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فرازی از وصیت نامه ی 
دانشجوی شهید رضا رنجبران

عزیزان، آنچه که باید همیشه مدنظر قرار گیرد این است که در 
تمامی اوقات چه آنگاه که در رفاه کامل هستیم و چه آنگاه که 
در سختی بسر می بریم هدف را فراموش نکنیم که تمامی اعمال 
و کردارمان برای خدا باشد و بخصوص در این شرایط، درس 

خواندنمان باید برای خدا باشد و این امری است بسیار مشکل اما 
شدنی و برای رسیدن به آن باید جهاد اکبر نمود. شما ای دانشجوی 
عزیز آن زمان که بر هوای نفس غلبه نمودی و مهندس و دکتر شدن، 
پست و مقام، مال و ثروت و ... برای تو هدف نگردید و همه و همه را 
وسیله  ای برای بیشتر خدمت کردن و انسان شدن و کمال مطلوب 
رسیدن دانستی به تحصیل خویش با جدیت ادامه بده که جامعه 

محتاج انسان هایی چون تو می  باشد و اگر خودت را اینگونه نیافتی و 
هنوز این مسائل برای تو حل نشده، نیاز به تالش بسیار و مبارزه  ای 

خستگی ناپذیر با هوای نفس داری تا انسانی وارسته گردی، تا اینکه 
خدای ناکرده پایمال کننده خون شهدای عزیزمان نباشی.



گزیده ای از بیانات
 رهبر معظم انقالب اسالمی 

در دیدار دانش آموزان و دانشجویان
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 و یکی از شــرایط دیگر را هم به شــما جوان ها عرض می کنم؛ 
خوب درس بخوانید، خوب کار بکنید. علــم و علم آموزی یکی 
از اساسی ترین ابزارها و وسیله ها اســت، برای ]کسب[ قدرت 
مواجهه ی با دشمنی ها و با طوفان ها و با امواج سخت و مانند 
این ها. جوان های خوِب ما درس بخوانند، علم آموزی کنند. 
آن هایی که نخبه هستند، برای کشورشان کار کنند، در 
خدمت دشمن قرار نگیرند؛ درس خواندن بشود یک 
ارزش واال. استعداد جوان های ما بحمداهلل استعداد 
خوبی است و اگر چنانچه خوب درس بخوانند و کار 
بکنند، بالشک سطح علم در کشور باال خواهد آمد. 
خود اینکه سطح علم در کشور باال بیاید، استحکام 
می بخشد به بنیه ی داخلی مّلت ایران؛ مستحکم 
می شــود. به برکت علم، انســان می تواند به 
آرزوهای بزرگ دست پیدا کند. ان شاءاهلل این 

را هم توّجه داشته باشید.
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گـــــزارش

ــعه  ــوی توس ــازی الگ ــعه ای پیاده س ــی - توس ــرارداد پژوهش ق
و  فرصت هــا  و  مزیت هــا  شناســایی  و  خانگــی  مشــاغل 
تفاهم نامــه ي  همــکاری مشــترک بیــن جهاددانشــگاهی و وزارت 

ــيد.  ــا رس ــه امض ــاه ب ــی 11 مهرم ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در راستای پیاده سازی الگوی توسعه 
مشاغل خانگی، قرارداد و تفاهم نامه ای بین دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی امضا شد.
با توجه به تصویب الگوی توسعه مشــاغل خانگی در ستاد ساماندهی و حمایت 
از مشــاغل خانگی و اهمیت و ضرورت پیاده سازی آن مقرر گردید الگوی فوق با 
بهره گیری از ظرفیت های جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد تسهیل گر در فاز 
اول در هشت استان خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری، کردستان، لرستان، 
خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و کرمانشاه برای 20 هزار نفر 

به اجرا درآید.
از موضوعات تفاهم نامه ي   فوق می توان به بهره منــدی بهینه از ظرفیت های 
علمی، مدیریتــی، تخصصــی و کاربردی جهاددانشــگاهی در 
پیاده سازی برنامه ها و طرح های وزارت کار، هم افزایی در اجرای 
برنامه ها و طرح های توسعه اشــتغال و کارآفرینی و همکاری در 

زمینه های آموزشی، پژوهشــی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اطالع رسانی، 
مشاوره شغلی و کارآفرینی اشاره کرد.

دکتر ربیعی :
نیازمند ســبک کار جهاددانشــگاهی برای توسعه 

اشتغال هستیم

جهاددانشگاهی، 
نهاد واسط اشتغال در کشور شد

گزارش

   4
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دکتر ربيعي با بیان این که بزرگ ترین مســأله دولت اشتغال است، 
اظهار کرد: اولین قدم در مسیر اشتغالزایی ایجاد فرصت های شغلی و 
آماده سازی افراد برای تبدیل این فرصت ها به شغل است. در واقع از 
هر ظرفیتی حتی ظرفیت های نهفته برای ایجاد فرصت های شغلی 

باید استفاده کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به عنوان مثال در برنامه ای که در 
حوزه آی سی تی تدوین کردیم طی دو سال توانستیم 320 هزار شغل را 
فرصت یابی کنیم و با متغیر هایی این فرصت ها را به شغل تبدیل کنیم. 

گام بعدی ما در این حوزه بخش گردشگری است.
وی در ادامه گفت: طی 18 ماه گذشته از فرصت یابی های جدید شغلی 
نتیجه خوبی گرفتیم و مدعی هستیم که سیاست  اشتغال را در دولت 

یازدهم و دوازدهم در دستور کار قرار داده ایم.
دکتر ربيعي بــا بیان اینکــه تفاهم نامه با جهاددانشــگاهی به جهت 
ویژگی های مثبت این نهاد به امضا رســید، افزود: جهاددانشگاهی به 
سبک جهادی فعالیت می کند و ظرفیت خوبی در سراسر کشور دارد 
و با توجه به تجربه های موفقی که در گذشته داشته می تواند به عنوان 
نهاد واسط اشتغال گام های خوبی در این راستا بردارد. اين نهاد ذیل این 
تفاهم نامه به راهنمایی، مشاوره و ارزیابی متقاضیان و ارایه آموزش های 
فنی و حرفه ای می پردازد و فعالیت های پشتیبانی شبکه ای را در دستور 

کار قرار خواهد داد.
 وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تصریح کرد: همکاری با جهاددانشگاهی 
الگویی جدید در حوزه اشتغال اســت که به طور قطع تجربه موفقی 
خواهد بود، زیرا این نهاد ظرفیت و توانمندی باالیی در اشتعال فراگیر 

دارد و انتظار کمک از این نهاد داریم.
وي افزود: به سبک کار جهاددانشگاهی برای توسعه اشتغال نیازمندیم 
و امروز با انعقاد قرارداد و تفاهم نامه، جهاددانشگاهی نهاد واسط اشتغال 

در کشور می شود.
دکتر ربیعی با اشاره به این که کشــور همواره سیاست تولید و رشد را 
مد نظر داشته است، افزود: همواره اشتغال ذیل سیاست  رشد و تولید 
تعریف می شد در حالی که سیاست اشتغال مسیر های متفاوتی را طی 
می کند و می تواند منجر به رشد و تولید شود. اما سیاست تولید و رشد 

الزاما نمی تواند منجر به اشتغالزایی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مســیر های مختلف اشــتغالزایی 
اشاره کرد و گفت: اشتغالزایی از طریق دســتیابی به رشد کالسیک، 
برنامه های مربوط به اشتغال فراگیر و اشتغال خانگی از جمله مسیرهای 

مختلف این حوزه هستند.
وی اظهار کرد: اشتغال خانگی کم اهمیت و کاذب نیست. متاسفانه ما 
دچار عدم درک درست از تعاریف هستیم. به عنوان مثال اگر اشتغال 
خانگی را بــا فضای مجازی متصــل کنیم مفهوم اشــتغال در حوزه 

آی سی تی بعد جدیدی می گیرد.
دکتر ربیعی با بیان اینکه دسته ای از شــغل های قدیمی و جدید را در 
حوزه مشاغل خانگی می توانیم دنبال کنیم، گفت: امروز مسأله اصلی 
ما رسمی و پایدار کردن مشاغل خانگی است. به زودی نیز نوعی از بیمه 
تامین اجتماعی ارزان قیمت رونمایی خواهیم کرد تا بتوانیم از این طریق 

گام بزرگی به سمت رسمی کردن مشاغل برداریم .
وی ادامه داد: در فاز نخســت این طرح طی نیمه دوم امسال در هشت 
استان آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان 

رضوی، خراسان شــمالی، کردستان، کرمانشــاه و لرستان طرح اجرا 
خواهد شد که 800 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای این طرح در 

نظر گرفته ایم.
دکتر ربیعی در ادامه با بیان اینکه 2 میلیون 300 هزار نفر طی پنج سال 
اخیر متقاضی مشــاغل خانگی بوده اند، گفت: برای یک میلیون 360 
هزار متقاضی مجوز صادر و به 600 هزار نفر، 2 هزار 400 میلیارد تومان 
نیز تسهیالت اعطا کردیم. که از این تعداد 60 درصد توانستند پایداری 

شغلی بیش از چهار سال داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای 
دولت یازدهم تا پایان شهریور ماه سال 96، 5.5 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت از صندوق کارآفرینی امید اعطا شده است که 4 هزار 800 

میلیارد تومان برای 379 هزار طرح در حوزه اشتغال بوده است.

دکتر طیبی:
جهاددانشگاهی تمام توان خود را برای حل 
معضل بیکاری در کشور به میدان عمل آورده 

است
در ادامه دکتــر حمیدرضا طیبــی اظهار کرد: هدف اصلی تشــکیل 
جهاددانشگاهی در سال 59 الگوسازی توان کشور و رسیدن به پیشرفت 

پایدار بود.
رییس جهاددانشگاهی افزود: عناصر مهم پیشرفت شامل توسعه 
فرهنگی برای آماده سازی زیرساخت های فکری پیشرفت، توسعه 
آموزش های تخصصی و مهارت محور برای تربیت نیروی انسانی، 
توســعه علمی و فناوری به عنوان ابزار مورد اســتفاده پیشرفت و 
رقابت پذیری و کارآفرینی و تجاری ســازی بــرای تبدیل علم به 

ثروت است.
وی ادامه داد: جهاددانشگاهی توانسته در این حوزه الگوسازی های خوبی 
انجام دهد و عالوه بر ایجاد روحیــه خودباوری و تقویت هویت ملی در 
بخش فرهنگی، مراکز آموزشی خوبی تاسیس کند و از طرفی در بخش 

توسعه فناوری توانسته در مرز علم نیز حرکت کند.
دکتر طیبی تاکید کرد: امروزه هیچ کشوری فناوری را که ابزار پیشرفت 
و رقابت است در اختیار کشور دیگری قرار نمی دهد از این رو اگر صاحب 

فناوری نشویم اقتصاد رقابت پذیری نیز نخواهیم داشت.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به برنامه اشــتغال فراگیر وزارت کار، 
تصریح کرد: جهاددانشگاهی تمام توان فرهنگی، علم و فناوری، آموزشی 
و کارآفرینی خود را با گستره جغرافیایی سراسر کشور در خدمت این 

برنامه قرار خواهد داد.
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معاون توســعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی:

اســتفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی به 
عنوان یک نهاد تســهیل گر در طرح توســعه 

مشاغل خانگی 
معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان این که جهاددانشگاهی در طرح توسعه مشاغل خانگی نهادی تسهیل گر 
است، گفت:  در این طرح با پرهیز از استفاده ابزاری از تسهیالت، ظرفیت های 

منطقه ای و استانی را شکوفا کرده و بازارهای جدید را ایجاد خواهیم کرد.
عیسی منصوری با بیان این که طرح توســعه مشاغل خانگی اولین طرح 
در برنامه اشــتغال فراگیر است، اظهار کرد: بر اســاس روش های جدید 
سیاستگذاری باید از مداخله مســتقیم دولت در بخش خصوصی پرهیز 
کنیم. اما با توجه به ضعف های این بخش نیاز به مداخله نهادهای تسهیل گر 
و توســعه ای به عنوان واســط را داریم. از این رو با توجه به پتانسیل های 
جهاددانشگاهی بنا شد از ظرفیت های این نهاد به عنوان یک نهاد تسهیل گر 

در طرح توسعه مشاغل خانگی بهره مند شویم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
طی سال های گذشته، امر توسعه مشاغل خانگی وابسته به پرداخت وام و 
صدور مجوزهای مختلف بود که مطمئنا این اقدامات موجب ایجاد مشاغل 
و کسب وکار خانگی نمی شود. از این رو الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی 
طراحی شد و طی فاز اول در هشت استان به عنوان پایلوت اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این طرح مبتنی بر ظرفیت های منطقه ای و اســتانی 
مشاغل خانگی مختلف را شناســایی خواهیم کرد و با پرهیز از استفاده 
ابزاری از تسهیالت، ایجاد بازارهای جدید را مورد توجه قرار خواهیم داد. از 

طرفی با ارايه آموزش ها به ویژه آموزش های مهارتی در این راستا گام های 
اساسی را بر می داریم.

منصوری با بیان اینکه بازدیدهای میدانی نشــان می دهد که این فرآیند 
می تواند منجر به نتیجه شود، گفت: خوشبختانه جهاددانشگاهی ظرفیت 

خوبی را در اختیار این طرح گذاشته که امیدواریم منجر به خیر شود.
معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
همچنین اظهار کرد: ستاد ملی مشاغل خانگی را ذیل قانون مربوطه تشکیل 
دادیم و این طرح نیز ابتدا به تصویب این ســتاد رسید و بعد همکاری ها با 
جهاددانشگاهی آغاز شد. البته امضای این قرارداد فقط محدود به پروژه ها 

نخواهد بود، بلکه ظرفیت های دو طرف نیز اشتراک گذاری خواهد شد.

گفتنی است، این طرح به صورت پایلوت در استان های خراسان رضوی 
به تعداد 4 هزار نفر، خراســان جنوبی به تعداد 1500 نفر، خراســان 
شــمالی به تعداد 1500 نفر، آذربایجان غربی به تعــداد 3 هزار نفر، 
کردستان به تعداد 2600 نفر، کرمانشاه به تعداد 2700 نفر و  لرستان 

به تعداد 2700 نفر اجرا می شود.
طرح مذکور در سه فاز اجرا خواهد شــد، فاز اول: بررسی، شناسایی 
و اولیت بندی مزیت های اســتان، فاز دوم: توانمندسازی متقاضیان 
راه اندازی مشاغل خانگی که در این مرحله متقاضیان ارزیابی و استعداد 
سنجی شــده و به صورت مجازی و حضوری در برنامه های آموزش و 
مشاوره شرکت می کنند. فاز سوم این طرح نیز به بحث اتصال به بازار 
اختصاص دارد کــه در این مرحله محصوالت خانگــی به بازار متصل 
شده است و در نهایت 2 شبکه کسب و کار خانگی در هر استان ایجاد 

خواهد شد.

امضای تفاهم نامه همکاری علمی - تخصصی بین 
جهاددانشگاهی و وزارت صنعت، معدن و تجارت

تفاهم نامــه همــکاری 
علمــی - تخصصی بین 
دکتــر حميدرضا طیبی 
رییس جهاددانشگاهی و 
دکتر برات قبادیان معاون 
آموزش، پژوهش و فناوری 
وزارت صنعــت، معدن و 

تجارت امضا شد.

روابــط  گــزارش  بــه 
نشــگاهی،  ددا عمومی جها
تفاهم نامــه همکاری علمی - 
تخصصی بین جهاددانشگاهی 
و وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت پنجم شــهریورماه به 
امضای دکتــر طیبی و دکتر 

برات قبادیان رسید.
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
جهاددانشــگاهی در ســطح بندی صنایع 
کشــور وزارتخانه را یاری رساند/ این نهاد 
می تواند شــریک متعهــد و مشــاور امین 

وزارتخانه باشد 

در مراسم امضاي اين تفاهم نامه دکتر قبادیان معاون آموزش و پژوهش 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که جهاددانشگاهی مشترکات 
زیادی با وزارت صنعت دارد، گفت: فعالیت های این وزارتخانه در تمام 
کشور گسترده شده اســت و جهاددانشگاهی با توجه به ساختاری که 

دارد می تواند به این وزارتخانه کمک کند.
دکتر قبادیان با اشــاره به این که عالقه مندیم جهاددانشــگاهی در 
خصوص سطح بندی صنایع کشور به ما کمک کند، اظهار کرد: این نهاد 
دارای فعالیت های خوبی است و طی این تفاهم نامه می تواند تجربیات 
خود را در حوزه های مختلــف در اختیار ما قرار دهــد و وزارت هم از 

توان این نهاد استفاده کند.
وی با تأکید بر این که جهاددانشــگاهی می تواند شــریک متعهد 
و مشــاور امین وزارتخانه باشــد، افزود: حــدود 12میلیون نفر 
ساعت باید توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت آموزش کوتاه 
مدت ببینند که جهاددانشــگاهی یکی از بهترین مراکز برای این 

آموزش ها است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این نهاد با داشــتن 
استانداردهای الزم می تواند این وزارتخانه را در حوزه آموزش یاری دهد.
معاون آموزش و پژوهش وزیر صنعت، معدن و تجارت به سابقه همکاری 
جهاددانشگاهی با این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: این تفاهم نامه نقطه ي 
آغازی برای همکاری های گســترده در حوزه هایی همچون آموزشی، 

پژوهشی، اشتغال، فرهنگی دو طرف است.
دکتر قبادیان در پایان خواســتار ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در 

صنایع خواستار و انتقال فناوری شد. 
همچنين دکتــر طیبی رییس جهاددانشــگاهی در این مراســم به 
ارایــه گزارشــی از فعالیت های این نهــاد در حوزه های پژوهشــی، 

اشتغال و تجاری سازی، فرهنگی و آموزشــی پرداخت و بر آمادگی 
جهاددانشــگاهی جهت همکاری با این وزارتخانــه در حوزه صنعت 

تأکید کرد.
گفتني است، نظر به اهمیت و ضرورت توســعه منابع انسانی، ارتقای 
سطح دانش و مهارت بازرگانان، صنعتگران و صاحبان صنایع، فعاالن 
صنایع معدنی و صادرکنندگان و فعــاالن حوزه های بازرگانی داخلی 
و خارجی، همچنین به منظور افزایش بهــره وری مدیران و کارکنان 
ستادی و استانی و تمام ســازمان ها و مراکز وابسته به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و با توجه به توان گســترده آموزشــی و پژوهشــی 

جهاددانشگاهی، این تفاهم نامه همکاری امضا شد.
موضوع این تفاهم نامه، گســترش همکاری ها و مشــارکت در زمینه 
فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی، اطالع 
رسانی، مشاوره ای، علمی - کاربردی و آموزش عالی و افزایش تعامالت 
بین بخشی و توسعه کمی و کیفی همکاری های علمی و به ویژه اجرای 
دوره های کوتاه مدت برای صنعتگران، اصنــاف و بازرگانان و فعاالن 
صنایع معدنی، صادرکنندگان و کارکنان شــرکت های مســتقر در 

شهرک های صنعتی سراسر کشور است.

محورهای این همکاری شامل موارد زیر می شود:
- بررسی و تعیین نیازهای آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی فعال 

در حوزه های مختلف موضوع تفاهم نامه 
- برنامه ریــزی و اجرای پروژه ها و طرح های پژوهشــی، آموزشــی، 

فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی مشترک در حوزه های مورد توافق
- آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان ستادی و استانی وزارت، 
صنعتگران، اصناف، صادرکنندگان و بازرگانان و فعاالن صنایع معدنی 

با رویکرد عارضه یابی با هدف افزایش بهره وری و عملکرد
- همکاری در تدوین و اجرای برنامه های توانمندســازی و دوره های 
آموزش عمومی، HSE، مدیریتی، تخصصی و پیشرفته به منظور ارتقای 
مهارت شــاغالن در حوزه های مختلف موضوع تفاهم نامه به صورت 

حضوری، الکترونیکی و کالس مجازی
- اســتفاده از منابع، توانمندی ها و امکانات دو طرف در زمینه نشر و 
توزیع کتب تخصصی و همچنین تهیه و تدوین متون و منابع آموزشی 

مورد نیاز وزارت صنعت
- برگزاری کنگره ها، همایش ها، ســمینارها، کارگاه های آموزشــی، 
دوره های تخصصی، تورهای آموزشی و آزمون در سطح ملی و منطقه ای
- انجام پژوهش های کاربردی - مطالعاتی به صورت مشترک و ایجاد 
رمینه های الزم برای اجرای طرح های پژوهشی با استفاده از توانایی های 

دو طرف
- انجام مطالعات تطبیقی برای شناسایی برنامه های توانمندسازی و 
دوره های جدید آموزش تخصصی با رویکرد توسعه اشتغال و کارآفرینی

- مطالعات و اجرای برنامه های ارزیابی و توسعه شایستگی های کارکنان 
و مدیران وزارات و موسسات و مراکز تابعه 
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هجدهمین جشنواره بین المللی رویان جهاددانشگاهی با حضور 60 
پژوهشگر از سراسر دنیا در مرکز همایش های برج میالد برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، هجدهمین جشنواره بین المللی 
رویان جهاددانشگاهی، نهم شهریورماه با حضور60 پژوهشگر خارجی، سفیر 
کشور ژاپن، کاردار کشور هلند، سفیر کشور اندونزی و دکتر نوبخت رییس 
کمیسیون پزشکی مجلس، دکتر ســتاری معاون علمی و فناوری  رییس 
جمهور، دکتر جاسبی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و دکتر طیبی رییس 

جهاددانشگاهی در مرکز همایش های بین المللی برج میالد برگزار شد. 

معاون علمی و فناوری رییس جمهور: 
»رویان« برند بخش سالمت کشور است

دکتر سورنا ستاري ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر کاظمی آشتیانی، 
اظهار کرد: پژوهشگاه رویان هر سال رشد و توسعه قابل توجهی دارد. در 
واقع رویان برند بخش سالمت کشور است که امیدوارم شرکت های زایشی 

از آن، تبدیل به شرکت های بین المللی شوند.
معاون علمی و فناوری رییــس جمهور با تاکید بر ضــرورت تداوم رویه 
تجاری سازی دستاوردهای رویان افزود: علوم جدید بحث تازه ای در کشور 

است که دولت نیز به ان عنایت خاصی دارد.
وی ادامه داد: با تمام مشکالت بودجه ای که داریم اما مباحث سلول های 
بنیادی و پزشکی بازساختی را مورد توجه قرار داده ایم. ما شرکت های خوبی 
در حوزه داروهای بیوتکنولوژی، نجهیزات پزشکی و سلول های بنیادی 

داریم که امیدواریم روز به روز شاهد بالندگی آن ها باشیم.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور بــا بیان این که بنیاد ملی نخبگان 
زیرساختی را برای استفاده محققان ایرانی خارج از کشور ایجاد کرده، افزود: 
پژوهشگاه رویان جزو مراکزی بوده که در این زمینه به خوبی عمل کرده و 

افراد خوبی را از دانشگاه های برتر دنیا جذب کرده است.
دکتر ستاری با تاکید بر اینکه اســتفاده از این زیرساخت مستلزم داشتن 
اقتصادی قوی است، گفت: اگر پایه اقتصاد کشور بر نیروی انسانی متمرکز 
شود قطعا برای دانشگاه ها و صنایع و وضعیت دانشجویان و اساتید با اهمیت 

خواهد شد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر ضرورت فرهنگ ســازی 
برای استفاده بهینه از نیروی انســانی در اقتصاد کشور، گفت: تکنولوژی 
و دانش خریدنی نیســتند اما متاسفانه طی ســالیان گذشته ما همواره 
مرتکب این اشــتباه می شدیم. البته این مساله ناشــی از نفتی بودن پایه 

اقتصاد ایران است که فکر می کنیم دانش را می توان خرید.
وی افزود: دانش و فناوری خریدنی نیستند، بلکه یاد گرفتنی هستند. این 
امر مستلزم داشتن زیرساختی است که تکنولوژی را بلد باشد و پتانسیل 

جذب آن را داشته باشد.
دکتر ستاری در ادامه با بیان این که افراد فعال در پژوهشگاه رویان جهادی 
کار می کنند و به دنبال منافع مالی نیستند، اظهار کرد: البته نگاه تجاری به 
محصوالت رویان باید قوت یابد، چرا که با بودجه دولتی نمی توان تکنولوژی 
خلق کرد. از این رو رویان باید درآمد قابل توجهی از محل فروش محصوالت 

خود داشته باشد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور تاکید کرد: پژوهشی که 100 درصد 
از دولت پول بگیرد نمی تواند در راستای رفع نیازهای مردم فعالیت کند، 
از این رو باید عدد قابل توجهی از هزینه های پژوهشــی کشــور از بخش 

خصوصی تهیه شود.
وي افزود: این که فکر می کنیم با کشیدن ســیم خاردار دور کشور و علم 
و فناوری می توانیم پیشــرفت کنیم قطعا تفکر اشتباهی است. ما باید با 
دانشگاه خارجی همکاری مشترک داشته باشیم. ضمن اینکه باید در نظر 
داشت که آینده ما در نفت، گاز، مفت خوری و مفت فروشی نیست بلکه در 

گروی تالش نیروی انسانی فعال است.

ارایه آخرین یافته های علمی در جشنواره تحقیقاتی »رویان« 
جهاددانشگاهي/ تقدیر از 10 پژوهشگر بین المللی و داخلی
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دکتر طیبی:
جهاددانشگاهی سازمانی پیشرو در تبدیل علم به 
کاربرد و ثروت است/انتخاب صحیح و دقیق حوزه 
کاری؛ دلیل موفقیت جشنواره بین المللی »رویان«
دکتر حمیدرضا طیبــی رییس جهاددانشــگاهی با یــادی از زنده یاد 
دکترسعید کاظمی آشتیانی مؤسس پژوهشگاه رویان و بنیانگذار جشنواره 
بین المللی رویان، گفت: با همت و تالش واالی وی و همکاران جهادگرش 
در پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی، این جشنواره در رشته های مرتبط 
با علوم سلولی و ناباروری، با شــکوه و استقبال کم نظیر محققان داخلی و 

خارجی آغاز شد و هر ساله بهتر از سال پیش ادامه می یابد.
وی  افزود: همانگونه که رییس جشنواره دکتر گورابی اشاره کرد، ارسال 
بیش از 239 طرح تحقیقاتی از 45 کشور جهان، مؤید این واقعیت است 
که دانشمندان ذیربط در سراسر دنیا، این اتفاق علمی را رصد و به آن توجه 
می کنند. این جایگاه شایسته نيز به دلیل داوری های عادالنه و برخوردهای 
منطقی هیات داوری و اجرایی جشنواره و اعتماد و همکاری متخصصان و 

صاحب نظران علمی خارجی و داخلی با این همایش است.
دکتر طیبــی با بیان این که بی شــک یکی از دالیل موفقیت جشــنواره 
بین المللی رویان و کنگره هــای مرتبط با آن، انتخــاب صحیح و دقیق 
حوزه های کاری این جشنواره توسط همکاران پرتالش ما در پژوهشگاه 
رویان است، گفت: موضوعات ناباروری، علوم سلولی، سلول های بنیادی و 
سلول درمانی از مباحث روز علوم پزشکی در دنیا محسوب می شود چنانکه 
استحضار دارید از مبحث سلول های بنیادی در دانش پزشکی به انقالب 

دوم پس از بیوتکنولوژی یاد می شود.
وی تصریح کرد: همکاران ما در پژوهشگاه رویان و برخی مراکز دیگر گروه 
پزشکی در این زمینه، با تالش و همت مضاعف گام های مهمی را در جهت 
بومی کردن این دانش برداشته اند و یافته های این تالش های علمی را، به 
شکل ملموس و مناســب به جامعه منتقل نموده اســت و از این راه رافع 
مسایل و مشکالت پزشکی شهروندان مختلف ایرانی و همچنین برخی از 

شهروندان کشورهای دیگر منطقه شده اند.
دکتر طیبی بیان کرد: گسترش این دانش و فناوری که منجر به حفظ بنیان 
مقدس خانواده و کاهش درد و آالم بیماران مرتبط می گردد در اعتقادات 
اسالمی ما نیز از جایگاه رفیعی برخوردار است. امیدوارم با برگزاری این گونه 
همایش ها، زمینه تبادل نظر بیشتر و رشد سریع تر این علوم فراهم شده و 
پژوهشگاه رویان نیز در گسترش و تعمیق این دانش مفید و مهم هر روز 

بیش از پیش مؤثرتر و موفق تر باشد.
وی با اشاره به این که جهاددانشگاهی ســازمانی پیشرو در تبدیل علم به 
کاربرد و ثروت است، ادامه داد: سازمانی که بنده مسوولیت آن را به عهده 
دارم و پژوهشــگاه رویان یکی از واحدهای ســازمانی موفق و بالنده آن 

است، مجموعه ای فراگیر و با گســتره جغرافیایی، در سراسر کشور است 
که در حوزه های مختلف تحقیقاتی، آموزشــی و فرهنگی با ساختار نهاد 

عمومی غیر دولتی، فعالیت می کند.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به فعالیت این نهاد در حوزه علوم پزشکی 
گفت: در حوزه علوم پزشــکی، عالوه بر پژوهشگاه رویان، چند ساختار و 
ســازمان مهم و تأثیرگذار دیگر نیز در جهاددانشگاهی فعالیت می کنند 
که اهم آنها شامل پژوهشگاه فناوری نوین پزشکی ابن سینا، پژوهشکده 
گیاهان دارویی، پژوهشکده علوم بهداشتی، پژوهشکده سرطان پستان و 
واحدهای وابسته به این سازمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران و استان 

های خراسان رضوی، کرمانشاه، مرکزی و قم می شود.
دکتر طیبی اظهار کرد: در این مراکز تحقیقاتی تمامی تالش همکاران برآن 
است که ضمن فعالیت تحقیقاتی و فناورانه، حاصل فعالیت های علمی خود 
را به سرعت و در عین رعایت اصول حرفه ای و اخالقی به جامعه بیماران 
کشور منتقل و موجب کاهش آالم و مرارت های آن ها شوند. از فعالیت های 
شــاخص این مراکز تحقیقاتی، می توان به خدمات تشخیصیـ  درمانی 
بیماری های ناباروری، تولید انواع آنتی بادی های منوکلونال، شناســایی 
و جمع آوری گیاهان دارویی، تولیــد داروهای گیاهی و داروهای جدید و 
نوترکیب، انجام مطالعات اپیدمیولوژیک مستمر و طولی و ارایه خدمات 

درمانی به بیماران سرطان پستان اشاره کرد.
وی افزود: در زمینه علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی هم، این سازمان 
دارای چند ســاختار مهم نظیر پژوهشــکده های برق، صنایع شیمیایی، 
فناوری اطالعات، توسعه تکنولوژی، مطالعات توسعه، علوم پایه کاربردی، 
محیط زیست، فرهنگ و هنر، علوم و فناوری مواد غذایی، تکنولوژی تولید، 

گردشگری و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه به فعالیت های جهاددانشگاهی 
در حوزه فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: در حوزه فنی و مهندسی عمده 
فعالیت ما در زمینه تولید فناوری های مورد نیاز صنایع کشور و صادرات 

تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها می باشد.
دکتر طیبی افزود: از فناوری تولید و تجاری شده این نهاد می توان به طراحی 
و ساخت دکل های حفاری نفت، تجهیزات تکمیلی حفاری چاه های نفت، 
مته های حفاری نفت و گاز، تولید مواد شــیمیایی و پتروشیمیایی، تولید 
تجهیزات برقی و الکترونیکی و بازوهای بارگیری برای صنعت نفت ایران، 
طراحی و ساخت فرستنده های پرقدرت رادیویی FM. MW، و فرستنده های 
تلویزیونی دیجیتال روستایی برای پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی، 
طراحی و ساخت سیستم های غبارگیر صنعتی شامل الکتروفیلترها، بگ 
فیلترها و برج های خنک کن برای رفع آلودگی در صنایع آلوده کننده محیط 
زیست، تجهیزات آزمایشگاه های فشار قوی برای صنعت برق ایران و تولید انواع 
آلیاژها و سویرآلیاژها برای صنایع خاص برخی از فناوری های پیشرفته تولید 

شده، اشاره کرد که در صنایع کشور با موفقیت مورد استفاده قرار می گیرند.
رییس جهاددانشــگاهی اظهار کرد: در حوزه آموزش این نهــاد دارای دو 
دانشگاه و شش موسســه آموزش عالی، 43 مرکز علمی - کاربردی و تعداد 
زیادی مؤسسه برای ارایه آموزش های کوتاه مدت تخصصی است و اخیرا نیز 
با محوریت پژوهشگاه رویان موفق به کسب مجوز تأسیس دانشکده علوم پایه 
فناوری های نوین پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده ایم.
دکتر طیبی تصریح کرد: امیدواریم هر یک از این توانایی ها و پتانسیل ها 
بیش از پیش در خدمت توسعه کشور عزیزمان و سرزمین های دیگر جهان 

قرار گیرد.
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رییس جشنواره بین المللی »رویان« جهاددانشگاهی:
ارسال بیش از 239 طرح تحقیقاتی از 45 کشور 

جهان به جشنواره
دبیر جشــنواره بین المللی رویان جهاددانشــگاهی گفت: امسال 239 
طرح از 45 کشور جهان به دبیرخانه جشــنواره واصل شد که 131 طرح 
در زمینه پزشــکی تولید مثل و 108 طرح در زمینه سلول های بنیادی و 
طب ترمیمی است. بسیاری از طرح های دریافتی بین زمینه های گوناگون 

علمی مشترک بود که این حاکی از ارزش باالی آنها است.
دکتر حمید گورابی اظهار کرد: جشنواره رویان همواره یادآور نام دانشمند 

فقید زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی می باشد.
وي 26 سال پیش پژوهشگاه رویان را با هدف ارتقاي سالمت جامعه ایران 
و فعالیت های علمی روز دنیا، پایه گذاری کرد و هشــت سال پس از آن 
اولین جشنواره و کنگره بین المللی رویان را با هدف تشویق پژوهشگران 
جوان و برقراری ارتباطات علمی و بین المللی که الزمه حرکت در لبه علم 

است، برگزار کرد.
رییس پژوهشــگاه رویان افزود: اکنون که هجدهمین دوره جشنواره را 
برگزار می کنیم، مشاهده می شود جشنواره در نزد جوامع علمی مقبول تر و 

پژوهشگاه در حرکت علمی خود مستحکم تر شده است.
وی با بیان اینکه داوری طرح ها در چند مرحله انجام شد، اظهار کرد: در مرحله 
نخست با معیارهایی از جمله نوآوری، ضریب نفوذ مجالتی که مقاالت طرح 
در آن ها به چاپ رسیده است و نظایر آن، طرح ها به گونه ای بررسی شدند که 

فارغ از هرگونه وابستگی به شخص بررسی کننده، رتبه بندی شوند.
دکتر گورابی افــزود: در مرحله دوم  طرح ها مورد بررســی و امتیازدهی 
داوران ایرانــی و بین المللی قرار گرفتند و در نهایــت نتایج ارزیابی ها در 
گروه های علمی تخصصی به دقت بازبینی و برای اتخاذ تصمیم نهایی به 

شورای علمی پژوهشگاه گزارش شدند.
دبیر جشنواره بین المللی رویان جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه انتخاب 
منصفانه منتخبان تمامی دوره های جشنواره از عوامل موثر در اقبال سالیانه 
محققان به شرکت در این رقابت است، خاطرنشــان کرد: امسال برندگان 
جشنواره شــامل یک برنده در هر یک از زمینه های ناباروری زنان، جنین 
شناسی، ژنتیک تولید مثل، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی هستند.

وی افزود: گروه های ناباروری مردان، اپیدمیولوژی و بهداشــت باروری، 
زیست فناوری جانوری، اخالق پزشکی و تصویرنگاری تولید مثل، ضمن 
تقدیر از ارسال کنندگان طرح برای شــرکت در این رقابت، طرحی را به 

عنوان منتخب اعالم نکردند.
دکتر گورابی ادامه داد: در این جشنواره پنج محقق ایرانی نیز در سطح ملی 
با زمینه های کاری اندرلوژی، ناباروری زنان و سلول های بنیادی مورد تقدیر 

قرار خواهند گرفت.
دبیر جشــنواره بین المللی رویان جهاددانشگاهی با بیان اینکه متاسفانه 
در بخش جایزه دکتر آشتیانی هیچ یک از کاندیداهای مورد توافق کمیته 

انتخاب، نتوانستند برای حضور در مراسم اعالم آمادگی کنند، گفت: دلیل 
اصلی این مســاله ایجاد تنگنا برای حضور دانشمندان و گردش اطالعات 
علمی توسط دولت امریکا است. لذا امســال فردی به عنوان برنده جایزه 

دکتر آشتیانی معرفی نشد. 
وی همچنین با بیان این که 119 داور ایرانی و بین المللی داوری طرح های 
امسال را بر عهده گرفتند، افزود: جشنواره رویان حرکتی غیردولتی است و 

با پشتیبانی شرکت ها و موسسات حامی به انجام می رسد.
رییس پژوهشگاه رویان تاکید کرد: هدف اصلی این گونه گردهمایی ها و 
رقابت های علمی، ایجاد روحیه دوستی و محبت در بین ملل دنیا و دستیابی 
به صلحی پایدار با میوه شــیرین نیک بختی برای جامعه بشــری است. 

امیدوارم این جشنواره قدمی مفید در این مسیر بوده باشد.

ردپای دولت آمریکا در حضــور نیافتن برنده 
»جایزه آشتیانی« در جشنواره »رویان«

دکتر گورابی با بیان اینکه جایزه دکتر کاظمی آشــتیانی را تاکنون به 10 
دانشمند برتر دنیا اعطا کرده ایم، گفت: امســال با توجه به مشکالتی که 
دولت آمریکا ایجاد کرده است، فرد برنده از حضور نیافتن خود در ایران برای 

دریافت این جایزه عذرخواهی کرد.

تقدیــر از برگزیدگان هجدهمین جشــنواره 
تحقیقاتی »رویان« جهاددانشگاهی 

هجدهمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان )پزشکی تولیدمثلـ  
سلول های بنیادی( از هشتم شهریور ماه در سالن همایش های برج میالد 
آغاز به کار کرد و نهم شهريور با معرفی پنج برگزیده خارجی و پنج برگزیده 

داخلی به کار خود پایان داد.
بر این اســاس، پروفســور »توماس براون« از کشــور آلمان )برنده گروه 
سلول های بنیادی( برای پژوهش »نقش تراکم کروماتین در سلول های 
بنیادی عضالنی در میزان فعالیت این سلول ها«، پروفسور »ریکاردو فاد« از 
کشور هلند )برنده گروه پزشکی بازساختی( برای پژوهش »رژیم غذایی، 
التهاب و ســلول های بنیادی: چه چیزی باعث سرطان روده می شود؟«، 
دکتر »دیوید گرینینگ« از کشور اســترالیا )برنده گروه جنین شناسی( 
برای پژوهش »اگزوزوم: عاملی جدید در برهمکنش های مادر و جنین برای 
النه گزینی موفق«، دکتر »کایی ناسو« از کشور ژاپن )برنده گروه ژنتیک( 
برای پژوهش »نقش میکرو RNAها در بروز بیماری اندومتروزیس« و دکتر 
»خالق خان« از کشور ژاپن )برنده گروه ناباروری زنان( برای پژوهش »آیا 
زنان مبتال به اندومتریوزیس بیشتر در معرض عفونت های باکتریایی رحم 

و تخمدان هستند؟« از برگزیدگان خارجی این دوره از جشنواره هستند.
همچنین در بخش برندگان داخلی جشنواره نیز دکتر مهناز اشرفی برای 
پژوهش »آیا می توان مقدار هورمون آنتی مولرین در خون برای پیش بینی 
میزان موفقیت روش های کمک باروری در زنان مبتال به سندرم تخمدان 
پرکیست اســتفاده کرد؟«، دکتر مهدی شــیخ برای پژوهش »تزریق 
 "IVF " زیرجلدی عامل تحریک کننده کلونی گرانولوسیت ها و بهبود نتایج
، دکتر حسین قنبریان برای پژوهش های " RNA " کوچک غیر کدکننده 
و تمایز سلول های بنیادی جنینی به سلول های تپنده قلبی«، دکتر فرشته 
اسفندیاری برای پژوهش »تولید سلول های زایای جنسی از  سلول های 
بنیادی پر توان« و دکتر کامبیز گیالنی برای پژوهش »بررسی مشخصات 
متابولیک در مبتالیان به فقدان اسپرم غیرانسدادی: روشی جدید برای 

بررسی اسپرم زایی در مردان نابارور« مورد تقدیر قرار گرفتند.
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کنگره ســه گانه بین المللی و ملی »ســرطان پســتان«، 
»طب فراگیر« و »ســارکوما« به همت پژوهشــکده معتمد 
جهاددانشگاهی با حضور پژوهشگران داخلی و خارجی 26 تا 

28 مهرماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، کنگره سه گانه بین المللی 
و ملی »ســرطان پســتان«، »طب فراگیر« و »ســارکوما« به همت 
پژوهشکده معتمد جهاددانشــگاهی با حضور پژوهشگران داخلی و 
خارجی به مدت ســه روز در ســالن همایش های رازی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران برگزار شد.

دکتر طیبی در کنگره سه گانه پژوهشکده معتمد:
بزرگترین سرمایه گذاری جهاددانشگاهی در 

حوزه سرطان پستان خواهد بود
رییس جهاددانشگاهی با بیان این که این نهاد بزرگترین سرمایه گذاری 
خود را در حوزه ســرطان پســتان انجام می دهد، گفت: اثبات توان 

کشور در انجام کارهای علمی و فناوری و حرکت در مرز علم از اهداف 
جهاددانشگاهی است.

دکتر حمیدرضا طیبی با بیان این که یکــی از زمینه های فعالیت های 
علمی در جهاددانشــگاهی کار در حوزه ســرطان پستان است، اظهار 
کرد: متاسفانه در سال های اخیر شاهد رشــد سرطان پستان در بین 
زنان ایرانی بوده ایم. از این رو تصمیم گرفتیم فعالیت های خود را در این 

بخش متمرکز کنیم.
رییس جهاددانشگاهی با بیان این که با توجه به محوریت زن در خانواده، 
مقرر شد بزرگترین سرمایه گذاری را با منابع مالی خود این نهاد در حوزه 
سرطان پستان انجام دهیم گفت: البته تاکنون نیز فعالیت های خوبی 

در این بخش صورت گرفته است.
وی بر این موضوع که از اهداف جهاددانشــگاهی اثبات توان کشور در 

انجام کارهای علمی و فناوری و حرکت در مرز علم است، تأکید کرد.
دکتر طیبی با بیان این که از دیگر اهداف ما تبدیل علم و فناوری به محصول 
و خدمات بسیار است، گفت: در پی الگوســازی در حوزه های سالمت و 
اقتصاد دانشگاهیان هستیم و امیدواریم که این الگوسازی ها در کشور مورد 

توجه قرار گیرد.
رییس جهاددانشگاهی در ادامه در خصوص راه اندازی ساختمان جدید 
پژوهشکده معتمد، اظهار کرد: آمار مراجعه کنندگان به این پژوهشکده 
سال به سال افزایش می یابد؛ البته این مسأله امر خوشایندی نیست، اما 
به هر حال باید برای معالجه بهتر بیماران خدمات مناسب تری را ارایه 

کنیم. از این رو قرار شد پژوهشکده معتمد را گسترده تر کنیم.
دکتر طیبی تصریح کرد: تاکنون 35 میلیارد تومان برای راه اندازی ساختمان 
جدید هزینه کرده ایم و برای اتمام نیز نیاز به 10 میلیارد تومان دیگر داریم. از 

طرفی برای تجهیز این ساختمان باید 20 میلیارد تومان هزینه کنیم.

کنگره سه گانه پژوهشکده معتمد برگزار شد

با حضور محققان داخلی و خارجی؛
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معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت:

تدوین برنامه تشــخیص زودرس سرطان  در 
کشور/جهاددانشگاهی را حمایت می کنیم

همچنين دکتررضا ملک زاده با بیان این که تمرکز اصلی این کنگره ها 
بر سرطان پستان اســت، اظهار کرد: هم اکنون شایع ترین سرطان 
در ایران و بین زنان ایرانی سرطان پستان است؛ به گونه ای که به ازای 
هر صد هزار جمعیت کشــور 33 نفر ساالنه به سرطان پستان مبتال 

می شوند.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با تأکید بر  این که سرطان 
پستان قابل درمان اســت، افزود: درصد معدودی که دچار سرطان 

بسیار بدخیم می شوند، امکان درمان در آن ها کم است.
وی با بیان این که در اکثر مواقع که این سرطان به موقع تشخیص داده 
شود به خوبی قابل درمان خواهد بود، گفت: تالش برای تشخیص زود و 

درمان سرطان پستان یکی از اولویت های تحقیقاتی است.
ملک زاده در ادامه با اشاره به قابل پیشگیری بودن نزدیک به 50 درصد 
ســرطان ها، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین عامل بروز سرطان روده و 
پستان، چاقی است که متاسفانه شیوع چاقی به ویژه در زنان زیاد بوده، 

به گونه ای که 30 درصد زنان ایرانی چاق هستند.
معاون تحقیقــات و فناوری وزیر بهداشــت افزود: شــیوع چاقی در 
زنان ایرانی حتی از زنان آمریکایی بیشتر است و از طرفی نزدیک به 90 
درصد مردم ایران تحرک بدنی ندارند و بیــش از 34 درصد غذایی که 

مردم مصرف می کنند، پرکالری است.
وی تصریح کرد: مصرف سرانه کالری در سال های گذشته دو هزار بود، 

اما این رقم در سال 95 به سه هزار و 100 کالری رسید.
ملک زاده با بیان این که چاقی عالوه بر سرطان منجر به سکته های قلبی 
و مغزی می شود، گفت: وزارت بهداشت مبحث پیشگیری را در دستور 
کار قرار داده اســت و برنامه مفصلی را برای درمان تشخیص زودرس 

سرطان ها تدوین و در برخی از مراکز اجرا کرده است.
معاون تحقیقــات و فناوری وزیر بهداشــت همچنین بــا بیان اینکه 
فعال ترین بخش تحقیقات سرطان در مورد سرطان پستان است، گفت: 
از مجموع تحقیقاتی که هر سال به چاپ می رسد، نزدیک به 17 درصد 
در این زمینه بوده که پیش بینی می شود این تحقیقات طی 5 تا 6 سال 

آینده وسیع تر نیز شوند.
وی در پایان با اشاره به نقش جهاددانشگاهی در حوزه تحقیقات، گفت:  
جهاددانشگاهی یکی از نهادهایی است که در زمینه تحقیقات بسیار 
فعال بوده و ما همچون مراکز تحت نظر وزارت بهداشت از این نهاد نیز 

حمایت می کنیم.

کیوان مجیدزاده:
ضرورت تغییر ســبک زندگی در پیشگیری از 

بروز سرطان 
دکتر کیوان مجیدزاده گفت: ســرطان سینه شایع ترین سرطان در ایران 

و جهان است.
وی افزود: میزان ابتالی ساالنه به سرطان سینه بیش از آنچه پیش بینی 

می شد شیوع یافته که یکی از اصلی ترین عوامل آن چاقی است.
دکتر مجیــدزاده با بیان اینکه کنترل چاقی باید از ســوی مســؤوالن و 
مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، زیرا 50 درصد سرطان ها قابل 

پیشگیری است و چاقی از این موضوع مستثنی نیست.
رییس پژوهشکده معتمد جهاد دانشــگاهی ادامه داد: این پژوهشکده 
فعالیت های متعددی در زمینه تشــخیص، پیشگیری و درمان سرطان 
پســتان دارد که بازتاب خوبی در جهان داشته و مقاالت علمی بسیاری 

در این زمینه منتشر کرده است.
وی گفت: غربالگری رایگان مناطق محروم کشــور از جمله پاکدشت از 
جمله اینگونه فعالیت هاست، همچنین یک درمانگاه فعال در کشور داریم 
که ساالنه بیش از 100 هزار نفر از سراسر کشــور در این درمانگاه مداوا و 

تحت درمان قرار می گیرند و غربالگری سرطان برای آن ها انجام می شود.
مجیدزاده افزود: یک بسته کامل از اقدامات پیشگیرانه و تشخیص در خصوص 
کیفیت زندگی مبتالیان به سرطان داریم که به بیماران آموزش داده می شود.

رییس پژوهشکده معتمد جهاد دانشــگاهی ادامه داد: نرخ بروز سرطان 
در ایران از جهان کمتر است، ولی متأســفانه آمار های اخیر نشان دهنده 

رشد بیشتر نرخ بروز سرطان در کشور است.
وی گفت: تغییر سبک زندگی و ســابقه فامیلی ابتال به سرطان از جمله 

عوامل مهمی است که باید در پیشگیری از سرطان مورد توجه قرار گیرد.

مقاالت برتر کنگره سه گانه پژوهشکده معتمد 
جهاد دانشگاهی

در آیین اختتامیه کنگره سه گانه پژوهشکده معتمد برترین مقاالت ارایه 
شده در سه بخش سخنرانی، سخنرانی سریع و پوستر معرفی شدند.

در بخش ســخنرانی در کنگره بین المللی سرطان پستان، »دکتر نسرین 
زند« و در کنگره طب فراگیر »سید بهنام بهزادی« عنوان مقاله برتر در بخش 
سخنرانی را به خود اختصاص دادند.  همچنین در بخش سخنرانی های سریع، 
در کنگره بین المللی سرطان پستان، »دکتر مهران حبیبی« از آمریکا، »دکتر 
شهپر حقیقت« و »دکتر عصمت السادات هاشمی« عنوان ارایه سخنرانی برتر 
را کسب نمودند.  در بخش سخنرانی سریع کنگره طب فراگیر نیز »بهروز 

جوهر« موفق به عنوان برتر این بخش گردید.
 عنوان پوستر برتر این کنگره نیز به  »پرناز مریخیان« اختصاص یافت.
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با برگزاری مرحله پایانی سومین دوره ضیافت قرآنی »معراج« و 
رقابت 500 نفر در شش رشته نفرات برتر معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی یزد، مراسم اختتامیه سومین دوره 
مسابقات قرآنی معراج )ویژه اعضا و خانواده جهادگران جهاددانشگاهی( با 
حضور معاون و مدیران فرهنگی دوم شهریورماه به میزبانی جهاددانشگاهی 

یزد در آستان مقدس امامزاده سيدجعفر محمد )ع( برگزار شد.
در این دوره مســابقات که با همکاری معاونت فرهنگــی، اداره کل روابط 
عمومی جهاددانشگاهی و سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد 500 
نفر در شش رشته به رقابت با یکدیگر پرداختند و در پایان نفرات برتر معرفی 

و تقدیر شدند.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی:
برگزاری مسابقات قرآنی موجب تقویت وجوه 
اخالقی جامعه می شود/ گسترش برنامه های 
فرهنگی وهنری ویژه اعضــا و خانواده های 

جهادگران جهاددانشگاهی
دکتر سعید پورعلی اظهار کرد: انسان در مقابل خود و دیگران، خدای خود 
و طبیعت پیرامونش تحت تاثیر یکسری نگرش  ها و رفتارهایی قرار می  گیرد 
و این تعامل چهارجانبه که تربیت انسان، محصول آن قلمداد می  شود، چهار 
سطحی اســت که باید تحت تاثیر و تربین کتاب وحی و سفارشات ائمه 
معصومین)ع( قرار گیرد تا آن تربیت را بتوان مومنانه و اسالم گرایانه خواند.
به گفته وی، منشاء و سرچشمه معرفت نســبت به تمام زوایای این تعامل 
بایــد در قالب تربیــت قرآنی تعریف شــود و این که جهاددانشــگاهی از 
ابتدای شــکل  گیری تاکید بر تقویت و انس و الفت دانشــجویان و اعضای 
جهاددانشگاهی با قرآن داشته و مهمترین تالش خود را در این زمینه، مراقبت 

بر روحیه جهادی و انقالبی و اسالمی قرار داده، به همین دلیل است.
وی با اشاره به دیدارهای مقام معظم رهبری با جهادگران، یکی از مهمترین 
توصیه  های معظم له را مراقبت نسبت به روحیه انقالبی در این نهاد ذکر کرد و 
گفت: جهاددانشگاهی در واقع تجلیات روحیات و منش قرآنی در جامعه است.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، با بیان این که زمانی که برخی بر طبل 
جدایی علم و دین می  کوبیدند، مقام معظم رهبری در جمع جهادگران 

جهاددانشگاهی را شاهد امکان پیوند بین دین و علم عنوان کردند.
دکتر پورعلی تاکید کرد: یکی از راهکارهایی که بتوانیم وظیفه و رسالت 
انقالبی و مسوولیت انســانی را در جهاددانشگاهی حفظ کنیم، تقویت و 

تعمیم فرهنگ قرآنی در جهاددانشگاهی و جامعه است.
وی توجه به بینش، منش و نگرش قرآنی را تنها مسیر تقویت این روحیه 
انقالبی در این نهاد انقالبی خواند و با اشاره به آمارهایی در مورد فرهنگ 
قرآنی در جامعه دانشجویی کشــورمان، بر راه  اندازی نهضت ریشه  کنی 

بی  سوادی قرآنی در جامعه تاکید کرد.
معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی عنــوان کرد: به عنــوان نهاد انقالبی 
جهاددانشــگاهی باید هم در وجود اعضای جهاددانشگاهی و هم جامعه 
دانشجویی انس بیشــتر با قرآن را به وجود بیاوریم و جامعه را از موضوع 

روانخوانی قرآن به سمت تدبیر و تامل در آیات قران سوق دهیم.
وی گفت: باید در درون جهاددانشــگاهی و تک تــک واحدهای تابعه، 
برگزاری جلسات قرآنی متناسب با فضای انقالبی جهاددانشگاهی در ذیل 

اهتمام به روحانیت و روشن   فکران قرآنی تقویت شود تا منشاء اثر باشد.
دکتر پورعلی تاکید کرد: اگر ارتباطمان را با روحانیت و جامعه قرآنی تقویت 
کنیم، جذابیت  هایی در این جلسات ایجاد خواهد شد که می  توانند منشاء 

اثر بیشتری باشند.
وی در ادامــه از مرکــز قرآنــی معراج و ســازمان فعالیت  هــای قرآنی 
جهاددانشــگاهی خواســت تا به مقوله آمــوزش روانخوانــی قران در 

سومین دوره ضیافت قرآنی »معراج« 
در یزد به کار خود پایان داد

با معرفی و تقدير از برترين ها؛
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برنامه  هایشان توجه بیشتری داشته باشند.
دکتر پورعلی با تأکید بر این که برگزاری مسابقات قرآنی موجب تقویت 
وجوه اخالقی جامعه می شود، از گسترش برنامه های فرهنگی وهنری ویژه 

اعضا و خانواده های جهادگران جهاددانشگاهی خبر داد.

رییس سازمان جهاددانشگاهی استان خبر داد:
راه اندازی دفتر فرهنگی جهاددانشــگاهی در 

دانشگاه یزد 
باصولي با بیان این که تا پیش از سال 1392 عمده فعالیت های فرهنگی 
جهاددانشگاهی عمدتاً با تلفیق معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم 
و هنر در حوزه دانشجویان این دانشگاه انجام می شد، اظهار کرد: در حال 
حاضر معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی در سه محور دانشجویی، فراگیران 
مراکز آموزشی و خانواده اعضاء فعالیت دارد و توفیقات زیادی نیز در این 

حوزه ها کسب کرده است .
رییس جهاددانشــگاهی یزد در این باره ادامه داد: فعالیت های فرهنگی 
جهاددانشگاهی در بخش دانشجویی اکنون عالوه بر دانشجویان دانشگاه 
علم و هنر، دانشجویان سایر دانشگاه ها را منتفع کرده است که نمونه بارز 
آن را می توان مسابقات مناظره دانشــجویی نام برد که در یزد با استقبال 

خوبی مواجه شد .
وی در این خصوص از افتتاح دفتر فرهنگی جهاددانشگاهی در دانشگاه یزد 

با حضور مسووالن خبر داد .
باصولی با اشاره به تفاوت رسالت آموزشی جهاددانشگاهی، از اهتمام این 
نهاد به ارايه خدمات فرهنگی در کنار آموزش به فراگیران مراکز آموزش 
کوتاه مدت خبر داد و گفت: جهاددانشگاهی یزد در سال گذشته 20 هزار 

فراگیر داشته که از خدمات فرهنگی این نهاد بهره مند شده اند .
وی یکی دیگر از حوزه های فعالیتی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی یزد 
را مربوط به  اعضای جهاددانشگاهی و خانواده هایشان عنوان و خاطرنشان 
کرد: در همین رابطه از ابتدا تاکید بر تقویت روحیه جهادی و افزایش تعلق 
خاطر اعضا به جهاددانشگاهی داشتیم که در همین رابطه نیز برنامه  های 
مختلفی صورت گرفته است که از آن جمله می  توان به ضیافت قرآنی معراج 

که در سطح ملی به میزبانی یزد برگزار می  شود، اشاره کرد.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی یزد خبر داد:
تأسیس مرکز فعالیت های قرآنی »معراج« 

در ادامه دهقانی اظهــار کرد: مرکــز فعالیت های قرآنــی »معراج« به 
منظور اجــرای فعالیت های قرآنی و مذهبی اعضــا و خانواده جهادگران 

جهاددانشگاهی در سازمان جهاددانشگاهی یزد تأسیس شد.
محمدرضا دهقانی با اشاره به استقبال خوبی که از این دوره مسابقات صورت 

گرفته است، اظهار کرد: در مرحله مقدماتی این دوره که در قالب آزمون  های 
الکترونیکی و مصاحبه تلفنی برگزار شد، 292 شرکت  کننده در هفت رشته 
قرآنی با هم رقابت کردند که با توجه به حضور برخی از آن ها در چند رشته 

تعداد شرکت  کنندگان حدود 500 نفر می  شود.
وی به برخی تفاوت  های این دوره ضیافت قرآنی معراج با دوره  های قبلی 
اشاره و تصریح کرد: در این دوره برخی رشته  های مسابقات حذف و برخی 

رشته  های جدید مانند خطا به قرآنی اضافه شد.
دهقانی ادامه داد: در این دوره عالوه بر حضور اعضای جهاددانشــگاهی، 
خانواده  های آن ها نیز در مسابقات شرکت داشتند و رشته  های منحصر به 

خواهران نیز در مسابقات افزوده شد.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی یزد تعیین مشوق  هایی برای برگزیدگان 
مسابقات با حمایت معاونت فرهنگی جهاددانشــگاهی کشور را از دیگر 

ویژگی های این دوره برشمرد.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی یزد در ادامه نیز خاطرنشان کرد: 109 
نفر از شــرکت  کنندکان در این دوره از مدیران، 12 نفر از اعضای هیات 
علمی، 168 نفر از اعضای عادی و غیر مدیر و ســه نفر از بازنشستگان 

هستند.
دهقانی ادامه داد: 127 شرکت کننده از اعضای جهاددانشگاهی، 50 نفر 
همسران و 15 نفر نیز فرزندان باالی 16 سال هستند، ضمن این که 153 
نفر در یک رشته، 97 در دو رشته و 27 نفر نیز در سه رشته شرکت کرده  اند.

وی با بیان این که در این مســابقات از 41 واحد جهاددانشگاهی شرکت 
داشتند، اظهار کرد: بیشترین سهم شــرکت  کنندگان مربوط به معاونت 
فرهنگی واحد صنعتی اصفهان با 73 نفر است و پس از آن هرمزگان با 34 

نفر و یزد با 24 نفر حضور در رده   های دوم و سوم هستند.
به گفته دهقانی، بیشترین شرکت  کنندگان مربوط به رشته تفسیر سوره 

واقعه و پس از ان حفظ و قرائت سوره یس بودند.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان در پایان نیز پیشنهادات مبنی بر 
توسعه فعالیت  های قرآنی در جهاددانشگاهی، برگزاری برنامه  های آموزشی 
قرآنی حتی به صورت آموزش  های از راه دور و برگزاری مسابقات برای گروه 

سنی زیر 16 سال مطرح کرد.
گفتني است، اسامی برترین ها شامل: »علیرضا اسماعیلی« در رشته قرائت 
تحقیق، »علیرضا افتخاری پور« در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و 
حفظ سوره یس و الرحمن، »مهران فالح« در رشته قرائت تحقیق، »محسن 
بیات« در رشته حفظ ســوره یس و الرحمن، »محمود محمدقاسمی« در 
رشته های قرائت ترتیل و حفظ سوره یس و الرحمن، »اکبر شوقی« در رشته 
قرائت ترتیل و خطابه قرآنی، »امین زینی وند« و »ابراهیم کمالی« در رشته 
خطابه قرآنی، »محمدتقی حسین پور نقنه«، »خاطره قسوریان جهرمی«، 
»ریحانه فیاضی«، »علی صدری اصفهانی«، »ســارا سنمار«، »زهرا نصر 
اصفهانی« و »حسن ظاهری فر« در رشته هاي حفظ، ترجمه و تفسیر سوره 
واقعه، »عصمت کریمی« در رشته هاي حفظ سوره یس و الرحمن، حفظ، 
ترجمه و تفسیر سوره واقعه و قرائت ترتیل، »راضیه خرم« در رشته حفظ 
سوره هاي یس و الرحمن و حفظ، ترجمه و تفسیر سوره واقعه و قرائت ترتیل 
و »نجمه کریمی صدر« در رشته حفظ سوره یس و الرحمن و »فضه رحمانی 

کالنتر« در رشته قرائت ترتیل می شود.
یادآور می شود، این ضيافت قرآني به میزبانی جهاددانشگاهی یزد، با حمایت 
معاونت فرهنگی و همکاری روابط عمومی جهاددانشگاهي و نظارت سازمان 

قرآني دانشگاهيان كشور در یزد برگزار شد. 
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هفتاد و نهمين گردهمايي معاونان فرهنگي جهاددانشــگاهي 
سراسر کشور با محوریت »تقویت خوداتکایی فرهنگی - اقتصاد 

مقاومتی« 22 و 23 شهريور ماه در تبريز برگزار شد . 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، هفتادو نهمین گردهمایی 
معاونان فرهنگی واحدهای جهاددانشــگاهی سراســر کشور و مراکز 
و ســازمان های تخصصی تابع این معاونت با حضــور دکتر حمیدرضا 
طیبی رییس و دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و 

همچنین برخی مسووالن استانی در دانشگاه تبریز برگزار شد.
از برنامه های این گردهمایــی می توان، نشســت فرصت های حوزه 
فرهنگی در برنامه ششم توسعه، ارایه گزارش نظر سنجی های ایسپا، 
تشــریح نظام عضوگیری سازمان دانشــجویان، گزارش دفتر برنامه 
ریزی و توســعه فرهنگی، گزارش آیین تندیس فــداکاری، گزارش 
دفتر مطالعات فرهنگی، تشریح اجرای مسابقات دفاع سه دقیقه ای، 
روش های تامین منابع مالی در حوزه فرهنگــی، نقش ظرفیت های 
فرهنگی- دانشجویی در دبپلماسی فرهنگی، رونمایی از پرتال حوزه 

فرهنگی و ... اشاره کرد. 

دکتر طیبی:
توافق مسووالن، نخبگان و مردم روی مصالح 
ملی کشور برای پیشرفت سریع تر/پرهیز از هر 
گونه فعالیت سیاسی و خبری در نهاد انقالبی 

جهاددانشگاهی
دکتر حمیدرضا طیبی اظهار کرد: کشور ما فاصله ی کمی با سال 1404 
دارد تا یک الگوی موفق و خوب از یک کشور موفق اسالمی را به جهانیان 

ارایه دهد و از این رو باید تالش بیشتری برای تحقق آن کرد.
وی افزود: نمی توانیم عملکرد و وضعیت نامناســب کنونی خود را به 

تحریم ها و قبل از انقالب نســبت دهیم و باید علــت آن را در داخل 
جست وجو کنیم. سیاســی شدن غیرضروری کشــور، عدم توافق بر 
سر مصالح ملی در میان نخبگان سیاســی، فرهنگی و مردم از عمده 

مشکالتی است که باید بر سر آن به توافق رسید.
رییس جهاددانشــگاهی عنوان کرد: نمی شــود در یک دولت مسیر 
پیشرفت بر اتصال به بازار جهانی استوار باشد و در دولت بعدی صرفا بر 
توان داخلی و قطع ارتباط با سایرین تمرکز کرد. زیرا هیچ کشوری در 

طول چهار و یا هشت سال پیشرفت نکرده است.
دکتر طیبی بیان کرد: برخورد جناحی و حزبی سبب می شود تا مردم 
در انتخابات نیز به طور احساسی رای دهند و سیاست داخلی و خارجی 
در کشور به هم بریزد و این در حالی است که کشور ما همواره ثابت کرده 

است که مشکلی در حوزه ی توسعه ی فرهنگی و علمی ندارد.
وی گفت: علم گرایی و عقل گرایی، احترام به حقوق دیگران و آزادی 
در حد متعادل و رعایت اخالق از جمله موارد مورد تاکید در دین اسالم 

است که باید مورد توجه مسووالن قرار گیرد.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به رسالت های این نهاد بیان کرد: با توجه 
به مبانی مطرح شده در برنامه ی ششــم توسعه، باید شاهد اثرگذاری 
بیشتر این نهاد در حوزه های مختلف باشیم و از این رو دانش بنیان شدن 
فعالیت ها، مطالعات قوی و جذب نیروهای قوی و متخصص از مواردی 
به شــمار می آیند که باید مورد توجه کارکنان و مسووالن در این نهاد 

قرار بگیرند.
دکتر طیبی با تأکید بر فعالیت سه خبرگزاری ایسنا، ایکنا و سیناپرس 
که وابسته به جهاددانشگاهی هستند، اظهار کرد: این سه رسانه باید در 
راستای شناساندن مشکالت کشور و نقد منصفانه ی آن کوشیده و راه 

حلی برای رفع آن ها ارایه دهند.
وی گفت: معاونت فرهنگی جهاددانشــگاهی نیز بايد در شناساندن 
و معرفی پتانســیل های این نهاد به دانشــجویان جدید تالش کند تا 

هفتاد و نهمین گردهمایي معاونان فرهنگي 
جهاددانشگاهي سراسر کشور برگزار شد 

با محوريت »تقويت خوداتکايی فرهنگی- اقتصاد مقاومتی«؛
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نیروهای جوان و متخصص جذب این سازمان شوند. همچنین بندهایی 
در برنامه ی ششــم توســعه به منظور اجرایی کردن نقشــه ی جامع 
علمی تعیین شده که امید است در آینده ی نزدیک شاهد فعالیت های 

تاثیرگذار این نهاد در عرصه های مختلف باشیم.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی بیان کرد:
موفقیت جهاددانشگاهی در ایجاد بسترهای 
مناســب برای انجام فعالیت هــای فرهنگی 
در داخل و خارج از دانشــگاه ها با پرهیز از 

موازی کاری
دکتر ســعید پورعلی با بیان اینکه با همت و بلند نظری شاهد شکل 
گیری پایه های مســتحکم نظام و اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور 
هســتیم، گفت: در برنامه ششم توسعه کشــور و احکام دايمی آن به 
استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی اشاره شــده و از این رو باید 
معاونان و روسای سازمان های تخصصی جهاددانشگاهی از این فرصت 

استفاده کنند.
وي با اشــاره به رویدادهای فرهنگی جهاددانشــگاهی در سال های 
گذشــته، خاطرنشــان کرد: اجرای برنامه های نظر سنجی انتخابات 
ریاست جمهوری، برگزاری جشنواره خط و نقاشی روح اهلل، برگزاری 
مناظره دانشجویی در استان ها، برگزاری برنامه های سالگرد تاسیس 
جهاد، حضور در نمایشگاه بین المللی کشــور، برگزاری سه نشست 
در راستای توســعه همکاری با روابط عمومی دستگاه های اجرایی و 
همایش حقوق شهروندی از جمله برنامه های انجام شده در معاونت 

فرهنگی جهاددانشگاهی است.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی افزود: این نهاد با معاونت اجتماعی 
وزارت کشور، ســازمان امور اجتماعی، معاون فرهنگی و آموزشی 
بنیاد شــهید، معاون اجتماعی نیروی اجتماعــی ناجا و بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای برای گسترش همکاری ها تفاهم نامه امضا کرده 

است.
دکتر پورعلی ادامه داد: جهاددانشــگاهی در چارچــوب برنامه های 
فرهنگ عمومی استان ها و سرمایه اجتماعی از پروژه هایی که پیرامون 
توسعه سرمایه اجتماعی و تغییر شــاخص های نامناسب در برخی  از 

استان ها حمایت می کند.
وی با اشــاره به پنج محور مهم فرهنگی جهاددانشــگاهی، تشریح 
کرد: اجرای برنامه  های مطالعاتی و آموزشــی در حوزه آب و محیط 
زیست، سبک زندگی ایرانی و اســالمی، فرهنگ عمومی، پیشگیری 

و کاهش آســیب های اجتماعی، فناوری های نوین، سکونت های غیر 
رسمی و حاشیه ای، توانمندسازی محرومان و فقرا از جمله موضوعات 
مهمی است که طی پنج ســال آینده از طرف دولت تاکید و حمایت 

می شود.
دکتر پورعلی با تاکید بر گســترش فعالیت ها در دانشگاه های مادر، 
کانون ها و تشــکل ها، افزود: حمایت فرهنگی از تمام ســازمان های 
فرهنگی کشــور و مدیران اجرایی و شــعب سازمان دانشــجویان با 
محوریت سازمان دانشجویان و فعالیت های دانشجویی باید رونق یابد.

