره به رشـد کشور 
در حـوزه تولیـدات دانش بنیـان و فناورانـه اضافـه کـرد: 
در گذشـته اندیشـه، تفکـر و بنیـان کارهایـی کـه حتـی 
به ظاهـر سـاده هم هسـتند وارداتی بـود، اما اکنـون بومی 
شـده و قطعـاً اثـرات زیـادی در ارتقـای تولیـد و ایجـاد 

اشـتغال می گـذارد.
وی بـه بازدیدش از تعدادی از شـرکت های دانش بنیان 
و واحدهـای فنـاور مسـتقر در پارک علم و فناوری اسـتان 
اشـاره کـرد و گفـت: فعالیت هایـی کـه در ایـن بازدیـد 
دیدیـم، نتیجـه فراهـم کردن شـرایط بـرای جوانان خاق 
اسـتان بـوده کـه محصـوالت تولیـدی ایـن شـرکت ها بـا 
نمونه هـای اروپایـی آن قابـل رقابـت اسـت و حتـی برخی 
از آن هـا کم نظیـر و فراتـر از نمونه هـای خارجـی بـود کـه 
در ایـن راسـتا بایـد از مجموعـه جهاددانشـگاهی اسـتان 

کرد. تشـکر 
حیـدری از سـازمان جهاددانشـگاهی به عنـوان نهـادی 
کـه علـم را بـا تولید همراه کـرده نام برد و افـزود: حمایت 
از شـرکت های دانش بنیـان و واحدهـای فنـاور مهم تریـن 

کارکـرد ایـن سـازمان به شـمار می رود.
وی بـا بیـان این کـه در پـارک علم و فناوری کرمانشـاه 
علـم و فنـاوری و تولیـد و خاقیـت بـا هـم عجین شـده، 
گفـت: این دسـتاوردها برای مردم کرمانشـاه مایـه افتخار 
اسـت و از طرفی باید تاش شـود که در سراسـر کشـور و 

حتـی به صـورت فرا کشـوری نشـر پیـدا کند.
عضـو مجمـع نمایندگان اسـتان کرمانشـاه در ادامه در 
خصـوص برنامه های مجلـس برای حمایت از شـرکت های 
در  کـرد:  عنـوان  هـم  فنـاور  واحدهـای  و  دانش بنیـان 
از ایـن حـوزه  مجلـس شـورای اسـامی بـرای حمایـت 
اعتبـارات خوبـی پیش بینی شـده، امـا یکـی از مشـکات 
مـا ایـن اسـت کـه در حـوزه توزیـع و اولویت گذاری هـا 

مشـکل داریم.
و  دانش بنیـان  شـرکت های  بخـش  در  افـزود:  وی 
واحدهـای فنـاور کـه بایـد اولویـت سـرمایه گذاری باشـد، 
به ویـژه در قالـب تسـهیات ارزان قیمـت و حمایـت از آن 

مقـداری ضعـف در کشـور وجـود دارد.

■■■

هپاتیت بیماری است که مستقیم 
کبد را هدف قرار می دهد

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی، 
۷ آبـان: مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی داخلـی سـازمان 
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی گفت: هپاتیـت بیماری 

اسـت کـه مسـتقیم کبـد را هـدف قـرار می دهـد.
دکتـر راحلـه میـری بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: کبد 
در هضـم، جـذب و ذخیـره انـواع موادغذایـی ماننـد قند، 
چربـی، پروتئیـن و ویتامیـن نقـش اساسـی ایفـا می کنـد 
و وظیفـه تصفیـه خـون از سـموم و مـواد اضافـی را هـم 
بـر عهـده دارد، ازایـن رو طبیعـی اسـت کـه با اختـال در 
کار کبـد بـدن دچـار مشـکات فراوانـی شـود و حتی این 

نارسـایی در عملکـرد سـبب فـوت بیمـار هم بشـود.
میکروب هـا،  ماننـد  زیـادی  عوامـل  وی،  گفتـه  بـه   
ارثـی، مصـرف  و  ایمنـی  بیماری هـای خـود  ویروس هـا، 
برخـی داروهـا و الـکل و کبـد چـرب در بروز ایـن بیماری 

دارند. نقـش 
وی بیـان کـرد: هپاتیـت بیمـاری اسـت کـه منجـر به 
التهـاب و ورم کبـد می شـود و همه سـاله نزدیـک بـه 5 
میلیـون نفـر در سراسـر دنیـا به دلیـل ابتـا بـه آن جـان 

خـود را از دسـت می دهنـد

 وی بـا تاکیـد بـر اینکـه هپاتیـت بیمـاری اسـت کـه 
آگاهـی دربـاره آن نقش مهمـی در پیشـگیری و کنترلش 
 B دارد، ادامـه داد: ویروس هـا ازجملـه ویـروس هپاتیـت
و C مهم تریـن علـل التهـاب و ورم کبـد هسـتند. آمارها 
نشـان می دهنـد؛ بیـش از ۳۰۰ میلیـون نفـر در دنیـا بـه 
عفونـت مزمـن هپاتیـت ویروسـی B و C مبتا هسـتند. 
همچنیـن ایـن ویروس هـا مهم تریـن عامل ایجاد سـرطان 

پـس از مصـرف سـیگار به حسـاب می آینـد.
سـازمان  داخلـی  تخصصـی  خدمـات  مرکـز  مدیـر 
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی تصریح کـرد: از هر ۱2 
مرگ ناشـی از سـرطان، یک مـورد آن مربوط بـه هپاتیت 
B یـا C اسـت، نکتـه تأمل برانگیـز موضوع هم اینجاسـت 
کـه بـا وجـود شـیوع و مرگ ومیـر باالیـی کـه هپاتیـت 
ویروسـی B و C دارد، متأسـفانه ۹۰ درصـد مبتایـان از 

بیمـاری خـود خبـر ندارند.
دکتـر میـری اظهار کرد: ویروس هپاتیـت B و C از راه 
اشـتراک خـون و تمـاس جنسـی محافظت نشـده منتقل 
می شـوند. اشـتراک خـون هـم از طریـق اقداماتـی ماننـد 
انجـام حجامـت در مکان های غیربهداشـتی، تتـو کردن با 
وسـایل غیراسـتریل و استفاده از سـوزن و سرنگ مشترک 
بـرای تزریـق مواد مخـدر اتفـاق می افتـد کـه مراقبت های 
کنترلـی را می طلبـد و از آنجایـی کـه خوشـبختانه ایـن 
عفونت هـا از طریـق ارتباطـات روزمـره مانند دسـت دادن، 
بغل کـردن، بوسـیدن، عطسـه، سـرفه، گـزش حشـرات و 
نگـران  نبایـد  خیلـی  نمی شـوند،  منتقـل  خـوردن  غـذا 

شـیوع بـاالی آن هـا در جامعـه بود.
مزمـن  هپاتیت هـای  بـه  ابتـا  افـزود:  میـری  دکتـر 
بالینـی  عائـم  بـا  مواقـع  بیشـتر  در   C و   B ویروسـی 
مشـخصی همـراه نیسـت، بـرای همیـن مبتایـان بـه آن 
ممکـن اسـت تنهـا از عائـم غیراختصاصـی ماننـد درد 
یـا خسـتگی شـکایت داشـته  پهلـوی راسـت  مبهـم در 
باشـند کـه ایـن نشـانه ها هـم دلیـل قطعـی بـرای ابتـا 
بـه بیمـاری نیسـت و بایـد از طریـق آزمایـش خـون آن 
را مشـخص کـرد. خوشـبختانه آزمایـش اولیـه هپاتیـت 
پزشـکی  تشـخیص  آزمایشـگاه های  همـه  در  ویروسـی، 

می شـود. انجـام 
وی گفـت: درمـان نکـردن هپاتیـت  B و C می توانـد 
منجـر بـه نارسـایی عملکـرد کبـد و درنهایت فـوت بیمار 
شـود، بنابرایـن حتمـاً بایـد روند درمـان را پیگیـری کرد، 
خوشـبختانه امـروزه داروهـای مؤثـر و ارزان قیمتـی بـرای 
درمـان هـر دو عفونـت هپاتیـت در داخـل کشـور تولیـد 
می شـود و همـه بیمه ها داروهای ضدویروسـی را پوشـش 

می دهنـد.
 بـه گفتـه وی، هپاتیـت C با مصـرف دارو در عرض ۳ 
تـا ۶ مـاه کامـل درمان می شـود و دیگـر اثـری از ویروس 
در بـدن نیسـت؛ اما هپاتیـت B دوره درمـان طوالنی تری 
دارد و بـرای کنتـرل آن حتی ممکن اسـت الزم باشـد که 

بیمـار تـا چندین سـال داروی ضدویروسـی مصرف کند.
از  پیشـگیری  به منظـور  کـرد:  اظهـار  میـری  دکتـر 
هپاتیـت B، واکسـن موثـری وجود دارد که در کشـورمان 
از سـال ۱۳72، تمامـی نوزادان در بـدو تولد آن را دریافت 
می کننـد و توصیـه می شـود کـه افـراد زیـر 5۰ سـال هم 
کـه قبـل از سـال ۱۳72 متولدشـده اند، حتمـاً علیـه ایـن 
عفونـت واکسـینه شـوند. مجموع ایـن تاش هـا در داخل 
و خـارج کشـور باعـث شـده اسـت تـا جامعـه جهانـی بـه 
حـذف کامـل هپاتیـت C و کنتـرل هپاتیـت B تـا سـال 
۱۴۱۰ امیـدوار باشـد کـه بـرای رسـیدن به آن در کشـور 
خودمـان بایـد هـر ایرانـی حتمـاً یک بـار در طـول عمـر 

خـود آزمایـش هپاتیـت B را انجـام بدهد.
وی ادامـه داد: بـرای هپاتیـت C هم اگر کسـی سـابقه 
مجروحیـت در زمـان جنـگ یا سـابقه دریافـت خون قبل 
از سـال ۱۳75 یـا حتـی یک بـار اعتیـاد تزریقـی را دارد 
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حتمـاً توصیـه می شـود بـرای آزمایـش تشـخیصی ایـن 
بیمـاری اقـدام کند.

■■■

جهاددانشگاهی حضور قوی تری در 
عرصه تصمیم گیری استان پیدا کند

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی مازنـدران، ۷ آبان: اسـتاندار 
کـرد:  تأکیـد  اسـتان،  اشـتغال  کارگـروه  در  مازنـدران 
عرصه هـای  در  قوی تـری  حضـور  بایـد  جهاددانشـگاهی 
تصمیم سـازی اسـتان پیـدا کنـد و طرح هایی کـه تا کنون 

آمـاده کـرده اسـت در عرصـه ظهـور برسـاند.
محمود حسـینی پـور اسـتاندار مازنـدران، در کارگروه 
اشـتغال اسـتان که در سالن شماره یک اسـتانداری برگزار 
شـد، پـس از شـنیدن طـرح توسـعه بـازار و پایدارسـازی 
مشـاغل خـرد خانگـی توسـط جهاددانشـگاهی و تقدیر از 
گزارش هـا و مسـتندات ایـن واحـد، گفت: شایسـته اسـت 
توسـط دسـتگاه های مختلف بـه مراکز علمی، پژوهشـی و 
دانشـگاهی به ویـژه مجموعـه جهاددانشـگاهی کـه صبغـه 
دانشـگاهی دارد و بـر اسـاس ارزش هـای انقـاب اسـامی 
می کنـد،  تنظیـم  را  برنامه هایـش  و  طرح هـا  و  پروژه هـا 

توجه شـود.
وی افـزود: البته جهاددانشـگاهی بایـد حضور قوی تری 
و  کنـد  پیـدا  اسـتان  تصمیم سـازی  عرصه هـای  در 
طرح هایـی را کـه تـا کنـون آمـاده کـرده اسـت در حـوزه 

اجرایـی بـه عرصـه ظهـور برسـاند.
پیگیـری  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  مازنـدران  اسـتاندار 
می توانـد  طرح هـا  اجـرای  در  جهاددانشـگاهی  مسـتمر 
منجـر بـه نتیجه شـود، اظهار کـرد: توانایی های پژوهشـی 
و پیشـران های بومـی مسـتقر در اسـتان قطعـاً می تواننـد 
منشـأ تعامـل تحـرک و خدمـات مؤثر در سـطح روسـتاها 

. شند با
در ابتـدای ایـن نشسـت مهنـدس محمدرضا شـافعیان 
رییـس جهاددانشـگاهی مازنـدران، بـا تسـلیت شـهادت 
مظلومانـه و بی دفـاع زائـران اهل بیـت )ع( در شـاه چراغ 
شـیراز، گفـت: جهاددانشـگاهی چندیـن سـال در حـوزه 
توسـعه بـازار و مشـاغل کسـب وکارهای خانگـی فعالیـت 
داشـته و تـاش دارد تـا بـا همراهـی دسـتگاه ها بـه رونق 

حـوزه اشـتغال اسـتان کمـک کند.
وی افـزود: بسـیاری از محصـوالت بومـی در اسـتان از 
ظرفیـت تجاری سـازی برخـوردار اسـت و صنایـع غذایی، 
صنایع دسـتی، پوشـاک، کشـاورزی و فـرش از جملـه این 

ظرفیت هـا اسـت.
اشـتغال  مدیـر  زاده  مهـدی  رمضـان  اسـت،  گفتنـی 
جهاددانشـگاهی مازنـدران گـزارش مبسـوطی از اقدامـات 
طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگی ارائـه کرد و خواسـتار 
گسـترش برنامه هـای ایـن طـرح ملی در سـطح اسـتان با 

هـدف پایدارسـازی مشـاغل خـرد و خانگی شـد.

■■■
جهاددانشگاهی فاصله بین آموزش 

و شغل را به حداقل می رساند
روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی گیـان، 10 آبـان: 
گفـت:  گیـان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  سرپرسـت 
مجموعـه جهاددانشـگاهی همیشـه در تاش اسـت فاصله 
بیـن آمـوزش و ایجـاد شـغل بـه حداقـل برسـد و بهترین 
خدمـات مهارتـی، آموزشـی و کارآفرینـی بـا کیفیـت و 

موثـری را بـه جامعـه شـریف مددجـو در کمیتـه امـداد 
دهد. ارائـه 

نشسـت راهبـری طرح هـای ملـی بـا تمرکـز بـر نظـام 
هدایـت شـغلی بـا همـکاری کمیتـه امـداد امـام خمینـی 
توسـعه  و  ایجـاد  بـرای  اسـتان  جهاددانشـگاهی  و  )ره( 

مشـاغل مهـارت محـور و پایـدار برگـزار شـد.
سـازمان  سرپرسـت  مسـکنی  حمیدرضـا  دکتـر 
جهاددانشـگاهی گیـان در ایـن نشسـت، بـا اشـاره بـه 
سـاختار سـبک و همـکاری صمیمانـه جهاددانشـگاهی و 
کمیتـه امـداد، گفـت: اهداف مشـترک جهاددانشـگاهی و 
کمیتـه امداد در جامعه در راسـتای توانمندسـازی اسـت.

جهاددانشـگاهی  مجموعـه  خوشـبختانه  افـزود:  وی 
همیشـه در تـاش اسـت فاصلـه بیـن آمـوزش و ایجـاد 
مهارتـی،  بهتریـن خدمـات  و  برسـد  بـه حداقـل  شـغل 
آموزشـی و کارآفرینـی بـا کیفیـت و موثـری را بـه جامعه 

شـریف مددجـو در کمیتـه امـداد ارائـه دهـد.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی گیـان تصریـح کـرد: در 
دو مـدل هدایـت شـغلی و نظـام راهبـری شـغلی کـه از 
اسـت،  امـداد  کمیتـه  در  گره گشـا  و  معتبـر  مدل هـای 
جامعـه  بـرای  اشـتغال  توسـعه  و  ایجـاد  آن  دنبـال  بـه 
کـه  آن هاسـت  خانواده هـای  و  امـداد  کمیتـه  هـدف 

دارد. مهمـی  نقـش  حـوزه  ایـن  در  جهاددانشـگاهی 
عبـاس اهرابـی، مدیـرکل کمیتـه امـداد گیـان نیز به 
زمینه هـای مشـترک و تعامـل دو مجموعـه اشـاره کـرد و 
گفـت: کمیتـه امداد به عنـوان یک نهـاد انقابـی در زمینه 
آمـوزش و ارائـه خدمـات آموزشـی حرفـه ای و بـا کیفیت، 
مبتنی بر مشـاغل آینده و شـتاب دهی کسـب وکار انتظار 
دارد کـه کما فی السـابق مددجویان با مدرسـان برجسـته 
ظرفیت هـای  و  توانمندی هـا  بتوانیـم  تـا  شـوند  مواجـه 
خوبی در توسـعه اشـتغال دانش آموختگان داشـته باشـیم 
و از ایـن تـوان بـرای توسـعه هر چه بیشـتر اشـتغال برای 

مددجویـان و جوانـان جویـای کار بهـره بگیریم.

■■■
بهره بردن از ظرفیت های 

جهاددانشگاهی برای رشد اندیشه 
و امید دانشگاهیان

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی گیـان، 1۴ آبـان: 
مسـکنی  حمیدرضـا  بـا  دیـدار  در  علـوم  وزیـر  معـاون 
مقولـه  بـر  گیـان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  سرپرسـت 
امیدآفرینـی تاکیـد کـرد و افـزود: نسـل امـروز مـا نسـلی 
جهاددانشـگاهی  ظرفیت هـای  از  بایـد  و  اسـت  حسـاس 
بـرای رشـد اندیشـه و امیـد در جامعـه دانشـگاهی بهـره 

ببریـم.
عبدالحسـین کانتـری در دیدار با حمیدرضا مسـکنی 
سرپرسـت سـازمان جهاددانشـگاهی گیان که در مجتمع 
آموزشـی و پژوهشـی جهاددانشـگاهی اسـتان برگزار شد، 
گفـت: جهاددانشـگاهی نهـادی انقابی اسـت کـه کارنامه 

دارد. درخشانی 
وی بـا اشـاره بـه حـوادث اخیر، بـر مقولـه امیدآفرینی 
تاکیـد کـرد و افزود: نسـل امروز ما نسـلی حسـاس اسـت 
و باید از ظرفیت های جهاددانشـگاهی برای رشـد اندیشـه 

و امیـد در جامعه دانشـگاهی بهـره ببریم.
معـاون فرهنگـی و اجتماعـی وزیـر علـوم، تحقیقات و 
فنـاوری بـا اشـاره بـه اینکـه بـا پیونـد جهاددانشـگاهی و 
دانشـگاه می تـوان کارهـای بزرگ تـری را در جامعـه انجام 
داد، گفـت: در اهمیـت نهـاد ارزشـمند جهاددانشـگاهی 
بـه  همـواره  رهبـری  معظـم  مقـام  کـه  بـس  همیـن 

دارنـد. تاکیـد  نهـاد  ایـن  از ظرفیت هـای  بهره گیـری 

کانتـری تصریـح کـرد: نسـل جـوان مـا بایـد بدانـد 
و  اسـت  افتـاده  کشـور  در  بزرگـی  اتفاقـات  چـه  کـه 
جهاددانشـگاهی همان طـور کـه در حل مشـکات مختلف 
گام هـای موثـری برداشـته اسـت و حتـی بـه کشـورهای 
در مسـائل  بایـد  کـرده،  نیـز کمـک  تحریـم  بـا  درگیـر 
امـروز و ارتقـای بهره گیـری از ظرفیـت جوانـان، کارهـای 

بیشـتری را انجـام دهـد.
بـا اشـاره بـه برگـزاری کرسـی های آزاداندیشـی  وی 
دانشـگاه، خاطرنشـان  فضـای  در  دانشـجویی  مناظـره  و 
کـرد: خوشـبختانه جهاددانشـگاهی در امـر مناظره هـای 
دانشـجویی خـوب عمـل کـرده و خروجـی بسـیار مؤثـر 
چنیـن برنامه هایـی را در بحران های فرهنگـی و اجتماعی 

می کنیـم. حـس 
معـاون وزیـر علـوم سـواد رسـانه ای را یـک ضـرورت 
بـرای نسـل جـوان به ویـژه دانشـجویان دانسـت و یـادآور 
شـد: دانشـجو بایـد نقـش خـود را فراتـر از بسـیاری از 
مسـائل سیاسـی و اختاف سـلیقه ها بدانـد و الزم اسـت 
در چنیـن افقـی مـا کنش کنیم و بـا برنامه هـای فرهنگی 

گام هـای بلنـدی برداریـم.
عرصه هـای  در  مطلوبـی  زمینـه  جهاددانشـگاهی 

اسـت سـاخته  فراهـم  بالندگـی  و  سـازندگی 
حمیدرضـا مسـکنی نیـز در ایـن نشسـت بـا تاکیـد بر 
تقویـت فرهنـگ ایرانـی و ارزش هـای دینـی در جامعـه 
و  نسـل جـوان  در  به خصـوص  و  دانشـجویی  و  جهـادی 
دانشـجویان دانشـگاه ها، اظهـار کـرد: بـا تنـوع بخشـیدن 
بـه فعالیت هـای فرهنگـی و اجتماعـی متناسـب بـا ابعـاد 
زندگـی جوانـان دانشـجو به عنوان ابـزاری مؤثـر می توانیم 
سـاماندهی  و  جـذب  امیـدواری،  روحیـه  تقویـت  بـه 

اسـتعدادهای دانشـجویی کمـک کنیـم.
وی بـا بیـان این کـه اهتمام سـازمان جهاددانشـگاهی 
و  مسـالمت آمیز  روابـط  برقـراری  و  تعامـل  ایجـاد  بـه 
دلسـوزانه با دانشـجویان اسـت، افـزود: پیشـرفت فرهنگی 
و اجتماعـی و رونـق اقتصـادی زمانـی رخ می دهـد کـه 
بـه جوانـان و دانشـجویان مسـتعد و نخبـه بـاور و اعتمـاد 

باشیم. داشـته 
سرپرسـت سـازمان جهاددانشـگاهی گیـان ادامه داد: 
جهاددانشـگاهی نهـادی انقابـی، امیدآفریـن، نواندیـش و 
الهام بخـش اسـت کـه بـا فعالیت هـای فرهنگـی و پویایی 
علمـی، فرهنگـی اقتصـادی و اجتماعی در جهت رسـیدن 

بـه مقصـود خوداتکایـی و خودباوری اهتمـام دارد.
مسـکنی بـا اشـاره به ضـرورت تقویـت هویـت دینـی و 
ملـی دانشـجویان بـا برنامه هـای اثرگـذار فرهنگـی، بیـان 
کـرد: جهاددانشـگاهی بـا ظرفیـت سـازمان دانشـجویان 
و برنامه ریـزی فرهنگـی و ایجـاد آمادگـی فکـری زمینـه 
فراهـم  بالندگـی  و  سـازندگی  عرصه هـای  در  مطلوبـی 
سـاخته کـه بایـد دانشـگاه ها باورمندانـه وارد ایـن حـوزه 
تمرکـز  مانـده  مغفـول  کـه  کارهایـی  روی  بـر  و  شـوند 

بیشـتری کننـد.

■■■
میزان مرگ ومیر ناشی از زخم پای 

دیابتی »دو برابر« سرطان است
ــگاهی علـــوم  ــازمان جهاددانشـ ــی سـ روابـــط عمومـ
ــم  ــک زخـ ــر کلینیـ ــان: مدیـ ــران، 1۷ آبـ ــکی تهـ پزشـ
ــان  ــا بیـ ــران بـ ــکی تهـ ــوم پزشـ ــگاهی علـ جهاددانشـ
اینکـــه حـــدود ۹۰۰ هـــزار نفـــر در کشـــور در خطـــر 
ـــراد  ـــت: اف ـــتند، گف ـــی هس ـــای دیابت ـــم پ ـــه زخ ـــا ب ابت
دیابتـــی بســـیاری داریـــم کـــه از ابتـــا بـــه ســـرطان 
وحشـــت دارنـــد در حالـــی کـــه خودشـــان بـــه یـــک 
بیمـــاری مبتـــا هســـتند کـــه اگـــر بهداشـــت پـــا را 
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ـــوند،  ـــی ش ـــای دیابت ـــم پ ـــار زخ ـــد و دچ ـــت نکنن رعای
ــه  ــر و هزینـ ــرطان ها، خطـ ــیاری از سـ ــتر از بسـ بیشـ

دارد.
ـــه  ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــدی ب ـــا محم ـــر عبدالرض دکت
ـــت،  ـــی داش ـــای دیابت ـــم پ ـــه زخ ـــژه ای ب ـــه وی ـــد توج بای
ـــد از  ـــح داد: ۱5 درص ـــا توضی ـــوع زخم ه ـــن ن ـــاره ای درب
ـــت  ـــن اس ـــوند ممک ـــت می ش ـــار دیاب ـــه دچ ـــرادی ک اف
بـــه زخـــم پـــای دیابتـــی مبتـــا شـــوند. همچنیـــن 
ـــی  ـــای دیابت ـــم پ ـــار زخ ـــه دچ ـــرادی ک ـــد از اف ۱5 درص
ـــوند  ـــتخوان ش ـــت اس ـــار عفون ـــن اســـت دچ ـــدند، ممک ش
ـــه اســـت و ۱5 درصـــد  ـــر هزین ـــاک و پ ـــه بســـیار خطرن ک
ــدند،  ــی شـ ــای دیابتـ ــار زخم هـ ــه دچـ ــرادی کـ از افـ
ـــر  ـــاران منج ـــن بیم ـــو ای ـــع عض ـــه قط ـــت ب ـــن اس ممک

ـــود. ش
وی ادامـــه داد: در کشـــور مـــا طبـــق آمـــاری کـــه 
توســـط مرکـــز بیماری هـــای غیـــر واگیـــر وزارت 
بهداشـــت ارائـــه شـــده، احتمـــاالً حـــدود ۶ میلیـــون 
ـــون،  ـــن ۶ میلی ـــد ای ـــم و ۱5 درص ـــی داری ـــار دیابت بیم
عـــددی حـــدود ۹۰۰ هـــزار نفـــر می شـــود کـــه 
ـــت  ـــن اس ـــراد ممک ـــن اف ـــت و ای ـــی اس ـــت بزرگ جمعی
در طـــول زندگـــی خـــود دچـــار زخـــم پـــای دیابتـــی 

شـــوند.
دکتـــر محمـــدی بـــا بیـــان ایـــن کـــه زخم هـــای 
ـــرد: زخـــم  ـــار ک ـــه هســـتند، اظه ـــر هزین ـــن بســـیار پ مزم
ـــی از  ـــهم بزرگ ـــاً س ـــتر تقریب ـــم بس ـــی و زخ ـــای دیابت پ
ـــه  ـــوری را ب ـــر کش ـــامت ه ـــام س ـــه ای نظ ـــبد هزین س
ــعه  ــورهای توسـ ــد، در کشـ ــاص می دهـ ــود اختصـ خـ
ــارد دالر اســـت،  ــه ایـــن عـــدد حـــدود ۱۳ میلیـ یافتـ
به عبارت دیگـــر در کشـــورهای توســـعه یافتـــه تقریبـــاً 
۴ درصـــد کل هزینـــه نظـــام ســـامت مخصـــوص 

درمـــان زخـــم اســـت.
وی دربـــاره علـــل ابتـــا بـــه زخـــم پـــای دیابتـــی، 
گفـــت: ایـــن زخـــم آســـیبی اســـت کـــه دیابـــت بـــه 
ـــه  ـــود ک ـــث می ش ـــد و باع ـــا می زن ـــروق م ـــاب و ع اعص
ـــد.  ـــش یاب ـــی کاه ـــدام تحتان ـــا و ان ـــه پاه ـــانی ب خون رس
همچنیـــن دیابـــت بـــا آســـیبی کـــه بـــه اعصـــاب مـــا 
می زنـــد، باعـــث می شـــود حـــس پـــا مختـــل گـــردد 

ــد. ــته باشـ ــی از درد نداشـ ــار درکـ ــه بیمـ به طوری کـ
ــاره  ــگاهی دربـ ــم جهاددانشـ ــک زخـ ــر کلینیـ مدیـ
عـــدم درک درد زخـــم دیابتـــی از ســـوی بیمـــار، 
ـــاد  ـــالم ایج ـــرد س ـــه در ف ـــی ک ـــک زخم ـــرد: ی ـــوان ک عن
می شـــود شـــاید ســـاعت ها خـــواب او را مختـــل کنـــد 
ـــک  ـــه ی ـــد ک ـــور کنی ـــد. تص ـــده باش ـــیار آزار دهن و بس
زخـــم بســـیار شـــدید در یـــک فـــرد دیابتـــی ایجـــاد 
می شـــود کـــه شـــاید بـــرای برخـــی از افـــراد حتـــی 
ــد،  ــاک باشـ ــناک و دردنـ ــه آن ترسـ ــردن بـ ــگاه کـ نـ
امـــا بیمـــار دیابتـــی حتـــی متوجـــه نمی شـــود کـــه 
چنیـــن زخمـــی دارد چـــون حـــس درد کـــه یکـــی از 
ـــت در  ـــدن ماس ـــی ب ـــای دفاع ـــگ خطره ـــن زن مهم تری

ــود. ــل می شـ ــراد مختـ ــن افـ ایـ
ـــاره  ـــت اش ـــاری دیاب ـــر بیم ـــزان مرگ ومی ـــه می وی ب
ـــم  ـــکی داری ـــی در پزش ـــک اصطاح ـــا ی ـــرد: م ـــان ک و بی
کـــه بـــه آن مرگ ومیـــر 5 ســـاله می گوییـــم؛ یعنـــی 
وقتـــی فـــردی بـــه یـــک بیمـــاری مبتـــا می شـــود، 
ـــال دارد  ـــدر احتم ـــده چق ـــاله آین ـــاری در 5 س ـــن بیم ای
کـــه منجـــر بـــه فـــوت آن بیمـــار شـــود. مرگ ومیـــر 
ــتفاده  ــرطان اسـ ــاری سـ ــرای بیمـ ــتر بـ ــاله بیشـ 5 سـ
ـــر  ـــزان مرگ ومی ـــه می ـــم اینک ـــه مه ـــا نکت ـــود، ام می ش
ـــال حـــدود  ـــی در طـــول 5 س ـــای دیابت ناشـــی از زخـــم پ
ـــتان  ـــرطان پس ـــی از س ـــر ناش ـــزان مرگ ومی ـــر می دو براب
ـــک در  ـــای کوچ ـــع عضوه ـــزان قط ـــن می ـــت! همچنی اس
ـــت. ـــتان اس ـــرطان پس ـــر س ـــار براب ـــال، چه ـــول 5 س ط