وی با تأکید بر این که سیاست جهاددانشگاهی به رسمیت شناختن 
و پذیرش تنوع ســالیق مخاطبان دانشــجویی در امــور فرهنگی 
اســت، ادامه داد: جهاددانشگاهی از بدو تاســیس اهتمام زیادی به 
سازماندهی و ساختار دهی دانشجویی داشته و این رویه باید استمرار 

داشته باشد.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی توجه به آســیب های اجتماعی را 
ضروری دانســت و گفت: جهاد دانشگاهی و شــعب افکار سنجی در 
تولید داده ها نقش موثری دارد. این مرکز باید با شورای برنامه ریزی، 
ساماندهی امور جوانان، شــورای فرهنگ عمومی همکاری مشترک 

داشته باشد.
دکتر پورعلي با بیان اینکه جهاددانشگاهی در هیچ استان و دانشگاهی 
در پی موازی کاری و رقیب تراشــی نیســت، افزود: سیاست جهاد 
دانشگاهی کشور هم افزایی اســت و ایجاد فضای مناسب برای ایجاد 
هم افزایی بین دستگاه های فرهنگی درون دانشگاه و بیرون دانشگاه از 

سیاست های محوری ماست.
وی با بیان این که جهاددانشگاهی با پرهیز از موازی کاری، بسترهای 
مناسب برای انجام فعالیت های فرهنگی در داخل و خارج از دانشگاه ها 
را فراهم کرده است، ادامه داد: تقویت فضای گفت و گو و رویدادهای 
فرهنگی و عقب زدن گفت وگوهایی که به تنش و بحران منجر می شود 

به انسجام و تعامل گرایی دانشجویان کمک می کند.
دکتر پورعلی تاکید کرد: پذیرش تنوع و تکثر در ســالیق مخاطبان 
از اصــول مهم فعالیت های ماســت و حالت دســتوری نمی تواند در 
بخش فرهنگی راه گشا باشــد و لذا باید میل به مشارکت در جامعه ی 
دانشجویی پاسخ داده شــود و تقویب فرهنگ دوگانه ی رسمی و غیر 
رسمی برای کشور آسیب زا است و جهاددانشگاهی تالش می کند که 

فاصله این دو را کاهش دهد.
وی رمز پویایی فضای جهاددانشــگاهی را در توســعه جوان گرایی و 
سرمایه گذاری بر روی جوانان دانســت و گفت: تسهیل امور جوانان و 
اســتفاده از ظرفیت های آنان را مد نظر داریم و از سویی باید اجرای 
قانون و اخالق از محور فعالیت ها باشد و از بد اخالقی سیاسی دوری 

کرد.
معاون فرهنگي جهاددانشگاهي با اشاره به رسانه های جهاددانشگاهی 
گفت: خبرگزاری های ایســنا و ایکنا باید در کنار اخبار پوششــی، به 
پاسخ گویی و عمق بخشی به مســایل جامعه توجه کنند و با برقراری 
ارتباط مستمر با نخبگان و کارشناسان تخصصی هر حوزه، برای نقد 

منصفانه و علمی رویدادها اقدام کنند.
دکتر پورعلی ادامه داد: در پی برقراری فضای آرام تر و ثبات در مجموعه 
خبرگزاری ایسنا و ایکنا هستیم و از ظرفیت پست های فرهنگی برای 
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جذب سردبیران ایسنا و ایکنا استفاده می کنیم.
وی تقویت و توسعه زیرساخت های فرهنگی و گسترش فعالیت های 

فرهنگی در جهاددانشگاهی را از ضروریات دانست.

عضو هیات رییسه مجلس:
جهاددانشــگاهی بــا امکانــات و اعتبارات 

محدود خوش درخشیده است
دکتر محمدحسین فرهنگی با اشاره به برخی از مهم ترین ویژگی های 
یک مدیر کارآمد و توانمند در نظام اسالمی از دیدگاه بنیانگذار فقید 
انقالب اســالمی گفت: نظریه پردازی، بســیجی گری و توانایی رفع 
مشکالت در جامعه از مهم ترین ویژگی های مدیران این چنینی است.
وی در ادامه با تبیین انواع مدیریت اشخاص در جمهوری اسالمی ایران 
گفت: برخی مدیران، مدیران مجری هستند و علی رغم عدم توانایی 
نظریه پردازی و طراحی، می تواننــد طرح و کار مورد نظر را در نهایت 

دقت انجام دهند.
دکتــر فرهنگی همچنین بــا بیان این که امام خمینی)ره(؛ هر ســه 
ویژگی یک مدیر کارآمد و توانمند را داشــتند، گفت: به عنوان مثال، 
توان بسیجی گری حضرت امام خمینی)ره(؛ زبانزد عام و خاص بود، 
به طوری که ایشان می توانستند با یک کالم خود، میلیون ها انسان را 
بسیج کرده و بعد از انقالب اســالمی، تئوری والیت فقیه را به صورت 

عملی در نظام اسالمی پیاده سازی کنند.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی، ایجاد برخی نهادها در کنار 
نهادهای رسمی کشــور با هدف اعتالی فرهنگ انقالبی و اسالمی را 
یکی دیگر از ابتکارات امــام خمینی)ره( دانســت و تصریح کرد: به 
عنوان مثال، سپاه پاســداران انقالب اسالمی در کنار ارتش قهرمان و 
جهاددانشگاهی در کنار نظام آموزش عالی ایجاد شد تا سمت و سوی 
فرهنگی با محوریت اســالم و انقالب در کشــور افزایش یابد چرا که 
در آن برهه زمانی، نظام آموزشی کشــور بر خالف اقتضائات و اصول 

اسالمی پیش می رفت.
دکتر فرهنگی با بیان این که جهاددانشــگاهی توانسته در حوزه های 
مختلف، رســالت اصلی خود را به درســتی انجام دهد، عنوان کرد: 
جهاددانشگاهی، مولود مبارک انقالب اسالمی است و باید در حوزه های 
مختلف و به ویژه حوزه فرهنگی، نقشی فراتر از نقش فعلی را ایفا و در 

حوزه نظام آموزش عالی، موثرتر عمل کند.
وی در ادامه ســخنان خود با انتقاد شــدید از عملکرد ناموفق دفاتر 
ارتباط صنعت و دانشــگاه در مراکز دانشگاهی کشــور تصریح کرد: 

جهاددانشگاهی در مقایسه با این دفاتر توانسته با امکانات و اعتبارات 
بسیار محدود، خوش بدرخشد.

نماینده مردم تبریز، اســکو و آذرشــهر در مجلس عنوان کرد: نظام 
آموزش عالی کشور، نیازمند شیوه های جدید و تفکرات انقالبی است 
که با تحقق این موضــوع می توان افق های جدیــدی را در این حوزه 

ترسیم کرد.
وی خطاب به رییس جهاددانشگاهی درخواست کرد که این نهاد در 
برخی پروژه های موثرتر، ورود کرده و نتایج آن را به اطالع مقامات و 

مسووالن ارشد نظام برساند.
دکتر فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی از 
سفرهای رهبر انقالب اسالمی به کردســتان و بیانات ایشان مبنی 
بر اینکه مخالف ایجاد نظام پارلمانی در کشــور نیســتند، تصریح 
کرد: در صورت تحقق این موضوع، بســیاری از سرخوردگی های 
رایج در کشــور، کاهش یافته و دیگر کســی نگران امنیت شغلی 

خود نخواهد بود. 
این مقام مســوول، تبریز 2018 را فرصتی تاریخی و بی نظیر برای 
توسعه و شــکوفایی همه جانبه اســتان دانســت و افزود: سازمان 
جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی با هماهنگی دستگاه های مسوول، 
نورپردازی ویژه خانه های تاریخی، ساختمان های مرتفع دستگاه های 
دولتی و همچنین غیر دولتی را آغاز کنــد و چهره زیباتری از تبریز 
عزیز را برای گردشگران کشــورهای دیگر به نمایش بگذارد. انتظار 
اســت برای نورپردازی کوه عون بن علی نیز در روزهای اخیر، اقدام 

شود.
دکتر فرهنگی همچنین گفت: اگر جهاددانشگاهی در این زمینه نیز 
موفق باشــد اســتان های دیگر نیز می توانند فعالیت های مشابهی را 

آغاز کنند.

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی تاکید کرد:
نقــش مهــم جهاددانشــگاهی در پرکردن 

خالهای فکری و اعتقادی جوانان
سعید شبستری خیابانی با اشــاره به برخی اتفاقات مربوط به انقالب 
فرهنگی دانشگاه ها در دانشگاه تبریز گفت: در آن ایام، یک هرج و مرج 
و بی نظمی در دانشگاه ها ایجاد شده بود و گروه ها و گروهک های راست 
و چپ با تبلیغ افکار سیاسی خود، سعی در جذب عضویت بسیاری از 

دانشجویان بودند.
وی با بیان این که رفته رفته فعالیت فرهنگی و سیاسی برخی گروه های 
سیاسی به سمت اقدامات و مبارزات مســلحانه سوق پیدا کرده بود، 
تصریح کرد: انقالب فرهنگی از دانشگاه تبریز آغاز شد و در آن زمان، 
تمامی دانشکده های این دانشگاه در دست چندین گروه سیاسی بود 
و در جلوی درب یکی از همین دانشکده ها، پرچم شوروی نصب شده 

بود.
شبستری خیابانی با اشاره به فتح دانشگاه تبریز و همچنین دانشکده هان 
آنان توسط اعضای انجمن اسالمی گفت: بعد از فتح دانشگاه از زیر زمین 
یکی از دانشکده ها، نقشه های مربوط به عملیات های کردستان را پیدا 
کردیم که خوشبختانه با اقدام به موقع دانشجویان مومن و انقالبی، بساط 

چنین اقداماتی از بدنه دانشگاه رخت بربست.
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سرپرست اســتانداری آذربایجان شــرقی با بیان این که در آن ایام، 
دانشگاه ها نقش مهمی در جهت دهی افکار اقشار مختلف مردم جامعه 
داشتند، گفت: متاسفانه در حال حاضر، نقش دانشگاه ها در جهت دهی 
افکار عمومی بسیار کاهش یافته و آن چنان که باید و شاید تحرکی در 
حوزه های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی را در این مراکز علمی شاهد 

نیستیم.
شبستری ادامه داد: همه با هم باید دست به دست هم دهیم و با تالش 
نهادهای انقالبی همچون جهاددانشگاهی، دانشــگاه ها را به جایگاه 

اصلی خود بازگردانیم.
وی با اشاره به تاسیس نهاد انقالبی جهاددانشگاهی در سال های پس 
از پیروزی انقالب اسالمی ابراز کرد: خوشبختانه این نهاد موثر و انقالبی 
توانسته در مقایسه با سایر نهادهای مشابه، عملکرد بسیار درخشانی 

را از خود بر جای بگذارد.
سرپرست اســتانداری آذربایجان شــرقی گفت: بی توجهی و سهل 
انگاری در ارتباط با موضوعات فرهنگــی، تزلزل بخش های مختلف 

جامعه را به دنبال خواهد داشت. 
لزوم پاسخ به شــبهات جوانان و پرکردن خالهای فکری آنان توسط 
جهاددانشگاهی و استفاده بیش از پیش از فضای مجازی با روش های 
مدرن و پرهیز از روش های سنتی و قدیمی از دیگر موضوعاتی بود که 

شبستری در این گردهمايي به آن اشاره کرد.

رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی آذربایجان 
شرقی:

اعضای جهاددانشــگاهی ســفیران رویداد 
»تبریز 2018« هستند

دکتر جعفر محســنی با اشــاره به انتخاب تبریز به عنــوان پایتخت 
گردشگری اسالمی در سال 2018 گفت:  اعضای جهاددانشگاهی به 
عنوان سفیران تبلیغ رویداد تبریز 2018 هستند و این نشست نیز با 
هدف شناسایی و معرفی برنامه های رویداد تبریز 2018 برگزار می شود 
و امیدواریم که جهاددانشگاهی کشــور بتواند نقش موثری در اطالع 

رسانی آن داشته باشد.
رییس جهاددانشگاهی آذربایجان شــرقی با ارایه گزارشی از عملکرد 
جهاددانشگاهی استان، بیان کرد: این سازمان در سه حوزه فرهنگی، 
آموزشی و پژوهشی فعالیت دارد و از سویی برای حل معضل بیکاری 
در کشــور، تالش می کند که ارتباط بین صنعت و فارغ التحصیالن 

دانشگاهی را گسترش دهد.
وی در خصوص حوزه پژوهشی بیان کرد: این حوزه در دو بخش درمان 
و انرژی هــای تجدیدپذیر فعالیت دارد که می تــوان به فعالیت مرکز 
درمان ناباروری و مرکز پزشــکی این نهاد و همچنین فعالیت های این 

سازمان در خصوص سلول های خورشیدی اشاره کرد.
دکتر محسنی با اشــاره فعالیت های به حوزه آموزشی و فرهنگی این 
سازمان گفت: ارایه آموزش های بلندمدت و کوتاه مدت در زمینه های 
متفاوت و فعالیت خبرگزاری های ایســنا و ایکنا و هــم چنین مرکز 

گردشگری دانشجویان از جمله فعالیت های این سازمان است.
وی در بخشی از ســخنان خود از فعال شــدن مرکز تجاری سازی و 
فناوری در این ســازمان خبر داد و افزود: عالوه بر توســعه فیزیکی 

ســازمان، در نظر داریم که مرکــز تحقیقات ژنتیک و پژوهشــکده 
انرژی های تجدیدپذیر را راه اندازی کرده و نیز فعالیت های پژوهشکده 

توسعه و برنامه ریزی را  در حوزه علوم انسانی توسعه دهیم.

معاونان فرهنگی جهاددانشــگاهی سراسر 
کشــور جنایات علیه مسلمانان روهینگیا در 

میانمار را محکوم کردند 
معاونان فرهنگی جهاددانشگاهی سراسر کشــور در بیانیه ی پایانی 
هفتاد و نهمین گردهمایی خــود، جنایات علیه مســلمانان مظلوم 
روهینگیا در میانمار را محکوم کرده و خواستار انجام وظایف قانونی و 

مقابله با این خشونت ها از سوی نهادهای بین المللی شدند.
در بخشي از اين بيانيه آمده اســت: جامعه جهانی، به ویژه منطقه ما، 
امروزه گرفتار امواج افراط و خشونت شده است. ما معتقدیم که یگانه 
راه مقابله با افراط و خشــونت، گفت وگو و اقدام مشترک برای مبارزه 
با خشونت طلبان و دهشــت افکنان با هر نام و مدعایی است. ما ضمن 
محکوم کردن هرگونه افراط و خشــونت، به ویژه به نام دین رحمانی 
اسالم، از عراق و سوریه و یمن و بحرین گرفته تا جنایتی که این روزها 
بر مسلمانان مظلوم روهینگیا در میانمار می رود، از نهادهای بین المللی 
می خواهیم وظایف قانونی خود را در مقابله با این خشونت ها ایفا کنند. 
بی شک معاونان فرهنگی جهاددانشگاهی نیز به نوبه خود، در ترویج 
و تعمیق فرهنگ تفاهم و گفت وگو در ســطح جامعه، به ویژه جوانان 
و دانشــجویان ایران و کشورهای اســالمی از هیچ کوششی فروگذار 

نخواهند کرد.

واحدهای برتر جهاددانشــگاهی در حوزه 
فرهنگی تقدیر شدند

در اختتامیه اين گردهمايي که به میزبانی واحد آذربایجان شــرقی 
برگزار شد، واحدهای برتر این نهاد در حوزه فرهنگی تقدیر شدند.

اسامی تقدیر شده ها به شرح زیر است:
جهاددانشگاهی هنر - الهام زایجانی

جهاددانشگاهی لرستان - رامین جانی پور
جهاددانشگاهی تهران - مهدی عباسی

جهاددانشگاهی خراسان رضوی -علیرضاحاتمی
جهاددانشگاهی زنجان - محمدحسین حسنی

جهاددانشگاهی قزوین- مهدی گلدوز ها
جهاددانشگاهی ایسپا- محمد آقاسی
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چهل و چهارمین گردهمایی معاونان آموزشــی سازمان های 
استانی، واحدها، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها، دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی جهاددانشگاهی يکم و دوم شهریور 

ماه به ميزباني جهاددانشگاهي واحد همدان برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، چهل و چهارمین گردهمایی 
معاونان آموزشی واحدهاي سازماني جهاددانشگاهی در همدان برگزار شد 
و ارایه گزارش عملکرد معاونت آموزشی، گزارش عملکرد موسسه آموزش 
عالی علمی - کاربردی و سخنرانی پیرامون تعامالت و همکاری مشترک 
بین حوزه اشتغال و کار آفرینی و پیرامون ظرفیت های آموزش در برنامه 
ششم توسعه و برگزاری سه کمیسیون آموزش عالی، کمیسیون مشارکت 
وکمیســیون آموزش های مجازی از جمله برنامه هاي اين گردهمايي دو 

روزه بود. 

دکتر هاشمی بیان کرد:
ارایه مدل های آموزشی با رویکرد کارآفرینی/ 
استفاده بیش از 100 هزار نفر از درگاه سیستم 

»آموزش های مجازی ایران«جهاددانشگاهی 

دکتر سید سعید هاشــمی معاون آموزشی جهاددانشــگاهی در این 
گردهمایی اظهار کرد: توســعه نظام استانداردسازی در بخش های 
مختلف حوزه آموزش بــا رویکرد ارتقای کیفیــت و مطلوبیت برای 
ذینفعان، حرکت به سمت تولید منابع آموزشی جدید و توجه ویژه به 
آموزش های مبتنی بر پژوهش بخشی از برنامه های این معاونت است.

وی در ادامه افزود: از دیگر برنامه های ایــن معاونت می توان با توجه 
به جذب پروژه های ملی در حوزه آمــوزش، رویکرد مهارت محور در 
آموزش های این نهاد، گســترش آموزش های بین المللی و استفاده 
از ظرفیت ها و پتانسیل بخش های پژوهش، فرهنگی، تجاری سازی 
فناوری و اشــتغال دانش آموختگان بــه عنوان یک مزیــت و ارایه 

مدل های مناسب برای آموزش با رویکرد کارآفرینی اشاره کرد.
معاون آموزشي جهاددانشگاهي با اشاره به آموزش های الکترونیکی 
و یادگیری، گفت: اين معاونت در ســال جاری بــا راه اندازی درگاه 
آموزش های مجازی ایران که مبتنی بر استفاده از سیستم های آموزشی 
موک)mooc( در ارایه آموزش های مجازی می باشد گامی بلندی را در 
راه استفاده ی گسترده از این آموزش ها در عرصه ملی برداشته است 
و در حال حاضــر بیش از 100 هزار نفر در سیســتم آموزش مجازی 

جهاددانشگاهی به یادگیری مشغول هستند.
وی افزود: این سیســتم بــر مبنای اســتانداردهای بیــن المللی در 
آموزش های مجازی ایجاد شده اســت و تا کنون بیش از هزار ساعت 
محتوای درسی برای ارایه بر روی سیستم به صورت ویدیویی و مالتی 

مدیا تولید شده و صدها ساعت درس دیگر نیز در دست تهیه است.
دکتر هاشــمی اظهار کرد: در کنار این سیســتم نیز مرکز آزمون های 
آنالین جهاددانشگاهی راه اندازی شــده است که با استفاده از شبکه 
گسترده مراکز آموزشی جهاددانشــگاهی در سراسر کشور به عنوان 
مراکز آزمون، خدمات برگزاری آزمون های الکترونیکی را به سازمان ها 
ارایه می دهد و تاکنون نيز بیش از 50 هزار نفــر آزمون در این مرکز 

برگزار شده است.

چهل و چهارمین گردهمایی معاونان آموزشی 
جهاددانشگاهی در همدان برگزار شد 
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معاون آموزشي جهاددانشگاهي در ادامه با اشاره به طرح ها و پروژه های 
ملی معاونت آموزشی گفت: از قراردادهای منعقد شده در این معاونت 
می توان به انعقاد قرارداد با شــرکت پســت جمهوری اسالمی ایران، 
سازمان امور مالیاتی کشور، انســتیتو ایزایران ) طرح خبرگان امید(، 

کمک پرستاری )یکساله( و HSE کار اشاره کرد.
وی افزود: همچنین این معاونت موفق بــه انعقاد موافقت نامه با نظام 
مهندسی ســاختمان، تفاهم نامه تربیت مربی با سازمان بهزیستی، 
تفاهم نامه شورای عالی استان ها و توافق نامه همکاری با شرکت ملی 

نفت ایران شده است.
دکتر هاشمی اظهار کرد: از آزمون های برگزار شده توسط این معاونت 
می توان به آزمون آنالیــن کارکنان آزمایشــگاه های مکانیک خاک 

استان های کشور و آزمون های بانک ها اشاره نمود.

نماینده ولی فقیه در استان همدان:
جهاددانشگاهی زیربناهای خود را بر مسلک 

»جهاد« پیش ببرد
نماينده ولي فقيه در همدان در ادامه با گرامی داشتن یاد جهادگران فی 
سبیل اهلل اظهار کرد: بعضی از واژه ها با تکرار زیاد بهای خود را از دست 
می دهند اما یکی از این واژه ها که همچنان ارزشــمند است و در همه 

عرصه ها به کار برده می شود، »جهاد« است.
وی افزود: جهاد بدان معناست که هر انسان در راستای اهداف بزرگ و 
آسمانی تمام توان خود را نه تحمیلی بلکه عاشقانه هزینه کند در حدی 

که در این عرصه خود را به فراموشی بسپارد.
آیت اهلل طه محمدی با اشاره به تکرار واژه جهاد در قرآن و کاربرد آن 
در برابر دشمن، در عرصه سازندگی، تعلیم و تربیت و اصالح مفاسد، 
ادامه داد: طاقت فرساترین و سخت ترین نوع آن جهاد با »نفس« است 
به طوریکه قهرمان ترین قهرمانان عالم کسی است که در عرصه پیکار 
با خواسته های نفس اماره خود پیروز شده و مغلوب آن نشود که برخی 
افراد به علت نداشتن روحیه جهادی در این راه توان تحمل سختی را 

نداشته و جا می زنند.
وی در بخش دیگری با اشاره به روز پزشک و جایگاه واالی بوعلی سینا 
بیان کرد: این حکیم در عمر کمتر از 60 سال خود تحقیق و تفحص های 
زیادی انجام داده و نمونه  واقعی یک جهادگر است به طوری که او حتی 

در خواب هم مطالعه می کرده است.

رییس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی ســینا افزود: ابوعلی سینا در کنار 
مدیریت، ریاضت، عرفان و طبابت، فیلسوف هم بوده و ایرانیان چه در 

مبانی نظری و چه در مبانی عرفانی بیشتر او را به فلسفه می شناسند.
وی ابرازامیــدواری کــرد: جهاددانشــگاهی زیربناهای خــود را با 
براساس این مسلک پیش ببرد و در این راه مأیوس نشود چرا که یأس 

در دین اسالم از بزرگ ترین گناهان است.
آیت اهلل طه محمدی عنوان کرد: در دنیا ثابت شده افرادی که به قول 
معروف »نازک نارنجی هستند«، در میدان عمل شانه خالی می کنند 
و جا می زنند اما افرادی کــه جهادگرانه وارد می شــوند تا آخر تاب 

می آورند.
وی با اشاره به اینکه گهواره  انسان های بزرگ در خانه های فقرا به تکان 
درآمده است، اعالم کرد: انســان ها در محرومیت ها و سختی ها رشد 
می کنند چرا که رفاه انسان را می پوســاند کما اینکه مرحوم مالعلی 

آخوند همدانی 400 نفر عارف کامل را پرورش داد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس:
ارگان ها توجه ویژه ای به جهاددانشــگاهی 

داشته باشند
در ادامه امیر خجسته با بیان اینکه جهاددانشگاهی مورد توجه و تأکید 
امام)ره( و مقام معظم رهبری اســت، عنوان کرد: مسووالن نظام باید 
حق جهاددانشــگاهی را عملی و اجرایی کنند، چرا که این ارگان در 
سطح ملی و بین المللی خوب عمل کرده اما آن طور که باید به خوبی 

شناخته نشده است.
وی اظهار کرد: متأسفانه جهاددانشگاهی در ارتباط با دانشگاه به معنای 
واقعی وارد نشده و نقش آفرینی نکرده در حالی که آنچه حق این سازمان 

و دانشگاه است، ارتباطی صمیمی و استوار مي باشد.
خجسته عنوان کرد: در دوران جنگ توانستیم روحیه جهادی را 
در جبهه ایجاد کنیم و سیلی محکمی به استکبار بزنیم و غیرممکن 
را ممکن کنیم و امروز به لطف این فرهنگ جهادی توانستیم یکی 

از کشورهای قدرتمند شویم و جزء پنج کشور موشکی باشیم.
وی با بیان اینکه روحیه بعد از جنگ باید در نگاه ما ایجاد شــود، ادامه 
داد: دولت باید جایگاه جهاددانشگاهی را تبیین کند و تمام ارگان ها 
توجه ویژه ای به این سازمان داشته باشند چرا که در حال حاضر به تفکر 

جهادی نیاز داریم.
نماینده مردم همدان و فامنين در خانه ملت راه های مقابله با تحریم 
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را داشتن روحیه جهادی دانست و خاطرنشان کرد: باید درنظر داشته 
باشیم اگر در این راه تفکر جهادی نداشته باشیم، موفق نخواهیم شد 
در حالی که می توانیم همچون زمان جنگ نقش آفرینی کنیم چرا که 

کشور نیازمند نوآوری و پویایی است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی:
در برنامه ششم توسعه 22 مشکل اولویت دار 
کشور حل می شود/ به کمک جهاددانشگاهی 

نیاز داریم
همچنين نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
در برنامه ششم توسعه 22 مشکل اولویت دار کشور حل می شود، گفت: 

در این راستا به کمک جهاددانشگاهی نیاز داریم.
وی با تاکید بر اینکه این برنامه در بیــن 11 برنامه ای که در قبل و بعد 
از انقالب نوشته شده استثناســت، اعالم کرد: در برنامه ششم توسعه 
کاربســت علم جایگاه ویژه ای دارد و چکیده برنامه ششم بهره وری و 

کار دانش بنیان است.
حاجی بابایی تصریح کرد: حرکت های دانش بنیان باید نهادینه شود 
تا تولید هم اشتغال محور شود و برای تحقق این امر به کمک و تالش 

نهادهایی مانند جهاددانشگاهی نیاز داریم.
نماینده مردم همدان در خانه ملت با بیان اینکه اگر نتوانیم در سال یک 
و نیم میلیون شــغل ایجاد کنیم دچار مشکل می شویم، تصریح کرد: 
در برنامه ششم توســعه برنامه ایجاد یک ونیم میلیون شغل در کشور 

تدارک دیده شده است.
وی در ادامه ســخنان به نقش پررنگ و متفاوت جهاددانشگاهی در 
کشور پرداخت و گفت: چون از دل دانشگاه هستید بنابراین ماموریت 
بزرگ شما بردن دانشگاه به سمت و ســوی تولید و برگرداندن آن به 

سمت کالس هاست. 
نماینده مردم همدان تاکید کرد: جهاددانشگاهی باید دانشجویان را 
به سمت تولیدو کشــاورزی ببرد و از آن جا هرچه را که می خواهد به 

سمت دانشگاه بازگرداند.
حاجی بابایی گفت: دانشگاه ها باید به جایی برسند که مقاله ای نوشته 
نشود مگر اینکه برای کشــور خروجی داشته باشــد و انقالب بزرگ 

علمی بیافریند.
وی تصریح کرد: بین تولید و دانشگاه شکاف عمیقی وجود دارد و کار 

تجربی بیش از کار علمی در تولید جامعه ما تاثیر دارد.
حاجی بابایی گفت: هــر کجا که الزم بود به بخــش خصوصی مجوز 

بدهیم داده ایم و برنامه ششم توسعه برنامه جامعی است که همه وزرا 
برنامه هایشان را مطابق با آن مطرح کرده اند.

 نماینده مردم همدان در مجلس در پایان اظهار کرد: فضا و سرمایه در 
کشور آماده است، همه آمده اند و نسخه ای نوشته شده که در برنامه 

ششم توسعه نجات بخش است.

تخلفات اداري با تکرار،  اســتمرار و نهادینه 
شدن به فساد اداري منجر مي شود

کتیرایی استاد سازمان حراست کل کشور اظهار داشت: در فساد اداری 
با استفاده از قدرت عمومی جهت کسب منافع خصوصی اقدام می شود.

وی در بیان تعریف فساد اداری افزود: فساد اداري حالتي در نظام اداري 
است كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان و نهادينه شدن تخلف 
به وجود مي آيد و آن را از كارايي مطلوب و اثربخشــي مورد انتظار باز 

مي دارد.
این استاد حراست کل کشور در ادامه گفت: در واقع تخلفات اداري با 
تكرار،  استمرار و نهادينه شدن و تأثيرات قابل توجه در نظام اداري به 

فساد اداري منجر مي شود.
کتیرایی همچنین در بیان تفاوت تخلفات اداری با فساد اداری یادآور 
شد: تخلفات اداري عبارت اســت از اين كه كاركنان يك سازمان در 
رده هاي مختلف شغلي و مسووليتي، قوانين و مقررات، آيين نامه ها، 
گردش كارها، هنجارهــا و قواعدكاري را به صــورت كلي يا جزيي، 
عمدي يا غيرعمدي مراعات نکنند،  به گونــه ای كه بر اثر آن، فرآيند 
توليد كاالها و يا ارايه خدمات سازمان و نيز اعتبار و حيثيت اجتماعي 

آن خدشه دار شود.
وی در بخش پایانی سخنانش در بیان عوامل ایجاد کننده فساد اداری 
گفت: عوامل اداری و مدیریتی، عوامــل اقتصادی، عوامل فرهنگی و 

عوامل سیاسی از اساسی ترین عوامل بروز فساد اداری هستند.
در ادامه بهنام چهارلنگ با اشاره به نقش صیانتی و حمایتی حراست 
از منابع انسانی سازمان به عنوان ســرمایه اصلی نظام، گفت: در این 
دوره مدیریتی در نظر داریم با هدف افزایش دانش مدیران در مقابله با 
آسیب ها و تهدیدهای احتمالی و پیش بینی و پیشگیری از آن ها نسبت 
به برگزاری دوره های آموزشی ویژه متصدیان مشاغل حساس اهتمام 

بیشتری داشته باشیم.
وی افزود: به همین منظور با موافقت رییس جهاددانشــگاهی مقرر 
شد در گردهمایی های سراسری این نهاد نسبت به برگزاری دوره های 
آموزشی حراســت به ویژه دوره های آموزشی ویژه متصدیان مشاغل 

حساس اقدام کنیم.
مدیرکل حراست جهاددانشگاهی یادآور شد: نخستین دوره آموزشی 
متصدیان مشــاغل حســاس تیرماه در گردهمایی مدیران روابط 
عمومی با عنوان »شــبکه های نوین جاسوســی« در مشهد مقدس 

برگزار گردید.
وی تصریح کرد: دومین دوره آموزشــی متصدیان مشــاغل حساس 
با عنوان »فســاد اداری - اقتصادی« در این گردهمایی برگزار شــد 
و امید اســت بتوانیم تا پایان ســال با بهره مندی از اســاتید مجرب 
سازمان حراست کل کشور با حضور در تمامی گردهمایی ها نسبت به 

برگزاری این دوره ها اقدام کنیم.
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رییس جهاددانشگاهی همدان :
تأســیس مرکز ســفال و ســرامیک اســتان 
در راســتای برنامــه ی ششــم توســعه 

جهاددانشگاهی
در ادامه اکبر اسدی ارايه آموزش  مهارت های پیش از ازدواج به صورت 
رایگان برای نخســتین بار در سطح کشور توســط جهاددانشگاهی 
همدان خبر داد و اظهار کرد: این طرح بنابر احســاس تکلیف و نیاز 
در استان اجرا شــده به طوری که زوج ها   برای ثبت عقد باید گواهی 
حضور در کارگاه های آموزشی جهاددانشــگاهی را به محضرخانه ها 
ارايه کنند که این مهم به صورت قانــون درآمده و زوج هایی که قصد 
تشکیل خانواده دارند باید دوره های چهار ساعته را طی کرده و گواهی 

دریافت کنند.
وی عنــوان کــرد: همچنیــن یکــی دیگــر از ویژه برنامه هــای 
جهاددانشگاهی آموزش  در حوزه حمل ونقل جاده ای است به طوری 

که افرادی با گذراندن این دوره های آموزشی قادر به دریافت مجوز 
خواهند بود.

اسدی در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات جهاددانشگاهی واحد همدان 
عنوان کرد: در حوزه معاونت فرهنگی به تازگی اردوی دانشــجویی 
منطقه ای»طریق جاوید« با شرکت دانشجویان شش استان لرستان، 

کردستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین و همدان برگزار شد.
وی افزود: این اردو با حضور300 دانشجو و در راستای آشنایی جوانان 
با آراء و اندیشه های امام خمینی)ره( با برنامه ها و کارگاه های متنوع و 

بازخوردهای بسیار مناسب برگزار شد.
اسدی با بیان اینکه ایجاد مرکز سفال و سرامیک یکی از اقدامات انجام 
شده طی یک سال گذشته در حوزه معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 
بوده است، اظهار کرد: با توجه به جهانی شــدن شهر اللجین باید از 
ظرفیت استان در بحث تولید سفال استفاده ببریم تا بتوانیم به راحتی 

با محصوالت مشابه خارجی رقابت کنیم.
وی ادامه داد: جهاددانشــگاهی در آغاز تاســیس پنج هزار مترمربع 

فضای فیزیکی داشت اما در سال گذشــته با احداث مجتمع این نهاد 
بیش از 200 درصد به فضای کالبدی اضافه شده، بنابراین سعی داریم 
با کمترین هزینه بهترین اقدامات الزم در این زمینه را انجام دهیم که از 

بهترین مصالح برای ساخت مجتمع جدید استفاده کرده ایم. 
اسدی خاطرنشــان کرد: دو فاز از پروژه ساختمان جهاددانشگاهی با 
11 هزار مترمربع زیربنا آماده بهره برداری بوده و یک فاز دیگر نیز در 

دست اجراست.
وی همچنین یادآور شد: تعداد کد رشته های دانشگاه علمی کاربردی 
از 12 رشته به 26 رشته افزایش یافته و رشته های کارشناسی پیوسته 

و کارشناسی ارشد نیز به آن اضافه شده است. 
رییــس جهاددانشــگاهی واحد همــدان افــزود: مؤسســه عالی 
جهاددانشــگاهی هم توانسته به استقالل برســد به طوری که از نظر 

مرکز جامع علمی کاربردی جزء مراکز پویا و فعال است. 

واحدهای برتر حوزه آموزش معرفی و تقدیر 
شدند

در چهل و چهارمین گردهمایی معاونان آموزشــی جهاددانشگاهی 
واحد هاي برتر حــوزه آموزش این نهــاد معرفــی و از دو جلد منابع 

بومی سازی شده آموزش زبان انگلیسی رونمایی شد.
اسامی معاونت های تقدیرشده به شرح زیر است:

روح اهلل صفری مدیر اجرایی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد 
استان اصفهان

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی همدان
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد سیستان و بلوچستان

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی
حسین میرزایی مدیر مرکز شماره 1 جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
انســیه صالحی مرزیجرانی مدیر اداره آموزش برنامه ریزی و نظارت 

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی
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هفتمين دوره اردوي فرهنگي - آموزشي طريق جاويد با محوريت 
اخالق و معنويت از 18 تا 21 مهر ماه برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي، هفتمين اردوي طريق جاويد به 
مدت 4 روز در سالن اجتماعات سازمان تبليغات اسالمي خراسان رضوي 

برگزار شد. 

رییس جهاددانشگاهی در افتتاحیه هفتمین اردوی 
»طریق جاوید« مطرح کرد:

ضرورت نظام سازی مبتنی بر اندیشه های امام 
خمینی)ره( برای توسعه کشور 

دکتر طیبی در هفتمین دوره»طریق جاوید«  مرکــز امام، والیت فقیه 
و انقالب اســالمی بر ضرورت نظام ســازی مبتنی بر اندیشــه های امام 
خمینی)ره( و وفاق ملی برای تحقق پیشــرفت توسعه همه جانبه کشور 

تأکید کرد.
رییس جهاددانشگاهی با بیان این مطلب اظهار کرد: با وجود سفارشات دینی 
مبنی بر اینکه باید در دورترین نقاط به علم دست یافت، اما در حال حاضر این 

اعتقاد که کشور باید به صورت دانش بنیان اداره شود، وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه توسعه اخالق فرهنگی، اخالق 
سیاسی و اخالق اجتماعی در کشور دچار مشــکل هستیم و در موضوع 
اخالق سیاسی نخبگان سیاسی، یکدیگر را قبول ندارند و این موضوع باعث 
شده است که دولت ها نتوانند به اهداف خود و در نهایت به اهداف تعیین 
شده در سند چشم انداز دست یابند؛ چرا که گردش سیاسی باعث شده تا 

کل برنامه های کشور نیز تغییر یابند.
دکتر طیبی با بیان اینکه در حوزه سیاست اگر نخواهیم مصالح ملی را در 
تعامل با نخبگان سیاسی حل کنیم، نمی توانیم مشکالت خود را در عمر 
چهار ساله و یا هشت ســاله رفع کنیم، عنوان کرد: بر همین اساس مردم 
مشاهده می کنند که راه  برون رفت از مشکالت وجود ندارد و به ناچار به 
جناحی دیگــر روی آورده و به آن رای می دهنــد، همانند چیزی که در 

دولت های قبل با آن مواجه بودیم.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی بر دیده شدن منافع ملی و تعامل نخبگان 

سیاسی در کشور برای برون رفت از وضع موجود تاکید کرد و یادآور شد: 
با برنامه ریزی و وفاق ملی و با توجه به زیرساخت هایی که در کشور فراهم 
شده است خواهیم توانســت تا در همین مدت کم تا سال 1404 به افق 

چشم انداز کشور دست یابیم.
وی ادامه داد: در توسعه فرهنگی نیازمند انســان هایی هستیم که کار و 
تالش را یک اصل بدانند و این در حالی است که امروز بسیاری از افراد به 
باور اینکه تولید یک کار پر دردسر است روی به واردات می آورند تا آسان تر 

به ثروت دست یابند.
دکتر طیبی بر رعایت مصالح دیگران و همچنین رعایت قانون در کشور 
تاکید و بیان کرد: ما در زمینــه اخالق الگوهای زیــادی داریم و یکی از 
الگوهای ما در دوران معاصر امام راحل است، به طوری که ایشان در بدترین 

شرایط جامعه منشور برادری را تبیین نمودند.
رییس جهاددانشگاهی در ادامه عنوان کرد: با وجود اقدامات صورت گرفته، 
وضع موجود تا وضع مطلوب که در سند چشم انداز تعریف شده است فاصله 
داریم. برای رسیدن به اهداف تعیین شــده در سند چشم     انداز و با وجود 

ساختارهای کشور باید اراده در همه آحاد نظام به وجود آید.
دکتر طیبی با اشــاره به این که نباید مقصر وضع موجــود را رژیم قبل و یا 
تحریم ها بدانیم، تصریح کرد: به اعتقاد مسووالن، تحریم ها تنها 20 درصد 
اثرگذارند و 80 درصد دیگر حاصل عدم برنامه ریزی مناسب در کشور است.

رییس جهاددانشگاهی عنوان کرد: توسعه فرهنگی به عنوان یک زیرساخت، 
توسعه آموزش و تربیت انسان ها  و توسعه علم و فناوری برای اداره دانش بنیان 
کشور نیاز امروز ماست و در این میان فناوری های حوزه علوم انسانی که از آن 

به عنوان »فناوری نرم« یاد می شود، بسیار حایز اهمیت است.
دکتر طیبی افزود: در زمینه توسعه آموزش، علی رغم ایراداتی که به نظام 
آموزشی وارد می شود، بســیار خوب کار کردیم، به طوری که توانسته ایم 
محقق تربیت کنیــم و محقق نیز فناوری تولید کنــد. همچنین تربیت 
انسان های »مهارت محور« در کشور از دیگر اقدامات انجام شده در توسعه 

آموزش است.
وی با بیان این که در توســعه علم و فناوری نیز به گونه ای مطلوب عمل 
کردیم، اظهار کرد: هدف از تاسیس جهاددانشگاهی در سال 59 این بود که 

اثبات کنیم کشور توان حرکت در مرز علم و فناوری را دارد.

پرونده هفتمین اردوي طریق جاوید بسته شد
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معاون فرهنگی جهاددانشگاهی:
افزایش شــکاف بین اخالق و جامعه انســانی/ 

بررسی علل و راه های رفع آن
دکتر ســعید پورعلی، معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی، 21 مهرماه در 
مراسم اختتامیه هفتمین دوره اردوی فرهنگیـ  آموزشی »طریق جاوید«  
با تأکید بر توجه به اخالق در رسانه ها، مجامع علمی، نشست های تخصصی 
و جمع های دانشجویی، اظهار کرد: اگرچه قانون مبنای زندگی اجتماعی 

امروز است، اما اخالق باید نقش پررنگ تری در زندگی مردم ایفا کند.
دکتر پورعلی بیان کرد: پیوند اردوی طریق جاوید با مضمون اخالق نیز 
دلیل احســاس نیاز به این مقوله در زندگی امروز و بازنگری و بررسی این 

مبحث بوده است.
وی با اشاره به اینکه شــکاف بین تربیت اخالقی و عمل اخالقی موجب 
باالرفتن هزینه های حکومت داری و زندگی خواهد شد، گفت: مهم ترین 
سؤالی که مطرح می شود این اســت که چه اتفاقی در جامعه سبب شده 
بیشتر درخصوص اخالق سخن بگوییم و کمتر عمل اخالقی داشته باشیم.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با بیان این که جامعه ای انسانی تر است که 
اخالقی تر باشد، تصریح کرد: در نظرسنجی هایی که چند سال اخیر صورت 

گرفته، متأسفانه شاهد افزایش این شکاف بوده ایم.
وی بیان کرد: این شکاف، به معنای افزایش فاصله بین دانسته های اخالقی 
و اعمال اخالقی ماست که باعث نامطمئن  شدن جامعه و هزینه برشدن 
حکومت داری می شود لذا باید علل بروز این شکاف و راه های رفع آن مورد 

بحث و بررسی قرار گیرد.
دکتر پورعلی با اشاره به سخنرانی مرحومه دباغ در هفت دوره گذشته این 
دوره از اردو، اظهار کرد: یکی از ویژگی های سخنرانی این بانوی انقالبی، 
یادآوری و بیان خاطرات شیرین تعامالت خانوادگی، سیاسی و اجتماعی 

امام خمینی)ره( از عمق جان و دل بوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:
عمل به دانسته ها؛ ویژگی شاخص امام خمینی)ره(

حجت االسالم والمسلمین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با تأکید بر اینکه جامعه انســانی برای حرکت به سمت جلو نیازمند 

الگوست، گفت: به همین خاطر در قرآن بارها تأکید شده است پیامبر برای 
کسانی که وجهه همت شان را نهایت دستیابی به شخصیت واالی انسانی قرار 
داده اند، الگوست و در آیه دیگری می فرماید برای شما در ابراهیم و همراهان 
او الگوی حسنه است؛ معرفی همه انبیا در قرآن نیز در راستای تالش قرآن 
برای الگوسازی در حوزه های مختلف زندگی از جمله کنترل خشم، کنترل 

غریزه شهوانی و ... است.
وی با اشاره به الگوگیری از امام خمینی)ره( در اردوی طریق جاوید، بر لزوم 
شکل گیری جنبش معرفی الگوهای برتر از سوی جنبش دانشجویی تأکید 
کرد و افزود: اگر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ماست، جوانان دانشجو، 
بهترین افرادی هستند که می توانند به نیکی امر کنند و از بدی ها نهی داشته 
باشند چراکه ما در تمام حوزه های علمی، فرهنگی، هنری، زندگی شخصی 

و ... نیاز به الگو  و تبعیت از آن داریم.
حجت االسالم انصاری با اشــاره به سخنان حجت االســالم سید حسن 
خمینی در رابطه با لزوم پرهیز از نگاه کاریکاتوری به امام خمینی)ره(، اظهار 
کرد: برجسته کردن یک بعد از امام خمینی)ره( نگاه کاریکاتوری به امام 
است؛ ایشان از ابتدا طوری زندگی کردند که خداوند انتظار داشت و به آنچه 
می دانستند عمل می کردند و رمز موفقیت ایشان نیز همین بود؛ بنابراین ما 
نیز باید از مسایل جزئی زندگی آغاز کنیم و رفتارمان را با آموزه های دینی 

منطبق کنیم.
وی حاضر دیدن خداوند را مهم ترین عامل شــکل گیری شخصیت امام 
خمینی)ره( برشمرد و افزود: آنچه نقش محوری در شکل گیری شخصیت 
امام ایفا کرد، توحید و حاضر دیدن خداوند بر اعمال انسان است؛ امام نفرمود 
به طمع بهشــت یا ترس از جهنم معصیت نکنید بلکه می فرمایند »عالم 
محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید«؛ اگر ما خداوند را حاضر 
بدانیم گناه نمی کنیم هم چنان که معصومان نیــز چون خداوند را حاضر 

می دیدند، مرتکب گناه نمی شدند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنان خود راجع به اخالق و معنویت 
در ســیره امام خمینی)ره( را این گونه پایان داد و ابراز کرد: امام در زندگی 
خانوادگی و عرصه اجتماعی همســر، پدر و رهبری با اخالق بودند اما در 
زمان الزم در مقابل صدام و آمریکا ایستادند و حتی لحظه ای هم نترسیدند، 
همچنان که فرمودند من در ساواک به مأموران دلداری می دادم؛ بنابراین 

عمل به دانسته ها در همه حوزه های زندگی، ویژگی شاخص امام بود.
وی در پایان اضافه کرد: صلح و قیام اهل بیت)ع( هردو نشان شجاعت بود و 

در مورد امام خمینی)ره( نیز همین طور است.

انقــالب  و  والیت فقیــه  امــام،  مرکــز  رییــس 
اسالمی جهاددانشگاهی:

اخالق، در بســتر تاریخ یکی از پرچالش ترین 
موضوع زندگی انسان بوده  است

سید محمد هاشمی تروجنی در افتتاحیه هفتمین دوره اردوی فرهنگی 
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آموزشــی »طریق جاوید« که 18مهرماه در ســالن اجتماعات اداره کل 
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: 
بعد از مبانی اعتقادی، ایمان به حقیقت اخالق، مهمترین بعد وجودی انسان 
است که راهبر و هادی او در آراسته شدن به صفات نیک و فضایل اخالقی 
و دوری از زشتی ها و رذایل اخالقی است. در واقع اخالق چارچوب تفکر و 

رفتار انسان را تعریف می کند.
وی ادامه داد: اهمیت اخالق به نوع شناخت ما از انسان بستگی دارد، اما 
می توان به این نکته اذعان کرد که اکثر مکاتب به دنبال نوعی فضیلت برای 
انسان هستند، اما اسالم هدف اخالق را باالتر از فضیلت و زمینه ساز لقاء 

الهی می داند.
هاشمی تروجنی افزود: پس از قرن ها فراز و نشیب حقیقت اخالق، مردی 
از دل مکتب اسالم برخاست و با تفکر دینی و اخالق عملی جان دوباره به 
اخالق بخشــید و آن را از زهد فردی به صحن جامعه و قدرت اجتماعی 

کشاند تا روح زندگی اجتماعی را با مفاهیم اخالق متعالی سازد.
وی با بیان اینکه این مســأله به نوع تعریف امام)ره( از انسان برمی گردد و 
می توان اخالق را ابزاری برای تعالی بخشی به انسان دانست، گفت: در این 
فرآیند، ظهور اخالق اجتماعی امام)ره( که یک فرد ممتاز است سه عنصر 
اخالق، طریقت و شریعت را در هم آمیخت و نشان داد یک فرد مسلمان 

می تواند با پیوند و تعامل این سه عنصر به حقیقت برسد.
رییس هفتمین دوره اردوی فرهنگی آموزشی »طریق جاوید« گفت: آنچه 
در این حقیقت می توان از آن بهره برد علم مفاهیم انتزاعی و ابزاری برای 
رسیدن آسایش مادیات نیســت، چرا که علم نور است. هر قلبی الیق آن 
نیست که منور به نور حق و نور علم شود، باید تزکیه شود، زیرا امام)ره( علم 
را باالترین فضایل می داند و تحقق هر موجود به وجود علم وابسته است و 

علما شعاع نور علم را، شعاع هستی می دانند.

امام  )ره( توانســت قرائتی تازه از اســالم ارایه 
دهد/دانشــگاه نیازمنــد تبییــن آزادانــه 

اندیشه های امام)ره( است
در ادامه دکتر سیدعلی اکبر شمسیان، اظهار کرد: حضرت امام)ره( توانست 
اسالم استحاله شــده که به عنوان دین کهنه پرستی و تحجر و سرشار از 
خرافات و سازش کار با ظالمان، ستمگران و دیکتاتوری داخلی و خارجی و 
تامین کننده خواسته های دشمنان و چپاولگران شده بود بر مال و اسالم ناب 
را که میراث گوهر بار نبی اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( بوده به عنوان دینی 
آزادی بخش، انسان ساز، انقالبی و ترقی خواه برای جهانیان بازتعریف نماید.
دکتر شمسیان با بیان اینکه اکنون جا دارد که همواره در همه عرصه ها و 
نسل ها، اندیشمندان و عالمان متعهد و عالقمند به سرنوشت بشر، پیرامون 
زندگی و شخصیت این انسان تاریخ ســاز به بحث و گفت وگو بنشسینند، 
عنوان کرد: بر همین اساس با روشن تر شدن ابعاد شخصیتی و افکار ایشان 

برای مشــتاقان و عالقمندان، چراغ اندیشه ایشــان نیز همواره روشن و 
راهنمای رهروان این راه پر رهرو شود.

رییس ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان رضوی افزود: برگزاری این 
اجتماع فرهنگی ارزشــمند نیز اقدامی در همین راستا است که همه ما، 
شما، مشتاقان، دانشجویان عالقمند و نسل جوان انقالبی  بتوانید و بتوانیم 
با پیروی از آرمان های امام)ره(، آینده ای روشــن را برای زندگی فردی و 

اجتماعی خود رقم بزنیم.
وی خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی به عنوان مولود انقالب و جهادگران 
دانشــگاهی و همچنین به عنوان فرزندان معنوی آن امــام)ره( بر خود 
می بالند که بتوانند در تبیین اندیشه این شخصیت و ترویج آن گام بردارند 
و ایجاد مرکزی به عنوان مرکز فرهنگی-دانشجویی امام)ره(، والیت فقیه 
و انقالب اسالمی ابتکاری ارزشمند و ماندگار از سوی این نهاد انقالبی در 
جهت معرفی شخصیت امام)ره( است که خوشبختانه توانسته اقدامات 

ارزشمندی را در طی سال های گذشته به انجام برساند.
رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی عنوان کرد: امروزه کدام 
اندیشمند و یا کدام انسان آگاه به مســائل روز جهانی در اقصی نقاط این 
کره خاکی می توان یافت که نام او را نشــنیده و با آرای او حداقل آشنایی 

نداشته باشد.
دکتر شمسیان با بیان اینکه قطعا برای من و صحبت پیرامون این چنین 
شخصیت تمام نشدنی کار آســانی نبوده و نخواهد بود و تنها ادای دین 
به پیشــگاه رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی بوده، تصریح کرد: 
امیدواریم توفیق پیروی از راه آن حکیم فرزانه که امروز در پیروی از راه مقام 
معظم رهبری نهفته است برای هم ما میسر شود. و این امر محقق نخواهد 
شــد، مگر آنکه همه ما ایمان به خدا، ایمان به راه انتخاب شده و ایمان به 

پیروزی داشته باشیم.

اخــالق، اســاس اقتــدار کاریزماتیــک امــام 
خمینی)ره(

دکتر سیدکمال الدین حســینی، اظهار کرد: برگزاری این دوره بر اساس 
اندیشه های امام خمینی)ره( از کارهای ارزشمند جهاد دانشگاهی است که 

به حق از نهادهای موفق بوده است.
وی با بیان روایت مشهور از پیامبر اعظم)ص( در خصوص اخالق که فرمودند: 
»به  راستی که من مبعوث شدم تا شرافت های اخالقی را کامل و تمام کنم« 
افزود: پرداختن به بحث اخالق بر اساس اندیشه های امام)ره( کار بزرگی است 

چرا که اقتدار کاریزماتیک امام خمینی)ره( بر اساس اخالق بود.
دکتر حسینی با بیان اینکه تبلیغات صحیح در القای پیام درست بسیار موثر 
است، ادامه داد: برای انتقال پیام دو تکنیک یک جانبه و دو جانبه وجود دارد 

که البته انتقال پیام دو طرفه موثرتر است.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: 
انتقال پیام  وقتی اثربخش است که از تکنیک دوجانبه استفاده شود، یعنی 
فرصت اظهار نظر برای طرف مقابل یعنی همان گیرنده پیام نیز فراهم شود.
وی با اشاره به مقتضیات زمان در اثربخشی تکنیک یک جانبه، اظهار کرد: 
اثربخشی تکنیک یک جانبه مربوط به زمانی است که مرزهای فرهنگی 
بسته باشد، همانند زمانی که معاویه با تبلیغات اغواگرایانه مانع شناخت 

اهل بیت)ع( شد.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی ابراز کرد: 
امروز با توجه به گستره مرزهای فرهنگی شیوه تبلیغ و پیام رسانی یک 

جانبه دیگر اثربخش نیست.
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ژورنال بین المللی IJSEM فهرستی از کلکسیون های میکروبی معتبر 
از دیدگاه تاکسونومی را منتشر کرده است که در این فهرست، تنها نام 
بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی وابسته به 

جهاددانشگاهی از کشور ایران آورده شده است. 

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهاددانشگاهی، دکتر 
سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رییس این مرکز در خصوص این دستاورد گفت: 
از آنجایی که انتشار میکروارگانیسم های جدید منوط به ثبت آنها در حداقل یک 
کلکسیون بین المللی غیر از کلکسیون های داخلی کشورها است، گنجاندن نام 
کلکسیون مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران در این فهرست، فرصت بی 
نظیری را برای کشــور جهت ارایه خدمات بین المللی فراهم آورده 
است و از این پس می توان شاهد ورود بیشتر سویه های ارسال شده از 

سایر کشورها به این کلکسیون بود.

وی افزود: کلکســیون میکروبی)بانک میکروارگانیسم های( مرکز ملی ذخایر 
ژنتیکی و زیستی ایران عضو رسمی فدراســیون جهانی کلکسیون های کشت 
WFCC است و از آغاز تأسیس تاکنون توانسته بیش از 55 سویه بومی متعلق 
به تاکسون های پروکاریوتی و یوکاریوتی را شناسایی، ثبت و نگهداری نماید و 
از این نظر مقام اول را در کشور داراست. این کلکسیون مطابق با استانداردهای 
جهانی و در چارچوب مقررات تدوین شــده توســط کمیته هــای بین المللی 
سیستماتیک پروکاریوت ها فعالیت می کند و می کوشد جدیدترین روش های 
شناســایی و نگهداری را جهت تعیین هویت و نگهداری میکروارگانیسم ها به 

کار گیرد.
گفتنی است، دستیابی به فهرست مذکور از طریق آدرس: 

http://ijs.microbiologyresearch.org/marketing/editorial/

  IJSEM_Culture_Collection     _Abbreviation_14082015.pdf

ــت.   ــر اس امکانپذی

بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 
و زیستی جهاددانشگاهی اعتبار جهانی یافت

پژوهش و فنــــاوری

   26



   27

پیام جهـاد  | شماره164
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

رییــس پژوهشــگاه رویــان 
جهاددانشــگاهی با اشــاره به 
توفیق این پژوهشــگاه در تولد 
»مارال« از رحم یک قوچ وحشی، از 
تالش برای ایجاد امکان تولد گونه در 
خطر انقراض »یوزپلنگ آسیایی« از 
یک رحم جایگزین در پژوهشگاه 

رویان جهاددانشگاهی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، دکتر حمید گورابی 
اظهار کرد: برای تحقق این مهم نیازمند یکسری بسترسازی ها و مقدمات 
بودیم که این مقدمات با تالش همکاران ما و با شکل گیری بانک سلولی 

حیات وحش در پژوهشگاه فراهم شده است.
وی با بیان اینکه مطالعات زیادی در این زمینــه در رویان صورت گرفته، 
افزود: در حال حاضر ســلول های برخی جانداران حیات وحش از جمله 

یوزپلنگ ایرانی در بانک سلولی رویان جمع آوری شده است.
رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی با اشاره به رشد و تولد یک »مارال« 
از رحم قوچ وحشی در پژوهشگاه های جهاددانشگاهی تصریح کرد: یکی 
از اهداف ما از این پژوهش جلوگیــری از انقراض برخی موجودات حیات 

وحش و از جمله یوزپلنــگ بوده، لذا 
پژوهشگران ما در ادامه تحقیقات خود 
در جســت وجوی شبیه ســازی دیگر 

گونه ها و ازجمله یوز نیز هستند.
وی با بیان اینکه در مورد یوزپلنگ نیز 
مقدمات فراهم و مطالعات زیادی انجام 
شده، گفت: در حال حاضر به دنبال رحم 
جایگزین هســتیم تا جنین را به رحم 
حیوان دیگری انتقال داده و از رحم آن، تولد 

یوزپلنگ را داشته باشیم.
دکترگورابی درباره گزینه های احتمالی برای رحم جایگزین، اظهار کرد: 
رحم در موجودات حیات وحش متفاوت از حیوانات اهلی است و لذا برخی 
گربه سانان نظیر شیر می تواند گزینه مناسبی باشد؛ البته تحقیقات در این 
مورد ادامه دارد و هنوز نیازمند بررسی بیشتری است که همکاران ما در 

حال بررسی آن هستند.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی همچنین درباره طرح رونمایی از چند 
حیوان آزمایشگاهی در کشــور به ایســنا گفت: این کار با همکاری یک 
گروه علمی و پشــتیبانی آنها صورت گرفته، اما رونمایی از این حیوانات 

آزمایشگاهی قرار است در مهرماه امسال انجام شود.

پروفســور »یان لین ما« با حضور در 
پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی 
از مرکز درمان ناباوری این پژوهشگاه 

بازدید و با دستاوردهای آن آشنا شد.

به گــزارش روابــط عمومی پژوهشــگاه 
فناوری هــای نویــن علــوم زیســتی 
جهاددانشگاهی )ابن سینا(،11شهریورماه، 
پروفســور »یــان لیــن مــا« اســتاد 
دانشگاه هانیان چین و رییس بخش باروری 
بیمارستان هانیان در شهر هایکو با حضور در 

جلسه ای که در مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا و با حضور 
دکتر سید علی آذین رییس این مرکز و متخصصان مرکز درمان ناباروری 
ابن سینا برگزار شد، در خصوص روند درمان ناباروری و تفاوت های آن 

در چین و ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند.
پروفسور »یان لین ما« پس از پایان جلسه به همراه تیمی متشکل از مسوول 
فنی و متخصصان این مرکز از بخش های مختلف مرکز درمان ناباروری 
همچون کلینیک ها، آزمایشگاه ها، بخش رادیولوژی، سونوگرافی، اتاق 

عمل و ... بازدید کردند و با مسووالن آن به گفت 
و گو پرداختند.

رییس بخش باروری بیمارستان  هانیان چین 
ضمن تشکر از همراهی تیم تخصصی ابن سینا 
در این بازدید، تنــوع کلینیک های تخصصی 
در این مرکز را از نقاط قوت آن دانست و افزود: 
بخش ژنتیک این مرکز بسیار کامل و نسبت 
به کلینیک های مشابه آن کامال تخصصی و 

منحصر به فرد است.
وی در ادامه تصریح کرد: مرکز درمان ناباروری 
ابن سینا در مقایســه با مراکز مختلف درمان 
ناباروری در چین و دیگر کشــورهای جهان از جمله مراکز مهم درمان 

ناباروری دنیا به شمار می آید.
پروفسور یان لین ما ، با ابراز خشنودی از این بازدید بيان نمود: امیدوارم 
بتوانیم به تداوم همکاری های علمی با این مرکز در حوزه درمان ناباروری 

ادامه دهیم.
وي در پايان گفت: تنوع کلینیک های تخصصی در این مرکز، از مهم  ترین 

نقاط قوت آن است

»رویان« جهاددانشگاهی
 در جست  وجوی رحم جایگزین برای یوز ایرانی

تنوع کلینیک های تخصصی از مهمترین نقاط قوت این پژوهشگاه است

پروفسور »يان لین ما« در بازديد از پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی:
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تنوع زيستي هر كشور ذخيره اي 
ارزشــمند و در عين حال آسيب 
پذير اســت. شناســایی اجزای 
تنوع زیستی، پایش، نگهداری و 
سازماندهی داده های حاصل از پایش 
تنوع زیســتی و ارايه راهکارهای 
نوین مدیریت ذخایــر ژنتیکی، 
وظیفه مدون زیســت بانک های 

کشورهای دنیا است.

به گــزارش روابــط عمومی مرکز ملی ذخایــر ژنتیکی و زیســتی ایران 
جهاددانشگاهی، دکتر ســید ابوالحسن شــاهزاده فاضلی رییس مرکز 
ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران در خصوص این دستاورد گفت: خط 
شناســه گذاري DNA یا DNA barcoding ابزاري جديد و جذاب و کارا 
جهت شناسایی موجودات براساس DNA حفاظت شده در پژوهش هاي 
تاكسونومي و تنوع زیستی است. این روش در سال های 2003-2002 مطرح 
شده و به سرعت به عنوان ابزاری استاندارد و جهانی برای شناسایی گونه های 
مختلف موجود در تنوع زیستی تبدیل شد. خط شناسه DNA و یا یک بارکد 

DNA یك توالي كوتاه استاندارد از يك 

ژن كامال شناخته شده میتوکندریایی 
اســت و به كمك اين توالي DNA مي 
توان پي برد كه هر جانور، گياه يا قارچ به 

چه گونه اي تعلق دارد. 
وی افــزود: بانک مولکولــی مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در راستای 
رسالتی که جهت شناسایی، ثبت، حفظ 
و نگهداری ذخایر ژنتیکی کشور دارد در 
قالب طرح پژوهشی اقدام به شناسایی و ثبت بارکد DNA گونه های جانوری 

استراتژیک، بومی و در معرض خطر ایران نموده است.
 DNA دکتر فاضلی گفت: نمونه های جانوری ایران برای اولین بار با شناسنامه

بارکد، زیست بوم و شناسنامه کامل مورفولوژیکی به دنیا معرفی می گردند.
وی در پایان تصریح کرد: از جمله نتایج این طــرح ثبت 53 نمونه ماهی از 
 Thryssa هفت گونه آنچوی ماهیان دریای عمان و خلیج فارس شــامل
  hamiltonii، Thryssa dussumieri ، Thryssa vitrirostris، Thryssa

 sp، Stolephorus indicus، Encrasicholina heteroloba،
Encrasicholina punctifer در سایت جهانی DNA بارکد می باشد.

پژوهشگران پژوهشگاه رویان 
جهاددانشــگاهی موفق شدند 
برای نخســتین بار در کشور و 
به کمک دســت کاری ژنتیکی، 
آزمایشــگاهی  ماهی هــای 
مدلی طراحی کننــد که دارای 
خصوصیــات بیماری های مورد 

نظر هستند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه 
رویان جهاددانشــگاهی، ایجاد مدل یک 

بیماری برای بررسی و شناخت آن بسیار مهم است و از سوی دیگر امکان 
آزمایش روش های درمانی جدید و پایش میزان موثر بودن آنها را فراهم 
می کند. حیوانات مدل، معموال از گونه هایی کوچک که طول عمر کوتاهی 
دارند ایجاد می شــوند تا عالوه بر هزینه اندک نگهداری، امکان بررسی 

ویژگی های بیماری در طول چرخه کامل زندگی آنان فراهم باشد.
تولید ماهی های آزمایشــگاهی مدل به کمک دست کاری های ژنتیکی 
نیازمند دانش باالیی اســت و به همین علت در انحصار برخی کشورها 
و مراکز تحقیقاتی و داروســازی خاص قرار دارد. پیش از این، در صورت 

نیاز به اســتفاده از این حیوانات مدل، 
تنها راه، درخواست خرید آن از مراکز 
دارای دانش الزم بود که با هزینه های 
گزاف و مانع تراشــی هایی همراه بود؛ 
اما پس از ســال ها تالش و پژوهش، 
محققان پژوهشگاه رویان موفق شدند 
با کســب این دانــش، حیوانات مدل 
ضروری بــرای پروژه های تحقیقاتی 

داخلی را تولید کنند.
این ماهی ها از گونه های غیر خوراکی و 
صد در صد آزمایشگاهی و تحقیقاتی بوده 
که هم اکنون در آزمایشگاه های پیشرفته در سطح جهانی کاربرد وسیعی 
دارند. از ماهی های مدلی که تا امروز برای کمک به فعالیت های پژوهشی 
در این مرکز ساخته شــده اند می توان به گورخر ماهی مدل بیماری ام 
اس، گورخر ماهی مدل بیماری دیابت، گورخر ماهی مدل بیماری های 
عضالنی و گورخر ماهی سبز اشاره کرد که از مدل اخیر )گورخر ماهی 
سبز( می توان به عنوان شاخصی برای بررسی سالمت آب ها نیز استفاده 
کرد، چرا که این ماهی در آب های آلوده به تدریج رنگ سبز درخشان خود 

را از دست می دهد.

شناسایی و ثبت بارکد DNA آبزیان استراتژیک کشور

تولید ماهی های آزمایشگاهی مدل بیماری ها به وسیله دست کاری ژنتیکی

به همت محققان رويان جهاددانشگاهی برای نخستین  باردر کشور صورت گرفت؛

با تالش محققان مرکز ملی ذخاير ژنتیکی و زيستی جهاددانشگاهی صورت گرفت؛
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به تازگی محققــان مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران 
وابسته به جهاددانشگاهي موفق 
به شناســایی یک گونه جدید 
بومی از جنس ویکرهامومایسس 
)Wickerhamomyces( با نام 
 Wickerhamomyces علمی

orientalis شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایرژنتیکی و زیستی ایران وابسته 
به جهاددانشگاهی، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رییس این 
مرکز در خصوص این کشف جدید گفت: این جنس مخمری متشکل از 
26 گونه منتشر شده است که اعضای آن از زیستگاه های متفاوتی چون 
خاک، گیاهان، پرندگان مهاجر، دستگاه گوارش حشرات جداسازی 
شده اند و برخی از اعضای این جنس مانند W. anomalus به عنوان 

پاتوژن فرصت طلب انسانی مطرح هستند.
وی افــزود: اعضای این جنس همچنیــن دارای کاربرد بیوتکنولوژی 
هســتند و برخی گونه های آن مانند W. bisporus  و W. pijperi به 
ترتیب جهت تولیــد آنزیم لیپاز و ترکیبــات طعم دهنده بکار گرفته 

شــده اند. با در نظر گرفتن پتانسیل 
بیوتکنولوژیــک اعضای این جنس، 
دستیابی به گونه های جدید می تواند 

حايز اهمیت باشد.
دکتــر فاضلی خاطرنشــان کرد: در 
پژوهش اخیــر که با مشــارکت دو 
تیم پژوهشــی از ایران و لهستان با 
مدیریت مرکز ملــی ذخایر ژنتیکی 
و زیستی ایران انجام شد، به ترتیب یک 
سویه از نمونه خاک در جزیره خارک و چهار سویه مخمری از سطوح 
میوه در سریالنکا جداسازی و شناسایی شدند. تشابه باالی نمونه های 
زیستی، زمینه ســاز معرفی این تاکســون جدید با همکاری دو تیم 
پژوهشی شد و این تاکســون جدید با بکارگیری استراتژی شناسایی 

پلی فازی، شناسنامه دار و معرفی شدند.
گفتني است، این گونه جدید مخمری به عنوان سومین تاکسون جدید 
مخمری در میان 54 تاکســون بومی ایرانی در مجموعه کلکســیون 
نمونه های زیســتی بانک میکروارگانیســم ها با شــماره دسترسی 
IBRC-M 30103 جای گرفته است و می تواند برای مطالعات بیشتر 

در اختیار تیم های پژوهشی در سراسر کشور قرار گیرد.

نشست ســه جانبه ای با حضور 
روســای پژوهشــکده معتمد 
بنیــاد  جهاددانشــگاهی، 
فرهیختگان ایرانــی در اروپا و 
رایزنی علمی و فن آوری جمهوری 
اسالمی در اروپا، در شهر بروکسل، 
به میزبانی دکتر قربانی اصل رایزن 

علمی و فناوری ایران در اروپا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، در این نشست 
ابتدا، دکتر کیوان مجید زاده رییس پژوهشــکده، ضمن تشریح وضعیت 
ســرطان و تحقیقات و درمان آن در کشــور، مشــکالت، توانمندی ها و 

پیشرفت های محققان و متخصصان ایرانی را به طور مبسوط بیان نمودند.
وی همچنین در خصوص پروژه های مشترک پژوهشکده معتمد با مراکز 
معتبر اروپایی خصوصا با دانشگاه های آمستردام، الیدن و آیندهون هلند و 
نیز عضویت این پژوهشکده در کنسرسیوم جهانی ژنتیک سرطان پستان، 

گزارش جامعی را ارایه داد.
سپس دکتر رامین صرامی فروشانی، رییس بنیاد فرهیختگان ایرانی در اروپا 
)آیسفا( ضمن تشریح توانمندی های فنی موجود در اروپا، بر اهمیت استفاده 
از ظرفیت ارزشمند متخصصان ایرانی مقیم اروپا در این خصوص تاکید نمود.

رییس آیســفا افزود: با پشــتیبانی 
مســتمر و موثر رایزنی علمی در اروپا، 
شبکه های حرفه ای و تخصصی نخبگان 
و فرهیختگان ایرانی در علوم و فن آوری 
های مختلف توسط ایسفا در حال شکل 
گیری است که یقینا در حمایت علمی و 
فنآوری کشــورمان  مثمر ثمر بوده و 
زمینه ي  استفاده از پتانسیل بالقوه نخبگان ایرانی مقیم خارج را بیش از پیش 

فراهم خواهد آورد.
در ادامه نماینده علمی جمهوری اسالمی در اروپا ضمن تاکید بر سیاست 
رایزنی بر گسترش و حمایت از شبکه های متخصصان ایرانی در اروپا بیان 
نمودند که برنامه ریزی اجرايی برای تشکیل شبکه متخصصان ایرانی سرطان 
مستقر در اروپا توسط آیسفا و انستیتو معتمد صورت گیرد و رایزنی علمی و 

فناوری در اروپا نیز حمایت های الزم را در این خصوص به عمل آورد.
در راستای این پیشــنهاد، مقرر گردید که شبکه ای متناظر از متخصصان 
داخلی توسط پژوهشکده معتمد در داخل کشور نیز شکل گرفته و با تبيین 
و ایجاد یک مکانیسم پویا با حمایت رایزنی علمی و فناوری، ارتباط بین این 
دو شبکه تقویت و زمینه همکاری های بیش از پیش متخصصان سرطان 
در داخل و خارج از کشور فراهم شود تا تحقیقات و پروتکل های درمانی در 

خصوص این بیماری را بهبود و ارتقا بخشد.

کشف یک گونه جدید مخمر 
توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 

تشکیل شبکه ایرانیان متخصص سرطان در اروپا
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در بازدید دکتر اشــرف بروجردی رییس ســازمان اســناد و 
 )SID(کتابخانه ملی ایران از توانمندی های مرکز اطالعات علمی
جهاددانشگاهی گسترش همکاری دو طرف در راستای خدمات 

به محققان و جامعه علمی تأکید شد.

به گزارش روابــط عمومی مرکز اطالعات علمی جهاددانشــگاهی، دکتر 
اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به همراه دکتر 
خسروی مشاور عالی این سازمان، با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی، 14 شــهریورماه از توانمندی های این مرکز بازدید و در 
نشستی مشترکی که در ادامه این دیدار برگزار شد با اعالم این مطلب که 
کتابخانه ملی و جهاددانشگاهی با تبیین حوزه های فعالیت مشترک و تعریف 
همکاری در قالب تفاهم نامه می توانند از ظرفیت های یکدیگر در راستای 
توسعه و انتشار علم استفاده نمایند، افزود: کتابخانه ملی بر روی نسخ خطی و 
 SID اسناد تاکید ویژه دارد. زیرا کاری که در خصوص توسعه و انتشار علم در
انجام می شود کار ارزشمندی است و  این حرکت ارزشمند باید فرهنگ شود.
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد 
استراتژی مشخص در کشور برای مسایل علمی اضافه کرد: اگر بتوانیم توان 
عملیاتی دو سازمان را حوزه بندی کنیم، می توانیم همکاری های الزم در 

حوزه علمی را ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: فرهنگ مستندسازی در بین سازمان ها باید رواج یابد تا به این 
شکل از برخی از فعالیت هایی که در سازمان ها به دلیل دسترسی نامناسب 

به اطالعات به صورت همپوشانی انجام می شود جلوگیری شود.
دکتر بروجردی همچنین افــزود: بین کتابخانه ملــی و مرکز اطالعات 
علمی زمینه های کاری مشترک وجود دارد بدین صورت که، کتابخانه ملی،  
اسناد علمی را از طریق پایگاه اطالعات علمی جهاددانشگاهی را در اختیار 
محققان قرار دهد تا تاریخچه موضوعات علمی قابل استخراج باشد و منابع 

مرکز اطالعات علمی نیز در اختیار کاربران کتابخانه ملی قرار گیرد.
در ادامه دکتر خسروی مشاور عالی سازمان اسناد و کتابخانه ملی پیشنهاد 
تشکیل کارگروهی برای شناسایی زمینه های همکاری مشترک را ارایه کرد 
و گفت: این کارگروه موظف است به صورت کاربردی زمینه های همکاری را 
شناسایی کند و تفاهم نامه براساس جمع بندی کارگروه نهایی و امضا شود.
وی همچنین ضمن انتقاد از دوباره کاری هایــی که در این حوزه صورت 
می گیرد با تاکید بر اســتفاده از اســتانداردها در بخش متــا دیتا افزود: 
تزاروس های کتابخانه ملی قابل ارایه به SID  است و متقابال با بازخوردهای 

ارایه شده توسط SID تزاروس ها به روز رسانی شده و ارتقا می یابد .

همچنین دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی نیز با ارائه گزارشی از عملکرد 
37 ساله ی جهاددانشگاهی گفت: مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی در 
مقایسه با مراکز مشابه با صرف هزینه بسیار اندک، کاری به مراتب بزرگ 

تر و ارزشمند تر ارایه می نماید.
وی افزود: امیدواریم با همکاری سازنده ای که بین مرکز اطالعات علمی و 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی صورت خواهد گرفت زمینه بهره مندی از 

ظرفیت های هر دو نهاد علمی و فرهنگی کشور فراهم شود .
رییس جهاددانشگاهی در ادامه با اشاره به این که پیشرفت، حاصل برنامه 
جامع دراز مدت و هماهنگ کردن همه نهادهاست، بیان کرد: باید بتوانیم 
برنامه ریزی جامع داشته باشیم. هماهنگ عمل کردن نیز یعنی اینکه در 
گردش های سیاسی برنامه عوض نشود و فقط تالش کنیم برنامه های مورد 

نظر را بهتر اجرا شود.
در ادامه ی این جلسه دکتر عظیم زاده سرپرست مرکز اطالعات علمی در 
گزارشی با اشاره به سابقه فعالیت این مرکز گفت: مرکز اطالعات علمی در 
ســال 83 و با هدف ارایه خدمات ویژه در جهت اشاعه فرهنگ تحقیق و 
پژوهش به صورت دسترسی آزاد به مخاطبان افتتاح شد و راه اندازی این 
مرکز در آن ســال آینده نگرانه  بود چرا که ضریب نفوذ اینترنت و تعداد 

کاربران وب در حال حاضر تایید کننده این موضوع است.
وی با اعالم اینکه ایــن مرکز در حــال حاضر در قالــب طرح های ملی 
فعالیت هایی را نیز در ســطح ملی انجام می دهد، گفت: پروژه »جویشگر 
بومی« یکی از مهم ترین پروژه های تعریف شده از سوی وزارت ارتباطات 
است که وظیفه آن در افزایش تولید محتوای فارسی و ایجاد جستجو در 
بستر بومی است که مسوولیت تهیه محتوای علمی در فاز اول به این مرکز  
واگذار شد و پس از طی 9 ماه از آغاز فعالیت این طرح مرکز اطالعات علمی با 
نمایه بیش از 110 هزار عنوان مقاله پژوهشی با کارنامه ای درخشان این 
مسوولیت را به اتمام رساند که با توجه به آمار ارایه شده این مرکز با پیشرفت 

98درصدی پروژه از پروژه های موفق تعریف شده در فاز اول بود .
سرپرســت مرکز اطالعات علمی با اعالم این که این نشســت سر آغازی 
است برای هم افزایی دو مجموعه علمی، خاطرنشان کرد: این دو مجموعه 
می توانند خدمات ارزشمندی را به محققان و جامعه علمی ارایه نمایند و در 
قالب یک همکاری مشترک اطالعات بیشتری در اختیار کاربران هریک 

از مجموعه ها قرار گیرد.
گفتنی است، در این بازدید دکتر گرایلی مشاور اجرایی و دکتر پاسدار مدیرکل 
حوزه ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دکتر پورعابدی معاون 

پژوهشی و رئیسی مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی حضور داشتند.

گسترش همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مرکز اطالعات 
علمی در راستای خدمات به محققان و جامعه علمی
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رییس پژوهشــکده علوم پایه 
کاربردی جهاددانشگاهی ضمن 
اشاره به ساخت نمونه آزمایشگاهی 
حســگر الکتروشــیمیایی گاز  
H2S، بازیافت پســماند یا ارتقای 
محصوالت حاصل از پســماند به 
کمک فناوری های نو را از برنامه های 
آینده گروه فیزیک پژوهشــکده 

دانست.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم پايه کاربردي جهاددانشگاهي، 
دکتر میرزایی اظهار کرد: در گروه فیزیک پژوهشکده علوم پایه کاربردی 
جهاددانشــگاهی طرح های زیادی اجرا شــده اســت که ساخت نمونه 

آزمایشگاهی حسگر الکتروشیمیایی گاز H2S  یکی از این طرح ها است.
رییس پژوهشــکده علوم پایه کاربردی افزود: در این طرح ضمن طراحی 
و ساخت ســامانه حســگری، گاز ســولفید هیدروژن به وسیله حسگر 
الکتروشیمیایی ساخته  شده آشکارسازی شد و خصوصیات آن نظیر زمان 
پاسخ، محدوده خطی، زمان بازیابی و کمترین حد آشکارسازی تعیین شد.
وی »تبدیل مولکول های آلی سنگین به مولکول های سبکتر با استفاده 
از بیومولکول ها و نانو ذرات مغناطیسی« را دیگر طرح اجرا شده در گروه 

فیزیک پژوهشکده علوم پایه کاربردی عنوان کرد.
میرزایی افــزود: در این طرح شکســت مولکول های ســنگین نفت به 
مولکول های سبک تر با اســتفاده از بیومولکول ها و نانوذرات مغناطیسی 

انجام گرفت که کاهش قابل مالحظه ای 
در ترکیبــات ســنگین بــه خصوص 
آسفالتن و افزایش گروه ترکیبات اشباع 

هیدروکربنی حاصل گرديد.
رییس پژوهشکده علوم پایه کاربردی 
ادامه داد: از طرفی در این گروه بر مبحث 
»بهره برداری از نانوذرات مغناطیســی 
اکسید آهن در کاهش ویسکوزیته نفت 
سنگین« نیز کار پژوهشی انجام شد که 
در این طرح با به کارگیری نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن، ویسکوزیته 

نفت سنگین به میزان قابل مالحظه ای کاهش داده شد.
وی با اشاره به»تولید آنزیمی سوخت زیستی )بیودیزل( به کمک نانوذرات 
مغناطیســی از منابع مختلف روغنی« افزود: در این طرح با تثبیت آنزیم 
بر روی نانوذره مغناطیســی از آن برای تولید بیودیزل از روغن، به عنوان 

بیوکاتالیست استفاده گرديد.
میرزایی »ساخت نانو زیست حسگر تشخیص مواد آلی فسفره « را دیگر 
طرح  اجرا شــده در گروه فیزیک عنوان کرد و گفت: در این طرح زیست 
حسگر آنزیمی تعیین غلظت های بسیار کم سم دفع آفات نباتی دیازینون 

در محیط آبی به صورت درجا و با استفاده از فناوری نانو ساخته شد. 
رییس پژوهشــکده علوم پایه کاربردی برنامه های آتــی گروه فیزیک را 
»افزایش مقیاس پروژه شکست مولکول های ســنگین نفتی از مقیاس 
آزمایشــگاهی تا مقیاس نیمه صنعتی« و »بازیافت پســماند یا ارتقای 

محصوالت حاصل از پسماند به کمک فناوری های نو« عنوان کرد.

 پژوهشــگران گروه پژوهشی 
پروتئین های نوترکیب پژوهشکده 
معتمد جهاددانشــگاهی موفق 
به تحقیــق و تحریــر فصلی از 
 cancer Genetics and کتــاب

psychotherapy  شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده 
معتمد-مرکــز تحقیقات ســرطان 

پســتان- جهاددانشــگاهی، دکتر لیال فرهمند مدیر گروه پژوهشی 
پروتئین های نوترکیب این پژوهشکده با اعالم این خبر گفت: عنوان فصل 
 challenges of endocrine therapy in breast cance مورد نظــر

است و کتاب مذکور توسط انتشارات springer به چاپ رسیده است.
 وی ادامه داد: این کتــاب در مورد جنبه های مختلف ســایکوتراپی، 
ژنتیک، اپی ژنتیک، آنالیز آماری ژن ها، نوروژنومیک، مسايل مربوط به 

روانشناسی بیماران سرطان پستان، 
تومورهای مغزی، پوستی و دستگاه 
گوارش، اثر ایمونوتراپی بر ســالمت 

ذهنی نگارش شده است.
دکتر فرهمند درباره ي فصل نگارش 
شده توســط همکاران پژوهشکده 
معتمد، گفت: نقش استروژن در بروز 
سرطان پستان، تاثیر هورمون درمانی 
بر سرطان پستان، پذیرش درمان از 
سوی بیماران و اثر آن بر نتایج درمان، عوارض هورمون درمانی، مقاومت 
به تاموکسیفن و لتروزول با تشریح شبکه ی مولکولی و در نهایت نقش 
سایکوتراپی در کنترل عوارض هورمون درمانی در این فصل از کتاب به 

تفضیل توضیح داده شده است.
یادآور می شود؛ سایر فصل های کتاب توسط محققان و نویسندگانی از 
مراکز و موسسات تحقیقاتی مختلف دنیا به رشته ی تحریر درآمده است.

ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر الکتروشیمیایی گاز متعفن فاضالب

یک فصل از کتاب جهانی »ژنتیک سرطان و روان درمانی« نگارش شد

توسط پژوهشگران پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی؛

در پژوهشکده علوم پايه کاربردی جهاددانشگاهی صورت گرفت؛
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محققان یکی از شرکت های 
دانش بنیان مستقر در مرکز 
رشد پژوهشــگاه ابن سینا 
جهاددانشــگاهی موفق به 
ساخت دســتگاه حمل بیمار 

شدند.

روابــط  گــزارش  بــه 
عمومی پژوهشــگاه ابن ســینا 
دســتگاه  جهاددانشــگاهی، 
حمل بیمار که توســط یکی از 

شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد سالمت پژوهشگاه ابن سینا 
طراحی و ساخته شده است، در پژوهشگاه ابن سينا رونمایی شد.

این دستگاه به منظور رفع مشــکل جابجایی بیماران، افراد کم توان 
حرکتی و بیماران بیهوش طراحی شده اســت؛ به نحوی که برای هر 
یک از پرسنل این امکان را فراهم می کند که به تنهایی و بدون نیاز به 
کمک گرفتن از فرد دیگر، بیمار را در هر شرایط مکانی جابجا کرده و 

در موقعیت مورد نظر قرار دهد.
دستگاه های ســاخته شــده با قابلیت های منحصربه فرد خود قابل 
استفاده در بیمارســتان ها، مراکز درمانی، مراکز توانبخشی، منازل و 

استخرها جهت حمل بیماران و افراد ناتوان است.
نیروی محرکه دســتگاه الکتریکی بوده و کنترل دستگاه دارای انواع 

سیستم های امنیتی برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل است.
انرژی مورد نیاز برای حمل بیمار از باتری تعبیه شده روی خود دستگاه 

تامین می شود.

رییس پژوهشگاه ابن سینا:
زندگی با کیفیت مناسب حق همه معلولین است

دکتر علی آذین در این مراســم، اظهار کرد: زندگی با کیفیت مناسب 
حق تمام معلولین از جمله افراد کم توان جسمی و ذهنی است.

رییس پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی افزود: باید با استفاده از علم 
و دانش و فناوری این شرایط را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به این کــه مراقبین از این افراد دچار 
مشکل می شوند، می توانند از فناوری  برای استفاده از خدمات مناسب 

بهره ببرند.
دکتر آذین تاکید کرد: باید مطالبه دايمی در خصوص ایجاد شــرایط 
مناسب برای افراد کم توان جهت اســتفاده از امکانات شهروندی، در 

کشور شکل گیرد.

دســتگاه حمل بیمار یکی از نیازهای اساســی 
بیمارستان ها و کلینیک توانبخشی بود

در ادامه خرم خورشید، رییس دانشــگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

نیــز بــا بیان اینکه تعــدادی از 
بیمارســتان ها و کلینیک های 
روانبخشی و توانبخشی زیر نظر 
دانشگاه ما هستند، گفت: یکی از 
مشکالتی که همواره با آن مواجه 
هستیم، مربوط به حمل بیماران 

می شود.
وی افزود: در واقــع حمل ونقل 
بیماران ضایعات نخاعی، ام اس، 
کهولت سن، روان پریش، دارای 
زخم بســتر، بیهوش و بستری 
در آی .سی .یو و سی .سی .یو بسیار مشکل است و باعث زحمت بسیار 

زیادی می شود.
خرم خورشــید تاکید کرد: وجود چنین دستگاهی از سالیان گذشته 
حس می شد، از این رو که تعدادی از بیمارستان ها اقدام به واردات این 
دســتگاه ها کردند. اما خوشــبختانه امروز شــاهد رونمایی از نمونه 

داخلی این دستگاه هستیم.
رییس دانشــگاه علوم بهزیســتی و توانبشــخی تصریح کرد: مراکز 
بسیار زیادی در کشور همچون هالل احمر، بنیاد جانبازان و سازمان 
بهزیستی راغب به استفاده از این دستگاه هستند و با توجه به قمیتی 

که این دستگاه دارد، استطاعت مالی مراکز به خرید آن می رسد.

قیمت دســتگاه حمل بیمار ســاخت داخل یک 
چهارم نمونه خارجی است

همچنین، سخنگوی شرکت دانش بنیان سازنده دستگاه حمل بیمار در 
مراسم رونمایی از این دستگاه اظهار کرد:  سه نوع دستگاه عمده برای 
معلولین سبک وزن، سنگین وزن و بیمارستانی تولید شده و در اختیار 

معلولین قرار گرفته است.
وی با اشاره به قیمت این دســتگاه گفت: قیمت خارجی این دستگاه 
حدود 3 هزار یورو است؛ اما دستگاه حمل بیمار داخلی با همان کیفیت 
و با یک چهارم قيمت نمونه خارجــی در اختیار معلوالن قرار خواهد 

گرفت.
سخنگوي شــرکت دانش بنيان سازنده دســتگاه حمل بيمار افزود: 
باتری این دستگاه 5 سال عمر مفید دارد، اما به نحوه و دمای نگهداری 

و میزان استفاده نیز بستگی دارد.
حاجی بابایی ادامــه داد: هزینه تعویض باتری این دســتگاه 80 هزار 
تومان است، در حالی که برای نمونه خارجی حدود 700 هزار تومان 

باید هزینه شود.
سخنگوی شرکت دانش بنیان سازنده دستگاه حمل بیمار اظهار کرد: 
ساالنه ظرفیت تولید 600 دستگاه )ماهانه 50 دستگاه( را داریم؛ اما 
در صورت جذب سرمایه گذار می  توانیم ساالنه سه هزار دستگاه تولید 

کنیم.

ساخت دستگاه حمل بیمار 
توسط محققان پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی
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رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی از ایجاد 
مرکز کشت بافت گیاهان دارویی در لرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، 
دکتر  شمســعلی رضازاده در بازدید از جهاددانشگاهی واحد لرستان 
اظهار کرد: واحد اســتان فعالیت های خوبی در حوزه های آموزشی، 
پژوهشی و زیرساختی داشته و البته کاری که در شهرستان کوهدشت 
برای احداث گلخانه جهت کشت و تکثیر گیاهان زینتی به خصوص 
گل محمدی که کاربرد دارویی نیز دارد آغاز شده؛ اقدامی بسیار عظیم 

است که در سطح ملی جای تقدیر و تحسین دارد.
وی ادامه داد: همچنین فعالیت ها در مجتمع گیاهان دارویی واحد در 
بام لرستان مطلوب بوده و گیاهان مختلفی در آن کشت شده و به نوعی 

کلکسیونی از گیاهان دارویی بومی استان است.
دکتر رضازاده خاطرنشان کرد: پیشــنهاد می کنیم جهاددانشگاهی 
لرســتان تمرکز خود را روی بخش هایی که برای استان مزیت نسبی 
ویژه دارد مانند کشت و تکثیر گیاهان دارویی به عنوان فرآورده هایی 
که در درمان کاربرد دارند؛ بگذارد و این موضوع در اولویت کاری آنها 

مدنظر قرار بگیرد.
رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی ادامه داد: همچنین 
واحد لرســتان تمایل به بحــث مارکتینگ این گیاهــان دارند تا از 
محصوالت گیاهــان دارویی و داروهای گیاهی در پژوهشــکده برای 
توســعه و ترویج مصرف فرآورده های آنها استفاده شــود؛ پیشنهاد 

می کنیم که این کار را حتما انجام دهند.
وی گفت: مدیریت جهاددانشگاهی لرســتان برای توسعه فعالیت ها 
در بخش گیاهان دارویی عالقه زیادی دارند و ما نیز قول می دهیم که 
در پژوهشکده گیاهان دارویی تمامی زیرساخت هایی که داریم را در 

اختیار مجموعه استان قرار دهیم.
دکتر رضازاده افزود: هفته آینده دکتر دهقانی به همراه همکاران خود 

از پژوهشــکده دیدن می کند و در ادامه تفاهم نامه ای بین این واحد و 
ما منعقد خواهد شــد تا در چارچوب آن حمایت های خود را از آنان 
داشته باشــیم و نتیجه کار منجر به تولید ثروت، کارآفرینی و ارزش 

در استان شود.
رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: بر 
اساس سفارشی که وزارت جهاد کشاورزی به جهاددانشگاهی داده قرار 
است که سه مرکز برای تولید کشــت بافتی گیاهان دارویی مورد نیاز 

کشور ایجاد شود که در فاز اول گل محمدی هدف ویژه است.
وی افزود: مســوولیت این کار طی تفاهم نامه ای کــه مدیر طرح ملی 
گیاهــان دارویی و مشــاور وزیر جهاد کشــاورزی داشــته بر عهده 
پژوهشــکده گیاهان دارویی بوده که یکی از ایــن مراکز مدنظر ما در 
لرستان اســت و امیدواریم با حمایت جهاد کشــاورزی آن را در این 

استان ایجاد کنیم.
دکتر رضازاده تصریح کرد: این زیرساخت می تواند در مصرف و تامین 
نیاز گل محمدی و سایر گیاهان مورد نیاز حوزه دارویی مورد استفاده 
قرار گیرد. مجموعه توانمندی آن را دارد کــه پروتکل های اجرایی و 
عملیاتی در پژوهشــکده که قابلیت انتقال را دارند در اختیار استان 

قرار دهد.
رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی با بیان اینکه در این 
راستا حمایت های مشاوره ای خود را به استان خواهیم داشت، ادامه 
داد: همچنین در تمامی مراحل در کنار جهاددانشــگاهی لرســتان 
هســتیم تا اهداف و برنامه ریزی هایی کــه مطابق بــا نیازها و قابل 

دسترسی و حصول هستند را انجام دهیم.
وی افزود: امکانات فیزیکی پژوهشــکده که مجموعه ای بی نظیر در 
کشور است را در بحث کشــت بافت، آنالیز و بانک ژن گیاهان دارویی 
در اختیار واحد استان قرار خواهیم داد. همچنین حیوان خانه و مرکز 
مطالعــات حیوانی گیاهان دارویــی به صورت کامل برای اســتفاده 

جهاددانشگاهی استان در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

ایجاد مرکز کشت بافت گیاهان دارویی در لرستان

ريیس پژوهشکده گیاهان دارويی جهاددانشگاهی خبر داد:
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محققان پژوهشکده فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی موفق شدند؛

محققــان پژوهشــکده 
فــرآوری مــواد معدنی 
موفق  جهاددانشــگاهی 
شــدند بــا اســتفاده از 
تکنولــوژی نانــو ازدیاد 
برداشت نفت را چهار درصد 

افزایش دهند.

روابــط  گــزارش  بــه 
 ، هی نشــگا ا د د می جها عمو

دکتر مهدی اسکندری عضو هیأت 
علمی گروه پژوهشی تکنولوژی نانو ذرات اســتفاده از تکنولوژی نانو در 

عملیات های بهره برداری اخیراً مورد توجه محققان قرار گرفته است.
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی تکنولوژی نانو طرح های پژوهشی در این 
حوزه را ضروری دانست و با توجه به ظرفیت عظیم کشور در حوزه نانو و 
بهره گیری از آن در صنعت نفت را از  اهداف بلند مدت گروه پژوهشــی 
تکنولوژی نانو ذرات پژوهشــکده فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی 

عنوان کرد.
وی گفت :طرح پژوهشی انجام شده در پژوهشکده فرآوری مواد معدنی 

جهاددانشگاهی ســاختارهاي 
نانوگاما آلومينا با سه مورفولوژي 
کــروي، ميلــه اي و صفحه اي 
سنتز شده اســت. نتايج پراش 
اشــعه ايکس )XRD( و تصاویر 
)FESEM( نشــان می دهــد 
نمونه هاي ســنتز شــده داراي 
ســاختار گاما بوده و در مقایس 
نانو به درســتی تولید شده اند. 
در ادامه نانو سیال پایدار مبتنی 
بر این نانوذرات با پایه آبی تولید شده 
که با اضافه کردن این نانو ســیال به نفت، با بهبود ضریب انتقال حرارت و 

کاهش ویسکوزیته می توان ازدیاد برداشت را بهبود داد.
مجری طرح ضمن نشان دادن اهمیت این طرح در صورت استفاده از این 
سیستم در مخازن نفتی کشور  گفت: می توان استخراج نفت سنگین را تا 
4 درصد افزایش داد و روزانه 160 هزار بشکه به ظرفیت توان تولید کشور 

افزود.
 Materials گفتنی است؛ نتایج این طرح پژوهشی در نشــریه آمریکایی

Research Express چاپ شده است. 

طرح دهکده ی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی واحد استان 
گلستان در راستای هدف چهار معاونت پژوهش و فناوری به 

تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان گلستان، طرح 
دهکده ی گیاهان دارویی واحد استان تصویب شد.

مهندس ثقفی رییس جهاددانشگاهی واحد گلستان در این باره گفت: 
براساس رایزنی های صورت گرفته و در راستای توانمندسازی زمینه های 
پژوهش و فناوری واحدهای در حال توســعه، موسوم به هدف چهار، 
بازدیدها و جلسات برگزار شده مسووالن استانی، ناظر معین و مدیرکل 
دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی و نیز مسووالن پژوهشکده ی 
گیاهان دارویی جهاددانشــگاهی، طرحی به نام»دهکده ی ترویجی- 

گردشگری سالمت گیاهان دارویی«مطرح گردید.
وی افزود: با هماهنگی صورت گرفته جهاددانشــگاهی واحد اســتان 

گلستان و با مشاوره ی واحد خراسان جنوبی، کلیات طرح به مسووالن 
استان ارایه گردید که تأییديه ی مقدماتی اخذ شد.

رییس جهاددانشگاهی واحد گلستان تصریح کرد: پس از این مرحله، 
به منظور احداث دهکده ی مذکور، قطعه زمين 10 هکتاری از استان 
معرفی شد که براســاس جانمایی پيشنهادی، گزارشــی مصور ارایه 

گردید.
مهندس ثقفی در ادامه اظهار داشــت: این موضوع نهايتاً در جلسه ی 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که 19 شــهریورماه برگزار 
شــد مطرح و پس از ارایه گزارش، مورد تصویب قرار گرفت. مقرر شد 
گزارش تکمیلی در این خصوص به صورت یک نمــودار زمانی)گانت 
چارت( به استان ارایه گردد. در جریان این مصوبه، عالوه بر پیگیری ها 
و رایزنی های واحد استان گلســتان، نقش دفتر تخصصی کشاورزی و 
منابع طبیعی معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در پشتیبانی 

علمی موضوع قابل تقدیر است.

کسب دانش فنی افزایش چهار درصدی ازدیاد برداشت نفت با 
استفاده از تکنولوژی نانو ذرات 

طرح دهکده ی گیاهان دارویی
 جهاددانشگاهی  گلستان تصویب شد
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محققان در پژوهشــگاه رویان و 
دانشگاه تربیت مدرس موفق به 
طراحی پژوهشی شــدند که بر 
اســاس آن افق های تازه ای برای 
درمــان ام .اس طی ســال های 

آتی ایجاد خواهد شد.

روابــط  گــزارش  بــه 
عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، 

یافتن راهی برای درمان بیماری های فرسایشــی مغز یکــی از اهداف 
پژوهش های پایه در سال های اخیر بوده است. یک روش درمانی برای این 
دست بیماری ها، تبدیل آستروسیت ها )از سلول های پشتیبان در مغز( به 
سلول های پیش سازی است که می توانند آسیب های ایجاد شده را ترمیم 
کنند. تبدیل یک سلول به سلول دیگر به روش های مختلفی ممکن است 

که به طور کلی به آن »Transdifferentiation« می گویند.
اخیراً دکتر جوان، مریم قاسمی کاســمان، دکتر بهاروند و همکارانشان 
در دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشــگاه رویان یک RNA کوچک به نام 
miR-302 را معرفی کرده اند که می تواند آستروســیت ها را به نورون و 

نوروبالست تبدیل کند.
در پژوهش پیش رو، همین گروه از پژوهشــگران کوشیدند تا با کمک 

ترکیبــی از miR-302 و والپــروآت، 
آستروسیت ها را به الیگودندروسیت ها 

تبدیل کنند.
الیگودندروسیت ها عامل ایجاد غالف 
میلین پیرامون نورون ها در دســتگاه 
عصبی مرکزی هستند که صدمه آنان 

منجر به بروز بیماری ام .اس می شود.
بدیــن منظــور ابتــدا آســیب بــه 
الیگودندروســیت ها در حیــوان مدل 
آزمایشگاهی القا شد. آسیب ایجاد شده به وسیله روش رنگ آمیزی اختصاصی 
و همچنین رنگ آمیزی ایمنی تأیید شد. سپس سلول های هدف به وسیله 

miR-302 و والپروآت القا و به وسیله رنگ فلورسانت سبز نشان دار شدند.

 Tissue Engineering" نتایج این پژوهش کــه در مجله بین المللــی
and Regenerative Medicine" به چاپ رســیده اســت، نشان داد 

آستروســیت های نشان دار شده در ایجاد ســلول های میلین ساز جدید 
مشارکت می کنند.

این یافته نشان می دهد وادار کردن آستروسیت ها به بیان miR-302 در 
حضور والپروآت می تواند باعث تبدیل این ســلول ها به الیگودندروسیت 
شــده، به ترمیم غالف میلین در نورون ها کمک کند. این یافته افق های 

تازه ای را برای درمان ام .اس طی سال های آتی ایجاد خواهد کرد.

یک واحد پایلــوت تصفیه بیوگاز 
اســتحصالی از محل قدیم دفن 
زباله های شهر مشهد توسط محققان 
پژوهشــکده علوم پايه کاربردي 
جهاددانشگاهي طراحی، احداث، 

راه اندازی و بهره برداری شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده 
علوم پایه کاربردی جهاددانشــگاهي، 

دکتر بنائی مدیر گروه فیزیک پژوهشــکده علوم پایه کاربردی با اشــاره 
به اینکه هم اکنون تولید روزانه بیوگاز متان با توجه به دفن چندین هزارتن 
زباله در مجتمع بازیافت ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری مشهد و 
تجزیه بی هــوازی زباله ها انجام می گیرد ، به طوری کــه نیروگاه برقی به 
ظرفیت تولیدی 600 کیلو وات ساعت با اســتفاده از بیوگاز آن راه اندازی 
شده است،گفت: یکی از مهمترین مشکالتی که این بیوگاز تولیدی با آن 

روبروست ترش شدگی به علت حضور سولفید هیدروژن در این گاز است.
وی گفت: این گاز باعث خوردگی تجهیزات نیروگاهی می گردد و در صورت 

نشت یا سوزاندن باعث آلودگی محیط 
می شــود. بنابر این تالش و تحقیق با 
هدف حذف و جداســازی گاز سولفید 
هیدروژن از بیوگاز استحصالی، بخشی 
از رسالت جامعه علمی کشور با تکیه بر 
فناوری های نوین در جهت جایگزینی 
با روش های ســنتی به منظور کاهش 

هزینه ها و افزایش راندمان می باشد.
دکتــر بنايــي در ادامه افــزود: گروه 
پژوهشی فیزیک پژوهشکده علوم پایه کاربردی با به کارگیری فناوری های 
نوین زیستی و نانو موفق به طراحی، احداث، راه اندازی و بهره برداری یک 
سیستم پایلوت خالص سازی بیوگاز استحصالی از محل قدیم دفن زباله های 

شهر مشهد با ظرفیت 30 مترمکعب در روز گردید.
گفتنی است، با توجه به موفقیت آمیز بودن نتایج اجرایی فاز پایلوت، طراحی 
و احداث تصفیه خانه خالص سازی بیوگاز مشهد با ظرفیت تقریبی 400 
مترمکعب در ساعت برنامه آتی گروه پژوهشی فیزیک خواهد بود که از طرف 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد به پژوهشکده واگذار مي شود.

ترمیم غالف میلین و امیدهایی برای درمان ام اس

احداث و بهره برداری یک واحد پایلوت تصفیه بیوگاز استحصالی توسط 
محققان پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی

توسط محققان پژوهشگاه رويان جهاددانشگاهی و دانشگاه تربیت مدرس انجام شد 
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معاون پژوهش و آموزش 
گردشگری  پژوهشکده 
از  جهاددانشــگاهی 
اقدام این پژوهشــکده 
برای راه اندازی سه شرکت 
دانش بنیان خبــر داد و 
گفت: دو تفاهم نامه نيز با 
دو دانشگاه معتبر خارجی 
از جمله »دانشــگاه مون 
پلیه فرانســه« و »اوتاگو 

نیوزیلند« امضا شد.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، هادی رفیعــی با بیان این 
که پژوهشکده گردشــگری جهاددانشگاهی ســه گروه پژوهشی دارد، 
اظهار کرد: این گروه ها شامل »اقتصاد گردشــگری«، »جامعه شناسی 
گردشــگری« و »مدیریت و برنامه ریزی گردشگری« است و همچنین 

پژوهشکده یک مرکز خدمات تخصصی نیز دارد.
معاون پژوهش و آموزش پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی افزود: 
مرکز خدمات تخصصی به عنوان حلقه واسط بخش تحقیقات و پژوهش 
با بازار است و در نظر داریم با راه اندازی شــرکت های دانش بنیان نقش 

بهینه تری در این راستا ایفا کنیم.

طبــق  داد:  ادامــه  وی 
برنامه ریزی ها قرار است سه 
شرکت دانش بنیان راه اندازی 
کنیم که در حــال حاضر دو 
شــرکت مراحل ابتدایی را 
طی کرده و در حال گذراندن 
ســیکل اداری راه انــدازی 

هستند.
رفیعی به بخش بین الملل این 
پژوهشکده اشاره کرد و گفت: 
در مرکــز خدمــات بخش 
بین المللی دو تفاهم نامه با دو دانشگاه معتبر خارجی »دانشگاه مون پلیه 

فرانسه«و»اوتاگو نیوزلند« امضا کرده ایم.
معاون پژوهش و آموزش پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی افزود: از 
سال جاری فعالیت های پژوهشی را در سطح بین الملل با این دو دانشگاه 

شروع کردیم.
وی با بیان این که با دانشگاه مون پلیه فرانسه در حوزه تحقیقات گردشگری 
شهر تحقیقاتی انجام خواهیم داد، گفت: بازدیدهای میدانی از موسسات 

تحقیقاتی از سوی دو طرف انجام شده است.
به گفته رفیعی، روند اجرای توافق نامه با دانشگاه اوتاگو نیوزلند نیز مراحل 

پایانی خود را طی می کند.

مدیر مرکز ژنتیک جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: طبق 
آمار موجود، در یکسال گذشته، قریب به 3 هزار بیمار به این 

مرکز مراجعه نموده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان رضوي، دکتر آریانه 
صدر نبوی با بیان این مطلب اظهار کرد: خدمات تشخیص طبی قبل 
از تولد، مشــاوره های قبل، بعد و حین بــارداری و بیماری های عقب 
ماندگی ذهنی، ســقط های مکرر، ناباروری، ســرطان، دیابت و غیره 

در این مرکز انجام می شود. 
وی با اشاره به این که در اســتان بیشــترین مراجعه هایی که به این 
مرکز انجام می شــود در خصوص بیماری های عقب ماندگی ذهنی، 
باروری، ناباروری و سقط های مکرر اســت، افزود: گسترش این مرکز 
در بخش های مختلف یکی از برنامه هایی اســت که بتوانیم خدمات 

تخصصی بیشتری به مردم خراسان رضوی ارایه دهیم.
این فوق دکترای ژنتیک پزشــکی همچنین گفت: بــا توجه به بافت 
جمعیتی که گنابــاد دارد و آمار بیمارانی که در مرکــز داریم نیاز به 
برگزاری این ســمینار احســاس می شد تا راه مشــاوره ژنتیک برای 

مردم این شهرستان هموار شود.
صدر نبوی خاطرنشــان کرد: بیماران گناباد مجبور بودند برای نمونه 
گیری جهت آزمایش ژنتیک مسافت تا مشهد را طی کنند که قرار شد 
در مجتمع پزشکی و پیراپزشکی جهاددانشگاهی گناباد نمونه گیری 

انجام و جهت آزمایشات و مشاوره های ژنتیک به مشهد ارسال شود.
مدیر مرکز ژنتیک جهاددانشگاهی خراسان رضوی با بیان این که این 
مرکز تنها مرکز با تعرفه دولتی در این اســتان است، عنوان کرد: این 
مرکز از ســال 1389 اولین بیمار خود را پذیرش و تا االن مدت هفت 

سال است که به مردم استان خراسان رضوی خدمات ارایه می نماید.

اقدام پژوهشکده گردشگري جهاددانشگاهي
 براي راه اندازي سه شرکت دانش بنیان 

مراجعه 3 هزار بیمار به مرکز ژنتیک 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی در یکسال
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تفاهم نامه  همکاری در زمینه ی 
»نصب و راه اندازی نیروگاه های 
برق خورشیدی« بین سازمان 
جهاددانشــگاهی آذربایجان 
شــرقی و اداره کل بهزیستی 

استان منعقد شد.

 به گزارش روابط عمومی ســازمان 
جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، 

دکتر جعفر محسنی رییس اين سازمان 
در مراســم انعقاد این تفاهم نامه با بیان اینکه برای حرکت چرخ های 
اقتصاد کشور به نوسازی صنایع نیاز داریم، یادآور شد: نوسازی صنایع 
به هزینه  کالن نیاز دارد، اما فناوری های نویــن همچون انرژی های 
تجدیدپذیر بدون نیاز به هزینه ی کالن، می توانند چرخ های اقتصاد 

کشور را به حرکت درآورند.
به گفته ی وی، کشورهای پیشــرفته ی دنیا نیز به بخش انرژی های 
تجدیدپذیر ورود کرده اند و پتانسیل و زمینه های فعالیت در ایران نیز 

وجود دارد.
محسنی با اشــاره به ماهیت این تفاهم نامه، اعالم کرد: بر این اساس، 
مددجویان و معلوالنی که امکان اشتغال ندارند، با نصب تجهیزات تولید 
برق در پشت بام و حیاط خانه هایشان می توانند به درآمد پایدار برسند.

وی با بیان اینکه بــرای راه اندازی این 
نیروگاه های خورشیدی به 40 تا 50 
متر مربع فضا نیاز دارد، اظهار کرد: این 
نیروگاه ها به طور مستقیم به شبکه ی 

توزیع برق وصل می شود.
دکتــر نجــف قراچورلــو معاون 
پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی 
اســتان نیز در این جلســه گفت: 
65 عنــوان طرح برای مشــاغل 
خانگی تدوین کرده ایم که مددجویان 

بهزیستی می توانند از این طرح ها برای اشتغال استفاده کنند.
در ادامه محسن ارشدزاده مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: با 
سازمان جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه ی طرح نیروگاه برق خانگی 
امضاء کردیم که با اســتفاده از این طرح برای مددجویان و معلوالن 
تحت پوشش استان که امکانات وفضای الزم در پشت بام، حیاط و یا هر 

فضای دیگری دارند، امکان راه اندازی این نیروگاه وجود دارد.
وی، اظهار کرد: درآمد این طرح از طریق وزارت نیرو است؛ به طوری که 
وزارت نیرو خرید این برق تولیدی را برای 20 سال تضمین کرده است.
ارشدزاده خاطرنشان کرد: این طرح برای مددجویان اشتغال و درآمد 
پایدار به دنبال دارد که می تواند بسیاری از مشکالت ما را در زمینه ی 

اشتغال و امرار معاش جامعه ی هدف، رفع کند.

روسای جهاددانشــگاهی آذربایجان 
غربی و دانشــگاه آزاد اسالمی ارومیه 
تفاهم نامه همکاری پژوهشــی امضا 

کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی 
آذربایجان غربی، ایــن تفاهم نامه با امضای 
رییس این واحد و رییس دانشگاه آزاد ارومیه 

در جهت توسعه زمينه هاي همكاري مشترك و همه جانبه علمي، پژوهشي 
و فن آوري و استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود و حوزه های فرهنگی، 

آموزشی بین دو طرف منعقد شد.
رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در حاشیه امضای این تفاهم نامه 
اظهار کرد: برای تسریع در زمینه اشتغال دانش بنیان و دانش های نوین باید 
همکاری منسجم و تاثیرگذار بین مراکز علمی و دانشگاهی شکل گیرد به 
طوری که فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی در این زمینه تا اندازه زیادی 

می توانند تاثیرگذار باشند.

ولی عاقلی به فعالیت هــای انجام گرفته با 
محوریت کشــاورزی در جهاددانشگاهی 
استان اشــاره کرد و ادامه داد: پژوهشکده 
توســعه فناوری های ســبز و مرکز رشــد 
واحدهای فناور کشاورزی در اینجا تاسیس 
شده است به طوری که یافته های علمی را در 
مسیر تولید و بازاریابی برای کشاورزی مورد 
توجه قرار می دهند و در این زمینه برای ایفای 

نقش اهتمام می کنند.
رییس جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی به نقش فعالیت های پژوهشی 
در رشد و توسعه همه جانبه اشــاره کرد و گفت: در این زمینه از ظرفیت 
پژوهشگران جوان و اساتید دانشگاهی تا اندازه زیادی می توان استفاده کرد.

همچنین دکتر جوان پور رییس دانشگاه آزاد ارومیه با مثبت ارزیابی کردن 
فعالیت های علمی، فرهنگی و آموزشی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 
بر استفاده از توانمندی ها و پتانسیل های جهاددانشگاهی در رفع نیازهای 

علمی و پژوهشی تاکید کرد.

سازمان جهاددانشگاهی و بهزیستی آذربایجان شرقی
 تفاهم نامه امضا کردند 

امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 
و دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه 

در راستای »نصب و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی«؛
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رييس جهاددانشگاهی استان اردبیل گفت: آمادگی داریم ضمن 
تهیه طرح توجیهی و کاربردی توسعه گیاهان دارویی از کشت تا 
فرآوری، برای اجرایی کردن آن با شرکت کشت و صنعت مغان 

همکاری نماییم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان اردبیل، مهران 
اوچی اردبیلی سوم مهرماه با بیان این مطلب در جلسه با هیات مدیره 
شرکت کشــت و صنعت مغان افزود: با توجه به نتایج طرح چهارساله 
امکان سنجی کشت و تولید گیاهان دارویی توسط جهاددانشگاهی در 
شهرستان پارس آباد و ســازگاری تعداد کثیری از این گیاهان با اقلیم 

منطقه، به یقین این طرح با موفقیت همراه خواهد بود.
وی با اشاره به پتانســیل باالی پارس آباد در زمینه کشاورزی، تصریح 
کرد: این شهرستان یکی از قطب های گیاهان دارویی استان است و در 
صورت ایجاد امکانات الزم می تواند پایلوت تولید نشاء و بذر مناسب این 

گیاهان باشد.
رييس جهاددانشــگاهی اســتان اردبیل به فعالیت های پژوهشکده، 
مراکز رشد و پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی در زمینه کشاورزی 

و گیاهان دارویی اشاره و خاطرنشــان کرد: برنامه جهاددانشگاهی، 
توسعه کشت و تولید گیاهان دارویی به ویژه گیاهان در حال انقراض 

منطقه است.
اوچی اردبیلی اظهار داشــت: امیدوارم با حمایت و همکاری متولیان 
امر شهرستان پارس آباد به ویژه مســووالن شرکت کشت و صنعت و 
دامپروری مغان و اجرایی شدن این طرح ها و برنامه های مشترک شاهد 

تغییر سیمای کشاورزی منطقه و توسعه آن باشیم.
در این جلسه معاون کشاورزی و دامپروری شرکت کشت و صنعت مغان 
از جهاددانشــگاهی به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در زمینه گیاهان 
دارویی نام برد و گفت: آمادگی داریم با فراهم کردن زیرساخت های الزم 
و با همکاری جهاددانشگاهی، پایلوت گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی 

آن را در پارس آباد ایجاد کنيم.
محمود عالیی افزود: جهاددانشگاهی با داشتن پتانسیل های مناسب 
می تواند در رویکرد جدید شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که 

توسعه فناوری های نوین است نقش به سزایی ایفا نماید.
در این جلسه پیرامون برنامه های مشترک دو نهاد در زمینه توسعه بخش 

کشاورزی تبادل نظر و راهکارهایی ارايه شد.

معاون علوم پزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: در 
آینده نزدیک شاهد راه اندازی مرکز چند تخصصی ژنتیک اين 

سازمان خواهیم بود.

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، دکتر 
محمدعلی خلیلی فر در حاشیه ســمینار ژنتیک و بررسی اختالالت 
ژنتیکی در گناباد با بیان این مطلب گفت: با راه اندازی این مرکز تمام 
مشاوره ها و تست های ژنتیکی در داخل کشور انجام شده و از ارسال 

آن به خارج از کشور جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این مرکز در طی برنامه پنج ساله جهاددانشگاهی 
استان راه اندازی خواهد شد، افزود: تمام آزمایشات ژنتیکی به صورت 
کامال دقیق و با تجهیزات پیشرفته و مدرن انجام و همچنین با جذب 
متخصصان مجرب، از صفر تا 100 مشــاوره های ژنتیک در این مرکز 

انجام خواهد گرفت.
معاون علوم پزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی اضافه کرد: برای 
هر یک از رشــته های مختلف مثل اطفال، زنان، اعصــاب و غیره نیز 
دکترای تخصصی جذب و همچنین این مرکز، مرجعی برای بیماران و 

پزشکان در سطح استان است. 

همکاری جهاددانشگاهی و شرکت کشت و صنعت مغان 
در راستای توسعه گیاهان دارویی

مرکز چند تخصصی ژنتیک در خراسان رضوی راه اندازی می شود
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رییس جهاددانشگاهی استان 
کرمان از نهایی شدن مطالعات 
طرح آمایش ســرزمین استان 
کرمان خبر داد و گفت: مطالعات 
طرح آمایش سرزمین استان در 
دو بخش شامل وضعیت موجود 
استان و چشم انداز و برنامه های 

توسعه استان تهیه شده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، رضا کامیاب 
مقدس ششم مهرماه در جلسه بررسی طرح آمایش سرزمین استان 
کرمان گفت: در مطالعات طرح آمایش ســرزمین ســعی شده که از 
حداکثر توان استانی و ملی استفاده کنیم به گونه ای که در مطالعات 
آمایش ســرزمین استان ســعی کرده اســت که بهره برداری بهینه 
از امکانات در راســتای بهبــود وضعیت مادی و معنــوی و در قلمرو 

جغرافیایی خاص انجام داده است.
وی با بیان این مطلب که آمایش سرزمین استان سازماندهی اقتصادی، 
اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی، به منظور تحقق آینده ای مطلوب 
پیشــنهاد داده ایم، خاطرنشان کرد: بررســی و تحلیل برخی مسایل 
به علت نداشتن متخصص آن موارد در استان کرمان از توان متخصصان 

جهاددانشگاهی در سطح ملی استفاده کرده ایم.
رییس جهاددانشگاهی استان کرمان به تولید نقشه های GIS اشاره و 
افزود: طرح انجام یافته از به روزرسانی اطالعات اولیه بسیار گسترده تر 

بود، به طوری که عالوه بر بروزرسانی 
بسیاری از آمار از ســال 85، محتوا و 
گزارشات مبسوط دیگری نیز تولید 

شده است.
کامیاب مقــدس از نهایــی شــدن 
مطالعات طرح آمایش سرزمین استان 
کرمان خبــر داد و گفــت: مطالعات 
طرح آمایش ســرزمین استان در دو 
بخش شامل وضعیت موجود استان و 

چشم انداز و برنامه های توسعه استان تهیه شده است.
وی به تشریح اقدامات جهاددانشگاهی اســتان کرمان در زمینه 
طرح آمایش سرزمین پرداخت و تصریح کرد: تداخالت بخش های 
مختلف در مطالعات طرح آمایش ســرزمین اســتان مشــخص 

کرده ایم.
رییس جهاددانشــگاهی اســتان کرمان تصریح کــرد: در این طرح 
مزیت های فضای طبیعــی، اجتماعــی و اقتصادی، ســاماندهی و 
نظام بخشی شده اســت و این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی توزیع 
جمعیت و انجام فعالیت ها در پهنه ســرزمین با توجه به ویژگی های 

فضایی مناطق است.
کامیاب مقدس آب را محور کلیدی توسعه استان دانست و خاطرنشان 
کرد: از نظرات 313 نخبه، صاحب نظر و کارشناس در مطالعات طرح 
آمایش سرزمین استان استفاده کرده ایم، هم چنین از نظر دانشگاهیان 

در کنار نظرات دستگاه های مختلف استفاده شده است.

پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهي 
با ارايه طرح تحقيقاتي مقياس تأثير 
لنف ادم بر زندگي بيماران مبتال به 
سرطان پستان در بیست و ششمین 
کنگره بین المللــی لنفولوژی، در 
بارسلونای اســپانیا که از 29-25 
سپتامبر 2017 برگزار شد، شرکت 

کرد. 

به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده معتمد-مرکز تحقیقات سرطان 
پســتان- جهاددانشــگاهی، دکتر شــهپر حقیقت معاون آموزشی و 
پژوهشی این پژوهشــکده با حضور در این کنگره و ارايه طرح تحقیقاتی 
فوق گفت: علیرغم شیوع نســبتا باالی لنف ادم در مبتالیان به سرطان 
پستان ایرانی، به علت عدم دسترســی به ابزار بومی سازی شده، برآورد 

دقیقی از وضعیت کیفیت زندگی این 
بیماران و ابعاد مهم ایــن اختالل ارايه 
نشده اســت. لذا در این مطالعه برآنیم 
تا با اعتبارسنجی و بومی سازی نسخه 
فارسی مقیاس تاثیر لنف ادم بر زندگی 
ابزاری جهت اندازه گیری میزان اختالل 

کیفیت زندگی آنان فراهم آوریم.
عضو هیات علمی پژوهشکده در ادامه 
افزود: در مجموع یافته های این مطالعه 
حاکی از روایی و پایایی مناســب نسخه فارسی پرسشنامه مقیاس تاثیر 
لنف ادم بر زندگی در مبتالیان به لنف ادم دست ناشی از سرطان پستان 
می باشد. مسلما بکارگیری این ابزار و تعیین مشکالت بیماران ایرانی مبتال 
به لنف ادم، می تواند زمینه ســاز تحقیقات مداخله ای متعددی جهت 

معرفی روش هایی جهت بهبود کیفیت زندگی این بیماران باشد.

حضور پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی در بیست و ششمین کنگره 
بین المللی لنفولوژی بارسلونا

نهایی شدن مطالعات طرح آمایش سرزمین استان

ريیس جهاددانشگاهی استان کرمان خبر داد:
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در راستای گسترش توان ملی؛ 

تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی واحد استان و انجمن 
سنجش از دور و GIS  ایران در راستای گسترش توان ملی برای 
مشکالت و معضالت علمی - تحقیقاتی و رسیدن به خود اتکایی 

ملی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردســتان، مهندس جاهده 
تکیه خواه، با اشاره به امضای تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی واحد استان 
و انجمن سنجش از دور و GIS  ایران، اظهار کرد: با امضای این تفاهم نامه 
دوطرف تالش خود را در راستای گســترش توان ملی برای مشکالت و 
معضالت علمی-تحقیقاتی و رسیدن به خود اتکایی ملی به کار خواهند 

گرفت.

وی اجرای پروژه های تحقیقاتی - کاربردی مــورد نیاز تا مرحله تبیین 
دانش فنی را از مهم ترین اولویت های این تفاهم نامه دانست و افزود: ارایه 
ســمینارها، دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت، راه 
اندازی، تکمیل و تجهیز مراکز آموزشــی و پژوهشی مورد نیاز، تدوین و 
تالیف اســناد و مدارک علمی و تبادل آن ها، هدایت و حمایت طرح های 
پژوهشی و تحقیقاتی در راستای نیازهای ســازمان مرتبط و ... از دیگر 

موضوعات کاربردی این تفاهم است. 
مدیر پژوهش جهاددانشگاهی استان کردستان بیان کرد: این نهاد انقالبی 
بر اســاس رســالت علمی خود، در اولویت قرار دادن عناوین تحقیقاتی 
پیشنهادی و یا توافق شده با انجمن، و تالش در راستای برآورد نیازهای 

آموزشی و پژوهشی انجمن را در این تفاهم نامه بر عهده خواهد داشت.

جهاددانشگاهی خراسان 
جنوبــی طرح بررســی 
عملکرد  بهبــود  امکان 
زعفران با استفاده از نوعی 
امولسیون آلی - معدنی 
با نام تجــاری »اُمیک« را 

آغاز کرد.

بــط  روا گــزارش  بــه 
هی  نشــگا ا د د می جها عمو

خراســان جنوبــی، مهــدی 
ابراهیمی عضو گروه پژوهشــی گیاهان دارویی اين سازمان با اشاره 
به این که زعفران گیاهی دارویی اســت که قدمت کشت آن در ایران 
به چندین هزار سال می رســد، گفت: عالوه بر مقاومت به خشکی، 
بهره برداری چندین ساله )بین 5 تا 7 سال(، قدرت ماندگاری باالی 
کالله های زعفران، سهولت در حمل و نقل و عدم نیاز به ماشین آالت 
سنگین و پیچیده، ایجاد اشتغال، ارز آوری قابل توجه و کاربرد دارویی، 
غذایی و صنعتی باعث افزایش و توســعه سریع سطح زیر کشت آن 

در کشور شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیتی که زعفران به عنوان یکی از گیاهان 

اســتراتژیک خراسان جنوبی 
در اقتصاد ایــن اســتان دارد، 
تالش بــرای افزایش عملکرد 
در واحد ســطح این محصول 
گران بها همواره به عنوان یکی 
از دغدغه ها و چالش های اصلی 
زعفــران کاران منطقه مطرح 
بوده؛ بنابراين لــذا در همین 
راســتا گروه پژوهشی گیاهان 
دارویــی جهاددانشــگاهی 
خراســان جنوبی اجرای طرحی را 
به منظور بررســی امکان بهبود عملکرد زعفران با اســتفاده از نوعی 
امولسیون آلی-معدنی با نام تجاری »اُمیک« که محصولی بومی است، 
در دهکده گیاهان دارویی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبی آغاز 

نموده است.
عضو گروه پژوهشی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
اظهار کرد: پیش بینی می شود در صورت تایید تاثیر این امولسیون در 
بهبود عملکرد زعفران، ترغیب کشاورزان به استفاده از این محصول در 
کشت زعفران بتواند عالوه بر افزایش درآمد زعفران کاران، به حمایت 

از تولید یک محصول بومی نیز کمک شایانی نماید.

تفاهم نامه ای بین جهاددانشگاهی کردستان و انجمن سنجش از 
دور و GIS  ایران منعقد شد

اجرای طرح »بررسی بهبود عملکرد زعفران« در دهکده گیاهان 
دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
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رییس جهاددانشگاهی اســتان اردبیل از راه اندازی استفاده از 
فاکتورهای رشد پالکتی )PRP( برای درمان شکست مکرر النه 
گزینی در انتقال جنین در مرکز درمان ناباروری قفقاز اين واحد 

اردبیل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، مهران اوچی 
اردبیلی با اعالم این خبر افزود: استفاده از این روش در IVF  می تواند با افزایش 
میزان چسبندگی دیواره رحم، عمل النه گزینی جنین را تا حد زیادی باال ببرد.
وی اظهار داشت: فاکتورهای رشد پالکتی در آزمایشگاه از خون محیطی 
مادر جدا شده و 36 – 24 ساعت قبل از انتقال جنین، به داخل رحم مادر 

تزریق می شود تا میزان موفقیت جنین در النه گزینی را بیافزاید.
رییس جهاددانشگاهی استان اردبیل خاطرنشان کرد: طبق نتایج حاصله از 
استفاده از این روش در سایر مراکز درمان ناباروری کشور نشان می دهد که 

عمل النه گزینی در 65 درصد افراد تحت درمان موفقیت آمیز بوده است.

 IUI ،IVF اوچی اردبیلی با اشاره به اینکه روش های درمان ناباروری از جمله
و ICSI، فریز و نگهداری جنین، اسپرم و تخمک و همچنین تعیین جنسیت 
در مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی انجام می گیرد اظهار داشت: 
در این مجموعه تالش می شــود بهترین و جدیدترین خدمات درمانی به 

زوجین نابارور استان اردبیل و استان ها و کشورهای همجوار ارایه گردد.
وی افزود: این مرکز در راستای سالمت باروری و ایجاد امید به زندگی با بهره 
گیری از جدیدترین امکانات، تکنیک های آزمایشگاهی و نیروهای انسانی 
متخصص آموزش دیده در پژوهشگاه رویان آماده ارایه خدمات به زوجین 

نابارور است.
رییس جهاددانشگاهی استان اردبیل به اجرای طرح حمایت از زوجین نابارور 
در مرکز درمان ناباروری قفقاز  اشاره و تصریح کرد: در این طرح به منظور 
تحقق سیاست های افزایش جمعیت کشور، زوجین ناباروری که شرایط الزم 
برای بهره مندی از این طرح را دارند از 85 درصد تخفیف جهت انجام خدمات 

درمانی خود بهره مند می شوند. 

مرکز درمان ناباروری و 
ابن سینای  سقط مکرر 
جهاددانشــگاهی، 16 
مهرماه با افتتاح شــعبه 
جدید خود در اســتان 
البرز، پس از حدود چهار 
ماه طرح آزمایشی، رسمًا 

در شهر کرج آغاز به کار کرد. 

به گــزارش روابط عمومی پژوهشــگاه فناوری های نوین علوم زیســتی 
جهاددانشگاهی)ابن سینا(، مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا 
پس از حدود چهار ماه طرح آزمایشــی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
استان البرز و بیمارستان کمالی کرج فعالیت درمانی خود را رسما آغاز کرد.
این مرکز، با هدف ارایه خدمات نوین درمان نابــاروری با تعرفه دولتی و 
همچنین کاهش هزینه های جانبی مراجعان در سفر به شهر تهران فعالیت 
خود را در این استان گسترش داده اســت تا ضمن توجه به سیاست های 
جدید جمعیتی کشــور بتواند گامی بلند در جهت درمان بیماران نابارور 

بردارد.
این مرکز با ارایه خدمات نوین درمان ناباروری و سقط مکرر با تعرفه های 
دولتی از حمایت 85 درصدی وزارت بهداشــت و دانشگاه علوم پزشکی 

اســتان البرز برخوردار است 
تا مردم بتواننــد با کمترین 
هزینه از بیشترین و بهترین 
امکانات درمان ناباروری بهره 

مند شوند. 
گفتنی اســت، مرکز درمان 
ناباروری و ســقط مکرر ابن 
سینای جهاددانشــگاهی با دارا بودن هفت کلینیک تخصصی در تهران 
و با هدف انتقال دانش تخصصی این مرکز به شــهر کرج در گام نخست، 
کلینیک درمان ناباروری و آزمایشگاه آندرولوژی را افتتاح کرده است که در 
گام های بعدی کلینیک های سالمت مادر، جنین و نوزاد، سالمت جنسی، 

اندومتریوز و... راه اندازی خواهد شد.
اين مرکز از نظر دانش، وسعت، امکانات و تجهیزات به روز از جمله مراکز 
شناخته شده و مطرح درمان ناباروری به شمار می رود که ساالنه بیماران 
بسیاری را نیز از خارج از کشور جذب نموده و در حوزه توریسم درمانی نیز 

بسیار قوی و کارآمد به فعالیت خود ادامه می دهد.
شعبه جدید مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا در کرج، میدان 
شهدا،خیابان کمالی و در بیمارســتان کمالی واقع شده است و بیماران 
می توانند جهت دریافت نوبت به صورت حضوری مراجعه و یا با شــماره 

32237000-026 داخلی 141 و 142 تماس حاصل نمایند.

شعبه جدید مرکز درمان ناباروری ابن سینای جهاددانشگاهی 
در استان البرز آغاز به کار کرد

استفاده از روش )PRP( در مرکز درمان ناباروری قفقاز 
جهاددانشگاهی اردبیل آغاز شد

برای درمان شکست مکرر النه گزينی؛
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معاون پژوهشــی و آموزشــی پژوهشــکده گردشــگری 
جهاددانشگاهی »شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت 
گردشگری« را یکی از طرح های در دستور کار این پژوهشکده 

دانست و گفت: نتایج این پروژه سال آینده ارایه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، هادی رفیعی، اظهار 
کرد: طرح »پیمایش ملی ارزش ها، نگرش ها و رفتارشناسی گردشگری 
در ایران« در دستور کار پژوهشکده گردشگری قرار دارد و نتایج این پروژه 

به احتمال زیاد تا پایان سال ارایه می شود.
معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی افزود: 
اگر این پروژه به صورت مداوم انجام شود، بسیاری از دستگاه های دولتی 

می توانند به صورت علمی در حوزه گردشگری برنامه ریزی کنند.
وی ادامــه داد: »شناســایی فرصت هــای ســرمایه گذاری در صنعت 
گردشگری« طرح دیگری است که در دستور کار پژوهشکده قرار گرفته و 

سال آینده نتایج آن منتشر می شود.

رفیعی تصریح کــرد: در این طرح وضعیت ســرمایه گذاری، فرصت های 
سرمایه گذاری، وضعیت تامین مالی، فضای سرمایه گذاری، مسایلی که 
سرمایه گذاران با آن مواجه می شوند و نقش دستگاه های دولتی برای بهبود 

و ارتقای فضای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد.
معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده گردشــگری جهاددانشگاهی با 
بیان این که »شناسایی نقاط با ارزش شهری« طرح دیگر این پژوهشکده 
است، گفت: این طرح دارای سلسله پروژه هایی است و به شناسایی نقاط 
ارزشمند در شهر مشهد می پردازد تا از این طریق برای استفاده بهینه از این 

نقاط و با رویکرد سرمایه گذاری برنامه ریزی های الزم صورت گیرد.
وی با اشــاره به اینکه بیشتر طرح های این پژوهشــکده با کارفرمایی 
دستگاه های دولتی بوده اســت، اظهار کرد: عمده پروژه هایی که در 
پژوهشکده گردشگری انجام می شود، در راستای رفع نیاز سازمان های 
ذیربط و حل مسایل کشور اســت و در این پژوهشکده کار تحقیقاتی 
صرف انجام نمی دهیم، بلکه انجام تحقیقات کاربردی در دستور کار 

قرار دارد.

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری/پیمایش 
ملی رفتارشناسی گردشگران در ایران

در پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی صورت می گیرد؛ 

ريیس پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی:

دکتر ایــرج فیضــی رییس 
انسانی  علوم  پژوهشــگاه 
اجتماعــی  مطالعــات  و 
جهاددانشگاهی، با بیان اینکه 
بحث بیکاری در اسناد مختلف 
کشور مورد اشاره قرار گرفته 
است، گفت: یک شبکه  برنامه 
مشترک میان رشته ای برای 
پرداختن بــه بحث بیکاری و 
اشتغال در این پژوهشگاه در 

نظر گرفته شده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، دکتر ایرج 
فیضی اظهار کرد: بخش مربوط به علوم انســانی برنامه ششم توسعه و 
اسناد توسعه ایران را استخراج کرده و موضوعات در دستور کارگروه های 
پژوهشی را با آن بخش منطبق کردیم تا روند پژوهش ها از حالت آکادمیک 

به سمت کاربردی سوق یابد.
رییس پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با 
بیان اینکه بحث بیکاری مهمترین مســأله ای بود که در اسناد مختلف 

کشور مورد اشاره قرار گرفته است، 
افزود: در پژوهشگاه علوم انسانی، 
گروه هــای مختلف بــه صورت 
میان رشته ای می توانند به صورت 
مشترک به این مسأله بپردازند، چرا 
که بحث اشتغال و بیکاری دارای 

ابعاد مختلفی است.
وی با اشاره به این که در حال حاضر 
به صورت یــک کار برنامه ای در 
پژوهشگاه روی این موضوع تمرکز 
کرده ایم، گفت: به عنوان مثال طرح پژوهشــی آسیب شناســی رشته 
تحصیلی دانشگاهی و ارتباط با نیازهای جامعه در قالب طرح بیکاری در 

دستور کار قرار دارد.
به گفته ي دکتر فیضی یک شبکه  برنامه مشــترک میان رشته ای برای 
پرداختن به بحث بیکاری و اشتغال در این پژوهشگاه در نظر گرفته شده و 

بنای کار بر این است که محورهای منتخب تکراری نباشند.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی گفت: 
در این راستا با مطالعه هدف ها نشست های متعددی را با کارشناسان این 

حوزه و مدیران کشور برگزار کردیم تا به محورهای اصلی ورود کنیم.

شبکه  برنامه مشترک میان رشته ای 
برای آسیب  شناسی اشتغال و بیکاری ایجاد می شود
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»خبریو« یکی از استارتاپ های مســتقر در مرکز رشد فناوری 
اطالعات و ارتباطات جهاد دانشــگاهی) رویش( ارایه کننده 
خدمات تحلیل اخبار با بهره مندی از هوش مصنوعی و متن کاوی، 
با کسب باالترین امتیاز بین 12 استارتاپ انتخابی اتاق بازرگانی، در 

نمایشگاه بین المللی جیتکس 2017 حضور پیدا کرد. 

 به گزارش روابط عمومی مرکز رشــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 
جهاددانشــگاهی، با انتخاب هیأت داوران بین المللی از 465 استارتاپ، 
54 استارتاپ به مرحله نهایی راه یافتند تا به معرفی توانمندی های خود 
بپردازند که با انتخاب 4 اســتارتاپ از ایران بیشترین تعداد به کشورمان 

تعلق گرفت.

 خبریو یکی از تنها 4 برگزیده 29 استارتاپ اعزامی از نهادهای مختلف ایران 
است که از نگاه داوران بین المللی جیتکس برای شرکت در مسابقات ارایه 
استارتاپ ها برگزیده شد و در دومین روز از هفته فناوری دوبی در مقابل 
هیات داوران رقابت سوپرنووا )super nova( به معرفی نهایی محصول 

خود پرداخت و در لیست 40 استارتاپ برتر دنیا قرار گرفت.
این استارتاپ پیشنهاداتی از سمت ســیلیکون ولی، امارات و هند برای 
ســرمایه گذاری دریافت کرد و همچنین تفاهم نامه های همکاری بین 
المللی با شرکت های هندی، اماراتی، اروپایی و یک مرکز رشد در بحرین 

منعقد کرد.
گفتنی است، عضویت بیش از 60 مشتری بین المللی در خبریو یکی دیگر 

از دستاوردهای این استارتاپ است.

در پی اخذ موافقت اصولی تاسیس کلینیک ویژه و تخصصی دندان 
پزشکی در زاهدان، ساختمان مربوطه نیز تحویل جهاددانشگاهی 

داده شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، ساختمان 
مزبور در سه طبقه و دارای 1000 متر مربع زیربناست. در این کلینیک ویژه، 
مجهزترین ملزومات دندانپزشکی با 15 دستگاه یونیت و امکانات پیشرفته 

O.P.G و رادیولوژی دندان بزودی مستقر خواهد شد و اقشار آسیب پذیر 

جامعه هم از این پس می توانند به ترمیم دندان های خود با تعرفه دولتی و 
بهره گیری از خدمات پزشکان متخصص اقدام نمایند.

انجام خدمات تخصصی و فوق تخصصی دندان و پژوهش بر روی دندان از 
عمده فعالیت های شاخص این مرکز خدمات تخصصی است که به زودی 
در خیابان دانشگاه به همت جهاددانشگاهی و همیاری و همراهی دانشگاه 

علوم پزشکی زاهدان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

با تأکید بر رســالت جهاددانشــگاهی در زمینه ارایه خدمات 
علمي- فني در ابعاد مختلف مورد نياز جامعه، پژوهشکده فناوری 
اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه در زمینه ارایه خدمات تخصصي نشر و بهينه سازي مديريت 
فرايندهاي انتشار و ارزیابی نشــريات علمی از طریق ابزارهای 

فناوری اطالعات، تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 
جهاددانشــگاهی، این تفاهم نامه توســط مهندس حبیــب اهلل اصغری 
رییس پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و حجت 
االسالم والمسلمین محمد حسین بهرامی مسوول مرکز فناوری اطالعات 

حوزه های علمیه امضاء گرديد. 

براساس این تفاهم نامه سامانه مدیریت یکپارچه نشریات )سمینا( برای 
تمامی نشریات علمی تحت نظارت حوزه علمیه به صورت رایگان پیاده سازی 
و امکان نظارت و ارزیابی این نشــریات توسط مرکز مدیریت حوزه فراهم  

مي شود.
گفتنی است، سامانه مدیریت یکپارچه نشریات )سمینا( جهت سازماندهی 
و مدیریت فرایند نشــریات از مرحله دریافت تا انتشار مقاالت به صورت 
الکترونیکی و منظم، توســط مرکز خدمات تخصصی توســعه نرم افزار 
پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی طراحی و توسعه 
داده شده اســت و در تعداد قابل توجهی از نشریات علمی کشور در حال 

بهره برداری است.
             saminatech.ir اطالعات بیشــتر برای مطالعــه در وب ســایت

موجود است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پژوهشکده فناوری اطالعات و 
ارتباطات جهاددانشگاهی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

»خبریو« استارت آپ مستقر در مرکز رشد فناوری های اطالعات و ارتباطات 
جهاددانشگاهی در نمایشگاه بین المللی جیتکس 2017 حضور یافت

فعالیت کلینیک ویژه و تخصصی دندانپزشکی 
جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان در زاهدان

با کسب باالترين امتیاز بین 12 استارتاپ انتخابی اتاق بازرگانی؛
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رییس جهاددانشگاهی خراسان شــمالی از انعقاد تفاهم نامه 
همکاری میان این نهاد و دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
درمانی خراسان شــمالی همزمان با روز پزشک و آغاز هفته 

دولت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی، احسان عباسی 
موضوع این تفاهم نامه را انجام همــکاری در زمینه ارایه خدمات به روز 
کلینیکی و پاراکلینیکی، طب سنتی، کاهش آسیب های اجتماعی، تبادل 
همکاری با اعضای هیات علمی و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه علوم 

پزشکی استان در ابعاد فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی ذکر کرد.