دکتـــر محمـــدی بـــه خدمـــات درمانـــی کلینیـــک 
ترمیـــم زخـــم و بافـــت جهاددانشـــگاهی اشـــاره و 
خاطرنشـــان کـــرد: کلینیـــک زخـــم جهاددانشـــگاهی 
ــل  ــد و حداقـ ــت می کنـ ــه فعالیـ ــت کـ ــال اسـ 7 سـ
بـــه بیـــش از ۳ هـــزار بیمـــاری کـــه مبتابـــه انـــواع 
ــرویس داده اســـت.  زخم هـــای مزمـــن هســـتند، سـ
ــود،  ــام می شـ ــک انجـ ــن کلینیـ ــه در ایـ ــی کـ خدماتـ
مربـــوط بـــه درمـــان انـــواع زخم هـــای مزمـــن اســـت. 
ـــم، الرو  ـــار از روی زخ ـــتن فش ـــه برداش ـــی از جمل خدمات
ـــه  ـــدود ک ـــای مح ـــواع جراحی ه ـــن ان ـــی و همچنی درمان

ایـــن بیمـــاران نیـــاز دارنـــد.
وی گفـــت: در بخـــش کلینیـــک داخلـــی نیـــز 
ــه زخـــم  ــی کـ ــرای بیمارانـ ــی بـ ــان عفونـ متخصصـ
ــه  ــی الزم را ارائـ ــات درمانـ ــده، خدمـ ــا عفونی شـ آن هـ
می دهنـــد. همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تغذیـــه 
ـــن  ـــت، ای ـــت اس ـــز اهمی ـــیار حائ ـــی بس ـــاران دیابت بیم
بیمـــاران در کلینیـــک زخـــم جهاددانشـــگاهی تحـــت 

ــد. ــرار می گیرنـ ــز قـ ــه نیـ ــص تغذیـ ــر متخصـ نظـ
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تجلی توان داخلی در نمایشگاه 
دانش بنیان سازی تولید قزوین

روابط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۲1 آبان: دکتـر محمدرضا 
پورعابـدی گفـت: برگـزاری نمایشـگاه دانش بنیان سـازی 
تولیـد در قزویـن ضمـن اینکـه باور بـه توان داخلـی را به 
منصـه ظهـور رسـانده، می توانـد یک شـبکه تعاملـی بین 
مسـئوالن، عرضه کننـدگان و متقاضیـان و همچنیـن یک 

شـبکه تعاملـی بیـن شـرکت های دانش بنیان باشـد.
دکتـر محمدرضـا پورعابـدی معـاون وقـت پژوهـش و 
فنـاوری جهاددانشـگاهی ۱۸ آبـان در حاشـیه بازدیـد از 
نمایشـگاه دانش بنیان سـازی تولیـد در قزویـن اظهار کرد: 
جهاددانشـگاهی واحـد قزویـن توانسـت این رویـداد را به 
نحـو احسـن به عنـوان اولین نمایشـگاه دانش بنیان سـازی 

تولیـد در اسـتان قزویـن برگـزار کند.
وی عنـوان کـرد: دانش بنیـان سـازی تولیـد یکـی از 
رسـالت های دسـتگاه ها و ارگان هـای وابسـته بـه دولـت 
و نظـام اسـت و جهاددانشـگاهی قزویـن نیـز در راسـتای 
عمـل بـه ایـن وظیفه و رسـالت خـود اقدامی جهـادی در 

برگـزاری ایـن نمایشـگاه داشـته اسـت.
دکتـر پورعابـدی گفـت: در صـورت اعتمـاد و تکیـه 
دانش بنیـان  و همچنیـن شـرکت های  داخلـی  تـوان  بـر 
و  را مرتفـع کـرد  نیازهـای کشـور  از  می تـوان بسـیاری 
امیدواریـم برگـزاری ایـن نمایشـگاه بتواند گامـی مؤثر در 

راسـتای توسـعه علـم در خدمـت صنایـع باشـد.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اینکه ایـن نمایشـگاه برای 
سـال اول اسـت کـه در اسـتان قزویـن برگـزار می شـود، 
قزویـن  اسـتان  از  می تـوان  آینـده  سـال های  در  قطعـاً 
داشـته  باکیفیت تـری  نمایشـگاه های  برگـزاری  انتظـار 

باشـیم.
از  حمایـت  بـا  بی شـک  کـرد:  اضافـه  مسـئول  ایـن 
جوانـان  بـرای  اشـتغال  توسـعه  ضمـن  دانش بنیان هـا 
اقتصـادی  توسـعه  و  قابل توجـه  ارزش افـزوده  می توانیـم 

بزنیـم. رقـم  کشـور  بـرای  مطلوبـی 
لزوم تعامل شرکت های دانش بنیان

از  نـوع  ایـن  برگـزاری  بیـان کـرد:  پورعابـدی  دکتـر 
نمایشـگاه ها ضمـن اینکـه باور به تـوان داخلـی را افزایش 
می دهـد، می توانـد یـک شـبکه تعاملـی بیـن مسـئوالن، 
شـبکه  یـک  همچنیـن  و  متقاضیـان  و  عرضه کننـدگان 

باشـد. دانش بنیـان  بیـن شـرکت های  تعاملـی 
کـرد:  خاطرنشـان  جهاددانشـگاهی  پژوهـش  معـاون 
بسـیار  یکدیگـر  بـا  دانش بنیـان  شـرکت های  تعامـل 
مهـم اسـت چراکـه تعامـل مفیـد مجموعه هـای مختلـف 
می توانـد، گـره از برخـی مشـکات داخلـی شـرکت های 

دانش بنیـان نیـز بـاز کنـد.
این مسـئول گفت: بسـیاری از فناوری هـا، فناوری های 
تخصص هـای  اسـت  نیـاز  کـه  هسـتند  میان رشـته ای 
مختلفـی را دخیـل کننـد؛ بنابرایـن تعامـل شـرکت های 
دانش بنیـان بـا یکدیگـر به مراتـب مهم تـر از سـایر الزامات 
اسـت. بـه همرسـانی و هم افزایی شـرکت های دانش بنیانی 
باعـث ارتقای سـطح کیفـی تولیـدات و درنتیجـه افزایش 

رقابـت محصـول در داخـل و خـارج از کشـور می شـود.
و  دانشـگاه ها  جـای  کـرد:  اظهـار  پایـان  در  وی 
انتظـار  و  اسـت  خالـی  نمایشـگاه  ایـن  در  دانشـجویان 
ظرفیت هـای  بـه  توجـه  بـا  اسـتانی  مسـئوالن  مـی رود 
در  تولیـد  سـازی  دانش بنیـان  خصـوص  در  قزویـن، 
دانشـگاه ها نیـز فرهنگ سـازی کننـد همچنیـن نیازهـای 
اسـتان باید هوشـمندانه تر شناسـایی و بر اسـاس نیازهای 
بعـدی  نمایشـگاه های  برگـزاری  بـرای  اسـتان  اساسـی 

شـود. برنامه ریـزی 

■■■
نقش جهاددانشگاهی در 

پیشرفت های علمی و فناورانه حائز 
اهمیت است

روابـط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی، 
۲۲ آبـان: نماینده مردم تبریز، آذرشـهر و اسـکو در مجلس 
جهاددانشـگاهی،  تشـکیل  بـا  گفـت:  اسـامی  شـورای 
جهـادی علمـی در بطـن دانشـگاه ها و حوزه علمی کشـور 
ایجـاد شـد و اگـر امـروز در بخش هـای مختلـف علمـی و 
فنـاوری شـاهد تحوالت و پیشـرفت هایی هسـتیم بخشـی 

از آن مرهـون تاش هـای جهاددانشـگاهی اسـت.
میرتـاج  محمدرضـا  سـید  حجت االسام والمسـلمین 
در  اسـکو  و  آذرشـهر  تبریـز،  مـردم  نماینـده  الدینـی 
درمـان  مرکـز  از  بازدیـد  در  اسـامی،  شـورای  مجلـس 
نابـاروری جهاددانشـگاهی اسـتان و در جمـع کارکنـان، 
پژوهشـگران و اعضـای هیـات علمـی ایـن نهـاد بـا بیـان 
این کـه جهاددانشـگاهی جـزو افتخـارات انقـاب اسـامی 
فعالیت هـای  گفـت:  اسـت،  اسـامی  جمهـوری  نظـام  و 
بـوده  ارزنـده  بسـیار  کشـور  سـطح  در  جهاددانشـگاهی 
و حتـی مقـام معظـم رهبـری نیـز هنـگام سـخن دربـاره 
رویـان  پژوهشـکده  اقدامـات  بـه  نظـام  دسـتاوردهای 

می کننـد. اشـاره  جهاددانشـگاهی 
وی بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی یکـی از نهادهای 
انقابـی اسـت کـه در محیط دانشـگاه ایجاد شـده اسـت، 
افـزود: ایـن نهاد طی ۴۳ سـال انقـاب اسـامی، به خوبی 
خـود را نشـان داده و در هـر جایـی که وارد مسـائل شـده 

اسـت، توانسـته به نتیجه برسـد.
بیـان  بـا  الدینـی  میرتـاج  حجت االسام والمسـلمین 
و  باالتریـن  و  بـوده  مقـدس  امـر  یـک  جهـاد  این کـه 
نخسـتین درجـه از ایـن امـر مقـدس، جهـاد بـا دشـمنان 
اسـت، اظهـار کـرد: باالتریـن جهـاد، جهاد فی سـبیل اهلل 
اسـت و کشته شـدگان در آن نیـز شـهدایی هسـتند کـه 
بـه باالتریـن مقـام نائـل می شـوند. بنـا بـر گفتـه پیامبـر 
اکـرم )ص(، باالتـر از هـر خوبـی، خوبـی دیگـری اسـت و 
تنهـا فضیلـت، شـهادت اسـت کـه باالتـر از آن فضیلتـی 
وجـود نـدارد. بـه همیـن خاطـر اسـت کـه مقـام معظـم 
رهبـری پـس از شـهادت حـاج قاسـم سـلیمانی، فرمودند 
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کـه پاداشـی باالتـر از شـهادت بـرای مجاهدت هـای ایـن 
نبود. شـهید 

در  رسـانه ای  سـواد  اگـر  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
شـنیدن  از  پـس  بافاصلـه  مـردم  یابـد،  ارتقـا  جامعـه 
و  نمی کننـد  بـاور  آن  بـه  خارجـی  رسـانه های  اخبـار 
جهاددانشـگاهی نیـز می توانـد به عنـوان یک نهـاد علمـی 
و انقابـی نقـش قابل توجهـی در حیطـه سـواد رسـانه ای 

باشـد. داشـته 
همچنیـن  الدینـی  میرتـاج  حجت االسام والمسـلمین 
در ادامـه بـا بیـان این کـه فعالیـت مرکـز درمـان ناباروری 
جهاددانشـگاهی تبریـز یـک افتخار برای این شـهر اسـت، 

و  پژوهشـی  علمـی،  فعالیت هـای  تمامـی  کـرد:  اظهـار 
درمانـی جهاددانشـگاهی محصـول جهـاد علمـی کارکنان 

این سـازمان اسـت.
آذربایجــان  جهاددانشــگاهی  ســازمان  سرپرســت 
شــرقی نیــز در ایــن دیــدار، بــا اشــاره بــه توانمندی هــای 
ــام  جهاددانشــگاهی در ســطح کشــور و اســتان، گفــت: ن
جهــاد به واســطه حضــور نیــروی انســانی توانمنــد بــا ۴۰ 
ســال ســابقه و تجربــه یــک برنــد در حوزه هــای مختلــف 
از جملــه در زمینــه فعالیت هــای پژوهشــکده رویــان 
ــاره ای  ــن مورداش ــه ای ــز ب ــری نی ــام معظــم رهب ــه مق ک

داشــته اند.

مهنـدس علی اصغـر فاتحـی فـر، با اشـاره بـه برگزاری 
جهاددانشـگاهی،  در  دانشـجویی  مناظـرات  نخسـتین 
افـزود: امـروز کشـور مـا در بحث سـواد رسـانه ای مشـکل 
اساسـی دارد و در این راسـتا نیز جهاددانشـگاهی اسـتان 
بـه شـورای فرهنـگ عمومـی پیشـنهادی در قالـب طـرح 
ارتقـای سـواد رسـانه ای دانشـجویان و دانش آمـوزان ارائه 
داده اسـت کـه در صـورت تصویـب در شـورای فرهنـگ 
عمومـی اسـتان ضمـن تولیـد محتـوا در ایـن زمینـه بـه 
تربیـت مربیـان و ارائه محتوای تولیدشـده توسـط مربیان 

می پـردازد. دانشـگاه ها  مـدارس  در 

مناســـبت  بـــه  بیانیـــه ای  در  جهاددانشـــگاهی 
ــا  ــارزه بـ ــی مبـ ــان روز ملـ ــیزدهم آبـ ــیدن سـ فرارسـ
اســـتکبار جهانـــی تاکیـــد کـــرد: اعضـــای ایـــن نهـــاد 
ـــداکاری  ـــرای ف ـــود را ب ـــی خ ـــر آمادگ ـــار دیگ ـــی ب انقاب
در مســـیر پیشـــرفت، توســـعه و ســـربلندی هـــر چـــه 
بیشـــتر جمهـــوری اســـامی ایـــران اعـــام می کننـــد.

ــن  ــان: متـ ــگاهی، 1۲ آبـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــت: ــر اسـ ــرح زیـ ــه شـ ــاد بـ ــن نهـ ــه ایـ بیانیـ

بسم ا... الرحمن الرحیم
ـــی،  ـــتکبار جهان ـــا اس ـــارزه ب ـــی مب ـــت روز ملّ بزرگداش
ـــو و  ـــرای مح ـــاش ب ـــق و ت ـــه ح ـــاعٔه کلم ـــداق اش مص
ـــار  ـــداوم انفج ـــان 5۸ در ت ـــت؛ ۱۳ آب ـــل اس ـــاِل باط ابط
ــمن  ــلطه گر و دشـ ــکای سـ ــن 57، آمریـ ــور در بهمـ نـ
حیثیـــت ملـــی، اســـتقال و ذخایـــر ایـــران بـــزرگ را 
ـــی در  ـــد محکم ـــرد و س ـــر ک ـــد، تحقی ـــارزه طلبی ـــه مب ب
ـــده  ـــروع ایاالت متح ـــع نامش ـــن مناف ـــان تأمی ـــر جری براب

ــکیل داد. ــواه تشـ ــرِب زیاده خـ و غـ
ـــش  ـــام، بی ـــرو خـــط ام ـــدام دانشـــجویان پیشـــتاز پی اق
از آن کـــه تســـخیر یـــک ســـفارتخانه باشـــد، تبییـــِن 
ـــی  ـــری، جهانخوارگ ـــوِی چپاولگ ـــنی از خ ـــزرگ و روش ب
و آتش افـــروزی آمریـــکا بـــود کـــه از فتـــِح جاســـوس 

خانـــه اش نشـــأت گرفـــت؛
۱۳ آبـــان، نقطـــه عطـــِف پایـــان عصـــر تهدیـــد و 

ــرم  ــدرت نـ ــکل گیری قـ ــزرگ، شـ ــران بـ ــر ایـ تحقیـ
ـــع  ـــرار وقای ـــت از تک ـــران، ممانع ـــامی ای ـــوری اس جمه
ـــای  ـــور در جنگ ه ـــدن کش ـــلیم ش ـــون تس ـــی همچ تلخ
ــرداد و هم چنیـــن  ــای ننگیـــن 2۸ مـ جهانـــی و کودتـ
پنجـــره ای رو بـــه ایجـــاد دنیـــای جدیـــد و فروپاشـــی 
ـــه  ـــی ک ـــدار و واقعیت ـــت؛ هش ـــر دنیاس ـــلط ب ـــاب مس اَقط
ــر و فرمانـــده عملیـــات  ژنـــرال هایـــزر، جیمـــی کارتـ
ــرای آزادی  ــاب بـ ــه عقـ ــار پنجـ ــه و خفت بـ مفتضحانـ
ــگ  ــا جنـ ــتند بـ ــی می خواسـ ــوس های آمریکایـ جاسـ
ســـخت بـــا آن روبـــه رو شـــوند و بـــا طراحـــی یـــک 
ــول  ــه قـ ــه بـ ــات غافلگیرانـ ــی و عملیـ ــاوز نظامـ تجـ
خـــود، اقتـــدار دوبـــاره آمریـــکا را در طبـــس و تهـــران 
ـــت در  ـــدا "شکس ـــر خ ـــه ام ـــا ب ـــند، ام ـــا بکش ـــه رخ دنی ب

صحـــرا" در انتظـــار آنـــان بـــود.
ملـــت  مقاومـــِت  تاریـــِخ  این کـــه  وجـــود  بـــا 
مســـلمان ایـــران آکنـــده از درس هـــا، عبرت هـــا و 
بصیرت افزایی هاســـت امـــا هنـــوز حـــّق آن به درســـتی 
ـــق در آن  ـــروز، تعم ـــه ام ـــی ک ـــت؛ درس های ـــده اس ادا نش
توســـط نســـل جـــواِن دانش آمـــوز و دانشـــجو بـــرای 
ـــت. ـــروری و الزم اس ـــرفت، ض ـــزت و پیش ـــودن راه ع پیم

جوانـــان عزیـــز اگـــر بداننـــد آمریکایی هـــا بنـــا بـــر 
ـــا دادن  اســـناد النـــه جاسوســـی، ســـال ها پیـــش از ایـــن، ب
ـــات از  ـــب اطاع ـــدد کس ـــد درص ـــه نق ـــزا و وج ـــده وی وع

ـــرای  ـــاب ب ـــس از انق ـــور پ ـــای کش ـــات ناآرامی ه جزیی
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــن در حال ـــد و ای ـــه بودن ـــه تجزی ـــاد فتن ایج
پایـــگاه نظامـــی خـــود را در منطقـــه بـــرای حراســـت 
ــد  ــت داده بودنـ ــرب از دسـ ــه غـ ــت بـ ــت نفـ از ترانزیـ
ــخصیت های  ــیا شـ ــازمان سـ ــه سـ ــه چگونـ ــا این کـ یـ
ـــت  ـــان را تح ـــای آن ـــی و خانواده ه ـــوام ایران ـــوذ اق ذی نف
ـــد  ـــات پلی ـــر، نی ـــب نظ ـــوذ و جل ـــا نف ـــت و ب ـــر گرف نظ
ــود را  ــه خـ ــاری و تجزیه طلبانـ ــای خودمختـ و طرح هـ
ـــه  ـــع روز ب ـــتی از وقای ـــل درس ـــاً تحلی ـــرد، قطع ـــال ک دنب
ــانه های  دســـت آورده و در برابـــر هجمـــه عظیـــم رسـ
ذلیـــِل خدمتگـــزار دســـتگاه های امنیتـــی غـــرب و 
نخواهنـــد  منفعـــل  منطقه ای شـــان،  دنباله روهـــای 
ـــروز هـــم برمـــا کـــردن توطئه هـــای  مانـــد چراکـــه ام
ــران  ــدن ایـ ــا تبدیل شـ ــان بـ ــکا، هم زمـ ــد آمریـ جدیـ
ـــان  ـــدت جه ـــعار وح ـــا ش ـــه ای ب ـــدرت منطق ـــک ق ـــه ی ب
اســـام، ابـــزاری مهـــم و مکمـــل بـــرای شکســـت 
دادن اســـتراتژی های امنیتـــی و منافـــع منطقـــه ای 

آمریکاســـت.
آمریکایـــی کـــه اســـتقال و آزادی کشـــورها را 
ــه  ــردم بـ ــردن مـ ــغول کـ ــی، مشـ ــاب آفرینـ ــا التهـ بـ
مســـائل جزئـــی، ایجـــاد دودســـتگی، تحریـــم و انـــواع 
هجمه هـــای فرهنگـــی، سیاســـی، رســـانه ای،  نظامـــی و 
ـــد،  ـــی بمان ـــتکبر باق ـــا مس ـــی رود ت ـــانه م ـــتی نش تروریس
غافـــل از آن کـــه برقـــراری حکومـــت مســـتضعفان 
عدالت خـــواه  و  ظلم ســـتیز  مؤمنـــان  همانـــا  کـــه 

جهان انـــد، وعـــده تخلف ناپذیـــر الهـــی اســـت.
ـــجاعت  ـــرأت و ش ـــتقال طلبی،  ج ـــاد اس ـــان نم ۱۳ آب
ـــت، منطـــق جبهـــه حـــق و احســـاس مســـئولیت  ـــک مل ی
ـــِخ  ـــت. تاری ـــده اس ـــل آین ـــن و نس ـــام، میه ـــر اس در براب
ــت ناپذیری  ــون شکسـ ــت افیـ ــه توانسـ ــدگاری کـ مانـ
شـــیطان بـــزرگ را از جـــان آزادی خواهـــان عالَـــم 

بُِزدایـــد.
جهادگـــران جهاددانشـــگاهی بـــا گرامیداشـــت و 
عـــرض تبریـــک ایـــن روز بـــزرِگ ملـــی بـــه محضـــر 
رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی )مدظله العالـــی( 
و خانواده هـــای معـــزز شـــهدا، جانبـــازان عزیـــز و 
آزادگان ســـرافراز، جهادگـــران و مدافعـــان حریـــم 
عـــزت، اســـتقال و امنیـــت ایـــران اســـامی و عمـــوم 
ملـــت رشـــید ایـــران اســـامی، در آســـتانه ۱۳ آبـــان 
بـــه ارواح مطهـــر همـــه شـــهدا به خصـــوص شـــهدای 
دانش آمـــوز ادای احتـــرام کـــرده و همـــگام و هم زبـــان 
ـــامی،  ـــران اس ـــدار ای ـــریف و والیتم ـــردم ش ـــاد م ـــا آح ب
بـــر تـــداوم راه عـــزت و پیشـــرفت کشـــور و حرکـــت 

آمادگی جهادگران برای فداکاری در مسیر پیشرفت و سربلندی هر چه بیشتر جمهوری اسامی ایران

بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن 13 آبان
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گفتـار

پرســـرعت جهـــادی بـــرای دفـــع شـــر حیله هـــا و توطئه هـــای دشـــمنان انقـــاب 
اســـامی تأکیـــد می کننـــد.

اعضـــای ایـــن نهـــاد انقابـــی، حفـــظ و حراســـت از یکپارچگـــی ملـــی از طریـــق 
تبییـــن درســـت، گفتگوهـــای ســـازنده، مـــرور تحلیلـــی تاریخـــی ســـوابق و دالیـــل 
ــه یابی حقیقـــی  ــانه، ریشـ ــر و رسـ ــان هنـ ــه زبـ ــتکبار جهانـــی بـ ــمنی های اسـ دشـ
ــون و  ــای گوناگـ ــور در حوزه هـ ــدد کشـ ــای متعـ ــی موفقیت هـ ــکات، بازنمایـ مشـ

خنثی ســـازی توطئه هـــای مختلـــف را از مهم تریـــن ضروریـــات و پیش نیازهـــای 
ـــرای  ـــود را ب ـــی خ ـــر آمادگ ـــار دیگ ـــته و ب ـــمن دانس ـــه دش ـــق ب ـــِی موف ـــم ترکیب تهاج
فـــداکاری در مســـیر پیشـــرفت، توســـعه و ســـربلندی هـــر چـــه بیشـــتر جمهـــوری 

اســـامی ایـــران اعـــام می کننـــد.
جهاددانشگاهی

۱2 آبان ۱۴۰۱                                                                   

پیام تسلیت جهاددانشگاهی
 در پی حادثه تروریستی
 در حرم مطهر شاه چراغ

جهاددانشـگاهی در پـی شـهادت مظلومانـه جمعـی از هم وطنـان شـریفمان در حادثه 
تروریسـتی حملـه بـه آسـتان متبرک شـاه چراغ شـیراز پیام تسـلیتی صـادر کرد.

روابط عمومی جهاددانشگاهی، ۵ آبان: متن پیام بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و اناالیه راجعون

شـهادت جمعـی از هم وطنـان شـریف و مظلوم در حادثه تروریسـتی حمله به آسـتان 
متبـرک شـاه چراغ شـیراز بـار دیگر چهره پلید دشـمنان این سـرزمین را نمایان سـاخت.

جهاددانشـگاهی ضمـن محکـوم نمـودن ایـن اقـدام تروریسـتی و درخواسـت اشـد 
مجـازات بـرای مسـببان آن، شـهادت مظلومانـه تعـدادی از زائریـن حـرم مطهـر حضرت 
احمـد بـن موسـی )شـاه چراغ( را به محضـر رهبـر فرزانه انقـاب اسـامی و تمامی مردم 

شـریف ایـران تسـلیت عـرض نمـوده و بـرای تمامـی شـهدای ایـن ضایعـه دردنـاک علو 
درجـات و بـرای بازمانـدگان آنـان صبر جمیل و برای مجروحان شـفای عاجـل از خداوند 

متعال خواسـتار اسـت.

جهاددانشگاهی
۱۴۰۱/۸/5
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    آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش 
همکاری های  جهاددانشگاهی

تفاهم

■ همکاری آموزش وپرورش و رویان جهاددانشگاهی برای 
شناسایی دانش آموزان مستعد

■   جهاددانشگاهی به کمک مهارت آموزی و اشتغال 
ایثارگران می آید

■ اخبار کوتاه
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تفاهم

    آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش همکاری های  جهاددانشگاهی

تفاهم

برگزاری جشنواره های علمی »رویانا«؛

همکاری آموزش وپرورش و رویان جهاددانشگاهی 
برای شناسایی دانش آموزان مستعد

در متــن ایــن تفاهم نامــه آمــده اســت کــه نظــر 
مناســب  آمــوزش  و  پــرورش  تربیــت،  اهمیــت  بــه 
دانش آمــوزان، آینده ســازان کشــور عزیزمــان و نســل 
تأثیرگــذار در جریــان حرکتــی نظــام جمهــوری اســامی 
ایــران در گام دوم انقــاب اســامی و نیــز اهتمــام و 
جهت دهــی  در  رهبــری  معظــم  مقــام  ویــژه  توجــه 
وجــود  همچنیــن  عزیــزان،  ایــن  فکــری  صحیــح 
ــن وزارت  ــی بی ــکاری مشــترک و هم افزای ــای هم زمینه ه
آموزش وپــرورش و پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی 
در انجــام فعالیت هــای علمــی - فرهنگــی، در اجــرای 
جهاددانشــگاهی  و  آموزش وپــرورش  وزارت  تفاهم نامــه 
ــازی  ــدف توانمندس ــا ه ــال ۱۴۰۱ و ب ــت س در اردیبهش
ــوزی  ــه دانش آم ــی جامع ــری و علم ــتر فک ــه بیش ــر چ ه
و معلمــان عزیــز، ســند حاضــر در قالــب تفاهم نامــه 

می شــود. منعقــد 
و  توانمندی هــا  بــا  دانش آمــوزان  آشــنایی 
ایرانــی  دانشــمندان  و  کشــور  علمــی  دســتاوردهای 
روحیــه  ارتقــای  و  ملــی  هویــت  تقویــت  معاصــر، 
ــایی،  ــوز، شناس ــاوری در دانش آم ــس و خودب اعتمادبه نف
ــی  ــوزی در تمام ــتعدادهای دانش آم ــت اس ــف و تربی کش
ــان  ــوم و فناوری هــای دانش بنی ــا عل ــط ب حوزه هــای مرتب
دانش آمــوزی  پروژه هــای  از  حمایــت  زیســتی، 
فنــاوری  زیست شناســی،  زمینه هــای  در  دانش بنیــان 

ســلول های بنیــادی، بیوانفورماتیــک و زیســت فناوری، 
معلمــان  تمامــی  فناورانــه  و  علمــی  توانمندســازی 
عاقه منــد بــه حوزه هــای مرتبــط فناورانــه زیســت و 
ــا،  ــن زمینه ه ــم در ای ــد عل ــگ تولی ــج فرهن ــو و تروی نان
ــه و چندجانبــه تمامــی حوزه هــای مرتبــط  ترویــج عادالن
ــد  ــتی و رش ــان زیس ــای دانش بنی ــوم و فناوری ه ــا عل ب
ــی  ــار پژوهش ــت رفت ــرش و تقوی ــکل دادن نگ ــش، ش دان
ــه از  ــن زمین ــه ای ــد ب ــوزان عاقه من ــان دانش آم در می

جملــه اهــداف ایــن تفاهــم ذکرشــده اند.

برگزاری جشنواره های علمی و پژوهشی
 با عنوان "رویانا"

مســیرهای  ایجــاد  در  همــکاری  و  مشــارکت 
ــا  ــوزان ب ــنایی دانش آم ــرای آش ــی ب ــاختارمند و اصول س
ــان  ــای "راهی ــدازی اردوه ــز علمــی پیشــرو در راه ان مراک
و  طراحــی  در  همــکاری  و  مشــارکت  پیشــرفت"،  
پیاده ســازی برنامه هــای مــدون و مشــترک به منظــور 
ــی  ــر ایران ــمندان معاص ــاندن دانش ــم و شناس ــج عل تروی
ــاوری و  ــه خودب ــش روحی ــوز و افزای ــل دانش آم ــه نس ب
ــارکت در  ــکاری و مش ــان، هم ــده در ایش ــه آین ــد ب امی
برگــزاری حضــوری و مجــازی بازدیدهــا و اردوهــای 
دانش آمــوزی،  بین المللــی  و  ملــی  فناورانــه  و  علمــی 
ــی  ــای علم ــزاری رویداده ــارکت در برگ ــکاری و مش هم

ملــی  ســطح  در  دانش آمــوزی  نوآورانــه  آموزشــی   -
برگــزاری  در  همــکاری  و  مشــارکت  بین الملــل،  و 
علمــی  جشــنواره  و  آموزشی-پژوهشــی  دوره هــای 
پژوهشــی پژوهــش ســراهای دانش آمــوزی ســاالنه در 
ســطح دانش آمــوزی بــا عنــوان "رویانــا" بــا هــدف 
"پژوهــش  آموزشــی  برنامه هــای  در  عدالــت  توســعه 
ــن  ــکاری ای ــای هم ــور از محوره ــر کش ــور"در سراس مح

تفاهم نامــه بــه شــمار مــی رود.