وی افزود: تبادل همکاری با اعضای هیات علمی دانشگاه در زمینه  های 
مختلف آموزشی، پژوهشــی و فرهنگی متناســب با قانون تمام وقت 
جغرافیایــی اعضای هیات علمــی و آیین نامه طرح تحول ســالمت از 

زمینه های همکاری این دو نهاد است.
رییس جهاددانشگاهی خراسان شــمالی ابراز امیدواری کرد انعقاد این 
تفاهم نامه در پیشــبرد اهداف این دو مجموعــه در زمینه های علمی و 

فرهنگی و تحقق اهداف جامعه موثر باشد.
گفتنی اســت، جهاددانشــگاهی در زمینه های مختلف پزشکی دارای 
پژوهشکده های تخصصی از جمله رویان، علوم بهداشتی، درمان ناباروری، 

ابن سینا، ژنتیک، گیاهان دارویی، سرطان پستان و ... است

انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی خراسان شمالی 
و دانشگاه علوم پزشکی استان

همزمان با روز پزشک و آغاز هفته دولت انجام شد؛

بازدید مدیرکل دفتر امور صنایع کشاورزی 
وزارت جهادکشاورزی از پژوهشکده 

گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

به گــزارش روابط عمومی پژوهشــکده گیاهــان دارویی 
جهاددانشــگاهی، دکتر اســفندیاری مدیر کل دفتر امور 
صنایــع کشــاورزی وزارت جهادکشــاورزی و مهندس 
بوســتانی رییس گروه صنایــع تبدیلی باغــی و دارویی 
وزارت جهادکشــاورزی از پژوهشــکده گیاهــان دارویی 

جهاددانشگاهی بازدید کردند.
بازدیدکننــدگان ضمن آشــنایی با فعالیت های پژوهشــی، 
آموزشــی، تولیــدی پژوهشــکده از بخش هــای مختلــف 
آزمایشگاه های فارماکوگنوزی، آنالیز دستگاهی، واحد عصاره 
گیری و تولید مواد موثره گیاهی و مرکز خدمات تولید داروهای 

گیاهی بازدید کرد.
در این بازدید، مقرر شــد که در اولین زمان ممکن با هماهنگی 
رییس پژوهشــکده نســبت به برگزاری همایش علمی جهت 
آشــنایی مدیران صنایع بخش کشاورزی در استان های کشور 
جهت آشنایی آنها با فرایندهای تولید و پرورش گیاهان دارویی، 
فــرآوری و تولید داروهــای گیاهی و قوانیــن مربوطه در این 

خصوص، در محل پژوهشکده گیاهان دارویی، برگزار شود.

بازدید کارگروه فناوری همدان از مرکز 
تجمیع و تولید محتوای الکترونیکی 

جهاددانشگاهی استان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، کارگروه 
فناوری استان ششم شهریورماه از مرکز تجمیع و تولید محتوای 

الکترونیکی جهاددانشگاهی همدان بازدید کردند.
قیاسی معاون اقتصادی و منابع انسانی استانداری همدان در این 
بازدید ضمن تشکر از فعالیت های صورت گرفته در مرکز تجمیع و 
تولید محتوای الکترونیک جهاددانشگاهی همدان، عنوان کرد که با 
توجه به اینکه جامعه به سرعت به سمت مدرنیزه شدن پیش می رود 
و نیاز به سیستم های هوشمند احساس می گردد، هر کشوری باید 

به سرعت خود را به روز رسانی کند.
مجتبی ســاکی مدیــرکل اداره ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
همدان ضمــن بيان اینکه نــوآوری و خالقیت یکــی از بهترین 
روش های ایجاد اشتغال در دنیای امروز اســت، بر ایده پروری و 

حمایت از صاحبان ایده و رشد و پرورش آنها تاکید نمود.
وی با بیان اینکه تولید اپلیکیشن و بازی ها کامپیوتری به عنوان دو 
موضوع اصلی زمینه های کاری مورد توجه است، افزود: طرح ایجاد 
مرکز تجمیع و تولید محتوای الکترونیکی با جهاددانشگاهی را 

نیز در همین راستا عنوان کرد.

اخبار کوتاه
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حضور مجموعه آزمایشگاه های جهاددانشگاهی صنعتی شریف 
در دهمین نمایشگاه فناوری نانو

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی شریف، آزمایشــگاه های متالورژی، اپتیک و میکرو الکترونیک، سامانه های الکترونیکی 
هوشمند، تکنولوژی و تجهیزات آب و آبیاری، اندازه گیری ابعاد به منظور معرفی خدمات مجموعه آزمایشگاه های سازمان جهاددانشگاهی 
صنعتی شریف در دهمین نمایشگاه فناوری نانو که از 14 تا 17  مهرماه در محل دايمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برپا شد، حضور 

يافتند.

در دستور کار پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی قرار گرفت؛ 

تهیه »سند توسعه گردشگری مبتنی بر 
فناوری و نوآوری در خراسان«

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، هادی 
رفیعی اظهار کرد: تهیه »ســند توســعه گردشگری مبتنی بر 
فناوری و نوآوری در خراســان« در دســتور کار پژوهشــکده 

گردشگری قرار گرفته که مراحل آخر خود را طی می کند.
معــاون پژوهشــی و آموزشــی پژوهشــکده گردشــگری 
جهاددانشــگاهی افزود: در این طرح به دنبال شناســایی نیاز 
صنعت گردشگری به نوآوری و فناوری های جدید هستیم تا پس 
از شناسایی، این مباحث بومی سازی و راهبردی شود تا نوآوری 

در عرضه خدمات گردشگری نیز ورود پیدا کند.
وی تاکید کرد: با اجرای این پروژه بسیاری از اموری که در بخش 
گردشگری به صورت ســنتی در حال انجام است،  می تواند در 

سال های آتی شکل جدیدتری بگیرد.
رفیعی یادآور شد: این طرح تا چند ماه دیگر انجام می شود که 

قدم خوبی برای صنعت گردشگری کشور است.

کسب رتبه های برتر گروه های پژوهشی 
جهاددانشگاهی توسط پژوهشکده 

گردشگری واحد خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی،  معاون آموزشــی و پژوهشی پژوهشکده گردشگری 
این سازمان  از کســب رتبه های برتر گروه های پژوهشی این 
پژوهشــکده در میــان 30 گروه پژوهشــی علوم انســانی 

جهاددانشگاهی سراسر کشور خبر داد.
دکتر هادی رفیعی با بیان این مطلب افزود: گروه پژوهشــی 
جامعه شناسی گردشگری در ســال گذشته موفق به کسب 

رتبه اول شد.
به گفته وی، گروه پژوهشــی اقتصاد گردشــگری نیز در این 

ارزشیابی موفق به کسب رتبه سوم شده است.
وی اظهار کرد: در ارزشیابی ساالنه گروه های پژوهشی علوم 
انسانی،  شاخص های مهمی نظیر تعداد طرح های پژوهشی، 
چاپ مقاالت و تعداد کتاب منتشره مد نظر قرار گرفته است.

مسوول راه اندازي »دانشکده علوم پایه و فناوري هاي نوین علوم پزشکي« 
جهاددانشگاهی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس این نهاد طی حکمی دكتر محسن قرنفلي را به عنوان مسوول راه اندازي 
»دانشكده علوم پايه و فناوري هاي نوين علوم پزشكي« منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است؛ اميد است با ياري خداوند متعال و همكاري و همفكري پژوهشگاه ها، پژوهشكده ها و دانشگاه علم و فرهنگ در 
توسعه علوم حوزه پزشكي در كشور موفق و مؤيد باشيد.
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سرپرست جهاددانشگاهی اردبیل مطرح کرد:

آمادگی این واحد برای راه اندازی خط تولید نشاسته پلیمری )حفاری( از سیب زمینی در 
منطقه ویژه اقتصادی نمین

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل با بيان اين مطلب در ديدار با مدير 
منطقه ويژه اقتصادي نمين از آمادگی جهاددانشگاهی برای راه اندازی خط تولید نشاسته پلیمری )حفاری( از سیب زمینی در منطقه ویژه 
اقتصادی نمین خبر داد و افزود: این طرح در سال گذشته به عنوان طرح کالن ملی استانی تصویب شده است و هم اکنون همت و پیگیری 

مسؤوالن و نمایندگان استان را برای جذب اعتبار الزم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می طلبد.
اوچی چاره اندیشی برای جلوگیری از خسارت های وارده به ســیب زمینی کاران اردبیل را جز دغدغه های مهم استانی عنوان و خاطرنشان 
کرد: جهاددانشگاهی اردبیل با احصاء این مشکل، طرح مذکور را با هدف استفاده از سیب زمینی درجه 2 و 3 در تهیه نشاسته برای صنعت 

نفت با اشتغالزایی 25 نفر و قابلیت بازگشت سرمایه در مدت 3 سال ارايه کرده است.
در این دیدار مدیر منطقه ویژه اقتصادی نمین با بیان اینکه جهاددانشــگاهی می تواند پل ارتباطی بین بخش های خدماتی و صنعتی باشد 
تصریح کرد: جهاددانشگاهی یک نهاد علمی و مؤثر در سطح کشــور و بازوی توانمند استان است و با پتانسیل های زیادی که دارد می تواند 

در توسعه استان موثر باشد.
محمد شهباز علیزاده افزود: مطالعات اولیه احداث منطقه ویژه اقتصادی نمین با دقت باالیی توسط جهاددانشگاهی انجام گرفت که امیدوارم 

در آینده هم این همکاری ها ادامه داشته باشد و توسعه یابد. 
وی با اشاره به اینکه از طرح های نوآورانه جهاددانشگاهی که منجر به اشتغال زایی شود و صادرات محور باشد حمایت می کنیم اظهار داشت: 

اين نهاد می تواند با حضور فعال در منطقه ویژه اقتصادی نمین، از مزایای منطقه ویژه بهره مند شود.

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
جهاددانشگاهی یزد با شرکت مدیریت 

تولید برق دماوند

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهادانشــگاهی اســتان يزد، 
تفاهم نامه همکاري بين اين سازمان و شرکت مديريت توليد برق 
دماوند در راستاي تقويت هر چه بيشتر تعامالت علمي و تحقيقاتي 
و اجرايي و به منظور توسعه همكاري ها و بهره گيري از توانمندي ها و 
ظرفيت هاي موجود و گسترش فعاليت هاي علمي، فناوري و اجرايي، 
بين مهدي باصولي رييس ســازمان جهاددانشگاهي استان يزد و 
سيامك ميرزايي مدير عامل و عضو هيات مديره شركت مديريت 

توليد برق دماوند امضاء شد.
همكاري مشــترك در اجراي طرح هاي تحقيقاتي مورد نياز شركت 
مديريت توليد دماوند با رويكرد كاربردي و توســعه اي، نيازشناسي، 
مشــاوره، نظارت و اجراي طرح هاي صنعتي و تالش براي بهره گيري 
حداكثري از ظرفيت ها و يافته هاي موجود علمي و برقراري پيوند بين 
يافته هاي علمي و بخش نيروگاهي، توسعه فناوري هاي نوين در حوزه 
نيروگاهي و توليد برق در راستاي بومي كردن دانش فني و صدور خدمات 
فني و مهندسي و نيز همكاري در زمينه آموزش هاي تخصصي پرسنل 
اين شركت از جمله اهداف اين تفاهم نامه همكاري ذكر شده است. يادآور 
مي شود، شركت مديريت برق دماوند تهران متولي بزرگترين نيروگاه برق 
كشور يعني نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت از ابتدا تاكنون و 

همچنين چند نيروگاه ديگر كشور در مقاطعي از سال ها بوده است.

تعیین جنسیت جنین در مرکز درمان 
ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی اردبیل 

ممکن شد 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل، مصطفی اشرفی 
اوصالو با اشــاره به روش های مختلف تعیین جنسیت خاطرنشان 
کرد: در روش اول جنسیت به صورت طبیعی از طریق رژیم غذایی و 
رعایت زمان تخمک گذاری با توجه به جنس دلخواه تعیین می گردد 

که موفقیت آن باالی 50 درصد است.
دکترای جنین شناسی مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی 
اردبیل ادامه داد: دومین شــیوه، روش کمک  باروری IUI است که 
 X در این روش نمونه اسپرم در آزمایشگاه شستشو و کروموزوم های
و Y جدا می شود تا بر حسب عالقه زوج به جنس مورد نظر به رحم 

منتقل می شود.
دکتر اشرفی اوصالو درصد موفقیت تعیین جنسیت به روش PJD را 
تقریبا صددرصد عنوان و تصریح کرد: در این روش که به زودی انجام 
آن در مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی اردبیل امکان پذیر 
خواهد شد جنسیت و مسايل ژنتیکی جنین، در آزمایشگاه بررسی 

شده و بر اساس خواسته زوجین، عمل انتقال انجام می گیرد. 
وی از انجام تعیین جنســیت جنین در مرکز درمان ناباروری قفقاز 
جهاددانشگاهی اردبیل خبر داد و تاکید کرد: به دلیل مراقبت و کنترل از 
لحظه ی تخمک و اسپرم گیری تا زمان انتقال، امکان جا به جایی جنین 

شخصی با شخص دیگر در محیط آزمایشگاه وجود ندارد.
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هیاتی از جهاددانشگاهی به سرپرســتی دکتر طیبی در سفر وزیر امور 
خارجه به سه کشور آفریقای جنوبی، اوگاندا و نیجر امکان صادرات خدمات 
علمی و فناورانه این نهاد را به کشورهای مختلف آفریقایی بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در این سفر که از 29 مهر تا 6 آبان به طول 
انجامید دکتر گورابی رییس پژوهشــگاه رویان و دکتر طباطبایی رییس سازمان 

جهاددانشگاهی تهران دکتر طیبی را همراهی کردند.
دکتر طیبی در اين سفر عالوه بر مسؤولیت هیات، نمایندگی جهاددانشگاهی در 
حوزه های آموزش های تخصصی، مهارتی و فنی و مهندسی را عهده دار بود و دکتر 
گورابی رییس پژوهشگاه رویان نیز توانمندی های جهاددانشگاهی را در زمینه های 
مختلف ارایه و امکان جذب دانشــجو را در رشــته علوم پایه پزشکی در مقاطع 

کارشناسی ارشد و دکتری پیگیری کرد.
در حوزه کشاورزی و شیمی کشاورزی نیز مسؤولیت ارایه توانمندی های علمی و 
فناورانه جهاددانشگاهی برعهده دکتر طباطبایی رییس سازمان جهاددانشگاهی 

تهران بود.
دکتر محمدجواد ظريف در این ســفر و در ديدار ايرانيان مقيم آفريقاي جنوبي با 
اشاره به ترکيب هيأت ايراني، حضور جهاددانشگاهي و پژوهشگاه رويان را نشان 
از سطح تخصصي باالي اين هيأت براي همکاريهاي فناورانه و تجاري با آفريقاي 

جنوبي دانست. 

همچنین وزیر امور خارجه کشــورمان در دیدار با رییس جمهور اوگاندا با اشاره 
به حضور رییس جهاددانشگاهی و نیز رییس پژوهشگاه رویان در جلسه مذکور، 
رییس این نهاد را به عنوان متولی یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی ایران معرفی و 

از رویان به عنوان موسسه پیشرو در جهان یاد کرد. 
اعالم آمادگی جهاددانشگاهی برای انتقال فناوری به اوگاندا و گزارش دکتر طیبی از 
مذاکرات صبح هیات اعزامی با صنعتگران، دانشگاهیان و تجار از دیگر موارد مطرح 

شده در این دیدار بود. 

گفت و گوی تلفنی رییس جهاددانشگاهی با نخست 
وزیر اوگاندا 

دکتر طیبی در این سفر از محل دیدار با پروفسور کووسیکا رییس مرکز تحقیقات 
صنعتی اوگاندا به صورت تلفنی با نخســت وزیر این کشــور صحبت نمود و برای 

همکاریهای علمی و انتقال فناوری به اوگاندا اعالم آمادگی نمود. 
پیش از این تماس تلفنی، رییس مرکز تحقیقات صنعتی اوگاندا با ابراز شگفتی از 
پیشرفت های علمی جهاددانشگاهی خاطر نشان کرد: این همان سازمانی است که 
ما عالقه به ارتباط با آن را داریم و آرزو می کنیم روزی در کشورمان همانندش را 

داشته باشیم. 
بررسی امکان همکاری با »دانشگاه پرتوریا« از دیگر برنامه های هیات 

اعزامی جهاددانشگاهی در سفر به آفریقا بود. 

حضور هیات جهاددانشگاهی 
در سفر دکتر ظریف به آفریقا

   47
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در جلسه اخیر ســتاد راهبری اجرای نقشه 
جامع علمی کشور ضمن ادامه بررسی وظایف و 
ماموریت های جهاددانشگاهی در اجرای نقشه 
جامع علمی کشور، اعضای ستاد بر این نکته که 
جهاددانشگاهی باید در حوزه هایی که دارای 
سابقه و تخصص اســت، نهادهای پژوهش و 

فناوری را ایجاد کند، تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر منصور 
کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در نود و 
هفتمین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که در محل 
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد، گفت: در ابتدای جلسه در 
بخش پیش از دستور موضوع ادغام برخی ستادهای مربوط به فناوری های 
دارای اولویت در نقشه جامع علمی کشور مطرح و مقرر شد در جلسه بعد 

به این موضوع بیشتر پرداخته شود.
وی افزود: در این زمینه اعضاء تاکید داشــتند که ایــن ادغام ها چه به نیت 
ساماندهی بهتر و چابک سازی باشد و چه به نیت توسعه علمی، نباید باعث 

تضعیف این ستادها شود.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: دســتور بعدی جلسه 97 

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارایه 
گزارش وضعیــت علمی و فناوری بــود که گزارش 
شاخص های نوآوری جهانی در سال 2017 مطرح 
شد که بر اساس این گزارش از 7 شاخص مهم نوآوری 
کشورمان در چارچوب نهادی، 6 رتبه و در سرمایه 

انسانی و پژوهش، 3 رتبه ارتقا پیدا کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: 
متاسفانه در سه شــاخص نیز تنزل مقام داشتیم، 
یعنی در حوزه زیرساخت از رتبه 91 به رتبه 99 تنزل پیدا 
کرده ایم و در حوزه بازار 10 رتبه تنزل داشــته ایم و در  شاخص پیچیدگی 

کسب و کار، 4 رتبه تنزل یافته ایم.
وی افزود: دستور انتهایی جلسه ادامه بررسی مأموریت های جهاددانشگاهی 
در اجرای نقشه جامع علمی کشور بود که به بررسی گزارش جهاددانشگاهی 

پیرامون نهادهای پژوهش و فناوری ملی اختصاص یافت.
دکتر کبگانیان ادامه داد: در این گزارش فعالیت های نهادهای مربوط به 
توسعه پژوهش و فناوری در برخی کشورهای آســیایی و اروپایی مورد 
بررسی قرار گرفت و اعضا بر این نکته که جهاددانشگاهی باید در حوزه هایی 
که دارای سابقه و تخصص است، نهادهای پژوهش و فناوری را ایجاد کند، 

تاکید کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه اصفهان در دیدار با رؤسا و 
معاونان واحدهای جهاددانشگاهی 
در اســتان اصفهان بر لزوم عمق 
بخشیدن بر علم دانشجویان تأکید 

کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی 
واحد اصفهان، آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد، در دیدار رؤسا و معاونان 
واحدهای جهاددانشگاهی در اســتان اصفهان که 29 تیرماه انجام شد، از 
تالش های جهاددانشگاهی تقدیر کرد و گفت: از زمانی که تعداد زیادی از 
بیماران برای درمان به خارج از کشور اعزام می شدند، زمان زیادی نگذشته 

و این از برکات انقالب اسالمی است.
وی اظهارکرد: جهاددانشگاهی باید در جهت غنای آموزش دانشگاه ها تالش 

و نیازهای آموزشی کشور را احصا کند.
آيت اهلل طباطبايي نــژاد تصریح کرد: باید این تفکــر را در ذهن جوانان و 
دانشــجویان نهادینه کنیم که ما می توانیم و باید بهترین تکنولوژی ها را 

داشته باشیم.
نماینده ولی فقیه در اســتان اظهار 
کرد: متأسفانه روح تنبلی در میان 
جوانان ما تســری پیدا کــرده و به 
گونه ای شده است که باید همه چیز 

را آماده در اختیارشان گذاشت.
امام جمعــه اصفهان افــزود: تب 
مدرک گرایی متأسفانه دانشگاه های ما 
را از درون تهی کرده است و باعث شــده برخی دانشجویان ما پس از فارغ 

التحصیلی حداقل های رشته خود را بلد نباشند.
وی تأکید کرد: جهاددانشگاهی باید در جهت غنای علمی و فکری دانشگاه ها 
تالش کند و روحیه امیــدواری، اعتماد به نفس و خود بــاوری را در بین 

دانشجویان گسترش دهد.
آیت اهلل طباطبایی نژاد با بیان این مطلب که قدرت اجتهاد و فکر کردن فراتر از 
درس خواندن و مدرک گرفتن است، خاطرنشان کرد: ما باید دکتر و مهندسی 
به جامعه تحویل دهیم که قدرت استنباط و اجتهاد داشته باشد زيرا درس 

خواندن و مدرک گرفتِن صرف، بار علمی کشور را افزایش نمی دهد.

جهاددانشگاهی در حوزه های تخصصی خود نهادهای پژوهش و 
فناوری ایجاد کند

جهاددانشگاهی نیازهای آموزشی کشور را احصا کند

در جلسه راهبری اجرای نقشه جامع علمی تاکید شد؛

امام جمعه اصفهان:
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اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از 
توانمندی های مراکز تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی بازدید 

کردند.

به گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فنــاوری البرز وابســته به 
جهاددانشگاهی، مجتمع تحقیقات شــهدای جهاددانشگاهی و پارک 
علم و فناوری البرز 16مهرماه میزبان رییس و اعضای کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری مجلس شورای اســالمی، ريیس جهاددانشگاهی ، 

معاونان و روسای سایر واحدهای جهاددانشگاهی بود.

فعالیت هــاي جهاددانشــگاهي نمونه بارز 
اقتصاد مقاومتي است 

محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و رییس کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری مجلــس در بازدید از پژوهشــکده ها و مراکز فناور 
جهاددانشــگاهی که با هدف آشنایی بیشــتر اعضای این کمیسیون با 
توانمندی ها و پتانســیل های موجود در مجموعه برگزار گردید،  اظهار 
داشت: آشنایی با فناوری ها و توانمندی های فناورانه نخبگان و جوانان این 

مرز و بوم در استان نوپایی چون البرز برای ما بسیار مایه مباهات است.
زاهدی افزود: یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، تجاری سازی محصوالت و 
تولیدات فناوری و دانش بنیان است و بر اساس آن می توان توسعه اقتصاد 
کشور را رقم زد و در بازارهای منطقه و جهان حرفی برای گفتن داشت. 
اقتصاد مبتنی بر دانش است که اقتصاد مقاومتی را شکل می دهد و فعالیت 

های جهاددانشگاهی نيز نمونه بارز آن است.
رییس کمیســیون آمــوزش، تحقیقات و فنــاوری مجلــس، مرکز 
ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران مســتقر در مجتمع تحقیقاتی شهدای 
جهاددانشگاهی را یکی از مهم ترین بانک های اطالعاتی در زمینه ژنتیک 
دانست و تصریح کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به رشد 
تولید و اشتغال در کشور، شرکت های دانش بنیان در زمینه هایی چون 

گیاهان دارویی و ژنتیک می توانند فعالیت های بیشتری داشته باشند و در 
زمینه ایجاد اشتغال و تولید موثر باشند. البته نهادهای دولتی حمایت های 

الزم را از این شرکت ها خواهند کرد.
وی پارک علــم و فنــاوری البــرز و مجتمــع تحقیقاتی شــهدای 
جهاددانشــگاهی را مجموعه ای برخوردار از پتانسیل و ظرفیت باالی 
پژوهشی و تحقیقاتی برشمرد و تاکید کرد: یکی از وظایفی که اکنون 
بر عهده ما نهاده شد حمایت جدی از مراکزی چون مرکز ذخایر ژنتیک 
است که تا بتوانیم در آینده تمام گونه های گیاهی و جانوری کم نظیر 
کشور را با کمک بانک اطالعاتی ژنتیکی موجود، مورد ارزیابی ژنتیکی 

قرار دهیم.
همچنین دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی در حاشیه بازدید ريیس 
و اعضای کمیســیون آمــوزش، تحقیقات و فناوری مجلس شــورای 
اسالمی اظهار داشت: جهاددانشگاهی نهادی است که به دنبال الگوسازی 
توان کشور در مسیر توسعه فرهنگی، علمی، فناوری، تخصصی و توسعه 
تجاری سازی وکارآفرینی است که در دو بخش عرضه محور و ماموریت 

محور فعالیت های خود را خالصه می کند.
وي کمبود منابــع مالی را اصلی تریــن مانع اجرایی نشــدن برخی از 
برنامه های اين نهاد در راستای توسعه اقتصاد کشور دانست و گفت: در 
جهاددانشگاهی برنامه ریزی های زیادی در زمینه تولیدات فناوری های 
مورد نیاز کشور اعم از استانی و ملی و در قالب برنامه ششم توسعه صورت 
گرفته است که به دلیل کمبود منابع مالی اين نهاد به ثمر نرسیده است.

دکتر طيبي در ادامه گفت: امید است آشنایی نزدیک با این توانمندی ها 
و پتانسیل ها در جهاددانشــگاهی موانع راه تحقق این برنامه ریزی ها و 

فناوری ها را از پیش روی اين نهاد بردارد.
 رییس جهاددانشگاهی در پایان خاطرنشان کرد: کارمجلس قانونگذاری 
و نظارت بر حسن اجرای قانون اســت و اگر وضع قوانین درست صورت 
پذیرد در توســعه فناوری، کاربرد آن و تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیر به 

سزایی خواهد داشت.

بازدید رییس و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس شورای اسالمی از مراکز تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
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عبدالمحمد زاهدی اظهار کرد: جهاددانشگاهی باید سعی کند با 
برگزاری جلسات متعدد تعامل بیشتری با سایر ارگان ها به ویژه 
دانشگاه ها داشته باشد که استانداری کردستان نیز در این راستا 

اين نهاد را حمایت خواهد کرد.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی کردســتان، عبدالمحمد 
زاهدی استاندار کردســتان در دیدار با هیات رییســه این واحد گفت: 
جهاددانشگاهی کردســتان باید معرفی خدمات و فعالیت های خود در 
سطح استان را در دستور کار قرار دهد و خود را بیش از پیش به جامعه، 

سازمان ها و ارگان های دولتی بشناساند.
وی ارتباط و همکاری دانشگاه های استان با جهاددانشگاهی را امری 
ضروری دانست و افزود: تعامل این دو نهاد علمی می تواند گامی مهم و 

موثر در راستای توسعه علمی و پژوهشی استان باشد.
زاهدی در ادامه ســخنان خود و در پاســخ به ظرفیت های مطرح شده 
جهاددانشگاهی توســط اعضای هیات رییســه عنوان کرد: پروژه های 
استان مستلزم داشتن طرح پیوست و مطالعات فرهنگی اجتماعی است 
که جهاددانشگاهی براساس رسالت علمی و پژوهشی خود می تواند در 

تحقق این مهم مثمرثمر واقع شود. 
اســتاندار کردستان یادآور شــد: جهاددانشــگاهی باید سعی کند با 
برگزاری جلســات متعدد تعامل بیشــتری با ســایر ارگان ها به ویژه 
دانشگاه ها داشته باشد که استانداری کردستان نیز در این راستا جهاد 

را حمایت خواهد کرد.

رییس جهاددانشگاهی کردستان اظهار نمود:
آمــوزش 21 هزار نفــر در مراکز آموزشــی 

جهاددانشگاهی طی یکسال گذشته

در ادامه چیا سهراب نژاد اظهار کرد: جهاددانشگاهی استان کردستان 
طی 11 سال عمر خود، بیشتر به تقویت زیرساخت ها و فضای فیزیکی 
خــود پرداخته و اکنــون درصدد معرفی، توســعه و ارتقــای کیفیت 
فعالیت های خود در سطح اســتان اســت که تحقق این مهم مستلزم 

حمایت و اعتماد بیش از پیش مسووالن و مدیران مي باشد.
وی با تاکید بر اینکه جهاددانشگاهی از پتانسیل باال و نیروهای جوانی در 
زمینه های مختلف برخوردار است، افزود: این نهاد انقالبی و علمی می تواند 

نقش بسیار موثری در راستای توسعه استان داشته باشد.
رییس جهاددانشــگاهی کردستان با اشــاره به خدمات مختلف 
جهاددانشــگاهی در زمینه های فرهنگی، آموزشــی و پژوهشی، 
عنوان کرد: در حال حاضر آموزش های ایــن نهاد با هدف پرورش 
نیروی متخصص و براســاس نیاز بازار کار در ســطح استان ارایه 

می شود.
سهراب نژاد بیان کرد: حوزه آموزش جهاددانشگاهی اکنون فعالیت های 
خود را در دو بخش بلندمــدت و کوتاه مدت ارایــه می دهد که در این 
راســتا و در حوزه آموزش کوتاه مدت که ویژه کارمندان ســازمان ها و 
ارگان های استان بوده، 9 هزار نفر را تحت پوشش خدمات خود قرار داده 
اســت و در زمینه آموزش بلندمدت نیز در حال حاضر بزرگترین مرکز 
علمی کاربردی استان از لحاظ فضای فیزیکی مختص به جهاددانشگاهی 

مي  باشد. 
وی تصریح کرد: طی ســال گذشــته، 21 هزار نفر در مراکز آموزشی 
جهاددانشگاهی آموزش دیده اند که 12 هزار نفر از آنها مربوط به ادارات و 
آموزش به کارمندان و 9 هزار نفر هم آموزش به فراگیران آزاد بوده است.

در ادامه ایــن دیدار اعضای هیات رییســه جهاددانشــگاهی به ارایه 
خدمات و فعالیت های جهاددانشگاهی استان در زمینه های مختلف 

پرداختند. 

حمایت استانداری از جهاددانشگاهی

استاندار کردستان بیان کرد:
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رییــس جهاددانشــگاهی 
خراســان  جنوبــی گفت: 
همواره ســعی بر ایــن بوده 
تمام فعالیت های این سازمان 
ضمن اینکــه در راســتای 
سیاست ها و اهداف کالن کشور 
است، به ثروت نیز تبدیل شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، جالل الدین 
صادقی هفتم شهریورماه در دیدار با رییس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی که 
در محل جهاددانشگاهی برگزار شد، اظهار کرد: این دو سازمان مشترکات 
زیادی با یکدیگر دارند که از جمله ي آن تصویب اساسنامه دو سازمان در 
شورای عالی انقالب فرهنگی و عضویت رییس جهاددانشگاهی در هیات 
امنا بنیاد نخبگان و هم پوشانی 60 درصدی هیات امنای جهاددانشگاهی 

با بنیاد نخبگان است.
وی افزود: با توجه به پیشــینه فعالیت های جهاددانشگاهی نوع نگاه این 

سازمان به پژوهش، تحقیقات و آموزش از نوع کاربردی است.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد: با توجه به فعالیت های 
گسترده و متنوع جهاددانشــگاهی 20 درصد هزینه های این سازمان از 

اعتبارات دولتی و 80 درصد از محل درآمدها حاصل می شود.
صادقی ادامه داد: همواره به دنبال این هستیم که تمام فعالیت ها ضمن این که 

در راستای سیاست ها و اهداف کالن 
کشور است به ثروت نیز تبدیل گردد.

وی افزود: جهاددانشگاهی سیستم 
یکپارچه ای است که توانمندی های 
آن در تمام نقاط کشور می تواند به این 

استان تزریق شود.
صادقی تاکید کرد: مشــارکت بین 
سازمانی از جمله مواردی است که می تواند کمک زیادی به استان نماید و 

در صورت تحقق این امر شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
در اين ديــدار حسن هاشــمی زرج آباد سرپرســت بنیاد ملــی نخبگان 
خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: خراسان جنوبی دارای ظرفیت های مختلف و 
بسیاری است که گياهان دارویی یکی از این نقاط قوت استان به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه گیاهان دارویی، انرژي های نو و آب از اولویت های مدنظر 
در برنامه های بنیاد است، افزود: باید با حضور جهاددانشگاهی، کمیته فناوری 
استان به منظور سامان دهی، هم افزایی و مشخص شدن اولویت ها تشکیل 
و در حوزه گیاهان دارویی طرحی کالن مصوب شــود که بازخورد ملی، 

منطقه ای و فرامنطقه ای داشته باشد.
رییس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه با ارتباطات بیشتر 
می توان نتیجه بهتری را به دست آورد، گفت: در معاونت فناوری ریاست 
جمهوری نگاه ها تحقیقاتی و پژوهشی نیست و نتايج کاربردی و عملیاتی 

مدنظر است.

نماينده مردم اردل، فارسان، کيار و 
کوهرنگ در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: جهاد کشــاورزي توســط 
جهاددانشگاهي دوره هاي آموزشي 
کوتاه مدت براي فارغ التحصيالن 
رشته هاي کشــاورزي به منظور 

افزايش مهارت را برگزار کند.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي چهارمحال و بختياري، علي 
کاظمي باباحيدري با بيان اينکه اکنون خروجي دانشگاه ها از ظرفيت بازار 
کار بيشتر است، اظهار کرد: الزم است دولت براي ايجاد اشتغال رشته هايي 
همچون کشاورزي و حرفه هاي صنعتي در استان چاره انديشي کرده و با 
ايجاد طرح هاي کشاورزي فارغ التحصيالن اين رشته را جذب بازار کار کند.

وي با اشاره به مسأله اشتغال فارغ التحصيالن کشاورزي دانشگاه ها، اظهار 
کرد: اشــتغال در بخش خصوصي و مراکز صنعتي بهترين راهکار در اين 

زمينه است و اين افراد بايستي به اين سمت 
پيش روند .

رييس مجمع نمايندگان استان ادامه داد: 
رشته هاي کشــاورزي و علوم پايه همانند 
فيزيک، شيمي، رياضي و ... نقش موثري 
در پيشرفت کشور دارند و از طريق اين علوم 
و اســتفاده از دانش فارغ التحصيالن آن ها 
مي توان کارهاي مثبت بسياري را انجام داد .
وي گفت: جهاد کشاورزي استان مي تواند از طريق نهاد جهاددانشگاهي، 
دوره هاي آموزش کوتاه مدت را براي فارغ التحصيالن کشاورزي به منظور 

افزايش مهارت آن ها برگزار کند .
کاظمي باباحيدري با اشــاره به اينکه در حال رايزني براي تســهيل روند 
اشتغال اين افراد اســت، تصريح کرد: برگزاري دوره هاي کوتاه مدت براي 
فارغ التحصيالن اين رشته ها علم آنان را دوچندان و تجربه براي حضور در 

مشاغلي همانند احداث گلخانه را افزايش مي دهد.

دوره هاي آموزشي کوتاه مدت فارغ التحصیالن کشاورزي به 
جهاددانشگاهي واگذار شود 

فعالیت های جهاددانشگاهی در راستای تولید ثروت است

ريیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی:

نماينده مجلس:
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معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی گفت: یکی از 
تاکیدات مقام معظم رهبری است که اين نهاد را بستری برای 
رشد دانشجویان دانشگاه ها تعریف فرموده اند که همین بیانات 

رسالت  همه  ما را بیشتر کرده است.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایالم، دکتر احمد 
شریفی زاده معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی، يکم شهریور 
در جمع معاونان و مدیران ایــن واحد، ضمن تقدیر از فعالیت های انجام 
شده، اظهار کرد: جهاددانشــگاهی مجموعه و شبکه  ای به هم پیوسته 
است که با به ثمر رساندن فعالیت های بزرگ در جهت آرمان های انقالب 
اسالمی حرکت کرده و همه این موفقیت ها مرهون همبستگی و تالش 

جهادگران بوده است.
وی با بیان اینکه به طور طبیعی هر مجموعه ای دارای نقاط قوت، ضعف، 
تهدید و فرصت است، ادامه داد: فعالیت های واحد در استان ایالم به تسریع 
خروج این استان از محرومیت کمک مي کند و این کمک ها با تفکر جهادی 

بیشتر خواهد شد.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشــگاهی توجه به مزیت های 
استان را ضروری دانســت و گفت: تجربه ثابت کرده استان هایی که به 
جهاددانشگاهی و توان جهادگران تکیه کرده اند، توانسته اند از این نعمت 
و خدمات نهاد جهاددانشگاهی جهت توسعه استان خود بهره مند شوند، 
امسال نيز از چهار استانداری که بیشــترین حمایت و ارتباط را با جهاد 

دانشگاهی داشتند تجلیل شد.
دکتر شریفی زاده بر ارتباط بیشتر واحدهای جهاددانشگاهی با دانشجویان 
دانشگاه ها تاکید و تصریح کرد: کم نیستند اســاتید و دانشجویانی که 
می خواهند از فضای صرفا آموزشی دانشگاه ها بگذرند و وارد پژوهش های 
کاربردی برای رفع مشکالت شوند، که باید از آنان برای استقالل کشور 

استقبال کرد.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی، گاز و پتروشیمی را یکی 
دیگر از فضاهای متناسب با فعالیت های جهاددانشگاهی دانست و ابراز 

امیدواری کرد از این فرصت  در استان ایالم با همکاری جهاد واحد استان 
استفاده شود.

دکتر شــریفی زاده با بیان اینکه شــیرینی کار در جهاددانشــگاهی با 
ســختی های آن همراه اســت، در ادامه به یکی از تاکیدات مقام معظم 
رهبری که جهاددانشگاهی را بســتری برای رشد دانشجویان و تربیت 
نیروهای انقالبی در دانشگاه ها عنوان نمودند، گفت: همین بیانات رسالت  

همه  ما را مضاعف کرده است.
وی موضوع اشتغال را یکی از دغدغه های این نهاد عنوان کرد و گفت: امروز 
وزارت کار برای تحقق اشتغال پیش بینی شده در برنامه اشتغال فراگیر 
کشور، به آموزش ها و توانمندی های جهاددانشگاهی چشم دوخته که این 
مجموعه ي  پویا با انعطاف پذیری و افکار به روز خود بتواند بخشی از این نیاز 

مهم جامعه را برطرف کند.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشــگاهی بــا بیان اینکه پیرو 
فرمایشــات مقام معظم رهبری در دیدار با جهادگران، هفت ماموریت 
در نقشــه جامع علمی کشــور برای جهاددانشــگاهی تعریف شده و 
در قانون برنامه ششــم نیز به مــواردی از این فعالیت ها که قرار اســت 
توسط جهاددانشــگاهی انجام پذیرد تصریح شــده است، گفت: یکی 
از این ماموریت ها انتقال تکنولوژی و فناوری با همکاری دانشــگاه ها و 

شرکت های دانش بنیان است.
دکتر شریفی  زاده در بخش دیگر صحبت های خود از اختصاص 30 درصد 
منابع تملک دارایی به استان ها خبر داد و گفت: در  بودجه  1396 کشور 
مبلغ 400 میلیارد تومان تسهیالت از محل صندوق توسعه با  دو سال 
تنفس، برای خرید تجهیزات به جهاددانشگاهی اختصاص یافته که الزم 

است از این فرصت در استان استفاده شود.
در این نشست ذبیح اهلل مهری پور رییس جهاددانشگاهی واحد استان ایالم 

گزارشی از فعالیت های انجام شده در این واحد را ارایه کرد.
گفتنی است، دکتر شــریفی زاده معاون هماهنگی و امور مجلس و علی 
احمدی مدیر کل امور استان های جهاددانشگاهی در این سفر یک روزه 

از بخش های مختلف جهاددانشگاهی واحد استان ایالم بازدید کردند.

جهاددانشگاهی بستری برای رشد دانشجویان دانشگاه ها است

معاون هماهنگی و امور مجلس اين نهاد:
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امام جمعه مالیر با اشــاره به این که در بحــث تحریم ها باید 
فعالیت های جهاددانشــگاهی را به رخ دشمن کشید، گفت: 
ظرفیت علمی و عملی در دانشگاه ها باید توسط این مرکز جهت 

دهی شود.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی همدان، حجت االســالم 
والمسلمین محمدباقر برقراری نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان 
در نشستي با رييس جهاددانشگاهي واحد همدان گفت: بنده از 20 سال 
قبل با جهاددانشگاهی آشنا هستم و حال و هوای انقالبی مجموعه را از 
نزدیک دیده ام . البته این جایگاه در راستای تحکیم ارتباط بین دانشگاه و 
مردم باید تبیین شود و جهاددانشگاهی جایگاه خود را با توجه به پتانسیل 

و ظرفیت خود ارتقاء دهد.
وی ادامه داد: جهاددانشــگاهی در واقع شعار »ما می توانیم« را فرهنگ 
سازی می کند و آیه ی قرآنی »شــما برترید« را عملی کرده است، باید 
به فعلیت رســیدن توانمندی های جوانان ما توسط این مرکز به خواص 
جامعه منتقل شود که در ادامه اقبال عمومی را هم به دنبال خواهد داشت.
امام جمعه مالیر با اشــاره به اینکه در بحث تحریم ها باید فعالیت های 
جهاددانشــگاهی را به رخ دشــمن کشــید و ظرفیــت علمی و عملی 
در دانشــگاه ها باید توســط این مرکز جهت دهی شــوند، تاکید کرد: 
جهاددانشگاهی در شهرســتان مالیر می تواند با همکاری با سازمان ها، 
ادارات، فرماندار و مسووالن اقتصاد مقاومتی را درسطح شهرستان پویا 

کند.
در ادامه اکبر اســدی رییس اين واحد بيان کرد: جهاددانشــگاهی از 
نهادهایی است که از دل انقالب اسالمی متولد شده است و یکی از مهم 

ترین اهداف آن زنده نگه داشتن آرمان های امام و انقالب در محیط های 
علمی و دانشــگاهی بود، ضمن این که جهاددانشــگاهی در راســتای  
فعالیت های خود در زمینه کاربردی کردن دانش و در اختیار قرار دادن 

آن در سطح جامعه همواره تالش و کوشش نموده است.
رییس جهاددانشگاهی واحد همدان همچنین گزارشی از فعالیت های 

متنوع پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و پشتیبانی ارایه نمود.
وی بــه خبرگزاری ایکنــا، اولین خبرگــزاری قرآنی کــه در حوزه ی 
قرآن و معارف به طــور تخصصی فعالیت می کند، اشــاره کرد و افزود: 
خبرگزاری های ایسنا و ایکنا هرساله در نمایشگاه مطبوعات، جزء رتبه های 

اول در بین تمام خبرگزاری های کشور هستند.
اسدی همچنین به مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی اشاره و خاطرنشان 
کرد: آخرین نظرسنجی توسط این مرکز، انتخابات ریاست جمهوری بود 

که با پشتوانه ی دانشجویی و در پنج مرحله انجام شد.
رییس جهاددانشگاهی همدان گفت: جهاددانشگاهی از اردیبهشت ماه 
سال جاری فعالیت خود را در شهرستان مالیر آغاز کرده است و یکی از 

خدمات بارز این مرکز ارايه مشاوره های پیش از ازدواج به جوانان است.
وی با بیان اینکه در این مرکز برای چند نفر اشتغال ایجاد شده است، ادامه 
داد: برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی از قبیل تکنسین 
داروخانه، طب سنتی، گیاهان دارویی و... و ارایه مدرک معتبر این دوره ها، 

از خدمات جهاددانشگاهی در شهرستان بوده است.
اسدی ابراز امیدواری کرد با حمایت و پشتیبانی مسووالن شهرستان مالیر 
زمینه و بستر مناسب برای فعالیت های جهاددانشگاهی در حوزه های 
مختلف به وجود آید تا این نهاد بتواند خدمات ارزشــمندی را به مردم 

شهرستان مالیر ارایه نماید.

جهت دهی ظرفیت های علمی و عملی در دانشگاه ها 
توسط جهاددانشگاهی

نماينده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان مالير اظهار کرد:
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الهام فخــاری عضو پنجمین 
دوره شورای شــهر تهران با 
اشاره به این که جهاددانشگاهی 
به الگوی دانشــگاه نســل 
سومی بسیار نزدیک مي باشد، 
اظهار کرد: منظور از این الگو این 
اســت که هم تولیــد دانش 
می کند، هم روش آموزی در آن 
اتفاق می افتد و هم بکارآوری در 

آن محور پررنگی است.

 به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، فخاری در نشست مشترک با 
دکتر طيبي اظهار کرد: با توجه به مطالعات و مشاوره هایی که از نهادهای 
مختلف گرفتیم قول داده بودیم که شهرداری و مجموعه مدیریت شهری و 
شورا چابک شود؛ اما این چابک سازی به این معناست که به جای ایجاد اداره 

ي جدید و تکرار کارهایی که تخصصی برخی از سازمان و اداره هاست، آن 
کار را به مرکزي که تخصص آن حوزه را دارد، واگذار کنیم.

عضو پنجمین دوره شــورای شــهر تهران افــزود: به هر حــال آموزش، 
پژوهش و به کارآوری و تکنولوژی تخصصی اســت که مجموعه ای مانند 
جهاددانشــگاهی، به طور گســترده در زمینه های مختلف و تخصصی و 
دانشگاهی به پیش برده اســت؛ بنابراین ما هم در بحث مطالعات و هم در 
بحث سندها و پشتوانه های کار کمیسیون های تخصصی یکی از بهترین 
نهادهایی که می توانیم با پرهیز از سیاســت زدگــی از آن کمک بگیرم 

جهاددانشگاهی است. 
وی تأکید کرد: جهاددانشگاهی یک مدلی از الگوی دانشگاه نسل سوم است. 
در کشور دانشگاه نسل سوم نداریم، اما جهاددانشگاهی به الگوی دانشگاه 
نسل سومی بسیار نزدیک است. منظور از این الگو این است که هم تولید دانش 
می کند، هم روش آموزی اتفاق می افتد و هم بکارآوري در آن محور پررنگی 
است و می تواند به موضوعات مهمی همچون حمل و نقل شهری و اصالح 

اقتصاد شهری و ... کمک کند.
فخاری با بیان این که در شورا تالش می کنیم از پشتوانه جهاددانشگاهی 
اســتفاده کنیم، بیان کرد: در حوزه های آســیب های اجتماعی به جای 
رفتارهای سلیقه ای و خیریه ای و شخص محور سعی می کنیم از الگوهای 
پژوهشی، همکاری و پشتوانه جهاددانشگاهی استفاده کنیم تا الگوهای 
توسعه ای براساس مطالعات علمی و با طراحی و بومی سازی درست برای 

شهر مورد استفاده قرار گيرد. 

حضور جهاددانشگاهی یک فرصت و سرمایه 
است

عضو پنجمین دوره شــورای شــهر تهران با اشــاره به ایــن که حضور 
جهاددانشگاهی در تهران یک فرصت و سرمایه اســت، افزود: نهادهای 

علمی و مرتبط با فنــاوری که در 
تهران وجود دارند ســرمایه های 
بزرگ تهران هستند. اما باید مراقب 
باشیم که تمام این ســرمایه ها را 
ببینیــم و آن ها را به ســاکنان و 
مســتأجران تقلیل ندهیم و یک 
جزیــره علمی بــرای خودشــان 
نباشــند. اولین مســأله این است 
که این نهاد ساکن تهران خدمت 
رسان به شــهر باشد و در کنش ها 
و آفرینش های و ... شهر مشارکت و سهم داشته باشد. اميدواريم به دلیل 
گســتره ي  زمینه هایی که جهاد به آن ورود کرده و هم ســالمت علمی، 
فرهنگی و اعتقادی مجموعه جهاددانشگاهی که یک ارزش ویژه است با 
اتکا به این ها فســاد زدایی کنیم و تغییر الگوهای درآمد اقتصادی شهر را 

ممکن کنیم.
وی اظهار کرد: تالش خواهم کرد بتوانیم در شورا ارتباط موثرتری با نهادهای 
مختلف به ویژه جهاددانشگاهی داشته باشیم و از توان و تخصص آن به نفع 

مردم شهر بهره ببریم.
فخــاری تصریح کــرد: ظرفیت خــوب رســانه های جهاددانشــگاهی 
مانند ایسنا، ایکنا و سینا پرس نیز فرصت بزرگی است که با توجه به کارنامه 

روشن، مثبت و سالم این نهاد از آن برای جامعه پذیری جوانان بهره ببریم.

اســتفاده از توان جهاددانشگاهی برای اصالح 
هویت فرهنگی

عضو پنجمین دوره شورای شهر تهران بیان کرد: وجود مراکزی مانند امام، 
انقالب و والیت فقیه، گردشگری و ... در جهاددانشگاهی نشان می دهد این 
نهاد زمینه های الزم را کامال مرتبط با نیازهای تاریخی و فرهنگی دیده است 
که این خود کمک می کند بتوانیم بــرای تاریخ خوانی کودکان و جوانان و 

اصالح هویت فرهنگی از توان اين نهاد به خوبی استفاده نماییم.
در ادامه ي این نشســت دکتــر طیبی به ارایــه گزارشــی از فعالیت ها و 
توانمندی های جهاددانشگاهی پرداخت و گفت: اعضای جهاددانشگاهی 
به انتقال تکنولوژی از خارج به داخل عالقه دارند و توانمندی های خوبی هم 

در این نهاد وجود دارد.
رییس جهاددانشــگاهی با تأکید بر این که در حوزه های علوم انســانی و 
اجتماعی و فرهنگ می توانیم با شهرداری همکاری داشته باشیم، گفت: در 
حال حاضر فرصت خوبی وجود دارد و تهران الگوی مناسبی است برای این 

که مدل این شهر را به شهرهای دیگر منتقل کنیم.
وی در ادامه افزود: در تولید داخل با چند مشکل مواجه هستیم؛ یکی عدم 

اعتماد مدیران به توان داخل و دیگری عدم شناسایی به موقع نیازها است.
دکتر طیبی اظهار کرد: برای صاحب تکنولوزی شدن باید با برنامه ریزی 
درست به تولید بپردازیم و یک آزمایشگاه مرجع نیز برای تأیید تولیدهای 

جهاددانشگاهی؛ مدلی موفق 
برای تولید دانش، روش آموزی و بکارآوری

عضو پنجمین دوره شورای شهر تهران بیان کرد:
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داخل کشور داشته باشیم و از کشورهای صاحب تکنولوژی در مقابل بازاری 
که در اختیار آن ها قرار می دهیم امتیاز انتقال تکنولوژی دريافت کنيم.

همچنیــن در این نشســت دکتر پورعلی اظهــار کرد: یکــی از کارهای 
جهاددانشگاهی این بود که سهم دانشــگاهیان را در فرآیندهای سیاست 
گذاری تقویت کند و حضور و نگاه دانشــگاهی را توسعه بخشد. برای این 
کار هم ابزاری تدارک دیده شد و مرکز افکارسنجی این نهاد توانست سهم 

خوبی را ایجاد کند.
وی در ادامه اين موضوع که دولت قوی در کنار جامعه قوی می تواند حرکت 

توسعه ای داشته باشد، تاکيد کرد. 

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در پايان با اشاره به این که جهاددانشگاهی 
در بحث های اجتماعی، فرهنگی و ... موثر بوده است، گفت: شهر ساخته 
می شود اما اگر شهروند به موازات آن ساخته نشود شهر بیش از یک کالبد 
نخواهد بود، زیرا کالبد یک بخش است اما روح با مفهومی به نام شهروندی 

عجین شده است.
گفتنی است، نشست مشترک الهام فخاری عضو پنجمین دوره شورای شهر 
تهران و دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، 11 شهریورماه 
با حضور دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی و ابوالقاسم ريیسی مدیرکل 

روابط عمومی این نهاد برگزار شد.

نشســت مشترک 
عضــو پنجمیــن 
دوره شورای شهر 
رییس  و  تهــران 
جهاددانشــگاهی 
13 شهریور  برگزار 
آمادگــی  بــر  و 
جهاددانشــگاهی 
بــرای کمــک به 

مدیریت شهری با رویکرد علمی تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی در نشستی مشــترک با بهاره آروین عضو پنجمین دوره 
شورای شهر تهران با ارایه گزارشــي از توانمندی های جهاددانشگاهی در 
حوزه های محیط زیست، آالینده ها، زباله سوزها و به ویژه حوزه ی صنعت 

ریلی، اظهار کرد: صنعت ریلی در دنيا و کشور در حال توسعه است.
وی با تأکید بر این که برای داشتن اقتصاد دانش بنیان باید صاحب فناوری 
شویم، افزود: باید در خرید فناوری تجمیع صورت گیرد و در این حرکت نیز 

به امتیاز انتقال تکنولوژی توجه شود.
رییس جهاددانشگاهی در ادامه با اشاره به عدم اطمینان مدیران به توان 
داخل گفت: جهاددانشگاهی عالقه مند اســت تا در حوزه زباله سوزها و 
بحث مدیریت انتقال تکنولوژی و ساخت آن ها را با استفاده از توان داخل 

بر عهده بگیرد.
دکتر طیبی اظهار کرد: در حوزه پزشکی و علوم سلولی نیز جهاددانشگاهی 

کارهای بسیار خوبی را انجام داده است.
رييس جهاددانشگاهي ادامه داد: جهاددانشگاهی در حوزه علوم انسانی و 
اجتماعی نیز می تواند کارهای خوبی را در راستای مشکالتی که در تهران 

وجود دارد با شورا انجام دهد.
در ادامه آروین با اشاره به این که شورای شهر تهران بحث نظارت را برعهده 
دارد و قرار نیســت به اجرا ورود کند، افزود: اگر شورا بخواهد به اجرا ورود 

کند این موضوع با جایگاهش که نظارتی است تداخل پیدا می کند.

وی افزود: انتظار این است 
که جهاددانشــگاهی از 
منظر نقد، ارزیابی و پایش 
برنامه ها به شــورا ورود 
پیدا کند؛ زیرا توانمندی 
جهاددانشگاهی گسترده 
اســت و با صاحــب نظر 
بــودن در حوزه هــای 
تخصصی می تواند بازوی 

نظارتی، سیاست گذاری و برنامه ریزی شورا باشد.
عضو پنجمین دوره شورای شهر تهران بیان کرد: انجام افکارسنجی در حوزه 

شهری نیز کارخوبی است که توسط ایسپا انجام می شود.
در ادامه دکتر پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی اظهار کرد: ضروری 
است تا توجهی بر رویکردهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری داشته باشیم.
وی افــزود: در حــوزه فرهنگــی مرکــز افکارســنجی و رســانه های 
جهاددانشگاهی)ایسنا و ایکنا( با سرویس ها و گروه های خود می توانند به 
شوراي شهر کمک کنند و شورا نیز از ظرفیت فرهنگی این نهاد به ویژه در 

شهر تهران استفاده کند.
در پایان نیز دکتر ایرج فیضی سرپرست پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
اجتماعي جهاددانشگاهي به فعالیت های این پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: 
38 گروه پژوهشی در شاخه های جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، برنامه 
ریزی و ... در اين مجموعه در حال فعالیت هستند و بر روی مباحثی همچون 
بحث اشتغال، پایداری اجتماعی شهر، بافت فرســوده و ناکارآمد، سبک 

زندگی، هویت ایرانیان و ... کار می کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به این ظرفیت، پژوهشــگاه در مباحثی همچون 

اقتصاد و مدیریت شهر می تواند در خدمت شورای شهر باشد.
گفتنی است، این نشست با حضور دکتر ســعید پورعلی معاون فرهنگی، 
دکتر ایرج فیضی سرپرست پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي، 
محمد آقاسی رییس مركز افكارســنجي دانشــجويان ايران )ISPA( و 
ابوالقاســم رئیســی مدیرکل روابط عمومی جهاددانشــگاهي، در دفتر 

مرکزی این نهاد برگزار شد.

جهاددانشگاهی می تواند بازوی مشورتی و نظارتی شورا باشد/ 
آمادگی این نهاد برای کمک به مدیریت شهری با رویکرد علمی

در نشست مشترک ريیس جهاددانشگاهی و عضو پنجمین دوره شورای شهر تهران مطرح شد:
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دو سازمان  جهاددانشگاهی تهران 
و يزد در راســتاي استفاده بهينه از 
توانايی هــای علمی، آموزشــی، 
پژوهشــی و فرهنگی دو طرف و 
همكاری مشترك در زمينه های مورد 
نياز، تفاهم نامه همكاری امضا كردند.

به گــزارش روابــط عمومي ســازمان 
جهاددانشگاهي تهران، اين قرارداد به منظور ايجاد و گسترش و همفکري 
آموزشي، پژوهشــي و فرهنگي به مدت پنج ســال به امضاي سيد علي 
طباطبايي رييس سازمان جهاددانشگاهي تهران و مهدي باصولي رييس 

سازمان جهاددانشگاهي استان يزد رسيد.
بر اساس اين تفاهم نامه، دو طرف نســبت به همکاري در زمينه برگزاري 
دوره ها و کارگاه هاي آموزشــي عمومي و تخصصي، مجازي و اســتفاده 
از امکانات مورد نياز، همــکاري در برگزاري دوره هاي آموزشــي جهت 

کارکنان شــرکت ها و صنايع، سرمايه 
گذاري مشترک و ايجاد شرکت توسط 
دو طرف در زمينه فناوري و توليد اقدام 

خواهند کرد.
همکاري در ارایه پروپوزال هاي پژوهشي 
مشــترک به معاونت پژوهش و فناوري 
جهاددانشــگاهي بــه ويــژه در زمينه 
مهندسي مواد، ســاخت و توليد، جذب 
پروژه هاي کارفرمايي، شناسايي، تحليل و تصويب پروژه هاي تحقيقاتي 
مشترک در راستای سياست های علمی کالن کشور، پيشبرد پروژه هاي 
پژوهشي مشترک و تجاري ســازي يافته ها، بهره گيری از ظرفيت منابع 
انســاني و متخصصان، بهره برداري از امکانات، آزمايشگاه ها و فضاهای 
دو طرف، حضور مشــترک در نمايشگاهای تخصصي داخلي و خارجي با 
موضوع تفاهم نامه و انجام طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي از ديگر موارد 

همكاري در اين تفاهم نامه است.

رييــس  طيبــي  دکتــر 
جهاددانشــگاهي بــا تاکید 
بر اینکه بازار وســیله ای برای 
گرفتن امتیاز تکنولوژی است، 
گفت: اگر در راستای تجمیع 
خریدها اقدام کنیم، حتی در 
وضعیت تحریم هم شرکت ها 
حاضرند که با ما همکاری کنند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی  
جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، دکتر 

حمیدرضا طیبی در دیدار با مدیران منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی، 
با بیان اینکه پیگیری های منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در راستای 
رسیدن به اهداف جای تقدیر دارد، اظهار کرد: همت کار و تالش در بدنه ی 
جامعه ی ما وجود دارد، اما سیستمی که باید اصل برنامه ریزی و اصل کار را 

انجام دهد، هنوز عزم و اراده ی کافی در این راستا را ندارد.
دکتر طيبي با اشاره به اینکه جهاددانشــگاهی بعد از تاسیس، خیلی زود 
به دنبــال کارهای حرفه ای رفــت، اضافه کرد: از ســال 59 تحت عنوان 
جهاددانشگاهی فعالیت کردیم و در زمینه توسعه علمی و فناورانه پیش 
رفتیم، اما به جرات می توان گفت که هنوز هم کشور اراده و تصمیمی برای 

پیشرفت نگرفته است.
رييس جهاددانشــگاهي بــا بیان اینکه ما به ســهم خودمــان در بحث 
تجاری سازی فناوری و ایجاد بازار برای فناوری تالش کرده و موضوع را در 
سخنرانی ها و جلسات مطرح می کنیم، افزود: متاسفانه این موضوع در کشور 

ما متولی ندارد و حتی خود ما نیز در 
جهاددانشگاهی درگیر این موضوع 
هستیم و فناوری های متعددی را 
تولید کردیم اما به دالیل مختلف 

موانعی پیش مقابل آن ایجاد شد.
دکتــر طیبی با تاکیــد بر اهمیت 
فنــاوری و کارهــای فناورانه در 
جامعه، بیان کرد: در هر بخشی که 
تکنوکرات ها وارد عمل شدند مسیر 
را عوض کردند، ما در شرایط مختلف 
موضوع فناوری را پیگیری می کنیم و 
جهاددانشگاهی در جشنواره منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی شرکت 

می کند چرا که عالقه مند بوده و پیگیر اینگونه برنامه هاست.
وی با تاکید بر اینکه ما باید خریدهای خارجی را تجمیع کنیم، بیان کرد: 
ما در ساخت واگن، سال هاست که همواره واگن می خریم و بدنه را با یک 
نقشه ی خارجی می ســازیم، در حالی که می توانستیم انتقال تکنولوژی 
کنیم؛ در حال حاضر حداقل 10 هزار واگن مترو برای شهرهای مختلف 
نیاز داریم که اگر بتوانیم 500 مورد از این واگن ها را بهترین شرکت خارجی 

خریداری کنیم، امتیاز انتقال تکنولوژی را به ما می دهند .
رییس جهاددانشــگاهی با تاکید بر حضور این نهاد در جشــنواره ی علم 
و فناوری ربع رشیدی، خاطرنشــان کرد: ما از کارهای فناورانه استقبال 
می کنیم و در این راستا نیز مصوبه ای در مورد تجدید خریدهای خارجی 
و انتقال تکنولولوژی داریم و بحث حمل و نقل ریلی و آب شیرین کن ها را 

مطرح کرده ایم.

بازار وسیله ای برای گرفتن امتیاز تکنولوژی است

سازمان هاي جهاددانشگاهی تهران و یزد تفاهم نامه  توسعه  
همکاري امضا کردند

ريیس جهاددانشگاهی در ديدار با مديران منطقه ويژه علم و فناوری ربع رشیدی:
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نماینده اردبیل، نیــر، نمین و 
ســرعین در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: جهاددانشگاهی 
یک نهاد علمی است و با توجه به 
واژه مقدسی که دارد کار جهادی 
مطالبه می کنــد و مقام معظم 
رهبری هم بــر حمایت از چنین 

مجموعه هایی تاکید دارند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل، رضا کریمی 26 
شهریور در جمع کارکنان جهاددانشگاهی  استان اردبیل با گرامیداشت 
یاد و خاطره ایثارگران هشت سال دوران دفاع مقدس، افزود: هدف از این 
حضور در مجموعه جهاددانشگاهی، تبادل نظر در جهت توسعه استان است 

تا بتوانیم در راه پیشرفت استان و کشور، نقش آفرینی کنيم.
وی با اشــاره به این که امروز به دليل حضور در مجموعه جوان، بانشاط، 
صمیمی و توأم بــا کار و تالش جهت انجام مطالعــات و تحقیقات، برایم 
روز فــوق العاده ای بــود، تصریح کــرد: از نزدیک دیدم همــه کارکنان 
جهاددانشگاهی در گذشته و حال حاضر به دنبال ارتقای تاثیرگذاری مفید 
در استان بوده و هستند، به همین دليل تمام تالش و حمایت خود را برای 

پیشبرد فعالیت های جهاددانشگاهی استان اردبیل به کار خواهم بست.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: فعالیت های چشمگیر جهاددانشگاهی اردبیل در زمینه های مختلف 
درمانی، پژوهشی، آموزشــی و فرهنگی، مدیران، مسووالن و نمایندگان 
استان را به توجه و حمایت از این مجموعه که پرسنل آن هم از نسل جوان 

هستند وادار می کند.
کریمی با بیان اینکــه در هر مجموعــه ای که اعضای آن از قشــر جوان 
جامعه می باشد خالقیت، نوآوری و نشاط در آن موج می زند، اضافه کرد: 

جهاددانشگاهی استان اردبیل با تمام 
توان و امکانات، برای رفع دغدغه های 
موجود استان تالش می کند و به یقین 
همراهی مسووالن، به تاثیرگذاری این 
نهــاد انقالبی در اســتان می افزاید و 
فعالیت ها با کار جهادی به ســرانجام 

خوبی می رسد.
در ادامــه مهــران اوچــی اردبیلی، 
بــا ارايــه گزارشــی از فعالیت های 
جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل گفت: واگذاری طرح های مطالعاتی 
و تحقیقاتی به جهاددانشــگاهی که از نهادهای موفق در این زمینه است 

می تواند حرکت استان به سوی توسعه را تسریع نماید.
رييس جهاددانشــگاهي اردبيــل از آمادگی اين واحد برای گســترش 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی در تمام شهرستان های تابعه خبر داد و 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر شعبه این واحد در شهرستان گرمی فعال 
است و تالش مي کنيم تا پایان سالجاری، شعبات خود را در شهرستان های 

پارس آباد و مشکین شهر راه اندازی کنيم.
اوچی با بیان اینکه دانش فنی الزم را برای گســترش فعالیت های مرکز 
PGD :را داریم تصریح کرد PGD درمان ناباروری قفقاز و راه اندازی روش

فناوری جدیدی در بررسی ژنتیکی و تشخیص اختالالت احتمالی جنین، 
پیش از النه گزینی در رحم مادر است که این امکان را برای افراد با شرایط 
خاص وراثتی فراهم می کند تا از انتقال این ژن های معیوب به فرزندان خود 

جلوگیری کنند.
در پايان کریمی نماینده اردبیل، نیر، نمین و ســرعین در مجلس شورای 
اسالمی از مراکز درمان ناباروری قفقاز، آموزش کوتاه مدت، علمی و کاربردی 
و رشــد فناوری گیاهان دارویی و بخش های مختلف اداری بازدید و در 

جریان فعالیت های آنها قرار گرفت.

رییس جهاددانشــگاهی واحد صنعتی امیرکبیــر از امضای تفاهم نامه 
همکاری مشترک با گروه آموزشی زبان های خارجی دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، دکتر 
مهدی ورسه ای رییس این از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با گروه 
آموزشی زبان های خارجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد و افزود: پس 
از برگزاری جلسه مشترک با دکتر اسالمی رییس گروه آموزشی زبان  های 
خارجی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، به منظور گسترش همکاری ها و 
هم افزایی بین جهاددانشگاهی و دانشگاه، این تفاهم نامه در زمینه  های 
مختلف آموزشی، پژوهشی و انتشاراتی بین جهاددانشگاهی واحد صنعتی 

امیرکبیر و گروه آموزشی زبان  های خارجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به 
امضا رسیده است.

وی اظهار کرد: رفع نیازهای آموزشی، تدوین دوره  ها و برنامه  های آموزشی 
و طرح های پژوهشی مورد نیاز و مرتبط با همکاری مشترک دو طرف از 

مهم ترین موضوعات این تفاهم نامه است.
دکتر ورسه ای افزود: این تفاهم نامه به منظور آمادگی دانشجویان دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر و همچنین فراگیران دوره  های آزاد در خصوص آشنایی 
با زبان  های خارجی از جمله زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه منعقد گردیده 
است. همچنین برگزاری دوره  های مشترک از مهمترین مواردی بود که 

در این تفاهم نامه ذکر شده است.

تمام تالش و حمایت خود را برای پیشبرد فعالیت های 
جهاددانشگاهی، به کار خواهم بست

همکاری جهاددانشگاهی 
و دانشگاه صنعتی امیرکبیر گسترش می یابد

نماينده مردم اردبیل در مجلس:

با امضای تفاهم نامه؛
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نماینــده مردم اســفراین در 
مجلس شورای اسالمی، عملکرد 
جهاددانشگاهی خراسان شمالی 
در برگزاری دوره های تخصصی 
و دانش بنیان را مثبت ارزیابی 

کرد.

روابــط  گــزارش  بــه 
خراســان  عمومی جهاددانشــگاهی 

شمالی، هادی قوامی اظهار کرد: جهاددانشگاهی خراسان شمالی می تواند 
با برگزاری مستمر دوره های آموزشی، نقش موثری را در ارایه خط مشی به 

سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایفا کند.
وی ادامه داد: فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی، در بسیاری از حوزه ها 
موثر واقع شده است و انتظار می رود این مجموعه، توجه سرمایه گذاران را به 
سمت مزیت های نسبی و مطلقی که در خراسان شمالی وجود دارد، جلب کند.
قوامی عملکرد جهاددانشگاهی خراسان شمالی در حوزه گیاهان دارویی، 
برگزاری دوره های تخصصی و دانش بنیان را مثبت دانست و گفت: البته این 

نهاد با ظرفیت تیم پژوهشی خود، می تواند کارهای بهتری را انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس، همچنین خواستار تهیه 

طرح اطلس گیاهان دارویی توســط 
جهاددانشگاهی خراسان شمالی شد 
و اضافه کرد: در صــورت تهیه طرح 
جامع اطلس گیاهان دارویی خراسان 
شــمالی، این طرح را در کميسیون 
برنامه و بودجه مطــرح کرده و برای 
دریافت اعتبارات آن پیگیری های الزم 

را به عمل خواهم آورد.
قوامی اضافه کرد: خراسان شمالی استانی 
آماده در حوزه پرورش گیاهان دارویی است و خوشبختانه چند سالی است 
که جهاددانشگاهی به این بخش ورود پیدا کرده اما باید با اختصاص بودجه، 

در این زمینه مي توانيم شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم.
وی توصیه کرد: جهاددانشگاهی خراسان شمالی فعالیت های خود را در 
راستای اقتصاد مقاومتی به صورت جدی پیگیری کند، چرا که این مجموعه 
در تحقق منویات مقام معظم رهبری و ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد، 

نقش بسیار موثری دارد.
قوامی خواســتار به کارگیری تمام ظرفیت جهاددانشگاهی در راستای 
اقتصاد مقاومتی شــد و گفت: این نهاد با حرکت جهادی سهم موثری در 

شکوفایی اقتصاد دارد.