"دیپلم" مهارتی حرفه ای مشترک اعطای 
 در شاخه های مرتبط

در  همـکاری  و  مشـارکت  مذکـور،  مـوارد  بـر  عـاوه 
برگـزاری دوره هـای آموزشی-پژوهشـی و جشـنواره علمی 
سـاالنه بـرای معلمیـن و دبیـران مـدارس در حـوزه علـوم 
پیاده سـازی طرح هـای  و  زیسـتی، مشـارکت در طراحـی 
آموزشـی - پژوهشـی مشـترک و ایجـاد زمینه هـای الزم 
چه بهتـر  هـر  آماده سـازی  و  توانمندسـازی  به منظـور 
علمـی  جشـنواره های  در  موفقیـت  بـرای  دانش آمـوزان 
ملـی و بین المللـی، بهره منـدی از امکانـات و ظرفیت هـای 
توانمندسـازی  به منظـور  یکدیگـر  پژوهشـی  و  آموزشـی 
بیـش از پیـش و توسـعه دانـش و مهـارت معلمـان کلیـه 
و  دانـش  زمینـه  در  دانـش  مـرز  حوزه هـای  در  مقاطـع 
فناوری هـای همگـرا و اعطـای "دیپلـم" مهارتـی حرفه ای 
نیـاز  حسـب  مرتبـط،  مختلـف  شـاخه های  در  مشـترک 
وزارت آموزش وپـرورش،  تولیـد و انتشـار نتایـج طرح های 

وزارت  آبـان:   ۲۹ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
رویـان  پژوهشـگاه  و  آموزش وپـرورش 
امضـاء  همـکاری  تفاهـم  جهاددانشـگاهی 
و  علمـی  جشـنواره های  برگـزاری  کردنـد. 
پژوهشـی با عنوان »رویانـا«، اعطای »دیپلم« 
مهارتـی حرفـه ای مشـترک در شـاخه های 
مرتبط و ایجاد زیرسـاخت مناسـب به منظور 
شناسـایی و هدایت دانش آموزان مسـتعد از 
جمله محورهـای همکاری مشـترک رویان با 

بـود. آموزش وپـرورش خواهـد 
وزارت  میــان  همــکاری  تفاهم نامــه 
رویــان  پژوهشــگاه  و  آموزش وپــرورش 
ــزی وزارت  ــر مرک ــگاهی در دفت جهاددانش

شــد. امضــا  آموزش وپــرورش 
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پژوهشـی مشـترک مرتبـط بـا اهـداف طرفیـن در سـطوح 
دانش آمـوزی در نشـریات تخصصـی متناسـب و هم سـطح 
بـا ایشـان )راه اندازی نشـریه علمی مشـترک( و مشـارکت 
به منظـور  مناسـب  زیرسـاخت  ایجـاد  در  همـکاری  و 
شناسـایی و هدایـت دانش آمـوزان مسـتعد و توانمنـد در 
دانش بنیـان  حوزه هـای  پژوهشـی  و  علمـی  برنامه هـای 
محورهـای  دیگـر  به عنـوان  زیسـتی  علـوم  بـا  مرتبـط 

بیـان شـده اند. مشـترک  همـکاری 

حمایـت همه جانبه از حق مالکیت معنوی 
دانش آموزان در ثبت اختراع

در ادامـه ایـن تفاهـم همـکاری بـه حقـوق و تکالیـف 
پژوهشـگاه اشـاره شـده اسـت کـه برنامه ریـزی و اجـرای 
ارتقـای  به منظـور  تخصصـی  مـدت  کوتـاه  آموزش هـای 
هنرجویـان،  دانش آمـوزان،  مهارتـی  و  عملـی  علمـی، 
مدیـران  و  کارشناسـان  معلمیـن،  هنرآمـوزان، 
آموزش وپـرورش،  وزارت  هماهنگـی  بـا  آموزش وپـرورش 
حمایـت از ارائـه طرح هـای علمـی برتـر دانش آمـوزی در 
زمینـه علـوم زیسـتی، ایجـاد دوره هـای مجـازی آشـنایی 
بـا علـوم زیسـتی از طریـق سـامانه آمـوزش الکترونیکـی، 
نمایشـگاه های  و  جشـنواره ها  مسـابقات،  برپایـی 
و  هماهنگـی  بـا  زیسـتی  علـوم  حـوزه  در  دانش آمـوزی 
همه جانبـه  حمایـت  آموزش وپـرورش،  وزارت  همـکاری 
از حـق مالکیـت معنـوی و حـق اختصـاص دانش آمـوزان 
زیسـتی،  علـوم  بـا  مرتبـط  موضوعـات  اختـراع  ثبـت  در 
کاربـردی  پژوهشـی  و  آموزشـی  کارگاه هـای  برگـزاری 
و  معلمـان  بـرای  منظـم  به طـور  محـور  محصـول  و 
کمـک  حضـوری،   و  آنایـن  به صـورت  دانش آمـوزان 
پژوهشـی  مراکـز  و  مـدارس  آزمایشـگاه های  تجهیـز  بـه 
آموزش وپـرورش در زمینه هـای مرتبـط با زیسـت فناوری، 
بـا توجـه بـه اولویت هـای علمی-فناورانـه کشـور از ایـن 

اسـت. جملـه 

کمک پژوهشـگاه رویان به توانمندسازی دانش 
آموزان محروم

و  علمـی  پروژه هـای  اجـرای  از  حمایـت  همچنیـن 
مرتبـط  زمینه هـای  در  معلمـان  و  دانش آمـوزان  عملـی 
بنیادیـن،  سـلول های  بیوانفورماتیـک،  زیسـت فناوری،  بـا 
مهندسـی پزشـکی و سـایر زمینه هـای مرتبـط بـا فعالیـت 
راهنمایـی،  علمـی،  منابـع  تأمیـن  زمینـه  در  پژوهشـگاه 
بـرای  آزمایشـگاهی  مـواد  و  تجهیـزات  ابـزار،  تأمیـن 
اجـرای پروژه هـا و نظـارت بـر فرآینـد اجـرای آن هـا و در 
کاربـردی  و  محتوایـی  حمایتـی  بسـته های  گرفتـن  نظـر 
)اعـم از رسـانه های آموزشـی و تجهیـزات آزمایشـگاهی( 
در  محـروم  مناطـق  دانش آمـوزان  توانمندسـازی  بـرای 
زمینه هـای مرتبـط و همـکاری در توزیـع عادالنـه آن هـا 

جـزو تکالیـف رویـان برشـمرده شـده اسـت.
مـواردی  اسـت  شـده  موظـف  نیـز  آموزش وپـرورش 
چـون آشـنا کـردن دانش آمـوزان بـا حوزه هـای مختلـف 
علـوم زیسـتی از طریـق سـرفصل های آموزشـی مرتبـط، 
پژوهش هـای  در  پژوهشـگاه  بـا  همـکاری  همچنیـن 
علـوم  جدیـد  فناوری هـای  توسـعه  مربـوط،  بخش هـای 
بـر  کشـور  دانش آمـوزی  سـراهای  پژوهـش  در  زیسـتی 
اسـاس نیـاز بـازار کار، همکاری بـا پژوهشـگاه در برگزاری 
مسـابقات، جشـنواره ها و سـمینارهای موردنیـاز، اسـتفاده 
از متخصصـان پژوهشـگاه در اجـرای دوره های آموزشـی و 
هنرجویـان،  دانش آمـوزان،  بـرای  تخصصـی  همایش هـای 
وزارت  کارمنـدان  و  کارشناسـان  معلمـان،  آمـوزان،  هنـر 
در  فرهنگـی  برنامه هـای  اجـرای  و  آموزش وپـرورش 
راسـتای ارتقـاء دانـش و نگـرش دانـش آموزان نسـبت به 

علـوم زیسـتی را دنبـال کنـد.
مـدت اجـرای تفاهم نامـه از تاریـخ امضـاء، پنـج سـال 
و  اصـاح  بازنگـری،  فعالیـت،  ادامـه  و  تمدیـد  و  اسـت 
توافـق  بـا  تفاهم نامـه  ایـن  مفـاد  در  اساسـی  تغییـر  یـا 
صـورت  در  و  می شـود  انجـام  طـرف  دو  نماینـدگان 
بعـدی  دوره  بـرای  تمدیـد  به منزلـه  طرفیـن  درخواسـت 

می شـود. تلقـی 
استعدادیابی  سکوهای  راه اندازی 

دانش آموزی/ ایجاد شعبه ای از رویان در 
پژوهش سراها

در ادامـه ایـن مراسـم دکتر یوسـف نـوری ضمن عرض 
از  تعـدادی  رسـیدن  شـهادت  بـه  مناسـبت  بـه  تسـلیت 
هم وطنـان در ایـذه و به خصـوص سـه دانش آمـوز شـهید 
دلیـل  چنـد  بـه  را  رویـان  پژوهشـگاه  بـا  تفاهـم  گفـت: 
انجـام دادیـم، نخسـت تحقـق شـعار سـال مبنی بـر تولید 

آفریـن اسـت. اشـتغال  دانش بنیـان، 
معرفـی چهره هـای  دوم  دلیـل  و  رویکـرد  افـزود:  وی 
برجسـته علمـی اسـت. مرحـوم کاظمـی آشـتیانی، معلـم 
بـود و یک مرتبـه اشـاره کـرده بـود کـه "هرچـه دارد از 
پایه گـذار  آشـتیانی،  زنده یـاد  اسـت".  معلمـی  دوران 
پژوهشـگاه رویـان بـود و مقـام معظـم رهبـری در روز 2۱ 
اردیبهشـت بـه ایشـان اشـاره و فرمـوده بودنـد کـه چنـد 

نفـر در جامعـه بـا ایـن انسـان بـزرگ آشـنا هسـتند؟
موفقیت هـای  اینکـه  بیـان  بـا  آموزش وپـرورش  وزیـر 
رویـان، علـت بعـدی توسـعه ایـن همکاری ها اسـت گفت: 
انقـاب  از رویش هـای  پژوهشـگاه رویـان به عنـوان یکـی 
اسـامی در سـطح جهـان تغییراتـی ایجـاد کـرده اسـت. 
می خواسـتیم ببینیـم آیـا جامعـه معلمـان ما هـم آمادگی 
بـرای پذیـرش همـکاری دارد یـا خیـر؟ رویـان در مشـهد 
اجاسـیه ای بـرای معلمـان برگـزار کـرد کـه بازخوردهای 
نفـر  هـزار   ۹۰۰ و  میلیـون   ۳ حـدود  و  گرفتیـم  خوبـی 
تماشـا  شـاد  شـبکه  در  را  رویـان  متخصصـان  سـخنرانی 

بودند. کـرده 
دکتـر نـوری بـا اشـاره بـه اینکـه رهبـری در روز 27 
را  نخبـگان  مقابـل  در  دسـتگاه ها  از  انتظـارات  مهرمـاه 
بیـان و تاکیـد کردنـد کـه انتظار اصلـی، حمایـت عاقانه، 
خردمندانـه و بـا توجه بـه جوانب گوناگون اسـت گفت: ما 
بایـد راه بدهیـم که ایـن مجموعه هـا وارد آموزش وپرورش 

شـوند. زمینـه ایـن کار در آموزش وپـرورش وجـود دارد.
وی ادامـه داد: 5/۱ میلیـون نفـر از سـال ۸۶ تـا قبـل 
آمـوزش  نانـو  سـراهای  پژوهـش  از  یکـی  در  کرونـا  از 
می دیدنـد و همین هـا اکنـون در حـوزه نانـو حضـور دارند 
و رشـد خوبـی داشـته ایم. زمینه کشـف اسـتعدادها وجود 
دارد و رسـیدن بـه پیشـرفت در آینده از همین راه میسـر 

می شـود.
وزیـر آموزش وپـرورش بـا بیـان اینکـه تربیـت بایـد از 
دوران ابتدایـی آغـاز شـود اظهار کـرد: اگر اسـتعدادی در 
دوران ابتدایـی کشـف شـود افـراد موفق تـری را در آینـده 
بنیادیـن  تحـول  سـند  اصلـی  راهـکار  داشـت.  خواهیـم 
حرکـت بـه سـمت پژوهـش محـوری، خـروج از حافظـه 
و  کاربـردی  پژوهش هـای  بـه سـمت  و حرکـت  محـوری 

محـوری اسـت.
از طریـق  یادگیـری مشـاهده ای  افـزود:  نـوری  دکتـر 
رویـان  نهادهایـی چـون  از ظرفیت هـای علمـی  اسـتفاده 
اتفـاق می افتـد و این گونـه اسـت بـه سـمت تحقـق سـند 
کـرده،  ایجـاد  را  الزم  ظرفیت هـای  رویـان  می رویـم. 
آزمایشـگاه سـیار و غیـره دارد. باید سـکوی اسـتعدادیابی 
کار  مقدمـات  کـه  بیندازیـم  راه  را  آمـوزان  دانـش 
فراهم شـده و آن را آغـاز خواهیـم کـرد. اگـر فعالیت هـای 
پژوهشـی نظام منـد شـود، توفیقـش بیشـتر خواهـد بـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکه اگر در این مسـیر، ارزشـیابی ها 
دقیـق، متقـن و علمـی نباشـد، ممکـن اسـت دل زدگـی 
ایجـاد کنـد گفـت: ارزشـیابی بایـد مرحلـه ای از یادگیری 
مـا  درد  بـه  باشـد  مچ گیـری  ارزشـیابی  اگـر  باشـد. 
در  تـا  شـود  انجـام  هماهنگـی  اسـت  الزم  نمی خـورد. 
پژوهـش سـراها شـعبه ای از رویـان ایجاد شـود کـه دانش 
آمـوزاِن شناسایی شـده بتواننـد وارد شـوند و در شـاد هـم 
لینکـی را اختصـاص دهیـم کـه آموزش هـای برخـط آغـاز 

شـود و بعـد بـه سـمت آموزش هـای تجربـی برویـم.
رئیس جمهـور  داد:  ادامـه  آموزش وپـرورش  وزیـر 
از  یکـی  کـه  کردنـد  شـرکت  پیشـرفت  اردوهـای  در 
اسـت.  رویـان  اردوهـا،  ایـن  هـدف  مـورد  مجموعه هـای 
یکـی از شـئون مهـم جهـاد تبییـن همیـن قله هـای علمی 
در  چراکـه  ببیننـد،  را  آن هـا  بایـد  بچه هـا  کـه  هسـتند 

اسـت. مؤثـر  آن هـا  نگرش هـای  تغییـر 

انقاب دوم حوزه پزشکی، بیوتکنولوژی و 
است بنیادی  سلول های 

شـاهوردی  عبدالحسـین  دکتـر  مراسـم  ادامـه  در 
رییـس پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکه 
ایـن پژوهشـگاه و همکارانـی کـه در آن مشـغول بـه کار 
کاری  فرهنـگ  یـک  نهادینه سـازی  نگاهشـان  هسـتند، 
اسـت کـه احسـاس می کنیـم بایـد در جامعه تسـری یابد،  
گفـت: معتقدیـم یکـی از نهادهایـی کـه می توانـد آینـده 

اسـت. آموزش وپـرورش  بسـازد،  را  علمـی کشـور 
پژوهشـگاه  در  خوبـی  ظرفیت هایـی  کـرد:  تاکیـد  وی 
آزمایشـگاه های سـیار کـه  از جملـه  دارد،  رویـان وجـود 
آزمایشـگاه  کار  فرهنـگ  مـدارس،  کنـار  در  می تواننـد 
بتواننـد  آزمایشـگاه هایی کـه  ایجـاد  یـا  منتقـل کننـد  را 
بـا سـلول و کار در  را در مقاطـع مختلـف  دانش آمـوزان 
آزمایشـگاه آشـنا کننـد. این رویکـرد برایمان مهـم بوده و 

برداشـته ایم. وسـع مان  به انـدازه  قدم هایـی 
رییــس پژوهشــگاه رویــان بــا اشــاره بــه این کــه 
امیدواریــم بــا نــگاه مثبتــی کــه در آموزش وپــرورش 
ــت  ــوند و در نهای ــده ش ــا بالن ــن جوانه ه ــود دارد، ای وج
ــرد:  ــوان ک ــیم، عن ــته باش ــری داش ــی مؤث ــه علم جامع
ــه و  ــوم پای ــا عل ــروز ب ــد پزشــکی ام ــت نســل جدی فعالی
ــا  ــی بچه ه ــته برخ ــت. در گذش ــورده اس ــی گره خ بالین
ــاب  ــا انق ــد، ام ــگاه می کردن ــه ن ــوم پای ــه عل ــراه ب ــا اک ب
ســلول های  و  بیوتکنولــوژی  پزشــکی،  حــوزه  دوم 
ــه،  ــه روحی ــاز دارد ک ــرادی نی ــه اف ــت و ب ــادی اس بنی
ــد  ــند و بتوانن ــته باش ــاص داش ــق خ ــا و عای توانمندی ه

ــد. ــال کنن ــی کار را دنب ــروه بالین ــای گ همپ
ــد  ــل بای ــن نس ــت ای ــزود: تربی ــاهوردی اف ــر ش دکت
ــق  ــه عاش ــرادی ک ــود؛ اف ــروع ش ــرورش ش از آموزش وپ
ایــن کار باشــند و ارزش افــزوده ای ایجــاد کننــد کــه هــم 

ــد. ــره ببرن ــه از آن به ــم جامع ــان و ه خودش
رویــان  پژوهشــگاه  رییــس  ایســنا،  گــزارش  بــه 
جهاددانشــگاهی بــا بیــان اینکــه امیــد اســت ایــن 
ــح  ــد، تصری ــم بزن ــی را رق ــر و مبارک ــاق خی ــم، اتف تفاه
ــدا و از  ــان ابت ــه از هم ــم ک ــه را داری ــن برنام ــرد: ای ک
ــه ایــن حــوزه  مــدارس چنیــن افــرادی تربیــت شــوند؛ ب
ــده  ــد و در آین ــد کنن ــرده و رش ــدا ک ــر پی ــق خاط تعل
ــی را در ایــن عرصــه  ــی باشــند کــه موقعیــت خوب جوانان
ــتیم،  ــاز داش ــه از دیرب ــکی ک ــار پزش ــد و اعتب ــم بزنن رق
حفــظ شــود و باقــی بمانــد و رویــان نیــز رســالت 

ــد. ــا کن ــود را ایف ــی خ اجتماع
وی خاطرنشـان کـرد: امیدواریـم نـام رویـان در قالـب 
دروس  کنـار  در  پژوهشـی،  فعالیت هـای  و  جشـنواره ها 

بدرخشـد. هـم  آموزش وپـرورش  در  بچه هـا 
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جهاددانشگاهی به کمک مهارت آموزی 
و اشتغال ایثارگران می آید

تفاهم نامـه همـکاری بیـن معاونـت آمـوزش و کارآفرینـی 
جهاددانشـگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد 
شـهید بـه امضای دکتـر محمدصـادق بیجنـدی معـاون وقت 
آمـوزش و کارآفرینی جهاددانشـگاهی و دکتر علیرضا محمدی 

مدیرعامـل صنـدوق اشـتغال و کارآفرینی ایثارگران رسـید.
بـر اسـاس ایـن تفاهـم دو مجموعه بـرای مشـاوره، آموزش 
همـه  به طورکلـی  و  دانشـجویان  آمـوزان،  دانـش  اشـتغال  و 
خانواده هـای ایثارگـر در حـوزه اشـتغال و کارآفرینـی همکاری 

می کننـد.
از  برخـی  تشـریح  بـا  مراسـم  ایـن  در  بیجنـدی  دکتـر 
حوزه هـای  در  جهاددانشـگاهی  ظرفیت هـای  و  توانمندی هـا 
واسـط  یک نهـاد  به عنـوان  جهاددانشـگاهی  گفـت:  مختلـف 
تجـارب خوبـی در حـوزه اشـتغال دانش آموختـگان، توسـعه 
کسـب وکارهای خـرد و خانگی و هدایت و راهبری شـغلی دارد 
و می توانـد ایـن تجـارب را در قالـب برنامـه ای ملـی و جامـع 
در اختیـار جامعه هدف بنیاد شـهید و اشـتغال ایثارگـران قرار 

دهد.
وی بـا اشـاره بـه این که بحث هدایت تحصیلـی برای دانش 
آمـوزان و نیـز موضوع هدایت شـغلی برای دانشـجویان بسـیار 
اهمیت دارد گفت: جهاددانشـگاهی برنامه هدایت شـغلی را در 
برخـی دانشـگاه ها اجرایـی کـرده اسـت و ضمن آمادگـی برای 
اجـرای ایـن طـرح در همـه دانشـگاه ها، می تواند تجـارب خود 
را بـا همـکاری بنیـاد شـهید و صنـدوق اشـتغال و کارآفرینـی 
ایثارگـران بـرای جامعـه هـدف ایثارگـران عزیـز که یـادگاران 

ارزشـمند دفاع مقدس هسـتند عملیاتـی نماید.
وی با اشـاره به خدمات آموزشـی جهاددانشگاهی به جامعه 
عزیـز ایثارگـر و خانـواده معظـم شـهدا تصریـح کـرد: ضمـن 
آمادگـی بـرای اجـرای طرح های ملی با مشـارکت بنیاد شـهید 
در سـطح کشـور در حوزه اشـتغال و کارآفرینی، با افتخار اعام 
می کنیـم همـه خانـواده عزیـز شـهدا و ایثارگـر از ۳۰ درصـد 
تخفیـف شـهریه در دوره هـای آموزشـی جهاددانشـگاهی در 
مهارت هـا و رشـته های مختلـف برخـوردار هسـتند؛ و عزیـزان 
ایثارگـر در هـزار عنـوان دوره آموزشـی در واحدهای سـازمانی 

جهاددانشـگاهی از ایـن تخفیف هـا برخوردار هسـتند.

دکتـر بیجنـدی بـه طـرح مهارت آمـوزی سـربازان وظیفـه 
اشـاره کـرد و گفـت: ایـن طـرح که دسـتور فرماندهـی کل قوا 
و رهبـر معظـم انقـاب بـوده بـا شـیوه نامه دقیقـی که توسـط 
جهاددانشـگاهی طراحـی و تدوین شـده اسـت در اسـتان های 
قـرارگاه  خـود  آن  اجـرای  بـر  و  می شـود  اجرایـی  مختلـف 
مهارت آمـوزی و وزارت ورزش و جوانـان نظـارت میدانـی دارند.

وی بـا اشـاره بـه دغدغه هـای دکتـر قاضـی زاده هاشـمی 
در زمینـه اشـتغال جامعـه بـزرگ ایثارگـری در کشـور گفـت: 
عاقه منـد هسـتیم بـا بنیـاد شـهید کـه در سـطح کانـش 
دغدغـه اشـتغال، مشـاوره تحصیلـی و هدایـت شـغلی دانـش 
آمـوزان و دانش آموختـگان را دارد در قالـب یـک طـرح ملـی 
در اسـتان های مختلـف و بـا مشـارکت و نظـارت خـود بنیـاد 
شـهید و هماننـد طـرح مهارت آمـوزی سـربازان آن را اجرایـی 

و عملیاتـی نماییـم.
وی همچنیـن ضمن معرفی طرح آینده مشـاغل و مشـاغل 
آینـده گفـت: در ایـن زمینـه هـم جهاددانشـگاهی می تواند به 
توسـعه ظرفیت هـای مشـاغل جدیـد بـرای جامعـه ایثارگـری 
در  خـود  دانش بنیـان  و  فناورانـه  ظرفیت هـای  از  و  بپـردازد 
حـوزه مراکـز رشـد و پارک هـای علـم و فنـاوری و مراکز منش 
)مراکـز نـوآوری و شـکوفایی( در راسـتای توسـعه اسـتارت ها 
و شـرکت های دانش بنیـان بـه کمـک بنیـاد شـهید در حـوزه 

اشـتغال و کارآفرینی بشـتابد.
کـه  اسـت  ایـن  نـگاه جهاددانشـگاهی  کـرد:  تاکیـد  وی 
دانش آموختـگان ایثارگـر بتواننـد فـارغ از توجـه بـه اسـتخدام 
بتواننـد بـه بحـث نـوآوری و کارآفرینـی بپردازنـد و امـکان 
کارآفریـن شـدن و توسـعه و ایجاد کسـب وکارها را نیز داشـته 

. شند با

درخواست از جهاددانشگاهی برای ارائه خدمات 
شناسنامه دار به ایثارگران

اشـتغال  صنـدوق  مدیرعامـل  محمـدی  علیرضـا  دکتـر 
از ظرفیـت  اسـتفاده  بـر  تاکیـد  بـا  ایثارگـران  کارآفرینـی  و 
جهاددانشـگاهی اظهار کرد: بر اسـاس دسـتور دکتر قاضی زاده 
هاشـمی رئیس بنیاد شـهید و امـور ایثارگران مـا باید از مقطع 

تحصیلـی دانش آموزی تا دانشـگاه باید اسـتعدادهای تحصیلی 
را شناسـایی و بـرای جامعـه هـدف خود برنامه داشـته باشـیم.

وی با اشـاره به تجارب و ظرفیت های خوب جهاددانشگاهی 
گفت: بخشـی از افرادی که از خدمات جهاددانشـگاهی استفاده 
می کننـد جامعـه هدف مـا هسـتند، اما ما نیـاز داریـم که این 

تعداد و خدمات اراده شـده شناسنامه دار شوند.
ایثارگـری مـا جامعـه  این کـه جامعـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
تحصیل کـرده و دانش آموختـه دانشـگاه های معتبـر و اغلـب از 
کارشناسـی بـه بـاال و در مقاطـع تحصیات تکمیلی هسـتند، 
افـزود: بیـش از 2۳۰ هـزار نفـر جامعه هدف بنیاد شـهید برای 
ارائـه خدمـات مهـارت، مشـاوره و اشـتغال هسـتند و آمـاده 
هسـتیم تـا از ظرفیـت جهاددانشـگاهی در زمینـه آموزشـی، 
مشـاوره، مهـارت آموزشـی به خوبـی اسـتفاده کنیـم و بـرای 
آینـده شـغلی ایثارگـران بـا همـکاری جهاددانشـگاهی برنامـه 

باشیم. مشـخص داشـته 
مدیرعامل صندوق اشـتغال و کارآفرینی ایثارگران با اشـاره 
بـه مدرسـه ملـی جهاددانشـگاهی بیـان کـرد: مـا نیـاز داریـم 
تـا ظرفیت هـا و اسـتعدادهای دانـش آمـوزان و دانشـجویان ما 
شناسـایی شـده تا مشـخص شـود چه تعداد از این ها در آینده 
بـه جرگه اشـتغال می رسـند و فکـر می کنیم جهاددانشـگاهی 

بـه جامعه هـدف مـا جامه عمل بپوشـاند.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای اشتغال و کارآفرینی 
بنیاد شهید

 مدیرعامـل صنـدوق اشـتغال و کارآفرینـی ایثارگـران از 
برگـزاری نمایشـگاه دسـتاوردهای اشـتغال و کارآفرینـی بنیاد 
شـهید در اواخـر سـال جـاری خبـر داد و اعـام کـرد: تصمیم 
گرفتیم از جهاددانشـگاهی به نمایندگی از بخش دانشـگاه های 
کشـور در ایـن نمایشـگاه دعـوت کنیـم و فضایـی را نیـز برای 
ایـن منظـور اختصـاص داده ایـم تـا جهاددانشـگاهی بتوانـد 
دسـتاوردهای خـود را در حوزه هـای مختلـف به ویـژه آموزش، 

مهـارت و اشـتغال ارائـه نماید.
از  اسـتفاده  تفاهم نامـه  ایـن  موضـوع  اسـت،  گفتنـی 
توانمندی هـای علمی، تخصصـی و تجربی جهاددانشـگاهی در 
جهـت توانمندسـازی ایثارگـران از طریـق توسـعه فرصت های 
شـغلی و ارتقـای دانـش تخصصـی و افزایـش مهـارت نیـروی 
انسـانی و کیفیـت تحقیقـات علمـی – کاربـردی در زمینـه 

اشـتغال و کارآفرینـی جامعـه هـدف ایثارگـران اسـت.
ترویـج و نهادینه کردن فرهنـگ کار و تاش در بین جامعه 
ایثارگران، کاهش بیکاری، توسـعه عدالت اجتماعی و اقتصادی 
و ارتقاء بنیه معیشـتی خانواده های موردحمایت بنیاد شـهید و 
ارتقـاء سـطح دانش فنـی و مهارت های حرفـه ای جامعه هدف، 
ارتقای سـطح دانش فنـی و مهارت های حرفـه ای جامعه هدف 
در راسـتای خودکفایـی و خوداتکایـی و ایجـاد زمینه مناسـب 
جهـت اسـتعداد سـنجی، توانمندسـازی و رشـد و شـکوفایی 
خاقیت هـای نهفتـه افـراد جامعه هـدف از اهـداف امضای این 

تفاهم نامه اسـت.
در ایـن نشسـت کـه جمعـی از مدیـران و کارشناسـان دو 
طـرف نیـز حضـور داشـتند، مقرر شـد شـیوه نامه اجرایی طرح 
توسـط مدیـران دو مجموعـه تدویـن و مشـخص و کار دنبـال 

شود.

روابط عمومـی جهاددانشـگاهی، 1۸ آبان: 
تفاهم نامه همـکاری بیـن معاونت آموزش 
و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی و صندوق 
بنیـاد  ایثارگـران  اشـتغال و کارآفرینـی 
شـهید بـا هـدف اشـتغال جامعـه هـدف 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران بـه امضا 

. سید ر

                    اخبار کوتاه
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حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس و جهاددانشگاهی سمنان

روابط عمومی جهاددانشـگاهی سـمنان، ۴ مهـر: بنیاد حفظ 
آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس و جهاددانشـگاهی 

اسـتان سـمنان تفاهم نامـه همـکاری منعقـد کردند.
ایـن  امضـای  آییـن  در  سـامی  حسـن  سـرهنگ 
تفاهم نامـه از جهاددانشـگاهی به عنـوان یک نهـاد انقابـی 
برآمـده از متـن انقـاب نام بـرد و اظهار کـرد: بنیاد حفظ 
آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس و جهاددانشـگاهی 
به واسـطه ریشـه های اصیـل و بنیادیـن دو نهـاد هسـتند 

کـه قرابت هـای زیـادی بـا همدیگـر دارنـد.
مدیـرکل بنیـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع 
مقـدس اسـتان بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی یک نهاد 
علمـی و انقابـی موفق اسـت ادامه داد: وجـود قرابت زیاد 
بیـن ایـن دو دسـتگاه زمینه هـا و بسـتر مناسـبی بـرای 

همـکاری بیـن دو دسـتگاه فراهـم کرده اسـت.
سـرهنگ سـامی با بیـان این کـه جهاددانشـگاهی در 
در  پیشـرو  از دسـتگاه های  مقـدس  دفـاع  مستندسـازی 
اسـتان اسـت افـزود: توصیـه می شـود کـه مراکـز علمی و 
دانشـگاهی اسـتان در بحث نشـر ارزش های دفـاع مقدس 
و مستندسـازی آن هـا از تـوان و تجربـه جهاددانشـگاهی 

اسـتان بهـره بیشـتری بگیرند.
ادامـه علـی منصفـی راد رییـس جهاددانشـگاهی  در 
سـمنان از آمادگی جهاددانشـگاهی اسـتان برای همکاری 
در فعالیت هـای آموزشـی، پژوهشـی و فرهنگـی مرتبـط 
جهاددانشـگاهی  گفـت:  و  داد  خبـر  مقـدس  دفـاع  بـا 
بـاالی  ظرفیت هـای  از  می توانـد  راسـتا  ایـن  در  اسـتان 

جهاددانشـگاهی کشـور نیـز بهـره بگیـرد.

■■■

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و 
سازمان بسیج علمی استان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی، 10 مهـر: 
مهـدی ابراهیـم سرپرسـت این واحـد در دیدار با مسـئول 
سـازمان بسـیج علمـی، پژوهشـی و فنـاوری اسـتان بـا 
تاکیـد بـر جایگاه مهم بسـیج، بـر اسـتفاده از ظرفیت این 

نهـاد تاکیـد کرد.
وی در این نشسـت که در محل جهاددانشگاهی استان 
برگزار شـد با اشـاره بـه ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی در 
حـوزه فرهنگـی، پژوهشـی و آموزشـی، اظهار کرد: بسـیج 
و جهاددانشـگاهی هـر دو نهـاد انقابی هسـتند و تعامل و 
همکاری مشـترک آن ها گامی در راسـتای توسـعه اسـتان 

و خدمت رسـانی بـه جامعه اسـت.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی با تشـریح 
ظرفیت هـای ملـی و اسـتانی بـه فعالیت هـای اخیـر ایـن 
نهـاد در حوزه هـای پژوهشـی، فرهنگی و آموزشـی اشـاره 
به عنـوان یک نهـاد  کـرد و توضیـح داد: جهاددانشـگاهی 

علمـی از طریـق همـکاری بـا بسـیج در زمینه شناسـایی 
و پـرورش ایده هـا خروجـی قابـل قبولـی خواهد داشـت.

هادی ایمانی مسـئول سـازمان بسـیج علمی، پژوهشی 
و فنـاوری سـپاه انصارالرضـا )ع( خراسـان جنوبـی نیـز در 
ایـن دیـدار بـا ابـراز خرسـندی از فعالیت هـای ارزشـمند 
جهاددانشـگاهی اسـتان، بـر اهمیت هم افزایی و مشـارکت 
و  پژوهشـی  علمـی،  بسـیج  سـازمان  و  جهاددانشـگاهی 
فنـاوری اسـتان تاکیـد کـرد و از آمادگـی ایـن سـازمان 

بـرای همـکاری بـا جهاددانشـگاهی خبـر داد.
گفتنـی اسـت؛ در پایـان ایـن نشسـت مقـرر شـد در 
آینـده نزدیـک تفاهم نامـه همـکاری بین جهاددانشـگاهی 

و بسـیج علمـی و فنـاوری اسـتان منعقـد شـود.

■■■
 توسعه همکاری های 

جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و 
پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه 

ارومیه
 11 غربـی،  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی  همکاری هـای  توسـعه  مهر:تفاهم نامـه 
زیسـت فناوری  پژوهشـکده  و  غربـی  آذربایجـان 
دانشـگاه ارومیـه بـا حضـور دکتـر حسـین زاده، رییـس 
جهاددانشـگاهی اسـتان و دکتـر بابـک عبدالهـی رییـس 
ارومیـه امضـا شـد. پژوهشـکده زیسـت فناوری دانشـگاه 

جهاددانشـگاهی  رییـس  زاده  حسـین  رضـا  دکتـر 
تفاهم نامـه،  ایـن  امضـای  جریـان  در  غربـی  آذربایجـان 
بـا  اسـتان  جهاددانشـگاهی  همکاری هـای  توسـعه 
نقطـه  را  ارومیـه  دانشـگاه  زیسـت فناوری  پژوهشـکده 
عطفـی در انجـام طرح هـای فناورانه در جهت رفع بخشـی 

کـرد. عنـوان  اسـتان  دغدغه هـای  و  نیازهـا  از 
را  خـود  آمادگـی  جهاددانشـگاهی  کـرد:  اظهـار  وی 
جهـت انجـام طرح هـای پژوهشـی فناورانـه بـا بهره گیری 
از پژوهشـگران متعهـد جهادی اعام مـی دارد و امیدواریم 
چـه  هـر  همکاری هـای  توسـعه  زمینـه  تفاهم نامـه  ایـن 

بیشـتر را فراهـم کنـد.
زیسـت فناوری  پژوهشـکده  رییـس  عبدالهـی  دکتـر 
گسـترش  از  نشسـت  ایـن  در  نیـز  ارومیـه  دانشـگاه 
همکاری هـای  انجـام  جهـت  طـرف  دو  همکاری هـای 
پژوهشـی مشـترک ابراز خرسـندی کرد و برای مشـارکت 
مشـترک،  فناورانـه  و  پژوهشـی  طرح هـای  انجـام  در 
پایان نامه های مشـترک و اسـتفاده از امکانـات و تجهیزات 

آمادگـی کـرد. اعـام  پژوهشـکده 
و  علمـی  گوناگـون  زمینه هـای  در  همـکاری  تحقـق 
درمانـی،  پژوهشـی،  فعالیت هـای  توسـعه  و  تحقیقاتـی 
آموزشـی، اسـتفاده بهینـه از فرصت هـا و توانمندی هـای 
فناوری هـای  توسـعه  و  تحقیـق  حـوزه  در  بالقـوه 
توسـعه  آموزشـی،  برنامه ریزی هـای  و  پژوهشـی  نویـن 
اسـتان  سـطح  در  درمانـی  و  مشـاوره ای  فعالیت هـای 

اسـت. تفاهم نامـه  ایـن  موضـوع 
تحقیقـات،  اجـرای  در  همـکاری  اسـت،  گفتنـی 
فعالیت هـای پژوهشـی و طرح هـای تحقیقاتـی مشـترک 
ملـی، اسـتانی و داخلـی، تعمیـق و توسـعه همکاری هـای 
و  پژوهشـکده  بیـن  آموزشـی  و  پژوهشـی  علمـی، 
جهاددانشـگاهی، همکاری در تدویـن و برگزاری دوره های 

تخصصـی کاربـردی و نویـن در حـوزه علـوم پزشـکی و 
زیسـت فناوری با مشـارکت پژوهشـکده و جهاددانشگاهی، 
ایجاد زمینه مناسـب در جهت توسـعه تحقیقات کاربردی 
مـورد نیاز اسـتان، اسـتفاده از پتانسـیل علمی-پژوهشـی 
و  و ظرفیت هـا  تجـارب  از  بهره گیـری  دو طـرف جهـت 
امکانـات متقابـل پژوهشـی، علمـی و آموزشـی از جملـه 

مـوارد همـکاری طرفیـن در ایـن تفاهم نامـه اسـت.
 

■■■

جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و 
اداره کل کمیته امداد امام خمینی 

)ره( استان اصفهان
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان، 1۷ مهر: 
جهاددانشـگاهی صنعتی اصفهـان و اداره کل کمیته امداد 
امـام خمینی)ره( اسـتان اصفهان در زمینه های آموزشـی، 
پژوهشـی و اجرایـی تفاهم نامـه همـکاری مشـترک امضـا 

کردند.
در ایـن تفاهم نامـه کـه به امضـای کریـم زارع مدیرکل 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( اسـتان اصفهـان و ابـوذر 
پـور مدنـی رییس جهاددانشـگاهی واحد صنعتـی اصفهان 
توانمندی هـای  و  امکانـات  از  بهینـه  اسـتفاده  رسـید، 
مشـترک، هم افزایـی در جهـت گسـترش همکاری هـای 
علمـی  ارایـه خدمـات  پژوهشـی،  و  آموزشـی  فرهنگـی، 
و آموزشـی بـا موضـوع توانمندسـازی شـغلی، اشـتغال و 
کارآفرینـی بـه خانواده هـای تحت پوشـش آن اداره کل از 

جملـه اهـداف انعقـاد تفاهم نامـه ذکـر شـده اسـت.
پژوهشـی  آموزشـی،  طرح هـای  اجـرای  و  پیشـنهاد 
آموزشـی  برنامه هـای  اجـرای  و  طراحـی  فرهنگـی،  و 
فرهنگـی ویـژه خانواده هـای تحـت پوشـش و برنامه هـای 
و  نشـریات  و  کتاب هـا  انتشـار  و  چـاپ  توانمندسـازی، 
و  مسـابقات  اردوهـا،  همایش هـا،  نشسـت ها،  برگـزاری 
بـا موضوعـات  جشـنواره های علمـی فرهنگـی مشـترک 
انجـام  و  کارآفرینـی  و  اشـتغال  شـغلی،  توانمندسـازی 
جملـه  از  نظرسـنجی  و  نیازسـنجی  آمـاری،  طرح هـای 
محورهـا و سـرفصل های قابـل همکاری اسـت کـه در این 

اسـت. پیش بینی شـده  تفاهم نامـه 

■■■

گسترش همکاری های مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و 

محیط زیست استان البرز
زیسـتی  و  ژنتیکـی  ذخایـر  ملـی  مرکـز  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی، 1۷ مهر: در جلسـه و بازدیـدی که به منظور 
ذخایـر  از  حفاظـت  اسـتانی جهـت  همکارهـای  توسـعه 
ژنتیکـی و زیسـتی و ایجـاد بانـک ژن از گونـه گیاهـی 
ملـی  مرکـز  در محـل  اسـتان،  و حیات وحـش جانـوری 
ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران تشـکیل شـد، دکتر رضا 
آذربایجانـی سرپرسـت ایـن مرکز ضمن ابراز خرسـندی از 
گسـترش تعامـات و همکاری ها با سـازمان محیط زیسـت 
به ویـژه در سـطح اسـتان البـرز گفـت: حفاظـت از ذخایـر 

                    اخبار کوتاه
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ژنتیکـی و زیسـتی از ۱5 سـال قبـل به عنوان یک رسـالت 
ملـی و وظیفـه با دسـتور مسـتقیم مقام معظـم رهبری به 
این مرکز و جهاددانشـگاهی سـپرده شـده اسـت؛ و به تبع 
ایـن وظیفـه، مأموریت های قانونی مشـخصی نیـز در چند 

سـال اخیـر بـه ایـن مرکز محول شـده اسـت. 
دکتـر آذربایجانـی افزود: بنابراین اسـتفاده از پتانسـیل 
محیط زیسـت و بهره منـدی از توانمندی هـای مجموعه هـا 
ایـن نویـد را می دهـد کـه بتوانیـم از ذخایـر ژنتیکـی و 
زیسـتی کشـور به عنـوان یکـی از ثـروت ملـی و ذخیـره 
ارزشـمند محافظـت کـرده و ایـن امانـت را بـه نسـل های 

آینـده تحویـل دهیم.
در ادامـه دکتر درگـی مدیرکل حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان البـرز بیـان کـرد: از این کـه مرکزی با ایـن ابعاد و 
گسـتردگی فعالیـت در زمینه ذخایر زیسـتی و ژنتیکی در 
کشـور ایجـاد شـده و در این اسـتان هم فعالیـت می کند، 

بسـیار ارزشـمند و اتفاق خوبی است.
از  را  حیات وحـش  تهدیـدات  و  گونه هـا  انقـراض  وی 
دغدغه هـای مهـم سـازمان محیط زیسـت عنـوان کـرد و 
گفـت: در بحـث ارزش گـذاری گونه هـا نیـاز اسـت عمـوم 
اطـاع  زیـرا  شـوند؛  آشـنا  حیات وحـش  بـاارزش  مـردم 
عمـوم از گونه هـای حیات وحـش از بسـیاری خطـرات و 

آسـیب ها پیشـگیری خواهـد کـرد.
ایـن نشسـت موضوعـات مختلـف  گفتنـی اسـت، در 
همـکاری ذیـل تفاهم نامـه کلـی منعقـده مرکز و سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت کشـور، بررسـی شـد و در ادامه آن 
مدیـرکل محیط زیسـت اسـتان و هیـات همـراه بـا حضور 
در بخش هـای مختلـف مرکـز، از نزدیـک بـا فعالیت هـا و 

دسـتاوردهای آن آشـنا شدند.

■■■

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی، 1۷ مهر: 
آموزشـی  و  فرهنگـی  همکاری هـای  ارتقـا  راسـتای  در 
خراسـان  جهاددانشـگاهی  بیـن  همـکاری  تفاهم نامـه 
جنوبـی و دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجند به امضا رسـید.

ایـن تفاهم نامـه در ۸ مـاده تهیـه و تنظیم  شـده اسـت 
و توسـط مسـووالن جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی و 

دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد بـه امضا رسـید.
گسـترش  هـدف  بـا  تفاهم نامـه  ایـن  اسـت؛  گفتنـی 
اسـتمرار  در جهـت  آموزشـی  و  فرهنگـی  همکاری هـای 
ارتبـاط دانشـگاه علـوم پزشـکی و جهاددانشـگاهی منعقد 

. شد
 

■■■

جهاددانشگاهی قم و جامعه 
الزهرا)س(

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی قـم، 1۷ مهر: مدیران ارشـد 
جهاددانشـگاهی و جامعـه الزهـرا)س( بـرای همـکاری در 
کلیـه زمینه هـای آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگـی، مهارتی 
و کارآفرینـی و توسـعه و توانمندسـازی جامعـه مخاطبان 

خود بـه تفاهم رسـیدند.
در ایـن تفاهم نامـه دو طرف متعهد شـدند در برگزاری 
سـمینارها، همایش هـا، نشسـت ها، کارگاه هـا، دوره هـای 

به منظـور  تخصصـی  و  عمومـی  مـدت  کوتـاه  آموزشـی 
ارتقـاء تـوان علمی، آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگی، هنری، 
مهارتـی، کارآفرینی، کنشـگرِی مطلوب اجتماعی اسـاتید، 
و  دانش آموختـگان  دانشـجویان،  طـاب،  پژوهشـگران، 
کارکنـان در سـطح ملـی و بین الملـل همـکاری کنند، در 
مباحـث فنـاوری و روش هـای نویـن آن و نیـز برگـزاری 
نوآورانـه  و  فناورانـه  مشـترک  جشـنواره های  رویدادهـا، 
بازدیدهـای  همـکاری و تبـادل دانـش داشـته باشـند و 
علمـی و فرهنگـی و اردوهـای تفریحـی بـا محوریت هـای 
دینـی، مذهبـی و گردشـگری ویـژه اسـاتید، کارکنـان و 

دانش پژوهـان و مخاطبـان دو مجموعـه برگـزار کننـد.
از  الزهـرا)س(  جامعـه  اعضـای  بهره منـدی  امـکان 
ظرفیـت مرکـز هنر و رسـانه ایـران )مهرا( و همـکاری این 
مرکـز بـا اداره تبلیـغ نویـن و فضای مجازی جامعـه الزهرا 
در تولیـد محتـوای علمی آموزشـی، مهارتـی و کارآفرینی 
در سـطوح عمومـی و تخصصی در زمینه هـای مورد توافق 

نیـز از دیگـر تعهـدات مشـترک ایـن تفاهم نامه اسـت.
بهره منـدی  امـکان  همچنیـن  تفاهم نامـه  ایـن  در 
کارکنـان و مخاطبـان دو مجموعـه از خدمات طرف مقابل 
نـوآوری و شـتاب دهی جهاددانشـگاهی  از جملـه مرکـز 
قـم، مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان ایـران، انتشـارات 
مـدت،  کوتـاه  آموزشـی  مراکـز  قـم،  جهاددانشـگاهی 
خدمـات آموزشـی ضمـن خدمـت جهاددانشـگاهی، مرکز 
آزاد و مهارتـی جامعـه الزهرا)س(، بخش سـنجش و رصد 
اندیشـکده جامعـه، انتشـارات جامعـه الزهـرا)س( و سـایر 

امکانـات دو طـرف فراهـم شـد.

■■■

جهاددانشگاهی سمنان و بسیج 
علمی سپاه استان 

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی سـمنان، 1۸ مهـر: رییـس 
انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری  از  جهاددانشـگاهی سـمنان 
ایـن واحـد و سـازمان بسـیج علمـی، پژوهشـی و  بیـن 
فنـاوری سـپاه قائـم آل محمد )عج( اسـتان سـمنان خبر 

داد.
سـمنان  جهاددانشـگاهی  رییـس  راد  منصفـی  علـی 
گفـت: ایـن تفاهم نامـه بـا عنایـت بـه فرمایشـات مقـام 
معظـم رهبـری مبنـی بـر شـتاب بخشـیدن بـه جریـان 
تحقیقـات و نـوآوری، عملیاتـی نمودن نقشـه جامع علمی 
ایجـاد  و  سـازنده  تعاملـی  برقـراری  به منظـور  و  کشـور 
همکاری هـای مفیـد دوجانبـه بین سـازمان بسـیج علمی، 
پژوهشـی و فنـاوری سـپاه قائـم آل محمـد )عـج( اسـتان 
سـمنان و جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان منعقـد شـده 

. ست ا
وی از راه اندازی و تجهیز مرکز نوآوری شـهدای عشـایر 
مسـتقر در جهاددانشـگاهی توسـط سـازمان بسـیج علمی 
سـپاه اسـتان سـمنان خبر داد و افزود: حمایت از نخبگان، 
حمایـت و مسـاعدت مالـی در راه انـدازی و تجهیـز مراکـز 
نیازمندی هـای  و  نـوآوری، شناسـایی ظرفیت هـا، منابـع 
کشـور بـا تکیه بر دانش فنی بسـیجیان نخبـه و همچنین 
اسـتفاده از ظرفیـت دانشـگاه ها، مراکـز علمـی، اسـاتید و 
فرهیختـگان در راسـتای تحقـق چشـم انداز انقـاب نیز از 

مهم تریـن اهـداف ایـن تفاهم نامـه همکاری اسـت.
ایـن  در  داد:  ادامـه  رییـس جهاددانشـگاهی سـمنان 
تفاهم نامـه همـکاری بر ضرورت اسـتفاده از پتانسـیل های 
علمـی و فناورانـه طرفیـن در خصـوص توسـعه فنـاوری 
و ارتقـاء هسـته های فنـاور بـه شـرکت های دانش بنیـان 
مـردم پایـه و مشـارکت طرفین در حمایـت از فناوری های 

بدیـع و نوظهـور اولویـت دار دفاعـی و ملـی و همچنیـن 
اسـتانی  نـوآوری  تقویـت و توسـعه مراکـز  همـکاری در 

مشـترک تأکید شـده اسـت.
ایـن تفاهم نامـه همـکاری بـا حضـور  گفتنـی اسـت، 
علی منصفی راد رییس جهاددانشـگاهی اسـتان و سـرگرد 
پاسـدار مصطفـی خانـی رییـس سـازمان بسـیج علمـی، 
پژوهشـی و فنـاوری سـپاه قائـم آل محمـد )عج( سـمنان 
در مرکـز نـوآوری و شـکوفایی جهاددانشـگاهی سـمنان 

امضـاء و تبادل شـد.
 

■■■

کمیته امداد و جهاددانشگاهی 
اردبیل مرکز نوآوری مشترک 

راه اندازی می کنند
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیل، 1۸ مهـر: با حضور 
رییـس  و  خمینـی)ره(  امـام  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
مرکـز  راه انـدازی  تفاهم نامـه  اردبیـل  جهاددانشـگاهی 
نـوآوری و شـتاب دهـی کسـب وکارهای جوانـان منعقـد 

. شد
اردبیـل  جهاددانشـگاهی  رییـس  نشسـت  ایـن  در 
بـا اشـاره بـه این کـه کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( و 
سـابقه  و  بـوده  انقـاب  مولـود  دو  هـر  جهاددانشـگاهی 
گفـت:  داشـته اند،  را  مختلفـی  مشـترک  فعالیت هـای 
جهاددانشـگاهی اردبیـل آماده همکاری و تعامات بیشـتر 

بـا کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( اسـت.
دکتـر اوچـی اردبیلـی آموزش های مهارتـی را بارزترین 
اشـتراکات ایـن دو نهـاد عنـوان کـرد و ادامـه داد: طـرح 
خانـوار  سرپرسـت  زنـان  اقتصـادی  توانمندسـازی  ملـی 
و طـرح ملـی مشـاغل خانگـی تجربه هـای مفیـد بـرای 
جهاددانشـگاهی بـوده اسـت کـه بـا ظرفیـت دو هـزار نفر 
در اسـتان بـه اجـرا درآمـده کـه نتایـج ایـن طـرح ملـی 
می توانـد زمینـه مناسـب بـرای همکاری هـای بعـدی بـا 

کمیتـه امـداد باشـد.
اسـتان  )ره(  خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
سـابقه  بـه  اشـاره  بـا  نشسـت  ایـن  در  نیـز  اردبیـل 
از  اردبیـل،  جهاددانشـگاهی  بـا  ارزشـمند  همکاری هـای 
ایـن نهـاد به عنـوان بال علمـی و اجرایـی و مولـود انقاب 

یـاد کـرد.
علیرضـا حسـین نـژاد فعالیت هـای علمـی، فرهنگـی و 
آموزشـی جهاددانشـگاهی را قابـل تقدیـر عنـوان کـرد و 
اظهـار داشـت: مـا آمـاده توسـعه همکاری هـای فی مابین 
در زمینـه اشـتغال و کارآفرینـی در قالـب مرکـز نوآوری و 

شـتاب دهـی کسـب وکارهای جوانـان هسـتیم.

■■■

جهاددانشگاهی قم و دانشگاه علوم 
پزشکی استان 

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی قـم، 1۸ مهر: دکتـر محمد 
حیـدری و دکتـر مهـدی مصری روسـای جهاددانشـگاهی 
و دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان، در نشسـتی که در دفتر 
معاونـت سیاسـی امنیتی اجتماعی اسـتانداری قـم برگزار 
شـد، پـس از گفت و گـو در زمینه های مختلـف تعامل دو 

مجموعـه، تفاهم نامـه همکاری منعقـد کردند.
جهاددانشـگاهی و دانشـگاه علوم پزشـکی قم با امضای 
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ایـن تفاهم نامـه همـکاری متعهـد شـدند در زمینه هـای 
درمانی، فرهنگی، آموزشـی، پژوهشـی، فنـاوری و نوآوری 
و تجاری سـازی، بـر اسـاس قوانیـن و مقـررات جـاری و 
در راسـتای هم افزایـی و همکاری هـای مشـترک فی مابین 
بـرای توسـعه و توانمندسـازی جامعـه مخاطبیـن خـود 

کنند. همـکاری 
برگـزاری مشـترک دوره هـای آموزشـی کوتـاه مـدت 
عمومـی و تخصصـی، تولیـد محتـوای آموزشـی عمومـی 
جشـنواره،  همایـش،  سـمینار،  برگـزاری  تخصصـی،  و 
رویدادهـای فناورانـه، نمایشـگاه های عمومـی و تخصصی، 
منابـع  و  تجهیـزات  از  اسـتفاده  پژوهشـی،  امـور  انجـام 
اطاع رسـانی  پژوهشـی،  تورهـای  برگـزاری  اختیـار،  در 
فعالیت هـای طـرف مقابـل، انتشـار مقـاالت، بهره منـدی 
کارکنـان و خانواده هـای آن هـا از خدمـات مراکـز خدمات 
و  تخصصـی  مراکـز  تاسـیس  در  همـکاری  و  تخصصـی 
کاربـردی مـورد نیـاز اسـتان از جملـه مـواردی اسـت که 

در ایـن تفاهم نامـه بـه آن اشـاره  شـده اسـت.
در ایـن نشسـت که بـا حضور معـاون سیاسـی امنیتی 
اجتماعـی اسـتانداری قـم، معاون توسـعه و مدیریت منابع 
اسـتانداری قـم و نماینـدگان مرکـز خدمـات حوزه هـای 
علمیـه برگـزار شـد، نحـوه تکمیـل سـاختمان نیمـه کاره 
بیمارسـتان الهـادی و ارایـه خدمـت بـه مـردم اسـتان بار 
دیگـر بررسـی شـد و توافقاتـی جهـت پـی گیـری تکمیل 

و بـه خدمـت درآمـدن ایـن سـاختمان بـه انجام رسـید.

■■■

گسترش همکاری های 
جهاددانشگاهی ایام با سازمان 

بسیج سازندگی استان
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ایـام، 1۹ مهر: در نشسـت 
رییـس جهاددانشـگاهی ایـام و مسـئول سـازمان بسـیج 
سـازندگی سـپاه امیرالمؤمنیـن)ع( اسـتان بـر گسـترش 
سـطح همکاری هـای ایـن دو نهـاد در زمینه هـای مختلف 

شـد. تاکید 
سـید غام رضا حسـینی رییـس جهاددانشـگاهی ایام 
در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای ایـن نهـاد در 
زمینه های علمی، پژوهشـی، فرهنگی، آموزشـی و توسـعه 
اشـتغال اظهـار کـرد: تعامـل و هم افزایـی بیشـتر ایـن دو 
نهـاد انقابـی می توانـد زمینه سـاز رونـق اقتصادی اسـتان 
و رفـع مشـکات جوانـان به ویژه در حوزه اشـتغال باشـد.

وی بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی در سـطح کشـور 
سـازمانی،  واحدهـای  توانمندی هـای  از  بهره گیـری  بـا 
از  زنجیـره ای   ... و  موسسـات  پژوهشـکده ها،  مراکـز، 
خدمـات مبتنـی بر دانـش را در حوزه هـای مختلف تامین 
می کنـد، گفـت: در اسـتان ایـام نیـز بـا همکاری هـای 
می شـود  یکدیگـر  بـا  مرتبـط  دسـتگاه های  مشـترک 
رفـاه  و  خدمت رسـانی  جهـت  در  ارزشـمندی  کارهـای 

مـردم اجـرا کـرد.
بسـیج  سـازمان  مسـئول  ملـک زاده  علـی  سـرهنگ 
ایـن  در  نیـز  ایـام  )ع(  امیرالمؤمنیـن  سـازندگی سـپاه 
نشسـت بـا تشـریح وظایـف و عملکـرد ایـن نهـاد اظهـار 
کـرد: منویـات مقـام معظـم رهبـری در خصـوص شـعار 
سـال مبنـی بـر »تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال آفریـن« 
سـر لوحـه و نقشـه راه اسـت و بایـد در ایـن راسـتا به طور 
جـدی تـاش کـرد تـا بـه اهـداف متعالـی دسـت یابیـم.

مرکـزی  سـاختمان  از  بازدیـد  ضمـن  پایـان  در  وی 
جهاددانشـگاهی ایـام بـر توسـعه همکارهـای مشـترک 

بیـن سـازمان بسـیج سـازندگی و جهاددانشـگاهی تأکیـد 
کـرد و گفـت: ایـن سـازمان بـا همـه تـوان و ظرفیت های 
خـود آمادگـی دارد در زمینه هـای مختلـف در حوزه هـای 

مرتبـط بـا جهاددانشـگاهی همـکاری کنـد.
 

■■■

همکاری هلدینگ صنایع شیمیایی 
ایران و پارک علم و فناوری البرز 

جهاددانشگاهی
روابـط عمومـی پارک علـم و فنـاوری البرز جهاددانشـگاهی، 
۲0 مهـر: در نشسـت مهنـدس مهدی عباسـی رییس پارک 
سـعید  دکتـر  و  جهاددانشـگاهی  البـرز  فنـاوری  و  علـم 
ایـران،  شـیمیایی  صنایـع  هلدینـگ  مدیرعامـل  زرنـدی 
زمینه هـا و ظرفیت هـای همـکاری دو مجموعـه در زمینـه 
از  دانشـگاه و صنعـت  ارتبـاط  توسـعه  نـوآوری،  توسـعه 
و  دانش بنیـان  و همـکاری شـرکت های  طریـق حمایـت 
فنـاور و نیـز حمایـت از اسـتارت آپ ها و ... مـورد بحث و 

بررسـی قـرار گفت.
در ایـن نشسـت مهنـدس عباسـی رییس پـارک علم و 
فنـاوری البرز با تشـریح بخشـی از دسـتاوردها، برنامه ها و 
فعالیت هـای پـارک علـم و فنـاوری البرز گفـت: این پارک 
توسـعه زیسـت بوم نـوآوری و کارآفرینـی را در راسـتای 

حمایـت از فنـاوران و نـوآوران دنبـال می کند.
وی بـر تعامـل دو مجموعـه هلدینگ صنایع شـیمیایی 
ایـران و پـارک علـم و فنـاوری البـرز تاکیـد کـرد و گفت: 
پـارک علـم و فنـاوری البـرز بـرای تعامـل و همـکاری بـا 
بخـش صنعـت اهمیت ویژه ای قائل اسـت و امیـدوارم این 

همکاری هـا هـر چـه زودتـر عملیاتی شـود.
دکتـر زرنـدی نیـز در ایـن نشسـت ضمـن تشـکر از 
زحمـات مدیریـت و کارکنـان پارک علـم و فنـاوری البرز 
در حمایـت از فنـاوران و افـراد صاحب ایده و شـرکت های 
دانش بنیـان تاکیـد کـرد: مـن بـا تمـام تـوان از طرح های 
توسـعه، نوآورانـه و پروژه هـای در دسـت اجـرا در پـارک 

علـم و فنـاوری البـرز حمایـت خواهـم کرد.
مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری صنایـع شـیمیایی 
ایـران اظهـار کـرد: بایـد تـاش کنیـم بـا اجـرای طرح ها 
و پروژه هـای نوآورانـه و توسـعه ای، گام هـای موثـری برای 

ارتبـاط بیشـتر دانشـگاه و صنعـت برداریـم.
وی بـا تاکیـد بـر همـکاری بـا پـارک علـم و فنـاوری 
البـرز تصریـح کـرد: ظرفیت هـای این پارک مهم شایسـته 
تقدیـر اسـت و ما بـرای توسـعه همکاری ها برنامـه داریم.

■■■

هم افزایی جهاددانشگاهی با 
سازمان زمین شناسی استان کرمان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان کرمـان، ۲۴ مهر: در 
دیـدار مدیـرکل اداره زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی 
جنـوب خاوری بـا رییس جهاددانشـگاهی اسـتان کرمان، 
بـر هم افزایـی جهاددانشـگاهی بـا سـازمان زمین شناسـی 
اسـتان کرمـان و اسـتفاده از ظرفیت هـای یکدیگـر تاکید 

. شد
علی رشـیدی مدیرکل اداره زمین شناسـی و اکتشافات 
معدنـی جنـوب خـاوری در این دیـدار گفت: خوشـبختانه 
و  صنعتـی  رویکـرد  بـا  کرمـان  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
در  می توانـد  متخصـص،  نیـروی  همچنیـن  و  معدنـی 

راسـتای کارهـای معدنـی از جملـه اکتشـافات و...، کمک 
بزرگـی در اسـتان کرمـان باشـد.