دکتر صیدایی ضمن استقبال از فعالیت های جهاددانشگاهی گفت: 
بنده سال ها است که از نزدیک با جهاددانشگاهی ارتباط داشتم و 

اين نهاد را یک نهاد ارزشی، توانمند و مورد اعتماد نظام می دانم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد همدان، اکبر اسدی در 
نشستی با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان گزارشی 
از فعالیت های جهاددانشــگاهی واحد همدان در حوزه های پژوهشــی، 

آموزشی، فرهنگی و پشتیبانی ارایه نمود.
اسدی تسریع کرد: طی دو سال گذشــته جهاددانشگاهی همدان اقدام 
به ایجاد ساختمانی با زیر بنای تقریبی 10 هزار متر در زمینی به مساحت 
5 هزار مترمربع نموده، که راه اندازی و بهره بــرداری از این پروژه نیاز به 

حمایت مالی استان دارد.
رییس جهاددانشــگاهی اســتان همدان افزود: براســاس برنامه توسعه 
جهاددانشــگاهی هر واحد از این نهاد در استان های مختلف باید بر اساس 
مزیت های استان خود برنامه شاخص و ویژه ای را انتخاب و اجرا نماید. که 
در استان همدان براساس پتانسیل ها، جهاددانشگاهی اقدام به ایجاد مرکز 
خدمات تخصصی سفال و سرامیک نمود که امیدواریم در جهت ارتقای این 

محصول با حمایت و پشتیبانی مسووالن استان اقدامات خوبی صورت گیرد.
در ادامه دکتر صیدایی ضمن اســتقبال از فعالیت های جهاددانشگاهی 
گفت: بنده سال ها است که از نزدیک با جهاددانشگاهی ارتباط داشتم و 

جهاددانشگاهی را یک نهاد ارزشی، توانمند و مورد اعتماد نظام می دانم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان همدان افزود: واحدهای 
جهاددانشگاهی هر استان دارای ظرفیت های خاصی می باشند که هنر این 
است که به جزء فعالیت های معمول، در هر استانی جهاددانشگاهی یک 

کار ویژه ای را برای خود تعریف و آن را دنبال نماید. 
وی به سند راهبردی و آمایش استان اشاره کرد و گفت: جهاددانشگاهی 
می تواند در راســتای موضوعات فوق قدم برداشته و کمک حال مدیریت 

استان باشد.
دکتر صیدایی اظهار نمود: استان همدان در زمینه گردشگری و توریسم 
پزشکی نیاز به کار دارد که جهاددانشگاهی می تواند در این زمینه کمک 

نماید.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ستان همدان گفت: جهاددانشگاهی 
می تواند یک برنامه ریزی فکری و مردمی را به عنوان یک کار شــاخص و 
یک برند مناسب برای استان انجام دهد و ما از آن هم حمایت خواهیم کرد.  

عملکرد مثبت جهاددانشگاهی
 در برگزاری دوره های تخصصی و دانش بنیان

جهاددانشگاهی یک نهاد ارزشی، توانمند و مورد اعتماد نظام است

نماينده مردم اسفراين در مجلس عنوان کرد:

ريیس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان همدان:
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جامعی  مســجد  احمد 
عضو کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعــی شــورای 
اسالمی شــهر تهران 29 
شهریور از تنها خبرگزاری 
علمی کشور )سیناپرس( 
وابسته به جهاددانشگاهی 

بازدید کرد.

روابــط  گــزارش  بــه 
عمومی جهاددانشگاهي به نقل 
از سيناپرس، مسجد جامعی 

درخصوص روند کاری نخستین خبرگزاری علمی در ایران ابراز خرسندی 
کرد و گفت: کسی در ایران تا به حال به دنبال انعکاس فعالیت های علمی و 

خبرگزاری علمی نرفته، زیرا این مهم کار بسیار سختی است.
وی افزود: تاسیس و اداره چنین خبرگزاری در ایران بسیار سخت است؛ 
زیرا در بحث های علمی برگرداندن زبان علم به زبان عمومی کار آســانی 

نیست، به ويژه در فضایی که 
تنهــا به خبرهای سیاســی، 
حوادث، اجتماعی و ورزشی 
توجه بیشــتری می شود کار 
خبرنگار علمی و خبرگزاری 
علمی بســیار ســخت است 
تا بتوانــد موضوعات علمی را 
با تیترهای خــوب و مطالب 

جذاب به خواننده ارایه دهد.
عضو کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای اسالمی شهر 
تهران تصریح کــرد: فعالیت 
علمی داشتن بسیار مهم و سخت است، اما سخت تر از آن  انعکاس اخبار 

علمی است که سیناپرس توانسته این کار را انجام دهد.
احمد مسجد جامعی درباره آینده خبرگزاری علم و فرهنگ )سیناپرس( 
گفت: نخستین و تنها خبرگزاری علمی کشور می تواند آینده بسیار خوبی 

داشته باشد و راه خوبی در این خصوص باز شده است.

مسعود محقق عكاس خبرگزاري 
ايسنا استان ســمنان موفق به 
كسب سه عنوان برتر كشوري 
و استاني در مسابقات مختلف 

عكاسي شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــي 
جهاددانشگاهي اســتان سمنان، 
مسعود محقق عكاس خبرگزاري 
ايســنا، منطقه ســمنان موفق به 

كسب يك مقام برتر كشوري و دو مقام دوم اســتاني در مسابقات 
عكاسي شد.

وي توانست در مسابقه كشوري عكس زير ســايه خورشيد با موضوع 
سفر كاروان خادمان حرم امام رضا)ع( به استان هاي كشور كه در دهه 

كرامت و توسط آستان قدس رضوي 
برگزار شد، صاحب عنوان برتر در بين 
بيش از 3 هزار عكس ارسالي به اين 

جشنواره شود.
مسعود محقق همچنين در دومين 
مسابقه استاني عكس جوان توانست 
مقام دوم اين مسابقات را از آن خود 
كند و در نخستين جشنواره عكس 
شهرياران نيز مقام دوم اين جشنواره 

را به دست آورد. 
عكاسي از برگزاري نماز عيد سعيد فطر در مصلي سمنان، عكس سمنان 
در صبح يك روز برفي و عكاسي از عيادت خادمان امام رضا)ع( از كودكان 
در بيمارستان سمنان از جمله آثار برگزيده عكاس خبرگزاري ايسناي 

سمنان در اين سه جشنواره بوده است.

درخشش عکاس خبرگزاری ایسناي سمنان 
با کسب سه عنوان برترکشوري و استاني

بازدید احمد مسجد جامعی
 از خبرگزاری علمی جهاددانشگاهی
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فرماندار پارس آباد گفت: 
با جدیت راه اندازی شعبه 
در  جهاددانشــگاهی 
شهرستان پارس آباد را 
پیگیری می کنیم تا مردم 
از مزایــای آن بهره مند 

شوند.

روابــط  گــزارش  بــه 
هی  نشــگا ا د د می جها عمو

واحد اســتان اردبیل، اکبر صمدی با بیان این مطلب در دیدار با رییس 
جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل افزود: زیبنده نیست پارس آباد به 
عنوان دومین شهرستان بزرگ استان که یک پنجم جمعیت استان را در 

خود دارد از پتانسیل های جهاددانشگاهی بی بهره باشد.
وی با اشاره به ظرفیت های پارس آباد در زمینه های آموزشی، پژوهشی 
و مطالعاتی اظهار داشت: جهاددانشگاهی می تواند با ورود در این حوزه ها 
و اجرای طرح های موفق، نقش تاثیرگذاری در شهرستان ایفا نماید و با 
توجه به توانمندی های آن یقین دارم که برنامه های اين نهاد با موفقیت 

همراه خواهد بود.
فرماندار پارس آباد، جهاددانشگاهی را از نهادهای موفق در زمینه گیاهان 
دارویی عنوان و خاطرنشان کرد: با وجود قابلیت های باال، زمین و آب و 
هوای مناسب و زیرساخت های الزم در این شهرستان، جهاددانشگاهی 

باید در زمینه معرفی، کشت 
و تولید و فرآوری این گیاهان 

وارد شود.
صمــدی بــا بیان ایــن که 
گردشگری شهرستان پارس 
آباد مغفــول مانده اســت و 
جهاددانشگاهی می تواند در 
احیا و رونق ایــن حوزه ورود 
کنــد، تصریح کــرد: وجود 
تفرجگاه های رود مرزی ارس 
و جاذبه های طبیعی و تاریخی این شهرستان، می تواند پارس آباد را به 

یکی از قطب های گردشگری استان تبدیل کند.
وی افزود: حوزه گردشگری نیازمند اجرای طرح های مهم و شاخص است 

و نیاز به حمایت مسووالن و انجام مطالعات و تحقیقات زیربنایی دارد.
در این دیدار سرپرســت جهاددانشگاهی واحد اســتان اردبیل، ایجاد 
شعبه این واحد را از اولویت های اصلی سال جاری اعالم و خاطرنشان کرد: 
در صورت حمایت و همکاری مسووالن شهرستان، شعبه جهاددانشگاهی 
برای ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تا پایان سال جاری آغاز 

به کار خواهد کرد.
مهران اوچی اردبیلی افزود: امیدوارم با راه اندازی این شــعبه، برگزاری 
دوره های آموزشــی مناســب و اجرای طرح های تحقیقاتی مورد نیاز 
شهرستان و گشایش گره های متعددی را در این خصوص شاهد باشیم. 

جهاددانشگاهي مي تواند نقش تاثیرگذاري در پارس آباد ایفا کند/ 
پیگیر راه اندازي شعبه جهاددانشگاهي در شهرستان هستیم 

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
بین جهاددانشگاهی همدان و شرکت آب و فاضالب استان 

تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی واحد همدان و شرکت آب و 
فاضالب استان به امضاي روسای مربوطه رسید.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي واحد همــدان، مدیر اجرایی 
معاونت آموزشی اين واحد اظهار کرد: به منظور ایجاد وگسترش همفکری 
و با هدف رشــد و ارتقاي علمی و آموزش کارکنان، ایــن تفاهم نامه بین 
جهاددانشگاهی واحد همدان و شرکت آب و فاضالب همدان منعقد گرديد.

عباس محبیان گفت: رشد و ارتقاي علمی کارکنان شرکت آب و فاضالب 
استان همدان و ایجاد و توسعه سطح همکاری و تقویت پیوند، در راستای 
انجام خدمات آموزشی- پژوهشــی و اهداف و فعالیت های دو طرف از 

اهداف  این تفاهم نامه است.

وي افزود: از جمله موضوعات همکاری در این تفاهم نامه مشــارکت در 
تهیه، تدوین و توسعه برنامه های آموزشی  مورد نیاز، برگزاری دوره های 
آموزشــی عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان شرکت آب و 
فاضالب، ارايه تســهیالت برای آموزش جامعه عضــو و خانواده ي  آنها، 
برگزاری همایش ها، نشست های علمی و میزگردهای مشترک، تبادل 
اطالعات از طریق وب سایت و اشتراک نمودن )لینک( سایت دوطرف 
در حوزه آموزشی، انجام طرح های پژوهشی با سرمایه گذاری مشترک، 
اســتفاده از کتابخانه های دو طرف در حوزه پژوهشــی و اســتفاده از 
ظرفیت های خبری و اطالع رسانی و انعکاس دستاوردها، فرهنگ سازی و 
ترویج فرهنگ اصیل و غنی ایرانی اسالمی برای شهروندان، انجام مطالعات 

افکارسنجی و نظرسنجی در حوزه فرهنگی می باشد.

فرماندار پارس آباد:
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در دیدار مسووالن جهاد دانشگاهی استان و پارک علم و فناوری 
البرز با رییس شورای شهر کرج بر همکاری مشترک و استفاده از 

ظرفیت های جهاددانشگاهی در توسعه شهری تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی البرز، رییس شورای شهر 
کرج در این دیدار گفت: از جهاددانشگاهی انتظار می رود در کنار نگاه 
فناورانه خود، به بخش فرهنگ که مشکل اصلی شهر کرج است نیز به 

صورت ویژه نگاه کند.
دکتر محمد نبیونی در این دیدار که سوم مهرماه در شورای شهر کرج 
برگزار شد، گفت: از جهادگران جهاددانشگاهی با روحیه جهادی جز این 

انتظاری نیست که برای ارتقای شهر خود پیشقدم شوند.
نبیونی با بیان اینکه بسیاری از فعالیت هایی که تاکنون در کرج انجام 
شده مدیون جهاددانشگاهی است، افزود: خوشحالم که این دیدار نقطه 

شروعی در کار شورای شهر پنجم می شود.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم توســعه ي  نگاه علم محور در شورای شهر 
کرج خاطرنشــان کرد: از همین ابتدای کار شورا یک تور تحت عنوان 
دانش و فناوری ایجاد کردیم که در آن هر هفته در مراکز علم و فناوری 

استان حضور یافته و از نزدیک با فعالیت های آن ها آشنا می شویم.
در ادامه رییس جهاددانشگاهی البرز نیز با بیان این که استان در حوزه 
صنعت و کشــاورزی از جایگاه خوبی برخوردار است، گفت: خأل علوم 
انسانی در این استان حس می شــود؛ بر همین اساس طبق نیازسنجی 
جهاددانشگاهی برای پر شدن این خأل پژوهشکده علوم انسانی در البرز 

توسط جهاددانشگاهی تاسیس خواهد شد.
دکتر سیدعلی اکبر هاشمی راد اظهار کرد: جهاددانشگاهی آمادگی دارد 

تا تمام ظرفیت های خود را در خدمت شهر قرار دهد.
این مسوول از ظرفیت های جهاددانشگاهی برای کمک به توسعه کرج 
گفت و تصریح کرد: اگر خأليی وجود دارد که از طریق بروکراسی قابل 
حل نیست، جهاددانشــگاهی می تواند به عنوان یک میانبر در خدمت 

شورای شهر باشد و به این نهاد کمک فکری و اجرایی ارایه دهد.
وی در ادامه با بیان این که بحث پژوهش در حوزه شهری کرج تا حدی 
مغفول مانده است، گفت: جهاددانشگاهی البرز پتانسیل زیادی برای 

کمک در توسعه این حوزه دارد.

در ادامه رییس پارک علم و فناوری البرز نیز در این دیدار گفت: مجموعه 
ي  پارک علم و فناوری و جهاددانشگاهی البرز آمادگی کاملی دارند تا 
شرکت های فناور را در خدمت شــهر کرج قرار دهند؛ ما شرکت های 
توانمندی داریم که خدمات خود را به ســایر استان ها ارايه می دهند، 

باید از آنها استفاده کنیم.
مهندس عطااهلل ربانی اظهار کرد: ترکیب کنونی شورای شهر کرج که به 

همت و خواست مردم شکل گرفت، در چهار دوره قبل بی سابقه است.
رییس مجتمع تحقیقاتی شــهدای جهاددانشــگاهی در پایان گفت: 
مجموعه ی پارک علم و فناوری و جهاددانشگاهی استان آمادگی کاملی 
دارند تا شرکت های فناور را در خدمت شهر قرار دهند؛ ما شرکت های 
توانمندی داریم که خدمات خود را به سایر استان ها ارایه می دهند، باید 

از آنها در استان نیز استفاده کنیم.
همچنین معاون پژوهشی جهاددانشگاهی البرز نیز در ادامه با بیان اینکه 
ظرفیت های جهاددانشگاهی استان به خوبی می تواند در حوزه فعالیت 
خود برای کمک به شهر کرج در اختیار شورای شهر قرار گیرد، گفت: 

برای نمونه ما در حوزه زیست پذیری شهری مشغول فعالیت هستیم.
دکتر مهشــید منزوی اظهار کرد: کــرج پتانســیل های زیادی دارد 
اما این پتانسیل ها همچون تکه های یک پازل، بدون ارتباط منطقی و 

ساختاری رها شده است.
معاون پژوهشی جهاددانشگاهی البرز خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی 
بر روی موضوعاتی چون پدافند غیرعامل، تاب آوری شهری و خانواده 

نیز در حال کار کردن است.
معــاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی البرز نیز در ادامه اين نشســت با 
بیان اینکه واحد البرز ظرفیت های خوبی در حوزه فرهنگی دارد و باعث 
خوشحالی اســت که در خدمت شــهر قرار گیرد، افزود: ما در اجرای 
پیمایش ها و نظرســنجی های فرهنگی اجتماعی طرح های گوناگونی 
را اجرا کرده ایم که این ظرفیــت می تواند در برنامه ریزی های مدیریت 

شهری موثر واقع شود.
احمدرضا فیروزی به امکان اســتفاده از نتایج این نظرســنجی ها در 
برنامه ریزی شهری اشــاره و اعالم کرد: ما در اردیبهشت امسال شش 
نظرسنجی در مورد انتخابات شورای شــهر و ریاست جمهوری انجام 

دادیم که نتایج آن دقیقا با نتایج واقعی انتخابات تطبیق داشت.

استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در توسعه شهری

در ديدار مسووالن جهاددانشگاهی البرز با ريیس شورای شهر کرج مطرح شد: 
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معاون هماهنگــی و امور 
جهاددانشگاهی  س  مجل
در بازدیــد از فعالیت های 
واحد البرز بر تشــکیل 
دبیرخانه اتــاق فکر در 
جهاددانشــگاهی البرز 

تاکید کرد.

به گــزارش روابــط عمومی 
 جهاددانشــگاهی البرز، دکتر 

احمد شریفی زاده 12مهر، در بازدیدي که به همراه مدیر کل امور واحدها 
از جهاددانشگاهی استان البرز داشت با حضور در جمع مسووالن این نهاد 

استانی اظهار کرد: جهاددانشگاهی مجموعه ای است  که مدیران با کارکنان 
ارتباطی دوسویه دارند و برنامه های  آن فرمایشی و دستوری پیش نمی رود.

این مسوول افزود: جهاددانشگاهی نهادی تاثیرگذار در کشور مي باشد و در 
طول سال ها فعالیت طرح ها و برنامه های مختلفی را اجرا کرده است.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی آینده نگری را از ویژگی های 
اين نهاد عنوان کرد وگفت: این مجموعه خودگردان با تکیه بر منابعی که 
در اختیار دارد، در تالش است اهدافی که برای آینده نظام ترسیم شده را 

اجرایی کند.
دکتر شریفی زاده در ادامه به امکان تشکیل دبیرخانه اتاق فکر استان در 
جهاددانشگاهی اشاره کرد و افزود: در برخی اســتان ها این اتفاق افتاده و 

نتیجه خوبی هم داده است.
وی ادامه داد:  با تشکیل این دبیرخانه تصویر مناسبی از آینده استان شکل 

گرفته و فرصت های مغفول مانده مورد توجه قرار می گیرد.
معاون هماهنگي و امور مجلس جهاددانشگاهي ابراز کرد:  برای اینکه  آینده 
استان به درستی ترسیم شود، تشکیل دبیرخانه اتاق فکر ضروری به نظر 

می رسد.
دکتر شريفي زاده افزود: در این دبیرخانه فرصت گردهم آمدن صاحبان فکر، 

نخبگان و ... فراهم خواهد شد.
ــه ســیدعلی اکبر  م ا د در ا
 هاشــمی راد اظهــار کــرد: 
جهاددانشــگاهی البرز از آغاز 
فعالیــت تاکنــون طرح های 
مختلفــی را در حوزه هــای 
فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی 

اجرایی  کرده است.
: یکــی از  د ا مــه د ا د وی ا
مهمترین ایــن طرح ها اجرای 
طرح پیمایش ملی خانواده اســت  که نتیجه رضایت بخشی در کشور 

داشت.
این مسوول در ادامه صحبت هایش با اشــاره به برنامه های اين نهاد افزود: 
جهاددانشگاهی البرز با توجه به پتانسیل های استان در زمینه های علمی، 

فناوری و صنعتی، برنامه های مهمی را در دست اجرا دارد.
وی با اشاره به تدوين برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهي استان اظهار کرد: 
تمامی این طرح ها در برنامه ششم توسعه اي که اين واحد برای خود تدوین 

کرده  گنجانده شده است.
هاشــمی راد با اشــاره به مهم ترین اهداف جهاددانشــگاهی استان  گفت: 
تجاری سازی طرح ها و اشتغال زایی سرلوحه فعالیت های این نهاد انقالبی است.

وی در پایان تصریح کرد: بدون شک جهاددانشــگاهی با تکیه بر عوامل 
درون سازمانی و برون سازمانی و توانمندی های خود تا افق 1400 می تواند 

طرح ها و برنامه های پیش بینی  شده را عملیاتی کند. 
در ادامه این نشست معاونان جهاددانشگاهی واحد البرز گزارشی از فعالیت ها 
و توانمندی های جهاددانشگاهی البرز در حوزه های پژوهشی، فرهنگی، 

آموزشی و تجاری سازی ارايه کردند.
پس از این نشست، معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی و مدیر 
کل امور واحدها از مراکز و بخش های مختلف جهاددانشگاهی البرز بازدید 

کردند و از نزدیک با فعالیت های این واحد استانی آشنا شدند. 

توجه به تشکیل دبیرخانه اتاق فکر در جهاددانشگاهی البرز

 معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی مطرح کرد:

بازدید مدیر دفتر امور تحقیقات سازمان برنامه و بودجه از 
جهاددانشگاهی واحد علم صنعت

یحیایی مدیر دفتر امور تحقیقات سازمان برنامه و بودجه کشور  
11 مهر از مجموعه فعاليت هاي پژوهش و فناوري پژوهشکده برق 

و جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت  بازديد كرد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد علم و صنعت، یحیایی 
مدیر دفتر امور تحقیقات سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه مهندس 
يوسفي كارشــناس این دفتر و لطفی کیا مدیر گروه برنامه ریزی و بودجه 
دفتر مرکزی جهاددانشگاهی 11 مهرماه از مجموعه فعاليت هاي پژوهش و 
فناوري پژوهشکده برق و جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت  بازديد كردند. 

در اين بازديد پس از ارایه گزارشي از فعاليت هاي انجام شده و در دست 
اجرا توسط مسووالن ذيربط، آزمايشــگاه ها و کارگاه هاي گروه هاي 
پژوهشي و مراكز خدمات تخصصي و پروژه هاي منتخب مورد بازديد 
قرار گرفت و توضيحات الزم از سوي مديران و كارشناسان هر بخش 

ارایه شد.
در پايان بازدید، جلسه جمع بندي با حضور دكتر بادكو معاون پشتیبانی و 
مدیریت منابع جهاددانشگاهي و مدير دفتر امور تحقيقات سازمان برنامه 
و بودجه و هيات همراه درخصوص بررســی شیوه های حمایت از توسعه 

پژوهش های كاربردي پژوهشکده برق جهاددانشگاهي برگزار شد.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استاندار آذربایجان 
غربــی در بازديد از بخش های 
مختلــف جهاددانشــگاهی 
آذربایجــان غربــی گفت: 
جهاددانشگاهي يکي از زينت 

هاي زيبنده علمي کشور است 
و اين نهاد در اســتان علم را به 
شکل جهادي با عمل توام کرده 

است . 

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربی، دکتر 
صفرزاده از بخش های مختلف اين واحد از جمله مرکز رشــد واحدهای 
فناوری کشاورزی، معاونت پژوهشی، مجتمع آموزش عالی و تحقیقاتی 

جهاددانشگاهی واحد بازدید به عمل آوردند.
معــاون اســتاندار آذربایجــان غربــی، در جریان این بازدیــد گفت: 
جهاددانشگاهی یکی از زینت های زیبنده علمی کشور است و این نهاد در 
استان علم را به شکل جهادی با عمل توام کرده است و این برای آذربایجان 

غربی یک مزیت است.
وی گفت: جهاددانشــگاهی اســتان با امکانات محدود خود و با اتکا به 
درآمدهایش چنین ظرفیت علمی و کارآفرینی را برای منطقه ایجاد کرده 
است که باید ضمن حمایت علمی این مدل جهادی بسط و گسترش یابد 

تا زمینه های اشتغال زایی علمی هر چه بیشتر فراهم شود.

معاون هماهنگی امــور اقتصادی و 
توسعه منابع اســتاندار آذربایجان 
غربی گفت: جهاددانشــگاهی تعهد 
و تخصص را متعهدانه در آمیخته و 
همواره بــرای منطقه ارزش آفرینی 

کرده است.
در این بازدید دکتــر عاقلی رییس 
جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی 
گفت: جهاددانشگاهی براساس مدل 
جهادی اش بعد از عمل و تحقق موفقیت آمیز ایده هایش به ترویج و تبلیغ 
و طرح ابداعی موضوع می پــردازد، لذا طرح ها و مدل هــای ابداعی ارایه 
شده این نهاد در استان و کشور همیشه مدل موفق علمی فرهنگی آموزشی 

و کارآفرینانه قابل الگوگیری در جامعه است.
وی گفت: دغدغه جهاددانشگاهی تمرکز بر روی کارهای اساسی به زمین 
مانده و علمی مورد نیاز مردم و جامعه است و در هر جا که مسولیتی به 
اين نهاد سپرده شده است با روحیه جهادی توام با تخصص بدون استثنا 

سربلند از آن بیرون آمده است.
رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی گفت: جهادگران دانشگاهی در 
مرحله اول روحیه فرهنگ جهادی را در خود می بینند و سپس افتخار 
جهاد علمی را در این نهاد مقدس تجربه می کنند و این مدل همکاری، نکته 
کلیدی موفقیت های ملی و  بین المللی جهاددانشگاهی است که همیشه 
مورد تمجید مقام معظم رهبری بوده است چرا که فرهنگ جهادی در 

متخصصان این نهاد جوهرا نهادینه شده است.

جهاددانشگاهي یکي از زینت هاي زیبنده علمي کشور است

معاون استاندار در بازديد از جهاددانشگاهي آذربايجان غربي:

مراسم تکریم از زحمات مهندس 
علــی اخــوان رییس اســبق 
جهاددانشگاهی علم و صنعت و 
معارفه مهندس حمید آب روشن 
سرپرست جدید این واحد با حضور 
دکتر حمیدرضــا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی، پنجم مهرماه در 
مجتمع امام خمینی )ره( دانشگاه 

علم و صنعت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت، در این مراسم 
محمدعلي برخورداري رییس دانشــگاه علم و صنعت با اشاره به ارتباط 

ارزنده بین جهاددانشگاهی و دانشگاه 
و ضمن تقدیــر از مهنــدس اخوان از 

حفظ این ارتباط در آینده خبر داد.
در ادامــه مهنــدس اخوان بــه ارایه 
گزارشی از زمان ریاست خود پرداخت 
و برای مهنــدس آب روشــن آرزوی 

سالمتی کرد.
ســپس مهندس حمید آب روشن در 
ارتباط با برنامه های خــود مطالبی را 
بیان کرد و در پایان نیز دکتر طیبی با 
بیان مشکالت موجود در کشور در ارتباط با انجام پروژه ها سخنرانی و از 

مهندس اخوان و آب روشن تقدیر و تشکر کرد.

مراسم تکریم و معارفه 
رییس جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت برگزار شد
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در راســتای بهره گیــری از ظرفیت هــای مشــترک، بین 
جهاددانشگاهی و بنیاد نخبگان خراسان جنوبی در زمینه مباحث 
پژوهشی و آموزشــی با محوریت گیاهان دارویی تفاهم نامه ای 

منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی  جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، در راستای 
تحقق راهکارهای ســند راهبردی کشــور در امور نخبگان و به منظور 
اجرای راهبرد ملی برنامه ریزی بــرای اثرگذاری اجتماعات نخبگانی در 
جامعه و بهره گیری از ظرفیت های مشترک و کمک به بهبود، توسعه و 
تحقق اهداف کالن در چارچوب ساماندهی مباحث پژوهشی و آموزشی 
با محوریت گیاهان دارویی، تفاهم نامه ي  همکاری بین جهاددانشگاهی و 

بنیاد نخبگان خراسان جنوبی منعقد شد.
 انجام پژوهش های مشترک براســاس مزیت های منطقه ای با تاکید بر 
گیاهان دارویی استراتژیک، برگزاری همایش ملی و بین المللی، کارگاه ها 
و نشست های تخصصی با تاکید بر گیاهان دارویی استراتژیک، برگزاری 
استارت آپ ویکندها با هدف شناسایی ایده های برتر و افزایش بهره وری 

اقتصادی از پتانســیل های بومی و منطقه ای با تاکید بر گیاهان دارویی 
استراتژیک و بهره گیری از پتانسیل سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان شعبه خراسان جنوبی با رویکرد شناسایی و ساماندهی 
دانشجویان نخبه و دارای ایده در حوزه اقتصاد دانش بنیان از اهداف این 

تفاهم نامه است.
تعهدات جهاددانشــگاهی در این تفاهم نامه شامل؛ همکاری و مشارکت 
مادی و معنوی در اجرای طرح های پژوهشی و آموزشی مشترک، استفاده 
از تمام پتانســیل موجود در برگزاری همایش های ملــی و بین المللی، 
کارگاه ها و نشست های مشترک با بنیاد نخبگان، ارايه پتانسیل های مادی 

و معنوی جهاددانشگاهی در راستای تحقق اهداف مشترک می شود.
همکاری و مشــارکت مادی و معنوی در اجرای طرح های پژوهشــی و 
آموزشی مشــترک، همکاری در برگزاری استارتاپ با محوریت گیاهان 
دارویی، استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در برگزاری طرح همنت 
محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی و برگزاری مشترک مراسم تکریم 
و الگوسازی از سرآمدان استان از تعهدات بنیاد نخبگان در این تفاهم نامه 

است.

طی حکمی، اکبر قاســمی یالقوز به عنوان مســوول 
ندازی دفتــر جهاددانشــگاهی در جمهوری  ه ا را

آذربایجان منصوب شد.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتــر حمیدرضا طیبی 
رییس این نهاد، اکبر قاســمی یالقوز را به عنوان مسوول راه اندازی دفتر 

جهاددانشگاهی در جمهوری آذربایجان منصوب کرد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
بنیاد نخبگان و جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

مسوول »راه اندازی دفتر جهاددانشگاهی در جمهوری آذربایجان« 
منصوب شد
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تأکید بر گسترش همکاری های جهاددانشگاهی قم و منطقه 
اقتصادی سلفچگان با تشکیل دفتر مشترک

رییس جهاددانشگاهی واحد استان قم، بر لزوم و ضرورت ایجاد 
دفتر مشــترک همکاری های جهاددانشــگاهی قم و منطقه 

اقتصادی سلفچگان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان قم، دکتر محمد 
حیدری رییس جهاددانشگاهی واحد استان قم، 25 مهرماه با حضور در 
منطقه اقتصادی سلفچگان با طباطبایی مدیرعامل این منطقه دیدار و 

گفت وگو کرد.
دکتر محمد حیدری رییس جهاددانشگاهی واحد استان قم در این دیدار 
با اشاره به ظرفیت های مهم جهاددانشگاهی استان در زمینه  های مختلف 
گفت: تالش جهاددانشگاهی در زمینه رفع چالش های کنونی و فراروی 
کشــور در عرصه های مختلف اســت و در همین زمینه نیز از ابزارهای 

مختلفی بهره می برد.
وی افزود: جهاددانشگاهی قم تجربه های موفقی در زمینه  تولید و عرضه 
محصوالت بسیار مهم در شاخه های مختلف علمی داشته است که نیاز 
کشور را در این عرصه ها برطرف کرده و با تالش علمی در عرصه هایی چون 

درمان ناباروری، سلول درمانی، کشــاورزی و ... به بالندگی امروز کشور 
کمک شایانی کرده است.

رییس جهاددانشگاهی واحد استان قم، بیان کرد: از دیگر ظرفیت های 
مهم جهاددانشگاهی واحد اســتان قم در کنار فعالیت های پژوهشی، 
علمی، درمانــی و خدماتی می توان به فعالیت های آموزشــی در حوزه 

اشتغال،کارآفرینی، افزایش مهارت های کار، طب کار و ... اشاره کرد.
سیدمهدی طباطبایی مدیرعامل منطقه اقتصادی سلفچگان نیز در این 
دیدار با استقبال از گسترش فعالیت های مشترک بین این دو نهاد گفت: 
تشکیل یک دفتر همکاری مشــترک بین جهاددانشگاهی واحد استان 
قم و منطقه اقتصادی ســلفچگان می تواند زمینه های جدیدی را برای 
فعالیت اثربخش به منظور تقویت بنیه اقتصادی و فناوری و رشد استان 

در بخش های مختلف فراهم کند.
وی تصریح کرد: این منطقه از حضور فعاالنه جهاددانشــگاهی واحد 
اســتان قم در بخش های مختلف و با توجه به ظرفیت های باالی این 
نهاد در ابعاد گوناگون، حتی تولید و عرضــه محصوالت دانش بنیان 

استقبال می کند. 

بازدید سرکنسول عراق از جهاددانشگاهی کرمانشاه 
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه، قیس عبداهلل سلمان سرکنسول عراق در کرمانشاه با حضور در سازمان 
جهاددانشگاهی کرمانشاه به بازدید از بخش های مختلف این سازمان همچون مرکز شتاب دهنده فناوری تیک، مرکز آموزش های تخصصی 

هوآوی، معاونت آموزشی و واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه پرداخت. 
بهرام بادکو رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه این بازدید با ارایه گزارشی از عملکرد این مجموعه اظهار کرد: جهاددانشگاهی یک نهاد 

عمومی غیردولتی است که پس از انقالب اسالمی تشکیل شده و به صورت هیات امنایی اداره می شود. 
قیس عبداهلل سلمان سرکنسول عراق در کرمانشاه نیز با قدردانی از دعوت جهاددانشگاهی کرمانشاه اظهار کرد: همیشه گفته ایم که ایران 

و عراق دو کشور مجزا نیستند و به دلیل داشتن اشتراکات بسیار در بخش های مختلف، در واقع یک کشورند.
سرکنسول عراق در کرمانشاه گفت: این آمادگی را داریم که زمینه انتقال دانش و تجربیات جهاددانشگاهی کرمانشاه به عراق را فراهم کنیم 

و همکاری های دوجانبه بسیار خوبی را ایجاد کنیم.
رييس سازمان جهاددانشگاهي کرمانشاه گفت: آماده ايم همکاري هاي خود را در زمينه هاي علمي فناوري، کشاورزي و صنعت و بازرگاني با کشور 

عراق گسترش دهيم و از سرکنسول عراق در کرمانشاه انتظار داريم که جهاددانشگاهي را در اين مسير ياري دهند.

اخبار کوتاه
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طي نشستی در سازمان جهاددانشگاهی تهران؛ 
راه هاي مبارزه با بیماري در مزارع پرورش در 

قفس ماهیان باراموندي خلیج فارس 
بررسي شد

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، در اين 
جلسه که20 شهريورماه با حضور ســيد علي طباطبايي رييس 
سازمان جهاددانشــگاهي تهران، احمد عرفان منش مدير گروه 
پژوهشي فرآورده هاي بيولوژيک دامي، پائول هريسون سرپرست 
  Main  Stream AQUACULTUREبخش نوآوري شــرکت
و هادي شاهرخي مدير عامل شــرکت  پرورش ماهيان دريايي 
راموز در محل ســازمان جهاددانشگاهی تهران برگزار گرديد، به 
موضوعاتي همچون عامل بيماري، روش استفاده از واکسن، ميزان 
نياز واکسن، زمان مورد نياز براي تأمين واکسن و هزينه توليد اين 

واکسن ها پرداخته شد.
در پايان اين جلسه مقرر گرديد قراردادي در دو مرحله، نخست 
به منظور شناسايي عوامل بيماري و توليد واکسن بين سازمان 

جهاددانشگاهي تهران و شرکت راموز منعقد گردد.

کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل از سوی حراست جهاددانشگاهی کرمانشاه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل ویژه کارکنان مشاغل حساس با موضوع »بیوتروریسم«14 شهریورماه 
از سوی حراست سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه با حضور معاونان و مدیران این سازمان در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه 

برگزار شد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی لرستان و اداره کل اوقاف و 

امور خیریه 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی لرستان، تفاهم نامه 
همکاری پژوهشی، آموزشی، فرهنگی با تاکید بر فعالیت های 
علمی و دانــش بنیان بیــن اداره کل اوقاف و امــور خیریه و 
جهاددانشگاهی واحد لرستان به مدت یکسال منعقد گردید.

براســاس مفاد این تفاهم نامه که به مدت یکســال با قابلیت 
تمدید برای ســال های آینده مورد توافق قرار گرفته اســت 
مشــاوره و انجام فعالیت های مورد درخواست دو دستگاه از 
جمله فعالیت های اثربخشی، نیازســنجی، طراحی و اجرای 
طرح های نوین، سیستم های مدیریت منابع و اطالع رسانی 

مورد تاکید است.

تقدیر مدیرکل ورزش و جوانان همدان 
از جهاددانشگاهی استان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، رییس اين 
واحد در مراسمی که به مناسبت سالروز پیوند آسمانی امام علی)ع( 
و حضرت فاطمه زهرا)س( چهارم شهریور ماه برگزار شد به عنوان 
دستگاه برتر در امر تســهیل ازدواج مورد تقدیر مدیرکل ورزش و 

جوانان استان همدان قرار گرفت.
گفتنی است، جهاددانشگاهی واحد همدان با همکاری استانداری 
و دادگســتری همدان اقدام به ایجاد مرکز آموزش مهارت های 
زندگی برای جوانانی که در آستانه تشــکیل خانواده می باشند 
نموده و طی هشت ماه گذشته بیش از 12 هزار نفر در شهر همدان 
، مالیر و نهاوند از آموزش های مهارت های پیش از ازدواج بهره مند 

گردیده اند.

جهاددانشگاهی هرمزگان در بین 
برترین های بیستمین جشنواره 
شهیدرجایی استان قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحــد هرمزگان، 
دستگاه های برتر بیســتمین جشنواره شــهید رجایی استان 
هرمزگان پنجم شهریور مشخص شــدند که جهاددانشگاهی 
هرمزگان در بین دســتگاه های برتر شاخص حوزه ی راهبری و 

پژوهشی جای گرفت.
ســهیل دادخواه پس از برگزیده شــدن جهاددانشگاهی استان 
در بخش راهبری و پژوهشــی بیستمین جشنواره شهید رجایی 
اســتان هرمزگان، اظهار کرد: همانند چند سال گذشته یکی از 
اولویت هایمان در حوزه پژوهش بود که سعی کردیم تعامل مناسبی 

با دستگاه های اجرایی برقرار کنیم.
وی با بیان این که متناسب با زمینه کاری مان اولویت ها و مشکالت 
استان را استخراج و بررســی کرده ایم، اظهار کرد: بر این اساس 
اولویت بندی و براساس آن برنامه ریزی کردیم که خوشبختانه در 

سال 95 برخی از این برنامه ها به نتیجه و موفقیت رسید.
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سرپرست معاونت پشتیبانی 
جهاددانشگاهی قم معرفی شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان قم، آیین 
معارفه سرپرست معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی واحد استان 
قم 15 مهرماه با حضــور رییس و معاونان این نهــاد انقالبی در 

ساختمان ستاد این واحد برگزار شد.
امیرحسین استقالل سرپرست معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی 
قم در این آیین، جهاددانشگاهی را نهادی عمومی و بهره ور توصیف 
کرد و گفت: این نهاد انقالبی در چهار حــوزه فرهنگی، آموزش، 
پژوهش و اشتغال در حال فعالیت است که با توجه به ظرفیت های 

موجود، بیش از گذشته می توان خدمات ارایه کرد.
وی با بیان این که مساله اشتغال یکی از مقوله های مهم در کشور 
به شمار می رود، ادامه داد: تاکنون در این زمینه فعالیت شاخصی 
صورت نگرفته که امیدواریم با اقتدار در راستای ایجاد اشتغال و 
تجاری سازی خروجی دانشگاه های استان گام های ارزشمندی 

برداشته شود.
گفتنی است، وی پیش از این در مسوولیت های مختلف از جمله 
معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی واحد استان فارس مشغول به 

فعالیت بوده است.

مراسم بزرگداشت شهدای 
جهاددانشگاهی استان اصفهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 
مرتضی تیموری رییس جهاددانشــگاهی صنعتی اصفهان در 
مراسم بزرگداشت شهدای جهاددانشگاهی استان اصفهان که در 
مجتمع آموزشی پژوهشی جهاددانشگاهی استان برگزار شد، با 
اشاره به برنامه های جهاددانشگاهی جهت تجلیل از شهدای این 
نهاد اظهار داشت: برپایی چنین مراسمی به جهت تجلیل از مقام 
شهدای دفاع مقدس و شهدای جهاددانشگاهی، در یک مجتمع 

آموزشی پژوهشی جای تشکر و قدردانی بسیار دارد.
رییس جهاددانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان ضمن تشریح 
خدمات اين نهاد انقالبي در دوران دفاع مقدس و بعد از آن تصریح 
کرد: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان در بسیاری از پروژه های 
نظامی در همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
از زمان دفاع مقدس تا کنون در حفاظت از کیان کشور پیشگام 

بوده است.
در پایان این مراسم همسر شهید مدافع حرم مهدی اسحاقیان به 

بیان خاطراتی از آن شهید واال مقام پرداخت.
گفتنی اســت، در حاشــیه برگزاری این مراســم نمایشــگاه 
دستاوردهای نظامی واحد صنعتی اصفهان در هشت سال دفاع 

مقدس نمایش برپا شد.

نشست مشترک فرمانده 
انتظامی استان گیالن و رییس 

جهاددانشگاهی استان گیالن برگزار شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی استان گیالن، سردار 
محمدرضا اســحاقی فرمانده انتظامی استان گیالن، 15 مهرماه 
1396 و همزمــان با هفته ناجــا، با حضــور در دفتر منطقه ای 
خبرگزاری ایسنا، با رییس جهاددانشگاهی استان گیالن دیدار و 

با خبرنگاران ایسنا و ایکنا به گفت وگو پرداخت.
در این دیدار، مهندس جمشید رســایی رییس جهاددانشگاهی 
گیالن، ضمن تبریک فرارســیدن هفته نیروی انتظامی، این ایام 
را فرصت مغتنمی برای تجلیل از بزرگمردانی دانست که تالش 
خستگی ناپذیر و ایثارشــان، زمینه ساز اســتقرار نظم، سالمت 

اجتماعی و امنیت در جامعه خواهد شد.
فرمانده انتظامی گیالن نیز ضمن تقدیر از اقدامات و فعالیت های 
مجموعه جهاددانشگاهی گیالن و خبرگزاری های ایسنا و ایکنا، با 
بیان این که نیروی انتظامی با رسانه در یک سنگر قرار دارد، گفت که 
رسانه با قلم خود افکار را جهت دهی می کند و نیروی انتظامی هم 

با بسترسازی الزم امنیت جامعه را فراهم می کند.
گفتنی است، در این دیدار، عالوه بر خبرنگاران ایسنا و ایکنا، برخی 
مدیران جهاددانشــگاهی گیالن و معاون اجتماعی فرماندهی 

انتظامی استان نیز حضور داشتند.
جلسه هیأت امنای صندوق قرض 

الحسنه دانشجویان ایران وابسته به 
جهاددانشگاهی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران 
وابســته به جهاددانشــگاهی، جلســه هیات امنای صندوق 
قرض الحسنه دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی دوم 

مهرماه در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.
این جلسه با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی، دکتر 
فیض معاون پرورشــی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، دکتر 
احمدی معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان، حاج آقا ابوترابی، 
متقیان مدیرعامل خبرگزاری ایسنا، دکتر حبیبی رییس سازمان 
جوانان هالل احمر، دکتر مطلبی مشــاوره دوتن از نمایندگان 
شهر تهران در مجلس شورای اسالمی و دکتر علم الهدی، دکتر 
دوســتی، دکتر جمالی زواره، دکتر معصومی، دکتر اکبری از 
اعضای  هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و اعضاء هیات 

مدیره ، مدیر عامل و معاونین صندوق برگزار شد.
در این جلسه گزارش صورت های مالی سال95 صندوق توسط 

حسابرس بیان و پس از رفع ابهامات اعضاء به تصویب رسید.
همچنین در این جلسه شاخص های عملکردی صندوق در حوزه 
جذب منابع ارایه و پس از بحث و بررسی با تقدیر هیأت امنا از عملکرد 

اعضاء هیأت مدیره پیشین، نکات قابل بهبود نیز بیان گردید.
انتخاب اعضــاء هیأت مدیــره و بازرس جدید صنــدوق نیز از 
دیگر موارد دستور کار این جلسه هیات امنا بود که با مشارکت 

تمامی اعضاء انجام شد.



   68

پیام جهـاد  | شماره164
w w w . a c e c r . a c . i r

 عمـــومــی

سومین گردهمایی گروه های دانشجویی حامی گردشگری و حافظ میراث 
فرهنگی دانشگاه ها در سطح منطقه ای 30 مهرماه برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی مرکــز گردشــگری علمــی - فرهنگــی 
دانشــجویان ایران)ISTTA(، ســومین گردهمایــی گروه هــای دانشــجویی 
حامی گردشگری و حافظ میراث فرهنگی دانشگاه های کشور با محوريت استان های 
تهران، البرز، اصفهان، زنجان، سمنان، قزوین، قم و مرکزی، با حضور دبیران کانون ها، 
اعضا و فعاالن گردشگری توسط مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران 

در تاریخ 30 مهرماه در محل سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.

یعقوب  زاده مطرح کرد: 
گردشــگری؛ مهم ترین نیاز مطرح شــده از سوی 

دانشجویان
رحیم یعقوب زاده رییس مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران در این 
گردهمایی با اشــاره به تجربه برگزاری حدود 350 اردو در سال توسط این مرکز، 
اظهار کرد: کانون های دانشجویی حامی گردشگری و انجمن ها و تشکل هایی که در 
عرصه گردشگری فعالیت دارند، تقریبا در تمام دانشگاه های دولتی، آزاد اسالمی، 
پیام نور و غیرانتفاعی وجود دارند و البته این کانون ها در بعضی دانشگاه ها فعال ترند 
که این ممکن است به دلیل عالقه مندی آن دانشگاه ها به گردشگری باشد و برخی 
شعب در بعضی دانشگاه ها اظهار می کنند که می توانیم ساالنه 50 اردو برگزار کنیم .
وی ادامه داد: اگر چه رویکرد بسیاری از دانشگاه ها برگزاری اردو نیست 
اما طبق نظرسنجی ها و نیازسنجی های به عمل آمده از دانشجویان، 
بیشترین نیاز دانشجویان، بحث اردو و گردشگری است و برگزاری اردو 

را در اولویت نیازهای خود مطرح کرده اند.
یعقوب زاده گفت: در دومین گردهمایی گروه های دانشجویی حامی گردشگری، از 
کانون های گردشگری 2 استان تهران و البرز دعوت کردیم و در این گردهمایی از 8 
استان کشور دعوت شده و امیدواریم در گردهمایی بعدی میزبان 500 گروه و کانون 

دانشجویی از سراسر کشور و دانشگاه ها باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد : عالقمندان و فعاالن گردشگری می توانند با عضویت 
WWW. در سایت مرکز گردشگری علمی -فرهنگی دانشــجویان ایران به آدرس

ISTTA.IR  و همچنین کانال مرکز به آدرس ISTTA@  از برنامه ها و فعالیت های 

مرکز گردشگری مطلع شوند.
در ادامه این مراسم دکتر حمید هاشمی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه گردشگری 
ضمن تاکید بر اهمیت ویژه گردشــگری دانشــجویی درخصوص برخی الگوها و 
روش های ترویج سفر و گردشگری در میان دانشــجویان توضیحاتی را ارایه داد و 
اظهار کرد: گردشگری دانشجویی در کشور ما هنوز در مرحله آغازین است و باید با 

انجام اقدامات الزم بر میزان کمی و کیفی آن افزود.
 وی گفت: راهنمایان در بحث گردشگری باید به دنبال کشف و جستجو  به سمت 
تحول در چارچوب زندگی، رفتار، گفتار، ارتباطات با مردم و حتی ارتباط با درون 

خویش بروند.
 در ادامه  مهدی کاظمی ريیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی از راه اندازی و 
راهبری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست خبر داد و گفت: باشگاه دانشجویان 
حامی محیط زیســت و منابع طبیعی، مرکزی برای شناســایی، جذب، هدایت و 
هم افزایی دانشجویان عالقه مند و فعال در زمینه فعالیت های حمایتی و حفاظتی 
از محیط زیســت و منابع طبیعی و توســعه پایدار به منظور ارتقا، رشد و توسعه 

فعالیت های هدفمند و مؤثر آنان است.
وی با اشاره به چشم انداز این باشگاه گفت:  پیش بینی می شود این باشگاه می تواند 

سومین گردهمایی گروه های دانشجویی حامی گردشگری و 
حافظ میراث فرهنگی برگزار شد

فرهنگی
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در بلندمدت با جذب و راه اندازی 
حداقل یک گروه محیط زیستی 
در همه دانشــگاه های کشور، 
تبدیل به محل و جایگاهی برای 
پیش برد مسایل محیط زیستی 
کالن کشــور در حوزه هــای 
مختلف، فرهنگی، آموزشــی، 

اجتماعی و علمی شود.
 رییس سازمان دانشجویان گفت: 

شورای مشورتی باشگاه، با حضور افراد متخصص در حوزه های مرتبط به 
شکل ماهانه تشکیل جلسه خواهد داد. همچنین مجمع عمومی باشگاه به 
شکل سالیانه تشکیل جلسه داده و انتخابات شورای مرکزی در این نشست 
انجام می شود و از هر منطقه یک نفر به عنوان دبیر منطقه و عضو شورای 

مرکزی انتخاب می شود.

دکترهاشمی: 
رویکــرد خالقانــه بــه گردشــگری مــروج  

فرهنگ ایرانی است
دکترسید سعید هاشــمی معاون آموزشی جهاددانشــگاهی سخنران 
پایانی این گردهمایی با اشــاره به داشــتن رویکــرد خالقانه به بحث 
گردشگری، اظهار کرد: نگاه من به گردشگری، رویکرد نگر است و معتقدم 
تمامی گردشگری ما می تواند خالق باشد. با رویکرد گردشگری خالق، 
می توان فعالیت های فرهنگی در این عرصه را پیش برد و فرهنگ ایران را 

به سایرین منتقل کرد.
وی ادامه داد: نیاز به مناظره های جدی در بحث گردشگری وجود دارد که 
نهایتا رویکرد ما به گردشگری به دست می  آید. معیارهای متعددی وجود 

دارد که هر کدام در نوع گردشگری نمود پیدا می کند.
دکتر هاشــمی گفت: اگر این رویکرد را که خالقانه اســت، قبول داشته 
باشیم، نیاز نیست از صفر شــروع کنیم و هنر شــما این خواهد بود که 

برون سازی کنید و شاخص ها و 
معیارهای بین المللی که وجود 
دارد، بومی سازی کنید و این امر 

تنها نیاز به بومی سازی دارد.
جهــاد  آموزشــی  معــاون 
دانشــگاهی با بیان اینکه باید به 
فرهنگ ها احترام گذاشت، گفت: 
نگاه به گردشگری باید آمیخته با 
فرهنگ باشد و آنکه تالش نکنید 
فرهنگ را تغییر دهید. این تفکر خوبی نیست که تصور می کنیم گردشگر 
خارجی که آمد باید تالش ما این باشد که فرهنگ او را تغییر دهیم و یا خود 
مانند او شویم، باید یاد بگیریم برای فرهنگ ها احترام قائل شویم و آنها را 

بفهمیم و فرهنگ های خوب خود را تبلیغ کنیم.
گفتنی است، در این گردهمایی تشکل هاي دانشجویی گردشگری و ایران 
شناســی از اســتان های تهران و البرز از جمله کانون گردشگری دانشگاه 
خوارزمی، دانشگاه و جهاددانشگاهی تهران، علم و صنعت، امیرکبیر، هنر، 
تربیت مدرس، الزهرا، دانشگاه های آزاد اسالمی تهران مرکز و شمال، علوم 
پزشکی تهران، علوم پزشــکی شهیدبهشتی، دانشــگاه آزاد کرج، عالمه 
طباطبایی و کانون های گردشگری اصفهان)مرکز نقش جهان(، خوانسار، 
گلپایگان، صنعتی اصفهان، شاهرود و کاشان حضور داشتند که به ارايه ی 
طرح، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند که برخی از آنها عبارتند از: جریان 
سازی برای محافظت از میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری  در کشور، 
جذب حمایت بیشتر وزارتخانه ها و دستگاه های عالی متولی آموزش عالی 
برای مشارکت بیشتر در گردشگری دانشجویی، برگزاری دوره های آموزشی 
برای دبیران کانونها، فرهنگ سازی برای جوامع مقصد و دانشجویان به منظور 
ترویج سفر، توانمندسازی دبیران تورها، کانالیزه کردن، دستورمند و آموزشی 
کردن گرشگری سالمت  در دانشــگاه ها، خودکفا کردن تشکل ها، راهکار 
استفاده مناسب از تورلیدر قوی در سفرهای دانشجویی و غیردانشجویی، ایجاد 

ظرفیت های مختلف برای کانون های گردشگری و ... . 

از  تقدیــر  مراســم 
برگزیــدگان طــرح 
ملی مطالعاتی »ســفر 
17 شهریور  شهادت« 
ماه با حضور دکتر سعید 
پور علی معاون فرهنگی 
جهاددانشگاهی و حوراء 
صدر مدیر عامل موسسه 
فرهنگی تحقیقاتی امام 
موسی صدر و تجلیل از 
نفرات برگزیده در تاالر 

کمال دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومي 
انتشــارات  ســازمان 
جهاددانشــگاهی، دکتــر 
سعید پورعلی در این مراسم 
با اشــاره بــه ظرفیت های 
جهاددانشــگاهی بــرای 
همکاری با موسســه امام 
موســی صدر اظهار کرد: 
جهاددانشــگاهی به لحاظ 
آموزشــی و پژوهشــی، 
آماده همکاری با موسســه 

تحقیقاتی علمی فرهنگی امام موسی صدر در تهران و لبنان است.

برگزیدگان طرح ملی مطالعاتی »سفر شهادت« تقدیر شدند

از سوی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی؛ 
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دکتر پورعلی در ادامه با اشــاره به کتاب »سفر شهادت« افزود: کتاب 
سفر شهادت مشتمل بر 16 سخنرانی امام موسی صدر در بازه زمانی 
1347 تا 1355 در مورد واقعه عاشورا است، در تبدیل سخنرانی ها به 
کتاب یک مالحظاتی باید صورت گیرد که برخی صورت گرفته و برخی 
نه. شاید بگویند این ها سخنرانی است، همین طور است، چراکه نوشته 
و تحقیقاتی نبوده، خطابه هایی است که در سال های 1347 تا 1355 
توسط امام موسی صدر بیان شده، اما جایگاه و شان امام موسی صدر 
در جهان شیعه و در ساختار جامعه شــیعی از زبان و بیان بزرگان این 

جامعه آمده است.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با اشــاره به پرسشی که امام موسی 
صدر در ســخنرانی های خود طی ســال های 1347 تا 1355 مطرح 
می کند، عنوان کرد: اینکه امام موسی صدر این سوال را مطرح می کند 
که »چقدر ما نیازمند حسینی بودن هستیم؟«  این سوال امروزی است 
و مسیر این سوال را هم مشــخص می کند و بیان می کند که حسینی 
بودن یعنی انسان به اوج بخشش و فداکاری برسد، بیشترین خدمت، 
عطا و بخشش از او به دیگران برســد، به باالترین مرتبه عفو و گذشت 
برسد، چگونه می توانیم حسینی باشیم و در خط حسین حرکت کنیم؟ 
وقتی فداکاری کنیم، خدمت کنیم و در این مسیر به تمام معنا از کبر و 

غرور دست برداریم.
وی ادامه داد: با همین نگاه است که امام حســین)ع( در اندیشه امام 
موسی صدر، در گفتمان منطق رســالت و پیام جای می گیرد، نه در 
گفتمان انتقام و نه در گفتمان پوسیده رقابت های طایفه ای و قبیله ای. 
»حسین)ع( وارث انبیا)ع( است«؛ این ها را در جامعه ای بیان می کند 
که قبیله گری و طایفه گری در آن برجسته است، اما تالش امام موسی 
صدر این است که حســینی را تصویرســازی کند که این منطق ها را 

منطقی پوسیده می داند.
دکتر پورعلی تصریح کرد: امام موســی صدر می گوید »حســین)ع( 
چراغ هدایت است«، »حســین)ع( کشتی نجات است«، »حسین)ع( 
پیامی اســت برای آزادی، نه ابزاری برای فرمانروایی«، »حسین)ع(، 
صاحب پیام رسالت است«، »حسین)ع( اهل کرامت و عدالت است«، 
»حسین)ع( صلح دوست اســت و ابتدا به جنگ نکرده«، »حسین)ع( 
حق خواه و حق طلب است«، »حسین)ع( شــهید راه اصالح است«و 
»حسین)ع( عزت و اقتدار را به همراه دارد، نه آنکه به بهانه حسین)ع( 
گریه های مبتنی بر تخریب هــای روانی انجام گیــرد، حتی گریه بر 
حسین)ع( زمینه اقتدار و عزت و به هم ریختن مناسبت های منسوخ 
شده است. امام موسی صدر، امام حسین)ع( را با لقب مظلوم نمی خواند، 

حسینی را تصویرسازی می کند که ظلم ستیز و ستم ستیز است«.
در ادامه مهریزی در بخشی از این مراسم طی سخنانی گفت: من در شب 
اربعین سال 1392 در موسسه امام موسی صدر درباره عاشوراپژوهی 
خاندان صدر سخنرانی و آثار سه صدری بزرگ یعنی آیت اهلل سیدرضا 
صدر، آیت اهلل شهید سیدمحمدباقر صدر و امام موسی صدر را بررسی 
کردم. آثار این سه بزرگوار درباره عاشورا در دهه 50 عرضه شده است و 

دیدگاه ها تقریبا شبیه به هم است.
وی ادامه داد: اگر ما به تاریخ تفکرات شیعیان درباره واقعه عاشورا را نگاه 
کنیم با سه دیدگاه »عاطفی«، »حماسی« و »انسانی« مواجه خواهیم 
شــد. دیدگاه عاطفی از عاشــورا، مصیبت ها و غم ها را برجسته کرده 
و بیشــتر به عزاداری ها و نوحه ها می پردازد. تا 100 سال پیش عموم 

تولیدات شیعه در این حوزه بوده و ادبیاتی حزن انگیز دارد.
این محقق با بیان اینکه در کتاب »سفر شهادت« بارها بر مفاهیمی چون 
»گفت وگو« و »تفاهم« تاکید شده اســت، گفت: به عبارتی امام صدر 
زمانی کــه در مجلس امام حســین)ع( بودند بحــث »گفت وگو« را 
مطرح کردند. ما مدام فکر می کنیم که اگر شهید نشویم ذلیل و خوار 
هستیم. این درســت نیســت؛ »گفت وگو« بر جنگ برای رسیدن به 
آرمان ها اصالت دارد. امام صدر در گفتار »شــهادت چشــمه جوشان 
تحول» کتاب »سفر شــهادت« گفته اســت که »آنان که این حادثه 
]کربال[ را بزرگ می دارنــد، باید همچون امام حســین همواره برای 

گفت وگو، آتش بس و... آماده باشند.«

 نام »امام صدر« باعث استقبال از این طرح شد
در ادامه تقوی رییس  سازمان  انتشارات  جهاددانشگاهي گزارشی از این 
طرح ارایه کرد و افزود: سال گذشــته )1395( همزمان با هفته کتاب 
و ایام اربعین از سوی جهاددانشگاهی ایده برپایی طرحی ملی مطالعاتی 
پیشنهاد شد که بر مبنای آن کتابی که تناسب محتوایی با قیام حسینی 
داشته باشــد، معرفی شده و مســابقه ای بین طالب و دانشجویان در 
ســطح ملی برگزار شود. اعضای شــورای جهاددانشگاهی کتاب های 
مختلفی را بررسی کردند و در نهایت کتاب »سفر شهادت« که بسیار 
روان و البته با دیدگاهی تحقیقی و امروزی بــه روایت و تحلیل واقعه 
عاشورا می پردازد، انتخاب شد. با همکاری موسسه امام موسی صدر ما 
توانستیم فراخوان این طرح را در دانشگاه ها  و حوزه های علمیه منتشر 
کنیم و به نسبت با جشنواره های مشابه استقبال بسیار مناسبی هم از 

آن به عمل آمد.
وی ادامه داد: هدف سازمان جهاددانشگاهی این بود که کتاب خوانده شده 
و تحلیل دانشجویان و نسل جوان روی آن نوشته شود و این کار تمرینی 
باشد برای نوشــتن و مکتوب کردن مطالعات دانشجویان. همچنین بر 
مبنای این طرح درک دانشجویان از واقعه مهم سال 61 هجری که کل 

تاریخ اسالم را نیز تحت تاثیر خود قرار داد، نیز مطرح می شد.
به گفته تقوی، از میان آثار رسیده به دبیرخانه این طرح در نهایت 75 اثر 
برای مرحله داوری انتخاب شدند که نویسنده 60 درصد آثار را آقایان 
و 40 درصد را نیز خانم ها نوشــته بودند. همچنین از میان آثار رسیده 
پنج درصد را دانشجویان مقطع دکتری، 22 درصد را دانشجویان مقطع 
کارشناسی ارشد، 46 درصد را دانشجویان کارشناسی و در نهایت دو 

درصد را نیز دانشجویان مقطع کاردانی نوشته بودند.
تقوی بیان کرد: نکته  بســیار جذاب برای ما اســتقبال دانشــجویان 
رشته های مختلف از این طرح است. اینگونه نبود که فقط دانشجویان 
رشته های علوم انسانی در آن شرکت کنند، بلکه ما شرکت کنندگانی 
از رشته های فنی و مهندســی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی و 
همچنین رشته های هنر و معماری هم داشتیم. به هر حال به نظر من 
استقبال مناسب از این طرح به موضوع کتاب و نویسنده آن باز می گردد. 
امیدوارم در دوره های دیگر هم باقی آثار امام موسی صدر را در این طرح 
شرکت دهیم و همچنین بســیار امید دارم که این طرح به عنوان یک 

جشنواره ثابت در همه سال ها در میان دانشگاهیان برگزار شود.
گفتنــی اســت؛ در پایان ایــن مراســم از برگزیــدگان طــرح ملی 
مطالعاتی»سفر شهادت« با اهدای لوحی و همچنین سردیسی از امام 

موسی صدر تقدیر به عمل آمد.
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دومین همایش ملی »بررسی ادبیات 
بومی ایران زمین« 28 شهريور ماه 
به همت جهاددانشگاهی لرستان 

برگزار شد.

عمومــي  روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشــگاهي لرســتان، دومين 
همايش ملي »بررســي ادبيات بومي 
ايران زمين« با حضور محمد ســلگي 
سرپرســت معاونت فرهنگــي وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمي در لرستان برگزار شد.

سرپرســت معاونت فرهنگــی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی:

نباید نســبت به ادبیات بومی تعصب توام با 
ستیز داشت

محمد ســلگی سرپرســت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اظهار کرد: یکی از ویژگی های ادبیات بومی هویت سازی است و 
بخش قابل توجهی از هویت های بومی محلی از طریق ادبیات بومی ساخته 

می شود.
وی با بیان اینکه در انتقــال میراث فرهنگی به نســل های بعد، ادبیات 
بومی نقش پررنگی دارد، اضافه کرد: در مجموع ایــن ادبیات در آرامش 
روحی و روانی موثر است و تعامل با دیگران از طریق ادبیات بومی صورت 

می گیرد.
سلگی تأکید کرد: در چنین نشست هایی می توان به اندیشه ها، حماسه ها، 
اسطوره ها، دین و مذهب، روابط اجتماعی، آداب و سنن، تاریخ، جغرافیا، 

مفاخر و... اشاره کرد.
وی در ادامه اذعان کرد: در بحث ادبیات بومی ضعف وجود دارد و در واقع 
کمبود منابع و مطالعات داریم. یک دهه است که ادبیات بومی جدی شده 
و خوشحالم که لرستان یکی از استان های پیشــرو در این زمینه بوده و 

جهاددانشگاهی در این راستا تالش های زیادی را انجام داده است.
سلگی با بیان اینکه باید در بحث ادبیات بومی آسیب شناسی خوبی انجام 
شود تا بتوانیم آن را حفظ کنیم، تأکید کرد: ادبیات بومی در حال آسیب 
و از دست رفتن است و علت آن کم رنگ شــدن هویت های بومی بوده و 
بحث هایی مثل جهانی سازی و ظهور فرهنگ های دیگر به میان آمده است.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه گفت: 
نباید نسبت به ادبیات بومی تعصب توام با ستیز داشت. ادبیات بومی در کنار 

ادبیات فارسی و رسمی ما مطرح می شود و مکمل هم هستند.
وي با تاکيد بر اينکه بايد پايان نامه هاي دانشگاهي به سمت بررسي ادبيات 
بومي حرکت کند، اضافه کرد: به عنوان نماينده وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمي براي کمک به حفظ ادبيات بومي اعالم آمادگي مي کنيم.

در ادامــه دکتر ســید علی نادر 
دهقانی اظهار کــرد: در جامعه 
جهانی امروز یک سیستم بسیار 
پیچیده حاکم است و این سیستم 
در ابعــاد فرهنگــی، مدیریتی، 
سیاسی و برنامه ریزی حاکمیت 
خود را بر جهان سیطره داده و این 
وضعیت کنونی یک چشــم انداز 
مبهمی را بــر روی جهانیان قرار 

داده است.
ريیس جهاددانشــگاهی لرســتان گفت: ادبیات بومی عامل انتقال 

تمایالت، خواست ها و اخالقیات یک جامعه است.
دکتر دهقانی با اشاره به همایش بررسی ادبیات بومی ایران زمین گفت: این 
همایش از جمله کارهایی است که ســال ها انجام می دهیم و در اوایل با 
عنوان »کله باد« برگزار می شد و سه دوره به صورت استانی پیگیری شد 
که به دليل استقبال خوبی که از آن صورت گرفت، کار به صورت منطقه ای 

ادامه پیدا کرد و دو دوره منطقه ای برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون دوره دوم این همایش به صورت ملی برگزار 
می شود و با توجه به سنگين بودن کار هر دو سال یکبار به صورت دوساالنه 

برگزار مي گردد.
دکتر دهقاني اظهار کرد: هدفی کــه در این دوره پیگیری کردیم این 
اســت که بتوانیم ادبیات فاخر و کهن ایران زمیــن را معرفی کرده و 
بستری را فراهم کنیم تا پژوهشگران و اساتید ما در حوزه های مختلف 
حضور پیدا کنند. همچنین در حوزه ادبیات بومی ایران زمین کارهای 
شــاخص انجام دهند که در ایــن زمینه می توانــد از اهمیت باالیی 

برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه این همایش در نظر دارد که یک مرجع علمی تهیه کند، 
گفت: درحوزه ادبیات بومی مراجع علمی و مطمئن قابل اعتنا کم داریم که 
تالش کردیم تا از طریق همایش و موارد مشابه یک مرجع قابل اعتماد برای 
پژوهشگران فراهم کنیم، خوشبختانه بخشی از این اهداف تحقق پیدا کرده 
ولی تحقق کامل همه اهداف همایش نیازمند همکاری، همیاری، مساعدت 

و حضور پررنگ و معنادار همه پژوهشگران دانشگاهی است.
دکتر دهقانــی اظهار کرد: در ایــن دوره همایش حــدود 200 مقاله به 
دبیرخانه ارسال شده که 105 مقاله از سراسر کشور برای چاپ و سخنرانی 
انتخاب شده اند؛ از اين تعداد 32 مقاله در همايش ارايه و 73 مقاله هم در 

کتابچه همایش چاپ می شود.
ريیس جهاددانشــگاهی لرستان با بیان اینکه اســتقبال خیلی خوبی از 
همایش شده است، اظهار کرد: جهاددانشگاهی عالوه بر حوزه فرهنگی 
در بخش های متنوع دیگری فعالیت و امروز این نهاد علمی در حوزه تولید 
فن آوری در استان کار می کند و در سطح کشور نیز توانسته جایگاه خیلی 

خوبی کسب کند.

دومین همایش ملی »بررسی ادبیات بومی ایران زمین« برگزار شد

به همت جهاددانشگاهی لرستان؛ 
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فراخــوان ارســال مقاله به 
ملی  همایش  دوازدهمیــن 
خلیج فارس که از سوی مرکز 
گردشگری علمی- فرهنگی 
دانشــجویان ایران وابسته به 
جهاددانشگاهی و به مناسبت 
بزرگداشــت روز ملی خلیج 
فارس برگزار می شود، اعالم 

شد.

به گــزارش روابــط عمومی مرکز 
گردشــگری علمــی- فرهنگــی 
دانشجویان ایران)ISTTA(، دکتر 
ســعید پورعلی معــاون فرهنگی 
جهاددانشــگاهی از برگــزاری 
دوازدهمین همایــش ملی علمي 
- فرهنگي خلیج فــارس در 12 و 
13 اردیبهشت ماه 1397 خبر داد 
و با تأکید بر اهمیت جایگاه خلیج 
فارس گفت: خلیج فارس به عنوان 

یک منطقه اســتراتژیک در جهان همواره در طول تاريخ جايگاه 
ويژه اي داشته است و بنابر مدارك معتبر در زبان هاي مختلف، خليج 
فارس از سال هاي سال توسط ملت هايي كه در اين منطقه رفت و آمد 
داشته اند مانند يونانيان و اعراب و ملت هاي شرق دور و ... »خليج فارس« 
ناميده  و بازشناخته شده است و در تمام متون قديمي و كالسيك تاريخ 
و جغرافيايي جهان، آثار كارتوگرافان و يادداشت هاي جهانگردان بر اين 
نام تأكيد شده است و حجم و غناي اطالعات برجاي مانده تاريخي در 
پيوند با خليج فارس و مقايسه ويژگي هاي اين داده ها با ساير آثار تاريخي 
و فرهنگي تمدن ايران و تبيين عالمانه، دانش محور و سندبنيان تعلق 
آنها به تاريخ ايران، پارسي بودن خليج فارس اثبات مي گردد؛ براي نمونه 
تا پیش از دهه 60 قرن بیستم میالدی، تمام کشورهای عربی از عبارت 

خلیج فارس در مکاتبات رسمی خود استفاده می کردند.
دبیر همایش همچنین با تأکید بر اهمیت و ضرورت برگزاری همایش 
خلیج فارس گفت: جهاددانشگاهی از نخســتين نهادهايي بود كه از 
سال 1384 با توجه به تحریف و دستبرد غيرعلمي و سياسي به حقایق 
مسلم و غيرقابل انكار تاریخي كه نام تاريخي خليج فارس را مورد هدف 
قرار داده بودنــد به اين موضوع ورود پيدا كرد و با حضور و مشــاركت 
دانشگاهيان، نخبگان و پژوهشگران عالقه مند، به منظور پاسداست نام 
و معرفي مزيت هاي فرهنگي، راهبردي، گردشگري و اقتصادي خليج 
فارس به صورت متوالی اقدام به برگزاری يازده دوره همايش ملي خليج 

فارس كرده است.
وی در ادامه افزود: چنانكه بر همگان مكشــوف اســت خليج فارس 
در موقعيتي حســاس و اســتراتژيك قرار گرفته و گذرگاهي جذاب، 

بــراي  بين المللــي  و  بــزرگ 
سياستمداران و ســرمايه گذاران 
محسوب مي شــود؛ چراكه خليج 
فارس به عنــوان بزرگترين مخزن 
انرژي در دوران معاصــر بوده و با 
توجه به چشــم اندازهاي پيش رو 
در ســال هاي آينده نيــز اهميت 
جهاني خود را حفــظ خواهد كرد 
و ضروري اســت تا طي نشست ها 
و همايش هــاي تخصصــي در 
خصوص حفظ منافع ملي كشــور 
در ايــن پهنــه پراتفــاق گفت و 
گوهــاي ســودمند و راهبــردي 
صورت پذيرد و بــه تصميم گيران 
و مديران انتقــال يابد و از اين باب 
بوده كه جهاددانشــگاهي تالش 
كرده است تا با ســامان بخشيدن 
به تالش هاي پراكنده دانشگاهيان، 
با در نظــر داشــتن رويکردهاي 
نوين و نظريه هــاي ژئوپليتيکي و 
ژئواستراتژيکي موضوع خليج فارس را به مثابه دغدغه جدي براي 
احقاق حقوق مشروع فرهنگي و سياسي ملت ايران برجسته نمايد و 

قالب هاي همکاري سازنده را از زبان متخصصان مطرح كند. 
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی ضمن اشــاره به برگزاری موفق 11 
دوره همایش خلیج فارس توســط مرکز گردشگری علمی- فرهنگی 
دانشــجویان ایران جهاددانشــگاهی خاطرنشــان کرد: این همایش 
قرار اســت در محورهای فرهنگ، هنر و معماری حوزه خلیج فارس، 
گردشــگری در تعامالت بين المللی حوزه خليج فارس، گردشگری 
در منطقه خليج فارس؛ فرصت هــا و چالش ها، ایده های نو به منظور 
شناساندن جاذبه های گردشگری خلیج فارس، راهبردها و فرصت هاي 
سرمايه گذاري گردشــگری در منطقه ي خلیج فارس، ایمنی و حقوق 
گردشگران در منطقه خلیج فارس، توســعه پایدار گردشگری خلیج 
فارس و ســواحل آن، توانمندی های منطقه ي خلیج فارس در حوزهِ 

ي گردشگری فرهنگی، اکوتوریسم و سالمت و توسعه ي گردشگری 
ســواحل خلیج فارس با بهره مندی از توانمنــدی جوانان و نخبگان 
کشور برگزار گردد و عالقه مندان می توانند برای ارسال مقاالت علمی و 
فرهنگي خود و همچنین کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از محورهای 
همایش به سایت  www.persiangulf-co.ir و www.is tta.ir مراجعه 
نمایند. مقاالت منتخب در کتاب مجموعه مقاالت همایش منتشــر 
خواهد شد و به نویسندگان مقاالت پذیرفته شده گواهی پذیرش اهدا 

می گردد.
گفتنی است، عالقه مندان تا 30 بهمن ماه برای ارسال مقاالت خود به 

همایش زمان دارند. 

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی علمی- فرهنگی خلیج 
فارس اعالم شد
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مراســم تقدیر از فعاالن نظرســنجی های انتخاباتی 
دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری با حضور معاونان 

فرهنگی جهاددانشــگاهی و مدیران اجرایی شــعب مرکز 
افکارسنجی دانشجویان در ســازمان قرآنی دانشگاهیان 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز افکارسنجي جهاددانشگاهي، مراسم تقدیر 
از فعاالن نظرسنجی های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
27 شــهریورماه با حضور معاونان فرهنگی جهاددانشگاهی و مدیران 
اجرایی شعب مرکز افکارسنجی دانشــجویان کشور در سازمان قرآنی 

دانشگاهیان برگزار شد.
محمد آقاسی اظهار کرد: براساس مبانی علم مدیریت، اگر سه نشانه در 
یک سازمان و یا یک شخص وجود داشته باشد، نشانگر وجود اختالل در 
آن سازمان است. اولین نشانه، این است که یک سازمان بخواهد همه چیز 
را برای خودش داشته باشد؛ چنین سازمانی اگر استراتژی مکتوب هم 
داشته باشد دچار مشکل است و برای حل آن الزم است روی نقاط خاص 

و مشخص تمرکز کند.
وی افزود: دومین نشانه، بیماری مشابهت است؛ یعنی در عرصه رقابت 
همه احساس می کنند که از دیگران متفاوت هستند. واقع امر این است 
که ما یکی هستیم شبیه به همه و تفاوتی بین ما نیست. بنابراين ما باید 
سعی کنیم که نقاط تمایز روشــنی از رقبایمان داشته باشیم. سومین 
نشانه هم عدم تنش خالق است. مدیران باید کشش خالق داشته باشند؛ 
یعنی از صبح که بیدار می شوند باید هدف معلوم و مشخصی داشته و 

آن را دنبال کنند.
آقاسی در ادامه به موضوع شعب استانی مرکز افکارسنجی دانشجویان 
اشاره کرد و گفت: نقطه تمایز ایسپا، شعب استانی است. براساس داده های 
جدول S.W.O.T برای چندســال پیاپی هم نقطه ضعف و هم قوتمان 
شعب استانی بودند؛ چرا که به شــعب استانی رسیدگی نمی کردیم. از 

سال 94 به طور ویژه روی شعب استانی سرمایه گذاری کردیم و 
توجه مان را بیش از پیش معطوف شعب ساختیم.

رییس   مرکز افکارســنجي دانشــجویان ایران پس از بیان گزارشی از 
وضعیت گذشته ایسپا به برنامه های این مرکز در آینده نیز اشاره کرد و 
گفت: برنامه آینده ایسپا، تمرکز بر روابط بین الملل است و در برنامه پنج 
ساله ششم ایسپا، این نقطه نقطه ی برجسته ای است. در این میان شعب 
استانی اهمیت پیدا می کنند و دیگر نمی شود سطح شعب مانند قبل 

باشد چراکه انتظارها باالتر رفته است.
وی با اشــاره به مذاکرات انجام شــده با مراکز افکارســنجی روسیه، 
آلمان و عراق برای ایجاد زمینه همکاری اظهار کرد: شعب استانی باید 
برای ایام اربعین آمادگی داشته باشند چراکه امکان دارد برنامه ای برای 
نظرسنجی از زائران اربعین طراحی شود. نقطه ای که ما نگاه می کنیم 
دیگر انتخابات 96 نیست. انتخابات 96 تمام شد و اکنون، نقطه مدنظر ما 
روابط بین الملل است. فضای ایسپا فضای سابق نیست و بنای ما بر ایجاد 

ارتباطات بین المللی استوار است.
 آقاسی در پایان سخنان خود به را ه های ارتباطی ایسپا اشاره و خاطرنشان 
کرد: از بهمن سال 94 سایت ایسپا تغییر کرده است و به سه زبان فعالیت 
می کند. همچنین راه اندازی اتوماسیون شعب موضوع دیگری است که 
انتظار داریم در سال 96 به نتیجه برسد. نظرسنجی سبز هم عنوان نرم 
افزاری است که از سال 94 در دســتور کار قرار گرفته و در سال  95در 
تهران عملیاتی شده و امروز ورژن جدید این نرم افزار قابل بهره برداری 

است.
در پایان نشســت، توضیحاتی در خصوص فواید و نحوه ي استفاده از 
نرم افزار نظرسنجی سبز ارايه شد و در نهایت از فعاالن نظرسنجی های 

انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تقدیر به عمل آمد.
گفتني است؛ مرکز افکارسنجی دانشــجویان کشور )ایسپا( موفق شد 
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 96، نتایج انتخابات را با یک 

درصد خطا پیش بینی کند.

تقدیر از فعاالن نظرسنجی های انتخاباتی 
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
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در دیــدار جمعــی 
از اعضای ســازمان 
دانشــجویان جهاد 
دانشگــــــاهی و 
برگزیدگــان مسابقه 
مناظره با سیده حورا 
صدر فرزند امام موسی 
صدر که 20 شهریور 
ماه صورت گرفت بر 
قرار گرفتن شیوه ي 
تعاملی امام موســی 
صدر در بین محور های 
آموزشــی مسابقات 

مناظره تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی 
 ســازمان دانشــجویان 

جهاددانشگاهی، مهدی کاظمی خالدی، در دیدار با سیده حورا صدر، 
فرزند و مدیر عامل موسسه تحقیقاتی- فرهنگی امام موسی صدر که 

با حضور جمعی از دانشجویان شرکت کننده در مسابقات ملی مناظره در 
محل این موسسه برگزار شد، با تأکید بر مسأله گفت وگو، این امر را یکی 

از بارزترین فعالیت های امام موسی صدر برشمرد.
رییس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی رهنمون های امام موسی صدر 
در عرصه گفت وگو و لزوم به کارگیری مناظره موثر را بسیار تأثیرگذار و 
کارگشا عنوان کرد و گفت: اين سازمان به عنوان متولی برگزاری مسابقات 
ملی مناظره دانشجویی در سراسر کشور، باید شیوه ی تعاملی امام موسی 

صدر را به عنوان یکی از محورهای آموزشی خود قرار دهد.
کاظمی خالدی با اشاره به روند مطالعاتی مسابقات مناظره، خاطرنشان 
کرد: از سال 89 تا 91 تیم مطالعاتی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، 
برنامه ریزی مبســوطی در این زمینه داشــت که نتیجه آن تاکنون با 
برگزاری پنج دوره مسابقه ملی مناظره در سراسر کشور بسیار رضایت 

بخش و کارآمد بوده است.
رییس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با تأکید بر لزوم ارتقاي سطح 
کیفی مسابقات ملی مناظره، تصریح کرد: ما باید یاد بگیریم که با اخالق 
اسالمی در کنار عقاید و سالیق مختلف هم زیستی داشته باشیم، لذا در 
عرصه ی دانشجویی باید نسلی تربیت کنیم که سالیق مخالف را بتوانند 

تحمل کنند و در چارچوب منطق و اخالق به گفت و گو بپردازند.
در ادامه سیده حورا صدر مدیر عامل موسسه تحقیقاتی - فرهنگی امام 
موســی صدر به بيان مفهوم مناظره و گفت وگو و اهمیت آن در سیره 

عملی امام موسی صدر پرداخت.

وی با تأکید بر مســأله 
ارتباط با جوانان و لزوم 
هم صحبتی با این قشر 
جامعه تصریح کرد: جوان 
باید یاد بگیرد که حرف و 
عملش یکی باشد. وقتی 
بتواند چارچوب اخالقی 
برای خودش تعریف کند 
می تواند در همه عرصه 
های زندگــی موفق تر 

ظاهر شود.
مديرعامــل موسســه 
تحقيقاتي- فرهنگي امام 
موســي صدر با اشاره به 
تبلور این خصلت در رفتار 
امام موسی صدر، افزود: 
انسجام بین گفتار و رفتار 

از خصوصیات بارز ایشان بود.
سیده حورا صدر در ادامه به روند اجرایی مسابقات مناظره اشاره کرد 
و گفت: یکی از ویژگی های بارز و مطلوب مسابقات مناظره این است که 
کســانی که در جایگاه مخالف و موافق قرار می گیرند عمیقا به جایگاه 

خود اعتقاد دارند.
وی در ادامه به لزوم همکاری در عرصه اشاعه فرهنگ گفت وگو اشاره 
و تصریح کرد: ما در جهت انتشــار افکار امام موســی صدر و همچنین 
فعالیت های در کانون گفت و گوی امام می توانیم با سازمان دانشجویان 
همکاری داشــته باشــیم. این کانون با توجه به فقر و ضعف گفت وگو، 
وظیفه برگزاری کارگاه ها و آموزش مهارت های مرتبط با این موضوع را 
بر عهده دارد. از جمله این سرفصل های آموزشی که از خصوصیات امام 
موسی صدر نیز هست می توان به آموزش گوش دادن به حرف های طرف 
مقابل، احترام گذاشتن به عقیده، جانبداری سازنده، بیان آزاد عقاید و... 

اشاره کرد.
سیده حورا صدر، در پایان ســخنان خود ضمن ابراز امیدواری از اینکه 
امسال بتوانیم خبری از امام داشته باشیم گفت: چهل سال پیش وقتی 
امام موسی صدر در مورد مسأله گفت وگو و هم زیستی مسالمت آمیز 
حرف می زد شاید کمتر کسی گوش شنوا برای این امر داشت. اما در حال 
حاضر نیازمندی و وابستگی شدید جامعه به اهمیت مسأله گفت و گو 

بیش از پیش مشخص است.
در پایان این جلســه، دانشــجویان حاضر، به بیان نظرات خود درباره 
مسابقات مناظره و لزوم بهره گیری از افکار روشنگر امام موسی صدر در 

مسیر ارتقای سطح کیفی مسابقات مناظره پرداختند. 

شیوه تعاملی امام موسی صدر
 باید از محورهای آموزشی مسابقات مناظره باشد

در ديدار اعضای سازمان دانشجويان جهاددانشگاهی با فرزند امام موسی صدر مطرح شد؛
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اولین کنفرانس ملــی »بهره وری و 
اقتصاد مقاومتی« اسفند ماه امسال 
در دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به 

جهاددانشگاهی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
به نقل از ایسنا، دکتر محمدحسین ایمانی 
خوشــخو رییس دانشــگاه علم و فرهنگ 

ضمن اعالم این خبر با بیان اینکه رهبر معظم انقالب اســالمی در ابالغیه 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی بطور مســتقیم بر محور قراردادن رشد 
بهره وری در اقتصاد تاکید فرموده اند، خاطرنشان کرد: تالش های علمی و 
عملی برای افزایش بهره وری یک وظیفه دینی و ملی جهت تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی اســت و دانشــگاه علم و فرهنگ از تمامی ظرفیت های 

علمی و تخصصی خود برای انجام این وظیفه 
استفاده خواهد کرد.

دکتر ایمانــی خوشــخو افــزود: یکی از 
هدف های اصلــی برگزاری این کنفرانس، 
تبیین ابعاد مختلف بهره وری و نشان دادن 
جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم 

توسعه کشور است.
رییس دانشــگاه علم و فرهنگ اضافه کرد: 
توسعه فرهنگ بهره وری، جلب توجه جامعه علمی و صنعتی کشور به اهمیت 
بهره وری، ایجاد یک حرکت و بســیج ملی بخصوص در بین مراکز علمی و 
دانشگاهی، برقراری ارتباط موثر بین دانشگاه ها و مجامع علمی با مراکز و 
موسســات اقتصادی و صنعتی جهت ارتقای بهره وری از دیگر اهداف این 

کنفرانس است.

کنفرانس ملی »بهره وری و اقتصاد مقاومتی« برگزارمی شود

به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی؛

دهمين جلســه شوراي 
مركزي مركز گردشگري 
فرهنگــي  علمــي- 
دانشجويان ايران با حضور 
دکتــر حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشگاهي 

یکم مهر ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان ایران، 
در این جلسه ابتدا دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و 
نایب  ریيس شورا ضمن تشریح دستور جلسه با اشاره به تدوين چشم انداز، 
اهداف و برنامه هاي ششــم ســازمان ها و مراكز تخصصي حوزه فرهنگي 
و اهداف و برنامه های مرکز گردشگری خواســتار اعالم نظر حاضران در 

خصوص اهداف این مرکز شد.
در ادامه دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی و رییس شورای 
مرکزی مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران ضمن تأکید بر 
اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه مرکز به ضرورت برند شدن برنامه های 
مرکز گردشگری از جمله طرح های »ایران، مرز پرگهر« و »ایران جهانی و 
جهان ایرانی« و تعمیم این برنامه ها عالوه بر دانشجویان به خانواده ها تأكيد 

كرد.
وی با اشاره به برخی از آسیب های موجود در تورهای گردشگری که در سطح 
جامعه برگزار می شود، افزود: از آنجایی که ما نگران برخی مباحث و مسایل 
فرهنگی هستیم لذا انتظار است تا با مالحظه یک الگوی مناسب و متناسب 
با معیارهای ارزشــی، فرهنگی و علمی برنامه های گردشگری منسجم را 

ذیل یک برنــد واحد برای 
دانشجویان و خانواده ها اجرا 

کنیم.
ســپس رحيم يعقوب زاده 
ریيس مركز گردشــگري 
علمــــــي - فــرهنگي 
دانشــجويان ايران و دبير 
شورا، گزارشی از برنامه های 
اجرا شده و آتی مرکز و نیز طرح های جدیدی که برای دانشجویان و خانواده ها 
در نظر گرفته شده را بيان کرد و توضيحاتي را در خصوص شیوه، ابعاد و عرصه 

همكاري اين مركز با سازمان ها و متوليان حوزه گردشگري ارایه داد.
دکتر سید سعید هاشمی، دكتر سيدعلي اكبر هاشمي راد و دکتر منوچهر 
جهانیان از اعضاي ديگر اين شورا با اشــاره به نسخه های رایج بسته های 
گردشــگری مرســوم و روش هایی که طبق الگوهای جهانی و بومی در 
مدیریت مقاصد و تورهای گردشگری اعمال می شود، پيشنهاداتي را جهت 
عمق بخشي و گسترش بيشتر طرح ملي ايران مرز پرگهر و سایر طرح های 

مرکز گردشگری مطرح كردند.
در ادامه مقرر گرديــد تا چشــم انداز، اهداف و برنامه هاي ششــم مرکز 
گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران در کمیته ای مجزا به بحث 

گذاشته شود.
گفتنی است؛ بررســي  و تصويب  برنامه  ســاالنه  مركز، تدوين  و تصويب  
آيين نامه هاي  مورد نياز و نظارت  بر عملكرد اجرايي  و اداري  مركز از جمله 
وظايف پيش بيني شده شوراي مركزي مركز گردشگري علمي - فرهنكي 

دانشجويان ايران مي باشد.

دهمین جلسه شورای مرکزی مرکز گردشگری علمی - فرهنگی 
دانشجویان ایران برگزار شد

با حضور ريیس جهاددانشگاهي؛
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نهمین دوره همایش ملی »ســیره 
علوی« با محوریت شــعار ســال 
»اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال« 
زمســتان امســال بــه میزبانی 
جهاددانشگاهی لرســتان برگزار 

می  شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
لرستان، اين استان 9 سال متوالی اســت که هر سال میزبان همایشی 
است که به نام موالی متقیان حضرت علی)ع( رقم خورده و در محورها و 

موضوعات مختلف متناسب با نام گذاری سال برگزار می شود.

همایش »ســیره علوی« از سال 87 در 
استان آغاز شده که در اولین دوره برگزاری 
آن این همایش به صورت بین المللی برگزار 
شــد و پس از آن این همایش هر ســال 

به صورت ملی برگزار شده است.
نهمین همایش ملی سیره علوی نیز قرار 
اســت با محوریت شعار ســال »اقتصاد 
مقاومتی؛ تولید و اشتغال« طی زمستان 
امسال به میزبانی جهاددانشگاهی لرستان و همکاری دانشگاه های لرستان 
در خرم آباد برگزار شود و این دومین سال است که واحد لرستان میزبان 

برگزاری این جشنواره ملی شده است.

نشست سه جانبه با مجموعه 
رادیو تلوزیونی »به ســیما« و 
سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اســالمی به میزبانــی مرکز 
جهاددانشگاهی  گردشگری 

برگزار شد .

به گــزارش روابــط عمومی مرکز 
گردشــگری علمــی - فرهنگــی 
دانشجویان ایران، نشستي با حضور 

رایزن فرهنگی ارمنستان و کارشناسان آسیای مرکزی و قفقاز در سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی و مدیران مجموعه رادیو و تلويزیون به سیما 
و برخی از مراکز و واحدهای جهاددانشــگاهی از جمله سازمان اشتغال 
و همیاری جهاددانشــگاهی، سازمان انتشارات، ســازمان دانشجویان و 
مرکز امام و انقالب اسالمی به میزبانی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی 
دانشجویان ایران به منظور بررسی فعالیت های مشترک و گسترش امور 

فرهنگی و علمی دانشجویان تشکیل شد.
در ابتدای این نشست رحیم یعقوب زاده رییس مرکز گردشگری علمی-
فرهنگی دانشجویان ایران به معرفی اجمالی مرکز و برخی فعالیت های آن از 
جمله برگزاری یازده دوره همایش ملی خلیج فارس، دوازده دوره اردوهای 
طرح ملی »ایران، مرز پرگهر« ویژه دانشگاهیان و صاحبان استعداد برتر 
بنیاد ملی نخبگان، طرح بین المللی ایران جهانی و جهان ایرانی، انتشار کتب 
تخصصی در زمینه گردشگری و فصلنامه های علمی - ترویجی و طرح های 
متعدد دیگــر و ... پرداخت و در ادامه آمادگی مرکز گردشــگری را برای 
حضور در برنامه های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مشترک دانشجویی در 

کشورهای همسایه از جمله ارمنستان، گرجستان و ... اعالم کرد.

وی افزود: ایــن مرکــز همچنین 
در نظــر دارد ســالیانه اردوهای 
علمی -فرهنگی متعددی را ویژه 
دانشــجویان ایرانی و خارجی در 
قالب طــرح بین المللــی »ایران 
جهانی و جهان ایرانی« به منظور 
تبادل اطالعات علمی و فرهنگی 
و همچنین آشنایی با جاذبه های 
گردشــگری ایران و کشــورهای 

مقصد برگزار نماید.
در ادامه هاشمی تروجنی ريیس مرکز امام و انقالب اسالمی، تقوی ريیس 
سازمان انتشارات جهاددانشــگاهی، کاظمی ريیس سازمان دانشجویان و 
دکتر بختیاری معاون سازمان اشتغال و همیاری جهاددانشگاهی به معرفی 
اجمالی فعالیت های خود پرداختند و زمینه های همکاری مشترک با شرکت 
»به سیما« و سازمان فرهنگ و ارتباطات را عنوان کردند که از جمله می توان 
به امکان برگزاری برنامه و اردوهای علمی-فرهنگی، برگزاری نمایشــگاه 
کارآفرینی اسالمی، انتشار کتب تخصصی، برگزاری رویدادهای کارآفرینی و 
استارت آپ ویکندهای علمی، برپایی مناظرات دانشجویی مشترک، برپایی 

نمایشگاه نشر آثار و اندیشه های امام خمینی )ره( و ... اشاره نمود.
همچنين دکتر محقق مشــاور فرهنگی ســازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی، سازمان جهاددانشگاهی و مجموعه های وابسته به آن را به عنوان 
يک جامعه دانشگاهی با ظرفیت علمی بســیار باال معرفی کرد و افزود: از 
طریق این ظرفیت غنی و خصوصا وجود مرکز گردشگری علمی-فرهنگی 
دانشــجویان ایران با همکاری برخــی از ارگان ها و ســازمان ها همچون 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می توان موجب رونق 

گردشگری به ویژه در میان دانشگاهیان در کشور  شد.

نشست سه جانبه با مجموعه رادیو تلویزیونی
 »به سیما« و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

جهاددانشگاهی لرستان؛ میزبان نهمین دوره همایش ملی سیره علوی 

به میزبانی مرکز گردشگری جهاددانشگاهی برگزار شد؛
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دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در 
نشست »هم اندیشی تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران«، 
عنوان کرد: آيین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان 
درصدد شکل گیری گفتمانی در جامعه است که در آن محور، 

انسان و کرامت انسان است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایکنا، نشســت 
»هم اندیشی تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران« چهارم مهرماه با 
حضور دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و جمعی از 
برگزیدگان این آيین در دوره قبل در محل سازمان قرآنی دانشگاهیان 

کشور برگزار شد.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در این نشست با اشاره به این مسأله 
که زندگی احساســی جامعه ما لطمه دیده اســت، برای اثبات این 
موضوع اظهار کرد: کافی است به پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها 
نگاهی بیاندازید، نتایج  نشــان می دهد میان واقعیت های جامعه و 
احساس جامعه ما چالش هایی ایجاد شــده، مخصوصا در بحث های 
نوع دوســتی و اهتمام به کارگشــایی بی منت نســبت به دیگران، 
همچنین احساس حمایت از طرف خانواده، دانشگاه و  قانون، مواردی 
اســت که به این موضوعات اشــراف دارند و تبدیل به یک دغدغه و 

چالش شده است.

وی ادامه داد: اتفاقات فضاهای اقتصادی، سیاسی و حتی دینی 
کشور این موضوع را تشــدید می کند و آوار آن در حوزه های فرهنگی 
و باور مردم می نشــیند. حرکت هایی مانند آيین اعطای تندیس ملی 
فداکاری دانشــجویان ایران، به مثابه یک لنگرگاه، احیای سرمایه و 
هم افزایی برای ترمیم احساس افراد آسیب دیده جامعه است و موجب 
تقویت حس کارگشایی، نوع دوســتی است و حامل این پیام مي باشد 
که همچنان این  ها در جامعه ما زنده است و می توانیم مصادیق بارز و 
پرفروغ آن را در جامعه ببینیم، با این رویداد می توانیم بگوییم در فضای 
دانشگاهی و دانشجویی کشور همچنان این روحیه زنده است، اگر چه 

در مواردی حرکت گسترده نیست.
معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی با انتقاد از رسانه ها جهت کم کاری 
در معرفی این رویداد و نیز گفت وگــو با هر یک از برگزیدگان، تصریح 
کرد: این برگزیدگان می توانند نهادسازی کنند و باید حمایت تعریف 
شده ای از این ها شود. خود این افراد عالقه مند هستند تسهیالت ویژه ای 

متوجه مصادیق فعالیت هایشان و نه شخص خودشان گردد.
دکتر پورعلی افزود: باید با اتکا به برگزیدگان، کتابی جهت ترویج این 
فرهنگ تهیه شود و در مراسم اختتامیه در اختیار مخاطبان قرار گیرد، 
بعضی مواقع درج داستان زندگی این افراد در قالب های مختلف و نشر 
آن در فضای مجازی می تواند موثر باشد و بتوانیم نفوذ این رویداد در 

سطح ملی را تقویت کنیم.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی اظهار کرد:

» تندیس ملی فداکاری دانشجویان«
 در صدد ترویج گفتمانی با محوریت کرامت انسان
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خالــدي  کاظمــي  مهــدي 
ريیس ســازمان دانشــجویان 
جهاددانشگاهی اظهار کرد: ایجاد 
باشــگاه مناظره کنندگان جوان 
در استان ها می تواند نقش بسیار 
خوبی در ترویج گفت وگو و داشته 

باشد.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی بــه نقل از ایســنا، مهدی 
کاظمی خالدی در اختتامیه مســابقات مناظرات دانشجویی در دانشگاه 
مازندران اظهار کرد: مناظره از نظــر قرآن یعنی نظاره کردن عمیق برای 

فهم دقیق حرف های یکدیگر است.
وی با اشاره به اینکه شنیدن گامی مهم در ابتدای مناظره است، خاطرنشان 

کرد: در مسابقات مناظرات فقط باید 
تمرین کردن مدنظر باشد تا فرصتی 

برای یادگیری شنیدن باشد.
رییس ســازمان دانشــجویان جهاد 
دانشگاهی تصریح کرد: این مسابقات 
کمک می کند تا فن بیان، آستانه تحمل 
و قدرت استدالل دانشجویان تقویت 

شود.
کاظمی خالدی گفت: در سال های 89 
تا 91 بحث مناظره دانشجویی به صورت مطالعه ای و محدود برگزار شد 

تا اینکه در سال 94 در 11 استان با حضور 140 تیم برگزار گرديد.
وی با تاکید بر این که ایجاد باشــگاه مناظره کنندگان جوان در استان ها 
می تواند نقش بسیار خوبی در ترویج گفت وگو و داشته باشد، خاطرنشان 

کرد: در سال جاری بیش از 500 مسابقه استانی برگزار شد.

ریيس جهاددانشــگاهي 
چهارمحــال و بختياري 
از انجــام و اجــراي 12 
طرح نظرســنجي ملي و 
استاني توسط شعبه مرکز 
دانشجويان  افکارسنجي 
ايران )ايسپا( در اين استان 

خبر داد.

به گــزارش روابــط عمومي 
جهاددانشــگاهي چهارمحال و بختياري، وحيد خليلــي اظهار کرد: 
مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران )ايســپا( يکي از مراکز وابسته به 
جهاددانشگاهي است که در راستاي توسعه ی علمي و تحقيقاتي کشور 
و با هدف رفع نياز سازمان ها و نهادهاي تصميم گير، ضرورت توجه به 
افکار عمومي و لزوم بهره گيري از مشارکت و ديدگاه هاي شهروندان در 

بهبود و توسعه امور کشور در عرصه هاي مختلف تاسيس شد.
وي با بيان اين که مرکز افکارسنجي دانشــجويان ايران )ايسپا( يکي 
از ظرفيت هاي قابل توجه جهاددانشــگاهي اســت، تصريح کرد: اين 
مرکز به کمک استادان دانشگاهي، پژوهشــگران زبده و کادر مجرب 
و چابک مي تواند در اجراي طرح  هاي نظرسنجي بازوي توانمند براي 

دستگاه هاي اجرايي استان باشد.
ریيس جهاددانشگاهي استان اظهار کرد: اين مرکز تاکنون طرح هاي 

و  افکارســنجي  مختلــف 
تحقيقاتــي را در حوزه هــاي 
مختلــف دينــي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادي و سياسي 

اجرا کرده است.
خليلــي اصــول بنياديــن و 
اساسي ايســپا را در طراحي و 
اجراي فعاليت هاي پژوهشي 
و نظرســنجي، تاکيــد بر به 
کارگيري معيارهــاي دقيق 
علمي و فنــي، رعايت و حفظ موضــع بي طرفي در قبال مســایل و 
موضوعات مورد بررسي، استفاده از پشتوانه اعتماد مسووالن و مردم 
به نهاد ارزشي جهاددانشگاهي و اســتفاده از نيروهاي جوان و مستعد 
دانشــگاهي و تکيه بر خالقيت هاي جهادگرانه آنــان در فعاليت هاي 

تحقيقاتي عنوان کرد.
وي ياد آور شد: در يک سال گذشته تعداد 12 طرح نظرسنجي ملي و 

استاني توسط مرکز افکارسنجي استان انجام شده است.
ریيس جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري خاطرنشان کرد: طرح هاي 
نظرسنجي انجام شده با موضوعات مختلف از قبيل مسایل روز جامعه، 
ميزان رضايت مشترکان شرکت گاز استان در سه بخش صنعتي، تجاري 
و خانگي، ميزان رضايت مندي مردم ازســازمان ها و بانک ها، انتخابات 

رياست جمهوري و مسايل فرهنگي و مذهبي بوده است.

اجراي 12 طرح نظرسنجي 
توسط مرکز افکارسنجي جهاددانشگاهي چهارمحال و بختیاري

تشکیل باشگاه مناظره کنندگان جوان در استان ها

ريیس سازمان دانشجويان جهاددانشگاهی بیان کرد:
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نوزدهمین نشســت علمــی- تخصصی از دومیــن مرحله 
سلسله نشست های چشــم انداز صنعت گردشگری در ایران با 
موضوع »وضعیت گردشگری دانشــجویی در فرهنگ و نظام 
دانشگاهی ایران« 26 شهریور ماه توسط مرکز گردشگری علمی- 

فرهنگی دانشجویان ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان 
وابسته به جهاددانشــگاهی، یعقوب زاده دبیر طرح در ابتدای نشست با 
ارايه گزارش مختصری از فعالیت های مرکز از ابتدا تاکنون گفت: این مرکز 
ساالنه 300 اردوی علمی - فرهنگی را توسط واحدهای جهاددانشگاهی 
در سراسر کشــور برگزار می کند؛ همچنین از دیگر برنامه های این مرکز 
برگزاری یازده دوره همایش ملی خلیج فارس، تدوین کتب، فصلنامه ها 

و ... می باشد.
وی همچنین از برگزاری سلسله نشست های علمی - تخصصی با تمرکز بر 
مسايل مربوط به گردشگري و ارايه راهبردهاي مشخص در اين خصوص 
از مهر ســال 94 خبر داد و افزود: تاکنون 18 نشســت از اين مجموعه 
نشست ها در دو مرحله برگزار شده است و نوزدهمین نشست با»موضوع 
وضعیت گردشگری دانشجویی در فرهنگ و نظام دانشگاهی ایران« در 

حال برگزاری است.
یعقوب زاده هدف از برگزاری این نشست ها را جریان سازی و ایجاد دغدغه 
و انگیزه سفر از لحاظ علمی در میان دانشجویان دانست و افزود: در پایان 
هر سال مجموعه سخنرانی ها در قالب کتاب منتشر و در اختیار عالقمندان 

قرار خواهد گرفت.
در ادامه دکتــر فضل اهلل ایرجی کجوری مدیــرکل فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به بیــان دیدگاه های خود پرداخت و با 
اشاره به اهداف گردشگری در جهان اسالم گفت: در دنیای اسالم مراکز 
علمی متعددی وجود داشته است و دانشمندان علمی برای آگاهی از علوم 

مختلف به آن شهرها سفر می کردند.
وی در ادامه به فواید ســفرهای دانشجویی اشــاره کرد و گفت: یکی از 
بیادماندنی ترین خاطرات دوران دانشــجویی، ســفرهای دانشجویی 
است. این سفرها در شکل گیری شــخصیت فرد موثر بوده و برای مدت 
قابل توجهی به او آرامش می دهد. اردوهای دانشجویی از هر جشنواره ای 
موثرتر است و در فعالیت های فرهنگی جزء یکی از شاخص ترین اقدامات 

به شمار می رود.
در ادامه برخی از شرکت کنندگان در نشست نظرات و پیشنهادات خود 
را مطرح کردند که برخی از آنها عبارتند از: درخواست حمایت حداکثری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اردوهای دانشجویی، بروزرسانی آیین 
نامه اردوها در رابطه با تسهیل روند ثبت نام و راه اندازی ثبت نام اینترنتی 
از افراد، فرهنگ سازی اردوهای دانشجویی و رعایت ضوابط در اردوهای 
مختلط، ایجاد مثلث اردوها ویژه استاد، دانشجو و کارمند، سود رساندن 

سفرهای دانشجویی به مردم بومی در مقاصد سفر و ....
دکتر ایرجی با استقبال از نظرات و پیشــنهادات فعاالن گردشگری در 
نشست، حمایت معنوی و مادی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری از دانشگاه ها و واحدهای جهاددانشگاهی را با ایجاد 
مشوق های سفرهای ایرانگردی و طبیعت گردی برای دانشجوها، تبلیغات 
گسترده در سطح دانشــگاه ها و هماهنگی برای اسکان رایگان در برخی 
اقامتگاه ها و اردوگاه های دانشجویی در استان های مختلف به منظور سبک 

تر شدن هزینه های سفر دانشجویان، اعالم نمود.
گفتني است، سلســله نشست های چشــم انداز صنعت گردشگري در 
كشور با تالش مركز گردشــگري علمي - فرهنگي دانشجويان ايران و 
ساير دستگاه ها با تمرکز بر مسايل مربوط به گردشگري به ویژه در میان 
دانشگاهیان و ارايه راهبردهاي مشخص در اين خصوص از مهر سال 94 
شروع شده و تاکنون 19 نشست از اين مجموعه نشست ها در دو مرحله 

برگزار شده است.

نوزدهمین نشست علمی-تخصصی » وضعیت گردشگری دانشجویی 
در فرهنگ و نظام دانشگاهی ایران« برگزار شد
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جشنواره منطقه ای شعر ابن حسام 27 شهريور ماه با حضور 
مسووالن استانی و کشوری در بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، جشنواره 
منطقه ای شعر ابن حسام، 27 شــهریورماه با حضور دکتر مهرجردی، 
مدیرکل راهبری و امور فرهنگی جهاددانشگاهی، دکتر یاسمی شاعر 
معاصر، دکتر تاجری رییس جهاددانشــگاهی سیستان و بلوچستان، 
آیت اهلل عبادی نماینده ولی فقیه در استان و مدیران استانی و روسای 

دانشگاه های استان در بیرجند برگزار شد.

معرفی مفاخــر خراســان جنوبی بر غنای 
فرهنگی و علمی استان می افزاید

جالل الدین صادقی رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: اگر 
مفاخر استان به درستی معرفی شوند، استعدادهای نهفته شکوفا و بر 

غنای فرهنگی و علمی افزوده می شود.
وی اظهار کرد: به گفته یکی از بزرگان می توان اعتقادات و باورهای شاعر 
را از اشعارش استخراج کرد ولی این کار در مورد نوشته های یک نویسنده 

امکان پذیر نبوده و یا دشوار است.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی ادامه داد: از اشعار ابن حسام یا 
فردوسی ثانی برداشت می شود که یک مسلمان شیعی ناب کسی است 
که در صرف و نحو، معانی و بیان، نجوم، تاریخ و تفسیر و حدیث تبحر 

فوق العاده داشته نه تنها شاعری ملی بلکه جهانی شود.
صادقي با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات خود 
کیفیت و کمیت و غنای اشعار را در مورد تاکید قرار داده اند، یادآور شد: 
توجه به این موضع باعث شــده تا امروز شاهد برگزاری این جشنواره و 

منتج به این نتیجه باشیم. 

ارسال 935 اثر به جشنواره شعر ابن حسام
در ادامه معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی گفت: در 
نتیجه اطالع رسانی ها 935 اثر از 165 شاعر از سراسر کشور به دبیرخانه 

جشنواره ارسال شد که در نوع خودش بی نظیر بود .
مرادی افزود: جشنواره شعر ابن حســام در سال های گذشته در هفت 
دوره به صورت دانشگاهی و استانی توسط جهاددانشگاهی و با همکاری 

دانشگاه های استان به ویژه دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید. 
وی اظهار کرد: جشنواره منطقه ای شعر ابن حسام در مهر 95 از سوی 
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی به عنوان یک درخواست در قالب طرح 
ملیـ  منطقه ای به دفتر مرکزی جهاددانشگاهی پیشنهاد گردید که 
در آبان 95 با منطقه ای بودن طرح از سوی معاونت فرهنگی در ستاد 

مرکزی موافقت گردید.

ابن حسام لفظ، معنا و تمســک به باورهای 
دینی را در کنار هم داشته است

نماینده ولی فقیه در خراســان جنوبی گفت: اگر ســخن از ابن حسام 
می زنیم باید به این نکته توجه کنیم که او لفظ، معنا و تمسک به باورهای 

دینی را در کنار هم داشته است.
وی اظهار کرد: بسیاری از اشعار به لحاظ لفظ در رتبه باالیی قرار دارند 
ولی از محتوا بی بهره اند که اشعار دوران جاهلی از این دست بوده اند ولی 
گاه شعر در لفظ و محتوا مشــکلی ندارد ولی خود شاعر با آن مفاهیم 

بیگانه است.

ادبیات، پیشــگام در بیان وقایع تاریخی ایران 
است

بهروز یاسمی، شاعر برجسته کشــوری و داور جشنواره منطقه ای ابن 

توسط جهاددانشگاهی خراسان جنوبی؛

جشنواره منطقه ای شعر ابن حسام برگزار شد
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حسام گفت: ادبیات، پیشگام در بیان وقایع تاریخی ایران است.
این شاعر برجسته کشــوری با بیان اینکه سلیقه در کار داوری دخالت 

دارد، یادآور شد: داوری چنین جشنواره  ای کار بسیار سختی است.
گفتني است، جشنواره منطقه ای شعر ابن حسام با معرفی نفرات برتر 

به کار خود پایان داد.
در بخش اصلی جشنواره)کالسیک آیینی( علی سلیمانی از تهران رتبه 
نخست، جعفر عباسی از خراسان جنوبی رتبه دوم و دکتر مریم میری از 

سیستان و بلوجستان رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.
همچنین در بخش اصلی جشنواره )کالسیک آزاد( حمید رضا نظری 
از شهرستان طبس، پرستو رضایی از کرمانشاه، فاطمه حسینی فر از 

خراسان جنوبی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند.
در بخش اصلــی جشــنواره )شــعر ســپید( مهــدی مهرانی فر از 
خراسان جنوبی، پروین نخعی نژاد و رزا ردینی از کرمان رتبه های اول 
تا ســوم و در بخش جنبی با موضوع محيط زیست شعبانعلی بازرلو از 
استان گلستان و محمد حسن قلندری از بیرجند رتبه اول و دوم را به 

دست آوردند.
در بخش ویژه نیز محمد اسماعیلی به عنوان برگزیده شناخته شد.

رونمایی از کتاب صهبای نرگس و برگزاری عصر شــعر ابن حســام 
در شهرستان خوسف از دیگر برنامه های جشــنواره منطقه ای ابن 

حسام بود. 

راضیــه آذرنیــا مدیــر 
افکارســنجی  مرکــز 
دانشجویان ایران خراسان 
رضوی از انجــام 25 طرح 
نظرسنجی توسط این مرکز 
در شــش ماهه اول امسال 

خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 
راضیه آذرنیا با بیان این مطلب 

افزود: انجام هشت طرح نظرســنجی از انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد با حجم 

نمونه 6800 نفر از جمله این طرح ها در طی این مدت بوده است.
به گفته وی، پیش بینی نسبتا دقیق نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
در مشهد از سوي مرکز افکار سنجی جهاددانشگاهی خراسان رضوی 
و همچنین پیش بینی دقیق مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست 
جمهوری همگي حاصل یک نظرسنجی حرفه ای، استفاده از نیروهای 
مجرب و کارآزموده، بی طرفی و عدم وابستگی سیاسی این مرکز به حزب 

و یا جریان خاصی می باشد.
آذرنيا به بررسی میزان رضایتمندی از خدمات و برنامه های ارایه شده در 
طرح اطعام روزه  داران در ماه رمضان با حجم نمونه 1100 نفر در مناطق 
حاشیه شهر مشهد اشاره و تصریح کرد: بررسی میزان رضایت مندی از 
خدمات و برنامه های ارايه شده در طرح اطعام روزه داران در ماه رمضان با 
همین حجم در حرم مطهر نیز از دیگر طرح های ایسپاي خراسان رضوی 

در شش ماهه اول سال بوده است.

مدیــر مرکــز افکار ســنجی 
جهاددانشگاهی، ارزیابی اثرات 
اقتصادی، زیســت محیطی و 
اجتماعی - فرهنگی پاالیشگاه 
گاز شهید هاشمی نژاد با حجم 
نمونــه 800 نفــر و ارزیابــی 
شــرکت کنندگان نمایشــگاه 
کتاب این شرکت با حجم نمونه 
300 نفر از دیگر طرح های ایسپا 

در طی این مدت بوده است.
آذرنیا ارزیابی شرکت کنندگان 
از بازدیدکنندگان و غرفه داران دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
قرآن و عترت مشهد با حجم نمونه 600 نفر را از دیگر طرح این مرکز در 

شش ماهه اول امسال برشمرد.
مدیر مرکز افکارســنجی جهاددانشــگاهی خراســان رضوی به عقد 
تفاهم نامه  این مرکز با نمایشگاه بین المللی مشهد در خصوص نظرسنجی 
از برگزاری نمایشگاه ها اشاره و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون 
از 10 نمایشــگاه برگزار شــده در این مکان با حجم نمونه 4 هزار نفر 

نظرسنجی انجام شده است.
وی بررســی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشــگاه ها در استان 
خراسان رضوی به سفارش کارگروه اشتغال استانداری با حجم نمونه 
1580 نفر را از دیگر طرح های این مرکز در شش ماهه اول سال ذکر کرد.
آذرنيا رایزنی با دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در خصوص بررسی 
سواد سالمت و امور بانوان استانداری در خصوص شناسایی مشکالت 
و چالش های زنان در مناطق حاشــیه ای مشــهد را از دیگر طرح های 

احتمالی این مرکز در سال جاری برشمرد.

مدير مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد:

 انجام 25 طرح نظرسنجی توسط این مرکز  
در شش ماهه اول سال 
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نشست شورای سیاست گذاری 
یازدهمین همایش ملی و دومین 
جشــنواره »فرهنگ و مدیریت 
جهادی«، دوم مهرمــاه در دفتر 
مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی جهاد 
دانشگاهی، نشســت شورای سیاست 

گذاری یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره »فرهنگ و مدیریت 
جهادی«، دوم مهرماه با حضور حجت االسالم والمسلمین عالمی نماینده 

ولی فقیــه در وزارت جهاد کشــاورزی، دکتر حمیدرضــا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی، دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، علی 
اصغر هدایتی مديركل دفتر مطالعات فرهنگي جهاددانشگاهی و اعضای 
شورای سیاست گذاری همایش در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر فلسفی عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین 
همایش ملی و دومین جشــنواره »فرهنگ و مدیریت جهادی« به ارایه 
گزارشــی از روند اجرای این همایــش پرداخت و در ادامــه دکتر طیبی 
توانمندي های جهاددانشــگاهی را تشــریح کرد و گفت: تشکیل جهاد 
سازندگی در کشور این ایده را ایجاد کرد که تا به دنبال تشکیل مجموعه ای 
به نام جهاد علمی باشیم و کم کم ایده ی تشکیل جهاددانشگاهی جدا از 
برخی مسایل سیاسی باعث شد تا این مجموعه شکل بگیرد و اثبات کند که 

کشور توان تولید علم و فناوری را دارد.
وی افــزود: جهاددانشــگاهی پس از 
تشــکیل توســعه فرهنگی به عنوان 
زیرســاخت اصلی توســعه کشور و 
توســعه علمی، فنــاوری و آموزش 
تخصصی را در دســتور کار خود قرار 
داد و امروز خوشحال هستیم بگوییم 
الگوسازی های موفقی در این زمینه ها 

انجام شده است.
رییس جهاددانشــگاهی با تأکید بر این که کشور مشکلی برای حرکت 
در مرز علم نــدارد، تصریح کرد: در حــال حاضر توان تولیــد فناوری و 
تجاری سازی آن را داریم. در جهاددانشگاهی اثبات کردیم با طرز تفکرهای 

مختلف هم می توان در کنار هم کار کرد؛ چون هدف کار است.
دکتر  طیبی با اشاره به این که اگر نتوانیم در کشور الگوی نسبتا موفقی از 
اداره ي جامعه ارایه کنیم خطرناک است، اظهار کرد: می توان بحث مصالح 
ملی و لزوم رسیدن به تعامل ملی با جناح های سیاسی را در این همایش 

در دستور کار قرار داد.
در ادامه نیز اعضا به بحث و گفت و گو در رابطه با نحوه برگزاری همایش و 

جشنواره پرداختند.
گفتنی اســت، یازدهمین همایش ملی و دومین جشــنواره »فرهنگ و 

مدیریت جهادی« 22 و 23 آذرماه سال جاری برگزار می شود. 

رحیم یعقــوب زاده رییــس مرکز 
گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان 
 ایران وابسته به جهاددانشگاهی گفت: 
با توجــه به انتخاب تبریــز به عنوان 
پایتخت گردشــگری اسالمی در سال 
2018، آمادگی خود را برای اجرای 40 
اردوی تخصصی گردشــگری ویژه ی 
دانشگاهیان، نخبگان و متخصصان به 

مقصد تبریز و آذربایجان شرقی اعالم می کنیم .

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، رحیم یعقوب زاده 
با اشاره به فعالیت های انجام شده در خصوص برگزاری هرچه بهتر رویداد 
تبریز 2018، گفت: این گونه رویدادها فرصت های ارزشمندی برای معرفی 
زیبایی های ایران محسوب می شود و با وجود برخی کاستی ها، آذربایجان 

شرقی تاکنون عملکرد خوبی را داشته است.
رییس مرکز گردشگری علمی - فرهنگی جهاددانشــگاهی با تاکید بر 

اهمیت اســتفاده از تجربه کشورهای 
دیگر، افزود: توجه بــه فرهنگ، زبان، 
ادب و شعر، آثار فرهنگی و آداب و رسوم 
جامعه ی مقصد بســیار مهم است و 
تبریز می تواند به مناسبت این رویداد، 
جشن هایی متناسب با فرهنگ ایرانی - 
اسالمی برای جذب گردشگران، برگزار 

کند.
وی ادامه داد: معرفی این استان در رسانه های جهانی و شبکه های معروف، 
تهیه بروشورهای چند زبانه، توجه به زیباسازی شهر از قبیل دکور شهری، 
استفاده از مجسمه های فرهیختگان با توضیحات چند زبانه و نیز نورپردازی 

نقش موثری دارد.
یعقوب زاده با اشاره به سایت هفت زبانه ی مرکز گردشگری جهاددانشگاهی، 
گفت: حتی می توان با همکاری و مشــارکت از سوی متولیان گردشگری 
آذربایجان شرقی، مطالب مرتبط با گردشگری استان را در سایت مرکز قرار 

داد و بروشور و کتابچه های گردشگری چند زبانه تهیه کرد.

آمادگی برای اجرای 40 اردوی تخصصی گردشگری در تبریز

نشست شورای سیاست گذاری
 یازدهمین همایش ملی»فرهنگ و مدیریت جهادی« برگزار شد 

به میزبانی جهاددانشگاهی؛

ريیس مرکز گردشگری جهاددانشگاهی خبر داد: 
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در جلسه ای با حضور رییس و معاونان 
جهاددانشگاهی و صدا  و سیمای مرکز 
قم زمینه های همکاری این دو نهاد ششم 

مهر ماه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی 
استان قم، در ابتدای این جلسه رییس واحد 
با اشاره به برگزاری جشنواره »کاالی ایرانی 
گامی بسوی بالندگی« بعد از تصویب طرح 
جهاد در شورای فرهنگ عمومی استان، گفت: 
بخش های عمومی جشنواره شامل راه اندازی 
سایت جشنواره، طراحی و اجرای مسابقات، 
جوایز و ... بخش های مختلف جشــنواره در 

حال اجرا است.
دکتر حیدری ادامه داد: بخش دیگر جشــنواره نمایشــگاه جشنواره با 
بخش های متنوع و متعدد است که فعالیتی فرابخشی و مستلزم همکاری 

سازمان ها و ارگان های همکار می باشد.
وی افزود: بر همین اساس با توجه به رســالت برزگی که صداوسیما در 
راستای آگاهی بخشــی به آحاد جامعه دارد و نظر به اینکه جشنواره ی 
»کاالی ایرانی گامی بسوی بالندگی« در راســتای منویات مقام معظم 
رهبری در خصوص فرهنگ سازی استفاده از محصوالت ساخت داخل 
است، کمک و همکاری رسانه ملی در معرفی و پوشش خبری این اتفاق 

بسیار راهگشا خواهد بود.
دکتر حیدری با اشاره به زمان برپایی نمایشگاه از 30 آبان تا 3 آذر، اظهار 
کرد: معتقدیم اگر ذائقه مردم عوض شــود و مردم به محصوالت ایرانی 
اعتماد و به محصوالت ایرانی رغبت پیدا کننــد، بخش زیادی از معضل 

بیکاری در کشور رفع خواهد شد.
وی در ادامه به فعالیت های جهاددانشــگاهی اشــاره داشــت و گفت: 
جهاددانشگاهی رقیب کسی نبوده و نیست، جهاد تنها کارهای بر زمین 
مانده را عهده دار می شود و همواره نشان داده است که می تواند موفق عمل 
کند؛ شاید انجام بسیاری از کارهایی که از ابتدای انقالب تاکنون به دست 

جهاد صورت گرفته است اگر نمی شد، امروز هم محال به نظر می رسید.
رییس جهاددانشگاهی قم در پایان گزارشی از فعالیت های فرهنگی جهاد 
در دانشگاه های استان، دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت فعال 
در استان و فعالیت های حوزه پژوهش این واحد ارایه داد و تصریح کرد: با 
توجه به پتانسیل باالی موجود در جهاددانشگاهی قم، صداوسیما با توجه 
به پشتوانه اقبال و اعتماد مردم، می تواند کمک شایانی در خدمت رسانی 

هرچه بهتر جهاد داشته باشد.

نقش اعظم در حمایت از کاالی ایرانی با مردم است
در ادامه حجت االسالم والمسلمین لطفی نیاسر اظهار کرد: صداوسیما 
ســابقه زیادی در حوزه همکاری با جهاددانشــگاهی دارد و جزء اولین 

مجموعه های دولتی محسوب می شود 
که همکاری را با جهاد آغاز کرد.

مدیرکل صداوســیمای قم در خصوص 
جشــنواره »کاالی ایرانی گامی به سوی 
بالندگی« گفت: پاشــنه آشیل صنعت، 
تبلیغ و برندینگ می باشد که متاسفانه 
در ایران مغفول مانده است، این جشنواره 
می تواند نقش بسزایی در فرهنگ سازی 

تبلیغات میان صنایع ایفا کند.
وی افــزود: در بحــث حمایــت از 
کاالی ایرانی، نقش اعظم با مردم و خرید 
کاالی ایرانی توسط مردم است؛ لذا مهم 
است که در جشــنواره های این چنینی 

مشارکت دادن مردم به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل صداوســیمای قم با تاکید بر اینکه برای امتداد و اثر جشنواره 
برنامه ریزی شود، گفت: صنعت قم از صنایع مظلوم کشور است و جا دارد 
در این جشنواره و نمایشگاه بخشی به وضعیت منابع مالی صنعت در قم، 

پشتیبانی بانک ها، قوانین مالیاتی و ... نیز اختصاص داده شود.
حجت االسالم لطفی نیاســر در ادامه به فعالیت های مرکز ناباروری قم 
اشاره داشت و گفت: فعالیت های این مرکز بسیار امیدوار کننده است و این 
خودباوری که در مجموعه پزشــکی و دانشمندان ما وجود دارد به مردم 

منتقل می شود.
مدیرکل صداوسیمای قم تصریح کرد: در بخش های مختلف فعالیت جهاد 

قم، زمینه همکاری وجود دارد.

مرکز ناباروری قم جزء10 مرکز برتر کشور
در ادامه معاون پژوهشی جهاددانشگاهی قم با اشاره به تاکیدات مقام معظم 
رهبری در مقوله افزایش جمعیت، فعالیت های مرکز درمان ناباروری قم را 
بیان و عنوان کرد: مرکز درمان ناباروری قم جزء 10 مرکز برتر کشور است 

و جا دارد از این پتانسیل در راستای مسأله افزایش جمعیت استفاده شود.
طباطبایی با اشــاره به وجود 3 میلیون زوج نابارور در کشــور که در پی 
فرزندآوری هستند، گفت: متاسفانه در صدا و سیما سهم کافی برای این 

قشر در نظر گرفته نشده است.
وي تاکید کرد: تمام متخصصان مرکز درمان ناباروری قم آمادگی دارند 
که در حوزه بحث ازدیاد جمعیت به هر شکل و در قالب های برنامه سازی 

مختلف با صدا و سیما همکاری داشته باشند.
معاون پژوهشي جهاددانشــگاهي گفت: هیچ نوع ناباروری قابل درمان 
نیست که در مرکز قم امکان آن وجود نداشته باشد، لذا امروز نیاز به خروج 

از کشور برای درمان در این حوزه کامال مرتفع شده است.
در ادامه این جلسه ضمن اعالم آمادگی صداوسیما جهت پوشش خبری 
و تبلیغی نمایشگاه»کاالی ایرانی گامی بسوی بالندگی« سایر زمینه های 

همکاری در حوزه های آموزشی نیز بررسی و توافقات اولیه انجام شد.

بررسی زمینه های همکاری مشترک در جلسه روسای 
جهاددانشگاهی قم و صدا و سیمای استان
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انجام 17 طرح نظرسنجی توسط جهاددانشگاهي سیستان و بلوچستان 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، سرپرست معاونت فرهنگی اين واحد گفت: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 
)ایسپا(، یکی از مراکز وابسته به جهاددانشگاهی است و این مرکز در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور، رفع نیازهای سازمان ها و نهادهای 
تصمیم گیر، ضرورت توجه به افکارعمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاه های شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های 

مختلف تاسیس شد.
وی اظهارکرد: طی بازه زمانی یکساله تعداد 17 طرح نظرسنجی توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( در سیستان و بلوچستان 

انجام شده است.
محمود محمدقاسمي خاطرنشان کرد: طرح های نظرسنجی انجام شده با موضوعات مختلف از قبیل مسایل روز جامعه، میزان رضایت مندی 
مردم از مجلس، میزان رضایت مندی مردم از دولت، میزان رضایت مندی مردم از ســازمان ها و بانک ها، انتخابات ریاست جمهوری و مسایل 

فرهنگی و مذهبی  بوده است.

توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی؛ 
نشست تخصصی »نقش استاد، دانشجو و ناشر در توسعه علمی دانشگاه ها« برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، چهارمین نشست از سلسله نشست های فصل سخن با عنوان نقش استاد، دانشجو و 
ناشر در توسعه علمی دانشگاه ها 27 شهریور ماه در خبرگزاری ایسنا برگزار شد. 

در ابتدای این نشست سید مهدی صادقی نژاد پژوهشگر و عضو کمیسیون آموزش، پژوهش و توسعه انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی به بیان 
معضالت صنعت نشر پرداخت و یکی از معضالت صنعت نشر را عدم رعایت قانون کپی رایت و معضل دیگر را کاهش مطالعه و هزینه باالی چاپ 

و تهیه کتاب دانست.
 Ebook در ادامه سید عباس حسینی نیک مدیر مسوول انتشارات مجد و بازرس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران گفت: فعاالن در عرصه

به دو دسته تقسیم می شوند. گروهی با نیت خیر به این چنین فعالیت ها پرداخته و گروهی دیگر با هدف سودجویی پا به این عرصه می گذارند.
در ادامه مسعود پایدار مدیر مسوول انتشارات کتاب دانشــگاهی و عضو هیأت مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران به آسیب شناسی 
صنعت چاپ پرداخت و با ابراز نگرانی از کاهش شمارگان گفت: علت این کاهش عوامل درونی مانند نبود پژوهش، برنامه و آینده نگری و عوامل 
بیرونی مانند محدود شدن نشر به مرزهای کشور، کپی غیر مجاز، کاهش دانشجویان در حال تحصیل، تمایل اساتید و دانشجویان به جزوات است.
عادل تقوی رییس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی نیز در پایان این نشست راه برون رفت از وضع موجود نشر دانشگاهی را شکستن انحصار 

موجود برخی از ناشران دولتی و حمایت از دانشجویان و تولید کتاب های با کیفیت بیان کرد.

برگزاری بیش از 20 فعالیت فرهنگی توسط جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، سرپرست معاونت فرهنگی اين واحد از اجرای بیش از 20 برنامه فرهنگی و هنری 

طی یکسال گذشته در استان خبر داد.
محمود محمدقاسمی افزود: اصلی ترین رسالت جهاددانشگاهی تقویت و توسعه فرهنگی در بین دانشجویان و دانشگاهیان است.

وی اظهار داشت: برگزاری همایش فرهنگی دانشجو و اهدای خون، برگزاری کرسی تالوت قرآن کریم با حضور قاری ممتاز بین المللی، برگزاری 
مسابقات ملی مناظرات دانشجویی، برگزاری مســابقات کتابخوانی با 10 موضوع و برگزاری کارگاه های سبک زندگی اسالمی و قرآنی از جمله 

برنامه های شاخص اجرا شده طی یکسال گذشته توسط این معاونت می باشد.
محمد قاسمی برگزاری جشنواره بزرگ قرآنی »مکارم االخالق« ، برگزاری نشست های تخصصی تالوت و تدبر، برگزاری اردوهای ایران مرز پرگهر، 
برگزاری نشست های تخصصی با موضوع نهج البالغه و برگزاری همایش ملی میعاد محراب را از دیگر برنامه های اجرا شده شاخص توسط معاونت 

فرهنگی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان طی یکسال گذشته برشمرد.

اخبار کوتاه



   85

پیام جهـاد  | شماره164
w w w . a c e c r . a c . i r

فرهنگـــــی

مدیرعامل ایکنا؛ منتخب شورای داوری میثاق اخالق حرفه ای رسانه 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا، حمید صابر فرزام، مدیرعامل »ایکنا« وابسته به جهاددانشگاهی و بیژن مقدم جهانگیری، 
مدیر مسوول سایت »الف« به عنوان منتخبان اصلی شورای داوری میثاق اخالق حرفه ای رسانه مشخص شدند.

دبیرخانه شورای داوری میثاق اخالق حرفه ای در پایان رای گیری که به صورت پیامکی، 65 نفر از واجدان شرایط )88عضو( در انتخابات شرکت کردند 
نتایج شمارش آرا را به این شرح اعالم کرد: بیژن مقدم جهانگیری و حمید صابر فرزام به عنوان منتخبان اصلی به ترتیب با 17 و 15 رای، و منصور مظفری 
با 12 رای و محمدعلی نادعلی زاده و احمد حلت با 8 رای به عنوان منتخبان علی البدل نمایندگان مدیر مسوول در شورای داوری میثاق اخالق حرفه ای 

مشخص شدند.

 نشست تخصصی»کردستان در دفاع 
مقدس« برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی کردســتان، نشست 
تخصصی »کردســتان در دفاع مقدس« به مناسبت هفته دفاع 
مقدس از ســوي معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی کردستان و با 
حضور معاونان فرهنگی دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی استان 

2 مهر ماه برگزار شد.
چیا ســهراب نژاد رییس جهاددانشگاهی اســتان کردستان، در 
اين نشســت به نقش شــهدا و رزمندگان دفاع مقدس در تامین 
امنیت ایران اشاره کرد و گفت: نسل جوان امروز باید با سالح علم 

ادامه دهنده راه شهدا و رزمندگان دفاع مقدس باشند. 
در ادامه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
کردستان گفت: هشت ســال دفاع مقدس گنجینه ای است که 
همه به ویژه نسل جوان باید از آن اســتفاده کنیم و این گنجینه 
نه تنها ایران را به دنیا معرفی کرد بلکه ارثی غنی برای جوانان این 

کشور به جای گذاشت.
وی افزود: کردســتانی ها در این جنگ به امر امــام لبیک گفته و 
وحدت را با خون خود امضا کردند و برای پیروزی اسالم و انقالب 

از جان خود گذشتند.

تاسیس دفتر سازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، 
با توجه به پیگیری های مکرر واحد، دفتر ســازمان دانشــجویان 
جهاددانشگاهی در طبقه سوم ساختمان شماره 2 اداره کل فرهنگی 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز به کار کرد.
دکتر ورســه ای رییس جهاددانشــگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با 
اعالم این خبر گفت: با تغییرات صورت گرفته در معاونت فرهنگی واحد و 
کوشش های محمدپور مدیرفرهنگی واحد و تیم دانشجویی همراه وی و 
همچنین مساعدت مدیرکل فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کانون 
مهر زندگی )ویژه دانشجویان متأهل( آغاز به کار کرد و ریل گذاری های 
جدیدی در حوزه های مختلف فرهنگی به منظور مشارکت دانشجویان 
در فعالیت های فرهنگی جهاد انجام گرفت که سرانجام منجر به تاسیس 

دفتر سازمان دانشجویان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شد.
وی افزود: با توجه به استقبال مسووالن دانشگاه و نیاز سنجی های 
صورت گرفته، معاونت فرهنگی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی 
امیرکبیر در نظر دارد دفتر یکی از خبرگزاری های معتبر کشور را 
به منظور نشر اخبار علمی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر در آینده ی 

نزدیک راه اندازی نماید.

برگزاري نخستین همایش »آشنایي با زبان هاي خارجي ویژه کودکان و نوجوانان« 
در چهارمحال و بختیاري 

به  گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري، اولين 
همايش » آشنايي با زبان هاي خارجي ويژه کودکان و نوجوانان«28 
شهريور ماه، به همت معاونت آموزشي جهاددانشگاهي چهارمحال و 
بختياري در کانون فرهنگي تربيتي شهيد بهشتي شهرکرد برگزار شد.

وحيد خليلي ریيس جهاددانشــگاهي چهارمحال و بختياري در این 
همايش اظهار کرد: اين همايش با محور زبان هاي انگليسي، روسي، 
فرانسوي و آلماني برگزار شد و هدف از برگزاري اين همايش آشنايي 

کودکان و نوجوانان عالقه مند با زبان هاي مختلف خارجي است. 

ریيس جهاددانشگاهي استان از استقبال پرشور کودکان، نوجوانان 
و خانواده هاي آنــان در اين همايش خبر داد و تصريــح کرد: در اين 
همايش بيش از 300 نفــر از کودکان و نوجوانان بــه همراه خانواده 

حضور داشتند .
وي از فعاليت بيش از سه دهه جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري 
در آمــوزش زبان هاي خارجي در اســتان خبر داد و گفــت: يکي از 
دپارتمان هاي ده  گانه آموزش هاي کوتاه  مدت جهاددانشگاهي استان، 

دپارتمان زبان هاي خارجي است .



   86

پیام جهـاد  | شماره164
w w w . a c e c r . a c . i r

فرهنگـــــی

به همت سازمان جهاددانشگاه تهران؛
 پنجمین نشست

»مصرف فرهنگي در دانشگاه« برگزار شد
به گزارش روابط عمومي ســازمان جهاددانشگاهي تهران، به 
همت دفتر نيازسنجي و مطالعات فرهنگي اين سازمان پنجمين 
نشست از سلسله نشست هاي علمي و فرهنگ دانشگاهي 21 
شهريور با حضور رضا صميم عضو علمي پژوهشکده مطالعات 
فرهنگــي و اجتماعي وزارت علــوم، تحقيقــات و فناوري در 

پژوهشکده مطالعات توسعه برگزار شد.
در اين نشســت که با موضوع »مصرف فرهنگي در دانشــگاه: 
بحثي انتقــادي درباره داده هاي موجود« برگزار شــد، صميم 
به نحوه تشــکيل جوامع مدرن و حاکميت مناســبات بازار در 
اين جوامع اشــاره کرد و گفت: پيش از تشکيل جوامع مدرن، 
مناسبات اجتماعي و اقتصادي تفکيک شده بودند و ساختارها 
و چارچوب ها به صورت جدا از هم و جزيره اي عمل مي کردند؛ 
ولي جامعه مدرن جامعه اي است که در آن منطق بازار بر همه 
مناسبات جاري مي شود و در بازار دو کنش مهم توليد و مصرف 

وجود دارد.
وي افزود: زماني که منطق بازار گســترش پيــدا کند، توليد و 
مصرف کاراکتر اصلي همه مناسبات خواهد شد و هر چيزي که 
در داخل چرخه توليد و مصرف قرار گيرد کاال مي شود. تا قبل 
از استقرار منطق مناسبات جديد تنها چيزهايي در اين چرخه 
قرار مي گرفتند که خاصيت رفع نياز داشتند اما در دوره جديد، 
با قرار گرفتن هر امري در اين چرخه آن امر تبديل به کاال مي 
شود. کاالهاي فرهنگي هم چيزي است که در اين چرخه وارد 

مي شود.

نشست مشورتی جهاددانشگاهی 
خوزستان و بنیاد شهید استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، نشست 
مشورتی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و اداره کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان برگزار شد محمدامین صالحی نژاد سرپرست 
معاونت فرهنگی این سازمان در این نشست با اشاره به سابقه فعالیت 
جهاددانشگاهی، گفت: ایســنا و ایکنا به عنوان دو خبرگزاری فعال 
جهاددانشگاهی خوزستان، در عرصه دفاع مقدس و موارد مربوط به 
شهدا و ایثارگران فعالیت های قابل توجهی دارند. همچنین مرکز نوع 
ب دفاع مقدس نیز به زودی در معاونت فرهنگی این سازمان راه اندازی 
می شود و در زمینه مستندسازی و تولید محتوا فعالیت خواهد داشت.

صالحی نژاد ادامه داد: این آمادگی وجود دارد که در موارد مختلف 
و به ویژه در زمینه تولید محتوا، همکاری های خوبی میان معاونت 
فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و بنیاد شهید استان 

شکل گیرد.
دکتر امین عطارزاده معاون آموزشــی ســازمان جهاددانشگاهی 
خوزستان نیز در این نشســت با اشاره به تاکید ســازمان مبنی بر 
ارايه آموزش های اشتغال محور، گفت: بر اســاس تفاهم نامه ای که 
جهاددانشــگاهی با ســازمان های مختلف منعقد کرده است، ارایه 
آموزش های تخصصی منجر به اشتغال، در دستور کار قرار گرفته است.
براســاس این گزارش، عبدالرضا فرجیان، مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران خوزســتان نیز با تاکید بر گردآوری تاریخ شفاهی 
دفاع مقدس از والدین شهدا، گفت: تاریخ شفاهی دفاع مقدس باید 
از والدین شهدا و ایثارگران جمع آوری شود، اما به دلیل اینکه ساالنه 
ما تعداد زیادی از والدین شــهدا را از دست می دهیم. این امر باعث 

می شود بسیاری از منابع و فرصت ها از دست برود.