وی بـا بیـان ایـن کـه اسـتان کرمـان به عنوان بهشـت 
بخـش  معـادن  گفـت:  دارد،  شـهرت  کشـور،  معـادن 
قابل توجهـی از اقتصـاد ایـن اسـتان را شـامل می شـوند و 
در ایـن خصـوص می توانیـم در تعامـل با جهاددانشـگاهی 
اسـتان کرمـان نقـش موثـری در اشـتغال زایی و پیشـبرد 
اهـداف داشـته باشـیم. قطعـا بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای 
کارهـای  انجـام  شـاهد  جهاددانشـگاهی  در  موجـود 
ایـن حـوزه در سـطح اسـتان کرمـان و  ارزشـمندی در 

کشـور خواهیـم بـود.
دکتـر مهـدی بازمانـده در ایـن دیـدار ضمـن معرفـی 
گفـت:  آن،  مختلـف  فعالیت هـای  و  جهاددانشـگاهی 
فعالیت هـای آموزشـی، فرهنگـی و پژوهشـی ایـن نهـاد 
ایـن  در  توانسـته ایم  خوشـبختانه  و  اسـت  مثال زدنـی 
حوزه هـا به خوبـی در اسـتان کرمـان نقش آفرینـی کنیـم.

وی، یکـی از اقدامات جهاددانشـگاهی اسـتان را تمرکز 
بـر فـرآوری مـواد معدنـی در کرمان ذکـر و تصریـح کرد: 
نخسـتین گام در ایـن راسـتا تجهیـز آزمایشـگاه تخصصی 
فـرآوری مـواد معدنـی در دفتـر مرکـزی جهاددانشـگاهی 

اسـتان کرمـان بـود کـه چنـدی پیش افتتاح شـد.

■■■

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی در استان و 

دانشگاه مازندران
در  مهـر:   ۲۵ مازنـدران،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
راسـتای اسـتفاده بهینـه از ظرفیت های علمی، پژوهشـی، 
آموزشـی و فرهنگـی دانشـگاه مازنـدران، به منظـور ارتقاء 
مشـارکت در نهضـت تولیـد علـم، افزایش تولیـدات علمی 
در محتـوای آموزشـی و ترویـج نیازهـای ملـی و کاربردی 
کـردن دسـتاوردهای علمـی و پژوهشـی از طریـق تعامـل 
پویـا و سـازنده بـا مراکـز علمـی و پژوهشـی داخلـی و 
علـم،  تفکـر  اشـاعه  و  نظریه پـردازی  مسـیر  در  حرکـت 
ارتقـای سـطح زندگـی و تعالـی روح انسـان و اسـتفاده 
از امکانـات موجـود در جهـت اهـداف مشـترک،  بهینـه 
روز گذشـته تفاهم نامـه همـکاری بیـن دکتـر حشـمت اهلل 
علی نـژاد رییس دانشـگاه مازندران و مهنـدس محمدرضا 

شـافعیان رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان منعقـد شـد.
گفتنـی اسـت؛ ایـن تفاهم نامه با موضـوع همکاری های 
علمـی، آموزشـی و پژوهشـی در زمینه هـای مرتبـط بـا 
اهـداف برنامه هـای دو طـرف به مدت دو سـال امضا شـد.

■■■

تاکید بر همکاری های مشترک بین 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی و 

شرکت صنایع غذایی رضوی
روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی، ۲۵ 
مهر: در نشسـت مشـترک رییس سـازمان جهاددانشگاهی 
خراسـان رضـوی بـا مدیرعامـل شـرکت صنایـع غذایـی 

رضـوی بـر همـکاری مشـترک تاکید شـد.
دکتـر حمیدرضـا بیدخـوری در این نشسـت بیان کرد: 
در کنـار هـم بـودن مراکـز تحقیقاتـی و صنعتـی در یـک 
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اکوسیسـتم نـوآوری دسـتاورد بسـیار ارزشـمندی بـرای 
کشـور محسـوب می شـود.

رضـوی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  رییـس 
گفـت: جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی یکـی از مراکـز 
حرفـه ای توسـعه فنـاوری در کشـور اسـت کـه بـا صنایع 

می کنـد. همـکاری  بزرگـی 
در ادامـه مهنـدس مجتبـی هادیان مدیرعامل شـرکت 
قـدس  نـان  شـرکت  در  گفـت:  رضـوی  غذایـی  صنایـع 

رضـوی بیـش از ۱۶۰ محصـول تولیـد می شـود.
عنـاب  فراسـودمند  کیـک  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
به صـورت مشـترک توسـط پژوهشـکده علـوم و فنـاوری 
مـواد غذایی جهاددانشـگاهی و شـرکت نـان قدس رضوی 
تولیدشـده اسـت، از آمادگـی ایـن شـرکت بـرای تولیـد 

تجـاری و انبـوه ایـن محصـول دانش بنیـان خبـر داد.

■■■

 

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان 
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و 

جهاددانشگاهی مازندران
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی مازنـدران، 30 مهـر: جهت 
بهره بـرداری از ظرفیت هـا و امکانـات مشـترک، تفاهم نامه 
همکاری جهاددانشـگاهی مازندران و پژوهشـکده اکولوژی 
دریـای خـزر در محورهـای علمـی، آموزشـی، پژوهـش و 

فنـاوری به امضا رسـید.
امضـای مهنـدس شـافعیان  بـه  تفاهم نامـه کـه  ایـن 
رییـس جهاددانشـگاهی مازنـدران و حسـن نصـراهلل زاده 

رییـس پژوهشـکده اکولـوژی دریـای خـزر رسـید.

■■■

 

افزایش همکاری معاونت آموزشی 
جهاددانشگاهی هرمزگان با شرکت 

پاالیش نفت آفتاب
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی هرمــزگان، 30 مهــر: 
معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی هرمــزگان 
از افزایــش همــکاری آموزشــی ایــن معاونــت بــا شــرکت 

ــر داد. ــاب خب ــت آفت ــش نف پاالی
ــتی  ــی نشس ــزود: ط ــی اف ــور طهران ــی پ ــد یاس حمی
ــه  ــد ک ــرر ش ــرکت مق ــن ش ــن ای ــران و معاونی ــا مدی ب
دوره هــای آموزشــی عمومــی و تخصصــی بــرای کارکنــان 
ــت  ــن معاون ــط ای ــاب توس ــت آفت ــش نف ــرکت پاالی ش

ــود. ــزار ش برگ
وی اضافــه کــرد: همچنیــن مقــرر شــد کــه دوره هــای 
آموزشــی عمومــی و تخصصــی مــورد نیــاز بــرای کارکنان 
ــط  ــاب توس ــت آفت ــش نف ــرکت پاالی ــت ش ــدو خدم ب

ــود. ــزار ش ــزگان برگ ــتان هرم ــگاهی اس جهاددانش
یاسـی پـور در پایـان از انعقـاد قـرارداد و تفاهم نامـه 
آموزشـی با شـرکت پاالیش نفـت آفتاب یاد کـرد و افزود: 
بـر اسـاس مذاکرات صـورت گرفتـه طی این جلسـه مقرر 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی عمومـی  شـد کـه جهـت 
آفتـاب  نفـت  پاالیـش  شـرکت  نیـاز  مـورد  تخصصـی  و 

تفاهم نامه هـا و قراردادهـای در ایـن خصوص منعقد شـود.
 

■■■

افزایش سطح همکاری های 
جهاددانشگاهی صنعتی شریف با 
گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا

ــریف،  ــی شـ ــگاهی صنعتـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــودرو و  ــی ایران خـ ــروه صنعتـ ــل گـ ــر: مدیرعامـ ۲۷ مهـ
مدیرعامـــل گـــروه خودروســـازی ســـایپا بـــه افزایـــش 
ســـطح همکاری هـــا بـــا جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 

شـــریف تاکیـــد کردنـــد.
گـــروه  مدیرعامـــل  خطیبـــی  مهـــدی  دکتـــر 
صنعتـــی ایران خـــودرو در بازدیـــد از توانمندی هـــا 
ــی  ــگاهی صنعتـ ــازمان جهاددانشـ ــتاوردهای سـ و دسـ
شـــریف در نمایشـــگاه رویـــداد فناورانـــه خودروهـــای 
ــن  ــا ایـ ــا بـ ــطح همکاری هـ ــش سـ ــه افزایـ ــده، بـ آینـ

ــرد. ــد کـ ــازمان تاکیـ سـ
ــروه  ــل گـ ــوری مدیرعامـ ــی تیمـ ــر محمدعلـ دکتـ
ـــازمان  ـــه س ـــد از غرف ـــز در بازدی ـــایپا نی ـــازی س خودروس
ــتفاده از  ــر اسـ ــریف، بـ ــی شـ ــگاهی صنعتـ جهاددانشـ
توانمندی هـــای ایـــن ســـازمان در حـــوزه خـــودرو و در 
ـــن  ـــرای تأمی ـــی ب ـــروه خودروی ـــن گ ـــداف ای ـــتای اه راس

قطعـــات مـــورد نیـــاز تاکیـــد کـــرد.
ــر  ــگاه، دکتـ ــن نمایشـ ــزاری ایـ ــن روز برگـ در اولیـ
منطقـــی معـــاون صنایـــع حمل ونقـــل وزارت صنعـــت، 
معـــدن و تجـــارت ضمـــن بازدیـــد از غرفـــه ســـازمان 
ـــرکت های  ـــت: ش ـــریف گف ـــی ش ـــگاهی صنعت جهاددانش
ــت از  ــن صنعـ ــای ایـ ــع نیازهـ ــرای رفـ ــاز بـ خودروسـ
ــد. ــتفاده کننـ ــان اسـ ــرکت های دانش بنیـ ظرفیـــت شـ

 Connected Car( ـــای متصـــل ـــاوری خودروه فن
Technology( کـــه در مدیریـــت نـــاوگان )ردیابـــی، 
ــت  ــانی )مدیریـ ــداری و...(، اطاع رسـ ــی و نگهـ عیب یابـ
محدودیت هـــای  جـــاده ای،  هواشناســـی  راه هـــا، 
ـــدارهای  ـــراری، هش ـــاس اضط ـــی )تم ـــی و...(، ایمن ترافیک
ایمنـــی و...( و سیســـتم الکترونیکـــی کنتـــرل موتـــور 
و گیربکـــس اتوماتیـــک خـــودرو )ECU/TCU( کـــه 
ــل  ــاخت داخـ ــد سـ ــای روز و جدیـ ــواع خودروهـ در انـ
ــان  ــتاوردهای متخصصـ ــی از دسـ ــرد دارد، بخشـ کاربـ
ـــن  ـــه در ای ـــت ک ـــریف اس ـــی ش ـــگاهی صنعت جهاددانش
نمایشـــگاه در معـــرض دیـــد مخاطبـــان قـــرار گرفـــت.

کیفـــی  کنتـــرل  و  اندازه گیـــری  ابزارهـــای 
قطعـــات صنعـــت خـــودرو بـــا کاربردهـــا و مصـــارف 
اندازه گیـــری و کنتـــرل کیفیـــت در خطـــوط تولیـــد 
و مونتـــاژ صنعـــت خـــودرو، اندازه گیـــری و کنتـــرل 
کیفیـــت قطعـــات در ســـایر صنایـــع )نفـــت، هوایـــی، 
ــروژه طراحـــی و ســـاخت  ریلـــی و ...(، همچنیـــن پـ
مجموعـــه رول تســـت دســـتگاه تنظیـــم زوایـــای 
خـــودرو:  چـــرخ  زوایـــای  )اندازه گیـــری  چـــرخ 
camber، caster، toe(، دســـتگاه تنظیـــم نـــور 
چـــراغ )تنظیـــم چراغ هـــای نـــور بـــاال، نـــور پاییـــن 
و مـــه شـــکن( و دســـتگاه اندازه گیـــری میـــزان 
انحـــراف فرمـــان یـــا SWB )دســـتگاه اندازه گیـــری 
میـــزان چرخـــش فرمـــان به صـــورت بی ســـیم و بـــا 
ــتیبان  ــزات پشـ ــاخت تجهیـ ــی و سـ ــیم(، طراحـ سـ
خطـــوط تولیـــد بخشـــی دیگـــر از دســـتاوردهای 
جهاددانشـــگاهی در حـــوزهٔ صنایـــع خودرویـــی 

اســـت کـــه در ایـــن نمایشـــگاه ارائـــه شـــد.

افزایش همکاری های 
جهاددانشگاهی یزد و اداره کل 

اوقاف استان
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی یزد، ۲۷ مهر: در نشسـتی با 
حضور محمدرضا دهقانی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی 
یـزد و حجت االسـام حسـین زارع زاده مدیـرکل اوقاف و 
امـور خیریـه اسـتان یزد بـر تعامل هـر چه بیشـتر این دو 

نهـاد در حـوزه علـم و فناوری تاکید شـد.
محمدرضـا دهقانـی رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی 
یزد، در این نشسـت که در محل سـالن جلسـات سـازمان 
جهاددانشـگاهی اسـتان برگـزار شـد، با اشـاره بـه فعالیت 
جهاددانشـگاهی اسـتان از سـال ۱۳7۱ فعالیت هـای ایـن 
سـازمان در حوزه هـای آموزشـی، فنـاوری و فرهنگـی را 
تشـریح کـرد و دانشـگاه علـم و هنـر و پژوهشـکده مـواد 
نویـن سـرامیکی را دو مجموعـه زیـر نظـر ایـن سـازمان 

نست. دا
وی بـا اشـاره به اولویت ایـن سـازمان در زمینه اجرای 
طرح هـای فنـاوری بـر همـکاری اداره کل اوقـاف بـا ایـن 
حـوزه  در  می شـود  تـاش  گفـت:  و  کـرد  تاکیـد  نهـاد 
پژوهـش اقداماتـی در دسـتور کار قـرار گیرد کـه به نوعی 
در راسـتای رفـع نیازهـای کشـور باشـد و فعالیت هـا بـه 

خروجـی قابـل قبولـی منتهی شـود.
حجت االسـام حسـین زارع زاده مدیرکل اوقاف و امور 
خیریـه اسـتان یزد نیز در این نشسـت گفت: ایـن نهاد در 
حوزه هـای اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگـی فعالیت دارد و 
موقوفـات به دودسـته انتفاعـی و منفعتی تقسیم شـده که 

وقـف منفعتـی با نـگاه اقتصادی دنبال می شـود.
زارع زاده نظـارت احسـن بـر موقوفـات و اجـرای کامل 
و دقیـق نیـات واقفـان نیک اندیش در اسـتان یـزد را جزو 
برنامه هـا و مأموریت هـای مهـم و محـوری این نهـاد بیان 
کـرد و گفـت: همـه همت واقفـان بر این بوده که مشـکلی 
از مشـکات مـردم و دردی از دردهـای مـردم را برطـرف 
کننـد و ایـن نهـاد نیز که امـروز امانت دار موقوفات اسـت، 
بایـد بـا اجـرای امینانـه نیـات واقفـان در ایـن راه قـدم 

بردارد.
سـید حسـین میرحسـینی رییـس پژوهشـکده مـواد 
نوین سـرامیکی سـازمان جهاددانشـگاهی یزد نیـز در این 
نشسـت بـا اشـاره بـه این کـه این پژوهشـکده در راسـتای 
رفـع مشـکات جامعـه گام بـر مـی دارد گفـت: نـگاه ایـن 
اسـت کـه صرفـاً فعالیـت پژوهشـی صـورت نگیـرد بلکـه 
بـه محصولـی تبدیـل شـود تـا حداقـل نیـاز کشـور در 

حوزه هـای مختلـف رفـع و حـل شـود.
 

■■■

جهاددانشگاهی خوزستان و اداره 
کل منابع طبیعی استان

روابـط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان، 3 آبان: 
منابـع  کل  اداره  و  خوزسـتان  جهاددانشـگاهی  سـازمان 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان بـه امضـای سـید علیرضـا 
و  خوزسـتان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  رییـس  علـوی 
محمدتقی سـجادی مدیـرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری 

رسید. اسـتان 
در ابتـدای ایـن نشسـت روسـای هـر دو مجموعـه بـه 
تشـریح توانمندی هـا و ظرفیت هـای سـازمان متبوع خود 

پرداختند.
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بـر اسـاس ایـن تفاهم نامـه، زمینـه همـکاری ایـن دو 
مجموعـه بهره گیـری از ظرفیت هـای دو دسـتگاه جهـت 
ترغیـب اقشـار مختلف مـردم به امر مشـارکت در حفاظت 
از منابـع طبیعـی در قالـب همیـاران طبیعـت، تعامـل و 
امکان سـنجی بـرای برگـزاری دوره هـای آموزشـی ضمـن 
خدمـت کارکنـان و دوره هـای آموزشـی ویـژه مجریـان و 
بهره بـرداران منابـع طبیعی و آبخیزداری توسـط سـازمان 
انسـانی،  نیـروی  از  بهینـه  بهره گیـری  جهاددانشـگاهی، 
امکانـات و تجهیـزات دو مجموعـه در راسـتای نیـل بـه 

اهداف سـازمانی اسـت.
از  لبـاس »همیـار طبیعـت«  ایـن نشسـت  پایـان  در 
سـوی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری به صـورت 
افتخـاری بـه رییس سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان 

شـد. اهدا 

 
■■■

توسعه فناوری های نوین علوم 
زیستی در استان سمنان با 
همکاری پژوهشگاه ابن سینا

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی سـمنان، ۴ آبـان: رییـس 
جهاددانشـگاهی سـمنان از توافـق ایـن نهاد با پژوهشـگاه 
ابن سـینا جهاددانشـگاهی بـرای توسـعه فناوری های نوین 
علـوم زیسـتی و ارائـه خدمـات متنـوع در ایـن حـوزه در 

اسـتان سـمنان خبر داد.
علـی منصفـی راد رییـس جهاددانشـگاهی سـمنان بـا 
اعـام ایـن خبـر گفـت: در جلسـه ای بـا رییـس و اعضای 
در  جهاددانشـگاهی  ابن سـینا  پژوهشـگاه  علمـی  هیـات 
خصـوص همـکاری بیـن جهت توسـعه فناوری هـای علوم 
زیسـتی در زمینـه مرکـز درمـان نابـاروری و همچنیـن 
همکاری هـای مشـترک در زمینه اصاح نژاد دام سـنگین 

)گاو و شـتر( توافـق شـد.
وی اضافــه کــرد: در ایــن نشســت کــه دکتــر صادقــی 
رییــس پژوهشــگاه ابن ســینا و معاونــان حضــور داشــتند 
نویــن  زمینه هــای همــکاری و توســعه فناوری هــای 
علــوم زیســتی در زمینــه درمــان نابــاروری در حوزه هــای 
مختلــف شــامل ایمونولــوژی، ژنتیــک، عفونت هــا و غــدد 
ــی  ــان و ... بررس ــایع در زن ــرطان های ش ــل، س تولیدمث

شــد.
ــن  ــه داد: در ای ــمنان ادام ــس جهاددانشــگاهی س ریی
ــی و  ــترک پژوهش ــای مش ــن همکاری ه ــه همچنی جلس
تحقیقاتــی در زمینــه ایســتگاه اصــاح نــژاد دام ســنگین 
)گاو و شــتر( بررســی شــد کــه در صــورت تأمیــن اعتبــار 
ــر  ــژاد برت ــاله های ن ــن گوس ــال جنی ــن و آب انتق و زمی
صــورت خواهــد گرفــت و زمینــه کارهــای تحقیقاتــی نیــز 

در آینــده شــکل خواهــد گرفــت.
منصفــی راد افــزود: در زمینــه همکاری هــای مشــترک 
و  بافــت  مهندســی  زمینــه  در  ابن ســینا  پژوهشــگاه 
همــکاری در مرکــز درمــان زخــم جهاددانشــگاهی اســتان 

ســمنان نیــز بحــث و تبــادل نظــر شــد.
ــد  ــرر ش ــت مق ــن نشس ــرد: در ای ــان ک وی خاطرنش
ــرای توســعه همــکاری دو طــرف تفاهم نامــه همــکاری  ب
ــد  ــرای بازدی ــن جلســه ب ــن در ای ــد شــود، همچنی منعق
ــگاه  ــتاوردهای پژوهش ــمنان از دس ــتان س ــئوالن اس مس

ــد. ــق ش ــانی و دام تواف ــوزه انس ــینا در ح ابن س
 

انعقاد قرارداد آموزشی دفتر 
امور روستایی کردستان و 

جهاددانشگاهی استان کردستان
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی کردسـتان، ۴ آبان: قـرارداد 
جهاددانشـگاهی  آموزشـی  معاونـت  بیـن  آموزشـی 
کردسـتان و دفتر امور روسـتای اسـتانداری کردسـتان در 

۹ مـاده منعقـد شـد.
جهاددانشـگاهی  آمـوزش  معـاون  فرشـادان  طیبـه 
کردسـتان گفـت: موضـوع این قـرارداد آموزشـی همکاری 
و مشـارکت در زمینـه فعالیت هـای آموزشـی و پژوهشـی 
و همچنیـن تبـادل اطاعـات به منظـور بهره گیـری مقابل 
ظرفیت هـای موجـود بـا توجـه بـه اهـداف مخاطبـان دو 
طـرف تفاهم نامـه و برگـزاری جلسـات مشـترک جهـت 
تدویـن سیاسـت های کلـی، همکاری مشـترک و بررسـی 

رونـد اجرایـی طرح هـای مشـترک اسـت.
ایـن  در  جهاددانشـگاهی  تعهـدات  خصـوص  در  وی 
قرارداد، گفت: به رسـمیت شـناختن حق مـادی و معنوی 
امـور روسـتایی در خصـوص نتایـج حاصـل از فعالیت های 
مشـترک، در اولویـت قـرار دادن عناویـن آموزشـی توافق 
شـده، تأمین نیـروی متخصص در جهت اجـرای دوره های 
نیـاز، برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی و  آموزشـی مـورد 
از طریـق  آموزشـی  فعالیت هـای  کلیـه  پوشـش خبـری 

خبرگـزاری ایسـنا و... اسـت.
گفتنـی اسـت، ایـن قـرارداد مشـتمل بر ۹ ماده اسـت 
کـه توسـط رییـس جهاددانشـگاهی کردسـتان به عنـوان 
اسـتانداری  عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون  و  مجـری 

اسـتان به عنـوان کارفرمـا بـه امضـا رسـید.

■■■

 

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 
ایران و پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی
روابـط عمومـی مرکـز ملی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایران، 
و  ایـران  زیسـتی  و  ژنتیکـی  ذخایـر  ملـی  آبان:مرکـز   ۷
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در راسـتای اجـرای 
همکاری هـا،  آغـاز  راسـتای  در  و  منعقـده  تفاهم نامـه 
مختلـف  حـوزه  فنـی  دانـش  تولیـد  در  هم افزایـی  بـر 
زیسـت فناوری، حفاظـت از ذخایر زیسـتی در قالب تبادل 
منابـع ژنتیکـی و اهـدای نمونه های ژنتیکـی تاکید کردند.

در نشسـت و بازدیـدی که به منظور بررسـی محورهای 
همـکاری در محـل مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی 
ایـران بـا حضور دکتـر صالحـی جوزانی رییس پژوهشـگاه 
هیـات  اعضـای  و  مدیـران  کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی 
علمـی دو مجموعه تشـکیل شـد، دکتـر رضـا آذربایجانی 
سرپرسـت مرکز بـه معرفی بخش هـا و حوزه هـای فعالیت 
و  پرداخـت  مرکـز  دسـتاوردهای  و  اقدامـات  تشـریح  و 
گفـت: پیـرو تفاهم نامـه ای کـه مرکـز و پژوهشـگاه بـا هم 
منعقـد کردنـد، نیـاز اسـت بـر اسـاس مفـاد تفاهم نامـه 
کـردن  عملیاتـی  مجموعـه،  دو  هـر  پتانسـیل های  و 

همکاری هـا آغـاز شـود.
وی افـزود: خوشـبختانه بـا تـاش، تعهـد و دلسـوزی 
بانـک  زیسـت  به عنـوان  کـه  را  مجموعـه ای  همـکاران، 

می شناسـیم بـر اسـاس سـرمایه و هزینه هایـی کـه صرف 
آن شـده در مـدت کوتـاه توانسـته اسـت بـه نتایـج خوبی 
برسـد و بـا راهبردهـا و مأموریت هایـی کـه برنامه ریـزی 
شـده اسـت، گام هـای رو بـه جلویـی در حـوزه ژنتیـک و 
منابـع زیسـتی برداشـته و دسـتاوردهای زیسـت فناورانـه 

قابـل قبولـی را بـرای کشـور رقـم زده اسـت.
دکتـر صالحی جوزانـی رییس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 
آغـاز  از  خرسـندی  ابـراز  ضمـن  نیـز،  کشـاورزی 
و  همکاری هـا  بـرای  عاقه منـدی  گفـت:  همکاری هـا 
بازدیـد از فعالیت هـای مرکـز وجـود داشـت و بـا توجـه 
بـه تفاهم نامـه ای کـه منعقـد شـده اسـت کارگروهـی هم 
تشـکیل شـده اسـت که به صـورت جـدی روی موضوعات 
تفاهم نامـه کارکـرده و برنامه هـا و پروژه هـای مشـترک را 

تعریـف و پیـش ببرنـد.
وی همچنیـن بیـان کرد: باعـث افتخار اسـت که مرکز 
ملـی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایـران در کشـور راه اندازی 
و در اسـتان البـرز کـه پژوهشـگاه هـم در آن قـرار گرفته 
اسـت، فعالیـت می نمایـد. از آنجـا کـه زمینـه همکاری ها 
خوبـی  همکاری هـای  قطعـاً  اسـت؛  هـم  بـه  نزدیـک 

می توانیـم داشـته باشـیم.
پژوهشـگاه  رییـس  برنامـه  ایـن  در  اسـت،  گفتنـی 
بیوتکنولـوژی کشـاورزی و هیـات همـراه بـا حضـور در 
محـل اجـرای پروژه هـا و بانک های زیسـتی مرکز مسـتقر 
در زیسـت بانک ملی کشـور، از دسـتاوردها و توانمندی ها 

کردند. بازدیـد  مرکـز 
 

■■■

توسعه همکاری های 
جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و 

شرکت ذوب آهن استان
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان، 11 آبان: 
تجاری سـازی  پژوهشـی،  همکاری هـای  توسـعه  جلسـه 
صنعتـی  جهاددانشـگاهی  بیـن  نوآورانـه  فعالیت هـای  و 
اصفهـان و شـرکت ذوب آهـن اصفهـان بـا حضـور رییـس 
جهاددانشـگاهی واحـد صنعتـی اصفهـان و مدیـر نوآوری 
و راهبـری فعالیت هـای دانش بنیـان شـرکت ذوب آهـن، 
تعامـل و  توانمندی هـای طرفیـن،  قابلیت هـا و  پیرامـون 

همـکاری برگـزار شـد.
مهنـدس ابوذر پورمدنـی رییس جهاددانشـگاهی واحد 
پژوهشـی،  فعالیت هـای  راسـتای  در  اصفهـان  صنعتـی 
آموزشـی و تجاری سـازی اعـام آمادگـی و اظهـار کـرد: 
رویکـرد ایـن واحـد تولیـد محصـوالت فناورانـه، کسـب 
دانـش فنـی و همـکاری بـا شـرکت های بـزرگ صنعتـی 

. ست ا
مهنـدس جعفـری مدیر نوآوری و راهبـری فعالیت های 
دانش بنیـان شـرکت ذوب آهـن ضمـن اسـتقبال از زمینه 
فعالیت هـای صنعتـی واحـد، اعـام آمادگی شـرکت ذوب 
آهـن را جهـت ورود شـرکت ها و واحدهـای دانش بنیـان و 
فناورانه مانند جهاددانشـگاهی اعام کـرد و افزود: رویکرد 
جدیـد شـرکت ذوب آهـن عاوه بـر پذیـرش فعالیت های 
فناورانـه و دانش بنیـان، ایجـاد زمینهٔ همکاری مشـترک 
و انتفـاع اقتصـادی شـرکت ها و نهادهـای دانش بنیـان و 

فناورانه اسـت.
در پایـان ایـن نشسـت مقـرر گردیـد طـی جلسـات 
تخصصـی در آینـده، چنـد محـور در حوزه هـای مذکـور 

جهـت آغـاز همـکاری مـورد بررسـی قـرار گیـرد.
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تفاهم

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی ایام و اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

ــان:  ــام، 1۴ آبـ ــگاهی ایـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــگاهی  ـــن جهاددانش ـــترک بی ـــکاری مش ـــه هم تفاهم نام
ـــتان  ـــی اس ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــام و اداره کل تع ای
به منظـــور گســـترش همکاری هـــای مشـــترک منعقـــد 

ـــد. ش
ایـــن تفاهم نامـــه بـــا هـــدف بهبـــود فضـــای 
کســـب وکار، توســـعه منابـــع انســـانی، ارتقـــای ســـطح 
ـــران  ـــره وری مدی ـــطح به ـــش س ـــارت، افزای ـــش و مه دان
آموزشـــی،  همکاری هـــای  گســـترش  کارکنـــان،  و 
پژوهشـــی، ترویجـــی و فرهنگـــی از ســـوی نورالدیـــن 
الیاســـی، مدیـــرکل تعـــاون کار و رفـــاه اجتماعـــی 
اســـتان ایـــام و ســـید غامرضـــا حســـینی، رییـــس 
ــده  ــا شـ ــتان ایـــام امضـ ــد اسـ ــگاهی واحـ جهاددانشـ

اســـت.
اســـتفاده بهینـــه از تـــوان علمـــی و تخصصـــی 
ـــه  ـــترک در زمین ـــکاری مش ـــام، هم ـــگاهی ای جهاددانش
برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی ضمـــن خدمـــت، 
ـــدف،  ـــه ه ـــاز جامع ـــورد نی ـــی م ـــه ترویج ـــزاری برنام برگ
ــط  ــی مرتبـ ــای پژوهشـ ــرای طرح هـ ــنجی و اجـ نیازسـ
بـــا اهـــداف مشـــترک، همـــکاری در تهیـــه محتـــوای 
ــن  ــده در ایـ ــات ذکرشـ ــه موضوعـ ــی از جملـ آموزشـ

تفاهم نامـــه اســـت.