ایسپا موفق به کسب گواهینامه بین المللي ISO 9001:2015 شد

به گزارش روابط عمومي مركز افكارسنجي دانشجويان وابسته به جهاددانشگاهی، استاندارد ISO 9001:2015، تلفيق نگرش كيفي و تجارب تعداد 
كثيري از كارشناسان خبره در خصوص سيستم مديريت كيفيت، در قالب يك مدل مي باشد. هدف از كسب ايزو، طراحي و نظارت بر استقرار سيستم 
مديريت كيفيت متناسب با فرآيندهاي جاري در مركز افكارسنجي دانشجويان ايران و خدمات ارايه شده توسط اين مركز بر مبناي استاندارد بين 

المللي شده و نيز ايجاد سيستمي مدون، يكپارچه و قابل تعميم به ساير حوزه ها و محصوالت ايسپا مي باشد.
از فوايد استقرار الزامات استانداردISO 9001:2015 مي توان به بررسي مجدد فعاليت ها براساس اهداف سازماني و رفع فعاليت هاي غير ضروري، 
گلوگاه ها، دوباره كاري ها و جلوگيري از هرگونه توقف، تاخير و عدم انطباق در كار، فعاليت مستمر جهت بهبود و ارتقا كيفيت خدمات سازمان منطبق 
بر استاندارها، الزامات، قوانين و دستورالعمل هاي مصوب مرتبط، افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها، گسترش فرهنگ عالقه به كار و مشاركت همه 

ي سطوح كاركنان در سرنوشت سازمان، ايجاد اطمينان و اعتماد درون سازماني به اجراي صحيح فعاليت ها در سطوح مديريتي و كاركنان و افزايش 
انگيزه كاري، ايجاد اطمينان و اعتماد برون سازماني از طرف مشتري و بالبطع قابليت عرض اندام در فضاي مختلف تجاري و رقابتي و امكان رقابت در 
منطقه، تفكر مبتني بر ريسك در اجراي فرآيندها و فعاليت هاي سازماني، نگاه سيستماتيك به انواع منابع سازماني، از جمله نيروي انساني، زيرساخت، 

ماشين آالت و دانش، تعريف صحيح و دقيق فرآيندها و يكنواخت سازي آن ها به منظور حصول نتايج همسان و مناسب اشاره نمود.
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»مقدمه ای بر مدیریت انرژی و منابع 

آب های جاری در طراحی شهری« 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، کتاب »مقدمه ای 
بر مدیریت انرژی و منابع آب های جاری در طراحی شهری« توسط 
دکتر حیــدر جهان بخش عضو هیــأت علمی دانشــگاه پیام نور و 
مهندس مرتضی لطفی پور سیاهکلرودی تألیف و به همت انتشارات 

جهاددانشگاهی قزوین در 220صفحه منتشر شده است.
در این کتاب آمده است:  انرژی و آب دو نمونه از مهمترین و راهبردی 
ترین منابع محیطی به شمار می آیند. قطعا در آینده ای نه چندان دور 
جوامعی که در این دو حوزه دچار مشکل و کمبود باشند در اداره امور 
خود با معضالت اساسی روبرو شــده و این موضوع حتی ممکن است 
به بروز بحران های جدی اقتصادی و سیاسی منجر شود. بنابراین در 
دهه های آتی این دو منبع می توانند به عنوان مولفه های قدرت کشورها 

مطرح باشند.
در نگارش این کتاب سعی بر این است تا معرفی و آشنایی مقدماتی 
در ارتباط با مباحث حاضر برای مخاطبان انجام و از ورود به جزئیات 
پیرامون هر بحث، که خود نگارش دیگری را می طلبد، اجتناب شود.

موفقیت جهادگر جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان در جشنواره ی قرآن و عترت 
دانشگاه جامع علمی کاربردی 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، ابراهیم کمالی جهادگر جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان موفق به کسب رتبه ی 
اول رشته ی ایده ی قرآنی در سیزدهمین جشنواره ی قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی  کاربردی شد.

کتاب »زبان عربی همچنان 
به حیات خود ادامه می دهد« در 
جهاددانشگاهی اردبیل منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، 
کتاب »زبان عربــی همچنان به حیات خــود ادامه می دهد« 
در سال 1988 در کشــور لبنان توســط »جرجی زیدان« با 
عنوان»اللغه العربیه کائن حی« در زمینه زبان شناسی تاریخی 
به تالیف درآمده که به همت دکتر جواد گرجامی، دکتر مهرداد 
آقائي، ســعيد محمدي از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی ترجمه و توســط انتشــارات جهاددانشگاهی اردبیل 

منتشر شده است. 
این کتاب با هدف معرفي هر چه بهتر ساختار زبان عربي و هويت 
تاريخي آن برای زبان شناسان و عربی پژوهان، در 13 فصل به 
فرآیند دگرديسي و مورفولوژيكي واژگان زبان عربی، چگونگي 
تغییر، دگرگونی، تعدد معنايي واژگان و اصطالحات غيرعربي از 
لحاظ لفظ و معنی در دوره و حکومت های مختلف عربی و جاهلی 

تا عصر نهضت پرداخته  است.

اخبار انتشار

کتاب »آموزش کارآفرینی راهنمایی برای آموزش دهندگان« به چاپ رسید
به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب »آموزش کارآفرینی راهنمایی برای آموزش دهندگان« ترجمه مهدی تاچ پور، 

جواد سعیدی و فاطمه صدوقی نیا از سوی سازمان انتشارات به چاپ رسید.
هدف این کتاب راهنما، نمایش نمونه های منتخب و شیوه های الهام بخش کارآفرینی سایر کشورها به مخاطبانی گسترده تر است. این کتاب عوامل 

توانمندسازی و موفقیت این نمونه ها را مشخص کرده و جزییات تماس را برای کسب اطالعات بیشتر ارایه می دهد.

کتاب »قاب خاطره« وارد بازار نشر شد
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی، کتاب »قاب 
خاطره« تألیف دکتر حمیدرضا صادق محمدی از ســوی سازمان 

انتشارات جهاددانشگاهی به چاپ رسید.
این کتاب در قالب مجموعه ای از خاطرات، بیان گر صد روایت از صد 
شخصیت برجسته  اسالمی، ملی، فرهنگی و هنری می باشد که در 

پنج دفتر روایت شده است.

در دفتر اول، خاطراتی از ایثارگران و حماسه سازان در دفتر دوم، خاطراتی 
از عالمان و فرزانگان در دفتر سوم، خاطراتی از ادیبان و هنرمندان و در 
دفتر چهارم خاطرات تاریخی و اجتماعی بيان و در آخرین دفتر نيز به 

رفتارها و گفتارهای شخصیت ها پرداخته شده است.
گفتنی است، این کتاب 184 صفحه  ای در شمارگان1000 نسخه و با 

قیمت 10 هزار تومان به بازار نشر ارایه شده است.
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انتشار کتاب» اعجازهاي علمي از بیولوژي حشرات در قرآن کریم« در جهاددانشگاهی اردبیل

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اردبیل، به همت انتشارات 
جهاددانشــگاهی واحد اســتان اردبیــل کتاب مجموعــه مباحث 
ميان رشته اي »اعجازهاي علمي از بيولوژي حشرات در قرآن كريم« 

در یک هزار نسخه منتشر شد.
این کتاب به همت مهندس تقی قاسمی خادمی فارغ التحصیل رشته 
کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری از دانشگاه شهيد بهشتي 
تهران و دکتر سید مسعود مجدزاده دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان 

در 628 صفحه به رشته تالیف درآمده است که می تواند جزء اولین ها در 
جهان اسالم تلقی گردد.

کتاب مذکور مشتمل بر 10فصل است که در هشت فصل این کتاب به 
معرفی جامع گونه های یاد شــده در قرآن کریم شامل شپش، پروانه، 
ملخ، مگس، پشه، مورچه، موریانه و زنبور عسل پرداخته شده است و 
در بخش پایانی به نتایج ارزشمندی دست یافته که می تواند منبع مورد 

وثوق برای اساتید و دانشجویان باشد.

انتشار کتاب»نگاهي نو به مشکالت کهنه 
اختالل هاي یادگیري« 

به گزارش روابــط عمومي ســازمان جهاددانشــگاهي تهران، 
کتاب»نگاهي نو به مشکالت کهنه اختالل هاي يادگيري« تأليف 
مهناز اخوان تفتي عضو هیات علمي دانشگاه الزهرا)س( از سوی 

انتشارات اين سازمان منتشر شد.
در اين کتاب سعي شده عالوه بر بررسي مشکالت و دشواري هاي 
شــناخته شــده دانش آموزان از روزنه ديد کارشناسان و نظريه 
پردازان با رويکرد آســيب- محور، با معرفــي رويکردهاي نوين 
تفاوت-محور مانند نظريه چندگونگي عصب شناختي، خوانندگان 
را با نگاه متفاوت به اين چالش ها نيز آشنا کند. از ديگر ويژگي هاي 
کتاب، بررسي مشکالت دسته بسيار ويژه اي از دانش آموزان است 

که هم زمان، تيزهوشي و نارسايي هاي يادگيري را دارند.

به همت مرکز گردشگری جهاددانشگاهی؛ 
کتاب »بسیار سفر باید« منتشر شد

به گــزارش روابط عمومی مرکــز گردشــگری علمی-فرهنگی 
دانشــجویان ایران)ISTTA( وابســته به جهاددانشگاهی، کتاب 
»بسیار سفر باید« در خصوص جســتارهای انسان شناختی در 

زمینه گردشگری و سفر به همت اين مرکز منتشر شد.
کتاب »بسیار ســفر باید« با موضوع جستارهای انسان شناختی 
در زمینه گردشگری و سفر تألیف دکتر نعمت اهلل فاضلی دانشیار 
پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی بــه همت مرکز 
گردشــگری علمی-فرهنگی دانشــجویان ایران توسط سازمان 

انتشارات جهاددانشگاهی منتشر شد.
نویســنده کتاب که سال هاســت تجربه تدریس و نوشتن متون 
علمی-تحقیقی دارد تالش کرده اســت با استفاده از روش شرح 
حال نویســی برخی ويژگی های تلقی و تصور ايرانيان از غرب و 
بريتانيا را ارايه دهد و در بخش های عمده ای از کتاب در خصوص 
سفر به عنوان فعالیتی توام با تحقیق و تأمل بر اساس تجربه زیسته 
اش توضیحاتی ارايه شده است. در مباحث این کتاب نویسنده از 
تمامی منابع دسترس دانش برای بسط ایده ها و توصیف و تفسیر 

تجربه هایش از سفر بهره برده است.

کتاب »اصول طراحی عام و فراگیر 
مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری 

سبز«به چاپ رسید
به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب 
»اصول طراحی عام و فراگیر مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری 
سبز« تالیف دکتر اســماعیل ضرغامی و مهندس درسافتوره چی 

توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به چاپ رسید.
امروزه توسعه پایدار تبدیل به مقوله مطرح برای تامین نیازهای انسان 
و طبیعت برای دستیابی به جامعه ای شادتر و در عین حال محیط 
زیستی سالم تر شده اســت. معماری و ساخت وساز، به دلیل تاثیر 
شگرفی که در زندگی مردم و محیط زیست داشته، در اهداف توسعه 
پایدار قرار گرفته است. بنابراین معماران و برنامه ریزان، طراحی خود 
را مبتنی بر پایداری قرار دادنــد و اصول معماری پایدار را به عنوان 
قوانین ضروری در طراحی مطرح کردند. از طرفی با توجه به رشد 
روزافزون جمعیت و در نتیجه ساخت و ساز مجتمع های مسکونی، از 
مهمترین بخش تاثیرگذار در معماری، بخش مسکن تلقی می شود.

این کتاب سعی براین دارد که با شناخت هرچه بیش تر معیارهای 
اجتماعی و زیســت محیطی و با توجه به نیازهای جامعه ایرانی در 
ساخت و ساز مجتمع های مســکونی، راهنمایی برای برنامه ریزان 

و معماران باشد.

انتشارات جهاددانشگاهي قزوین کتاب 
»ضرب المثل های مردم قزوین« را منتشر کرد

بــه گــزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی قزویــن، کتــاب 
»ضرب المثل های مردم قزوین« نوشته محمدحسین سرداغی عضو 
هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( توسط انتشارات اين 

واحد منتشر شد.
علی دل زنده مدیر اجرایی انتشارات جهاددانشگاهی قزوین، گفت: 
کتاب ضرب المثل های مردم قزوین اثر محمدحســین سرداغی با 
هدف معرفی لهجه مردم قزوین و فرهنگ رایج میان مردم مینودر، 

منتشر شده است.
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انتشار کتاب »ماهیت روش شناسی تحقیق« توسط جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی، کتاب »ماهیت روش شناسی تحقیق« توسط بهاره عزیزی نژاد، نسرین اسدنژاد و 
رقیه ولی زاده اصل تالیف و با موضوع درک فرآیند تحقیق و پژوهش در 9 فصل توسط انتشارات جهاددانشگاهی آذربایجان غربی منتشر شده است.

نگاهی بر پژوهش، ماهیت روش شناسی، ویژگی ها و ساختار مدل های مفهومی، توصیف تحقیق کمی و کیفی، فرآیند ادغام رویکرد کمی و کیفی در 
یک طرح تحقیقی، ارزیابی تحقیق، تشریح طرح پیشنهادی از جمله مباحث مطروح شده در این کتاب می باشد.

کتاب»تصویر برداری هسته ای پت« 
روانه بازار نشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، 
کتاب »تصویر برداری هسته ای پت«، تالیف مهدی کفائی و ترجمه 

دکتر اسالمی توسط انتشارات واحد منتشر شد.
در پیشگفتار این کتاب آمده است: » کتاب تصويربرداری هسته ای 
پت« شــامل دو قســمت ترجمه و تألیف اســت. بخش نخست 
ترجمه ای است از کتاب پت؛ فیزیک، تجهیزات و اسکنرها نوشته ي  
Michael E. Phelps   از نامداران حوزه ي تصویربرداری است. این 

کتاب دارای 9 فصل اســت که طی آن اصول پایــه ي   فیزیک و 
مهندسی دستگاه پت شرح داده می شود و سعی شده ترجمه کامل 
انجام شود، هیچ جمله و پاراگرافی از قلم نیافتد و از این حیث، کتاب 

حاضر کامل ترین ترجمه ي فارسی به حساب می آید.
قسمت تألیفی نیز شامل توضیحات ساخت دستگاه مقطع نگاری 
گسيل پوزيترون حيواني IRI-micro PET است که در سازمان 
انرژی اتمی ایران به همت دکتر اسالمی انجام شده است. این قسمت 
که فصل 10 تا 13 را شامل می شود، مملو از جزئیات عملی ساخت 
دستگاه پت می باشد که بخش پیشــین به صورت نظری آن ها را 

توضیح داده است.

کتاب» آشنایي با دانش پلیمرها و 
اصطالحات بنیادین« منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، 
کتاب » آشنايي با دانش پليمرها و اصطالحات بنیادین « تالیف 

مهندس سعید نعمتی، توسط انتشارات اين واحد منتشر شد.
کتاب آشنايي با دانش پليمرها از چهار بخش تشکيل شده است، در 
فصل اول و دوم مباحثي ساده و بنيادي از شيمي و فيزيک پليمرها 
شــامل تعريف ها و اصطالحات علمي که خواص پليمرها متاثر از 
آن هاست ذکر شده است. فصل ســوم اختصاص به معرفي هفت 
گروه اصلي تشکيل دهنده پليمرها شامل پالستيک ها، چسب ها، 
رنگ ها، فوم هــا، کامپوزيت ها، الياف و الســتيک ها، دارد، در هر 
مبحث سعي شده خصوصيات شيميايي انواع و گونه ها، خواص و 
کاربردهايي از آن ها بيان شود. در فصل پاياني واژه نامه اي متشکل 
از ششصد و بیست لغت و اصطالح گردآوري و سعي شده نه تنها به 

ارايه ي معني آن ها پرداخته شود، بلکه توضيح داده شود. 

کتاب»دارونامه گیاهی« 
در جهاددانشگاهی اردبیل منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، کتاب 
»دارونامه گیاهی« به همت محمود خروشی، ماهرخ سپهوند و اصغر 
پورحسن از کارشناسان و فناوران بخش کشاورزی و با حمايت مرکز 
رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل به رشته تحریر 
در آمده است تا مورد استفاده عالقمندان و فعاالن حوزه گیاهان 

دارویی قرار گیرد.
اين کتاب در دو فصل شــامل داروهای موثر بر عالج بیماری ها و 
داروهای گیاهی فرآوری شده در ایران با  مقدمه دکتر سید شیوا 
اسبقیان از داروسازان و فعالین شناخته شده عرصه گیاهان دارویی 
و طب سنتی تدوین شــده  و در بخش اول به انواع داروهای موثر 
بر بیماری های اعصاب و روان، اورولوژی، پوســت، تنفس، دهان 
و دندان، روماتولوژی، زنان، گوارش، متابولیک و فشار خون و در 

بخش دوم به همه فرآورده ها اشاره گردیده است.

چاپ کتاب »مدیریت EPC« توسط 
انتشارات جهاددانشگاهی
 واحد صنعتی امیرکبیر 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، 
کتاب »مدیریت  EPC« تأليف مجيد بخشــي توسط انتشارات این 

واحد منتشر شد.
 EPC در پیشگفتار این کتاب آمده است: »امروزه حروف اختصاری
در بســیاری از متون، روزنامه ها، ســمینارها، ادارات، و سازمان ها 
 Engineering، مخفف ســه واژه EPC .دیده و شنیده می شــود
Procurement و Construction  اســت که بــه ترتیب به معنی: 

مهندسی، تدارکات، و اجرا می باشند. البته چنین نیست که اگر اصول 
مهندسی، تأمین کاال و اجرا را بدانیم، آن گاه بتوانیم پروژه را به صورت 
EPC اجرا کنیم؛ چرا کــه قراردادهای EPC  به این مطالب خالصه 

نمی شوند. مســلماً این مقوله عمیق تر و فراتر از کنار هم قرار گرفتن 
مفاهیم این سه واژه اســت. ترکیب یا در هم آمیختن عملیات فنی، 
طراحی، اجرا و تأمین کاال چنان پیچیده است که نمی توان به سادگی 
از کنار آن عبور کرد؛ به طوری که شکست پیمانکاران داخلی در اجرای 
پروژه های EPC، ناشی از همین ساده  انگاری و سوء مدیریت در اجرای 

پروژه است.«
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از سوی مرکز انتشارات جهاددانشگاهی
واحد صنعتی اصفهان؛

کتاب »مهندسی شیروانی سنگی« 
و »محاسبات عددی« به چاپ رسید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 
چاپ اول کتاب مهندسی شــیروانی سنگی تألیف دانکن سی. 
وایلی و کریستوفر دابلیو. ماه با ترجمه دکتر مرتضی قارونی نیک، 
مهندس بهنام ابره و مهندس مرتضی کرمی مشــتمل بر 704 

صفحه  در مرکز انتشارات این واحد به چاپ رسید.
این کتاب پس از کسب موافقت نامه کتبی از پروفسور هوک به 
فارسی ترجمه شــده و از مهمترین مراجع به روز دانشگاهی و 
مهندسی برای طراحی شــیروانی های سنگی است. همچنین 
معدود ایرادات محاسباتی و نگارشی کتاب نیز طی تماس با دکتر 
وایلی برطرف شده است. یکی از نقاط قوت این ترجمه، استفاده از 
اصطالحات رایج و فنی و پرهیز از ترجمه تحت اللفظی و نامأنوس 
است که حاصل تجربه چندین ساله علمی و فنی مترجمان این 
اثر ارزشمند است. در سال 2010 پیشنهاد اولیه ترجمه کتاب 
توسط دکتر قارونی نیک به پروفســور هوک ارایه گردید که با 

استقبال وی مواجه شد.
گفتنی اســت، در معرفی این کتاب آمده اســت: کتاب حاضر 
حاصل تجربه مولفــان در تدریس درس محاســبات عددی 
رشته های فنی و مهندســی اســت. از ویژگی های این کتاب 
می توان به ساده، روشن و دقیق بودن مطالب با ارايه مثال های 

متنوع اشاره کرد.

کتاب »اصول کاربردی برآورد رواناب« 
توسط جهاددانشگاهی قزوین وارد بازار 

نشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، کتاب » اصول 
کاربرد برآورد رواناب« )بررسی دقیق روش سازمان خاک امریکا( 
به قلم مجید گلوئی عضو هیأت  علمی و استادیار مرکز آموزش 
عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا و آرتمیس معتمدی عضو هیأت 
 علمی و استادیار مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا 

توسط انتشارات اين واحد منتشر شد.
هدف کلی از این کتاب، بررســی جامع روش، شناخت مزایا و 
معایب آن و نحوه برآورد دقیق شماره منحنی برای حوضه های 

آبریز است.
در این کتاب نحوه محاســبه تلفات حوضه آبریز و بیان روابط 
مختلف مورد نیاز ارايه  شــده اســت، همچنین نویســنده به 
تلفات انتقالی که بخش مهمی از تلفات نفــوذ حوضه آبریز را 
در برمی گیرد و اغلب نیز نادیده گرفته می شــود، به طور کامل 
پرداخته است. همچنین بخشی از کتاب به بررسی عدم قطعیت 
و تحلیل حساسیت پارامترهای موجود در معادله و روابط تلفات 

حوضه آبریز اختصاص یافته است.
در بخش مهمی از این کتاب به بررسی کامل مزایا و معایب روش 
SCS-CN، بیان محدودیت ها و روش های اصالح شده جایگزین 

به همراه مثال های متنوع و مفید می پردازد.

انتشار کتاب »مدیریت استراتژیک مهمان 
نوازی و گردشگری«درجهاددانشگاهی 

خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، پانصد و 
چهل و هشتمین کتاب انتشارات اين ســازمان با عنوان »مدیریت 

استراتژیک مهمان نوازی و گردشگری« منتشر شد.
این کتاب اثر فوزی اکومس، لونت آلتینای و پرکاش چاتهات می  باشد که 
توسط دکتر مژگان ثابت تیموری، عضو هیات علمی و مصطفی محمدی 
عبده وند پژوهشگر گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری پژوهشکده 

گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی ترجمه شده است.
در پیشگفتار مترجمان این کتاب که در 10 فصل سازماندهی شده، 
آمده است: نگارش این کتاب بر اســاس نیاز دانشجویان، رهبران و 
مدیران آینده صنعت گردشگری و مهمان نوازی و براساس دانش 

روز و پیشرفته مدیریت استراتژیک صورت گرفته است.
رویکرد کل نگر این نوشتار، نســبت به مدیریت استراتژیک، بیان 
ارتباطات و اثرات متقابل محیط های خارجی و داخلی گردشگری، 

درک مبانی مدیریت استراتژیک را آسان و کاربردی نموده است.

چاپ کتاب 
»کارآفرینی و تشخیص فرصت ها«  

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب 
»کارآفرینی و تشــخیص فرصت ها« اثر دکتر حسن مهرمنش از 

سوی اين سازمان به چاپ رسید.
این کتاب، با موضوع کارآفرینی، دارای 11 فصل از قبیل مفاهیم 
»کارآفرینی«، »فرصت هــای کار آفرینی«، فرآیند شناســی و 
بهره بــرداری از فرصت ها، همگرایی بین شــاخص های عملکرد 
مدیریتی و کارآفرینی در بهره برداری فرصت، مدیریت بر مبنای 
فرصت ها، ایجاد قابلیت های الزم برای تشــخیص بهره برداری از 

فرصت ها و پویایی محیط و فرصت ها می باشد.
یکی از ویژگی های این کتاب جــداول و نمودارها برای درک بهتر 

مطالب می باشد.
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چاپ کتاب »نانوکامپوزیت های پلیمری 
)روش های تولید(« توسط انتشارات 

جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کتاب 
»نانوکامپوزیت های پلیمری )روش های تولیــد(« تالیف دکتر علیرضا 
زاهدی و کاوه رحیمی ممقانی توسط انتشــارات جهاددانشگاهی واحد 

صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
در پیشگفتار این کتاب آمده اســت:»در این کتاب سعی شده است در ابتدا 
انواع پلیمرها و نانوکامپوزیت ها معرفی و سپس به روش های مختلف تولید 
همچون اختالط مذاب، روش حاللی و پلیمریزاســیون همزمان پرداخته 
شود. این روش ها عمدتاً برای پلیمرهای گرمانرم استفاده می گردد، لیکن برای 
سامانه های گرماسخت شامل پلیمرهای شبکه ای و االستومرها روش های 
دیگری ارایه شده است. در ادامه، سامانه های دوجزئی و االستومری مرتبط 
با نانوکامپوزیت های پلیمری بررسی و برای تکمیل مطالب کتاب با توجه به 
عدم سازگاری مواد پلیمری با اکثر نانوذرات دو مبحث مهم دیگر در زمینه 
نانوکامپوزیت های پلیمری شامل اصالح مونومرپلیمر و همچنین اصالح 

دو کتاب »ساختار ورق ها و پوسته ها« و »زبان نانوذره به طور جداگانه در دو فصل ارایه شده است.«
انگلیسی عمومی« در جهاددانشگاهی واحد 

صنعتی اصفهان به چاپ رسید
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 
به همت  انتشــارات اين واحد، چاپ اول کتاب »ساختار ورق ها و 
پوسته ها« تألیف؛ جک آر. وینسون و ترجمه ی دکتر سهیل اویسی 

و دکتر اعظم قاسمی انجام شد.
در معرفی کتاب حاضر آمده اســت: کتاب پیش رو، کتابی جامع 
در بردارنده مفاهیم و اصول برخورد با مســايل مربوط به ورق  ها 
و پوسته  ها در شــرایط گوناگون نظیر انواع جنس و االستیسیته 
ساختاری است. پس از آشنایی با برخی مفاهیم اساسی در فصل 
نخست، فصل  های دوم تا نهم مربوط به ساختارها و شرایط مرزی 
مختلف ورق  های ایزوتروپیک است. فصل  های دهم تا چهاردهم به 
مسايل و شرایط ورق  های کامپوزیتی می پردازد. فصل های پانزده 
تا هفدهم معادالت حاکم بر پانل های ساندویچی را بیان کرده و 
در فصل های هجدهم و نوزدهم با ورق  هایی با ساختار FGM آشنا 
می  شویم. فصل  های بیست تا بیست دوم به تشریح ساختارهای 
پیزوالکتریک و خواص آن هــا پرداخنه و ســپس در نهایت در 
فصل  های بیست و ســه و بیست و چهارم با ســاختار ورق  های 

متخلخل و تئوری پرواالستیسیته آشنا می شویم.
همچنین چاپ اول کتاب »زبان انگلیسی عمومی برای دانشجویان 
رشــته های علوم پایه« تألیــف دکتر غالمرضا زارعی، حســین 
پورقاسمیان و دکتر زهره کشکولی توسط انتشارات این واحد روانه 

بازار نشر شد. 

انتشار کتاب  »زراعت سیب زمینی با تاکید بر جنبه مدیریتی علف های هرز، بیماری ها و آفات« 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل، کتاب »زراعت 
سیب زمینی با تاکید بر جنبه مدیریتی علف های هرز، بیماری ها و آفات« 

به همت جهاددانشگاهی استان اردبیل منتشر شد.
این کتاب توسط دکتر محمدتقی آل ابراهیم و دکتر افشار آزاد بخت از 

اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در سه فصل و 216 صفحه 
تاليف گرديده است. در کتاب زراعت سیب زمینی تاکید شده است که 
با مدیریت اصولی آفات می توان خسارت این گروه از عوامل زیان آور را 

همانند سایر عوامل در حداقل نگه داشت.

کتاب »اخالق حرفه ای با رویکرد مدیریتی« 
در جهاددانشگاهی اردبیل منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، به همت 
انتشارات جهاددانشگاهی اســتان اردبیل، کتاب »اخالق حرفه ای 

با رویکرد مدیریتی« در 184 صفحه و یک هزار نسخه منتشر شد.
این کتاب بــه همت دکتر حســین رحیمی کلــور عضو هیات 
علمی دانشــگاه محقق اردبیلی تالیف شــده و در پنج فصل به 
موضوعاتی چون اصول، مبانی، ویژگی ها و تقسیم بندی اخالق، 
شــهروندمدرای، اخالق حرفه ای در مدیریت، تجارت، بازرگانی 
از منظر اقتصاد اســالمی و مســوولیت اجتماعی و اخالق کار 
در مدیریت کیفیت نوین و پاســخگویی به بخشــی از نیازهای 
دانشجویان در زمینه های مختلف اخالقی و مدیریتی با رویکرد 

اسالمی و کاربردی پرداخته است.

از سوی مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان؛

کتاب »مهندسی شیروانی سنگی« و 
»محاسبات عددی« وارد بازار نشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان، 
چاپ اول کتاب مهندسی شیروانی سنگی تألیف دانکن سی. وایلی 
و کریستوفر دابلیو. ماه با ترجمه دکتر مرتضی قارونی نیک، مهندس 
بهنام ابره و مهندس مرتضی کرمی مشتمل بر 704 صفحه  در مرکز 

انتشارات این واحد به چاپ رسید.
این کتاب پس از کسب موافقت نامه کتبی از پروفسور هوک به فارسی 
ترجمه شــده و از مهمترین مراجع به روز دانشــگاهی و مهندسی 
برای طراحی شیروانی های سنگی اســت. همچنین معدود ایرادات 
محاسباتی و نگارشی کتاب نیز طی تماس با دکتر وایلی برطرف شده 
است. یکی از نقاط قوت این ترجمه، استفاده از اصطالحات رایج و فنی و 
پرهیز از ترجمه تحت اللفظی و نامأنوس است که حاصل تجربه چندین 
ساله علمی و فنی مترجمان این اثر ارزشــمند است. در سال 2010 
پیشنهاد اولیه ترجمه کتاب توسط دکتر قارونی نیک به پروفسور هوک 

ارایه گردید که با استقبال وی مواجه شد.
گفتنی اســت، در معرفی این کتاب آمده است: کتاب حاضر حاصل 
تجربه مولفان در تدریس درس محاسبات عددی رشته های فنی و 
مهندسی اســت. از ویژگی های این کتاب می توان به ساده، روشن و 

دقیق بودن مطالب با ارايه مثال های متنوع اشاره کرد.
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 »Eight«کالنتری هدف معاونت آموزشــی از تألیف منابع آموزشــی
جهاددانشگاهی را »کاهش آســیب های فرهنگی منابع آموزشی زبان 
انگلیسی در عرصه ملی«، »بستر سازی برای تولید و توسعه علم و رشد 
پژوهش و تحقیق در عرصه ملی«، »کمک به ایجــاد ارتباطات زبانی و 

فرهنگی به منظور معرفی فرهنگ ملی و دینی به ملل دیگر« دانست.

حسين كالنتري مديركل برنامه ريزي و توسعه آموزش جهاددانشگاهی در گفت و 
گو با روابط عمومی جهاددانشگاهی اظهار کرد: یکی از اقدامات اساسی و زیربنایی که 
از سال گذشته به صورت جدی در معاونت آموزشی جهاددانشگاهی شروع شده و 
50درصد فعالیت ها و برنامه ها با همکاری واحد قزوین به انجام رسیده، تألیف منابع 

آموزش زبان انگلیسی»Eight« است.
کالنتری در رابطه با اقدام جهاددانشگاهی برای تألیف منابع آموزشی زبان انگلیسی، 
گفت: به دالیل مختلف تقاضا بــرای یادگیری زبان های خارجــی، به ویژه زبان 
انگلیسی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران درحال گسترش است و غربی ها 
که تقریبا انحصار تولید و نشر منابع آموزشی زبان انگلیسی را در اختیار دارند، تالش 
می کنند از این بستر برای پیش برد اهداف فرهنگی و سیاسی خود بهره  برداری کنند. 
وجود چنین معضلی در حوزه فرهنگی و آموزشی کشور برای مسووالن طراز اول 
نظام، به ویژه مقام معظم رهبری دغدغه ای محسوب می شود که معظم له موضوع 
انتقال سبک زندگی غربی به وســیله کتاب های آموزشی زبان های خارجی را به 

صراحت برای مسووالن فرهنگی و آموزشی کشور یادآور شده اند.
وی افزود: برای پاسخ گویی به ندای مقام معظم رهبری به منظور 
عمل به رســالت ذاتی خود، جهاددانشــگاهی به عنوان یکی از 

مهم ترین نهادهای فرهنگی و آموزشی کشــور، موضوع بومی سازی تولید منابع 
آموزشی زبان  انگلیسی را که در اسناد باال دستی نظام، از جمله در سند چشم انداز به 

صراحت مورد اشاره قرار گرفته، در دستور کار خود قرار داده است.
مديركل برنامه ريزي و توسعه آموزش جهاددانشگاهی بیان کرد: بومی سازی منابع 
و محتوای آموزشی زبان های خارجی در کشــور از الزامات مهم آموزشی است و 
جهاددانشــگاهی در این خصوص می تواند نقش مهم و تأثیرگذاری ایفاء نماید. در 
واقع پــس از دغدغه های مقام معظم رهبری و هم چنین محول شــدن مأموریت 
بررسی محتوای کتاب های آموزشی زبان انگلیسی از سوی شورای فرهنگ عمومی به 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و جهاددانشگاهی، این 
نهاد با توجه به شبکه گسترده آموزشــی خود در حوزه زبان در کشور، فعالیت ها و 
بررسی  های عمیقی در خصوص مسایل فرهنگی آموزش زبان انگلیسی را در دستور 

کار خود قرار داده است.
کالنتری هدف معاونت آموزشی از این حرکت را »کاهش آسیب های فرهنگی منابع 
آموزشی زبان انگلیســی در عرصه ملی«، »بستر سازی برای تولید و توسعه علم و 
رشد پژوهش و تحقیق در عرصه ملی«، »کمک به ایجاد ارتباطات زبانی و فرهنگی 
به منظور معرفی فرهنگ ملی و دینی به ملل دیگر«، »تسهیل ارتباطات تجاری 
و بازرگانی ایرانیان جهت اســتفاده از فرصت های صادراتی و وارداتی«، »تسهیل 
فرصت های گردشگری برای ایرانیان به منظور شناخت فرهنگ ملل دیگر«، »کمک 
به ایجاد اشتغال برای قشر جوان و تحصیل کرده کشور« و »کمک به رفع نیازهای 

علمی و آموزشی فرهیختگان و دانشجویان کشور« دانست.
مديركل برنامه ريزي و توســعه آموزش جهاددانشــگاهی با اشــاره به مصادیق 
آسیب های فرهنگی در منابع آموزشی زبان انگلیسی در حال حاضر گفت: مهم ترین 

منابع آموزشی»Eight « جهاددانشگاهی؛ حرکتی برای کاهش 
آسیب های فرهنگی منابع آموزشی زبان انگلیسی در عرصه ملی

آموزشی
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مديرکل برنامه ريزي و توسعه آموزش جهاددانشگاهی اظهار کرد:
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آسیب های فرهنگی کتاب های زبان انگلیسی شامل ترویج بی  بندوباری، 
ترویج سبک پوشش غربی، تبلیغ سبک تغذیه غربی، اشاعه خرافات، 
خالکوبی، الگوســازی منفی، تضعیف جایگاه خانواده، معرفی غرب به 
عنوان جامعه برتر، اسالم هراسی و تخطئه دین و ... است که با هشت جلد 
کتاب در حال تألیف تمام این آسیب ها در آموزش زبان زدوده خواهد شد.
وی در رابطه با مهم ترین رویکردهای فرهنگی این ســازمان در تدوین 
و تألیف این منابع گفت: مهم تریــن رویکردهای فرهنگی در این زمینه 
و جامعه هدف ما، در مرحله اول فراگیران مســلمان ایران و کشورهای 
منطقه اند که در برنامه ریزی ها، مخاطب مسلمان ایرانی از اولویتی باالتر 
برخوردار اســت. در فرآیند تولید منابع آموزش زبان انگلیسی، مقوله 
فرهنگ و اثرگذاری آن بر مخاطبان را براساس فطرت پاک انسانی مورد 
توجه قرار داده ایم و در این راه، با رویکــردی ظریف و هنرمندانه به آن 
پرداخته ایم . در مرحله دوم پرهیز از آسیب های موجود در منابع غربی در 
تمام جوانب آن است. در مرحله سوم جهت گیری مطلوب و ارزش مدار 
به سمت ترویج فرهنگ عدالت و فضایل اخالقی و حیاء و عفت و کرامت 
انســانی و روحیه امید و خودباوری و در نهایت پرداختن به ارزش های 
مشترک ملت ها، پرهیز از تقابل و تضادهای فرهنگی و توجه منطقی به 

تفاوت های فرهنگی است.
کالنتری بیان کــرد: کتاب های آموزشــی Eight  در کنار آموزش پنج 
مهارت اصلی زبان، براساس دیدگاه World English  نیازهای ارتباطی 
زبان آموزان را رفع نموده و آنان را برای موفقیت در مهم ترین آزمون های 
بین المللی آماده می کند. دیگر این که این مجموعه نفیس آموزشی تمام 
استانداردهای اتحادیه اروپا CEFR را داراست و برمبنای بانک اطالعاتی 

جامعی بنا نهاده شده که سطوح ابتدایی تا پیشرفته آموزش زبان انگلیسی 
را پوشش داده است. از ویژگی های علمی -  آموزشی اين منابع اینکه اکثر 
زبان آموزان ایرانی پس از مدتی، در می یابند که نیازهای واقعی آنها برآورده 
نمی شــود و در مکالمه هم چنان دچار مشکل هستند. در نگارش کتب 
Eight نیاز زبان آموز EFL و مهارت های زبانی او تحت پوشش قرار گرفته 

که در این میان، نگاهی ویژه به فراگیران ایرانی شده است.
وی در رابطه با ویژگی ها و مزیت های هنری این کتاب ها گفت: استفاده 
از گروه رنگ های انرژی زا، شاد و سرزنده، سیستم گرید مدوالر، طراحی 
کاراکترها براساس ویژگی های بیان شــده در متن و چهارچوب های 
فرهنگی و به کار بردن روش واحد برای تیپ سازی، طراحی فضا در تمام 
دروس و تولید فیلم و عکس در لوکیشن های خارج از کشور و استفاده از 

بازیگران غیر ایرانی مهم ترین مزیت های هنری این کتاب ها است.
کالنتري با اشاره به این که از این بسته هشت جلدی تاکنون 2 بسته به 
صورت کامل آماده شده است، افزود: هر بسته شامل کتاب کار، کتاب 
فراگیر، کتاب راهنمای معلم، کتاب داستان، فایل صوتی، نرم افزار تعیین 
سطح و سؤاالت پایان ترم، نسخه الکترونیک کتاب های فراگیر و کتاب 
کار به صورتApplication، سایت اطالع رسانی، سامانه آموزش مجازی 
LMS و دیکشنری Eight است. هم چنین کتاب 3 و 4 نیز آماده است و 

تا نیمه اول سال  آینده هر هشت جلد آماده خواهد شد.
وی با اشاره به اين که تا پایان 6 ماهه اول سال 97 هر هشت جلد به چاپ 
خواهد رسید، بیان کرد: برای اجرای دوره ها، دوره های تربیت مدرس 
را در تمامی استان ها به صورت مجزا داریم و به مرور زمان بعد از اجرای 

پایلوت در کل کشور دوره های Eight را اجرا خواهیم کرد.
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دانش آموختگی  جشن 
دانشــجویان دانشگاه 
علم و فرهنــگ جهاد 
دانشــگاهی، به همت 
معاونــت دانشــجویی 
و فرهنگی دانشــگاه، 
28 شــهریور با حضور 
مســووالن دانشــگاه، 
از  اســاتید، جمعــی 
هنرمندان و با استقبال 

پرشور دانش آموختگان و خانواده های ایشان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایسنا، در ابتدای این 
مراسم، دکتر جمال رحیمیان، معاون دانشجویی و فرهنگی، اظهار داشت:  
امروز ما نیز همراه با دانش آموختگان و والدین ایشــان خوشــحالیم که 

حاصل سالها تالش و کوشش مستمر به بار نشسته است.
در ادامه برنامه دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، ريیس دانشگاه علم 

و فرهنگ جهاددانشــگاهی 
ضمن تبریک این جشــن به 
فــارغ التحصیــالن، خبر از 
افتتاح اولین مرکــز هدایت 
شغلی دانشجویان در دانشگاه 

علم و فرهنگ داد.
وي بــا بیان اینکــه، بحــث 
اشــتغال و فارغ التحصیالن 
همواره یکــی از دغدغه های 
اصلی مســووالن دانشــگاه 
اســت، افزود: یقینا اجرای موفق این طرح )مرکز هدایت شغلی( 
در دانشــگاه علم و فرهنگ می تواند الگوی موفقی برای ســایر 

دانشگاه های کشور باشد.
گفتنی است، مانند سال های گذشته ســوگندنامه دانش آموختگان 
قرائت شــد و تمام فــارغ التحصیالن رشــته های مختلف به نشــانه 
همبستگی آن را تکرار کردند و ســپس آیین اهدای لوح یادبود، پایان 

بخش این مراسم بود.

آیین دانش آموختگی دانشجویان علم و فرهنگ جهاددانشگاهی 
برگزار شد
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دکتر سجادی فر با اشاره به این که روند توسعه در دانشگاه 
علم و فرهنگ وابسته به جهاددانشگاهی به سوی ارتقای 

کیفیت اســت، اظهار کرد: الگوی توســعه ی این دانشگاه، 
همکاری با پژوهشگاه ها می باشد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از سیناپرس، دکتر 
سجادی فر درخصوص وضعیت و جایگاه دانشگاه علم و فرهنگ گفت: 
خوشبختانه برای ارزیابی فعالیت های دانشــگاه ها هم در داخل و هم 
خارج از کشور، معیارها و شــاخص هایی وجود دارند که می توانیم با 
کمک آن ها، عملکرد خود را بسنجیم. به طور طبيعي این شاخص ها و 
معیارها کامل نیستند؛ اما می توانیم بگوئیم که دانشگاه علم و فرهنگ در 
برخی رشته ها )که از آن ها به عنوان »رشته های راهبردی« یاد می شود( 
اوضاع قابل قبولی دارد. نمی توان در دنیا یک دانشگاه را پیدا کرد که در 
تمامی رشته ها، عملکردی موفق داشته باشد و این مسأله برای دانشگاه 

علم و فرهنگ نیز صدق می کند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه علم و فرهنگ افزود: 
اساســا، نگاه، انتظار و توقعی که از دانشــگاه علم و فرهنگ )وابسته 
به جهاددانشــگاهی( می رود، این است که در رشــته هایی شروع به 
فعالیت کند که بنا به دالیل مختلف، در کشــور عملیاتی نشــده اند. 
به همین خاطر، الگوی توســعه دانشــگاه علم و فرهنــگ در حوزه 
آموزش عالی، همکاری با پژوهشــگاه های جهاددانشگاهی است. این 
پژوهشــگاه ها در مرز تحقیقات حرفه ای قرار دارند. این بدان معناست 
که در پژوهشــگاه های جهاددانشــگاهی، صرفا تحقیقات و مطالعات 
آزمایشگاهی انجام نمی شود، بلکه )تحقیقات( به مرحله بالینی رسیده 
اند. به عنوان مثال، تحقیقات در پژوهشگاه رویان از مرز آزمایشگاهی به 

عمل و خدمت به مردم رسیده است.
وی گفت: اگر پژوهشگاه ها وارد حوزه آموزش شوند، می توانیم رشته ها 
و دوره های جدیدی را در مقاطع تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد 
و دکترا( طراحی کنیم. الگوی ما برای توسعه تحصیالت تکمیلی این 
است و همین انتظار نیز از دانشــگاه علم و فرهنگ می رود. در طی دو 

دهه گذشته، فرآیندهای داخلی دانشگاه را تاحدود بسیار زیادی 
بهبود داده ایم و از لحاظ رعایت مقررات آموزشی به هیچ عنوان از 
دانشــگاه های دولتی کمتر نبوده ایم، اما بنا به دالیل مختلف از جمله 
بحث بودجه، تاحدودی با مشکل مواجه بودیم. این مسأله در عین حال 

به ما آموخته است که ورودی و خروجی هایمان را تنظیم کنیم.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ افزود: روند 
توسعه در دانشگاه علم و فرهنگ به سوی ارتقاي کیفیت است. به عنوان 
مثال، در بخــش اعضای هیأت علمی به این فکر می کنیم که اســاتید 
چندمنظوره باشــند، مثال اعضای هیأت علمی رشته مدیریت بتوانند 
نیازهای رشته های دیگر را نیز تاحدودی مرتفع کنند که این مسأله به 
معنی بهره وری باالتر است. بنابراین، دانشگاه علم و فرهنگ در مقایسه 

با دانشگاه های دیگر، از این لحاظ بهره ورتر خواهد شد.
دکتر سجادی فر با اشاره به اهمیت افزایش کیفیت آموزش گفت: در 
بحث کیفیت قطعا به کار بیشتری نیاز داریم. به لحاظ کمی، مدیریت، 
تمام تالش خود را انجام داده و گسترش کمی الزم )در دانشگاه( صورت 
گرفته است؛ اکنون در مرحله ای هستیم که به توسعه کیفی نیاز داریم 
و برای این مرحله، به معنای واقعی کلمه به کار جدی نیازمندیم. باید 
به مرحله ای برسیم که دانشجو، دانشگاه علم و فرهنگ را به این خاطر 
انتخاب کند رشته ای را ایجاد کرده که در دانشگاه های دیگر وجود ندارد 
و اگر در رشته موجود در سایر دانشگاه ها فعالیت می کنیم، نوع فعالیت 

ما، متمایز از دانشگاه های دیگر باشد.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ به تعامالت 
بین المللی دانشگاه اشاره کرد و افزود: در حوزه آموزش، حرکت هایی از 
قبل انجام شده اند، منتهی برای هر حرکت، نیازمند اخذ مجوز هستیم. 
درحال حاضر درگیر اخذ مجوزها هستیم تا بتوانیم دوره های مشترکی 
را با برخی دانشــگاه ها برگزار کنیم. باید به این مسأله توجه کنیم که 
موضوع بین المللی شدن از طریق اخذ مجوز حاصل نمی شود. مجوز یک 
روند اداری است و آنچه می تواند این تعامالت را به درستی برقرار کرده و 
پایدار نگه دارد، کار علمی است. باید خود را از لحاظ کیفی به مرحله ای 

برسانیم که حرفی برای گفتن داشته باشیم. 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ عنوان کرد: 

روند توسعه در این دانشگاه به سوی ارتقای کیفیت است
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مجتمع فرهنگی دانشــجویی 
»غدیر و نهــج البالغه« و دفتر 
بسیج دانشــجویی در مؤسسه 
آموزش عالی جهاددانشگاهی 

استان افتتاح شد

بــا حضــور حجــت االســالم و 
المسلمين محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان و نیز جمعی 
از مسووالن جهاددانشــگاهی مجتمع فرهنگی دانشجویی غدیر و 
نهج البالغه و دفتر بسیج دانشجویی در محل مؤسسه آموزش عالی 

جهاددانشگاهی استان اصفهان افتتاح گردید.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان 
اصفهان، همزمان با هفته دولت و روز کارمند مجتمع فرهنگی دانشجویی 
غدیر و نهج البالغه و دفتر بسیج دانشــجویی توسط امام جمعه موقت 

اصفهــان و جمعــی از مســوولین 
جهاددانشــگاهی اصفهان و بسیج 
دانشجویی شهرستان خمینی شهر 

در محل اين مؤسسه افتتاح شد.
حجت االسالم والمسلمين محمد تقی 
رهبر در این مراسم با تشریح فرهنگ 
جهادی خاطرنشــان کرد: فرهنگ و 
ارزش های جهــادی و روحیه کار جهادی باید در بین دانشــجویان و فارغ 
التحصیالن جهاددانشگاهی که بستر مبتنی بر این فرهنگ است نهادینه شود.

در ادامه، دکتر رضایی سرپرست مؤسسه، گزارشی از عملکرد مؤسسه در 
حوزه های مختلف ارایه کرد و از همکاری و همدلی اعضا در راستای تحقق 

اهداف مؤسسه آموزش عالی تقدیر و تشکر نمود.
گفتنی است، در این مراســم از جهادگران نمونه مؤسسه آموزش عالی 

جهاددانشگاهی استان اصفهان نیز تقدیر شد. 

چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دســتگاه های اجرایی 
کشور در سال 1396 در اهواز، به میزبانی مجتمع آموزش عالی 

جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، این آزمون 
سوم مرداد ماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر،  برگزار شد.

در نوبــت صبــح، 2 هــزار و 200 نفــر داوطلــب خانــم در آزمون 
استخدامی دستگاه های مختلف اجرایی کشــور، در محل این مؤسسه 

شرکت کردند.
همچنین در نوبت عصر، آزمون استخدامی آموزش و پرورش نيز با حضور 

2هزار و 200 داوطلب خانم در این مؤسسه برگزار شد.

با نهایی شدن تألیف و طراحی دو 
 Eight کتاب اول مجموعه کتب
تدریس آزمایشی این کتب از 
ترم پاییز در استان های البرز، قم، 
تهران، خراسان رضوی، قزوین و 

آذربایجان غربی آغاز شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
 جهاددانشــگاهی واحــد قزوین، با 

نهایی شــدن تألیف و طراحی دو کتاب اول مجموعه کتب Eight و نیز 
با اجرای موفقیت آمیز نخستین کارگاه آموزشی «مهارت های تدریس 
زبان انگلیســی Eight« ویژه مدیران گروه های زبان خارجی واحدها و 

سازمان های جهاد دانشگاهی، تدریس 
آزمایشــی این کتب از ترم پاییز در 
استان های البرز، قم، تهران، خراسان 
رضوی، قزوین و آذربایجان غربی آغاز 

گرديد.
گفتنی اســت، این کتــاب به همت 
جهاددانشگاهی قزوین و با حمایت 
معاونت آموزشــی جهاددانشگاهی 
به عنوان اولین مجموعه کتب ایرانی 
آموزش زبان انگلیسی بر اساس شاخصه های بین المللی تدوین شده است 
و پس از طی دوره آزمایشی به صورت فراگیر در تمامی دوره های آموزشی 

زبان انگلیسی جهاددانشگاهی کشور تدریس خواهد شد.

آغاز تدریس آزمایشی کتاب Eight در شش استان 

مجتمع فرهنگی دانشجویی »غدیر و نهج البالغه« و دفتر بسیج 
دانشجویی در مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان افتتاح شد

برگزاری چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

با حضور امام جمعه موقت اصفهان؛

به میزبانی جهاددانشگاهی خوزستان صورت گرفت؛
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سرپرســت معاونت آموزشی 
جهاددانشــگاهی سیستان و 
بلوچستان از بهره مندی بیش از 
4 هزار نفر از خدمات آموزشی 
جهاددانشــگاهی استان طی 

یکسال گذشته خبر داد.

بــه گــزارش روابط عمومــی  جهاد 
دانشگاهی سیســتان و بلوچستان، 

نیما مالکی 15 شهریورماه در خصوص قراردادهای منعقد شده این معاونت 
با ادارات و سازمان های مختلف استان طی یکساله اخیر اظهار داشت: 35 
قرارداد با کمیته امام خمینی)ره( سیستان و بلوچستان منعقد و 2 هزار 

و 548 نفر از خدمات آموزشی این واحد طی یکساله بهره مند شده اند.
وی با اشاره به انعقاد 9 قرارداد آموزشی با اداره کل پایانه ها و حمل و نقل 
جاده ای استان گفت: طی یکسال گذشته 345 نفر از خدمات و مزایای 

برنامه های آموزشی جهاددانشگاهی 
استفاده کردند.

سرپرســت معاونــت آموزشــی 
و  سیســتان  جهاددانشــگاهی 
بلوچستان ادامه داد: براساس قرارداد 
منعقد شده با اداره کل امور مالیاتی 
اســتان در این یکســال 820 نفر از 
خدمات آموزشــی واحد برخوردار 

شده اند.
مالکی با بیان اینکه براساس تفاهم نامه امضا شده بین جهاددانشگاهی و 
اداره کل بنادر چابهار 34 نفر آموزش های الزم در حوزه تخصصی خود 
را فرا گرفتند، خاطرنشــان کرد: همچنین براســاس قرارداد آموزشی 
منعقد شده با دفتر امور روســتایی)دهیاری ها( سیستان و بلوچستان 
طی یکسال گذشــته 448 نفر از خدمات آموزشــی جهاددانشگاهی 

بهره مند شدند.

مرکز آموزش های تخصصی 
کوتاه مدت جهاددانشگاهی 
خراسان شمالی در اسفراین 

افتتاح شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
 جهاددانشگاهی خراسان شمالی، 
محمدتقی ایرانی معاون سیاسی و 
امنیتی استاندار خراسان شمالی 

در این آیین اظهار کرد: باید توســط 
نهادهايی مانند جهاددانشگاهی، محصوالت داخلی استان در سطح ملی 

مطرح شود.
وی با تاکید بر بهره برداری از ظرفیت های جهاددانشگاهی گفت: بسیاری از 
ظرفیت های بکر خراسان شمالی باید به سرمایه گذاران شناسانده  و استان 

به عنوان برند محصوالتی نظیر گیاهان دارویی معرفی شود.
هادی قوامی، نماینده مردم اســفراین در مجلس شورای اسالمی نیز بر 
بکارگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط جهاددانشگاهی خراسان 

شمالی، تاکید کرد.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی فعالیت خوبی را در حوزه گیاهان دارویی 
آغاز کرده اســت، تصریح کرد: اگر ســه هزار هکتار از زمین های منطقه 
اسفراین زیر کشت گیاهان دارویی برود، تحول عظیمی در اقتصاد آن شاهد 
خواهیم بود که تحقق آن، راه اندازی کارخانجات و مراکز پژوهشی برای 

فرآوری محصول را به دنبال خواهد داشت.
قوامی خواستار توسعه برنامه های جهاددانشگاهی در این شهرستان در 

حوزه های مختلف شد.
در ادامه اين مراسم حجت االسالم 
و المســلمین قدیــر محمدیان، 
امام جمعه اســفراین اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی خراسان شمالی، 
برنامه های خود را به سمت جذب 
سرمایه گذار هدایت کند تا شاهد 
شکوفایی اقتصاد در تمام مناطق و 

شهرستان های استان باشیم.
وي اضافه کرد: فضای تعامل زمینه را 
برای همکاری در جذب سرمایه گذار و ایجاد اعتماد که خود یک سرمایه 
بزرگ اســت، هموار می ســازد: تاکنون امتیازات نيز بسیار خوبی برای 
جذب و حضور سرمایه گذار از سوی مسووالن این شهرستان ارایه شده و 
انتظار می رود جهاددانشگاهی نیز اساس فعالیت های خود را به این سمت 

متمرکز کند.
در ادامه رییس جهاددانشگاهی خراسان شمالی نیز با بیان این که خواستار 
همکاری مسووالن اسفراین و استان برای توسعه فعالیت های این نهاد در 
زمینه راه اندازی مراکز تخصصی صنعت، مدیریت، گیاهان دارویی و غیره 
هستیم، افزود: تاکنون نيز درخواست فرمانداری ها، برای آغاز فعالیت واحد 
در برخی شهرستان ها ارسال شده، اما فعالیت های جهاددانشگاهی با توجه 
به ظرفیت منطقه آغاز می شــود؛ زیرا هدف گذاری در این نهاد تمرکز بر 

کیفیت است نه توسعه کمی.
احسان عباسی افزود: انتظار می رود با حمایت مسووالن، مرکز تخصصی 

گیاهان دارویی در اسفراین در آینده ای نزدیک راه اندازی شود.

افتتاح مرکز آموزش های تخصصی  کوتاه مدت جهاددانشگاهی  در اسفراین 

بهره مندی بیش از 4 هزار نفر از خدمات آموزشی واحد استان

سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان خبر داد:
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سرپرست مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی 
در زاهدان گفت: جهاددانشگاهی با موضوع گازرسانی در سیستان 
و بلوچستان توانست پیرو قرارداد آموزشی با شرکت ملی گاز ایران 
در راستای بومی سازی خدمات گاز رسانی در استان، به آموزش 12 

دوره تخصصی در این زمینه ورود کند.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیســتان و بلوچستان، علی 
اسماعیلی در خصوص فعالیت های یکسال گذشــته مرکز آموزش های 
تخصصی کوتاه مدت جهاددانشــگاهی زاهدان اظهار کرد: در راســتای 
توسعه ارتباط مراکز آموزش کوتاه مدت با دانشگاه، تفاهم نامه ی آموزشی 
با دانشگاه ها منعقد شد تا تمامی دانشجویان با تخفیف ویژه بتوانند از تمام 

دوره های آموزشی بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه در زمینه تحقق شــعار ســال، تفاهم نامه ای جهت انجام 
دوره های آموزش کوتاه مدت کارکنان واحدهای کوچک صنعتی با شرکت 
شهرک های صنعتی استان منعقد شده اســت، ادامه داد: پیرو تفاهم نامه 
جهاددانشگاهی با انستیتو ایز ایران طی سال های گذشته، مرکز آموزش کوتاه 

مدت زاهدان توانست جزء فعال ترین مراکز در این زمینه باشد.
 سرپرست مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی زاهدان 
با بیان این که برگزاری دوره های تخصصی با شرکت آب و برق منطقه ای 
و توزیع برق استان از دیگر برنامه های در دســتور کار مرکز آموزش های 
تخصصی کوتاه مدت زاهدان است، تصریح کرد: عالوه بر دوره های مالیات بر 
ارزش افزوده و دوره های کارآفرینی کمیته امداد، جهاددانشگاهی با موضوع 
گاز رسانی در استان توانست پیرو قرارداد آموزشی با شرکت ملی گاز ایران 
در راستای بومی سازی خدمات گاز رسانی در استان، به آموزش 12 دوره 

تخصصی در این زمینه ورود نماید.
وی با اشاره به این که این مرکز توانسته با همکاری جهاددانشگاهي واحد 
صنعتي اصفهان تا کنون بیش از 3000 نفر ســاعت آموزش الکترونیکی 
برای متقاضیــان ارایه کند، خاطرنشــان کرد: بنا به برنامــه ریزی اعالم 
شــده در خصوص تمرکز برنامه ها در حوزه زبان هــای خارجی، برگزاری 
تمامی دوره های زبان انگلیسی مرکز به مرکز آموزش زبان های بین المللی 

جهاددانشگاهی زاهدان منتقل گردید.

همایــش ملی »اقتصــاد مقاومتی، 
جهاد علمی و عملی« 21 شــهریور 
به میزبانی مرکــز مطالعات راهبردی 
و آموزش وزارت کشور و با همکاری 
جهاددانشــگاهی واحــد عالمــه 
طباطبايي، با حضــور جمع کثیری از 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اساتید و مدیران ارشد صنایع 
و اصناف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی عالمه طباطبایی، یوســف 
لطفی معاونت آموزشی این واحد به عنوان دبیر علمی همایش هدف از 
برگزاری این همایش را بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه ها و 
ارگان های دولتی و خصوصی و نیز بررسی راهکارهای عملیاتی رسیدن به 
اهداف و آرمان های اقتصاد مقاومتی بر اساس الگوی سیاست های ابالغی 

مقام معظم رهبری دانست.
وی محورهای اصلی این همایش را بررسی راهکارهای توسعه اقتصاد دانش 
بنیان و ارتباط صنعت با مراکز دانشگاهی در راستای استفاده از ظرفیت های 
علمی کشور، بررسی راهکارهای رشد بهره وری در اقتصاد با تکیه بر اصول 
اقتصاد مقاومتی اعم از تقویت تولید، توانمند ســازی منابع انسانی، رقابت 
پذیری اقتصادی، اولویت بندی محصوالت و خدمات راهبردی و بررســی 
موانع پیش روی صنایع استراتژیک، بررسی بسترهای عمل مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی و راهکارهای جذب سرمایه و انتقال فناوری، بررسی چالش ها 
و راهکارهای توسعه صنایع انرژی محور، اصول و راهکارهای ایجاد طرح های 
تشویقی جهت توسعه و فعالیت بیشتر واحدهای تولیدی و صادرات محور، 
بررسی نحوه استفاده صحیح از ظرفیت های واحدهای پولی و مالی در راستای 

توسعه بنگاه های اقتصادی بیان نمود.
در ادامه دکتر رحیم زارع نماینده آباده، 
بوانات و خرم بید و ريیس کمیته اقتصاد 
مقاومتی مجلس شورای اسالمی، با اشاره 
به این که اقتصاد مقاومتی تلفیق فرصت ها 
و نقاط قوت جامعه است، عنوان کرد: برای 
دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی باید همزمان هم از فرصت ها و هم از نقاط 

قوت جامعه بهره ببریم.
وی از مثلث »مالیات، تامین اجتماعی و نظام بانکی« به عنوان عامل اصلی 
مشکالت تولید و بهره وری یاد کرد و گفت: برای دستیابی به اهداف اقتصاد 

مقاومتی باید به این سه مورد توجه خاص شود.
سپس دکتر بلوریان تهرانی، اســتاد دانشــگاه و دارنده دکترای DBA از 
دانشگاه ایندیانا آمریکا، به ارايه مقاله ای با عنوان »کالبد شناسی علمی اقتصاد 
مقاومتی« پرداخت و خاطرنشان کرد: بهتر است برای نشان دادن فعالیت در 
جهت اهداف اقتصاد مقاومتی، به جای گزارش پیشرفت کار، گزارش افزایش 
میزان تولید و بهره وری ارايه شــود که درک درستی از اقدام عملی اقتصاد 

مقاومتی داشته باشیم.
همچنين دکتر محمدعلی وکیلی عضو هیأت ريیســه مجلس شــورای 
اسالمی بود که به ارايه گزارشی از فعالیت های مجلس دهم در راستای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخت و خاطرنشان کرد: در مجلس قوانین جدیدی 
تصویب و در برخی از قوانین اصالحات صورت گرفته که مسیر را برای رسیدن 

به هدف های پیش رو هموار می کند.
در ادامه ي این همایش برخی از اساتید به ارايه مقاالت خود پرداختند و در 
پایان به صنایعی که در مسیر اقتصاد مقاومتی تالش چشمگیری داشته اند 

تندیس و لوح یادبود اهدا شد.

همایش ملي »اقتصاد مقاومتی، جهاد علمی و عملی« برگزار شد

جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان به آموزش 12 دوره ی تخصصی ورود کرد

با هدف بومي سازي خدمات گازرساني؛

با همکاری جهاددانشگاهی واحد عالمه طباطبايی؛
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تفاهم نامه همکاری در حوزه آموزشی بین 
جهاددانشگاهی گیالن و اداره کل پدافند 

غیرعامل استانداری منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی 
اســتان گیالن، در دیدار مهندس جمشید 
رسایی رییس این واحد و مهندس امیر مرادی 
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیالن، 

تفاهم نامه همکاری های آموزشی به امضای دو طرف رسید.
اين تفاهم نامه به منظور ارتقای ســطح دانــش و آموزش های عمومی و 
تخصصی در دســتگاه های اجرایی و ادارات و تشکالت مختلف در حوزه 

پدافند غیرعامل، برای مدت دو سال امضا کردند.
از موضوعات این تفاهم نامه می توان بــه همکاری  در برگزاری همایش ها 

و کارگاه های آموزشــی تخصصــی پدافند 
غیرعامل و همچنیــن برنامه ریزی و اجرای 
دوره های آموزشی کوتاه مدت در حوزه پدافند 

غیرعامل اشاره کرد.
مشاوره و اجرای طرح های آموزشی در حوزه 
پدافند غیرعامل و تهیه جزوات آموزشی برای 
دستگاه های اجرایی با رعایت الزامات پدافند 
غیرعامل، برخی دیگر از اهداف این تفاهم نامه 

به شمار می رود.
در این نشست، عالوه بر رییس جهاددانشگاهی استان و مدیرکل پدافند 
غیرعامل استانداری گیالن، معاون آموزشــی جهاددانشگاهی استان و 
تعدادي از مدیران و کارشناسان جهاددانشگاهی گیالن و اداره کل پدافند 

غیرعامل استانداری نیز حضور داشتند.

به منظور برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان استان 
تفاهم نامه ای بین اداره کل آموزش و پرورش استان و جهاددانشگاهي 

همدان تا پایان سال جاری منعقد گرديد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي همدان، برگــزاری دوره های 
آموزشی که در ســامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش ضمن خدمت 
فرهنگیان طبق ســر فصل های آشــنایی با مباحث اجتماعی، عقیدتی، 
سیاسی، حفاظتی، مبانی و اصول پدافند غیر عامل، آشنایی با مباحث مرتبط 
با تحول نظام اداری، ارتقا سالمت اداری و مبارزه با فساد، پیشگیری و کنترل 
عوامل خطر ساز بیماری های قلبی عروقی، تیپ فارسی و انگلیسی، تبیین 
سیاست های کلی نظام اداری کشور ابالغی مقام معظم رهبری و راهکارهای 

اجرایی نمودن آن، خالصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری، روانشناسی 
خانواده، شناخت خانواده، طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، 
نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران، جمعیت شناسی و فرهنگ 
افزایش جمعیت، سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی، اطفاي حریق 
و راه های پیشــگیری، مفاهیم پایه فناوری اطالعات و ارتباطات، استفاده 
از کامپیوتر و مدیریت فایل ها، واژه پردازها، صفحه گسترده ها، بانک های 
اطالعاتی، ارايه اطالعات به صورت کامپیوتــری و اطالعات و ارتباطات  از 

تعهدات جهاددانشگاهی در این تفاهم نامه می باشد. 
گفتنی است، این دوره های آموزشــی از مهرماه آغاز و تا پایان اسفندماه 
سال جاری ویژه فرهنگیان استان در جهاددانشگاهی واحد همدان برگزار 

خواهد شد.

مدیر مرکــز آموزش هــای تخصصی کوتاه مدت بزرگســاالن 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی از فراگیری 6 هزار نفر از آموزش های 

تخصصی این مرکز در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان رضوی، 
عباس عبداله پور با بیان این مطلب افزود: سیاست آموزشی مرکز، رویکرد 
تخصصی داشته و بررســی های آماری از رشــد 20 درصدی فراگیران 
دوره های تخصصی در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته حکایت دارد.
به گفته وی، فراگیران این مرکز از گروه های زبان های خارجی) انگلیسی، 
فرانسه، عربی و آلمانی(، کامپیوتر )فنی و مهندسی، طراحی و گرافیک، 

برنامه نویسی، ســخت افزار و شــبکه و دوره های عمومی(، علوم انسانی 
)تربیت مربی مهدکودک، تربیت معلم مدارس ابتدایی، حسابداری حرفه ای 
و دوره های مدیریت( و علوم پزشکی )تکنسین داروخانه، کمک  های اولیه و 

فوریت های پزشکی( بهره مند گردیده اند.
وی ادامه داد: در این مدت کارگاه های آموزشی تکنیک های استراتژیک 
آزمون IELTS، کارگاه تخصصی ویرایش ترجمه، آشنایی با انواع زبان های 
  MOCK برنامه نویسی برای دانشجویان رشته های مختلف و آزمون های

IELTS  نیز برگزار گردید.

عبداله پور تصریح کرد: از دیگــر فعالیت های مرکز، برگزاری کارگاه های 
آموزشــی برای حدود 200 نفر از مدیران و کارکنان سازمان ها و ادارات 

دولتی بوده است.

رشد 20 درصدی فراگیران این مرکز در شش ماهه اول امسال

انعقاد تفاهم نامه همکاری
 بین اداره کل پدافند غیرعامل استانداری و جهاددانشگاهی گیالن 

انعقاد تفاهم نامه همکاری
 بین جهاددانشگاهی همدان و اداره کل آموزش و پرورش استان 

مدير مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت بزرگساالن جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد:
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دوره های مصوب آموزش فنــاوری اطالعات کارکنان دولت 
توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحــد صنعتی اصفهان، 
غالمرضا انداده معاون آموزشی این واحد اظهار کرد: به دنبال تصویب 
دوره های آموزش فناوری اطالعات کارکنان دولت توســط ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور و ابالغ به وزارتخانه ها و دســتگاه های 
اجرایی سراســر کشــور طی بخشــنامه  شــماره 145099 مورخ 
1393/11/20، این واحد مجوز های الزم را از مراجع ذی صالح دریافت 
و دوره های آموزشــی موضوع  بخشــنامه مذکور را ویژه دستگاه های 

اجرایی استان به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار نموده است.
بنابر اعالم انداده، دوره های مصوب ابالغی طی بخشنامه مذکور شامل 
16 عنوان می باشــد. دو دوره ویژه مدیران، 10 عنــوان ویژه مدیران 
و کارشناســان فناوری اطالعات و چهار عنوان ویــژه عموم کارکنان 
دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است و به منظور اجرای این دوره ها 

ضوابط و شــرایط خاصی پیش بینی گردیده که در ســامانه مدیریت 
http//mdhc2. آموزش فناوری اطالعات کارکنان دولت بــه آدرس

iranlms.irدر دسترس دستگاه ها و افراد ذی نفع قرار دارد.

وی در ادامه افزود: این واحد به عنوان تنها موسسه آموزشی در استان 
اصفهــان موفق به اخذ مجــوز برگزاری دوره های مذکــور به صورت 
غیرحضوری از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده و آمادگی 
برای برگزاری دوره های فوق، ویژه دستگاه های اجرایی استان را اعالم 

می دارد.
معاون آموزشی واحد در پایان تصریح کرد: واحد صنعتی اصفهان در 
سال گذشته گردهمایی مدیران آموزش دستگاه های اجرایی استان را 
با مساعدت و همکاری مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان به منظور تشریح نظام جدید 
آموزش فناوری اطالعات کارکنان دولت با حضور دکتر ملیحی از دست 
اندرکاران طرح مذکور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار 
نموده و آماده پاسخگویی و ارايه مشاوره به مدیران آموزش دستگاه های 

اجرایی استان در این زمینه می باشد.

در نشست مشــترک رییس جهاددانشــگاهی سیستان و 
بلوچســتان با معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان در 
خصوص چگونگي استفاده جامعه فرهنگي و دانش آموزي از 
آموزش زبان هاي خارجي و افزایش همکاری های مشــترک 

بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، دکتر 
منصور تاجری رییس این واحد 15 مهرماه در نشست مشترک با معاونان 
اداره کل آموزش و پرورش استان با محوریت چگونگي استفاده جامعه 
فرهنگي و دانش آموزي استان از آموزش زبان هاي خارجي اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی نهادی علمی و انقالبی است و امروزه این نهاد تالش و 
نگاه خود را به برنامه ها و اقدامات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اشتغال، 

کارآفرینی و ... معطوف ساخته است.
وی ادامه داد: جهاددانشگاهی اســتان تا کنون در زمینه های مختلف 
آموزشی، فرهنگی و پژوهشی موفقیت های زیادی داشته که یکی از این 
موارد کسب رتبه برتر معاونت آموزشی واحد استان در بین معاونت های 

آموزشی سایر واحدهای کشور است.
رییس جهاددانشگاهی سیســتان و بلوچســتان با بیان این که مرکز 
آموزش زبان های بین المللی جهاددانشگاهی استان از اوایل مردادماه 
امسال فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: در این مدت کوتاه این مرکز 
توانسته خدمات آموزشی متنوع و متعددی را به هم استانی ها و عالقه 

مندان ارایه دهد.
تاجری افزود: این مرکز هم اکنون با برخورداری از امکانات ويژه  دارای 12 
دوره آموزشی زبان های انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی و اردو می باشد.

افزایش همکاری های جهاددانشگاهی و اداره کل آموزش و پرورش 
سیستان و بلوچستان 

برگزاری دوره های مصوب آموزش فناوری اطالعات کارکنان دولت در 
جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

طی نشستی مشترک مطرح شد؛
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سید عزیز آشنا معاون آموزشي 
سازمان جهاددانشگاهی تهران 
اظهار کرد: در راســتای تحقق 
شعار سوادآموزی در دنیا، طرح 
توانمند سازی آموزش دهندگان 
نهضت ســواد آموزی، توسط 
جهاددانشــگاهی به ایستگاه 

آخر رسید.

ســازمان  آموزشــی  معــاون 
جهاددانشگاهی تهران در گفت و گو با روابط عمومی جهاددانشگاهی، 
با اعالم این خبــر افزود: پیــرو توافقنامه ای که بین ســازمان نهضت 
سوادآموزی و سازمان جهاددانشــگاهی تهران در سال 1395به امضا 
رسید، دوطرف توافق کردند که با توجه به اهمیت نقش جمعیت با سواد 
کشور در رشد و توسعه ایران اسالمی و دستیابی به جامعه دانش بنیان در 
راستای سیاست های کالن جمهوری اسالمی ایران همکاری های خود 
را گسترش دهند و جهاددانشگاهی از توان پژوهشی و آموزشی خود در 
راستای محو بی سوادی در کشور با نهضت سوادآموزی همکاری نماید.

وی گفت: در این راستا طرح توانمندســازی آموزش دهندگان نهضت 
ســواد آموزی از بهمن ماه 1395 با همکاری جهاددانشگاهی و نهضت 
سوادآموزی آغاز شد و براساس بخشنامه نهضت سوادآموزی به واحدهای 
آن در سراسر کشور مقرر گردید ادامه همکاری مربیان نهضت منوط به 

گذراندن دوره های توانمند سازی و دریافت گواهینامه مربوطه باشد.
معاون آموزشــی ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران بیان کــرد: در 
راستای اجرای این طرح، ســامانه الکترونیکی توانمند سازی آموزش 
دهندگان نهضت ســوادآموزی با استفاده از زیرســاخت های آموزش 
الکترونیکی جهاددانشگاهی بر روی درگاه آموزش مجازی آن به آدرس                            
www.imooc.ir  راه انــدازی شــد و بیش از 70 هزار نفــر از آموزش 

دهندگان نهضت سوادآموزی در آن ثبت نام کردند؛ همچنين مجموعه 
دروس عمومی شــامل 9 درس و دروس عمومی نیز به تعداد 9 

درس به صورت درس های آموزشی ویديویی بر روي درگاه 

بارگــذاری گردید کــه در قالب آن 
مجموعا حدود 120 ساعت آموزش 
به فراگیران ارايه شد که با توجه به 
آمار 70 هزار نفــری فراگیران این 
طرح مجموعا حدود هشت ميليون و 
400 هزار نفر ساعت آموزش در این 

طرح ارايه گردید.
آشــنا خاطرنشــان کرد: به منظور 
دسترســی آموزش دهنــدگان به 
منابع آموزشــی کمکی، 17 جلد 
کتاب آموزشی نیز در قالب الکترونیکی به آنان ارايه گردید که در مجموع 

معادل يک ميليون و 190 هزار جلد کتاب است.
وی با اشاره به پوشش دهی به مربیانی که در روستاها هستند و ممکن 
است به اینترنت و شبکه دسترسی نداشته باشند، گفت: مجموعه دروس 
عمومی و تخصصی نیز هر یک به صورت جداگانه در 70 هزار نسخه لوح 
فشرده تکثیر و مجموعا در 140 هزار نسخه در اختیار آموزش دهندگان 

قرار گرفت.
معاون آموزشی ســازمان جهاددانشــگاهی تهران گفت: دو نوبت نیز 
آزمون آزمایشی طی مدت برگزاری آموزش ها برگزار گردید و نهایتا از 
25 شهریور 96 نیز آزمون های پایان دوره در سراسر کشور در 202 مرکز 

آزمون و 180 شهر آغاز شد که تا نیمه مهرماه ادامه داشت.
وی اذعان کرد: نمرات آزمون دهندگان اول آبان ماه در پروفایل آن ها 
بر روی سامانه بارگذاری می گردد و آموزش دهندگانی که نمره قبولی 
)60 از 100( را بگیرند از جهاددانشگاهی گواهینامه پایان دوره دریافت 
می کنند و در صورتی که نمره قبولی نگیرند باید در آزمون مجددی که 
در آبان یا آذرماه )براساس برنامه سازمان نهضت سواد آموزی( برگزار 

خواهد شد شرکت نمایند.
آشــنا با تاکید بر اینکه، شعار ســوادآموزی در دنیاي امسال به عنوان 
سوادآموزی دیجیتال قرار گرفته است، گفت: این طرح یکی از بزرگترین 
طرح هایی است که در زمینه سوادآموزی دیجیتال در سطح دنیا 

اجرا شده است.

طرح توانمندسازی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، توسط 
جهاددانشگاهی به ایستگاه آخر رسید

انعقاد قرارداد همکاری  بین جهاددانشگاهی کردستان و کمیته امداد امام )ره(کامیاران

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کردستان، مرکز آموزش جهاددانشگاهی کامیاران طی قرادادی آموزش مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی)ره( این شهرستان را بر عهده گرفت.

سیروان صیدی معاون آموزشی جهاددانشگاهی کردستان بیان کرد: طی قرارداد منعقده دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت، بلندمدت و مهارت 
آموزی مطابق با استاندارد های آموزشی به مددجویان کمیته امداد ارایه می گردد.

وی خاطرنشان کرد: در پایان دوره های آموزشی به مددجویانی که دوره را با موفقیت به اتمام برسانند گواهینامه معتبر داده می شود.

اخبار کوتاه
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برگزاري دوره آموزشی فنی تخصصی 
آشنایی با شبکه های هوشمند الکتریکی 
توسط جهاددانشگاهي صنعتي اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 
حسن ابراهیمیان مدیر مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت 
شماره پنج این واحد گفت: به منظور ارتقاي سطح علمی مدیران 
و کارشناسان ارشد بهره برداری شــرکت برق منطقه ای استان 
اصفهان دوره ي آموزشي آشنایی با شبکه های هوشمند الکتریکی 

به مدت 32 ساعت برگزار شد.
ابراهیمیان افــزود: اين دوره آموزشــی طبق اســتانداردهای 
آموزشی و ســرفصل های وزارت نیرو اجرا شــد و فراگیران طی 
چهار روز مباحثی چون؛ تعاریف شــبکه هوشــمندـ  ویژگی ها 
و لزوم ایجاد آن، سیاســت )باید و نبایدهای( شــبکه هوشمند، 
مزایا و معایب احتمالی شبکه های هوشمند از دید شاخص های 
الکتریکی از قبیل، قابلیت اطمینان و دسترسی، امنیت، پایداری، 
راندمان، کیفیت و اقتصادی از قبیل هزینه های تجدید ساختار 
و renewable و حفاظت، اعمال مدیریت و حل کردن حوادث 
غیرمترقبه، زیرساخت شبکه های هوشمند الکتریکی و اهداف، 
 real time زیرساخت مخابراتی و ارتباطی به جهت دستیابی به
و automated، استانداردهای شبکه هوشــمند، اندازه گیری 
هوشمند و ارتباطات زیرساخت مرتبط و ذخیره انرژی، تکنولوژی 
و روند تکامل آن، خودروهای هیبریدی و زیرساخت مورد نیاز آن 

را فرا گرفتند.

به همت سازمان جهاددانشگاهي يزد صورت گرفت؛ 
آموزش مهارت هاي کارآفریني به 400 

مددجوي یزدي در مشهد مقدس
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، معاون 
آموزشي سازمان جهاددانشگاهي اســتان يزد از برگزاري دوره هاي 
آموزشي كسب مهارت هاي كارآفريني جهت مددجويان كميته امداد 

استان در مشهد مقدس خبر داد.
مهدی دهقان چالشــتری در اين باره تصريح كــرد: اين دوره هاي 
آموزشي در راستاي ترویج فرهنگ و مهارت های الزم برای کسب و 
کار و کارآفرینی و به همت معاونت آموزشي جهاددانشگاهي يزد براي 
400 نفر از مددجويان جویای کار استان از يکم تا 15 مهر ماه در مشهد 

مقدس برگزار شد. 
وی هدف از برگزاری دوره های کارآفرینی را ایجاد آمادگی کارآموزان به 
منظور اشتغال و تقویت روحیه خودباوری و خود اتکایی در مددجويان 

عنوان کرد.
دهقان چالشــتری اظهار كرد: ارتقای دانش مددجویان، آشنایی با 
روش های کارآفرینی، پیشگیری از مشکالت و ریسک های اقتصادی، 
اصول و مبانــي کارآفريني، فنــون مذاکره و بازاريابــي، خالقيت و 
نوآوري، پرورش ايده کسب و کار، آموزش تدوين طرح کسب و کار، 
قيمت گذاري و فروش کاال و خدمت، اصول تبليغات و فروش از موارد 

مطرح شده در این دوره های آموزشی است.

آیین دانش آموختگی دانشجویان 
مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی 

استان اصفهان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی 
استان اصفهان، مراســم دانش آموختگی دانشجویان کاردانی، 
کارشناســی و کارشناســی ارشــد مؤسســه آمــوزش عالی 

جهاددانشگاهی استان اصفهان برگزار شد.
در ابتدای مراسم که با حضور هیات ريیسه، اعضای هیات علمی و 
دانشجویان برگزار شد، دکتر رضايی سرپرست مؤسسه، به تشریح 
عملکرد مؤسسه و دانشجویان آن پرداخت و موفقیت های کسب 
شده در مؤسسه را نتیجه همکاری و همدلی دانشجویان و همکاران 
بیان نمود و راه اندازی انجمن فارغ التحصیالن مؤسسه را امری 

ضروری و مفید دانست.
در ادامه مهندس عطایی مسوول سابق موسسه و جهاددانشگاهی 
واحد صنعتی اصفهان عملکرد جهاددانشگاهی در جهت آموزش 
عالی و پرورش نیروهای متخصص و کارآمد در ســطح اســتان 

اصفهان را تشریح نمود.
آقای مهنــدس تیموری ريیــس واحد صنعتــی اصفهان دیگر 
سخنران این مراسم نیز با بیان اینکه پایان هرکاری شروع کاری 
جدید را به دنبال دارد، به بیان وظایف دانش آموختگان در دوران 

پس از تحصیل پرداخت.

 IELTS افتتاح مرکز تخصصی
در جهاددانشگاهی خراسان  شمالی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالي، جواد آقایی 
معاون آموزشی واحد اظهار کرد: مرکز تخصصی IELTS در دو شعبه ي 
، جهاددانشگاهی بجنورد و اسفراین در سطح استان افتتاح شده است.

وی ادامه داد: این مرکز ویژه دانشجویان و فارغ التحصیالن کارشناسی 
ارشد و دکتری، پزشکان، مهندسان و متقاضیان تحصیل در اروپا و 

آمریکا بازگشایی شده است.
آقایی افزود: هم اکنون فرآیند پذیرش متقاضیان در حال انجام است. 

معاون آموزشي جهاددانشگاهي خراسان شمالي با بیان اینکه در پایان 
دوره ها گواهینامه معتبر به افراد اعطاء می شود، گفت: هزینه شرکت 

در این دوره ها متعاقبا اعالم خواهد شد. 
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معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به سیاست های برنامه 
ششم جهت رشد اقتصادی و پایین آوردن نرخ بیکاری تا حدود هشت 
درصد، افزود: برای این که بتوانیم در کوتاه مدت اشتغال را ایجاد کنیم، طرح 
اشتغال فراگیر را به تصویب رساندیم و به همین منظور چند سیاست فعال 
بازار کار را در دستور کار داریم، از جمله این سیاست ها؛ حمایت و تسهیل 
در یافتن شغل است، در این زمینه سامانه کاریابی و سامانه ملی مشاغل را 

با کمک جهاددانشگاهی راه اندازی خواهیم کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایکنا، چهل و سومین نشست 
علمی و تخصصی در حوزه تجاری سازی فناوری، اشتغال و کارآفرینی دانشجویان 
و دانش آموختگان با موضوع تحلیل و بررسی دوره کارورزی )برنامه اشتغال فراگیر 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی( با حضور عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی 
و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر محمدصادق بیجندی رییس 
سازمان تجاری ســازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی، 13 

شهریور در سالن کنفرانس این سازمان )ستفا( برگزار شد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست 
علمی با بیان اینکه تالش می شــود بازار کار مدیریت شــود، اظهار کرد: جمعیت 
دانشجویی کشــور ظرف مدت نه چندان زیادی، از حدود بیش از یک میلیون نفر 
به حدود 5 میلیون نفر رسید و این در حالی است که از سال 93، از میان جمعیت 
فعال کشــور، حدود 75 درصد جمعیت کشــور که وارد بازار کار شده اند، از بین 

فارغ التحصیالن دانشگاهی بوده اند.
وی ادامه داد: بیشترین تمرکز دولت ها، این بود که رشد اقتصادی رخ 
دهد، حتی اگر رشد اقتصادی اتفاق بیافتد لزوما به این معنی نیست 

که اشتغال اتفاق خواهد افتاد و يا مي شود در حوزه های دیگری اشتغال ایجاد کرد.
منصوری با بیان اینکه وقتی می گوییم نرخ رشد اقتصاد منفی است، در همه حوزه ها 
منفی نیست، گفت: رویکرد ما این است که اشتغال ایجاد شود، به طوری که معیشت 
مردم تامین شود؛ بنابراین به سمت بخش غیررسمی و بنگاه های خرد رفته ایم که 

البته اشتغال در این حوزه ایجاد شده، اما با کیفیت باالیی نبوده است.
وی با اشاره به سیاست های برنامه ششــم جهت رشد اقتصادی و پایین آوردن نرخ 
بیکاری تا حدود هشت درصد، افزود: برای اینکه بتوانیم در کوتاه مدت اشتغال را ایجاد 
کنیم، طرح اشتغال فراگیر را به تصویب رساندیم و به همین منظور چند سیاست 
فعال بازار کار را در دستور کار داریم، از جمله این سیاست ها؛ حمایت و تسهیل در 
یافتن شغل است، در این زمینه سامانه کاریابی و ســامانه ملی مشاغل را با کمک 
جهاددانشگاهی راه اندازی خواهیم کرد. سیاست دیگر آموزش نیروی کار است و دیگر 
آنکه مشوق های کارفرمایی و کارگری لحاظ شود، از جمله قايل شدن یارانه دستمزد 
برای استان هایی که نرخ بیکاری باالیی دارند، حمایت از خوداشتغالی، تامین مالی 

و ایجاد کسب و کار و آخرین سیاست اشتغال مستقیم در بخش دولتی است.
معاون وزیر کار با بیان اینکه ساختار آموزش عالی ما متمرکز و دولتی است، گفت: 
در دنیا سه نوع ساختار آموزش عالی وجود دارد؛ ساختار متمرکز و دولتی، لیبرال 
و نئولیبرال و نظام مبتنی بر مشــارکت بخش های دولتــی و خصوصی که نتیجه 
ساختار آموزشــی متمرکز و دولتی؛ تولید انبوه استاندارد فارغ التحصیل است که 
پژوهش محور نیستند و آموزش محورند و کاربردی محور نیستند و تئوری محورند.

منصوري با اشاره به همکاری با جهاددانشگاهی گفت: به دلیل فقدان سازمان های 
توسعه ای در کشور، جهاددانشــگاهی می تواند در این عرصه نقش خوبی ایفا کند. 
طرح های مشترکی با جهاددانشگاهی دنبال می کنیم از جمله آنها توسعه مشاغل 

خانگی و ایجاد سامانه های ملی است.
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راه اندازی سامانه کاریابی و سامانه ملی مشاغل 
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معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
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رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان:

جــای وزارت علــوم در حــوزه کارورزی 
فارغ التحصیالن دانشگاهی خالی است

در ادامه دکتر محمدصادق بیجندی اظهار کرد: جــای وزارت علوم در 
حوزه کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی خالی است. این طرح ها باید 
در دانشگاه ها دنبال شود، متاسفانه رد پایی از وزارت علوم در این عرصه 
دیده نمی شود. این مجموعه باید به اهمیت نقش خود در فرایند پس از 

آموزش هم توجه کند.
رییس ســازمان تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانش آموختگان 
جهاددانشــگاهی افزود: ارتباط دانشــگاه با صنعت  و جامعه قطع است، 
وزارت علوم، اولویت اول کشور ما نیســت و این مجموعه کاری با جامعه 

و صنعت ما ندارد.
دکتر بیجندی خاطرنشان کرد: به عنوان نماینده جهاددانشگاهی، اعالم 
آمادگی می کنم و به عنوان سرباز نظام در خدمت نظام در حوزه اشتغال 

خواهم بود.

طرح کارورزی رابط بین بیکاری و اشتغال است

همچنين پرهیزکار، دبیر علمی این نشست با بیان اینکه طرح کارورزی 
یکی از عناصر اصلی تمام نظام های اشتغال در دنیاست، اظهار کرد: طرح 

کارورزی رابط بین بیکاری و اشتغال کامل است.
وی افزود: پیش فرض های کارورزی شامل حمایت از دانش آموختگان برای 
ورود به بنگاه های ایرانی، بررسی عدم تمایل کارفرمایان به جذب افراد بدون 

تایید مباحث دولتی و رشد روزافزون دانشجویان بیکار است.
پرهیزکار تاکید کرد: باید فرهنگ اشتغال و کارورزی و یادگیری در محل 

کار در کشور نهادینه شود.
در ادامه این نشست دکتر عالءالدین ازوجی مدیرکل دفتر سیاست گذاری 
و توسعه اشــتغال به ارایه آماری از مباحث اشتغال و کارورزی در کشور 
پرداخت و ابعاد مختلف نحوه پردازش اشتغال فارغ التحصیالن و ضرورت 

کارورزی را تشریح کرد.
در این نشست علمی، طرح »کاج؛ کارانه اشــتغال جوانان« ارایه شد که 
طرحی مشترک میان دفتر سیاست گذاری و توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستفا )سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی( است که از جمله اهداف آن؛ 
مهارت آموزی دانش آموختگان و جوانان کارجو مي باشــد و به دنبال آن 
است فرهنگ استفاده از دانش آموختگان توسط کارفرمایان نهادینه شود. 

رییــس ســــــــازمان 
تجاری ســازی فنــاوری و 
دانش آموختگان  اشــتغال 
جهاددانشگاهی گفت:  این نهاد 
خود را موظف به تسهیل گری 
در روند تجاری سازی فناوری ها 

می داند.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
 جهاددانشگاهی، دکتر بیجندی 

24 مهرماه در چهل و پنجمین نشست علمی تخصصی با محوریت 
توسعه کسب  وکارهای کشــاورزی با تاکید بر زنجیره عرضه و ارزش 
محصوالت کشــاورزی، اظهار کرد: از ســال 92 به بعد با برنامه ریزی 
آینده نگرانه ماموریت جدیدی به ماموریت های تجاری سازی فناوری 
اشتغال کارآفرینی دانشــجویان و دانش آموختگان مبنی بر »تجاری 

سازی« محول شد.
رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان )ستفا( 
جهاددانشگاهی افزود: جهاددانشگاهی خود را موظف به تسهیل روند 
تجاری ســازی فناوری های تولیدی خود و فناوری های تولیدی سایر 

نهادها می داند.
وی با اشاره به توسعه فناوری در جهاددانشگاهی ادامه داد: این نهاد در 
گستره کشور فعالیت می کند و عالوه بر مراکز استان ها در بیش از 60 

درصد شهرستان ها نیز شعبه دارد.

رییس ستفا با اشاره به فعالیت 17 
شرکت دانش بنیان در مجموعه 
ســتفا کــه خروجی فنــاوری 
آنها خروجی جهاددانشــگاهی 
محســوب می شــود، افــزود: 
در جهاددانشــگاهی سه پارک 
علم وفناوری و 22 مرکز رشــد 
داریم که در آنها 501 شــرکت 
مستقر هســتند که از این تعداد 
103 شرکت دانش بنیان شده اند.
در ادامــه دکتر وکیل پور، اظهار کرد:  جهاددانشــگاهی ســازمان 
مجاهدت های چراغ خاموش اســت و از همان ابتدای تشــکیل نقش 

مهمی در بحث های علمی داشته است.
وی افزود: بحث زنجیره عرضه و ارزش محصوالت کشــاورزی یکی از 
مباحث مهم اقتصاد مقاومتی بوده و در ابالغیه های اقتصاد مقاومتی بر 

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره عرضه تاکید شده است.
دبیر علمی این نشست با بیان اینکه بهبود موثر زنجیره عرضه محصوالت 
کشــاورزی تاثیر زیادی در رونق شهرها و روســتاها دارد، به مبحث 
»فراتولید« اشــاره کرد و افزود: فراتولید یا کشاورزی چند کارکردی 
یکی از روش هایی است که برای افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد ارزش 
افزوده مورد اســتفاده قرار می گیرد که البته ایــن روش فقط مختص 
روستاها نیســت، بلکه در تمام مناطقی که پتانسیل کشاورزی دارند، 

می تواند کارکرد داشته باشد.

تسهیل در روند تجاری سازی فناوری ها از وظایف جهاددانشگاهی است

دکتر بیجندی:
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اولین مرکز هدایت شغلی دانشجویان در قالب طرح پایلوت 
یک ساله، به همت سازمان تجاری ســازی فناوری و اشتغال 
دانشجویان و دانش آموختگان جهاددانشگاهی 28 شهریورماه 

در دانشگاه علم و فرهنگ افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهي به نقل از سینا پرس، سیروس 
دشتی معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی )ستفا( در 
مراسم افتتاحیه مرکز هدایت شــغلی دانشجویان تأکید کرد: شورای 
عالی انقالب فرهنگی در قالب نقشه جامع کشور، هفت مأموریت را به 
جهاددانشگاهی محول کرد که 2 مأموریت در ارتباط با حوزه اشتغال 
است که در حیطه وظایف ستفا می گنجند. این مأموریت ها عبارتند از: 
تدوین نقشه راه ســاماندهی نظام هدایت شغلی توانمندسازی دانش 
آموختگان در حوزه های منتخب با حمایت و پشتیبانی مراکز ذیربط و 
تدوین نقشه راه ارتقای فرهنگ کارآفرینی و روحیه خودباوری و ترویج 

الگوهای موفق علم و فناوری با تأکید بر جامعه دانشگاهی کشور.
دشتی افزود: ســال 94 این مأموریت ها ابالغ و به دنبال آن کارگروهی 
در ستفا تشکیل شد تا برای این مأموریت ها، نقشه راه تدوین کند. این 
مأموریت ملی بوده و قرار است در قالب یک نقشه راه، اقدامات، فعالیت ها، 
چشم انداز و سیاست ها را به شورای عالی انقالب فرهنگی ارايه کنیم. 
گام ها و برنامه های مختلفی پیش بینی شده که یکی از گام های اصلی، 
انجام یک طرح پژوهشی در قالب تدوین نظام جامع هدایت شغلی است.

معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی افزود: امروز شاهد 
افتتاح فاز پایلوت اولین مرکز هدایت شــغلی دانشجویان هستیم. این 
طرح دو فاز دارد. فاز مطالعاتی که شامل مبانی نظری و طراحی اولیه 
نظام جامع هدایت شغلی و )فاز( اجرای پایلوت مرکز هدایت شغلی در 

دانشگاه علم و فرهنگ است.
وی خاطرنشان کرد: پس از طرح پایلوت یکساله قرار است که پایلوت اصلی 
در پنج دانشگاه کشور شامل: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه 
فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه الزهرا و دانشگاه علم و هنر یزد مجددا 
برگزار و ارزیابی نهایی شود تا بتوانیم با همکاری وزارت علوم و وزارت کار، نظام 

جامع هدایت شغلی را برای آموزش عالی کشور تدوین کنیم.

در اجرای این طرح از ایده های بین المللی بهره 
گرفتیم

دکتر سید جالل موســوی بازرگانی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و 
فرهنگ و پژوهشــگر اصلی این طرح، در بخش دیگری از این مراسم 
گفت: ایده مشاوره و هدایت شغلی چندان در کشور ما جا نیافتاده است، 
درحالی که این ایده در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می شود. تالش 

کردیم در اجرای این طرح از ایده های بین المللی بهره بگیریم.
موسوی بازرگانی خاطرنشان کرد: وظایف مرکز هدایت شغلی شامل 
ارايه خدمات مشاوره ای و آموزش مرتبط با شغل و کار، خدمات پژوهش 
و بازار کار، ارايه خدمات مهارت افزايی، کارورزی و کارآموزی، شــبکه 

سازی است.

حل مشکل بیکاری نیازمند یک حرکت جهادی است
در ادامه این مراسم، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رييس دانشگاه 
علم و فرهنگ، به بحث بیکاری فارغ التحصیالن دانشــگاهی اشاره و 
تأکید کرد: بحث بیکاری و سرگردانی دانشجویان و فارغ التحصیالن 
یکی از دغدغه های اصلی مسووالن کشور است. مشابه این وضعیت را 
در سال 59 شاهد بودیم و در آن مقطع زمانی، هیچ نهاد و دستگاهی 
نتوانست برای حل این مشکل پیش قدم شــود، اما جهاددانشگاهی 
با ورود به این بخش توانســت بســياري از اســاتید و دانشجویان را 

ساماندهی کند.
دکتر ایمانی خوشــخو افزود: معضلی که اکنون با آن مواجه هستیم، 
بسیار بزرگتر از ســال 59 اســت و حتی بیکاری به مقطع PhD هم 
رسیده است. امروز هم تنها نهادی که در کشور می تواند مسأله بیکاری 
دانشجویان و فارغ التحصیالن را حل کند، جهاددانشگاهی است. این 
مسأله یک حرکت جهادی می خواهد که ظرفیت آن در دانشگاه علم 
و فرهنگ )وابسته به جهاددانشــگاهی( به عنوان دانشگاه نسل سوم و 

کارآفرین وجود دارد.
رییس دانشگاه علم و فرهنگ خاطرنشان کرد: یقینا اجرای موفق این 
طرح )اولین مرکز هدایت شغلی دانشجویان( در دانشگاه علم و فرهنگ 

می تواند الگوی موفقی برای دانشگاه های دیگر باشد. 

به همت سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی؛ 

اولین مرکز هدایت شغلی دانشجویان افتتاح شد 
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قنبرپور از برگزاری رویدادهایی با هدف معامله اختراعات هم 
خبر داد و گفت: با همکاری فن بــازار منطقه ای و پارک علم و 
فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه یکی از این رویدادها در این 

استان برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، 
13 شهریورماه رییس فن بازار ملی ایران با حضور در پارک علم و فناوری 
کرمانشــاه در خصوص توســعه همکاری های فن بازار با این پارک و 
برگزاری فستیوال اختراعات در استان با سرپرست پارک علم و فناوری 

کرمانشاه گفت و گو کرد.
دکتر اکبر قنبرپور در ادامه با اشاره به اینکه فن بازار ملی ایران از سال 
83 فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: اکنون بیش از یک دهه از عمر فن 

بازار می گذرد.
رییس فن بازار ملی ایران از سه ماموریت مهم فن بازار شامل بازاریابی 
محصوالت فناورانه، خدمات تبادل فناوری و سرمایه گذاری در حوزه 
نورآوری یاد کرد و اظهار کرد: فن بازار در کنار این سه ماموریت، مثل 

گذشته به فعالیت بانک اطالعات فناوری خود نیز ادامه داد.
به گفته ي  این مسوول، از حدود پنج ســال گذشته که ماموریت های 
فن بازار تغییر کرد، حدود 200 میلیارد تومان تبادالت فناوری در فن 
بازار انجام شده که اکثر این فعالیت ها توسط کارگزاران در استان های 

مختلف انجام شده است.
قنبرپور با بیان اینکه از سال 93 و بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی فن بازارهای استانی هم در نقاط مختلف تشکیل شد، عنوان 

کرد: اکنون 16 استان کشور صاحب فن بازار هستند و حدود 65 درصد 
جمعیت کشور تحت پوشش فن بازار قرار دارند.

وی همچنین از برگزاری رویدادهایی بــا هدف معامله اختراعات هم 
خبر داد که قرار اســت با همکاری فن بازار منطقــه ای و پارک علم و 
فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه یکی از این رویدادها در این استان 

برگزار شود.
قنبرپور تصریح کرد: این رویداد در حوزه صنایع شــیمیایی و پلیمری 

است که اواخر آبان برگزار خواهد شد.
درادامه این جلســه دکتر معصومه خان احمدی سرپرست پارک علم 
و فناوری کرمانشاه با بیان اینکه در تالشیم تا اکوسیستم فناوری را با 
اتصال رنجیره های مختلف تکمیل کنیــم، گفت: پارک علم و فناوری 
کرمانشاه نخستین پارک غرب کشور است و در حوزه زیر ساخت های 

فناوری جز هشت پارک های برتر در کشور می باشد.
وي یادآور شد: استان کرمانشاه به لحاظ ارزیابی های سطح فناوری جزء 
استان های متوسط کشور است و ادعایی بر هایتک بودن طرح ها نداریم، 
اما در حوزه فرهنگ سازی فناور طرح ها و برنامه های گسترده ای اجرا 

کرده ایم و در این بخش در کشور پیش رو هستیم .
دکتر خان احمدی در پایــان با اعالم آمادگی از برگزاری فســتیوال 
اختراعات و جذب سرمایه گذار برای طرح های برتر استان، گفت: تیم 
پارک نهایت همکاری را جهت داوری و برگزاری مناسب و شایسته این 

رویداد خواهد داشت.
گفتنی است، در ادامه مسووالن فن بازار اســتان کرمانشاه به تشریح 

برنامه فستیوال اختراعات استان پرداختند.

ريیس فن بازار ملی ايران در بازديد از پارک علم و فناوری کرمانشاه خبر داد: 

برگزاری فستیوال اختراعات و جذب سرمایه گذار با همکاری این پارک
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رییس جهاددانشگاهی خراسان 
شمالی از راه اندازی شعبه سازمان 
تجاری ســازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان )ستفا( در استان 

خبر داد.

به گــزارش روابــط عمومــی  جهاد 
دانشگاهی خراســان شمالي، احسان 
عباســی رییس واحد اظهار کرد: این 

سازمان در راســتای توســعه فعالیت های تجاری  ســازی و فناوری و 
اشتغال جهاددانشگاهی در سراسر کشور و افزایش مشارکت واحدهای 
سازمانی این نهاد در مدیریت، برنامه  ریزی و اجرای طرح های حوزه فناوری 

و اشتغال راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: رصد و تحلیل وضعیت اشتغال دانش آموختگان، بررسی و 
تحلیل نوآوری و فعالیت  های حوزه تجاری سازی استان، اجرای برنامه ها 
و فعالیت  های موثر بر تجاری سازی فناوری و اشتغال و اجرای طرح های 

الگویی در این حوزه از مهمترین وظایف این مرکز است.
عباســی افزود: این مرکز در گام نخست در استان نســبت به برگزاری 

دوره های مهارتی در حوزه کسب و کار 
و تجاری سازی، ارايه خدمات مشاوره 
در زمینــه تجــاری ســازی فناوری 
و اشــتغال و اجــرای طــرح آموزش 
متقاضیان مشاغل خانگی اقدام خواهد 

کرد.
وی خاطرنشــان کرد: انجام و تدوین 
شش طرح پژوهشــی و مطالعاتی در 
حوزه شناســایی موانــع، فرصت ها و 
زمینه های اشتغال با مزیت نسبی در استان، برگزاری 10 هزار نفر ساعت 
دوره های آموزش عمومی کارآفرینی  با محوریت مشاغل خانگی، برپایی50 
هزار نفر ســاعت دوره های آموزش تخصصی در راستای توانمندسازی 

مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و زندان ها در دستور کار قرار دارد.
رییس جهاددانشگاهی خراسان شمالی گفت: برپایی 20 رویداد نوین در 
حوزه های گردشگری، فناوری اطالعات، علوم انسانی و صنایع فرهنگی و 
همایش و جشنواره مربوط به حوزه اشتغال، کارآفرینی و تجاری سازی 
گردشگری، علوم انســانی و صنایع فرهنگی نیز از دیگر برنامه های این 

مرکز است.

ســیروس دشــتی معــاون 
توانمندســازی و تحقیقــات 
اشــتغال و کارآفرینی سازمان 
تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانــش آموختگان )ســتفا( 
جهاددانشگاهی، با بیان اینکه در 
پی آماده سازی دانشجویان برای 
ورود به بازار کار هستیم، گفت: 
براســاس پایلوت طرح هدایت 

نظام شغلی در دانشگاه علم و فرهنگ از ابتدای مهر به صورت 
رسمی به دانشجویان خدمات ارایه می شود.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي به نقل از ايسنا، سیروس دشتی 
درخصوص طرح ملی هدایت نظام شغلی اظهارکرد: ساماندهی نظام هدایت 
شغلی و توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان از جمله ماموریت های 
محول شده از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی به جهاددانشگاهی است.
معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی سازمان ستفا افزود: 
ضمن این ماموریت نقشــه راهی را طراحی کردیم که یکی از راه کارهای 
طراحی شده، تدوین نظام هدایت شغلی است که تاکنون مطالعات نظری 

و اولیه این نظام انجام شده است.
وی ادامه داد: پس از اتمام مطالعات نظری قرار شــد این طرح به صورت 
پایلوت به مدت یک سال در دانشگاه علم و فرهنگ اجرا شود و پس از اخذ 

بازخورد از نقاط قوت و ضعف این طرح، 
تدوین نهایی انجام و تحویل ســازمان 
برنامه و بودجه به عنوان کارفرمای طرح 

شود.
معــاون توانمندســازی و تحقیقــات 
اشــتغال و کارآفرینی ســازمان ستفا 
افزود: برای طراحی این نظام یک شورای 
علمی متشکل از نمایندگان دستگاه های 

اجرایی مرتبط، تشکیل دادیم.
دشتی با بیان اینکه عالقه مند هستیم وزارتخانه های علوم، بهداشت و سایر 
زیرشاخه های آموزش عالی را درگیر این طرح کنیم، گفت: هدف از اجرای 
پایلوت، ارزیابی نحوه ارايه خدمات به دانشجویان برای ورود به بازار کار و 

دستیابی به آمادگی شغلی است.
معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی سازمان ستفا در ادامه 
تصریح کرد: در همین راستا مرکز هدایت شغلی در دانشگاه علم و فرهنگ 
تاسیس شــده اســت و از ابتدای مهرماه به صورت رسمی به دانشجویان 

خدمت رسانی خواهد کرد.
وی افزود: ما در این مرکز دانشــجویان را به لحاظ شخصیتی و استعداد 
شغلی ارزیابی می کنیم و پس از آن در خصوص نحوه انتخاب شغل مشاوره 

و آموزش هایی برای ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال ارايه می دهیم.
دشتی در پایان یادآور شد: به طور کلی این مرکز در سه بعد مشاوره، آموزش 

و ترویج، خدمات متنوعی را به دانشجویان ارايه می دهد.

اجرای پایلوت هدایت نظام شغلی در دانشگاه علم و فرهنگ

راه اندازی شعبه سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان در جهاددانشگاهی خراسان  شمالی 
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رييس جهاددانشــگاهی استان 
کردســتان از راه اندازی کانون 
خالقیت، شکوفایی و نوآوری در 
راستای حمایت از ایده ها و توسعه 

کارآفرینی خبر داد.

به گــزارش روابــط عمومــی  جهاد 
دانشگاهی کردستان، چیا سهراب نژاد 
با تاکید بــر توانمندی علمی و فعالیت 

های گسترده جهاددانشگاهی در تمامی زمینه ها اظهار کرد: در حال حاضر 
شــاهد ایده های زیادی از طرف جوانان و دانشجویان استان هستیم که 
نیازمند حمایت می باشد، لذا واحد کردستان به واسطه رسالت علمی خود و 
با راه اندازی کانون خالقیت، شکوفایی و نوآوری برای حمایت از این ایده ها 

اعالم آمادگی می کند.

رييــس جهاددانشــگاهی اســتان 
کردستان، عنوان کرد: جهاددانشگاهی 
درصدد اســت تا با گرد هم آوری ایده 
پردازان و کارآفرینان اســتان به حل 
مسایل و کشــف راه حل های نوآورانه 

بپردازد.
وی تاکید کرد: مجموع دورهمی هایی 
که با حضور دانشجویان، عالقه مندان 
و خبرگان کارآفرینی برگزار می شود 
گامی برای پیشــبرد اهداف این رویداد می باشد که امید است روند رو به 

رشدی را رقم زند.
سهراب نژاد خاطرنشان کرد: امید است این چنین دورهمی هایی بتواند با 
فراهم سازی بستر و فضا جهت طرح ایده های جوانان گام موثری در راستای 

توسعه و کارآفرینی در سطح استان کردستان باشد.

معاون مرکز رشــد و شکوفایی 
فناوری ها و هنر قرآنی وابســته 
به جهاددانشــگاهی در جلسه 
پیش رویــداد »تکانــش« از 
حمایت این مرکز از ایده های دینی 
و قرآنی خبر داد و گفت: افراد با 
ارایه ایده های خــود به این مرکز 
می توانند از حمایت ما برای تحقق 
و اجرایی کردن ایده و رسیدن به 

مرحله تولید محصول بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشــگاهیان کشور وابسته به 
جهاددانشگاهی، چهارمین جلســه پیش رویداد »تکانش« با محوریت 
ارایه، بحث و بررسی ایده ها و خالقیت های جدید در حوزه آموزش، تعلیم و 
تربیت در سالن کنفرانس سازمان قرآنی دانشگاهیان و به همت مرکز رشد 

و شکوفایی فناوری ها و هنر قرآنی برگزار شد.
در این مرحله از رویداد »تکانش« که به صورت کارگاه آموزشی برگزار شد، 
حاضران با نحوه ي طرح مسأله، انتخاب موضوع، قالب هایی که می توانند 
برای رفع مسایل و مشکالت آموزشی و تربیتی از آن ها استفاده کنند، انواع 
راه حل ها شامل سیاست گذاری، برنامه ریزی و ... آشنا شدند و پس از ارایه 
طرح ها و پیشــنهادهای خود، طرح ها و ایده های جدید قرائت و بر روی 
آن ها بررسی و تحلیل صورت گرفت تا مشخص شود کدام طرح قابلیت 

اجرایی بیشتری دارد.
در ادامه این کارگاه آموزشی، زهرا کامیاب معاون مرکز رشد و شکوفایی 

فناوری ها و هنر قرآنی ضمن تشــریح 
فعالیت های این مرکز، گفت: در حال 
طراحی دوره  های سه روزه ایده پردازی 
و خالقیت هستیم و پس از برگزاری این 
دوره ها طرح هایی که نمونه محصول 
آن ها تهیه شــود را در قالب نمایشگاه 

عرضه خواهیم کرد.
وی بــا اعــالم آمادگی مرکز رشــد 
بــرای دریافت ایده هــا و طرح هــای 
افراد عالقه مند در حوزه دینی و قرآنی یادآور شــد: اين افراد و شــرکت  
می توانند ایده هــا و طرح های خــود را به مرکــز ارایه دهنــد، پس از 
دریافت ایده ها، شورایی در مرکز رشد ایده ها را داوری و در صورت تأیید 
دفتر کاری به صورت رایگان در اختیار ایده پردازان قرار داده می شــود تا 

بتوانند ایده های خود را به مرحله ي  اجرا و تولید محصول برسانند.
کامیاب با اشاره به اینکه مرکز رشد به ایده پردازان با ارایه مشاوره در جهت 
تأمین مالی و ... نیز کمک می کند، گفت: رویدادهایی با عنوان طلوع برکت 
نیز با هدف جهت دهی به خالقیت و نوآوری افراد عالقه مند برگزار می شود.
در ادامه این کارگاه آموزشــی گروه های ایده پردازی تشــکیل شــد تا 
شــرکت کنندگان با کارگروهی و نحــوه ارایه طرح هــا و ایده ها و دفاع 

از ایده های خود آشنا شوند.
افراد خالق و ايده پرداز مي توانند طرح هاي خود را به دفتر مرکز رشــد و 
شکوفايي فناوري ها و هنر قرآني واقع در خيابان قدس، خيابان بزرگمهر، 
پالک 98 ارائه کنند و يا جهت کســب اطالعات بيشــتر با شماره تلفن 

66410180-021 تماس حاصل کنند.

حمایت مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها و هنر قرآنی وابسته به 
جهاددانشگاهی از  ایده ها و طرح های نوآورانه قرآنی 

راه اندازی کانون خالقیت، شکوفایی و نوآوری در واحد استان

ريیس جهاددانشگاهی کردستان خبر داد:



   108

پیام جهـاد  | شماره164
w w w . a c e c r . a c . i r

تجاری سازی فناوری
ســازمان  و اشتغال دانش آموختگان رییــس 

تجاری ســازی فناوری 
دانــش  اشــتغال  و 
آموختگان بــا بیان این 

که جهاددانشگاهی در 
بحث اشتغال در حوزه دانش آموختگان تقریبا پیشگام بوده 
است، گفت: در دهه هفتاد با نگاه به آینده سازمانی تحت عنوان 
سازمان همیاری اشــتغال دانش آموختگان تشکیل شد که 
تکلیف این سازمان مقدمه ای برای جلوگیری از بحران اشتغال 

دانش آموختگان بود.

به گــزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی به نقــل از ایکنا، دکتر 
محمدصادق بیجندی معاون رییس و رییس ســازمان تجاری سازی 
فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی دوم شهریورماه در 
بازدید از واحد کردســتان با اعالم اینکه برای رسیدن به رشد و توسعه 
حضور یک تیم موفق بسیار حايز اهمیت است، اظهار کرد: همراهی و 
همگامی تیم می تواند راه های رسیدن به هدف را برای گروه هموار کند 

که حضور این تیم در جهاددانشگاهی کردستان مشهود است.
وی افزود: کردستان یک نگین بین اســتان های دیگر کشور است که 
همهِ ي پتانسیل ها و اســتعدادهای عالی و نیروی انســانی خوب و با 

کیفیت را در خود دارد.
رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان بیان 
کرد: فعالیت جهاددانشگاهی در کردستان تنها به مرکز استان معطوف 
نشده و در تمام شهرســتان های استان فعال اســت که این خود یک 

ظرفیت عالی برای رشد و توسعه اين واحد خواهد بود.
دکتــر بيجندي با تأکیــد بر ارتباط جهاددانشــگاهی کردســتان با 
سایر پژوهشــگاه ها و مراکز داخلی جهاددانشــگاهی افزود: با توجه 
به پتانسیل های اســتان در بخش کشــاورزی می توان گفت: توسعه 
جهاددانشــگاهی کردســتان با فعالیت در بخش گیاهــان دارویی و 

کشاورزی آسان تر خواهد بود.
وي اعالم کرد: از 135 هزار هکتار گیاهان دارویی کشور، 99 هزار هکتار 
زعفران، 16 هزار هکتار گل محمدی و تنهــا 20 هکتار برای 2 هزار و 
500 گونه گیاهان دارویی دیگر است که این امر یک فرصت مثبت برای 
جهاددانشگاهی کردستان برای ورود به بخش گیاهان دارویی است؛ زيرا 

استان کردستان پتانسیل این امر را نیز داراست.
دکتر بيجندي بیان کرد: پتانســیل جهاددانشــگاهی را هیچ ارگانی 

دیگری نــدارد، امــا برای 
رسیدن به جایگاه واقعی این 
نهــاد انقالبی بایــد تمام 
واحدهای مختلف فرهنگی، 
آموزشــی، پژوهشــی و 

پشتیبانی دست به دست هم بدهند و در کنار هم قرار گیرند.
رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان با 
بیان این که جهاددانشگاهی در بحث اشتغال در حوزه دانش آموختگان 
تقریبا پیشگام بوده اســت، عنوان کرد: در دهه هفتاد با نگاه به آینده 
سازمانی تحت عنوان سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان تشکیل 
شد که تکلیف این سازمان مقدمه ای برای جلوگیری از بحران اشتغال 

دانش آموختگان بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت های سازمان تجاری سازی 
اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در کشور به موضوع پیشگیری چندان 
اهمیت داده نمی شود، در آن زمان به این ایده توجه خاصی نشد که اگر 
به صورت تخصصی به این مساله پرداخته می شد، به طور قطع امروز با 

بحران بیکاری دانش آموختگان مواجه نمی شدیم.
دکتر بيجندي با بیان اینکه بیشــترین مطالعات در حوزه اشــتغال و 
کارآفرینی توسط سازمان تجاری سازی فناوری انجام شده است، بیان 
کرد: در سال 91 جهاددانشــگاهی با رویکرد آینده پژوهی و موقعیت 
شناســی بحث مشــکالت فروش محصوالت فناورانه و تجاری سازی 
محصوالت را رصد کرد و ماهیت جدیدی تحت عنوان تجاری ســازی 

فناوری و اشتغال دانش آموختگان به این سازمان اضافه شد.
رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان ادامه 
داد: در این سازمان برای رســیدن به اهداف خود سه حوزه »پژوهش، 
توانمندسازی و اشتغال«، »تجاری ســازی، پارک ها و مراکز رشد« و 

»امور سرمایه گذاری شرکت ها و مؤسسات« را مورد توجه قرار دادیم.
وی به پارک علــم و فناوری در حوزه صنایــع فرهنگی و فناوری های 
نرم جهاددانشگاهی اشاره کرد و گفت: جهاددانشگاهی در سال 94 به 
راه اندازی پارک علم و فناوری درحوزه صنایع فرهنگی و فناوری های 

نرم اقدام کرد.
رییس سازمان تجاری ســازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان 
جهاددانشگاهی یادآور شد: واحد کردستان نیز در این بخش می تواند 
کانون های شــکوفایی، خالقیت و نوآوری را در استان راه اندازی کند 
که سازمان تجاری سازی نیز از اســتان کردستان حمایت همه جانبه 

را خواهد داشت. 

دکتر بیجندي اظهار کرد: 

جهاددانشگاهی در حوزه اشتغال دانش آموختگان پیشگام بوده است
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تجاری سازی فناوری
 و اشتغال دانش آموختگان

دفتــر  همــت  بــه 
تجاری ســازی فناوری 
اشــتغال و مرکز رشد 

گیاهان دارویی جهاددانشــگاهی اردبیــل، اولین رویداد 
کارآفرینی »دیدار در مزرعه« برگزار و تفاهم نامه همکاری بين 

اين مرکز و انجمن گیاهان دارویی استان اردبیل منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اردبیل، در این رویداد که 
29 شهریور در مزرعه گیاهان دارویی روستای شام اسبی برگزار شد، 
سرپرست جهاددانشــگاهی اردبیل گفت: باید برای توانمندسازی و 
ارتقای بهره وری نیروی انسانی مورد نیاز طرح های توسعه ای و تحوالتی 
حوزه گیاهان دارویی اســتان، برنامه ریزی موثری صــورت گرفته و 

متولیان و فعاالن، برنامه های مطلوبی را پیگیری نمایند.
مهران اوچی اردبیلی با اشاره به اهتمام  جهاددانشگاهی برای برگزاری 
رویدادهای کارآفرینی اذعان داشت: برای مشارکت در تحقق اهداف این 
حرکت ملی، در تالش هســتیم تا برگزاری رویدادهــای کارآفرینی 

اثربخش را در نقاط مختلف استان اجرایی کنيم.
وی تصریح کرد: فارغ التحصیالن حوزه کشاورزی بایستی با بهره برداری 
از ظرفیت های موجود، امکان راه اندازی کسب و کارهای نوین را برای 

غلبه بر معضل بیکاری فراهم آورند.
رييس جهاددانشگاهی اردبیل با اشاره به فعالیت های جهاددانشگاهی 
در حوزه گیاهان دارویی و همکاری با انجمن گیاهان دارویی اســتان 
خاطرنشان کرد: در ســال اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال و تولید و با توجه 
به اهمیت حوزه گیاهان دارویی در توسعه استان و امکان بهره گيري از 
تخصص هاي علمي، تحقيقاتي و كاربردي متقابل در امر توسعه گياهان 

دارويي استان، تفاهم نامه همکاری با این انجمن منعقد می شود.
وی افزود: در این تفاهم نامه به دنبال آن هســتیم تــا بهره برداری از 
امکانات علمی، فنی و آموزشی دو طرف اعم از فضا و تجهیزات آموزشی 
و آزمایشگاهی و پیاده سازی علوم مدرن و نوین روز در اراضی مستعد 

برای کشت محصوالت متنوع، به شکل موثری اتفاق افتد.
ريیس انجمن گیاهــان دارویی اردبیل هم در این رویداد، با اشــاره به 
اهمیت برگزاری رویدادهای کارآفرینی در عرصه گیاهان دارویی استان 
گفت: پتانسیل ها و استعداد طبیعی در منطقه باید از طریق راه اندازی 

کســب و کارهای بزرگ و 
کوچک ساماندهی شده و 

مورد استفاده قرار گیرد.
رسول نیکخواه بهرامی، بازارشناســی را از نکات مهم دیگر این عرصه 
عنوان کرد و افزود: در صورت نیازسنجی مناسب از بازار هدف گیاهان 
دارویی و نوع محصــوالت مورد نیاز، به راحتی می تــوان برنامه ریزی 
مناسبی برای راه اندازی مزرعه و نوع محصول آن و حتی نحوه ي  فرآوری 

و بسته بندی به عمل آورد.
وی با بیان این که جهاددانشگاهی از نهادهای دلسوز و موثر جامعه است 
و ما در تالش هستیم تا فعاالن حوزه گیاهان دارویی را با این نهاد اتصال 
دهیم اضافه کرد: بر این باور هستیم که با ورود این نهاد به عرصه گیاهان 
دارویی و استفاده موثر از توانمندی های آن می توان در ساماندهی این 

حوزه حرکت های مثبتی داشته باشیم.
نیکخواه بهرامی با ابراز خرسندی از انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز 
رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل افزود: تدوين طرح هاي 
مشترك، مقررات و آيین نامه های متناسب با شرایط استانی، راه اندازي 
تيم هاي تحقيقات كاربردي منجر به توليــد دانش فني، همكاري در 
انتشار نتايج حاصل از تحقيقات مشترك در منابع و مجامع معتبر علمي 
و شناخت نيازهاي منطقه و برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی 

از مفاد این تفاهم نامه است.
در ادامه سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل 
گفت: در رویداد کارآفرینی دیدار در مزرعه، حاضران با کسب وکار در 
حوزه گیاهان دارویی آشنا شده و آموزش کاربردی را طی می کنند و 
به بیان فعالیت های مشابه خود پرداخته و از نقطه نظرات و تجربیات 

کارآفرینان و صاحب نظران این حوزه بهره مند می شوند.
مهران محمدی ترویج فرهنگ کارآفرینی را هدف مهم رویداد دیدار 
در مزرعه ذکر کرد و اظهار داشت: در تالش هستیم تا با ساماندهی این 
فعالیت ها در جهاددانشگاهی اردبیل، افراد را از نزدیک با نحوه فعالیت 
کارآفرینان آشــنا و الگوی مطلوبی را برای عالقــه مندان حوزه های 

مختلف معرفی نماییم.
در حاشیه برگزاری رویداد کارآفرینی دیدار در مزرعه، شرکت کنندگان 
ضمن بازدید از بخش های مختلف مزرعه، سئواالت اختصاصی خود را از 

کارآفرین این مزرعه و صاحب نظران حاضر مطرح نمودند.

برگزاری اولین رویداد کارآفرینی»دیدار در مزرعه« در اردبیل/ انعقاد 
تفاهم نامه همکاری بین مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل و انجمن 

گیاهان دارویی استان
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تفاهم نامه ی همکاری بین پارک علم وفناوری البرز و موسســه 
تحقیقات علــوم باغبانی با هدف ایجاد مرکز رشــد تخصصی 

واحدهای فناور باغبانی مشترک منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، 11مهرماه تفاهم نامه ی 
همکاری بین پارک علم و فناوری البرز و موسسه تحقیقات علوم باغبانی با 
هدف ایجاد مرکز رشد تخصصی واحدهای فناور باغبانی مشترک با حضور 
مهندس عطاء اهلل ربانی رییس پارک، دکتر داراب حسنی رییس موسسه و 

معاونان و مدیران دو طرف منعقد شد.
رییس پارک علم و فناوری البرز ظرفیت های پارک را بســتر مناســبی 
برای رونق بخش کشاورزی و باغبانی اســتان دانست و افزود: می توان از 
ظرفیت های موجود دو طرف در مسیر تجاری سازی دستاوردها و تحقیقات 

باغبانی و عملیاتی کردن اهداف اقتصادی این حوزه استفاده نمود.
وی انعقاد این تفاهم نامه را اقدام برای تاسیس سومین مرکز رشد مشترک 
بین پارک علم و فناوری البرز و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت 
جهاد کشــاورزی در اســتان اعالم کرد و گفت: پس از ایجاد مرکز رشد 
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و مرکز رشد موسسه تحقیقات 
آب و خاک، مرکز رشد تخصصی واحدهای فناور باغبانی سومین مرکز 
رشد مشترک از سوی وزارت جهاد کشــاورزی در استان البرز خواهد 
بود که با همکاری و نظارت پارک علم و فناوری البرز در استان تاسیس 

خواهد شد.
مهندس عطاء اهلل ربانی همکاری مشــترک بین وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و وزارت جهاد کشاورزی را منشــأ ورود فعاالن بخش خصوصی 
در حوزه های تخصصی و در مسیر اقتصاد مقاومتی دانست و تاکید کرد: با 

استمرار همکاری میان پارک علم و فناوری البرز و موسسه تحقیقات علوم 
باغبانی، می توان مسیرهای جدیدی برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در 
قالب شــرکت های فناور و دانش بنیان در زمینه باغبانی فراهم نمود و به 

توسعه اقتصاد کشور و گسترش اشتغال دانش بنیان دست یافت.
در ادامه دکتر حسنی ريیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور با تاکید 
بر این موضوع که بخش اعظم محصوالت کشاورزی مختص محصوالت 
باغی است و این بخش جزو محصوالت مهم کشور به حساب می آیند، گفت: 
با توجه به اهمیت محصوالت باغبانی در کشــور، وزارت جهاد کشاورزی 
مجموعه ای تخصصی در این حوزه با نام موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

تاسیس کرد.
وي یکی از اهداف موسسه تحقیقات علوم باغبانی را استفاده از ظرفیت های 
ویژه شرکت های دانش بنیان دانست و تصریح نمود: یکی از مواردی که از 
ابتدای تاسیس موسسه به آن توجه خاص داشتیم استفاده از ظرفیت های 
بخش خصوصی به ویژه شرکت های دانش بنیان بود که بتوانیم با بهره گیری 

از ظرفیت موجود، حوزه علوم باغبانی را ساماندهی و مدیریت نماییم.
ريیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور خاطرنشان کرد: امید است 
امضای تفاهم نامه ایجاد مرکز رشــد تخصصی واحدهــای فناور باغبانی 
مشترک بین پارک علم و فناوری البرز و موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
منشا شکوفايی در حوزه باغبانی کشور شود و با بهره گیری از ظرفیت های 
فنی و دانش بنیان بتوان از این طریق گام های موثری در مســیر توسعه 

اقتصاد کشور در حوزه کشاورزی برداشت.
گفتني است، در پایان آیین انعقاد تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری البرز 
و موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشــور با امضای روسای دو مجموعه 

صورت گرفت.

چهارمین نمایشگاه زیســت فناوری ایران توسط ستاد توسعه 
زیســت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
مصالی امام خمینی )ره( برگزار شد و پنج واحد فناور عضو پارک 
علم و فناوری استان البرز وابسته به جهاددانشگاهی نیز در آن 

حضور يافتند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری اســتان البرز، 27 شــهریور، 
چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران که توسط ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در محل مصالی امام خمینی )ره( 
برپا شد و واحدهاي فناور دانش بنیان ستاره آریا نوین آیلین، دانش بنیان 
زیست فناور پیشتاز واریان، دانش بنیان درسا به ساز، آواژن پویش و تولیدی 

راهبر زیست فناور البرز پنج واحد فناور عضو پارک علم و فناوری استان البرز 
وابسته به جهاددانشگاهی، در این نمایشگاه حضور يافتند.

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هدف 
از برگزاری این نمایشگاه را فراهم آوردن محیط مناسب جهت آشنایی و 
تفاهم میان عرضه کنندگان فناوری و متقاضیان، تســهیل ایجاد ارتباط، 
تبادل نظر و همکاری میان بخش های علمی، صنعتی و تجاری مرتبط با 
زیست فناوری کشور، ایجاد روحیه رقابت سالم و توسعه گرا میان فعاالن این 
حوزه، هدایت فعالیت ها به ســوی اولویت های کشور و همچنین ترویج 
عمومی زیست فناوری از طریق آشنایی جامعه با محصوالت و کاربردهای 
آن ها در زندگــی روزمره اعالم کرده و از ســال 1389 بــه برگزاری این 

نمایشگاه به صورت هر دو سال یک  بار اقدام می کند.

با انعقاد تفاهم نامه؛ 

سومین مرکز رشد مشترک پارک علم و فناوری البرز و موسسه تحقیقات 
علوم باغبانی کشور راه اندازی می شود

حضور پنج واحد فناور عضو پارک علم و فناوری استان البرز در چهارمین 
نمایشگاه زیست فناوری ایران
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اولیــن رویــداد دورهمی کارآفرینــی »دیــدار«  به همت 
جهاددانشگاهي کردستان، ششم شهريور ماه در استان برگزار 

شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، مجید آوج در اولین 
رویداد دورهمی کارآفرینی »دیدار« که ششم شهریور برگزار شد، اظهار 
کرد: این دیدار از مجموعه دیدارهای کارآفرینی در سطح کشور است که به 

همت جهاددانشگاهی استان برگزار گرديد.
وی افزود: این دیدار با هدف، شــبکه ســازی و ایجاد شبکه ارتباطی بین 
نخبگان، دانشجویان و کارآفرینان، ارایه آموزش کوتاه کاربردی، آشنایی با 

کسب و کار و استفاده از تجربیات کارآفرینان موفق برگزار شد.
مدیر تجاری سازی فناوری و اشــتغال جهاددانشگاهی استان کردستان 
بیان کرد: شرکت کننده های رویداد دیدار به کانون خالقیت، شکوفایی 
و نوآوری جهاد هدایت شــده اســت و به صورت تخصصی در راســتای 

تیم سازی ایده ها فعالیت خواهند کرد.

آوج عنوان کرد: این تیم ها ایده های موجود را اجرایی کرده و به تولید نمونه 
اولیه که شامل خدمات، کاال و دانش فنی است می پردازند.

مدير تجاري سازي فناوري و اشتغال جهاددانشگاهي کردستان با اشاره 
به این که جهاددانشگاهی کردســتان تداوم و بهره مندی از خروجی این 
گونه جمع ها و دیدارها را در دســتور کار خود قرار داده است، یادآور شد: 
مراجعه کنندگان به کانون خالقیت، شکوفایی و نوآوری، از خدمات مشاوره 
و آموزش جهاددانشگاهی اســتفاده کرده و این نهاد علمی نیز در نهایت 

از ایده های برتر و برگزیده حمایت خواهد کرد.
گفتنی اســت، مهندس رنجبر مدیر عامل شــرکت نت گســتر، رئوف 
رحیمی کارآفرین موفق و روژین پاک نهاد اســتاد دانشگاه، در این دیدار 
به بیان تجربیات موفق خود پرداخته و در خصوص شرایط موفقیت یک 

کارآفرین به گفتمان پرداختند.
همچنین این دیدار با حضــور جمعی از دانشــجویان، نخبگان، فعاالن 
اجتماعی و کارآفرینان استان برگزار شد که در ادامه این دورهمی به 

طرح مسایل مربوط به ایده پردازی و کارآفرینی پرداختند. 

اولین رویداد دورهمی کارآفرینی »دیدار« در کردستان برگزار شد

حضور پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه در سومین جشنواره رویش غرب کشور

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، سومین جشنواره رویش با عنوان جشنواره زاگرس يکم و دوم شهريور 
ماه با حضور نخبگانی از استان های همدان، ایالم، لرستان و کردستان به میزبانی بنیاد نخبگان کرمانشاه در دانشگاه آزاد استان برگزار شد.

در این جشنواره نمایشگاهی برپا بود که 14 واحد از پارک علم و فناوری کرمانشاه در بخش های »پزشکی و تجهیزات پزشکی«، »علوم دارویی 
و صنایع غذایی«، »شیمی و مهندسی پلیمر«، »نفت، گاز و پتروشیمی«،  »مهندسی مواد و متالوژی«، »الکترونیک و کنترل برق«، »مهندسی 

مکانیک و هوافضا«، »کشاورزی و منابع طبیعی«، »مهندسی عمران و شهرسازی« و »مخابرات و کامپیوتر» و» IT« حضور داشتند.

برگزاری دومین پیش رویداد 
»تکانش« به همت  مرکز رشد و شکوفایی 

فناوری ها و هنر قرآنی
به گزارش روابط عمومی ســازمان قرآنی دانشــگاهیان کشور وابسته به 
جهاددانشــگاهي، دومین پیش رویــداد تکانش با هــدف ارايه، بحث و 
بررسی ایده ها و خالقیت های جدید در حوزه آموزش و تربیت دوم شهریور 
به همت بنیاد فرهنگ و تربیت برهان و مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها و 

هنر قرآنی در اين سازمان برگزار شد.
در ابتدای ایــن کارگاه آموزشــی نجمــه قنبــری مدیرکل مســابقه 
علمی مباحثه ای دانش آموزی به تشریح مشکل و مسأله فرهنگی که آن 
را تشخیص داده و نحوه یافتن راه حل رفع مشکل که در نهایت به برگزاری 

»مسابقه علمی مباحثه ای دانش آموزی« منتهی شده است، پرداخت.
در ادامه محمد آذین، در بخش برگزاری کارگاه آموزشی تکانش به بررسی 
فرایند پیدا کردن، تشریح و حل مسأله پرداخت و اعالم کرد: طی دو جلسه 
آینده اقداماتی مانند تیم سازی اتفاق می افتد و شرکت کنندگان فعالیت 

بیشتری خواهند داشت.
مدیرعامل موسســه تعلیــم و تربیت برهــان ضمن انتقــاد از اینکه ما 
مدارسی ایجاد کردیم که نیروی کار در کشور تربیت کنند چرا که برای ما 
اقتصاد مهم بود و همین موجب شد انسانیت تحت الشعاع اقتصاد قرار گیرد، 
گفت: تغییر نوع نگاه به علوم و اهمیت آنها مقدمه ورود به حل مسايل است.

       با مشارکت جهاددانشگاهی کردستان؛
اولین نوآوردگاه استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، با مشارکت 
جهاددانشــگاهی اســتان اولین نوآوردگاه کردستان و اولین 
رویداد کار آفرینی با ایده های نوآورانه که از 31 مردادماه آغاز 
شده بود سوم شــهریورماه با معرفی تیم های برتر به کار خود 

پایان داد.
خالد ســعیدی رییس پارک علم و فناوری کردستان در مراسم 
اختتامیه اولین رویداد نوآوردگاه کردســتان که در اســتان به 
مدت چهار روز برگزار شد، اظهار کرد: برای رسیدن به پیشرفت 
توسعه خود و جامعه باید مقایسه ای با ســایر جوامع پیشرفته 

داشته باشیم.
وی اعالم کرد: پارک های  علــم و فناوری به عنــوان نهادهای 
اجتماعــی و حلقه ای از زنجیره توســعه اقتصــادی مبتنی بر 
فناوری، شکل گرفته اند و با هدف افزایش ثروت در جامعه توسط 

متخصصان حرفه ای مدیریت می شوند.
یادآور می شود؛ در مراسم اختتامیه تیم های »ریبین« و »ژینو«به 
عنوان تیم های اول و دوم و تیم های »دراگون« و »آبشــان« به 
طور مشترک تیم سوم معرفی شــدند و تیم »کبکت« به عنوان 

جوا ن ترین تیم اثرگذار اجتماعی مورد تجلیل قرار گرفت.

اخبار کوتاه 
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جهاددانشگاهی کرمانشاه برگزار کرد؛

کارگاه »راه اندازی کسب و کار نوپا
 از صفر تا یک«

به گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری جهاددانشــگاهی 
کرمانشاه، کارگاه یک روزه ی »راه اندازی کسب و کار نوپا از صفر تا 
یک« هشتم شهريور ماه از سوی جهاددانشگاهی کرمانشاه برگزار شد.

در این کارگاه که در محل ســالن عالمه طباطبایی جهاددانشگاهی 
کرمانشــاه برگزار شــد، دکتر شــهرام عیوضی محقق پسا دکترا 
در دانشــگاه Tuebingen آلمان تجربیات خــود را در راه اندازی 

شرکت های نوپا به عالقه مندان ارایه کرد.
وی در ادامه به معرفی چالش های راه اندازی یک شرکت نوبنیان و 
راه حل های کارآمد عبور از مشکالت اشاره کرد و گفت: به عنوان یک 
کارآفرین باید مسیر خود را از ابتدا مشخص کنید و الزم است توجه 
داشته باشــید که کار آفرینی مقوله ای زمان بر می باشد و آموزش و 

محیط در توسعه کار آفرینی نقش عمده ای دارد.
عیوضی در ادامه خاطرنشــان کرد: یک کســب و کار بزرگ برای 
موفقیت دســت کم به 10 ســال زمان نیاز دارد، اما استارت آپ ها 
نمی توانند چنین زمانی را برای موفقیت اختصاص دهند و حداکثر در 

ظرف زمانی پنج سال باید به موفقیت دست یابند.

به همت دفتر اشتغال جهاددانشگاهی اردبیل صورت گرفت؛ 
برگزار ی رویداد کارآفرینی »دیدار در کارخانه« 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل، به همت دفتر 
تجاری سازی اشتغال و مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 
اردبیل، رویداد کارآفرینی »دیدار در کارخانه« چهارم مهرماه در 

کارخانه فرآورده های گیاهان دارویی گلجوش سراب برگزار شد.
مهــران محمــدی سرپرســت معاونت فنــاوری مرکز رشــد 
جهاددانشــگاهی اردبیل درخصوص برگزاری این رویداد گفت: 
رویداد کارآفرینی »دیدار در کارخانه« با مجوز ســازمان تجاری 
سازی فناوری و اشتغال جهاددانشگاهی و با هدف ترویج فرهنگ 
کارآفرینی، آشــنایی با کســب و کار نتیجه بخــش، آموزش و 
توانمندسازی فناوران مستقر در مرکز رشــد گیاهان دارویی و 
عالقه مندان حوزه و آشــنایی با مراحل فرآوری، عرضه و فروش 

محصوالت حاصل از گیاهان دارویی برگزار شد.
در ادامه این بازدید، مدیرعامل کارخانــه فرآوری گیاهان دارویی 
گلجوش ســراب به بیان اهداف و انگیزه های خود از ورود به این 
عرصه پرداخت و گفت: آغاز فعالیت ما به شکل خانگی و دستی بود 
اما بعدها با برنامه ریزی مناسب و قبول رنج ها و ریسک این حوزه 
کار را به شکل نظام یافته در قالب کارگاه ادامه دادیم و با ورود جدی 

به بازار دامنه تولید را به بیش از 50 نوع محصول افزایش دادیم.
محمد مهدی کریمی اظهار داشت: در حال حاضر 20 نفر به صورت 
مستقیم و 100 نفر به صورت غیر مستقیم و فصلی در این کارخانه 

فعالیت دارند.

کسب رتبه برتر چهارمین جشنواره زیست 
فناوری ایران توسط شرکت دانش بنیان 

 
عضو پارک علم و فناوری البرز

به گزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری البرز وابســته به 
جهاددانشگاهی، در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره زیست 
فناوری ایران، شــرکت دانش بینان زیست فناور پیشتاز واریان 
عضو اين پارک موفق به کســب رتبه برتر و جایزه زیست ایران 

96 گردید.
در این آیین کــه با حضور دکتــر مخبر دزفولی دبیر شــورای 
عالی انقالب فرهنگی، تعدادی از نماینــدگان مجلس، معاون 
وزیر آموزش و پرورش و روســای ســتادهای توســعه فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری برگزار شد،  جایزه 
»زیســت ایران«  که از سوی ستاد توسعه زیســت فناوری و با 
مشــارکت فعاالن این حوزه برای چهارمین جشــنواره زیست 
فناوری تعریف شده بود، به شش شرکت دانش بنیان، سه شرکت 

فناور و سه پژوهشگر اعطا شد.

به همت مرکز رشد و شکوفایی فناوری  ها و هنر قرآنی؛
کارگاه نحوه تأمین مالی مؤسسات و 
نهادهای اسالمی و قرآنی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته 
به جهاددانشگاهی، کارگاه آموزشی »نحوه تأمین مالی مؤسسات 
و نهادهای اسالمی و قرآنی« 14 شهریور 96 با سخنرانی مجید 
پیره کارشــناس مســوول مرکز پژوهش، توســعه و مطالعات 
اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار در سالن اجتماعات سازمان 

قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.
پیره در ابتدا به تعریــف مفهوم تأمین مالــی پرداخت و گفت: 
موضوع تأمین مالی، به این موضوع برمی گردد که ما از کجا و به 
چه ترتیب می توانیم پول به دست بیاوریم و اولین مسأله که در 
حوزه تأمین مالی مطرح مي باشد، این است که این پول قرار است 

در کجا و چگونه خرج شود.
وی ادامه داد: در نظام های غیر اسالمی، کسی که پول را تأمین 
می کند، بهره ای را هــم بابت این پول مطالبــه می کند؛ چون 
معتقدند وقتی پولی را به کســی می دهید، ایــن پول همچنان 
متعلق به شماست و در ازای این لطفی که به وی داشته اید باید 

بهره ای را به شما پرداخت کند.
کارشــناس مســوول مرکــز پژوهــش، توســعه و مطالعات 
اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دیدگاه دین مبین 
اسالمی درباره این مسأله اظهار کرد: اما در نظام اسالمی، یکی از 
تعاریفی که اسالم در معامالت ارایه داده، این است که در قرض، 
پولی که داده شده است، دیگر مربوط به دهنده نیست و طبیعتا 

پول، کم و زیاد نمی شود.
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