■■■

 ارائه خدمات مرکز درمان در 
منزل )دم( جهاددانشگاهی به 

بیمه شدگان بانک مرکزی
ــکی  ــوم پزش ــگاهی عل ــازمان جهاددانش ــی س ــط عموم رواب
بیمه شــدگان  تفاهم نامــه،  یــک  امضــای  بــا  تهــران: 
بانــک مرکــزی می تواننــد از خدمــات درمانــی و اســتفاده 

ــد. کنن
مســعود آســیما مدیــر مرکــز خدمــات تخصصــی 
درمــان در منــزل جهاددانشــگاهی )دم( بیــان کــرد: 
ــان در  ــز درم ــی مرک ــن مراقبت ــه بی ــه ای ک در تفاهم نام
منــزل جهاددانشــگاهی )دم( و اداره رفــاه کارکنــان بانــک 
ــدگان  ــس بیمه ش ــن پ ــید، از ای ــا رس ــه امض ــزی ب مرک
ایشــان  خانــواده  و  مرکــزی  بانــک  بازنشســتگان  و 
می تواننــد از خدمــات درمانــی و مراقبتــی مرکــز درمــان 

ــد. ــتفاده کنن ــزل َدم اس در من
ــزل  ــان در من ــز درم ــات مرک ــزارش خدم ــن گ بنابرای
ــی  ــک عموم ــت پزش ــون ویزی ــواردی همچ ــامل م َدم ش
ــب،  ــاب، قل ــز و اعص ــص )مغ ــوق تخص ــص و ف و متخص
ــان،  ــی، زن ــه، روان پزشــک، جراحــی، عفون ــی، تغذی داخل
ــتاری  ــات پرس ــی، خدم ــب فیزیک ــدی، ط ــال، ارتوپ اطف
ــرم،  ــل س ــات، وص ــونداژ، تزریق ــب، س ــوار قل ــامل ن ش
ــمان و  ــات پانس ــتر، خدم ــم بس ــان زخ ــمان، درم پانس
درمــان زخم هــای فشــاری )زخــم بســتر(، زخــم دیابتــی 
بــا تیــم مجــرب متشــکل از پزشــکان و پرســتاران 
ــات  ــن و خدم ــمان نوی ــیوه های پانس ــه ش ــده ب دوره دی
کاردرمانــی،  فیزیوتراپــی،  جملــه  از  توان بخشــی 

می شــود. گفتاردرمانــی 

عقد قرارداد آموزشی بین 
جهاددانشگاهی ایام و پاالیشگاه 

گاز استان
مدیـر  آبـان:   1۵ ایـام،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اجرایـی آمـوزش جهاددانشـگاهی ایـام از انعقاد قـرارداد 
آموزشـی بیـن ایـن نهـاد و شـرکت پاالیـش گاز اسـتان 

خبـر داد.
آمـوزش  اجرایـی  مدیـر  محمـدی  لطـف اهلل   
جهاددانشـگاهی ایـام بـا اعام ایـن خبر اظهار کـرد: این 
قـرارداد آموزشـی در راسـتای اجـرای تفاهم نامه مشـترک 
بیـن شـرکت پاالیش گاز اسـتان ایـام و جهاددانشـگاهی 

واحـد اسـتان ایـام منعقـد شـده اسـت.
عکاسـی،  زبـان،  آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری  وی 
برنامه نویسـی کامپیوتـر، طراحی لباس و سـایر رشـته های 
هنـری و تجسـمی بـرای ۳۰۰ نفـر از کارکنـان شـرکت 
پاالیـش گاز اسـتان ایـام و خانواده آن هـا را از جمله مفاد 
ایـن قرارداد آموزشـی بیـان کرد و گفـت: ارزش ریالی این 
قـرارداد 2 میلیـارد ریـال اسـت کـه تـا پایان سـال جاری 

اجـرا می شـود.
بـودن  دارا  بـا  ایـام  اسـت، جهاددانشـگاهی  گفتنـی 
نـوآوری،  و  خـاق  خانـه  نظیـر  مختلفـی  ظرفیت هـای 
مرکـز شـتاب دهـی، مرکـز آمـوزش علمـی و کاربـردی، 
مرکـز آموزش هـای کوتـاه مدت، مرکز رشـد، مرکـز افکار 
سـنجی ایسـپا، خبرگزاری هـای ایسـنا و ایکنـا و ... آمـاده 
ارائـه خدمـات متنـوع و همـکاری در حوزه هـای علمـی و 
آموزشـی، فرهنگـی، پژوهشـی بـا نهادهـا، ادارات، مراکـز 
آمـوزش عالـی و دیگـر مراکـز دولتـی و بخـش خصوصـی 

. ست ا
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توسعه همکاری های بیشتر
 پارک علم و فناوری 

جهاددانشگاهی کرمانشاه با 
دانشگاه علمی کاربردی استان

جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  علـم  پـارک  عمومـی  روابـط 
مسـووالن  هم اندیشـی  نشسـت  در  آبـان:   1۶ کرمانشـاه، 
دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی واحد اسـتانی کرمانشـاه 
بـا رییـس و مدیـران مراکـز رشـد پـارک علـم و فنـاوری 
در  مسـتمر  همکاری هـای  و  هم افزایـی  بـر  کرمانشـاه 
ایـن  اسـتان در  فنـاوری  و  نـوآوری  اکوسیسـتم  توسـعه 

دانشـگاه تاکیـد شـد.
ایـن نشسـت دکتـر شـفیعی سرپرسـت دانشـگاه  در 
علمـی کاربـردی واحـد اسـتانی کرمانشـاه اظهـار کـرد: 
و  مهارتـی  آمـوزش  نظـام  متولیـان  آشـنایی  به منظـور 
خانـواده بـزرگ دانشـگاه جامع علمـی کاربردی اسـتان با 
تحـوالت و فناوری هـای اسـتان تصمیـم بـه برگـزاری این 

نشسـت گرفتـه شـد.
در ادامـه رییـس پارک علـم و فناوری جهاددانشـگاهی 
ارزش  بـا  تجـارب  و  خبرگـی  بـه  اشـاره  بـا  کرمانشـاه 
مدرسـان دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی گفت: آشـنایی 
بـا شـرکت های پـارک علـم و فنـاوری بـرای مدرسـین و 
برگـزاری گردش هـای علمـی _ فنـاوری موجـب پیونـد 
هرچـه بیشـتر آموزش هـای مهارتـی دانشـگاه با بـازار کار 

می شـود.
دکتـر سـیامک آزادی افـزود: پـارک علـم و فنـاوری 

اسـتان آمادگـی الزم برای برگـزاری برنامه هـا و دوره های 
توانمندسـازی ویـژه مدرسـان و عضویـت آن ها در باشـگاه 

مخاطبـان پـارک علـم و فنـاوری را دارد.

■■■
توسعه همکاری های آموزشی 

جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و 
اتاق بازرگانی استان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی واحـد صنعتی اصفهـان، ۲1 
آبـان: بـا حضـور معـاون و کارشناسـان معاونـت آمـوزش 
اصفهـان  صنعتـی  واحـد  جهاددانشـگاهی  کارآفرینـی  و 
و رییـس مرکـز آمـوزش اتـاق بازرگانـی اسـتان اصفهـان 

جلسـه توسـعه همکاری هـای آموزشـی برگـزار شـد.
کارآفرینـی  و  آمـوزش  معـاون  ریحانـی  غامرضـا 
اعـام  بـر  عـاوه  اصفهـان  صنعتـی  جهاددانشـگاهی 
آمادگـی ایـن واحـد جهـت برگـزاری دوره هـای آموزشـی 
و همایش هـای مشـترک بـا اتـاق بازرگانـی اظهار داشـت: 
بـا توجـه بـه تغییرات گسـترده و پیشـرفت روزافـزون فن 
ماننـد  مجـازی، سـازمان هایی  در عصـر  نـو  هـای  آوری 
جهاددانشـگاهی و اتـاق بازرگانـی اگـر در کنـار یکدیگـر 
افـراد  عمومـی  دانـش  سـطح  می تواننـد  گیرنـد  قـرار 
جامعـه و به ویـژه بنگاه هـای اقتصـادی را به مـوازات ایـن 
تغییـرات و پیشـرفت ها ارتقـاء دهنـد و گام هـای موثـری 
جهت توانمندسـازی آن ها در ایجاد یا توسـعه کسـب وکار 

بردارنـد.
نـادره راسـت قلم رییـس مرکز آمـوزش اتـاق بازرگانی 
ابـراز تمایـل بـه همکاری هـای بیشـتر  اصفهـان نیـز بـا 
طرفیـن عنـوان کـرد: در حمایـت از برگـزاری همایش ها، 
و  همـکاری  مشـترک  آموزشـی  دوره هـای  و  وبینارهـا 

گرفـت. خواهـد  انجـام  الزم  اطاع رسـانی های 
شـهرزاد مشـرفی مسـئول حـوزه کارآفرینی و اشـتغال 
بـه  اشـاره  بـا  نیـز  اصفهـان  صنعتـی  جهاددانشـگاهی 
تفاهم نامه هـای منعقـد شـده واحـد صنعتـی اصفهـان بـا 
سـازمان های دولتـی و خصوصی کـه در حـوزه کارآفرینی 
و اشـتغال زایی و نیـز توسـعه کسـب وکار فعالیـت دارنـد 
از جملـه، انجمـن صنایـع اسـتان و تعـدادی از فعالیـن 
اقتصـادی و بازرگانـی، بیان کـرد: با انجام نیازسـنجی های 
آموزشـی انجـام شـده از مدیـران و کارکنـان سـازمان ها 
و مؤسسـات مذکـور، عناویـن آموزشـی متناسـب بـا نیـاز 
اصفهـان  واحـد صنعتـی  توسـط جهاددانشـگاهی  آن هـا 
تعریف و تدوین شـده اسـت که بـا همکاری اتـاق بازرگانی 

می تـوان ایـن دوره هـا را برگـزار کـرد.
وی بـا اشـاره بـه سـابقه فعالیت هـای درخشـان اتـاق 
علمـی  هـای  هیـأت  کـرد  پیشـنهاد  جهاددانشـگاهی  و 
و اجرایـی مشـترک بـا حضـور طرفیـن به منظـور تبـادل 
اسـاتید و برگـزاری همایش هـا و وبینارهـای آموزشـی در 
عرصـه کسـب وکار، معرفی اعضـا و بانـوان کارآفرین موفق 
اتـاق بازرگانـی بـه جامعـه و ایجـاد فضـای مناسـب در 
راسـتای تجربه نـوردی کارآفرینان موفق اسـتان تشـکیل 

. د شو
 

■■■

انعقاد تفاهم نامه 1۵0 
میلیارد تومانی برای حمایت از 

»دانش بنیان های« کرمانشاه
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جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  علـم  پـارک  عمومـی  روابـط 
فنـاوری  و  علـم  پـارک  رییـس  آبـان:   ۲1 کرمانشـاه، 
 ۱5۰ تفاهم نامـه  انعقـاد  از  کرمانشـاه  جهاددانشـگاهی 
میلیـارد تومانـی بـا بنیـاد برکـت در راسـتای حمایـت از 
شـرکت های دانش بنیـان و واحدهـای فنـاور اسـتان خبـر 

داد.
دکتـر سـیامک آزادی در نشسـت سـتاد هماهنگـی و 
عملیاتـی توسـعه اقتصـاد دانش بنیان اسـتان، با اشـاره به 
لـزوم حمایـت هـر چـه بیشـتر از شـرکت های دانش بنیان 
راسـتا  همیـن  در  گفـت:  اسـتان،  فنـاور  واحدهـای  و 
تفاهم نامـه ای ۱5۰ میلیـارد تومانـی میـان پـارک علـم و 
فنـاوری کرمانشـاه و بنیـاد برکـت به امضا رسـیده اسـت.

وی افـزود: بـر اسـاس ایـن تفاهم نامـه به شـرکت های 
دانش بنیـان و واحدهـای فنـاور تسـهیات بـا نـرخ سـود 
پاییـن پرداخـت می شـود کـه میـزان نـرخ سـود بـرای 
تسـهیات تـا سـقف 2۰۰ میلیـون تومـان، چهـار درصـد 

بود. خواهـد 
دکتـر آزادی اظهـار کرد: برای تسـهیات بـا مبالغ باال، 
میـزان نـرخ سـود بیشـتر شـده و حداکثـر بـه ۱۰ درصد 

می رسـد.
ایـن  طوالنی مـدت  بازپرداخـت  بـه  اشـاره  بـا  آزادی 
ایـن تسـهیات تـا پنـج سـال قابـل  تسـهیات، گفـت: 

اسـت. تقسـیط 
وی ابـراز امیـدواری کـرد، بـا همـکاری بنیـاد برکـت 
در بحـث تأمیـن وثایـق هـم کمک هایـی بـه شـرکت های 

دانش بنیـان و واحدهـای فنـاور اسـتان صـورت گیـرد.
دکتـر آزادی انعقـاد ایـن تفاهم نامه را کمـک خوبی در 
راسـتای تأمیـن مالی مـورد نیاز ایـن شـرکت ها و واحدها 

عنـوان کرد.
دکتـر بهـزاد باباخانـی نیـز در این نشسـت بـا تاکید بر 
لـزوم حمایـت هرچـه بیشـتر از شـرکت های دانش بنیـان، 
گفـت: علی رغـم تاکیـدات مکـرر مقـام معظم رهبـری در 
ایـن زمینـه، متاسـفانه هنـوز برخـی مسـئولین اهمیـت 
ایـن موضـوع را درک نکـرده و حمایتـی کـه بایـد را از 

ندارنـد. دانش بنیـان  شـرکت های 
هـر  در  را  تولیـد  جهـش  بخواهیـم  اگـر  افـزود:  وی 
حـوزه ای رقـم بزنیـم بایـد سـراغ دانش بنیان هـا برویـم و 
مسـئوالن بایـد در ایـن زمینـه اهتمـام و توجـه بیشـتری 

داشـته باشـند.
دکتـر باباخانـی گفـت: شـرکت های دانش بنیـان نباید 
در مسـیر حرکـت خـود دلسـرد شـوند و مسـئولین بایـد 
بـا حمایت هـای خـود آن هـا را بـه ادامـه مسـیر دلگـرم و 

کنند. امیـدوار 
 

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و 

بسیج علمی پژوهشی استان
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی، ۲1 آبان: 
نظـر بر شـتاب بخشـیدن بـه جریـان تحقیقـات و نوآوری 
بـا هدف ایجاد بسـتر مناسـب و به منظور ایجـاد همگرایی 
در ظرفیت هـای نخبگـی و فعالیت هـای نوآورانه و برقراری 
تعاملـی سـازنده تفاهم نامـه ای بین دکتر مهـدی ابراهیمی 
سرپرسـت جهاددانشگاهی خراسـان جنوبی و دکتر هادی 
ایمانی مسـئول سـازمان بسـیج علمی پژوهشـی و فناوری 

سـپاه انصارالرضا )ع( اسـتان منعقد شـد.
پژوهشـی  آموزشـی،  همکاری هـای  ترویـج  و  ایجـاد 
رسـالت ها  اسـاس  بـر  مجموعـه  دو  بیـن  فنـاوری  و 
ایـن  اهـداف  مهم تریـن  از  طرفیـن  مأموریت هـای  و 

اسـت. تفاهم نامـه 

در  مشـارکت  نظیـر  موضوعاتـی  بـه  تفاهم نامـه  ایـن 
انجـام فعالیت هـای علمـی، پژوهشـی و فنـاوری، حمایـت 
از طرح هـای مبتکرانـه، نوآورانـه و خـاق، ایجـاد کارگروه 
بـرای بررسـی و نظارت بـر موضوعات تخصصـی در حیطه 

جامعـه هـدف و ... می پـردازد.

■■■

 

جهاددانشگاهی چهارمحال 
و بختیاری با اداره کل 
آموزش وپرورش استان

بختیـاری،  و  چهارمحـال  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
زمینـه  در  تعامـل  و  همکاری هـا  راسـتای  در  آبـان:   ۲۲
فرهنگـی، مشـاوره ای  پژوهشـی،  آموزشـی،  فعالیت هـای 
و  توانمندی هـا  از  بهینـه  اسـتفاده  و  بهره گیـری  و 
ظرفیت هـای مشـترک، تفاهم نامـه   همـکاری بـه امضـای 
چهارمحـال  جهاددانشـگاهی  رییـس  رضایـی  سـیروس 
کل  مدیـر  فارسـانی  امیریـان  افشـین  و  بختیـاری  و 

رسـید. اسـتان  آموزش وپـرورش 
همچـون  مـواردی  بـه  تفاهم نامـه  ایـن  در 
نیـاز  مـورد  مـدت  کوتـاه  آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری 
ارائـه  جهاددانشـگاهی،  توسـط  اسـتان  آموزش وپـرورش 
و  اجـرای طرح هـا  و  تدویـن  تهیـه،  زمینـه  در  خدمـات 
اداره  بـرای  کاربـردی  پژوهشـی  و  پروژه هـای مطالعاتـی 
جهاددانشـگاهی،  توسـط  اسـتان  آموزش وپـرورش  کل 
اسـتفاده از ظرفیـت و مزایـای آموزشـی جهاددانشـگاهی 
در شهرسـتان های شـهرکرد، فارسـان، سـامان، بروجـن و 
لـردگان، انعـکاس اخبـار اداره کل آموزش وپرورش اسـتان 
در خبرگزاری هـای ایسـنا و ایکنـا و ... مطرح شـده اسـت.

■■■

استفاده از ظرفیت های 
جهاددانشگاهی گیان در جهت 
تحقق اهداف اداره کل بهزیستی 

استان
 ۲۸ گیـان،  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
آبان:مدیـرکل بهزیسـتی گیـان در نشسـت بـا سرپرسـت 
از  اسـتفاده  گفـت:  اسـتان  جهاددانشـگاهی  سـازمان 
ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی بـه تحقق اهـداف اداره کل 

می بخشـد. سـرعت  گیـان  بهزیسـتی 
دکتـر حمیدرضـا مسـکنی در نشسـت بـا سـید مهدی 
خدمـت بیـن دانـا مدیرکل بهزیسـتی گیـان با اشـاره به 
این کـه جهاددانشـگاهی بـا اسـتفاده از تمـام توانمندی ها 
و ظرفیت هـای سـازمان آمـاده ارائـه خدمـت بـه اداره کل 
بهزیسـتی گیـان اسـت، اظهـار کـرد: به منظـور ایجـاد و 
خدمـات  و  پژوهشـی  علمـی،  همکاری هـای  گسـترش 
توسـعه  و  بخشـی  بیـن  تعامـات  افزایـش  و  تخصصـی 
کمـی و کیفـی خدمـات به گروه هـای مخاطـب تفاهم نامه 
جدیدی بین سـازمان جهاددانشـگاهی گیـان و اداره کل 

بهزیسـتی اسـتان امضـا می شـود.
اجـرای  و  تدویـن  تفاهم نامـه  ایـن  در  افـزود:  وی 

دوره هـای آموزشـی تخصصـی به منظـور بـاال بـردن تـوان 
و  انجـام خواهـد شـد  دو حـوزه  کارشناسـان  قابلیـت  و 
و حرفـه ای  تخصصـی  آموزشـی  دوره  اجـرای  همچنیـن 
به منظـور  پوشـش  تحـت  مددجویـان  و  معلـوالن  بـرای 

ارتقـای شـغلی مدنظـر خواهـد بـود.
مسـکنی در ادامـه بـه امـکان اسـتفاده از ظرفیت هـای 
دو حـوزه جهـت آمـوزش محتـوای هـای تهیه شـده بـه 
گـروه مخاطـب و امکان اسـتفاده از ظرفیت های پژوهشـی 
دو حـوزه جهـت طراحـی برنامه هـای پژوهشـی اشـاره و 
خاطرنشـان کـرد: همـکاری در نیازسـنجی و شناسـایی 
مشـاغل جدیـد و حرفـه ای مرتبـط بـا شـرایط و وضعیـت 
معلولیـن و مددجویـان تحـت پوشـش بهزیسـتی در حـد 
تـوان جامعـه هدف و طراحـی دوره های آموزشـی منطبق 

بـا آن نیـز برنامه ریزی شـده اسـت.
سـید مهـدی خدمـت بیـن دانـا مدیـرکل بهزیسـتی 
گیـان نیـز در ادامـه ایـن دیـدار بـا بیـان اینکه سـازمان 
جهادگرانـه  اقدامـات  انجـام  بـا  گیـان  جهاددانشـگاهی 
نظـرات  از  اسـتفاده  گفـت:  دارد،  درخشـانی  کارنامـه 
اجـرای  و  تهیـه  اسـتان در  کارشناسـی جهاددانشـگاهی 
برنامه هـای اداره کل بهزیسـتی بـرای مـا ضـروری اسـت. 
بهـره  اسـتان  در  مهـم  ظرفیـت  ایـن  از  داریـم  برنامـه 

بگیریـم. بیشـتری 
مشـترک  همایـش  و  کارگاه هـا  برگـزاری  افـزود:  وی 
و تسـهیل در همـکاری گروه هـای داوطلـب دانشـجویی 
معرفی شـده توسـط جهاددانشـگاهی از دیگـر برنامه هایی 
اسـت کـه در اولویـت همـکاری دوجانبـه در تفاهم نامـه 

آتـی مدنظـر مـا قـرار دارد.
خدمـت بیـن دانا به ارسـال عناوین پژوهشـی موردنیاز 
اداره کل بهزیسـتی گیـان بـه سـازمان جهاددانشـگاهی 
اسـتان اشـاره و تصریـح کـرد: تزریـق روحیـه نشـاط و 
جهـادی بـه جامعـه تحت پوشـش بهزیسـتی بـا همکاری 
خـود  بـه  بیشـتری  سـرعت  گیـان  جهاددانشـگاهی 
می گیـرد و بنـا داریـم در ایـن خصـوص برنامه ریزی هـای 

مدون تـری داشـته باشـیم.

■■■

 

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
جهاددانشگاهی استان مرکزی و 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی، ۲۹ آبـان: 
تفاهم نامـه همـکاری بـا حضـور دکتـر علی اصغـر غفـاری 
زاده رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی و جمشـید 
امیـدی مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان در 
زمینـه اجـرای برنامـه توسـعه و توانمندسـازی تعاونی هـا 
بـر اسـاس بنـد ۸ مـاده 5 دسـتورالعمل اباغـی شـماره 

۹۳۴7۸ منعقـد شـد.
از موضوعـات اصلـی ایـن تفاهم نامه می تـوان به تأمین 
فضای مناسـبت و مجهـز به امکانات و تجهیزات آموزشـی 
بـرای اجـرای آموزشـی حضـوری بـه میـزان ۱۰۶۴۰ نفـر 
سـاعت، اطاع رسـانی زمـان اجـرای دوره هـای آموزشـی 
مهارت هـای حضـوری )حقوقـی، مالـی مدیریتـی( تعـاون 
گـران، نظـارت مسـتمر بـر نحـوه اجـرای فراینـد آموزش 
دوره  پایـان  آزمـون  برگـزاری  متقاضیـان،  حضـوری 
به منظـور ارزشـیابی فراگیـران و صـدور گواهینامـه پایـان 
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دوره بـه فراگیـران، ارائـه گزارش اجـرای برنامـه منظم به 
پرونده هـای آموزشـی و ... اشـاره کـرد.

■■■

 

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و 

اداره کل میراث فرهنگی استان
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی، ۲۹ آبان: 
تفاهم نامـه همـکاری بیـن جهاددانشـگاهی اسـتان و اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی خراسـان 

جنوبـی بـه امضا رسـید.
ابراهیمی سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی 
ارتقـای  و  توسـعه  را  تفاهم نامـه  ایـن  انعقـاد  از  هـدف 
سـطح همکاری هـای بیـن میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی اسـتان و جهاددانشـگاهی در زمینه هـای 

علمـی، تحقیقاتـی، آموزشـی و فرهنگـی عنـوان کـرد.
مشـترک  همـکاری  زمینه هـای  برشـمردن  بـا  وی 
بـا توجـه بـه زمینه هـای مذکـور ادامـه داد: همـکاری و 
برقـراری روابـط متقابـل آموزشـی، پژوهشـی و فرهنگـی 
دو  تسـهیات  و  امکانـات  از  بیشـتر  بهـره وری  به منظـور 
طـرف در زمینه هـای موردنیـاز جامعه از جملـه مهم ترین 

محورهـای اصلـی ایـن تفاهم نامـه اسـت.
اضافـه  جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
توسـعه  و  تخصصـی  دانـش  ارتقـای  در  همـکاری  کـرد: 
پروژه هـای  اجـرای  طریـق  از  کارکنـان  مهارت هـای 
تحقیقاتـی، برگـزاری دوره هـای توانمندسـازی کارکنـان، 
همـکاری در ارتقـای هویـت ایرانـی – اسـامی جوانـان 
در قالـب اردوهـای ایـران مـرز پرگهـر، برگزاری مشـترک 
رویکـرد  بـا  تخصصـی  تورهـای  و  نشسـت  و  سـمینارها 
علمـی، آموزشـی و ترویجی، همـکاری در تولیـد محتوای 
علمـی، آموزشـی، فرهنگی و رسـانه ای، تدویـن و برگزاری 
دوره هـای آموزشـی کوتاه مـدت و بلندمـدت، همکاری در 
زمینـه تألیـف، تدویـن و انجام خدمات چاپ و نشـر کتاب 
و پـرورش و سـاماندهی کسـب وکارهای فناورانـه از جمله 

موضوعـات ایـن تفاهم نامـه همـکاری اسـت.
مجموعـه  دو  ایـن  همـکاری  از  همچنیـن  ابراهیمـی 
در زمینـه راه انـدازی مراکـز نـوآوری و شـکوفایی مرتبـط 
بـا صنایع دسـتی و گردشـگری، ایجـاد پایلـوت الگوهـای 
نویـن گردشـگری و همـکاری و ارائه مدل سـرمایه گذاری 
گردشـگری متناسـب بـا مزیت هـای نسـبی اسـتان خبـر 

داد.

 
■■■

 

جهاددانشگاهی البرز و اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان

در راسـتای همـکاری مشـترک و بـا هـدف اسـتفاده 
مطلـوب از ظرفیت هـا و توانایی هـای علمـی، پژوهشـی و 
آموزشـی، تفاهم نامـه همـکاری فی مابین جهاددانشـگاهی 
البـرز و اداره کل حفاظـت محیط زیسـت این اسـتان امضا 

. شد
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی البـرز، 30 آبـان: در ایـن 

رییـس  فیـروزی  احمدرضـا  امضـای  بـه  کـه  تفاهم نامـه 
جهاددانشـگاهی البـرز و مجیـد درگـی مدیـرکل حفاظت 
محیط زیسـت اسـتان رسـید، بـر بهره منـدی از ظرفیت ها 
فرهنگـی  و  پژوهشـی  آموزشـی،  علمـی،  توانایی هـای  و 

طرفیـن تاکیـد شـده اسـت.
انجـام پژوهش هـای مرتبط با مسـائل زیسـت محیطی، 
همـکاری در جهت فرهنگ سـازی و توسـعه سـواد محیط 
زیسـتی در بیـن مخاطبین اثرگـذار اجتماعـی و همکاری 
در سـاخت و تولیـد محتواهـای آمـوزش محیط زیسـت از 

جملـه زمینه هـای همـکاری در ایـن تفاهم نامه اسـت.
همچنیـن برگـزاری همایش هـای علمـی و فرهنگـی، 
نشسـت ها و اردوهـا و کارگاه هـای کاربـردی- آموزشـی، 
برگـزاری جشـنواره های علمـی، پژوهشـی و فرهنگـی در 
حوزه هـای مـورد توافـق، انجـام نیازسـنجی و نظرسـنجی 
در زمینه هـای مـورد نیـاز طرفیـن، همـکاری در تدوین و 
برگـزاری دوره های آموزشـی تخصصی در راسـتای ارتقای 
دانـش و توانایـی مخاطبیـن از دیگر موارد اشـاره شـده در 

اسـت. تفاهم نامه  ایـن 

■■■

پارک ملی علوم و فناوری های نرم و 
صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی و 

بنیاد علمی اکو
تفاهم نامـه  آبـان:   1۷ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
همـکاری بیـن پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و 
اکـو  علمـی  بنیـاد  و  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  صنایـع 
به منظـور مبـادالت علمـی و فنـاوری بـا ۱۰ کشـور عضـو 

اکـو منعقـد شـد.
انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری بیـن پـارک ملـی علـوم و 
فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی و بنیـاد علمـی اکـو 
بـا حضـور دکتـر  فنـاوری  و  علمـی  مبـادالت  به منظـور 
سـید کمیـل طیبـی رییس بنیـاد علمی اکو، دکتر حسـن 
تقـی زاده انصـاری مشـاوره امـور بین الملـل رییـس پارک 
و رییـس جامعـه گردشـگری الکترونیکـی ایـران، دکتـر 
محمدحسـین ایمانـی خوشـخو رییس پارک ملـی علوم و 
فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی و معاونـان و مدیران 

ایـن پـارک برگزار شـد.
دکتـر ابراهیـم نبیونی معـاون فناوری پـارک ملی علوم 
و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی در ابتـدای ایـن 
نشسـت ضمـن اشـاره بـه وجود 5۰ پـارک علـم و فناوری 
در کشـور کـه بخـش عمـده ای از آن هـا در دانشـگاه های 
اسـت، عنـوان کـرد: در حـال حاضـر  اسـتان ها مسـتقر 
پنـج پـارک تخصصـی از جملـه پـارک علـم و فنـاوری در 
حـوزه نفـت، پـارک علـم و فنـاوری در حـوزه کشـاورزی، 
پـارک ICT و پـارک فناوری هـای نرم و صنایـع فرهنگی 
در سـطح کشـور وجـود دارد کـه در میـان آن هـا پـارک 
فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگی تنها پارکی اسـت که 

به صـورت ملـی در سـطح کشـور فعالیـت می کنـد.
در ادامـه دکتـر محمدحسـین ایمانـی خوشـخو رییس 
پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی 
اظهـار کرد: پـارک ملی علـوم و فناوری های نـرم و صنایع 
فرهنگـی تنهـا پـارک ملـی در حـوزه صنایـع فرهنگـی 
اسـت کـه به عنـوان هـاب بین المللـی صنایـع فرهنگـی 
راسـتای  در  دلیـل  همیـن  بـه  می شـود،  شـناخته  نیـز 

عرصه هـای  در  حضـور  مجموعـه،  ایـن  سیاسـت های 
بین المللـی را در برنامـه کاری خـود قـرار داده ایـم.

وی خاطرنشـان کـرد: پارک ملـی علـوم و فناوری های 
نـرم و صنایـع فرهنگـی جایـی بـرای فعالیـت و مـراودات 
سـازمان ها و اصنـاف مختلـف اسـت، بنابرایـن می توانیـم 
بازویـی در حـوزه صنایـع فرهنگـی و فناوری هـای نـرم 

. شیم با
و  نـرم  فناوری هـای  و  علـوم  ملـی  پـارک  رییـس 
صنایـع فرهنگـی بـه برنامه هـای آینـده ایـن پارک اشـاره 
کـرد و گفـت: برگـزاری چهارمیـن کنفرانـس بین المللـی 
گردشـگری و معنویـت و برگـزاری سـومین جایـزه ملـی 
اکـو  بـرای کشـورهای  تعالـی گردشـگری کـه می توانـد 
جذابیـت داشـته باشـد، از برنامه های آینده ایـن مجموعه 

. ست ا
ایـن  انعقـاد  بـا  امیدواریـم  افـزود:  ایمانـی  دکتـر 
تفاهم نامـه و همکاری هـای مشـترک بتوانیـم محصـوالت 
فرهنگـی ایـران را بـا شناسـنامه فرهنگـی ایـران در ۱۰ 
کشـوری کـه زمینـه آشـنایی بـا ایـران را دارنـد، صـادر 

بگیریـم. ارتبـاط  و  کنیـم 
باید به دنبال صادرات فرهنگمان باشیم

در ادامـه دکتـر کمیـل طیبی رییـس بنیـاد علمی اکو 
در مـورد فعالیـت ایـن بنیـاد گفـت: بنیاد علمـی اکو یکی 
از سـه آژانـس تخصصـی همکاری های اقتصادی اکو اسـت 

کـه به صـورت بین دولتـی فعالیـت می کند.
دکتـر طیبـی در مـورد همـکاری مشـترک بیـن بنیاد 
علمـی اکـو بـا پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و 
صنایـع فرهنگـی گفت: دیدگاه ما این اسـت کـه به کمک 
پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی 
بـه  دسـت  و  برویـم  خصوصـی  شـرکت های  سـمت  بـه 
تجاری سـازی بزنیـم و بتوانیـم فرهنگمـان را صـادر کنیم.

امیدواریـم بتوانیـم در منطقـه اتفاقـات خوبـی را رقـم 
نیم بز

در ادامـه دکتـر حسـن تقـی زاده انصـاری مشـاور امور 
گردشـگری  جامعـه  رییـس  و  پـارک  رییـس  بین الملـل 
الکترونیکـی ایـران گفـت: بـا ظرفیت هایـی کـه در پـارک 
ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایع فرهنگـی و بنیاد 
بتوانیـم در منطقـه  امیدواریـم  اکـو وجـود دارد،  علمـی 

اتفاقـات خوبـی را رقـم بزنیـم.
رویدادهـای مشـترک می توانـد  برگـزاری  افـزود:  وی 
فرصـت خوبـی بـرای 5 هـزار عضو بنیـاد علمی اکو باشـد 
تـا از ظرفیت هـای مغفـول مانـده علـم و فناوری اسـتفاده 

. کنند
گفتنـی اسـت، ایـن تفاهم نامـه بـا موضوعاتـی چـون 
همـکاری مشـترک در حـوزه صنایـع خـاق و فرهنگـی-

انجـام مبـادالت علمـی در حوزه های تخصصـی- همکاری 
شـاپ،  ورک  جلسـات،  برگـزاری  در خصـوص  مشـترک 
کنفرانـس و سـایر فعالیت هـای علمـی بـا هـدف ارتقـای 
انجـام  حـوزه  در  مشـترک  طرفین-همـکاری  منافـع 
تحقیقـات و آمـوزش حـوزه تخصصـی صنایـع خـاق و 
فنـاوری  و  علـم  انتقـال  فرصت هـای  فرهنگی-بررسـی 
و نـوآوری میـان کشـورهای عضـو اکو-فراهـم نمـودن و 
تسـهیل مراکـز تخصصـی صنایـع خـاق و فرهنگـی در 
میـان کشـورهای عضـو اکـو -فراهـم نمـودن زمینه هـای 
تجاری سـازی محصـوالت خـاق و فرهنگـی منعقـد شـد.
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     آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانیدسا

کتاب

روابط عمومی جهاددانشگاهی۲۶ مهر 1۴01 ،  کتاب »میِل کلی« 
قلم  به  قدیم  و هیأت  ریاضیات  درباره  مقاله  مجموعه هفت 
آملی،  حسن زاده  عامه  آیت اهلل  مرحوم  فرهیخته  دانشمند 
روز سه شنبه 2۶ مهر با حضور دکتر جمال رحیمیان معاون 
فرهنگی  معاون  احمدوند  یاسر  جهاددانشگاهی،  فرهنگی 
علی اکبرزاده  حامد  دکتر  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
محمدحسین  و  جهاددانشگاهی  انتشارات  سازمان  رییس 
در  کشور،  دانشگاهیان  قرآنی  سازمان  رییس  حسنی 
خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا( در مراسمی رونمایی شد.

جهاددانشگاهی؛ سختکوش در 
نشر علم و فرهنگ و دانشگاه

عامه  مراسم  این  ابتدای  در  رحیمیان  جمال  دکتر 
حسن زاده آملی را یکی از نوادر روزگار و دانشمندان بزرگ 
و  خواند  علوم  مجموعه  و  فلسفه  عرفان،  ریاضیات،  عرصه 
تأکید کرد که باید نسل جوان را با آثار و شخصیت این عالم 

بزرگوار آشنا کرد.
اشاره  ضمن  ادامه  در  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 
این سازمان، عنوان کرد:  در  نشر  و  اهمیت بخش کتاب  به 
است  حوزه هایی  از  یکی  کتاب  عرصه  و  چاپ  و  نشر  حوزه 

کاری  برنامه  در  جد  به  تأسیس  بدو  از  جهاددانشگاهی  که 
خود داشته است. اگر پس از انقاب را بررسی کنیم مجموعه 
جهاددانشگاهی یکی از نهادها و استوانه های مهم عرصه چاپ 
از  یکی  تحقیق  به  و  است  دانشگاه  و  فرهنگ  و  علم  نشر  و 
عرصه های موفق جهاددانشگاهی بخش چاپ و نشر آن است.

مهم  مأموریت  به  اشاره  ضمن  رحیمیان  دکتر 
اضافه  انقاب،  پیروزی  اولیه  سال های  در  جهاددانشگاهی 
به  دانشگاه ها  بازگشایی  از  پس  اولیه  سال های  در  کرد: 
انقاب  انقاب فرهنگی )شورای عالی  حسب مصوبات ستاد 
فرهنگی( در تأمین منابع درسی دانشجویان و اساتید دانشگاه 
نشر  کنار  در  نهادها  اصلی ترین  از  یکی  جدید،  بازنگری  با 
دانشگاهی؛ جهاددانشگاهی بود و حقیقتاً خیلی از کتاب های 

مورد نیاز دانشجو فقط در جهاددانشگاهی یافت می شد.
سال های  در  جهاددانشگاهی  که  این  بر  تاکید  با  وی 
ابتدایی انقاب به خوبی وظیفه ای را که ستاد انقاب فرهنگی 
از او خواسته بود پشت سر گذاشت، افزود: بسیاری از اساتید 
بیشتر  بنده  که  انسانی  علوم  -به ویژه  مختلف  رشته های  در 
انقاب  از  بعد  که  جهاددانشگاهی  از  همیشه  دارم-  ارتباط 
دست دانشگاه ها، اساتید و دانشجویان را خالی نگذاشت و با 
یک حرکت جهادی توانست بخش مهمی از نیازهای علمی 

و نشر کتاب دانشگاه را تأمین کند؛ به نیکی یاد می کنند.

ورود  به  اشاره  ضمن  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 
دهه  در  و  مرور  به  ترویجی،  فضای  به  جهاددانشگاهی 
است  دهه  سه  به  قریب  کرد:  خاطرنشان  آن،  تأسیس  دوم 
دانشجویی،  سال  کتاب  حوزه های  در  جهاددانشگاهی  که 
پایان نامه سال دانشجویی، مسابقات کتابخوانی، جلسات نقد 
کارنامه  و  شده  حاضر  و  وارد  موارد  قبیل  این  و  مناظره  و 

درخشانی هم دارد.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر، به ویژه از زمان حضور 
دکتر اکبرزاده در سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، یکسری 
کارهای بدیع و جدیدی انجام شده که قابل تحسین است، 
هرچند که هنوز به این سطح راضی نیستیم و تا اوج فاصله 
این  جهاددانشگاهی  انتشارات  از  ما  انتظار  بنابراین  داریم؛ 
و  انجام  حال  در  ملِی  طرح های  بازبینی  عاوه بر  که  است 
نوآوری در آن ها، به فعالیت های جدیدی در حوزه نشر نوین، 
نسل  که  فضاهای جدیدی  و  کتاب صوتی  الکترونیک،  نشر 

جوان بیشتر با آن ارتباط دارد وارد شوند.
جهاددانشگاهی  که  این  بر  تاکید  ضمن  رحیمیان  دکتر 
مسیر تکامل را پشت سر می گذارد، تصریح کرد: انتظار داریم 
کارهای خوبی که سازمان انتشارات انجام داده، توسعه پیدا کند 

و امیدواریم در این مقطع هم نوآوری های خوبی داشته باشیم.
وی افزود: در همین راستا اخیراً چند جلد کتاب با عنوان 
نخبه  شخصیت های  و  شهدا  زندگی نامه  یا  شفاهی  تاریخ 
جهاددانشگاهی منتشر شده است. این گام مهم را انتشارات 
این  باید  و  است  تحسین  قابل  که  برداشته  جهاددانشگاهی 

منشورات فرهنگی دست به دست بچرخد.
تاکید  ضمن  ادامه  در  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 
جهاددانشگاهی،  علمی  شخصیت های  زندگی نامه  انتشار  بر 
اظهار کرد: سال قبل مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان 
باید ما آنقدر کوتاهی کرده باشیم که  گایه کردند که چرا 
از  بیشتر  را  فوتبال(  )بازیکن  رونالدو  مثًا  ما  دانش آموزان 
مرحوم کاظم آشتیانی )مؤسس رویان( بشناسند. خوشبختانه 
انتشارات جهاددانشگاهی از قبل در این زمینه اقدام کرده و 
کتاب »روایت یک رویش« را به عرصه چاپ رساند که االن 

به چاپ سوم رسیده است.
»میِل  کتاب  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  رحیمیان  دکتر 
کلی« عنوان کرد: این کتاب یکی از تولیدات خوب انتشارات 
و  فرهنگی  میراث  پاسداشت  راستای  در  جهاددانشگاهی، 
علمی و از وظایف جدیدی است که جهاددانشگاهی باید به 
آن بپردازد. درخواست از انتشارات جهاددانشگاهی این است 
که با تکیه بر نشریات و اسنادی که در اختیار جهاددانشگاهی 
است و می توان از دل این گنجینه ها چنین آثاری را بیرون 

کشید، این مسیر را ادامه دهند.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در بخش پایانی سخنان 
خود با اشاره به تعامل بین جهاددانشگاهی و وزارت فرهنگ 
از چهار  بیش  عنوان کرد: خوشبختانه در  اسامی،  ارشاد  و 
دهه فعالیت جهاددانشگاهی، همیشه بین جهاد و حوزه کتاب 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی یک رابطه صمیمانه، تعاملی، 
همگرا و هم افزا برقرار بوده است. در یک سال اخیر با حضور 
احمدوند در کسوت معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
روزبه روز  و  شده  گذشته  از  صمیمی تر  ارتباط  این  اسامی 
بیشتر  دانشگاهی  جامعه  به  هم افزایی  این  برکات  و  ثمرات 

می شود.

طی مراسمی؛

کتاب »میِل کلی« رونمایی شد

کتـاب »میِل کلـی« مجموعه هفت مقالـه دربـاره ریاضیات و هیأت قدیـم به قلم دانشـمند فرهیخته 
مرحـوم آیت اهلل عامه حسـن زاده آملی در مراسـمی از سـوی سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی 

رونمایی شـد.
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دکتر رحیمیان در پایان خطاب به احمدوند عنوان کرد: 
مهم  عرصه  این  از  و  حساب  جهاددانشگاهی  ظرفیت  روی 
بیشتر  تعامل  برای  است  جهاد  اختیار  در  که  دانشگاهی 
استفاده کنید. ما در حوزه نشر به حمایت وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامی نیاز داریم.

عامه آملی نمونه کامل 
یک دانشمند ایرانی است

یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی در این مراسم ضمن تأکید بر این که امروز نیاز داریم 
ارتباط و اتصال بیشتری با گذشته برقرار کنیم، عنوان کرد: 
شاید بزرگترین آسیبی که جامعه ما، به ویژه جامعه فرهنگی 
دچار آن است، انقطاع از گذشته و نشناختن میراث عظیمی 

تمدنی است که در اختیار دارد.
وی با اشاره به این که تاریخ دانش، علم و ادبیات ایران 
و  تکریم  افتخار،  شایسته  که  است  درخشان  و  پربار  آن قدر 
تعظیم است، اضافه کرد: هر ایرانی که بداند و بشناسد که در 
ادامه چه تاریخی است، حتماً به این گذشته افتخار می کند 

و ذره ذره این خاک و جای جای این وطن را قدر می داند.
اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  معاون 
که  سرزمینی  و  وطن  داشتن  دوست  از  بخشی  کرد:  تاکید 
در آن زندگی می کنیم، پیوستگی و وابستگی به این دارد که 
بدانیم این وطن چه ارزش و قدمتی دارد، در این خاک چه 
این سرزمین  از دانش در  قله هایی  بزرگانی زیسته اند و چه 
بزرگان  این  از  یکی  آملی  حسن زاده  عامه  برآورده اند.  سر 
است که اگر فردی مطالعه اندکی در زیست علمی، شخصی، 
اخاق، حتی روستای محل زندگی او و محبت و ارتباط او با 
خانواده و شاگردانش داشته باشد، ایشان را نمونه کامل یک 

دانشمند ایرانی خواهد یافت.
احمدوند با تاکید بر این که سرزمینی که هزاران دانشمند 
است،  احترام  شایسته  دارد،  آملی  حسن زاده  عامه  مانند 
افتخار  ایران زمین  زنان  و  مردان  ما  از  هرکدام  کرد:  اضافه 
می کنیم که در این وطن و این خاک به دنیا آمدیم و قدر و 
قیمت آن را با تمام وجود می دانیم. گاهی برخی رفتارها غیر 
از این احساس می شود که ناشی از ندانستن است؛ لذا باید 
از دانشمندان و بزرگان بیشتر بگوییم و بشناسانیم زیرا باعث 

رضایت و دوست داشتن وطن می شود.

احیای میراث ایرانی - اسامی
 از برنامه های نشر جهاد است

انتشـارات  سـازمان  رییـس  علی اکبـرزاده  حامـد  دکتـر 

جهاددانشـگاهی در این مراسـم ضمـن بیان روایتـی از تأثیر 
ریاضیـات در تعییـن قبلـه و تغییـر شیخ االسـام در زمـان 
شاه طهماسـب صفـوی عنوان کـرد: بحث ریاضیـات در قدیم 

مهـم و جریان سـاز بـوده اسـت.
ادامه ضمن  انتشارات جهاددانشگاهی در  رییس سازمان 
تاکید بر اهمیت شناخت بزرگان تاریخ کشور، گفت: احساس 
و  علمی  مواریث  شناخت  که  هست  و  بوده  این  همواره  ما 
تقویت  و  حفظ  در  زیادی  تأثیر  اسامی  و  ایرانی  فرهنگی 
هویت ایرانی- اسامی دارد؛ میراث سرشاری که ما مملو از 
آن هستیم. از دیگر سو، دیگران با میراث های جعلی و با تکیه 
بر شاعرانی چون نظامی و موالنا برای خود هویت می سازند. 
متأسفانه ما در این قضیه ضعیف عمل کرده ایم و نسبت به 

میراث علمی و فرهنگی خود غافل بوده ایم.
دکتر علی اکبرزاده با اعام اینکه حتی غربی ها به هویت 
فرهنگی غنی ایران اعتراف دارند، اضافه کرد: راسل در مقدمه 
»تاریخ فلسفه غرب« به چند نکته درباره ایرانی ها اشاره کرده 
و می گوید ایرانی ها در تاریخ نشان دادند اهل هجمه و تجاوز 
در  ادب هستند. همچنین  و  علم  و  فرهنگ  اهل  و  نیستند 
جایی اشاره می کند که مسلمان ها خیلی به درآمدن غرب از 

بربریت کمک کردند.
وی با تاکید بر این که در گذشته شاخه های مختلف علم 
در جهان اسام رواج داشته، اضافه کرد: تمام علوم در جهان 
اسام در بهترین و باکیفیت ترین شکل خود در جهان اسام 

و ایران دنبال می شده و عمده علما، ادبا، فاسفه، ریاضیدانان، 
مورخان و اطبا، ایرانی های مسلمان بودند که اثرگذاری آن ها 
در علوم به قدری است که آثار ارسطو از یونان ابتدا به ایران 
و جهان اسام آمده و از طریق و واسطه ابن سینا و ابن رشد 

به دست غربی ها رسیده است.
رییس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی ادامه داد: آنچه 
امروز غرب درباره ارسطو، افاطون، بطلمیوس و بسیاری دیگر 
از فاسفه و دانشمندان دارد، همه از طریق آثار ابن سینا، ابن 
رشد، فارابی و امثال این دانشمندان ایرانی و مسلمان به اروپا 
رسیده است. حتی در ادبیات هم به گفته استاد جال الدین 
کزازی، ایرانی ها قواعد ادبیات عرب را جمع آوری کردند اما ما 

متأسفانه نسبت به این بزرگان و مواریث غافل بودیم.
دکتر علی اکبرزاده با اشاره به این که متأخرین ما همچون 
عامه حسن زاده آملی هم از همین بزرگان بودند که متأسفانه 
خیلی از افراد جامعه حتی برخی افراد تحصیل کرده، ایشان، 

آثار و جایگاهی که در علم داشتند را نمی شناسند.
اثری که عامه حسن زاده آملی در حفظ  ادامه داد:  وی 
علوم قدیم داشت ناشناخته مانده بود و شاید برای خیلی ها 
جای تعجب داشته باشد که این عالم بزرگوار خیلی در فقه 
و مشتقات آن ورود نداشته بلکه بیشتر در حوزه ریاضیات و 
ادبیات تحصیل و ورود داشته است. لذا معرفی و نشر آثاری 
و  ایرانی  فرهنگ  به  را  جوانان  می تواند  کلی«  »میل  مانند 

اسامی عاقه مند کند و برای ما هویت بسازد.
ادامه ضمن  انتشارات جهاددانشگاهی در  رییس سازمان 
تأکید بر این که ما نه تنها درباره علوم قدیم خیلی کار نکردیم، 
در علوم جدید هم کار قابل توجهی انجام ندادیم، تأکید کرد: 
مثًا دستاوردهای جهاددانشگاهی به عنوان یکی از برندهای 
علمی انقاب اسامی، تشریح نشده است؛ لذا یکی از کارهایی 
که در سال های اخیر در انتشارات جهاددانشگاهی شروع شد، 
که  جهاددانشگاهی  علمی  شهدای  و  شخصیت ها  معرفی 
کارهای علمی و تکنولوژی در جنگ انجام داده اند را شروع 

کردیم که خوشبختانه اثرگذار هم بوده است.
بــه گــزارش ایکنــا، دکتــر علی اکبــرزاده در پایــان ضمــن 
ــی- ــی ایران ــراث فرهنگ ــای می ــه احی ــن ک ــر ای ــد ب تأکی

ــت  ــگاهی اس ــارات جهاددانش ــای انتش ــامی در برنامه ه اس
بــه ارائــه توضیحاتــی دربــاره ســاختار کتــاب »میــل کلــی« 
پرداخــت و گفــت: ایــن کتــاب عمدتــاً مربــوط بــه شــاخه ای 
از علــم ریاضیــات بــا عنــوان هیــات یــا نجــوم اســت و عاوه 
بــر مقدمــه عالمانــه خــود، شــامل هفــت مقالــه اســت کــه 
ــد  ــه دانشــگاه انقــاب منتشــر شــده بودن ــر در مجل پیش ت
ــرار  ــب ق ــار مخاط ــده و در اختی ــع آوری ش ــون جم و اکن

گرفتــه اســت.
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انتشار کتابچه الکترونیک سواد 
رسانه ای »تکنیک های عملیات 
روانی در حوزه رسانه و خبر« 

سـازمان  فرهنگـی  معاونـت   ،  1۴01 آبـان   30 روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی گیـان 
جهاددانشـگاهی گیـان، اولیـن شـماره از کتابچـه الکترونیک سـواد رسـانه ای )فصل 
پاییـز( را تحـت عنـوان "تکنیک هـای عملیـات روانی در حوزه رسـانه و خبر" منتشـر 

. د کر
در این کتابچه الکترونیک می خوانیم:

سـواد رسـانه ای، فـن و تکنیکـی اسـت کـه از طریـق آن قـادر می شـویم به عنـوان 
مخاطبـی فعـال و پویـا، با پیام های رسـانه ای مواجه شـویم و در برابـر آن، قدرت تمیز 

و توانایـی کنترل برنامه ریزی داشـته باشـیم.
کسـانی کـه مهـارت سـواد رسـانه ای خـود را توسـعه ندهنـد، گرفتـار جـزر و مـد 

پیام هـای رسـانه ای خواهنـد شـد.
امـروزه رسـانه های خبـری شـکل دهنده آراء و نظـرات مـردم و حتـی مسـئوالن و 

نخبـگان یـک کشـور و یکـی از ارکان قـدرت نرم هسـتند.
»تحلیـل« همـواره مبتنـی بـر خبر بـوده و بدون آن، فاقـد اعتبــار و غیرقابل تصور 
اسـت. تکنیک هـای عملیـات روانی در حوزه رسـانه و خبـر، قالب های ارائه هدفمنــد 
اطاعـات اسـت کـه با هدف گیری ضمیر ناخودآگاه، ذهــن مخاطــب را بــه مســیر 

دلخـواه سـردمداران یک رسـانه سـوق می دهد.

 

■□■

چاپ ۲0 جلد کتاب از آذر 
1۴00 در جهاددانشگاهی 

استان کرمان
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کرمـان0۷ آبـان 1۴01،دکتـر مهـدی بازمانـده از چـاپ 
بیسـت جلـد کتـاب از آذر ۱۴۰۰ لغایـت مهرمـاه ۱۴۰۱ توسـط سـازمان انتشـارات 

جهاددانشـگاهی اسـتان کرمـان خبـر داد.
انتشـارات  سـازمان  افـزود:  فـوق  مطلـب  ادامـه  در  بازمانـده  مهـدی  دکتـر 
جهاددانشـگاهی کرمـان عـاوه بـر ارائـه خدمات چـاپ کتاب، ایـن امـکان را دارد که 
از طریـق ارتبـاط بـا درگاه هـای فـروش الکترونیکـی کتـاب، 16book.ir و اجـرای 
برنامه هـای مجـازی جهت معرفی کتاب توسـط مولفان در سـایت سـازمان انتشـارات 

جهاددانشـگاهی کتاب هـای آن هـا را بـه فـروش برسـاند.
بررسـی  و  نقـد  برگـزاری سلسـله نشسـت های  در  تصریـح کـرد: همـکاری  وی 

دیگـر  از  الکترونیـک  نشـر  و  دیجیتـال  محتـوای  تولیـد  و  دانشـگاهی  کتاب هـای 
اقدامـات مهـم ایـن مجموعه به شـمار مـی رود و سـازمانی مرجع و مـورد اعتماد برای 
دانشـگاهیان و فرهیختـگان در زمینـه کتاب، کتاب خوانی و نشـر محسـوب می شـود.

رییـس جهاددانشـگاهی کرمـان بیـان کـرد: بـا توجـه بـه زمینه هـای مشـترک 
کاری بیـن جهاددانشـگاهی اسـتان کرمـان، دانشـگاه ها، مراکز آموزش عالـی، ادارات، 
سـازمان ها، مراکـز آموزشـی، علمـی و فرهنگـی، همچنیـن ارتبـاط خوبـی کـه بیـن 
سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی با مراکـز چاپ و فروش کتاب وجـود دارد، مولفان 
به راحتـی می تواننـد کتاب هـای موردنظـر خود را از طریق انتشـارات جهاددانشـگاهی 

بـا تخفیـف ویژه بـه چاپ رسـانند.
وی در ادامـه مطلـب فـوق افـزود: مولفـان می تواننـد بـا عقد قـرارداد با انتشـارات 
جهاددانشـگاهی اسـتان کرمـان کلیه امـور مربوط به اخـذ گواهـی داوری کتاب، اخذ 
شناسـه های فیپـا و شـابک، خدمـات طراحـی جلـد کتـاب، ویرایش، چـاپ و خدمات 

تحویـل کتـاب در محـل را دریافـت کنند.
دکتـر بازمانـده اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه ارتبـاط خـوب و نزدیکـی کـه مجموعه 
جهاددانشـگاهی بـا دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالی دارد بیشـتر کتاب هـای تألیفی 
و چـاپ شـده توسـط ایـن سـازمان بـا محوریـت کتـب علمـی و آموزشـی اسـت؛ اما 
کتاب هایـی در زمینه هـای فرهنگـی، اجتماعـی، علـوم انسـانی، داسـتانی و... نیـز در 

ایـن مجموعـه تألیـف و چـاپ می شـوند.

دکتـر بازمانـده، تولیـد محتـوا و چـاپ، توزیـع، فـروش و فرهنگ سـازی در زمینه 
کتاب و کتاب خوانی را از جمله اقدامات سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی برشـمرد 
و افـزود: خوشـبختانه انتشـارات جهاددانشـگاهی بخـش قابل توجهـی از متـون علمی 
مـورد نیـاز دانشـگاهیان را در تمامـی زمینه هـای علمـی تأمیـن می کنـد کـه چـاپ 
تعـداد زیـادی کتـاب بـا عناوین مختلـف از ابتـدا تاکنون نشـان از این امر مهـم دارد.

■□■

کتاب »آیا کارآفرینی مرده 
است؟« رونمایی شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۲1 مهـر، مراسـم رونمایـی از کتـاب »آیـا کارآفرینی 
مـرده اسـت؟« در سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.

مراسـم رونمایـی از کتـاب »آیـا کارآفرینـی مـرده اسـت؟« بـا حضور دکتـر جمال 
رحیمیـان، معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی، دکتـر غامحسـین حسـینی نیا، رییس 
سـازمان فنـی و حرفه ای کشـور، دکتـر حامد علی اکبرزاده، رییس سـازمان انتشـارات 
جهاددانشـگاهی دکتـر مرضیـه بختیـاری، عضـو هیئت علمی دانشـگاه آزاد اسـامی، 

سـمیه عربـی و محمدباقـر مجتبائی برگزار شـد.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی در ابتـدای ایـن نشسـت بـا تبریک فرا رسـیدن 
هفتـه وحـدت گفـت: مقدمـه هـر حرکـت و پیشـرفتی علـم اسـت و اگـر آدم علـم 
نداشـته باشـد، حرکتـش سـنجیده نخواهد بـود. در طول تاریـخ همواره اندیشـمندان 
تولیـد علـم کرده انـد و سـپس زمینه حرکت انسـان به سـمت پیشـرفت فراهم شـده 

ست. ا
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گام های مثبت جهاددانشگاهی در حوزه کارآفرینی
وی افـزود: کارآفرینـی چندیـن دهـه سـابقه دارد اما ادبیـات کارآفرینـی حدود دو 
دهـه اسـت وارد کشـور مـا شـده و جهاددانشـگاهی گام هـای خوبـی را در ایـن حوزه 
برداشـته اسـت. تولیـد علـم و ادبیـات در زمینه کارآفرینـی پراهمیت بوده لـذا یکی از 

اقدامـات جهاددانشـگاهی تولیـد ادبیـات در این زمینه اسـت.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکـه عنـوان ایـن کتـاب واقعـاً جذاب 
اسـت و طبیعتـاً محتـوای آن هـم می توانـد در عرصـه کارآفرینـی کشـور تأثیرگـذار 
باشـد، تأکیـد کـرد: ایـن کتـاب می توانـد بـرای دسـت اندرکاران آموزشـی و اجرایـی 

کشـور مفیـد بـوده و مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
از  بـه سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی، گفـت: بخشـی  رحیمیـان خطـاب 
کارهایـی کـه سـازمان دانشـجویان می توانـد انجام دهـد، در حـوزه کارآفرینی اسـت. 
ایـن سـازمان می توانـد از ظرفیـت سـه و نیـم میلیون نفر دانشـجو در این حـوزه بهره 

. ببرد
عنـوان  بـه  جهاددانشـگاهی  انتشـارات  سـازمان  رییـس  علی اکبـرزاده،  حامـد 
سـخنران دوم این نشسـت با بیان اینکه مجموعه سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی 
اولیـن ناشـر دانشـگاهی بعـد از انقـاب بـه همـراه مرکـز نشـر دانشـگاهی اسـت و به 
لحـاظ قدمـت در دوره بعـد از انقـاب رتبـه اول را دارنـد، گفـت: سـازمان انتشـارات 
جهاددانشـگاهی از یـک سـری ابعـاد و مختصات، بزرگ ترین ناشـر دانشـگاهی کشـور 
محسـوب می شـود و حدود ۱۱ هزار عنوان کتاب از سـوی این سـازمان منتشـر شـده 

و همچنیـن ۶۰۰ عنـوان کتـاب را در سـال به طـور متوسـط منتشـر می کنـد.
وی افـزود: ایـن سـازمان در حـوزه فعالیت هـای فرهنگی و ترویجی پنـج طرح ملی 
را در دسـتور کار قـرار داده و برنامه هـای رونمایـی و نقـد و بررسـی کتـاب جزئـی از 

برنامه هـای روتیـن این سـازمان محسـوب می شـوند.
چاپ متون علمی مرتبط با کارآفرینی در جهاددانشگاهی

رییس سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی بیان کـرد: بخش قابـل توجهی از متون 
علمـی کشـور را جهاددانشـگاهی منتشـر می کنـد و بخشـی از ایـن متـون مربـوط به 
کارآفرینـی اسـت. از سـوی دیگـر سـازمان هایی از قبیـل سـازمان قرآنی دانشـجویان 
کشـور، سـازمان انتشارات و سـازمان دانشـجویی جهاددانشـگاهی در حوزه کارآفرینی 
فعـال هسـتند کـه ایـن امر نشـان می دهـد جهاددانشـگاهی در ایـن حـوزه قدم هایی 

را برداشـته است.
از  یکـی  و  کشـور  حرفـه ای  و  فنـی  سـازمان  رییـس  حسـینی نیا،  غامحسـین 
مترجمـان کتـاب در ادامـه این نشسـت درباره اثر ترجمه شـده، گفت: نویسـنده کتاب 
در زمـره پنـج نویسـنده برتـر در حـوزه کارآفرینـی محسـوب می شـود و کتاب های او 
جـزء کتاب هـای مرجـع دانشـگاهی بـه شـمار مـی رود. بـه طور کلـی بحث هـای این 
کتـاب، رهیافـت جدیـدی را بـرای جامعـه مـا ایجـاد خواهـد کـرد و نـوع نـگاه ایـن 
کتـاب بـا سـایر کتاب هـا متفاوت اسـت. مثًا مـا می گوییم مشـکات در کشـور اجازه 
کارآفرینـی را نمی دهـد امـا نویسـنده کتاب طوری بـه قضایا ورود پیدا کـرده و آمارها 

را طـوری تجزیـه و تحلیـل کـرده کـه بـه سـؤاالت و مشـکات پاسـخ می دهد.
وی بـا بیـان اینکـه در جامعـه آمریـکا کارآفرینـان از نقـش و جایـگاه برخوردارند، 
افـزود: دولـت این کشـور نـگاه ویژه ای به کارآفرینـان دارد و از آنها به عنـوان پیامبران 
جدیـد نـام می بـرد و امـروز دولـت آمریـکا از اینکـه نـرخ کارآفرینـی در ایـن کشـور 
کاهـش پیـدا کـرده، احسـاس خطـر می کنـد، زیـرا می دانـد اگـر کارآفرینـی کاهـش 
پیـدا کنـد، سـرعت افـول آمریکا شـیب تندی پیـدا خواهد کـرد. همچنیـن در جامعه 

آمریـکا خرده مشـاغل دارای اهمیـت هسـتند.
نباید برای کارآفرینان چالش ایجاد کرد

بدانیـم کـه  بایـد  از کارآفرینـان، گفـت:  نحـوه حمایـت  مترجـم کتـاب دربـاره 

معافیت هـای مالیاتـی و از ایـن قبیـل امتیـازات می تواننـد مؤثـر باشـند امـا موضـوع 
مهـم ایـن اسـت که بـه کارآفرینـان اجـازه دهیم خودشـان مسیرشـان را پیـدا کنند، 

بـه کارشـان بپردازنـد و بهتـر اسـت برایشـان چالـش ایجـاد نکنیـم.
وی بـه ضـرورت ایجـاد مهارت افزایـی دانشـجویان اشـاره کـرد و گفـت کـه ایـن 
مهارت هـا می توانـد بـه دانشـجویان کمـک کنـد تـا موضوعـات را چندبعـدی ببینـد.

رییـس سـازمان فنـی و حرفـه ای کشـور دربـاره نحـوه تأمیـن مالـی شـرکت های 
دانش بنیـان، عنـوان کـرد: در کشـوری ماننـد آمریـکا یکـی از زمینه هـای تأمین مالی 
اسـتارت آپ ها خروجـی خـود همیـن استارت آپ هاسـت، در صورتـی که در کشـور ما 

همـه امیدهـا بـه بانک هاسـت امـا در آمریـکا این گونه نیسـت.
اهمیت میکرومشاغل در آمریکا

مرضیـه بختیـاری یکـی دیگر از مترجمـان کتاب »آیـا کارآفرینـی در آمریکا مرده 
اسـت؟« گفـت: بـرای آمریکایی ها بر خاف کشـورهای جهان سـوم، کارآفرینی بسـیار 
حائـز اهمیت اسـت. نویسـنده کتـاب بعد از مدتی متوجه شـد که رونـد کارآفرینی در 
آمریـکا کاهـش پیـدا کرده و احسـاس کرده بـود کـه کارآفرینی در حال مرگ اسـت؛ 
امـا در اصـل کارآفرینـی در حال مـرگ نبود بلکه نـوع آن تغییر کـرده و از کارفرمایی 
بـه سـمت خوداشـتغالی یا میکرو اشـتغال ها سـوق پیدا کـرده بود و به طـور کلی این 

کتـاب در ۱۶ فصـل مباحث خیلـی خوبی را مطرح کرده اسـت.
محمدباقـر مجتبائـی، یکـی دیگـر از حاضران این نشسـت با بیان اینکـه این کتاب 
می توانـد دوره ای بـرای آمـوزش دانـش کاربردی محسـوب شـود، گفت: حـدود چهار 
میلیـون بنگاهـی کـه در کشـور وجـود دارنـد، بیـش از ۹۰ درصـد آن هـا بنگاه هـای 
کوچـک هسـتند کـه ضـروری اسـت اهمیـت ایـن بنگاه هـای کوچـک جـدی گرفتـه 

شود.
وی بـا بیـان اینکـه برخـی از کارآفرینـان مـا فکـر می کنند بـا گذراندن یـک دوره 
MBA یـا DBA می تواننـد بازارشـناس شـوند، در صورتـی کـه اینهـا بایـد اصـول 
اولیـه کارآفرینـی و بازارشناسـی را فـرا گیرند، عنوان کرد: متأسـفانه بعضی از اسـاتید 

بازاریابـی هنـوز خودشـان صـادرات انجـام نداده انـد امـا ده هـا مقاله نوشـته اند.
بـه نقـل از ایکنـا، در پایـان از کتـاب »آیـا کارآفرینـی در آمریـکا مـرده اسـت؟« 

رونمایـی شـد.
پیرامـون  حقایقـی  اسـت؟  مـرده  کارآفرینـی  »آیـا  کتـاب  می شـود،  یـادآور 
اسـتارت آپ ها در آمریـکا« عنـوان اثری به قلم »اسـکات ای. شـین« اسـت که نسـخه 
فارسـی آن بـا ترجمـه غامحسـین حسـینی نیا، مرضیـه بختیـاری و سـمیه عربـی به 

همـت سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی راهـی بـازار نشـر می شـود.

 

■□■

رونمایی از 10 عنوان کتاب 
انتشارات جهاددانشگاهی اردبیل

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی اردبیـل،۲۴ آبان 1۴01  در سـومین روز هفته کتاب سـال 
۱۴۰۱ کـه بـا عنوان »کتاب، دانشـجو، پیشـرفت دانش بنیان« نام گذاری شـده اسـت، 
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۱۰ عنـوان کتـاب انتشـار یافته در جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیل شـامل ۴ عنوان در 
حـوزه فنـی مهندسـی، 2 عنوان در حـوزه علوم پایـه، ۳ عنوان در حوزه علوم انسـانی 

و یـک عنـوان در حـوزه علـوم کشـاورزی و منابع طبیعـی، در این واحد معرفی شـد.
در حـوزه فنـی مهندسـی از کتـاب پایتـون زبانـی بـرای همـه تألیف دکتـر الهامه 
میکاییلـی، کتـاب طراحـی داخلی ترجمـه دکتر مهناز طالبـی، کتاب تعامل انسـان و 
کامپیوتـر ترجمـه دکتـر مهـدی نصرتی و کتاب اینترنت اشـیا در مهندسـی پزشـکی 
ترجمـه دکتـر همایـون ابراهیمیـان، دکتـر شـیوا رزاق زاده، فرزانـه والی محمد شـاد 

دل، محمـد جمـال پور رونمایی شـد.
بهـروز  دکتـر  تألیـف  بین الملـل  بازاریابـی  کتـاب  از  انسـانی  علـوم  حـوزه  در 
اسـکندرپور، حامـد حسینی سـرقین، سـلیم پناهـی، کتاب آینـده مدیریـت در دنیای 
هـوش مصنوعـی ترجمـه دکتر صمد رحیمـی اقدم، دکتـر محمدرضا فیضی، سـکینه 
نوبختـی و کتـاب اصـول و راهکارهـای بهینـه هتلـداری و میهمان نـوازی تألیف دکتر 

کامبیـز نیکنـام رونمایـی بـه عمـل آمد.
در حـوزه علـوم پایـه نیـز از کتاب تکنیک های عملی و تسـت های بیوشـیمیایی در 
آزمایشـگاه تألیـف مهنـدس بهمـن کریمی و کتـاب بازیافـت کاغذ تألیـف دکتر بابک 
توکلـی، مهنـدس نوشـین عبـاد پور، دکتر مهـدی عالی پـور و از کتاب پیشـرفت های 
پاسـمای سـرد در صنعـت غـذا ترجمـه دکتـر علیرضا شـهاب لواسـانی و دکتر سـارا 

صانعـی در حـوزه علوم کشـاورزی و منابـع طبیعی رونمایـی گردید.
مجمـوع کتاب هـای چاپ شـده در انتشـارات جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیل ۱۹۳ 

عنـوان در گروه هـای علمـی مختلف بوده اسـت.

 

■□■

رونمایی از تازه های نشر 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

 روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی۲۶ آبـان 1۴01در مراسـمی بـا حضـور 
مسـئوالن جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی و نهـاد کتابخانه هـای عمومی اسـتان، از 

سـه کتـاب منتشـر شـده در سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی رونمایی شـد.
 مهـدی ابراهیمـی سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی، 25 آبـان ماه در 
مراسـم رونمایی از تازه ترین کتاب های چاپ شـده سـازمان انتشـارات جهاددانشگاهی 
اسـتان گفـت: اگـر بخواهیـم کشـوری توسـعه یافته داشـته باشـیم باید بـرای ارتقای 

فرهنـگ تـاش کنیـم و کتـاب و کتاب خوانـی در ارتقـای فرهنگ اثربخش اسـت.
ابراهیمـی با اشـاره بـه گسـتردگی خدمات جهاددانشـگاهی در حوزه هـای مختلف 
در سـطح اسـتان گفـت: جهاددانشـگاهی می توانـد به واسـطه خبرگزاری هـای ایسـنا 
و ایکنـا در ترویـج فرهنـگ کتـاب و کتاب خوانـی نقـش مؤثر و مهمی داشـته باشـد.

وی بـا تاکیـد بـر سـرمایه گذاری روی کـودکان بـرای ترویـج کتاب خوانـی بیـان 
کـرد: اولویـت سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی در چـاپ کتاب، 
معرفـی ظرفیت ها و پتانسـیل های اسـتان اسـت؛ کـه برای نمونـه با توجه بـه اهمیت 
گیاهـان دارویـی در اسـتان کتاب »دانش بومـی و کاربردهای درمانـی گیاهان دارویی 

خراسـان جنوبـی« به چاپ رسـیده اسـت.

سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا بیـان اینکـه ترویـج کتاب خوانی، 
شـاه کلیـد حـل بسـیاری از موضوعـات اسـت، تصریـح کـرد: اسـتفاده از فرهنـگ 
کتاب خوانـی، راهـکاری سـاده، عملیاتـی و مقـرون به صرفـه بـوده و تأثیر بسـزایی در 

نسـل آینـده خواهد داشـت.
 علـی ظهـوری، نماینـده اداره کل کتابخانه هـای عمومـی خراسـان جنوبـی نیز در 
ایـن مراسـم وجـه اشـتراک بیـن کتابخانه هـای عمومـی و جهاددانشـگاهی را انجـام 
فعالیت هـای فرهنگـی، تولیـد و نشـر علـم و بـرآورده کـردن نیازهـای اطاعاتـی و 

علمـی جامعـه عنـوان کرد.
وی بیـان کـرد: کتـاب و کتابخانـه مجموعـه ارزشـمندی را شـکل می دهـد کـه 
می توانـد در راه شـکوفایی و بالندگـی افـراد و جوامـع نقـش سـازنده ای ایفـا کنـد.

ظهـوری بـا بیـان اینکـه الزم اسـت بـرای اثرگـذاری فعالیت هـا، وارد حـوزه نقد با 
حضـور مولفـان و نویسـندگان شـویم کـه با همـکاری این دو نهـاد امکان پذیر اسـت، 

تصریـح کـرد: بایـد دانایـی وارد فرهنگ عامه شـود.
گفتنـی اسـت در ایـن مراسـم از سـه کتـاب »دانـش بومـی و کاربردهـای درمانی 
گیاهـان دارویـی خراسـان جنوبی«، »پرتـوی نو به معـادالت دیفرانسـیل معمولی« و 
»مبانی و کاربرد میکرواینورتر فتوولتائیک« که در سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی 

اسـتان منتشر شـده اسـت، رونمایی شد.

 

عنوان:  »کاربرد پژوهش 
عملیاتی پیشرفته در صنعت و 

خدمات«
مولفان:  دکتر محمدحسین 

درویش متولی - دکتر مجید معتمدی - دکتر 
احد نوروززاده

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 2۸۰

قیمت: 7۰۰۰۰۰ تومان
چکیده: تکنیک های مبتنی بر برنامه 

ریزی عددصحیح، برنامه ریزی چند هدفه، 
برنامه ریزی پویا، بهینه سازی استوار، تئوری 

صف، اصول شبیه سازی، تحلیل پوششی 
داده ها، نمونه هایی از تکنیک های پیشرفته 

در پژوهش عملیاتی به شمار می آیند که در حل بسیاری از مسائل و مشکات 
حوزه های صنعت، خدمات، اقتصاد، تجارت و غیره کاربرد دارند و در این کتاب 

به آن ها پرداخته شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان:  »نگرشی تحلیلی بر 
مدیریت فروش و مشتری مداری«

مولفان:  دکتر سیدفتح اهلل امیری عقدایی 
و دکتر مجید فروزان

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: 2۰۱
قیمت: ۸5 هزار تومان

www. روش تهیه: مراجعه به سایت
16Book.ir

چکیده: این کتاب به معرفی، تحلیل 
و ارائه تصویری اجمالی و کامل از رفتار و 
عملکرد مشتریان و فروشندگان در جهان 

پرداخته است.
فرستنده: روابط عمومی صنعتی اصفهان
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عنوان:  »بیومکانیک و حرکت 
شناسی مفهومی«

مولفان:  دکتر علی فتاحی - مرتضی 
منصوری - بهشاد پنجه زاده

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری

تعداد صفحه: ۴22
روش تهیه: تماس با شماره ۳2۳2۰۳2۳ 

یا ۳2۳2۰۰7۰
چکیده: کتاب حاضر مشتمل بر بیست 

فصل با تاکید بر تعامل حرکت شناسی 
با سایر علوم مربوطه همانند آناتومی و 
بیومکانیک می تواند منبع مفیدی برای 

پژوهشگران و دانش آموزندگان رشته های 
مختلف باشد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان:   »۵0 سال گرافیک ایران«
مولفان:   پریسا رشیدی و مینا احمدی

انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی
تعداد صفحه: ۴7۸

قیمت: تک رنگی 2۹۰ هزار تومان و 
رنگی ۶۹۰ هزار تومان

چکیده: با توجه به گستردگی حوزه های 
مرتبط با موضوع مورد مطالعه، برای طبقه 

بندی داده های گاه نگار گرافیک ایران 
سه چارچوب موضوعی کلی "رویدادهای 
گرافیک"، "رویدادهای فرهنگ و هنر" و 

"رویدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فناوری" در نظر گرفته شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 
استان مرکزی

عنوان:   »آموزش مهارت های 
ارتباطی«

مولفان:  دکتر پریناز بنی سی - پرنیان 
فرهادی افشار

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری

تعداد صفحه: 2۸۶
روش تهیه: تماس با شماره ۳2۳2۰۳2۳ 

یا ۳2۳2۰۰7۰
چکیده: در کتاب حاضر به بررسی و 

آموزش مهارت های ارتباطی در جنبه های 
مختلف زندگی در طی نُه فصل پرداخته شده 
و امید است بتوان با ارائه این مطالب تحولی 
هرچند کوچک در زندگی خوانندگان ایجاد 

نموده و تاحدی دین خود را به عنوان روان شناس به جامعه ادا نمائیم.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان:   »جایگاه آموزش های 
عالی علمی ـ کاربردی در نظام آموزش 

عالی کشور«
مولف:  دکتر محمدعلی گودرزی

انتشارات: سازمان انتشارات 
جهاددانشگاهی و موسسه آموزش علمی ـ 

کاربردی جهاددانشگاهی
چکیده: این کتاب پژوهشی کیفی مبتنی 

بر مصاحبه با 2۰ نفر از صاحب نظران و 
خبرگان است که با بهره مندی از نظرات 

کارشناسان و صاحب نظران، نگاهی به 
عملکرد گذشته و فعالیت های انجام شده 
در حوزه آموزش عالی علمی ـ کاربردی 

می اندازد تا با تقویت نقاط قوت و استفاده 
بهینه از فرصت های ایجادشده، گام های مؤثری در تقلیل نقاط ضعف و 

تهدیدهای احتمالی برداشته شود.
فرستنده: روابط عمومی موسسه آموزش علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی

عنوان:   »فون بند پایان استان 
چهارمحال و بختیاری«

مولف: دکتر الهام ریاحی
انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 

بختیاری
تعداد صفحه: ۳۱2

روش تهیه: تماس با شماره ۳2۳2۰۳2۳ 
یا ۳2۳2۰۰7۰

چکیده: در این کتاب تنوع زیستی 
گونه های ثبت شده قبلی، اطاعات زیستگاه 

و پراکنش آنها در استان و در مورد برخی از 
گونهها که اطاعات ثبت شده وجود داشت، 

میزبان یا شکار هر گونه در استان چهارمحال 
و بختیاری و همچنین پراکنش گونه ها در 

سایر استان ها ارائه شده است.
فرستنده: روابط عمومی

عنوان:   »نسل جدید رهبری در 
حوزه ایمنی«

مولفان:   ابوالقاسم خوارزمی و محمد 
یزدان

انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی
تعداد صفحه: ۱2۰ صفحه

قیمت: ۸۰ هزار تومان
چکیده: این کتاب مشتمل بر ۱۰ فصل 

است که در فصل اول به بیان اهمیت اعتماد 
در رهبری اشاره دارد و سطوح چهارگانه 

فرهنگ ایمنی مدیران در محیط کار را مورد 
نقد و بررسی قرار داده است و به اهمیت 

ایجاد حس اعتماد توسط مدیران برای 
پرسنل اشاره دارد

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی
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عنوان:   »پایتون، زبانی برای همه«
مولف:   دکتر الهامه میکاییلی

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 2۴۰

قیمت: ۸۰ هزار تومان
روش تهیه: تماس با یا مراجعه به سایت 

یا آدرس
چکیده: کتاب حاضر با رویکردی به حوزه 

علوم فنی مهندسی به ویژه مهندسی برق، 
کامپیوتر و مخابرات شیمی برای شبیه سازی 

پدیده های مهندسی منتشر شد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

اردبیل

عنوان:   »ناباروری مردان به زبان 
ساده: مفاهیم پایه، تشخیص و راهنمای 

بالینی«
مولفان:  دکتر حسین واثقی دودران، 
مرضیه عطشان، زهرا روستائی، علیرضا 

محبی، حانیه یوسف زاده
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: ۴2۴
قیمت: ۱۰۰ هزار تومان

چکیده: هدف اصلی کتاب »ناباروری 
مردان به زبان ساده« این است تا مردان 

شناخت بهتری از سامت باروری خود 
داشته باشند و پاسخ "چرا؟" های خود 

را بیایند ضمن اینکه در این کتاب تاش 
شده با استفاده از بیان ساده اما دقیق، مفاهیم تخصصی پزشکی تولید مثل 
و اصطاحات ناباروری برای افرادی که با این موضوع درگیر هستند توضیح 

داده شود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان: »کامپوزیت ها و 
سرامیک های سیمانی تقویت شده با 

الیاف کوتاه«
 مترجمان: ابوالقاسم خوارزمی و سید 

حمید کالی
 انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی

 تعداد صفحه: ۱۸۶
 قیمت: ۱۰۰ هزار تومان

 چکیده: این کتاب مشتمل بر ۹ فصل 
است و در فصل اول به بررسی الگوهای ترک 
در نمونه های بتن تقویت شده با الیاف تحت 

آزمون های استاتیکی و خستگی پرداخته 
می شود.

 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 
استان مرکزی

عنوان: »روان شناسی رشد و 
پرورش )دانش و کاربست تولد تا پیری«

 مولفان: دکتر جواد عینی پور - دکتر 
ابوطالب سعادتی شامیر

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری

تعداد صفحه: ۳۳۸
روش تهیه: تماس با ۳2۳2۰۳2۳ یا 

۳2۳2۰۰7۰
چکیده: در این کتاب به موضوعاتی همچون 

تحول جسمانی، تحول شناختی، تحول 
اجتماعی- عاطفی، تحول اخاقی و مباحث 

اساسی تحول نظیر هوش، تفاوت های فردی، 
یادگیری، مباحث نظری- عملی و کلیه 

نکات کابردی و مفید مربوط به رشد و پرورش در حوزه های مختلف جسمانی، 
شناختی، اجتماعی- عاطفی و اخاقی در سنین مختلف پرداخته شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »تحقیق در عملیات 
فراوری مواد معدنی )1(«

 مولف: دکتر مهدی بازمانده
 انتشارات: جهاددانشگاهی کرمان

 چکیده: کتاب حاضر با موضوع بکار 
بستن روش های تحلیلی توسعه یافته 

برای کمک به تصمیم گیری بهتر و 
تحقیق در عملیات با استفاده از روش هایی 

نظیر مدلسازی ریاضی، توسط انتشارات 
جهاددانشگاهی کرمان به چاپ رسید.

 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 
کرمان

عنوان: »جرم و سیاست گذاری 
اجتماعی«

 مترجم:  ندا موسوی
انتشارات: پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
تعداد صفحه: ۱75

قیمت: 7۰ هزار تومان
چکیده: این کتاب رابطه بین 

سیاست گذاری اجتماعی و مدیریت جرم را از 
طریق بررسی روندهای فعلی و تعیین سهم و 
نقش ابتکارات سیاست اجتماعی در ایجاد و 

ریشه کن کردن جرم را مطالعه می کند.
فرستنده: روابط عمومی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
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عنوان: »طراحی داخلی«
 مترجم: مهناز طالبی

 انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
 تعداد صفحه: 272

 قیمت: ۸۰ هزار تومان
 چکیده: کتاب حاضر با رویکردی به 

حوزه علوم هنر به ویژه معماری و طراحی 
داخلی را منتشر کرد.

 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 
اردبیل

عنوان: »تحلیل، مدل سازی و 
داده ورزی سیاست گذاری ابزارهای 

نوآورانه برای حل مسائل پیچیده 
اجتماعی«

 مترجم: سید محمد مطلبی
 انتشارات: پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
 تعداد صفحه: ۳5۱

 قیمت: ۱۴۰ هزار تومان
 روش تهیه: تماس با یا مراجعه به سایت 

یا آدرس
 چکیده: در این کتاب، نـگاه جامعی بـه 
امکان کاربرد ترکیب نوینی از فناوری، داده 
و روش ها در کمک بـه پژوهشگران، تصمیم 

گیران و متخصصان ارائه می شود که در تاش برای رفع دغدغه های قدیمـی و 
نوظهور سیاستگذاری بـه کمک می آیند.

 فرستنده: روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 
جهاددانشگاهی عنوان: »مجموعه واژگان و 

اصطاحات جامع زبان تخصصی صنایع 
غذایی«

 مؤلف یا مولفان: دکتر علیرضا شهاب 
لواسانی - فرزاد زارع مهرجردی

 انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
 تعداد صفحه: ۶۴۰

 قیمت: ۸۰ هزار تومان
 چکیده: در نگارش این کتاب سعی شده 
است از واژگان و اصطاحات کامًا تخصصی 
متداول در هر فناوری مرتبط با صنعت غذا 

استفاده شده و با بیانی ساده و قابل فهم هر 
واژه و اصطاحی توضیح داده شود تا برای 
طیف های مختلف عاقه مند و متخصصان 
رشته صنایع غذایی قابل بهره برداری باشد، بنابراین این مجموعه می تواند 

ارتباط علم با صنعت را که نیاز اساسی کشور است نیز استحکام بخشد.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان: »برنامه ریزی گردشگری 
)مفاهیم، رویکردها و تکنیک ها(«

 مولفان:  دکتر مهرداد صادقی ده چشمه 
- ملیحه السادات سلطانی

 انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال 
و بختیاری

 تعداد صفحه: ۳۰۴
 روش تهیه: تماس با شماره ۳2۳2۰۳2۳ 

یا ۳2۳2۰۰7۰
 چکیده: شیوه اساسی برنامه ریزی 

گردشگری که در این کتاب تشریح شده از 
مفاهیم اصلی و رویکردهای عام متداول در 

برنامه ریزی است که با ویژگی های خاص 
نظام گردشگری تطبیق دارد.

 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »سنجش و رصد وضعیت 
اجتماعی؛ نظریه ها، پژوهش ها و 

تجارب«
 مولف: امیر ملکی

انتشارات: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی جهاددانشگاهی

تعداد صفحه: 25۴
قیمت: ۹5 هزار تومان

چکیده: کتاب حاضر ضمن بررسی تاریخچه 
سنجش شاخص های وضعیت اجتماعی 

در جهان و مرور تجارب بین المللی در این 
حوزه، به نقد و بررسی گزارش های وضعیت 

اجتماعی در ایران می پردازد.
فرستنده: روابط عمومی پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

عنوان: »کشوری به نام زندان؛ 
حبس انبوه و آفرینش ملتی جدید در 

آمریکا«
 مترجم: الهام شوشتری زاده

 انتشارات: پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

 تعداد صفحه: 2۳7
 قیمت: ۱22 هزار تومان

 چکیده: این کتاب برای رهبران عدالت 
کیفری و نظام بازپروری، سیاست گذاران 
و اصاح گران و جامعه دانشگاهی نوشته 

شده است.
 فرستنده: روابط عمومی پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
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عنوان: »روان شناسی تیمی در 
ورزش )تئوری و تمرین(«

 مترجم: دکتر کیوان مانوروزی، دکتر 
نگار آرازشی

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری

تعداد صفحه: 272
روش تهیه: تماس با شماره ۳2۳2۰۳2۳ 

یا ۳2۳2۰۰7۰
چکیده: این کتاب با کمک مطالعات 

عینی در زمینه های ورزشی، مثال ها و 
ابزارهای کاربردی که در هر بخش شرح 

داده شده است، پلی میان مباحث تئوری 
و تمرینات عملی برقرار می کند. همچنین 

تمامی مسائل مربوط به ورزش های تیمی را در بر می گیرد و مدارک محکمه 
پسندی در خصوص چگونگی باال بردن سطح کیفی تیم های ورزشی ارائه 

می دهد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »کلید فرار از فقر؛ آموزش 
کودکان محروم در سازمان همکاری 

اسامی«
 مترجم: میترا دانشور

انتشارات: پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

تعداد صفحه: ۴۳۶
قیمت: ۱۶5 هزار تومان

چکیده: کتاب حاضر گزارشی درباره 
موضوع دسترسی به آموزش برابر برای 

کودکان محروم در کشورهای عضو سازمان 
همکاری اسامی ارائه می دهد.

فرستنده: روابط عمومی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

عنوان: »کاربرد آزمون های 
روان شناختی در روان شناسی ورزشی«

 مولفان: دکتر راضیه اعتصامی پور - دکتر 
برزو امیرپور

 انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال 
و بختیاری

 تعداد صفحه: ۳7۴
 روش تهیه: تماس با شماره ۳2۳2۰۳2۳ 

یا ۳2۳2۰۰7۰
 چکیده: کتاب حاضر نه تنها دارای 
آزمون هایی مرتبط با رفتار ورزشکاران 

قبل، حین و بعد از مسابقات و تمرین های 
ورزشی است، بلکه برای مربیان، کیفیت 

مدیریت مدیران در مجموعه های ورزشی و 
پژوهشگران حوزه روانشناسی ورزشی نیز آزمون هایی را تدارک دیده است که 
درمجموع به بهینه سازی عملکرد متصدیان مجموعه ورزش و حصول اهداف 

طراحی شده آنان می تواند کمک کند.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »روش های کاربردی نوین 
در ویندوز«

 انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی
تعداد صفحه: 2۴۸

 چکیده: در کتاب فوق در قالب ۸ 
فصل درباره ویندوز ۱۰ و ۱۱ مرورگرها، 

سیستم عامل اندروید، اینترنت G 5 و 
ویژگی های آن و چگونگی استفاده از آن، 

ایمیل و جیمیل و اینکه چطور قربانی 
ایمیل حاوی تصاویر آلوده نشویم، فضاهای 

 ،One Drive ذخیره سازی ابری مانند
بدافزار، کاهبرداری و ویروس و قابلیت و 
روش استفاده از چند اپلیکیشن صحبت 

شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

عنوان: »آسیب شناسی نظام تقسیمات کشوری ایران در سطح نواحی روستایی«
 مؤلف یا مولفان: وحید ریاحی - حسن افراخته - شمسی صالح پور

 انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
 تعداد صفحه: 2۹7

 قیمت: 55 هزار تومان
 روش تهیه: تماس با با شماره تلفن ۳۴5۰5۱5۱-۰2۶ و ۰2۱-775۰۳۸2۴

 چکیده: این کتاب شامل ۶ فصل »دیدگاه ها و نظریه های تقسیمات سرزمینی«، »تجارب جهانی تقسیمات کشوری در سطح محلی«، 
»روند تحوالت تقسیمات کشوری ایران در سطح محلی«، »طبقه بندی سکونتگاه های روستایی شهرستان ارومیه بر اساس مؤلفه های 

جغرافیایی«، »آسیب شناسی جایگاه روستا در نظام تقسیمات کشوری« و »عوامل مؤثر بر آسیب ها و ناکارآمدی تقسیمات کشوری در سطح 
نواحی روستایی« است.

 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز
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عنوان: »همبستگی تصاویر برای 
شکل، حرکت و اندازه گیری تغییر 

شکل ها«
 مترجمان: سید حمید کالی – ابوالقاسم 

خوارزمی
انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی

تعداد صفحه: ۴۱۱
قیمت: ۱۰۰ هزار تومان

چکیده: حوزه کار این کتاب شامل بیان 
جنبه هایی از اندازه گیری شکل و تغییر شکل 

به صورت غیر تماسی با استفاده از تصاویر 
یک جسم با تأکید ویژه بر بینایی رایانه ای و 

تصویربرداری حجمی است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

استان مرکزی

عنوان: »رهیافت عقل و فطرت در 
اسام ایرانیان«

 مولفان: علی طاهری دهنوی، دکتر سید 
مجتبی جالی

 انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال 
و بختیاری

 تعداد صفحه: 22۶
 روش تهیه: تماس با شماره ۳2۳2۰۳2۳ 

یا ۳2۳2۰۰7۰
 چکیده: تبیین و شفاف سازی چگونگی 

ورود اسام و گسترش آموزه های آن در ایران 
که سبب رفع ابهام، دوبینی و حل شبهات 

و سؤاالت فراوان شده است همچنین سبب 
استحکام مبانی عقیدتی پذیرش دین اسام 
و گسترش آموزه های ناب اسام در ایران و میان مسلمانان می شود. عاوه بر 
این رد نظرات مبنی بر اجباری بودن پذیرش دین اسام توسط ایرانیان حائز 

اهمیت است.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری




