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هــر فــردی را کــه ایــن وصیــت بــه گــوش او رســد بــه تقوای 
ســفارش مــی نمایــم وآن گاه بــه وحــدت؛ وحــدت، وحــدت 
ــه ریســمان  ــگ ب ــرادران مــن، خواهــران مــن همگــی چن ب
خداونــدی زده واز گــرد هــم پراکنــده نشــوید منافقــان را یا 
با کالم بــه اخالص خوانیــد و با خــواری از خــود برانیــد آگاه 
باشــید آنــان کــه در راه خداجــان باختنــد، یعنــی شــهدا آنان 
ــدت و  ــق وح ــد واز طری ــا نهن ــون آن ه ــر خ ــای ب ــه پ را ک
خدمــت خــارج شــوند نخواهنــد بخشــید- هشــدار می دهــم 
شــما را از شــکایت شــهیدان در نــزد پــروردگار خویــش 
ــن  ــئولین را از ای ــص مس ــه را باالخ ــم هم ــی ده ــدار م هش
کــه مبــاد محرومیــن ومســتضعفین جامعــه را فرامــوش کننــد 
عزیــزان مــن لــذت زندگــی در جهــاد مســتمر در همــه ابعــاد 
اســت ولذتــی باالتــر از خدمــت بــه ملــت وجامعه نیســت پس 

ایــن لــذت را دریابیــد.
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 انقالب اسالمی یک پیشنهاد جدید، یک حرف نو برای زندگی 
انسانها بود. دنیای اسیر قدرتمندی و بازی قدرت قدرتمندان که 
به خاطر حفظ قدرت خودشان مردم را سوق میدادند به سمت 
مهالک اخالقی و مهالک گوناگون فکری، احتیاج به یک سخن 
نو داشت؛ این سخن نو را انقالب اسالمی تولید کرد، ایجاد کرد 
و آن را عرضه کرد. این سخن نو عبارت از این است که بشریّت 
میتواند به پیشرفتهای ماّدی، پیشرفتهای علمی، پیشرفتهای 
باب و مناسِب ارزش انسانی دست بیابد، همراه با کسب 
رضایت پروردگار و همراه با حفظ ارزشهای الهی، و دنیا 
را از جهّنمی که  قدرت طلبان عالم و سیاستمداران 
دور از معنویّت به وجود آورده اند نجات بدهد و 
در همین نشئه یک بهشت برای بشریّت به 
وجود بیاورد؛ بهشت اطمینان، بهشت 
آرامش، بهشــت احساس 
وظیفه، بهشت ارتباط با 
خدای متعال. این پیام 
انقالب اسالمی بود.
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گـــــزارش

بــا توجــه بــه اهمیــت جــدی جهاددانشــگاهی بــه صنعــت نفــت، 
ــان در نمایشــگاه  واحدهــای قطعــه ســاز ایــن نهــاد از 11 تــا 14 آب

ــد.  ــه کردن ــود را اراي ــاي خ ــواز توانمندي ه اه

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان، با آغــاز به کار 
نهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات ســاخت داخل صنعت نفت در محل دايمی 
نمایشگاه های بین المللی اهواز، 9پژوهشکده و واحد جهاددانشگاهی فعال در حوزه 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل واحدهاي خوزســتان، علم و صنعت، تهران، 
صنعتی شريف، يزد، شهيد بهشتی، خواجه نصيرالدین طوسی، مشهد و پژوهشكده 
صنايع شیمیایی جهاددانشگاهی توانمندی خود در زمینه ساخت تجهیزات مورد 

نیاز صنعت نفت را در معرض نمایش قرار دادند.
ارايه توانمندی ها و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی در حوزه صنایــع نفت، گاز و 
پتروشیمی، معرفی این توانمندی ها به شرکت های فعال داخلی و خارجی و نیازسنجی و 
پروژه یابی در این بخش، از مهم ترین اهداف حضور جهاددانشگاهی در این نمایشگاه بود.
پروژه طراحی، تولید دانش فنی و ساخت مته های حفاری از نوع RockBits طی 
قراردادی با شرکت مدیریت، پشتیبانی و ساخت و تامین کاالی نفت 
تهران توسط جهاددانشگاهی خوزستان در حال اجرا مي باشد و قرار 
است که طی سه سال، 870 عدد مته حفاری از این نوع در اندازه های 

مختلف تولید و تحویل این شرکت شود.

پروژه بازوهای بارگیری نفت خام از دیگر پروژه های ارايه  شده در نمایشگاه است که 
این پروژه به سفارش شرکت پایانه های نفتی ایران اجرا می شود و قرار است طی این 
قرارداد، سه مجموعه دستگاه بازوهای بارگیری نفت خام ساخته و تحویل داده شود 

که تاکنون یک دستگاه در جزیره خارک نصب و راه اندازی شده است.
طراحی و ساخت دستگاه لوله مغزی سیار از دیگر پروژه های شاخص انجام شده است؛ 
این پروژه با حمایت مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران انجام شده و به 
اتمام رسیده و به شرکت ملی حفاری )به عنوان بهره بردار نهایی( تحویل داده شده است.

پروژه مهم دیگر، SRJ  و کارفرمای این پروژه نیز شرکت پایانه های نفتی ایران است. 
طی این قرارداد چهار دستگاه SRJ  به این شرکت تحویل شده و پروژه به اتمام رسیده 
 Tank است. پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاددانشگاهی خوزستان نيز مجری پروژه
Prover )صحت سنج سیار( بوده و این پروژه نیز با حمایت شرکت ملی نفت انجام 

و به شرکت پایانه های نفتی ایران تحویل داده شده است.
پروژه هــای نمونه پــودری )رفع کننــده آلودگی های میکروبی نفــت(،UPS  و 
شارژرهای صنعتی و دمولسیفایرها )جداکننده آب از نفت( از دیگر پروژه های مهم 
جهاددانشگاهی در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. همچنین قرار است 
سیستم نمک زدایی نفت خام با ظرفیت 55 هزار بشکه در روز و با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، از سوی واحد علم و صنعت تولید شود که در حال 
حاضر پایلوت این پروژه با ظرفیت 25 هزار بشــکه در روز طراحی و ساخته شده و 

آماده بهره برداری است.

واحدهای قطعه ساز این نهاد
 در نمایشگاه اهواز حضور یافتند

گزارش

   4

توجه جدی جهاددانشگاهی به صنعت نفت؛ 
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با حضور محققان داخلي و خارجي؛

دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی »زخم و ترمیم 
بافت« به همت جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران به مدت سه روز 

با حضور محققان داخلی و خارجی و مسووالن کشوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي، دومين کنگره بين المللي و 
چهارمين کنگره ملي »زخم و ترميم بافت« از سوم تا پنجم آبان در سالن 

شهيد غرضي بيمارستان ميالد برگزار شد. 

رییس کمیسیون بهداشت مجلس:
زخم و ترمیم بافت؛ معضل اصلی بخش بهداشت 

و درمان است
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اين کنگره گفت: هم اکنون 
معضل زخم یکی از معضالت درمانی مهم کشــور اســت و مهار آن جزء 
سیاست های درمانی کشور می باشد و جهاددانشــگاهی در این زمینه 

بسیار سربلند است.
دکتر علی نوبخت در ادامه با اشــاره به ســالگرد کاپیتوالسیون در ایران 
بیان کرد: همان گونه که می دانید در طول تاریخ گذشته کشورمان افراد 
روشنفکر و علمای زیادی حضور داشتند، اما در آن بین تنها حضرت امام 

خمینی)ره( در مقابل ظلم به پا خواست و علیه آن به مبارزه پرداخت.
عضو هیات  علمــی گروه فوق تخصصی نفرولــوژی )بیماری های کلیه و 
مجاری ادراری( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید 
بهشتی افزود: نمی شود از جهاددانشــگاهی حرف زد و از دکتر کاظمی 
آشتیانی سخنی به میان نیاورد؛ عزتی که دکتر کاظمی پیدا کرد، از حرکات 

و رفتارهای جهادی این بزرگوار نشــات می گیرد و مهم تر از همه آن که 
موسسه رویان را که امروزه در جهان شناخته شده است و از مراکز درمانی 

مهم است، در ایران پایه گذاری کردند.
دکتر نوبخت اظهار کرد: یافته های کنگره ی امروز در سال های آینده نیز 

تاثیر خود را خواهد گذاشت و آیندگان نیز از آن استفاده خواهند کرد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از حرکات جهادی این است که از جریانات غیر 
واقعی که سعی در مطرح کردن خود و گمراهی دیگران دارند، جلوگیری 
شود و این موضوع بسیار مهم اســت. هر موضوعی که به سالمتی مردم 
مربوط می شود، باید مراحل علمی آن طی شود و جامعه مقدس پزشکی با 

هر چه غیر از آن مبارزه خواهند کرد.
دکتر نوبخت افزود: هم اکنون ما در معرض تهاجم هستیم و وظیفه ی همه 

ي ماست در این شرایط هوشیار باشیم. سازمان نظام پزشکی هر گاه فردی 
را ببیند که با شماره نظام پزشکی عمل اشتباهی را مرتکب می شود، با آن 

مقابله و به آن رسیدگی می کند.
وی در پایان گفت: رسیدگی به سالمت جامعه و آگاهی به آنان و هم چنین 
ممانعت از حضور افراد غیرحرفه ای و برخورد قاطع با این جریانات از اهم 

وظایف ماست.

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی اظهار کرد:
اجرای ساالنه ۵۰۰ طرح پژوهشی کارفرمایی 
در این نهاد/ مردم بایــد تولید علم را در زندگی 

خود مشاهده کنند
دکتر محمدرضــا پورعابدی اظهار کرد: ســاالنه 500 طرح پژوهشــی 
کارفرمایی در زمینه های پزشکی، فنی - مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی 
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و منابع طبیعی در این نهاد در دست اجرا قرار می گیرد.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با اشــاره به این که این میزان 
فعالیت  تحقیقاتی نشــان می دهد که جهاددانشــگاهی نمونه بارز نهاد 
پژوهشی، توسعه ای و کاربردی در کشور است، افزود: هم اکنون در ایران 
و سایر کشورها در حوزه پژوهش و اکتشاف فعالیت های زیادی انجام می 
شود و سازمان های چیره دست و توانایی نیز وجود دارند که هم زمان روی 

پژوهش و تجاری سازی فکر می کنند.
وی ادامــه داد: یافتن راهکارهای مناســب برای چالش هــای جامعه از 

مهم ترین رسالت های این نهاد است.
دکتر پورعابدی تصریــح کرد: ســلول های بنیادی، درمــان ناباروری، 
بیوتکنولوژی و سرطان پستان از جمله خدماتی است که در مجموعه های 

پژوهشی جهاد در حال اجرا است.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشــگاهی با بیان اینکه بیشترین روند 
درمان ناباروری در این مجموعه ها انجام می شود، گفت: پژوهشگاه رویان 
سرآمد مجموعه های تحقیقاتی بوده و در زمینه هایی مانند سلول درمانی 

و ناباروری در حال فعالیت است.
دکتر پورعابدی در پایان با اشاره به این که شرکت های دانش بنیان بسیاری 
فعالیت می کنند، افزود: آن چه اهمیت دارد این اســت که مردم باید در 
زندگی خود این تولید علم را مشاهده کنند و هدف این کنگره این است که 
آخرین دستاوردها در زمینه زخم و ترمیم بافت را به مرحله ظهور برساند 

و بتوان از آن استفاده کرد.

 رییس دومین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت 
  اظهار کرد:

توجه به حیطه زخم و ترمیم بافت ضرورت انکار 
ناپذیر جامعه امروز

دکتر سید مهدی طبایی بیان کرد: موضوع زخم و ترمیم بافت، موضوعی 
بسیار پر اهمیت و چالش برانگیز است؛ در سال های اخیر به دلیل افزایش 
شیوع برخی بیماری های مزمن شاهد افزایش روز افزون بیماران مبتال به 
زخم های مزمن هستیم و گفتنی اســت که امروزه زخم، صدمات جبران 

ناپذیری را به پیکره سیستم بهداشت و درمان وارد می کند.
رييس کنگره در ادامه گفت: افراد مبتال به دیابت تا 25 درصد به زخم های 
مزمن دچار می شوند و افرادی که  زخم های مزمن دارند تا 25 درصد آنان 
در معرض خطر قطع عضو هستند و این روند نتیجه ای جز ناتوانی افراد، 
کاهش کیفیت زندگی آنان، تحمیل هزینه به خانواده، اجتماع و سیستم 

بهداشت و درمان کشور در پی نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران از 15 سال قبل اهمیت 
این موضوع را درک کرده و در این حیطه به تحقیق و پژوهش مشغول است 
و امروز ما شاهد برگزاری دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی 

زخم و ترمیم بافت هستیم.
دکتر طبایی اهداف کنگره را ارایه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی، 

تبادل نظر بین محققان این حوزه، معرفــی ایده های جدید و خالقانه در 
این زمینه، زمینه سازی برای ایجاد همکاری و تشکیل گروه در آینده و در 
نهایت افزایش مهارت شرکت کنندگان با شرکت در کارگاه های سه روزه 
این کنگره برشمرد و گفت: امیدواریم با ارایه خوب و مدون برنامه ها در این 
سه روز، بتوانیم گام کوچکی را در حوزه زخم و ترمیم بافت کشور برداریم.

       

 دردومین کنگره زخم و ترمیم بافت بیان شد:
حضور 93 محقق و سخنران در کنگره/ رشد

 4۰ درصدی مقاالت و کارهای تحقیقاتی 
دکتر پروین منصوری گفت: جلسات و نشست های پیرامون زخم و ترمیم 
بافت در تمام دنیا توســط محققین و افراد این حوزه برگزار می شود و در 
ایران هم به دلیل افزایش صدمات و سوانح و سایر علل مولد زخم این مراسم 

برگزار می شود.
وی گفت: اهمیت روز افزون زخم و ترمیم بافت از نظر هزینه و شــیوع بر 

هیچکس پوشیده نیست.
دبیر علمی دومین کنگره در ادامه تصریح کرد: کنگره امسال در محورهای 
مختلف در دو سالن برگزار می شود و47 محقق در هفت پنل در سالن A و 41  
سخنران در هفت پنل در سالن B ، آخرین دستاوردهای خود را در حیطه زخم 
و ترمیم بافت ارایه مي دهند؛ ابتکار جدید امسال نیز دعوت از محققان جوان 
در بخش ایده برتر دانشجویی است که پنج ایده در این بخش دعوت شده اند.

در ادامه مراسم، دکتر جمالی زواره دبیرعلمی کنگره در بخش علوم پایه 
گفت: مجموعه ای که از چهار سال قبل تا به امروز تالش کردند تا این برنامه 
ادامه پیدا کند، هدفی جز کار خیر نداشتند و همواره همکاری و حضور در 

این جلسات باعث احساس غرور و جوانی برای من بوده است.
وی افزود: هم اکنون بیش از 50 رشته فوق تخصص پزشکی و 25 دانشگاه 
دولتی علوم پزشکی در کشــورمان داریم که این امر مایه مباهات است، 
چرا که بیانگر این موضوع است که به سالمت جامعه، پیشرفت جامعه و 
پیشرفت پزشکی عالقه مندیم، بها می دهیم و می خواهیم روز به روز به 
تعداد افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند افزوده شود و کیفیت ارتقا 

یافته تا از این طریق اندک نیاز ما نیز از بین رود.
 دکترجمالی زواره تصریح کرد: امسال نسبت به سال گذشته 30 درصد 
افزایش تعداد مقاالت و 30 تا 40 درصد افزایش کارهای تحقیقاتی در علوم 
پایه داشتیم و این موضوع بسیار خوشــحال کننده است؛ از آن حیث که 
جوانان جامعه امروز ما دریافتند که باید متکی به خود بود. گفتنی است 
از بین تعداد انبوه مقاالت، 160 مقاله برگزیده شد که 93 مقاله در قالب 

سخنرانی و 67 مقاله در قالب پوستر ارایه مي شود.
وی در پایان گفت: امیدوارم روزی فرا رسد که تعداد فعالیت ها در زمینه 
زخم و ترمیم بافت بیش تر شــود و این فعالیت به شکل های مختلف و در 
جاهای دیگر ادامه پیدا کند و مجموعه این فعالیت ها منجر به بهبود زندگی 

افراد کشور خودمان و سایر کشورها شود.
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جهاددانشگاهی امسال با پنج غرفه به مســاحتی بالغ بر 260 
مترمربع فضای نمایشــگاهی در بیست و ســومین نمایشگاه 

مطبوعات و خبرگزاری ها حضور يافت.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، غرفه هــای این نهاد از جمله 
خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا(، خبرگزاری سیناپرس، 
اداره کل روابط عمومي، نشریات و مرکز اطالعات علمی)SID(  و هم چنین 

مرکز اطالع رسانی بازارکار از 5 تا 12 آبان پذیرای بازدیدکنندگان بود.

  دکتر طیبی اظهار کرد:
گام جهاددانشگاهی برای ایجاد زمینه تعامل با 

کشورهای آفریقایی
رییس جهاددانشگاهی در بازدید از غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات گفت: 
بین جهاددانشگاهی و آفریقا در زمینه مهارت آموزی، فروش محصوالت 
جهاد و انتقال فناوری به شــدت زمینه تعامل و همــکاری وجود دارد که 

امیدواریم بتوانیم الگوی خوبی در توسعه فناوری با آفریقا ایجاد کنیم.
دکتر حمیدرضا طیبی اظهار کرد: با توجه به توســعه علمــی، فناورانه و 
تجاری سازی کامال موفق جهاددانشگاهي و معرفی مدل توسعه اين نهاد به 
بسياري از کشورهای در حال توسعه، دکتر ظریف در سفری که به سه کشور 
آفریقایی داشت، از رییس و دو نفر از مدیران جهاددانشگاهي دعوت کردند تا 

در این سفر حضور داشته باشند.
وی درباره ســفر به آفریقای جنوبی گفت: در این سفر بیشتر آفریقایی ها 
دســتاوردهای خود را ارايه کردند و با توجه به محدودیت زمانی، فرصتی 
برای بيان دستاوردهای ایران آن طور که شایسته بود، به وجود نیامد؛ ولی با 
این حال در آنجا با شرکت های ایرانی مذاکرات خوبی انجام دادیم و مشاهده 
کردیم که این شرکت ها به شدت عالقه مند بودند تا برای توانمندی های 

جهاددانشگاهی در آفریقای جنوبی بازاریابی کنند.
رییس جهاددانشــگاهی اظهار کرد: هم چنین در این ســفر جلسه ای با 
یکی از دانشگاه های خصوصی و موفق آفریقای جنوبی داشتیم تا بتوانیم 

همکاری های علمی و فناورانه با آن ها داشته باشیم؛ البته دکتر ظریف نیز 
در جلسه ای که با رییس جمهور و نخســت وزیر آفریقای جنوبی داشت، 
تاکید زیادی کرد که جمهوری اسالمی آمادگی دارد با توسعه و انتقال علم 

و فناوری به جامعه سیاهان کمک کند.
دکتر طیبی ادامه داد: دکتر ظریف در تمام صحبت های خود چه با مسووالن 
و چه در دیدار با ایرانیان مقیم، جهاددانشگاهی و پژوهشگاه رویان را به عنوان 
دلیلی بر سطح باالی علمی و فناورانه معرفی کرد و گفت جمهوری اسالمی در 
یک سطح بسیار بزرگ علمی و فناورانه شرکت کرده و آماده همکاری است.

وی درباره سفر به اوگاندا گفت: در این ســفر فرصت مناسبی ايجاد شد تا 
جهاددانشگاهی به عنوان مدل موفقی از توســعه فناورانه و تجاری سازی 
معرفی شود. هم چنین در این سفر رییس اتاق بازرگانی آن جا از من خواستند 
تا دیداری با پروفسوری که مسوول مرکز تحقیقات توسعه صنعتی اوگاندا 
بود، داشته باشم که سرانجام این دیدار میسر شد و این پروفسور به قدری 
تحت تاثیر فعالیت های جهاد قرار گرفت که گفت: »این در رویاهای من است 
که ما هم چنین مجموعه ای داشته باشیم و عالقه مندیم که تعامل مان را با 
جهاددانشگاهي توسعه دهیم« و طی تماس تلفنی که با وزیر اوگاندا برقرار 

کرد، خواهان ارتباط با ما شد که من هم برای همکاری اعالم آمادگی کردم.
رییس جهاددانشگاهی درباره سفر به نیجریه بیان کرد: این سفر بسیار کوتاه 
بود که دکتر ظریف در آنجا نیز جهاددانشگاهی و پژوهشگاه رویان را معرفی 
کردند و در آنجا نیز از جانب دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی 

در نیجريه برای همکاری با جهاد ابراز عالقه شد.
دکتر طیبی در پایان با بیان این که جهاددانشگاهی دارای پتانسیل باالیی 
برای معرفی به عنوان الگوی توسعه فناوری به کشورهای در حال توسعه 
است، گفت: قرار است در سفرهای هیات های ایرانی به خارج از کشور و یا 
هیات هایی که به ایران می آیند، نمایندگانی از جهاددانشگاهی نیز حضور 

داشته باشند.
گفتنی است، بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، با حضور بیش از 600 
رسانه پنجم آبان، در مصلی بزرگ امام خمینی)ره( افتتاح شد و تا 12 آبان  

نیز پذیرای عالقه مندان بود. 

حضور جهاددانشگاهی با پنج غرفه 
در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها



   8

پیام جهـاد  | شماره165
w w w . a c e c r . a c . i r

گـــــزارش

مراســم اختتامیه بیست وچهارمین جشــنواره کتاب سال 
دانشجویی با معرفی برگزیدگان، 22 آبان به کار خود پایان داد.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، برگزیدگان بیســت و 
چهارمین دوره جشــنواره کتاب سال دانشــجویی طی مراسمی با 
حضور دکتــر حمیدرضا طیبی ريیس جهاددانشــگاهی، محمدرضا 
مخبردزفولی دبیر شورای علی انقالب فرهنگی، امیر للـه گانی معاون 
فرهنگی وزارت بهداشــت، علی رضا مختارپور قهرودی دبیرکل نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور و مجید غالمی جلیسه مدیرعامل موسسه 

خانه کتاب در دانشگاه تهران معرفی شدند.

 

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:
جهاددانشــگاهی نقش پررنگی در تحوالت 
فرهنگی، علمی و آموزشــی داشــته است/

موثر بودن جشنواره کتاب سال دانشجویی 
در ایجاد حس خودباوری

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی به نقش 
مهم و اثرگذار جهاددانشگاهی در بخش های مختلف فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی، پژوهشــی و تحوالت فرهنگی اشاره کرد و گفت: نمی توان 
نقش اين نهاد را در این زمینه انکار کرد، چرا که یکی از کارهای موفق 
آن، جریان برگزاری جشنواره کتاب ســال دانشجویی است و در این 

راستا باید خیلی کار کرد و فاصله بسیاری با نقطه مطلوب داریم.
وی افزود: همه ي مسووالن برای این که بتوانند کتاب را در سبد خانوار 
قرار دهند، تالش های بسیاری کرده اند، اما دانشجویان و دانشگاهیان 
می توانند موثرتر باشند، چرا که در تحوالت اساسی کشور جای پای 
دانشــجویان وجود داشته اســت؛ از این رو جایگاه باالیی برای آن ها 

وجود دارد.
مخبردزفولی گفت: از ابتدای انقالب، کشور با درگیری های متعددی 
مواجه بوده است و دانشــجویان موج جدید تحول در کشور و تطهیر 
دانشــگاه را ایجاد کردند و جریان انقالب فرهنگی رخ داد و پس از آن 

جهاددانشگاهی از دل این حرکت ها بیرون آمده است.
وی تصریح کرد: براساس آمار یونسکو در سال 2016، شاخص توسعه 
انسانی که هم آموزش، بهداشت، سالمت و هم درآمدهای سرانه، امید 
به زندگی و... را مــورد توجه قرار می دهد و جهان را به چهار دســته 
تقسیم می کند، جمهوری اســالمی ایران در رده باالی تقسیم بندی 

قرار دارد.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: در فناوری و علم پیشرفت 
داشته ایم و رویان را همین دانشجویان ایجاد کردند، هر چند با تمسخر 
و استهزا به آن نگاه می کردند، اما رویان اکنون یک منبع علمی مورد 
توجه در جهان است و ما نیاز به ترویج احساس اعتماد به نفس و غرور 
ملی داریم و چه کسی بهتر از دانشجویان و اين جشنواره که  یک نماد 

ملی است.

بیست  و چهارمین جشنواره کتاب سال دانشجویی 
برترین هاي خود را شناخت 



پیام جهـاد  | شماره165
w w w . a c e c r . a c . i r

گـــــزارش

   9

وی در ادامه عنوان کرد: دانشجویان و اساتید توانستند حرکت علمی 
کشــور را به گونه ای پیش ببرند که اگر چند سال پیش نامی از ایران 
نبود، امروز مجبورند به عنوان کشور صاحب علم از ایران نام ببرند و 2 
درصد از تولید علم از ســوی ایران بوده است. مگر کسی می تواند این 
تولید علم و توانمندی و تکنولوژی هسته ای دانشمندان ایران را انکار 
کند؟ این شجاعت را نباید از دانشجویان گرفت و باید اجازه داد آن ها 
دست به تالیف و ترجمه بزنند تا نسبت به آینده امیدوارتر شوند و حس 
اعتماد به نفس در آن ها تقویت شود و این رقابت دانشجویی را باید به 

خارج از مرزهای ایران نیز برد.

 

دکتر طیبی:
مدرک گرایــی عامــل اصلــی ســرقت علمــی 

در کشــور اســت 
دکتر طیبی در اين مراسم اظهار کرد: جهاددانشگاهی به عنوان نهاد 
فرهنگی، علمی و فناورانه معتقد اســت برای رسیدن به پیشرفت و 
توسعه باید کشور به صورت دانش بنیان اداره شود؛ از این رو توسعه 
در حوزه های علمی، فرهنگی، سیاسی، صنعتی، خدمات اجتماعی 
و... باید کارشناسی باشد تا بتواند رقابت پذیر بوده و در جامعه دوام 

بیاورد.
وی افزود: زمانی نیروی کار را سرمایه اصلی و توسعه می دانستند، اما 
امروزه، فناوری مبنای توسعه و رقابت شده است و فناوری هم مختص 
رشته های فنی و پزشکی نیست، بلکه همه ي رشته ها را در برمی گیرد.
رییس جهاددانشگاهی با بیان این که کارهای علمی خوب و ارزشمندی 
از سوی جهاددانشــگاهی طی سال  های گذشــته انجام شده است، 
بیان کرد: برگزاری جشنواره کتاب سال دانشجویی و پایان نامه های 
دانشجویی یکی از این اقدامات ارزشمند است و این کار هم شناسایی 
اســتعدادهای جوان و هم تشــویق آن ها برای ادامه این راه را ممکن 

می کند تا بتواند کارهای ارزشمند دیگری را رقم بزنند.
دکتر طیبی ادامه داد: با همکاری ســازمان قرآنی دانشگاهیان کشور 
یک مجلد از رایحه به موضوع جشــنواره کتاب ســال دانشــجویی 
اختصاص یافته اســت که در این ویژه نامه، برخی از جایزه اندک این 
جشنواره گالیه و  انتظار داشــتند از این جایزه برای نشر کتاب خود 

استفاده کنند که امیدوارم خیرین بتوانند در این زمینه کمک کنند.
ريیس جهاددانشگاهی تجلیل و بزرگداشت اســاتید و خادمان نشر 

در این جشنواره را اقدام مناســبي ارزیابی کرد و گفت: طی سال های 
اخیر اتفاق ناگواری شیوع پیدا کرده و آن رواج کار شبه علمی یا تقلب 
و سرقت علمی است که رو به رشد مي باشد و شاید به دلیل موقعیت 
مکانی دفتر مرکزی جهاددانشــگاهی اســت که این امر بیشتر دیده 

می شود.
وی دلیل این امر را مدرک گرایی دانســت و افزود: با توجه به این که 
مبنای ارتقاي مدرک اســت، به همین دلیل افراد به دنبال راه آسان 
برای ارتقای مدرک خود هستند و از سوی دیگر به جای این که عاقالنه 
برای حل آن فکر کنیم، به ویژه در حوزه توسعه، دیدگاه های ما سبب به 
حاشیه راندن مسايل اصلی و به متن آوردن مسايل حاشیه ای می شود 
و هم چنین در این راستا باید طرز فکر درســت باشد. انقالبی بودن و 
ارتباط داشتن با دنیا باید منحنی همگرا باشد؛ اگر این امر در کشور رخ 

ندهد، نمی توان برنامه ریزی درازمدت داشت.
دکتر طیبی  در بخش پاياني از سخنان خود به برگزاری منطقه ای این 
جشنواره اشــاره کرد و گفت: برخی از کشورهای فارسی زبان هستند 
که آثار دانشجویان آن ها به زبان فارسی منتشر می شود؛ از این رو این 
رقابت دانشجویی را می توان به خارج از مرزهای کشورمان گسترش 

داد.

دکترپورعلی عنوان کرد:
ماموریت مهم جهاددانشــگاهی در افزایش 

فهم عمومی 
معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی با اشاره به ســالروز رحلت عالمه 
طباطبایی صاحب تفسیر المیزان و تسلیت به مناسبت جانباختگان 
زلزله در غرب کشــور، گفت: جهاددانشــگاهی نهاد برآمده از انقالب 
فرهنگی است و یکی از مهمترین ماموریت ها در اساسنامه ي آن، نشر 
دانش و داده های علمی است و در همین راستا ساختار و سازمان های 
متفاوتی را برای عمل به ایــن ماموریت طراحی کرده که ســازمان 
انتشارات جهاددانشگاهی عهده دار این ماموریت است و مرکز اطالعات 

و مدارک علمی )SID( نیز به گونه ای دیگر عهده دار آن است.
وی افزود: از سن جشــنواره کتاب سال دانشجویی مشخص است که 
از همان اوایل شــکل گیری جهاددانشــگاهی دو رویداد کتاب سال 

دانشجویی و پایان نامه دانشجویی شکل گرفته است.
دکتر پورعلی ادامه داد: یکی از مهم تریــن ویژگی های این رویداد در 
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حوزه کتاب این است که به ارتقای سطح معرفت اجتماعی عموم جامعه 
کمک کند؛ هر چه جامعه ي فهیم تر و مانوس تر با کتاب داشته باشیم، 

زندگی اجتماعی می تواند سهل تر و روان تر باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: مجموعه های نشــر دانشــگاهی به صورت 
مستقیم و غیرمســتقیم کمک می کند در جامعه ای مطمئن زندگی 
کنیم و همین امر نظام معنایی زندگــی را تقویت می کند؛ چرا که در 
این صورت فضای گفت وگو فراهم شده و می تواند معنویت بخشی به 

جامعه را ایجاد کند.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی ادامه داد: اگر می خواهیم سرمایه های 
اجتماعی را افزایش دهیم، یکی از مســیرها توســعه فرهنگ کتاب 
و کتابخوانــی اســت؛ هم چنین یکــی از مهم تریــن ماموریت های 
جهاددانشگاهی افزایش فهم عمومی و کاهش خشونت های فردی و 
عمومی است که کتاب می تواند رسیدن به این اهداف را تسریع کند و 
به همین دلیل است که جهاددانشگاهی به دلیل حضور فعال در عرصه 

کتاب، عضو شورای سیاست گذاری هفته کتاب است.

 

دبیرجشنواره بیان کرد:
ارسال 9 هزار اثر به دبیرخانه

در ادامه عادل تقوی دبیر جشنواره کتاب سال دانشجویی و ريیس 
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی گفت: طی 24 دوره گذشته، بیش 
از 9 هزار اثر به دبیرخانه جشنواره کتاب سال دانشجویی ارسال شده 
و در آخرین دوره نیز تعداد آثار به 780 اثر رســيد که پس از غربال 
اولیه و حذف آثار فاقد شــرایط، در مجموع 660 اثر به مرحله اصلی 
رقابت وارد شدند که در شــش گروه طبقه بندی و مورد ارزیابی قرار 

گرفتند.
وی افزود: آثار ارســالی به جشــنواره در چهار مرحله داوری شدند و 
این دوره بیشترین تعداد اثر را از نظر کمی داشت و از لحاظ کیفی در 
برخی رشــته ها با افت کیفی مواجه بودیم و به همین دلیل در برخی 
رشته ها، آثار با اغماض انتخاب شدند، که در این راستا پس از اختتامیه، 
کارگاه های آموزشی را برگزار خواهیم کرد تا هم برگزیدگان دوره های 

گذشته و هم این دوره بتوانند شرکت کنند.
تقوی ادامه داد: بیشــترین تعداد اثر در بخش علوم انسانی بود که به 
ترتیب رشته حقوق، دین و فلسفه، روانشناسی و علوم تربیتی دارای 

بیشترین تعداد اثر بودند و پس از آن گروه پزشکی و دامپزشکی و فنی 
و مهندسی حايز بیشــترین تعداد اثر بودند. همچنین 66 درصد آثار 
به تفکیک نوع اثر، تالیفی و 34 درصد ترجمه اســت، اما این شیب به 

سمت آثار ترجمه ای حرکت می کند و از این نظر نگرانی وجود دارد.
در بخش دیگری از این مراســم، علی رضــا مختارپورقهرودی دبیر 
کل نهاد کتابخانه های عمومی کشــور به معرفی یک کتاب با عنوان 
»اینترنت با مغز ما چه می کند« بســنده کرد و گفت: کتابی که اخيرا 
منتشر شده، کتاب »اینترنت با مغز ما چه می کند« است که نشر مازیار 

آن را بدون پانوشت و نشر گمان همراه با پانوشت منتشر کرده است.
وی ادامه داد: اگر نزاع فکری میان مخالفان و موافقان اینترنت وجود 
دارد، به دلیل محتوا مي باشد. نیکوالس کار، نویسنده کتاب یادشده 
می گوید، نباید اختالف بر ســر محتوا باشــد، بلکه اینترنت به دلیل 
ویژگی های ذاتی خود صرف نظر از این که چه محتوایی انتقال مي دهد، 

کار با آن نوع اندیشیدن و تفکر را تغییر می دهد.
مختارپور در ادامه عنوان کرد: در پیشگفتار این کتاب با عنوان »دزد 
و سگ نگهبان« آمده است که مارشــال مک لوهان معتقد است که 
محتوای یک رسانه فقط یک تکه گوشــت آبدار است که دزد جلوی 

سگ نگهبان ذهن می اندازد تا حواسش را پرت کند.

گفتنی اســت، در پایان مراســم اختتامیه، برگزیدگان بیســت و 
چهارمین جشنواره کتاب سال دانشجویی در بخش هاي اصلي شاخه 
حقوق، شــاخه تربیت بدنی، شــاخه زبان و ادبیات، گــروه هنر و 
معماری،گروه پزشکی و دامپزشکی،  شــاخه اقتصاد، شاخه تاریخ، 
گروه علوم پایه، شــاخه دین و فلسفه و شــاخه فرهنگ عمومی و 
آســیب های اجتماعــی و در بخش هــاي اصلي گروه پزشــکی و 
دامپزشکی، شاخه مهندسی صنایع، شاخه زبان و ادبیات، شاخه حقوق، 
شاخه مدیریت، شاخه جغرافیا، گروه کشاورزی و منابع طبیعی، شاخه 
مهندسی عمران، شاخه مهندسی کامپیوتر، شاخه مهندسی مکانیک، 
شاخه روان شناسی و علوم تربیتی، شاخه دین و فلسفه، شاخه اقتصاد 
مقاومتي و بخش هاي ویژه شاخه مطالعات میان رشته ای قرآن کریم،  
شاخه دانشجویان فارســی نویس، شــاخه فرهنگ عمومی و آسیب 
اجتماعی، شاخه گردشــگری و بخش هاي جنبی مولف پرکار، استاد 

خادم کتاب، ناشر برتر و بخش نگارستان کتاب تقدیر شدند.
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گـــــزارش برگزاری پنجمین نمایشگاه و جشنواره »فناوری و نوآوری ربع رشیدی«
به همت سازمان تجاري ســازي فناوري و اشــتغال دانش 
آموختگان جهاددانشگاهي و همکاري سازمان جهاددانشگاهي 
آذربايجان شرقي، پنجمین نمایشگاه و جشنواره »فناوری و 
نوآوری ربع رشیدی« با حضور مسووالن کشوری و استانی از 

20 تا 24 آبان در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، دکتر 
عیسی کالنتری معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان حفاظت از محیط 
زیست کشور، در پنجمین نمایشگاه و جشــنواره نوآوری و فناوری  ربع 
رشیدی، اظهار کرد: هنوز فناوری هراســی به اندازه  پیاده  کردن فناوری 
در کشور مشکل ایجاد می کند و ضرورت دارد با ریشه کن شدن فناوری 

هراسی، فناوری وارد سیستم شود.
 وی با بیان این که مشکالت پیچیده  کنونی به روش های سنتی قابل حل 
نیست، مطرح کرد: خدمت ريیس جمهور هم اعالم کرده ام که مشکالت 

کنونی، زاییده ی علم ناقص است.
دکتر کالنتري با اشاره به مشکالت کشــور نظیر کمبود آب، ریزگردها، 
آلودگی هوا، خشــکی تاالب ها و...، اظهار کرد: بی ر ویه آب مصرف کرده و 
زمین ها را بعد از شخم زدن، به حال خود رها می کنیم و از سوی دیگر انتظار 

داریم دچار مشکالت زیست محیطی نشویم.
وي زباله را اصلی ترین مشکل شمال کشور دانست و گفت: متاسفانه زباله 
تولید می کنیم، اما راهکاری برای دفع آن نداریم و نحوه ی دفع زباله به یکی 

از معضالت کالن شهرها تبدیل شده است.

شــرکت های دانش بنیان نقش بســزایی در 
آینده اقتصادی کشور دارند

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ريیس جمهور، اظهار کرد: 
از سه سال پیش روند بسیار مناسبی در آذربایجان شرقی شروع شده و 
ما نیز از ابتدای روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، اقتصاد دانش بنیان 

را مورد توجه قرار داده ایم.
وی ادامه داد: واقعیت این است که برای کشوری که 100 سال اقتصاد 
نفتی را تجربه کرده، سخت است که جهت گیری اقتصاد خود را عوض 

کرده و با استفاده از نیروی انسانی جوان ثروت آفرینی کند.
وی خاطرنشــان کرد: در چنین اقتصاد جدیدی، نیــاز به المان های 
جدیدی داریم که در اقتصاد نفتــی مطرح نبود؛ بحث های کارآفرینی 

سالیان سال بود که به واسطه ی اقتصاد نفتی سرکوب می شد.
معاون علمی و فنــاوری رییس جمهور بیان کرد: اســتارت آپ هایی 
داریم که در مرز یک میلیارد دالر بوده و اکثرشان هفته ای بیش از 10 
درصد رشد می کند؛ این بدان معنی است که هیچ چیزی اقتصادی تر از 

سرمایه گذاری بر روی جوانان توانمندمان نیست.
وی گفت: پژوهش در مغزهاست و درآمد از طریق آن نیز از کار های دیگر 
و پروژه های دیگر بسیار بهتر است و اعمال روش جدید در اقتصاد، به 

طور قطع المان های بسیاری را الزم دارد.
دکتر ستاري بیان کرد: اگر می خواهید که فرزندان خود را نگه دارید، 
باید به نوآوری و فناوری و توانمندی های جوانان توجه کنید؛ آینده این 
استان در دست معدن و جای دیگر نیست، بلکه در دست جوانان است.

معاون علمي و فناوري رييس جمهور گفت: به زودی استارت آپ هایی 
می آید که 4 و 5 میلیارد دالر را رد می کند؛ به زودی همین جوانانی که 
در نمایشگاه ها حضور دارند، بزرگترین شرکت های کشور را راه اندازی 

می کنند؛ اکنون چنین روندی در کشور اتفاق می افتد.
وی گفت: اگر سرمایه گذاران اســتان به این توجه کنند که باید روی 
جوانان ســرمایه گذاری کنند، نتایــج بهتری خواهنــد گرفت؛ این 
اکوسیستم باید در استان شــکل بگیرد و اگر به دنبال ارزش افزوده، 

اشتغال و... هستند، باید به توانمندی جوانان اعتماد کنند.
معاون علمي و فنــاوري رييس جمهور اضافه کرد: آذربایجان شــرقی 
پتانسیل ها، جوانان، دانشگاه ها و روسای دانشگاه فوق العاده ای دارد. در 
این استان، استاندار هم حامی بوده و به این نتیجه رسیدیم که اقتصاد 
آذربایجان شرقی در مغز و ذهن بچه هاست نه معادن و...؛ می توانیم این 
توانمندی و خالقیت جوانان اســتان را تبدیل به ثروت و اقتصاد کنیم؛ 
امید است که آن زیست بوم را بتوانیم در این استان به خوبی ایجاد کنیم.
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وی بیان کرد: جشــنواره و نمایشــگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی، 
اقدامی در این راستا مي باشــد و با این جهت گیری که استان گرفته، 
بخش قابل توجهی از اقتصاد استان از طریق فعالیت های دانش بنیان 

تامین مي شود.
معاون علمی و فناوری رييس جمهور خاطرنشــان کــرد: از هیچ 
تالشی نباید دریغ کرد؛ می دانم که مقابل شما اقتصاد نفتی است، 
اما چیزی مهم تر از پافشــاری و اعتماد به نفس نیست و باید در این 

راستا تالش کرد.

کشورهای پیشرفته از سرمایه نامشهود علم و 
فناوری باالی 8۵ درصد بهره مند هستند

در ادامه دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری نیز با اشــاره به ظرفیت باالی آذربایجان شرقی در زمینه علم و 
فناوری، گفت: 12 دانشگاه دولتی و 42 واحد علمی - کاربردی و 40 پیام 
نور، 40 دانشگاه آزاد و 34 موسسه تحقیقاتی و شش پارک علم و فناوری با 
200 هزار دانشجو در این منطقه به تولید علم می پردازند و این استان در 

زمینه علم و دانش ظرفیت باالیی دارد.
وی با بیان این که رویکرد تقویت علم و فناوری و مبنا قرار دادن آن در تمامی 
ابعاد جامعه محسوس است، اظهار کرد: در حال حاضر کشورهای پیشرفته 

از سرمایه نامشهود )علم و فناوری( باالی 85 درصد بهره مند هستند.
دکتر احمدی، با بیان این که کشور ما دارای ســرمایه فیزیکی و سرمایه 
نامشهود است، افزود: باید از این سرمایه ها به نحو احسن درجهت توسعه 

کشور بهره مند شویم.
معاون پژوهش و فنــاوری وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری تاکید کرد: با 
برگزاری این نمایشگاه، می توان از تجارب بین المللی فناوران بهره مند شد 
و همکاری ها را در زمینه توســعه علم و فناوری گسترش داد و مدل علم و 
فناوری را سعی خواهیم کرد در سایر استان های کشور نیز پیاده سازی کنیم.

توجه به علم و دانش راه برون رفت از مشکالت است
دکترمسعود پزشکیان نايب ريیس مجلس شــورای اسالمی نیز در این 
مراسم، با بیان این که توجه به علم و دانش راه برون رفت از مشکالت است، 
اظهار کرد: علم و دانشی موثر است که پشت آن انگیزه و اعتقاد باشد؛ در 

یک حدیث به این موضوع تاکید شده که انسان، هدف از آفرینش هستی 
است و انسان نیز با علم معنا پیدا می کند؛ البته منظور، علمی است که بدان 

عمل شود و ثمره داشته باشد.
وی با تاکید بر این که به منظور برون رفت از مشــکالت باید به فناوران، 
خالقان و نوآوران بهاء دهیم، گفت: امروز پز دستیابی به انرژی هسته ای را 
در دنیا می دهیم؛ این در حالیست که با کمک جوانان این مرز و بوم به علم 
انرژی هسته ای دست یافته ایم. معتقدم باید باور کنیم که می توانیم و در این 

مسیر به جای توجه به شعار، به علم و فناوری تکیه کنیم.
دکتر پزشکیان خاطرنشان کرد: مشکل این است که ندانسته حرف زده و 

راه را اشتباه رفته ایم، اگر راه درست بود، موفق می شدیم.
نايب ريیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: یک بار گفتم نمی دانم، 
گفتند »مگر نايب ريیس مجلس نیســتی؟«، در پاسخ شــان گفتم، من 
می دانم که نمی دانم. بنده فوق تخصص جراحی قلب هستم، ولی هیچگاه 
برای بخش داخلی قلب نسخه نمی نویسم؛ اما عده ای به کار کارشناسی 

اعتقاد نداشته و برای همه چیز نسخه می نویسند.

توســعه پایــدار مســتلزم توجــه بــه فکر و 
تجاری سازی است

دکتر مجید خدابخش اســتاندار آذربایجان شــرقی نیز  اظهار کرد: دنیا 
به سرعت در حال پیشــرفت اســت و مدتی بعد به طور قطع نوآوری و 

فناوری های جدید جای فناوری های فعلی را خواهند گرفت.
وی با اشــاره به نقش نوآوری و فناوری در راســتای فراهم کردن زمینه 
اشتغال برای فارغ التحصیل دانشــگاه، تاکید کرد: پاالیشگاه تبریز برای 
تبدیل بنزین معمولی به یورو 4 معادل 100 میلیون دالر سرمایه گذاری 
می کند، اما اکنون بنزین یورو 5 در دنیا رایج شــده اســت؛ حتی صنعت 

خودروسازی، قطعه سازی و... نیز دايما در حال تحول و پیشرفت است.
دکتر خدابخش افزود: اگر کشوری بخواهد از توسعه پایدار حرف بزند، باید 
»فکر و تجاری سازی« را مورد توجه قرار دهد؛ جامعه ای که افراد آن فکر 
کنند و فناوری ها را بومی کنند؛ در غیر این صورت توسعه پایدار نخواهد 
بود؛ تجاری سازی فناوری و فکر از جمله ویژگی های نمایشگاه نوآوری و 

فناوری ربع رشیدی مي باشد.

نیروی انسانی در پیشرفت علم عنصر اصلی است
حجت االسالم والمسلمين سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در 
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آذربایجان شرقی نیز گفت: این نمایشگاه با اهداف بسیار مهمی برپا شده 
است که تجاری سازی فناوری یکی از اهداف نمایشگاه است.

حجت االسالم والمسلمين آل هاشم در مورد نقش انبیا در تمدن بشری 
و پیشرفت فناوری نیز خاطرنشان کرد: پیامبران همواره مردم را به علم و 
تکریم عالمان رهنمون ساخته و منظور از این »علم« نیز دامنه ی وسیع 

دانش بشری است.
وی با تاکید بر اینکه عنصر نیروی انسانی در پیشرفت علم عنصر اصلی است، 
خاطرنشان کرد: نیروی انسانی در کنار سایر موارد مورد نیاز در حوزه علم 
و فناوری، دارای اهمیت فراوانی بوده و این نیروی انسانی باید عالقه مند، با 

اراده ، هدفمند و با بصیرت باشد.

 

رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی:
نیــروگاه خورشــیدی پرتابل تولید شــده در 
جهاددانشــگاهی می توانــد نیازهــای برق 

زلزله زدگان را رفع کند
دکتر جعفر محسنی گفت: طرح نیروگاه های خورشیدی پرتابل از سوی 
بخش فناوری انرژی های تجدیدپذیر این سازمان، برای اولین بار در سطح 
کشور ارایه شــد و این نیروگاه در جاهایی که امکان برق رسانی نیست، 
کاربرد دارد و در حال حاضر این نیروگاه توانایی تولید برق به میزان دو و نیم 
کیلو وات بر ساعت را دارد که می توان از آن در مناطق زلزله زده و عشایر 

نشین که امکان برق رسانی وجود ندارد، استفاده کرد.
وی یادآور شد: در کنار نیروگاه پرتابل خورشیدی ویژه چادر برای روشنایی 
چادرها و شارژ موبایل، دستگاه دو کیلووات برای بیمارستان صحرایی نیز 

قابل استفاده است.
رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی افزود: امروزه دید بسیار 
متفاوتی نسبت به فناوری های نوین در ســطح دنیا وجود دارد و رسالت 

جهاددانشگاهی نیز ایجاب می کند تا در این زمینه پیشرو باشد .
دکتر محســنی تاکید کرد: برگزاری نمایشــگاه هایی از این قبیل سبب 
معرفی فناوری هایی می شود که محققان کشور به آن ها دست یافته اند و 
بستر مناسبی برای سرمایه گذاران ایجاد می کند تا به ایده های مورد نظر 
خود دست پیدا کرده و در آن حیطه سرمایه گذاری کنند. با توجه به این که 
نمایشگاه نوآوری و فناوری همه ساله در تبریز برگزار می شود، خالء زیادی 
در حوزه ی فرهنگی احساس می شد. از این رو جهاددانشگاهی با عمل به 
رسالت خود در حوزه ي فرهنگی، پیشنهاد اضافه شدن زون صنایع خالق 

و فرهنگی را در این نمایشگاه ارايه داد .
وی تاکید کرد: همچنین جهاددانشگاهی یک رویداد استارت آپی در این 
حوزه برگزار کرده است که هدف عمده از آن آموزش  و پرورش ایده پردازی 
برای شرکت کنندگان است تا با هم فکری بتوانند به نحو شایسته تری از 

ایده های خود بهره برداری کنند .
در ادامه علی جهانگیری مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و دبیر 
برگزاری نمایشگاه، با بیان این که نزدیک به 45 مهمان خارجی از 10 کشور 
در نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی شرکت کرده اند، اظهار کرد: 

حدود 150 مهمان ملی در این نمایشگاه حضور دارند و بیش از یک هزار و 
700 طرح فناوری به این نمایشگاه معرفی شده است.

 وی افزود: همزمان با برگزاری پنجمین نمایشــگاه نوآوری و فناوری در 
تبریز، 28 رویداد همچون همایش و کارگاه های آموزشــی در این مکان 

برگزار می شود.
 جهانگيري با اشاره به اینکه نمایشــگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تنها 
نمایشگاهی است که با تمرکز بر تجاری ســازی عمل می کند، افزود: این 
نمایشگاه برای نشان دادن عرصه ی تقاضا و عرضه است. امسال در برگزاری این 
نمایشگاه  نیز برخی از سازمان ها از جمله جهاددانشگاهی، آب و خاک، وزارت 
نفت و وزارت دفاع با منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی همکاری کرده اند .

 وي همکاری دانشگاهیان را برای تبدیل تبریز به مرکز تجارت و فناوری، 
توفیق بزرگی دانســت و گفت: همزمان با برگزاری نمایشــگاه نوآوری و 
فناوری، حدود 21 بخش تخصصی در آن برگزار می شــود و برخی مدیر 

کل نهادهای دولتی، مسوولیت برگزاری این زون ها را برعهده گرفته اند.
همچنین دکتر نجف قراچورلو ريیس پژوهشــکده توسعه و برنامه ریزی 
سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی گفت: در راستای توسعه استفاده 
از منابع تجدیدپذیر و با توجه به بررسی های انجام شده در این خصوص، 
لزوم طراحی و ساخت سامانه تامین انرژی الکتریکی خورشیدی که بتواند 
مصرف متوسط روزانه یک خانوار را تامین کرده و قابلیت حمل ونقل نیز 
داشته باشد، به شدت احساس می شد؛ از این رو سازمان جهاددانشگاهی 
استان سامانه خورشیدی قابل حمل دو کیلوواتی را طراحی کرده و ساخت.
وی ادامه داد: قابلیت تامین برق یک خانوار، قابلیت حمل و نقل، نگهداری 
آسان، عدم نیاز به سوخت فسیلی و عدم وابستگی به شبکه توزیع برق در 

نقاط دور از دسترس از جمله مزایای این سامانه است.

اولین نیروگاه خورشــیدی پرتابل کشــور در 
تبریز رونمایی شد

نیروگاه خورشیدی پرتابل 2.5 کیلوواتی که برای اولین بار در کشور توسط 
سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی طراحی و ساخته شده است ، با 
حضور عیسی کالنتری معاون رییس جمهور و استاندار آذربایجان شرقی در 

پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی رونمایی شد.

برترین هاي جشــنواره نوآوری و فناوری ربع 
رشیدی 

در مراسم اختتاميه جشنواره از »اســدوقار فرحناک«، تنديس طاليي؛ 
»سيروس خرم« ، تنديس نقره اي؛ »معصومه خاتميان«، تنديس برنزي؛ 
»علي مويد«، رتبه چهارم؛ »مهرداد دينيان«، رتبه پنجم؛ »کارگرنژاد »، 
رتبه ششــم؛ »محمد زرندي«، رتبه هفتم؛ »دامون نوري حصار«، رتبه 
هشتم؛ »محمد محمدزاده«، رتبه نهم و«علي اکبر شيرزاد«، رتبه دهم، 
در جشنواره بانوان فناور: »سيده اسري پاک نهاد«، رتبه اول؛ »مينا بابازاده 
هنرخان« ، رتبه دوم؛ »ربيعه بصيريان« ، رتبه ســوم  را کســب کردند و 
سیدمحمد ابطحی به عنوان فناور شایســته نوجوان و سجاد رستمی در 

بخش زون صنایع خالق و فرهنگی تقدیر شدند. 
گفتنی است، پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی به همت 
سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان و جهاددانشگاهي 
آذربايجان شــرقي20 تا 24 آبان در نمایشــگاه بین المللی تبریز برگزار 
شد.گفتنی است، پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی به همت 
سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان و جهاددانشگاهي 
آذربايجان شرقي20 تا 24 آبان در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار شد. 
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ششــمین گردهمایــی سراســری مدیــران حراســت 
جهاددانشــگاهی ســوم و چهارم آبان در جوار بارگاه منور 
حضرت احمد بن موسی)ع( در شهر شیراز و با حضور مسووالن 
سازمان حراست کل کشــور، وزارت اطالعات، دفتر مرکزی 

جهاددانشگاهی و مسووالن استانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي، این گردهمایی با شــعار 
»فرهنگ جهادی - صیانت سازمانی - اخالق حرفه ای« با پیام ریيس 
جهاددانشگاهی آغاز و با سخنرانی خلیلی مدیرکل طرح و برنامه سازمان 
حراست کل کشــور، بهنام چهارلنگ مدیرکل دفتر مرکزی حراست 
جهاددانشگاهی، دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، 
مهندس علیرضــا زجاجی مشــاور رییس و مدیرکل حوزه ریاســت 
جهاددانشــگاهی، داوری معاون پژوهش و نخبگان اداره کل آموزشی 
و پژوهشــی وزارت اطالعات، صداقت معاون اطالعــات داخلی اداره 
کل اطالعات و رضوی مدیر حراست اســتان فارس و حجت االسالم 
والمسلمين نیری مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

شیراز برگزار شد.
از ديگر برنامه هاي این گردهمایی مي توان به یک سخنرانی آموزشی - 
تحلیلی با موضوع »فرهنگ و مدیریت جهادی« توسط معاون فرهنگی 
جهاددانشــگاهی و دو کارگاه آموزشــی با عناوین »مبانی مدیریت و 

برنامه ریزی« و »گزارش نویسی« اشاره کرد. 

ارايه اهــداف برگزاری گردهمایــی، بیان خط مشــی و رویکرد اداره 
 کل حراســت جهاددانشــگاهی در دوره جدید، ارايه گزارش عملکرد 
شش ماهه اداره کل حراست، تشــریح برنامه های آتی، بیان نظرات و 
دیدگاه های مدیران حراست توابع و تقدیر از حراست های نمونه از دیگر 

برنامه های این گردهمایی بود.

مدیرکل طرح و بررسی سازمان حراست کل کشور:
وظیفه حراست صیانت از نظام است

مديرکل طرح و بررسی سازمان حراست کل کشور در آیین افتتاحیه 
ششمین گردهمایی سراسری مدیران حراست جهاددانشگاهی که در 
حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع( برگزار شد، گفت: کمتر گردهمایی 
است که در آن شرکت می کنم و مطالب مطرح شده در آن مفید و قابل 

استفاده است.
وی در ادامه بیان کرد: همه ما در حراست ها در خدمت نظام و منافع 
آن هستیم که در راس همه آن ها مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 

است. 
خلیلی گفت: همراهی ريیس جهاددانشــگاهی در ســفر وزیر امور 
خارجه به منطقه آفریقا نشــان از اهمیت و جایگاه ویژه این نهاد در 

نظام است.
مدیرکل طرح و بررسی سازمان حراست کل کشور در بخش دیگری 
از ســخنان خود افزود: از متن پیام ريیس جهاددانشــگاهی به این 

ششمین گردهمایی سراسری مدیران 
حراست جهاددانشگاهی 

طي دو روز برگزار شد؛
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گردهمایی می تــوان به اهمیــت و حمایت وي از حراســت در این 
مجموعه پی برد.

وی ماموریت های جهاددانشگاهی را مهم و حساس برشمرد و تاکید 
کرد: حراست در برابر تمام پروژه های مهم، دانشمندان و مراکز مهم 
این نهاد مسوول مي باشــد و الزم اســت با آموزش برای آگاه سازی 
مدیران و دانشــمندان این مجموعه نسبت به آســیب ها و تهدیدات 

موجود اقدام کند.
خلیلی در پایان با اشــاره به تغییرات ســاختاری وظایف در سازمان 
حراست کل کشور گفت: با تغییراتی که قرار است در ساختار سازمان 
حراست کل کشــور صورت پذیرد، الزم است حراســت ها نسبت به 
بحث جمع آوری و ارسال گزارش های خبری و محیطی توجه ویژه ای 

داشته باشند
.

مدیرکل دفتر مرکزی حراســت جهاددانشگاهی 
تاکید کرد:

لزوم تالش برای صیانت از فرهنگ جهادی             
در ادامه مدیرکل دفتر حراســت جهاددانشــگاهی با یادآوری این که 
نخستین گردهمایی حراست های جهاددانشگاهی سال 90 در مشهد 
مقدس برگزار شد، گفت: در طی چند سال گذشته سعی شده بود به 
جهت تبرک از ساحت نورانی اهل بیت )ع( این گردهمایی در شهرهای 
مشهد و قم برگزار شود و امسال نیز شهر مقدس شیراز به عنوان سومین 

شهر اهل بیت )ع( در کشور برای این گردهمایی انتخاب شده است.
چهارلنگ افزود: امسال برای اولین بار اســت که گردهمایی مدیران 
حراست جهاددانشگاهی دارای یک شعار می باشد و این شعار با توجه به 
رویکرد اداره  کل حراست اين نهاد در دوره جدید مدیریتی انتخاب شده 
اســت و تالش کردیم تا برنامه های این گردهمایی را بر اساس همین 

رویکرد تدوین و برنامه ریزی کنیم.
چهارلنگ با بیان این که شــعار امســال »فرهنگ جهــادی، صیانت 
سازمانی و اخالق حرفه ای« انتخاب شده است، گفت: فرهنگ جهادی 
زيرمجموعه فرهنگ هایی هســت که مقام معظــم رهبری )مدظله 
العالی( بر روی آن تاکید فراوان دارند و ما که مســووالن نهاد انقالبی 
جهاددانشگاهی هستیم، وظیفه داریم که بیشتر به این فرهنگ بپردازیم 
و تالش برای صیانت از ایــن فرهنگ بر تمامی مــا جهادگران الزم و 
ضروری است؛ لذا یکی از بخش های این همایش را به تشریح جایگاه 

فرهنگ و مدیریت جهادی اختصاص دادیم.
مدیرکل دفتر حراست جهاددانشــگاهی با ذکر اهداف برگزاری این 
گردهمایی تصریح کرد: در این گردهمایی سه هدف دنبال شده است؛ 

نخســتین هدف آن هماهنگی و هم افزایی ســازمانی میان مسووالن 
حراست واحدهای مختلف جهاددانشگاهی است.

وی هدف دوم برگزاری ایــن گردهمایی را بیــان دیدگاه ها و نظرات 
مسووالن باالدستی اعم از جهاددانشگاهی، سازمان حراست کل کشور 
و وزارت اطالعات برشمرد و خاطرنشان کرد: به طور قطع این عزیزان 
نظراتی درباره عملکرد حراست دارند و ما توجه به آن، نظرات را برای 

خود الزم می دانیم.
مديرکل دفتر حراست جهاددانشگاهي ادامه داد: سومین هدف بیان 

خط مشی و رویکرد اداره کل حراست در دوره جدید مدیریتی است.
چهارلنگ نقد سازنده و کارشناسی را اقدامی در جهت تقویت عملکرد 
مدیریتی دانست و اظهار کرد: از مسووالن و همکاران جهاددانشگاهي 
درخواســت داریم، ما را نقد کرده و به چالش بکشــانند؛ چرا که اگر 
بخواهیم کار خود را درست انجام دهیم، باید بدانیم که نقاط ضعف ما 
کجاست و در کجای مسیر کاری قرار داریم تا بتوانیم آن ها را برطرف 

کنیم.
وی در ادامه سخنان خود با بیان این که در سال 93 حراست کل کشور 
به دستگاه ها و نهادهای اجرایی تکلیف کرده بود تا برنامه میان مدت 
خود را تدوین و ارايه کنند، گفت: همکاران ما در اداره کل حراست در 
آن سال نسبت به تدوین برنامه میان مدت که در بازه زمانی 1394 تا 
1398 تعریف شده اســت، اقدام کردند؛ اما این برنامه به صورت کلی 
 بوده و الزم اســت برنامه های ســالیانه نیز برای خود در نظر بگیریم.
مدیرکل دفتر مرکزی حراســت جهاددانشــگاهی ادامــه داد: جای 
خالی چند کار دیگر تا افق ســال 98 برای ما خالی است که پیگیری 
در خصوص ســطح بندی و رده بندی اماکن مهم جهاددانشــگاهی، 
نصب و راه اندازی ســامانه »پژواک« که بســتر ارتباطــی دبیرخانه 
محرمانه حراست مي باشــد و بازنگری در عناوین مشاغل حساس در 

جهاددانشگاهی از جمله این موارد می باشد.
چهارلنگ افزود: بســتر ارتباطی دبیرخانه محرمانه اداره کل حراست 
از دو سال پیش با سازمان حراست کل کشــور برقرار شده بود و الزم 
دانستيم با وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی و همچنین واحدهای 
تابعه جهاددانشــگاهی نيز ارتباط سیستمی داشته باشیم که به فضل 
خداوند و با پیگیری همکاران در بهار امســال توانستیم این دو ارتباط 

را برقرار کنیم.
وي با توجه به مساله ي آموزش که جاي خالي آن بسيار احساس مي 

شد، گفت: به طور قطع وقتی شــناخت مدیران و همکاران با قوانین 
و مسایل حراستی بیشتر باشــد، هماهنگی های بیشتری نیز صورت 
خواهد گرفت؛ بنابراين با موافقت رييس جهاددانشگاهی مقرر شد تا 
در گردهمایی های سراسری بحث آموزش متصدیان مشاغل حساس 
را دنبال کنیم که تاکنون دو برنامه آموزشی در این خصوص اجرا شده 
اســت و بنا داریم در تمام گردهمایی های سراسری این آموزش ها را 

اجرا نماییم. 
مديرکل دفتر مرکزي حراست جهاددانشگاهي، هم چنین آموزش های 
تخصصی مدیران و همکاران حراست را نیز از جمله برنامه های آتی این 

اداره کل عنوان کرد. 
چهارلنگ در پایان با بیان این که در نظر داریم نسبت به جمع آوری و 
ارايه گزارش های شش ماهه و یک ساله اقدام نماییم، گزارشی از عملکرد 

شش ماهه سال جاری اداره کل حراست جهادانشگاهی ارايه داد. 
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تفاهم نامه همکاری بین وزارت نفت و جهاددانشگاهی 11 آبان با حضور 
مهندس بیطرف و دکتر طیبی منعقد شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، در راســتای تقویت هر چه بیشتر 
تعامالت علمی، پژوهشی، فناورانه و آموزشی تفاهم نامه همکاری بین وزرات نفت 

و جهاددانشگاهی به امضا رسید.
از محورهای این تفاهم نامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 - همکاری در حوزه های مرتبط پژوهش و فناوری به منظور تولید، توسعه، ارتقا و 
انتقال فناوری های مورد نیاز در بخش های باالدستی و پایین دستی صنعت نفت

- مشارکت در شناســایی نیازها و تعریف طرح ها و پروژه های فناورانه مورد نیاز 
صنعت نفت

- ارایه خدمات علمی، مشاوره ای و نظارتی مورد وزرات نفت با تشکیل و به کارگیری 
شبکه علمی متشکل از اساتید و محققان و متخصصان داخلی و خارجی در طرح 

ها و پروژه های صنعت نفت
- همکاری در بازسازی و نوسازی بخش های فرســوده و قدیمی صنعت نفت با 

استفاده از ظرفیت های ماده 12 قانون رفع تولید رقابت پذیر مصوب 1394
- مشــارکت در ارتقای ســطح فناوری و اتمام طرح های ساخت داخل کاالهای 

اولویت دار صنعت نفت
- مشارکت در اجرای طرح های بهینه سازی مصرف سوخت با هدف کاهش شدت 

انرژی 
- ایجاد سازوکارهای الزم جهت تجاری ســازی یافته های پژوهشی و استفاده از 

فناوری های توسعه داده شده
- ارایه خدمات و روش های اجرایی محیط زیســتی از قبیل آب، 

خاک و هوا

- استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی جهاددانشگاهی
- ارایه خدمات فنی از قبیل نگهداری و تعمیرات و ...

- مشارکت در برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی مورد نیاز وزارت 
نفت

- بررسی راهکارهای چگونگی همکاری جهاددانشــگاهی با بخش خصوصی و 
فعالیت آن در فضای رقابتی با هدف ایجاد کسب و کارهای جدید مبتنی بر فناوری 

های توسعه یافته

 مهنــدس بیطــرف در حاشــیه امضــای تفاهم نامــه با 
جهاددانشگاهی مطرح کرد:

جهاددانشگاهی ظرفیت بســیار خوبی برای توسعه 
پژوهش و فناوری در کشور دارد

مهندس بیطرف در حاشیه امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: تفاهم نامه همکاری 
پنج ساله بین وزارت نفت و جهاددانشگاهی کشور به امضا رسید که در چارچوب 

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین وزارت نفت و جهاددانشگاهی

پژوهش و فنــــاوری

   16
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همکاری هایی در زمینه ســاخت داخل، انتقال فناوری و شناســایی 
زمینه های به کارگیری بیشتر از ظرفیت های دانشگاهی و علمی در حوزه 

صنعت نفت و گاز است.
وی ادامه داد: جهاددانشــگاهی به علت ارتباط گسترده ای که با تمام 
دانشگاه های کشــور دارد و در هر کدام از این دانشگاه ها یک ظرفیت  
مهندسی، اجرایی و مطالعاتی ایجاد کرده است، ظرفیت بسیار خوبی 

برای توسعه پژوهش و فناوری در کشور به شمار می رود.
معاون وزیر نفت افزود: وزات نفت با توجه به برنامه های گسترده ای که 
در این زمینه دارد، قصد اســتفاده از این ظرفیت را دارد و در قالب این 
تفاهم نامه یک کمیته اجرایی مشترک تشکیل می شود و همه موارد و 
مسايل به بحث گذاشته خواهد شد تا در موارد مختلف به تفاهم و توافق 
برسیم و در تمام مواردی که به توافق برسیم، به تدریج با فرایند قانونی، 
 قراردادهایی برای استفاده از ظرفیت های دانشگاهی منعقد خواهد شد.

مهندس بیطرف عنوان کرد: سیاست وزارت نفت استفاده از شرکت های 
ایرانی اعم از شرکت های پیمانکاری، شرکت های مشاوره، شرکت های 
ساخت تجهیزات، ســاخت و تولید و حتی ارتقای ظرفیت های داخلی 
ایرانی با ظرفیت هایی در سطح بین المللی و منطقه ای است و ما در تمام 

زمینه ها این سیاست ها را دنبال می کنیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه توانسته ایم، راهکارهایی را برای تحقق این 
موارد پیدا کنیم و گام هايی عملی برای تحقق این اهداف به کار بگیریم. 

در این زمینه از ظرفیت جهاددانشگاهی هم استفاده می کنیم. 

  

دکتر طیبي در حاشــیه انعقاد تفاهم نامه با وزارت 
نفت:

تحقیقات کاربردي و تولیــد فناوري  از اهداف 
جهاددانشگاهي است

وی تصریح کرد: جهاددانشگاهی دارای همکاری بسیار موفقی با صنعت 
نفت ایران در زمینه تولید فناوری های مورد نیاز این صنعت چه از نظر 
ساخت تجهیزات و چه مواد شیمیایی دارد و در دولت تدبیر و امید، به 

دنبال گسترش این همکاری ها مي  باشد.
دکتر طیبی افزود: يكي از اهداف تاســيس جهاددانشــگاهي، انجام 
تحقيقات كاربردي و توليد فناوري هاي مورد نياز كشــور براي نيل به 
خودكفايي و خوداتكايي است. صنعت نفت ايران از صنايع مهم كشور 
است كه داراي فناوري هاي جامعي در حوزه هاي مختلف است و توسعه 
فناوري در اين صنعت موجب تحول در ســاير صنايع كشــور و تامين 
نيازهاي آن ها نيز مي شود. بر همين اساس جهاددانشگاهي، صنعت نفت 

ايران را به عنوان يكي از اهداف خود در زمينه توليد فناوري هاي مورد نياز 
اين صنعت انتخاب كرده است.

عضو شــوراي عالي انقالب فرهنگي تصريح كرد: خوشــبختانه تا به 
امروز جهاددانشــگاهي نســبت به توليد فناوري هاي متعددي براي 
اين صنعت در زمينه ساخت تجهيزات و يا توليد مواد اوليه شيميايي 
و پتروشــيميايي اقدام كرده اســت. از ابتداي فعاليت دولت تدبير و 
اميد، جهاددانشگاهي به دنبال توســعه فعاليت هاي علمي و فناورانه 
و آموزشي مورد نياز اين صنعت بوده اســت. با توجه به سياست هاي 
مهندس زنگنــه، وزير نفت در حمايت از توانمنــدي ملي و واگذاري 
مســووليت هايي به دانشــگاه ها و مراكز تحقيقاتي، جهاددانشگاهي 
نيز پــس از انتصاب مهندس بي طــرف به عنوان معــاون پژوهش و 
فناوري وزارت نفــت، از وی درخواســت كرد کــه از توانمندي ها و 
دستاوردهاي جهاددانشگاهي در مجتمع تحقيقاتي و صنعتي شهداي 
جهاددانشگاهي بازديد کند و برنامه ريزي شد تا در قبال يك تفاهم نامه 
بين صنعت نفت و جهاددانشــگاهي، از توانمندي هــاي این نهاد در 

زمينه هاي مختلف به شكل گسترده اي استفاده شود.
وي ادامه داد: با تهيه اين تفاهم نامه در تهران، مقرر شــد به مناســبت 
برگزاري نهمين نمايشگاه تخصصي نفت در استان خوزستان، در مراسم 
افتتاحيه نمايشگاه، اين تفاهم نامه امضا شود كه امروز نيز شاهد امضاي 
تفاهم نامه ميان دو مجموعه بوديم. نگاه ارزشمند وزارت نفت به توسعه 
و استفاده از توانمندي هاي جهاددانشگاهي قابل تقدير است و ان شاا... 
با امضاي ايــن تفاهم نامه، همه ي واحدهاي جهاددانشــگاهي بتوانند 
فعاليت هاي خود را به سرعت در صنعت نفت ايران توسعه دهند و منشاء 

تحوالت فناورانه مناسبي در اين صنعت شوند.
دکتر طيبي در خصوص ارزش ريالي ايــن تفاهم نامه گفت: ارزش این 
تفاهم نامه به پروژه ها و موضوعاتــی که در این زمینه به تفاهم خواهیم 
رسید بستگی دارد، اما امید است که ارزش آن حداقل از مرز 340 میلیارد 
تومان تجاوز کند؛ چرا که این توانمندی در مجموعه جهاددانشگاهی 

وجود دارد.
رييس جهاددانشگاهي با اشاره به ظرفیت جهاددانشگاهی خوزستان در 
حوزه نفت، عنوان کرد: جهاددانشگاهی خوزستان در این حوزه، کار خود 
را خیلی خوب آغاز کرد. در رابطه با جهاددانشگاهی خوزستان، تاکید 
داشتم که این سازمان به طور تخصصی در یک حوزه بسیار مهم صنعت 
نفت کار کند که خوشبختانه با پروژه مته حفاری دندانه ای که در حال 

حاضر در دست انجام است، چنین حرکتی آغاز شده است.
وی ادامه داد: جهاددانشگاهی خوزستان، موفق به تولید مته های حفاری 
دندانه ای شد که دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته است و در این زمینه 
قراداد بزرگی منعقد کرده است. در رابطه با این پروژه تاکید داشتم که 
محوریت با جهاد دانشگاهی خوزستان باشد و این سازمان نيز در زمینه 
تولید نوع پیشــرفته تر مته یعنی مته هایPDC  نیز گام هایی برداشته 
است. جهاددانشگاهی خوزستان بايد محور تولید انواع مته های حفاری 

در کشور شود.
دکتر طیبــی افزود: ان شــاا... با تشــکیل یک شــرکت دانش بنیان، 
جهاددانشــگاهی، خوزســتان هم نیازهای داخلی را تامین کند و هم 
بتواند به بحث صادرات مته هاي حفاري بپردازد؛ البته جهاد دانشگاهی 
خوزستان در حال حاضر بايد بر تولید مته های حفاری دندانه ای متمركز 

شود و پس از اتمام اين پروژه، فعاليت هاي دیگری را نیز آغاز کند.
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استفاده از جنین فریز به  جای جنین تازه 
در دستور کار پژوهشگاه ابن سینا

ایجاد پورتال برای صادرات به کشورهای آسیای شرقی و 
مسلمان در دستور کار است

معاون پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی تاکید کرد:

محققان پژوهشگاه ابن سینا، 
پژوهشــی را در خصــوص 
»استفاده از جنین فریز به جای 
جنین تازه« کــه برای انتقال 
جنین احتمال ضریب موفقیت 
باالیی دارد، در دستورکار قرار 

دادند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه 
ابن سینا جهاددانشــگاهی، دکتر 

بهزاد قربانی اظهار کرد: در گذشته جنین تازه پس از این که استحصال 
تخمک در آن صورت می گرفت، روز بعد به داخل رحم انتقال می یافت، 
اما با مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفت، مشخص شد در صورتی 

که جنیــن فریز شــود و در زمانی 
که شرایط جســمی و روحی بیمار 
مطلوب شــود، احتمــال ضریب 

موفقیت باال مي باشد.
مدیــر مرکــز درمان نابــاروری 
ابن ســینا ادامــه داد: از ایــن رو 
پژوهشی درخصوص »استفاده از 
جنین فریز به جای جنین تازه« در 
پژوهشگاه ابن سینا در دستور کار 

قرار گرفت.
قربانی تصریح کرد: در واقع پژوهش هایی در دو گروه )استفاده از جنین 
تازه در یک گروه و اســتفاده از جنین فریز در گروهی دیگر( در دستور 

کار قرار داده شد. 

معاون پژوهــش و فناوری 
جهاددانشگاهی با اشاره به 
این که صادرات محصوالت و 
خدمات از اهداف برنامه ششم 
جهاد اســت، گفت: به دنبال 
ایجاد پورتال برای صادرات 
به آسیای شرقی و کشورهای 

مسلمان هستیم.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشگاهی، دکتر محمدرضا 
پورعابدی اظهار کــرد: یکی از 

اهداف مورد تاکید در برنامه ششم توسعه این نهاد، صادرات محصوالت 
و خدمات فنی  - مهندسی به کشورهای دیگر است.

معاون پژوهش و فنــاوری جهاددانشــگاهی افــزود: در واقع طبق 
برنامه ریزی انجام  شده باید در زمینه های مختلف به ویژه زمینه های 
پزشکی و فنی  - مهندســی، برخی از فناوری هایی که تولید و تبدیل 

به محصــول و خدمــات و 
در نهایــت تجاری ســازی 
شده اند، در قالب شرکت های 
دانش بنیان به خارج از کشور 

صادر کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر 
زیرســاخت ها فراهم شده 
و بــه برخی از کشــورهای 
همسایه صادرات داشتیم، 
اما به دنبال گســترش این 

ظرفیت هستیم.
دکتر پورعابــدي اظهار کرد: 
برای صادرات پاور الکترونیک و فرستنده ها، زمینه ها را فراهم کردیم 

و به کشورهای عراق و تاجیکستان صادرات داشته ایم.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشــگاهی تاکید کــرد: قصد داریم 
پورتال هایی را برای صادرات محصوالت به کشورهای آسیای شرقی 

و مسلمان ایجاد کنیم.
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موفقیت در آزمون ولتاژ ضربه ي کلیدزنی در شرایط مرطوب 

با تالش محققان سازمان جهاددانشگاهی علم وصنعت حاصل شد؛

انجمن خاورمیانه ای بانک خون بند ناف در ایران
 راه اندازی می شود

مديرعامل بانک خون بندناف رويان جهاددانشگاهی:

مرتضی ضرابی مديرعامل شركت 
فناوري بن ياخته های رويان از راه 
اندازی انجمن خاورمیانه ای بانک 
خون بند ناف در ایران تا ابتدای 

سال جدید میالدی خبر داد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشگاهی استان مرکزي، دکتر 
مرتضی ضرابی در نشستي مطبوعاتی 
که در بیمارستان قدس اراک برگزار شد، 

با اشاره به این که دانش موجود در حوزه سلول های بنیادی و بانک خون بند 
ناف کامال بومی است، افزود: قطعا از طریق تعامل با کشورهای موفق در این 
حوزه، می توان رشد این دانش را رقم زد و به همین واسطه بازدیدهایی در 

سال گذشته از بانک خون بند ناف اسپانیا و سويیس انجام گرفت.
وی تصریح کرد: البته عمده ارتباط ایران با کشورهای آسیای جنوب شرقی 
است و درصدد راه اندازی انجمن خاورمیانه ای بانک خون بندناف در ایران 
هستیم که با مکاتبات صورت گرفته و رویکرد مناسب کشورهای منطقه، 

تالش داریم تا سال جدید میالدی این انجمن راه اندازی شود.
دکتر ضرابی اضافه کــرد: در حال حاضر تقاضای امضــای تفاهم نامه و 
همکاری جهت راه اندازی بانک خون بندناف در عمان، لبنان، آذربایجان، 
عراق و تاجیکستان وجود دارد؛ همچنین دفتری در اقلیم کردستان عراق 
در شهر اربیل راه اندازی شده است که خون بندناف جمع آوری شده را برای 

نگهداری به کشور منتقل می کند.
وی به رقم باالی واردات ســلول های بنیادی به کشور اشاره کرد و گفت: 
چیزی در حدود 35 تا 40 هزار یورو هزینه واردات سلول های بنیادی به 

کشور است. بنابراين ذخیره سازی آن 
در کشور بسیار اهمیت دارد که بر این 
اســاس دو بانک عمومی و خصوصی 
اقدام به ذخیره ســازی خون بندناف 

می کنند.
دکتر ضرابی بیان کرد: کشــور داراي 
بانك خصوصــي با ٨٥ هــزار نمونه 
ذخيره ســازي خون بند ناف و بانك 
عمومي و اهدايي بــا ١٥ هزار نمونه 
ذخيره سازي است که این ذخیره بانك 
عمومي خون بندناف در پژوهشگاه رويان، بيمارستان شريعتي و سازمان 

انتقال خون انجام می شود.
وي از پیوستن بانک خون بند ناف ایران به باشگاه بانک های خون بند ناف 
جهانی در سال 97 خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان امسال، 
ذخیره خون بند ناف کشور در بانک خصوصی به 100 هزار نمونه برسد که 
به این واسطه می توان به این باشگاه پیوست. این میزان ذخیره سازی در 

منطقه بی مانند است.
دکتر ضرابي همچنین با اشاره به استفاده دنیا از سلول های بنیادی موجود 
در دندان شیری و دندان عقل گفت: دانش فنی جمع آوری این سلول ها در 
پژوهشکده رویان وجود دارد و هدف بر این است که سال آینده در راستای 

استفاده از سلول های بنیادی موجود در دندان نیز اقدام شود. 
مديرعامل شــركت فناوري بن ياخته های رويان اضافه کرد: امروز کشور 
زباله های زایمان تنها از خون بند ناف استفاده می کند، در صورتی که پرده 
آمونیاک قابلیت استفاده برای ســوختگی و زخم را دارد و دنیا در مسیر 
فرآوری آن حرکت می کند. ما نیز باید در جهت استفاده از آن عمل کنیم.

مهندســی  مرکز  توســط 
فشــارقوی جهاددانشگاهی 
علم و صنعــت، آزمون ولتاژ 
ضربه کلید زنی در شــرایط 
مرطوب برای اولین بار در ایران 

با موفقیت انجام شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی علم و صنعت، 
برای اولیــن بار در ایــران مرکز 

مهندســی فشــارقوی جهاددانشــگاهی علم و صنعت، آزمون ولتاژ 
ضربه ي کلید زنی در شرایط مرطوب با اعمال ولتاژ 1050 کیلوولت 

به مقره کامپوزیتی 400 کیلوولت 
در حضور نمایندگان برق منطقه ای 
خراسان و شرکت مشاور میزان و 
جهاددانشــگاهی علم و صنعت در 
آزمایشگاه فشــارقوی پژوهشگاه 

نیرو با موفقیت انجام شد.
گفتنــی اســت، مجموعــه مولد 
ضربه 180kJ/1800kV  ساخت 
فشــارقوی  مهندســی  مرکــز 
جهاددانشــگاهی علــم و صنعت 
می باشد که به سفارش پژوهشگاه نیرو طراحی و ساخته شده و از سال 

1392 در اين پژوهشگاه در حال بهره برداری است. 
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موفقیت محققان سازمان جهاددانشگاهی تهران در ساخت 
دستگاه تولید پودرهای میکرونیزه

امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی علم وصنعت با 
شرکت DESC آلمان

مرکز مهندســی فشــارقوی 
جهاددانشگاهی علم و صنعت و 
شرکت DESC آلمان در راستای 
فروش محصــوالت تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی علم و صنعت، واحد 
فروش و بازاریابی مرکز مهندســی 
فشارقوی اين واحد پس از گذشت 

یکســال تالش مداوم، موفق به عقد تفاهم نامه فروش محصوالت با 

شــرکت آلمانی DESC بــه عنوان 
نمایندگی ایــن شــرکت در اروپا 

گردید .
این تفاهم نامه در راســتای اهداف 
کیفــی مرکز بــرای توســعه بازار 
محصــول صورت گرفته اســت که 
پس از تاییــد نمونه های ارســالی 
به دانشــگاه هانوفر آلمــان و اخذ 
اســتانداردهای اروپا توسط شرکت 
DESC، منجر به عقد قرارداد فروش 

اِلمان های فشارقوی گردیده است.

محققــان گــروه طراحی 
فرآیندهـــای شــیمیایی 
ســازمان جهاددانشگاهی 
تهران، موفق بــه طراحی 
و ساخت دســتگاه تولید 
پودرهــای میکرونیزه برای 
مواد آلی حساس به حرارت 

شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهاددانشــگاهی تهران، پرویز 

احمدی اول عضو هیات علمی ســازمان جهاددانشــگاهی تهران و 
مسوول این طرح گفت: در یکی از واحدهای تولیدی جهاددانشگاهی، 
تولید ماده ای برای پتروشیمی انجام می شود که به جز فرایند سنتز آن، 
چیزی در حدود یک هفته تولید نهایی زمان می برد که با توجه به زمان 
و هزینه نیروی انسانی و مواد مورد استفاده، به این فکر افتادیم که زمان 
این فرایند را کاهش دهیم. در سال 93 تست های اولیه در آزمایشگاه 
و پس از آن ساخت و ســاز نمونه های نیمه صنعتی و صنعتی در مرکز 
تحقیقات به صورت پایلوت انجام شد که در نهایت منجر به ساخت این 
دستگاه با پتانسیل مناسب برای اجرا و به کارگیری در صنایع مختلف 

پیشرفته از جمله دارویی، غذایی و نفت و گاز شد.
وی افزود: بودجه این طرح که با حمایت دفتر مرکزی جهاددانشگاهی 
تامین شــده اســت، حدود 80 میلیون تومان برای ساخت دستگاه 
و مدت زمان هشــت ماه بــرای عملیاتی کــردن آن در نظر گرفته 

شد. عضو هیات علمی سازمان 
جهاددانشگاهی تهران با اشاره 
به تســت های انجام شــده در 
چهار مــاه اخیر و دســتیابی به 
نتایج پیش بینی شــده، تصریح 
کرد: تعهد ما برای ســایز ذرات 
30 تا 50 میکرون بــود که در 
حال حاضر دستگاه قادر به تولید 
ذرات در ابعاد 5 تا 20 میکرون 
اســت و همچنین این دستگاه 
ذرات با ابعاد حدود 200 نانومتر 

را نیز تولید می کند.
احمدی در ارتباط با کاربردهای مختلف این دستگاه گفت: پودرسازی 
مواد معدنی به راحتی صورت می گیرد، اما خرد و پودر شدن مواد آلی 
با چالش های زیادی همراه است. برای مثال در صنایع غذایی، برخی از 
مواد اولیه باید به صورت پودر ایجاد شوند تا فرآیند اختالط به خوبی 
صورت گیرد. همچنین در صنایع دارویی، اختالط برای همگن سازی 

و یکنواخت بودن قرص حايز اهمیت است.
وی افزود: از دیگرکاربردهای این دســتگاه می تــوان به پودر کردن 
استئارات های مورد استفاده ي در و پنجره های پی وی سی و تولید پودر 

رنگ با اندازه مش مناسب اشاره کرد.
احمدی در پایان بیان کرد: مطالعــات به منظور اصالحات تکمیلی از 
جمله ایجاد تکنیک جداسازی برای جداسازی ذرات با ابعاد مختلف و 

پودر کردن مواد فلزی بر روی دستگاه در حال انجام است.
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ایجاد کرسی پژوهشی »پزشکی شخصی« 
با همکاري پژوهشکده معتمد و دانشگاه برکلی آمریکا

همکاری های جهاددانشگاهی و پژوهشگاه صنعت نفت 
گسترش می یابد

در نشســتی که با حضور 
رییس جهاددانشــگاهی و 
صنعت  پژوهشگاه  رییس 
نفت برگزار شد، بر همکاری 
مشترک در زمینه ی ارتقا 
و بهینه ســازی فناوری و 
ح  سط اسیسات  ت نوسازی 
االرضی و پاکسازی مناطق 
آلوده به مواد هیدروکربوری 

تاکید شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی، نشست مشــترک دکتر حمیدرضا طیبی رییس این 
نهاد و دکتر جعفر توفیقی رییس پژوهشگاه صنعت نفت با حضور دکتر 
محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری، مهندس ولی ا... روشن 
مدیرکل دفتر فنی و مهندسی جهاددانشگاهی و سعید میرزایی رییس 
جهاددانشگاهی شهید بهشتی برگزار و در این جلسه مقرر شد، در زمینه 

ارتقا و بهینه ســازی فناوری و 
نوســازی تاسیســات ســطح 
االرضــی و پاکســازی مناطق 
آلوده به مــواد هیدروکربوری، 
همکاری مشترک انجام گیرد 
و در سایر زمینه هایی که جهاد 
و پژوهشگاه توانمندی دارند، در 
کارگروه های مشترک تخصصی 
بحث، بررسی و تصمیم گیری 

شود.
در این جلســه که بــه منظور 
همکاری فناورانه جهاددانشگاهی 
و پژوهشگاه صنعت نفت در محل پژوهشگاه برگزار شد، دکتر طیبی 
ضمن اعالم آمادگی جهت همکاری فناورانه با پژوهشگاه، گفت: با توجه 
به توانمندی های جهاددانشگاهی و پژوهشگاه صنعت نفت در چندین 
زمینه تخصصی که وزارت نفت نیــاز دارد، می تواند بین دو مجموعه 

همکاری انجام گیرد.

گــروه پژوهشــی ژنتیک در 
سرطان پژوهشــکده معتمد 
جهاددانشــگاهی با همکاری 
دانشگاه شــریف و دانشگاه 
برکلی آمریکا، کرسی پژوهشی 
با عنوان »پزشــکی شخصی« 

ایجاد کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده 
معتمد )مرکز تحقیقات ســرطان 

پستان( جهاددانشگاهی، دکتر کیوان مجیدزاده رییس پژوهشکده با 
اعالم این خبر گفت: امروزه در دنیا مهمترین بحث در درمان سرطان، 
بحث پزشکی شخص محور است؛ به این معنا که اگر افراد مختلف دچار 
یک سرطان خاص باشــند، درمان در مورد این افراد بر اساس زمینه 

ژنتیکی و تفاوت های ژنتیکی این افراد کامال متفاوت است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، چنانچه 10 نفر مبتال به یک نوع سرطان 
پستان باشند، درمان این افراد براساس پزشکی شخصی متفاوت است.

متخصــص  مجیــدزاده  دکتــر 
بیوتکنولوژی پزشــکی و مشــاوره 
ژنتیک با اشــاره به این که رویکرد 
کنونی پزشکی رایج کامال متفاوت 
اســت و درمان آن بــرای یک نوع 
بیماری برای تمام افراد یکسان مي 
باشد، اضافه کرد: دنیا به این سمت 
می رود که درمان ها باید شــخصی 

ســازی شــود و این شخصی سازی 
براساس زمینه های ژنتیکی هر فرد 
و این که زمینه های ژنتیکی با افراد دیگر ممکن اســت تفاوت داشته 

باشد، تعیین می گردد.
رییس پژوهشــکده معتمد براســاس مطالعات متعددی که در دنیا 
به ویــژه در مورد بیومارکرها در حال انجام شــدن اســت و با کمک 
متخصصان بیوانفورماتیک، نرم افزارهايی در حال توسعه است که با 
استفاده از این نرم افزارها می شود، اولویت های درمانی را در مورد هر 

فرد بیمار به صورت کامال جداگانه مشخص کرد.
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تداوم پیشتازی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 
در معرفی گونه های جدید 

پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی صنعتی شریف 
موفق به کسب رتبه ی A شد 

در ارزيابی عملکرد موسسات پژوهشی کشور؛

دومین گونه باکتری از جنــس Aliidiomarina از تاالب بین 
المللی گمیشان توســط محققان بانک میکروارگانیسم های 
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران شناسایی و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران، 
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رییس مرکز در خصوص این گونه 
باکتری گفت: تاالب گمیشان یک اکوسیستم قلیایی، شور و دریایی 
مهم است که در شمال غربی شــهر گرگان واقع شده است. محققان 

مرکز در راستای کشف 
رگانیســم های  میکروا
بومــی مهــم ایــران، 
جامعــه باکتریایی این 
تاالب را بررسی نمودند 
و طــی ایــن پژوهش 
موفــق به کشــف گونه 
جنــس  از  جدیــدی 
 Al i id iomar ina
کــه  شـــــــــدند 

Aliidiomarina sedimenti  نام گذاری شده است.
رده  از  و  آلکالوفیــل  باکتری هالــو  ایــن  افــزود:  وی 
Gammaproteobacteria می باشد که کشف آن در ژورنال معتبر 
بین المللی IJSEM منتشر گردیده و به جامعه علمی دنیا معرفی شده 

است.
 10764 IBRC-M گفتنی است، این سویه هم اکنون با شماره دسترسی
در کاتالوگ رسمی بانک میکروارگانیسم ها، برای تمام محققان داخلی و 

خارجی قابل دسترسی و ارایه مي باشد. 
یــادآور می شــود، در 
گذشــته، از این تاالب 
گونه ی دیگری از جنس 
مذکــور تحــت عنوان 
 Al i id iomar ina
iranensis   با شماره 
 IBRC-M  دسترســی
10763 توسط محققان 
این مرکز کشف و معرفی 

شده بود.

با کســب مرتبه ی A بــرای عملکرد 
پژوهشکده توسعه تکنولوژی در سال 
1394، این پژوهشکده برای چهارمین 
ســال متوالی در صدر جدول ارزیابی 
پژوهشکده های کل کشور که ساالنه از 
سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری انجام می شود، 

قرار گرفت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
جهاددانشــگاهی صنعتی شــریف، در این 
ارزیابی كه براساس فعاليت هاي موسسات 

پژوهشي در سال 1394 که در ســال 1395 انجام و به تازگی منتشر 
شده است، پژوهشكده توسعه تكنولوژي در بین 171 پژوهشکده كل 

كشور )با امتیاز79/52( مرتبه A را كسب کرد.

امتیاز پژوهشکده توسعه تکنولوژی در این 
ارزیابی نسبت به ســال 1393 یک امتیاز 

رشد داشته است.
در سال 1393، پژوهشكده توسعه تكنولوژي 
در بیــن 171 پژوهشــکده كل كشــور )با 

امتیاز78/53( مرتبه A را كسب كرده بود.
“ نسبت پژوهشگران به کل نیروی انسانی«، 
»نسبت درآمد پژوهشــی موسسه به کل 
درآمد موسســه«، »تعــداد مقاالت چاپ 
شــده در مجالت معتبر علمی – پژوهش  
)ISC- ISI( و.... به ازای هر پژوهشــگر«، 
»تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر 
علمی– ترویجی ISC به ازای هر پژوهشــگر«، »تعداد مقاالت چاپ 
شــده در کنفرانس های بین المللی به ازای هر پژوهشــگر« از جمله 

شاخص هایی مي باشد که مورد ارزیابی قرار گرفت.



   23

پیام جهـاد  | شماره165
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

نخستین همایش بین المللی »جنبه های حقوقی فناوری اطالعات 
و ارتباطات« برگزار می شود

با همکاری دانشگاه علم وفرهنگ؛

همـــــایش  نخستین 
بین المللــی »جنبه های 
حقوقی فناوری اطالعات و 
ارتباطات« توسط سازمان 
فناوری اطالعات ایران با 
همکاری پژوهشگاه قوه 
قضاییه و دانشگاه علم و 
فرهنگ، پنجم وششــم 
اســفند 1396 در تهران 

برگزار می شود.

به گــزارش روابــط عمومی 
دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاددانشگاهی، همایش بین المللی 
»جنبه های حقوقی فنــاوری اطالعات و ارتباطات« در صدد اســت 
تا پژوهشگران، اســاتید و متخصصان در زمینه های حقوق و فناوری 
اطالعات را گردهم آورده و در راستای معرفی اصول و مبانی حقوقی 
در ارتباط با فناوری اطالعات با هدف فرهنگ سازی و ترویج بسترهای 

حقوقی و فنی دولت الکترونیک، گام موثری بردارد.
دکتر فاطمه قناد عضو کمیته علمــی همایش بین المللی جنبه های 
حقوقی فناوری اطالعــات و ارتباطات و مدیر گــروه حقوق تجارت 
الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ، درباره هدف برگزاری این همایش 
گفت: هدف از برگزاری همایش بین المللی »جنبه های حقوقی فناوری 
اطالعات و ارتباطات« ایجاد زمینه های آشنایی دقیق تر جامعه حقوقی 

با ابعاد مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات است.
وی تاکید کرد: مسلما شــناخت ابعاد این حوزه به ایجاد درک درست 
از ساختارها، نیازها و چالش های موجود نیز کمک می کند. همچنین 
درک درست از موضوع هم در حوزه حکمرانی و هم در حوزه شهروندی، 
تاثیرات کاربردی خواهد داشــت. شناســایی حقوق و تکالیف حوزه 
حکمرانی، شهروندی و سیاست گذاری درست در حوزه های مرتبط با 

موضوع از بزرگترین و مهمترین اهداف چنین همایش هایی است.
عضو کمیتــه علمی همایش بین المللی جنبه هــای حقوقی فناوری 
اطالعات و ارتباطــات، دغدغه متولیان این همایش را پاســخگویی 
علمی به محورهای حســاس و چالــش برانگیز در حــوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات از منظر حقوق دانست و افزود: امیدواریم با کمک 
پژوهشگران بتوانیم در بیشتر محورهای همایش به ره یافت های علمی 

قابل قبولی دست پیدشا کنیم.
دکتــر فاطمه قناد در پاســخ به این کــه دســتاوردهای علمی این 
همایش به کدامیک از بخش های ماهوی یا شــکلی رشــته حقوق 

فناوری اطالعات و ارتباطات 
اختصاص دارد، عنوان کرد: 
محورهای کلــی و اهداف 
همایش، به گونه ای طراحی 
شــده که از هــر دو جنبه 
ماهوی و شــکلی در فضای 
سایبر بهره مند باشیم؛ چرا 
که هر دو شاخص، در عرصه 
حقــوق فنــاوری اطالعات 
حايــز اهمیــت و از ارکان 
تشــکیل دهنده این حقوق 
است. امیدواریم که مقاالت 
مختلفی که دریافت خواهیم کرد به نــکات اختصاصی هر حوزه به 

شایستگی پرداخته باشد.
مدیر گروه حقوق تجارت الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ در ادامه 
خاطرنشــان کرد: همایش بین المللی »جنبه هــای حقوقی فناوری 
اطالعات و ارتباطات« از آن جــا که ابعاد مختلــف علمی و تحلیلی 
حقوق فضای سایبر را مورد توجه قرار داده است، حاوی راهبردهای 
سیاســت گذاری بنیادینی در هر دو حوزه تقنینی و قضا خواهد بود و 
بدون شــک متولیان جنایی در هر دو محور عنوان شده، می توانند از 
دســتاوردهای علمی همایش بهره ببرند. به عالوه تمامی افرادی که 
به نحوی با فعالیت های حقوقی در حوزه فناوری اطالعات مرتبط اند 
از محتوای علمی غنی  اي که در نتیجه این همایش ایجاد می شــود، 

استفاده خواهند کرد.
وی افزود: در عین حال می توان گفت که طراحی محورهای همایش 
فقط ناظر بر بخش عمومی نبوده است و امیدواریم که محتویات علمی 
تولید شــده توســط این همایش به همان اندازه بتواند برای فعاالن 
بخش خصوصی در حیطه فنــاوری اطالعات و ارتباطات مفید و موثر 

واقع شود.
دکتر قناد درباره حضور پررنگ دانشــگاه علــم و فرهنگ و حمایت 
از چنین همایشــی تصریح کرد: دانشــگاه علم و فرهنگ به عنوان 
نخستین و تنها دانشــگاهی که در رشته حقوق تجارت الکترونیکی 
دانشــجو تربیت می کند و نیــز به عنــوان پارک علــم و فناوری، 
فعالیت هایی را در این حوزه ســازماندهی کرده و بیشترین انگیزه 
را در مشــارکت فعال در چنین حوزه ای دارد و به همین دلیل است 
که معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشکده علوم انسانی و به ویژه گروه 
حقوق، تمامی تالش خود را در جهت برگزاری ثمربخش و مطلوب 

این همایش برعهده دارد.
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توسعه بانک ژن فندق در اولویت برنامه های پژوهشی استان

ريیس جهاددانشگاهی اردبیل خبر داد:

نتایج پژوهش های محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی به 
صورت مقاله ارایه شد

در اولین همايش ملی جلبک و گیاهان آبزی؛ 

مهران اوچی رییس جهاددانشگاهی 
اردبیل از حفظ ذخایر ژنتیکی و توسعه 
بانک ژن فندق در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی  
اردبیل مهران اوچی اردبیلــی اظهار کرد: 
صیانت از فندق های بومــی ایران با تاکید 
بر جوانب احیا، بهره برداری بهینه، توسعه و 
تحقیقات از ژنوتیپ های بومی و... در اولویت 

جهاددانشگاهی واحد اردبیل قرار گرفته است.
وی با اشاره به دستاوردهای جهاددانشگاهی در حوزه فندق، خاطرنشان 
کرد: تبیین جایگاه فندق اســتان در تدوین نقشــه جامع علمی کشور، 
گزینش اولیه ژنوتیپ های برتر داخلی براساس صفات مهم مورفولوژیکی و 
بررسی تنوع ژنوتیپ های گزینش شده با مارکرهای مولکولی در سال های 

اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
رییس جهاددانشــگاهی واحد اردبیل از ایجاد کلکسیوني با ژنوتیپ های 
گزینش شده و ارقام مهم در ایســتگاه های مختلف تحقیقاتی استان به 

ویژه ایستگاه فندقلو و مغان خبر داد و افزود: ارزیابی سازگاری و پایداری 
براساس صفات کمی و کیفی و همچنین ارقام مقاوم به سرما به عنوان موارد 

مطالعاتی مورد توجه قرار گرفته است.
اوچی اردبیلی به بررســی و تعیین گونه های خودناسازگاری و تعیین 
روابط آن ها به همراه انتخاب ارقام سازگار داخلی و خارجی با نقاط فندق 
کاری در استان اردبیل اشــاره و بیان کرد: ایجاد و توسعه باغ با استفاده 

از ارقام زودرس و بررســی و دستیابی به 
روش مناسب تکثیر ارقام گزینش شده را 

در دستور کار داریم.
وی تصریح کرد: در این مدت، بررســی 
وضعیــت خــاک، آب و تغذیــه فندق 
در منطقــه، بررســی وضعیــت آفات و 
بیماری های فندق و حفظ ذخایر ژنتیکی 
و توســعه بانــک ژن فندق بــه عنوان 
اولویت های اساسی و قابل دسترس مورد 

توجه قرار گرفته است.
عضو شــورای اداری اســتان اردبیل به طرح های تحقیقاتی پايان یافته 
جهاددانشگاهی واحد اســتان اردبیل در این حوزه اشــاره و اظهار کرد: 
شناسایی توده های مقاوم به سرما، ویژگی های کمی و کیفی فندق های 
بومی ایرانی و همچنین بررسی پتانسیل های طبیعی و وضعیت کشت و 

تولید فندق در ایران و جهان در حال تکمیل است.
اوچی اردبیلی شناسایی مناطق مستعد کشت اقتصادی فندق در استان، 
بررسی کشت بافت سه رقم فندق و سازگاری ارقام خارجی فندق در استان 
اردبیل را از طرح های تحقیقاتی مصوب و در دست اجرای جهاددانشگاهی 

واحد استان اردبیل معرفی کرد.
وی گفت: شناسایی ژنوتیپ های بومی فندق ایران، بررسی تنوع ژنوتیپی 
ذخیره گاه طبیعی و تدوین و ارايه طرح پایلوت احیا و بهره برداری، توسعه و 
تحقیقات استان اردبیل را به عنوان طرح های تحقیقاتی مصوب در اولویت 

قرار داده ایم.

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 
جهاددانشگاهی در اولین همایش ملی جلبک 
و گیاهان آبزی، نتایج پژوهش های خود را به 

صورت مقاله ارایه دادند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 
زیستی ایران، در اولین همایش ملی جلبک و گیاهان 
آبزی که 8 و 9 آبان در سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزی با محورهای فناوری اطالعات در 
حفاظت و بهره برداری پایــدار، فناوری تولید غذا، 
مکمل ها و امنیت غذایی، فناوری تولید ســوخت 
زیستی و محصوالت صنعتی، فناوری تولید کودهای 
ارگانیک، فناوری تولید فرآورده های دارویی، آرایشی 

و بهداشتی و فناوری پایش و پایدار بوم سازگان های 
آبی برگزار شد، محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 

زیستی ایران با ارایه چند مقاله حضور داشتند.
محققان بانک میکروارگانیسم های مرکز، نتایج 
پژوهش های خــود را در زمینه شناســایی پلی 
فازیک ســیانوباکترهای بومی ایــران با معرفی 
چندین تاکسون مهم ســیانوباکتریایی از جمله 
جنس هــای Spirulina و Arthrospira و 
مقایســه میزان فیکوســیانین آن ها به صورت 
ســخنرانی ارایه دادند؛ همچنین ارزیابی توانایی 
تولیــد اســیدهای چرب غیر اشــباع بــه ويژه 
 Thalassiosira ترکیبات امگا 3 توسط دیاتوم

weissflogii به صورت پوستر ارایه گردید.
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توسعه استفاده از انرژی های نو؛ هدف اصلی مرکز خدمات 
تخصصی فناوری انرژی های تجدیدپذیر

مدیــر مرکز خدمــات تخصصی 
فناوری انرژی هــای تجدیدپذیر 
سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان 
شرقی با بیان این که انرژی پایدار، 
الزمه توســعه پایدار است، گفت: 
هدف اصلی فعالیت های این مرکز، 
ترویج توسعه استفاده از انرژی های 

نو و تجدیدپذیر است.

به گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
جهاددانشــگاهی آذربایجان شــرقی، 
افسانه عســگریان مدیر مرکز خدمات 
تخصصی فناوری انرژی های تجدیدپذیر 
سازمان جهاددانشگاهی استان، اظهار 

کرد: جهاددانشگاهی در راستای گسترش 
طرح های کاربردی و به منظور به کارگیــری نتایج پژوهش در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر، اقدام به راه انــدازی مرکز خدمات تخصصی 
و فناوری انرژی های تجدیدپذیر کرده و عمده ترین هدف این مرکز، 
پژوهش و تولید داخلی در حوزه انرژی های نو، بــا اتکا به توانمندی 
متخصصان داخلــی و در نتیجــه، تحقق اهداف توســعه  اقتصادی، 

اجتماعی و زیست محیطی است.
وی افزود: توســعه پایدار، رســالت اصلی تمامی فعالیت های انجام 
شده در این مرکز است؛ توسعه ای که نیازهای کنونی جهان را بدون 
ایجاد مخاطره برای نســل های آتی و در چهارچوب تعامل میان بشر 
و طبیعت، برآورده مي کند.  در این راســتا، سازمان جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی، همانند ســایر عرصه های فناوری کشور، وارد عمل 
شــده و جهت حل این مشــکل، اقدام به پژوهش، تحقیق، توسعه و 

ساخت تجهیزات مرتبط در حوزه انرژی های تجدیدپذیر کرده است.

عسگریان اظهار کرد: امروزه انرژی های 
ســبتا  بندی ن تجدیدپذیــر، دســته 
گسترده ای دارند. تمرکز عمده این مرکز، 
محصوالت خورشیدی، بادی و هیبریدی 
)خورشــیدی- بــادی( اســت. انرژی 
خورشــیدی خود در دو نوع الکتریکی 
و حرارتی )غیر نیروگاهــی(، مورد بهره 
برداری قرار مــی گیــرد. نیروگاه های 
خورشیدی متصل به شبکه و منفصل از 
شبکه، سامانه های روشنایی قابل حمل 
و نیروگاه های قابل حمل خورشیدی از 
محصوالت الکتریکی این مرکز می باشد. 
همچنین طراحــی متمرکز کننده های 
نوری، اجاق گازهای خورشــیدی، آب 
شیرین کن های حرارتی و... نیز از محصوالت 
حرارتی خورشیدی تولید شده در این مرکز بوده و توربین های افقی 
و عمودی، نیروگاه های بادی و نیروگاه های هیبریدی نیز، توسط این 

مرکز تولید و مورد بهره برداری قرار می گیرند.
 مدیر مرکز خدمات تخصصی فناوری انرژی های تجدیدپذیر سازمان 
جهاددانشگاهی استان یادآور شد: تکیه بر توان تولید داخلی، بومی 

ســازی فناوری های روز، طراحی دانش بنیان با تکیه بر یافته های 
تیم تحقیق و توســعه و هزینه ی نگهداری پایین این محصوالت، از 
جمله عمده مزایای محصوالت این مرکز هســتند. همچنین قیمت 
رقابتی، که از عمده ترین معیارهای انتخاب توسط مشتریان است، در 
محصوالت این مرکز رعایت شد. به طوری که در بسیاری از کاربردها، 
محصوالت تولیدی این مرکز، با کیفیتی مشابه و گاهی برتر نسبت 
به نمونه های خارجی و رقبای داخلی، دارای قیمت های پایین تری 

می باشند.

انعقاد قرارداد همکاری بین سازمان جهاددانشگاهي تهران و 
مرکز پرورش بچه ماهي فوق متراکم »راموز«

سازمان جهاددانشــگاهي تهران و مرکز پرورش بچه ماهي 
فوق متراکم »راموز«، قرارداد همکاري در حوزه ی پژوهشي 

امضا کردند.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، اين قرارداد به 
منظور شناسايي و جداسازي باکتري عامل بيماري در ماهي سي باس 
)باراموندي( منعقد شده و در مرحله بعد، توليد واکسن ضد اين باکتري 
را شامل مي شود که توسط گروه پژوهشــي فرآورده هاي بيولوژيک 

دامي سازمان به اجرا در مي آيد.

 Mainstream عقد اين قرارداد در پي درخواست شرکت استراليايي
Aquaculture به عنوان تامين کننده بچه ماهي و پشتيباني فني 
شرکت راموز با راهبرد واکسيناســيون ماهيان عليه عوامل بيماري زا 

صورت پذيرفت.
شــرکت راموز در استان بوشهر، نخســتين مرکز پرورش ماهي فوق 
متراکم در خاورميانه است که در سال 95 موفق به پرورش 10 ميليون 
قطعه بچه ماهي سي باس در آب شور شد. بازديد مهدي حجتي وزير 
جهاد کشاورزي از اين مرکز در اسفند ماه سال گذشته حاکي از اهميت 

فعاليت اين مرکز است.
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80  درصد فعالیت های پزشکی این نهاد در حوزه درمان است

مديرکل دفتر تخصصی پزشکی جهاددانشگاهی:

دکترقدرت ا... شــاکری نژاد 
مدیــرکل دفتــر تخصصی 
جهاددانشگاهی  پزشــکی 
عنــوان کــرد: 80 درصــد 
فعالیت های پزشــکی جهاد 
دانشــگاهی در حوزه درمان 

است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی، دکتر قدرت ا... 
شــاکری نژاد، با بیان این که حوزه 
سالمت کشــور چند وجهی است، 

گفت: در حالی همه ي  افراد، وزارت بهداشــت را متولی ســالمت کشور 
می دانند که این نهاد متولی تنها 25 درصد سالمت جامعه است.

وی افزود: ساختارها و نهادهای متعددی در کشور در حوزه سالمت نقش 
ایفا می کنند و حتی بخش خصوصی نیز ورود خوبی به این حوزه داشته 
و این ورود به معنی موازی کاری نیســت، بلکه نوعی هم افزایی در حوزه 

پیشبرد امور سالمت کشور است.
دکتر شاکری نژاد تصریح کرد: جهاددانشگاهی نیز یکی از نهادهایی است 
که ورود منطقی و عالمانه ای به حوزه سالمت داشته و چندین دهه است که 

در این حوزه فعالیت دارد.
وي خاطرنشان کرد: فعالیت های موفق جهاددانشگاهی در حوزه سالمت 
موجب شده تا در بسیاری شاخه های درمانی از جمله ناباروری، سلول های 
بنیادی، پزشکی بازساختی و سلول درمانی، جهاددانشگاهی را به عنوان 

مرجع معتبر بشناسند.
مديرکل دفتر تخصصي پزشکي جهاددانشگاهي با بیان این که نمی توان 
درصد مشخصی را برای فعالیت جهاددانشگاهی در حوزه سالمت عنوان 
کرد، گفت: آن چه که مشخص مي باشد، این  است که جهاددانشگاهی توانسته 
نقش بسیار مهمی در حوزه های خاص پزشکی از جمله ناباروری داشته باشد.

 صاحب سبک در زمینه درمان انواع »زخم«
وی افزود: حدود 20 سال پیش زمانی که کشــور ورودی به حوزه درمان 
ناباروری نداشت، جهاددانشگاهی در این حوزه که نیاز به دانش فنی منحصر 

به فرد و تجهیزات و امکانات پیشرفته دارد، ورود کرد.
دکتر شــاکری نژاد تصریح کرد: تا پیش از ورود جهاد بــه حوزه درمان 
ناباروری، بسیاری زوج های نابارور مجبور می شــدند به خارج از کشور 
مراجعه کنند، اما امروزه خدمات درمان ناباروری در باالترین کیفیت و با 
یک چهارم قیمت کشورهای اروپایی ارايه می شود، به طوری که بسیاری 
ایرانیان ساکن اروپا نیز برای انجام درمان ناباروری در ایران ترغیب شده اند. 
مديرکل دفتر تخصصي پزشکي جهاددانشگاهي به دیگر فعالیت های 
این نهاد در حوزه ســلول درمانی و درمان سرطان اشاره کرد و افزود: 
هم اکنون معتبرترين مرجع مرکز درمان ســرطان سینه مربوط به 

جهاددانشگاهی است.

دکتر شاکری نژاد افزود: ما به حوزه 
»زخم« نیز ورود کرده ایم و در این 
زمینه دانش فنی و پروتکل درمانی 

اي داریم که برای درمان انواع زخم و 
به ویژه زخم های دیابتی، واریسی و 

مزمن استفاده می شود.

درمــان  دنبــال  بــه 
»ســرطان« از طریــق 

ژنتیک 
وي با بیان این که جهاد دانشگاهی در 
حوزه علوم پزشکی ابتدا اولویت های 
سالمت را مشخص کرده و در زمینه ورود تکنولوژی مربوط به آن پیشگام 
می شود، گفت: آنچه که اخیرا جهاد دانشــگاهی به آن ورود کرده، بحث 
پزشکی بازساختی است که یکی از حوزه های جدید پزشکی دنیا محسوب 

شده و معدود کشورهایی در این حوزه ورود کرده اند.
دکتر شاکری نژاد خاطرنشان کرد: همچنین جهاددانشگاهی در حوزه 
سرطان نیز به دنبال آن اســت که بتواند سرطان را ژنتیکی شناسایی 
کند، یعنی بتوان ژن مربوط به ســرطان را شناسایی کرده و ژن سالم 
را جایگزین آن کرد که این امر تحول اساســی اي در حوزه ي درمان 
سرطان خواهد بود که دنیا به دنبال آن اســت و ما نیز تالش داریم به 

آن برسیم.
وی افزود: همچنین جهاد دانشگاهی برنامه »پزشــکی از راه دور« را در 
دســتور کار دارد، به طوری که بتوانیم از طریق خدمات درمان ناباروری، 

درمان زخم و سرطان را در استان ها ارايه دهیم.

پنج  داروی تولیدی جهاددانشگاهی راهی بازار 
می شوند

دکتر شاکری نژاد یادآور شد: جهاددانشــگاهی به حوزه ي تولید دارو 
هم ورود داشــته و داروهای گیاهی اي در زمینه درمان دیابت تولید 

کرده ایم.
مديرکل دقتر تخصصي پزشکي جهاددانشگاهي با بیان این که هم اکنون 
پنج دارو آماده ورود به بازار است، گفت: یکی از این داروها به بازار آمده و 

باقي نيز مراحل قانونی خود را برای ورود به بازار طی می کنند.
وی افزود: عالوه بر این ها، 10 داروی دیگر مراحل کارآزمایی بالینی خود را 
سپری می کنند که بعد از نتیجه مثبت، مراحل ورود به بازار آنها پیگیری 

می شود.
دکتر شــاکری نژاد در ادامه تصریح کرد: جهاد دانشگاهی از هر واحدی 
در استان ها که عالقه مند ورود به حوزه پزشــکی باشد، حمایت کرده و 

مجوزهای الزم را در اختیار آن ها قرار می دهد.
وی ابراز امیــدواری کرد: در آینــده ي نزدیک در کنار حــوزه ي درمان، 
جهاددانشگاهی ورود به حوزه ي بهداشت را نیز از طریق ایجاد مراکز مشاوره 

و طب پیشگیری آغاز کند.
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حل معضل پسماند با کمک مراکز علمی ممکن است/ آماده مشارکت در 
پروژه های محیط زیستی در سطح کشور هستیم

سرپرست پژوهشکده محیط زيست جهاددانشگاهی: 

دستاوردهای جهاددانشگاهی در حوزه آب و انرژی قابل  تقدیر است

دبیر کمیته تخصصي چاه های آب کشور: 

مهندس رســایی سرپرســت پژوهشــکده محیط زیست 
جهاددانشگاهی گفت: آماده مشــارکت در پروژه های محیط 

زیستی در سطح کشور هستیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان گیالن، مهندس 
جمشید رسایی سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی، با 
بیان این که امروز پسماند در بسیاری از شهرهای بزرگ به ویژه استان های 
شمالی یک تهدید محسوب می شود، اظهار کرد: مدیریت پسماند صرفا 

یک امر اجرایی نیست.
رییس جهاددانشگاهی استان گیالن افزود: اگر به بحث آموزش، پژوهش 
و فرهنگ سازی توجه کافی شــود، معضل پسماند با مدیریت جامع باید 
از مرحله تولید تا مرحله نهایی دفع مورد بررســی قرار گیرد و با انتخاب 
روش های نوین در فرایند تفکیک زباله، انتقال و جابجایی آن و در نهایت 

چگونگی ساماندهی و دفع آن، معضل پسماند را حل کرد.
وی دفن پسماندها در محیط زیست را ابتدایی ترین و بدترین شکل ممکن 
حل مشکل پسماند دانســت و تصریح کرد: مدیریت درست پسماند باید 
از مرحله تولید تا امحا صورت گیــرد و در صورت مدیریت صحیح، بخش 
عمده ای از پسماندها قابلیت بازگشــت به چرخه اقتصاد به عنوان کود یا 

مواد اولیه تولید را دارند.

مهندس رسایی بر کاهش تولید زباله از طریق تفکیک زباله های خشک و تر 
تاکید کرد و گفت: مدیریت پسماند در استان های شمالی به لحاظ بارندگی 
زیاد و خاک حاصل خیر متفاوت از مدیریت پسماند در سایر استان هاست.

سرپرست پژوهشــکده محیط زیست جهاددانشــگاهی ادامه داد: ورود 
شیرابه های حاصل از زباله به آب های زیرزمینی، رودخانه ها و در نهایت 
دریا، مخاطرات جدی اي برای ما ایجاد می کند و سبب ایجاد آلودگی در 

محیط های پذیرنده آب و خاک می شود.
عضو هیات علمی جهاددانشــگاهی عنوان کرد: در این زمینه چند کار را 
در استان گیالن شروع کردیم که عمده این فعالیت ها در بحث پروژه های 

مرتبط با پسماند است.
وی اضافه کرد: پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی توانایی و ظرفیت 
خوبی جهت حل معضالت پسماند گیالن دارد که متاسفانه تاکنون از این 

ظرفیت استفاده خوبی نشده است.
رییس جهاددانشــگاهی گیالن تاکید کرد: حل معضالت و مشکالت از 
طریق بررسی های علمی ممکن خواهد شد و درخصوص معضل پسماند 
نیز باید از ظرفیت های مراکز علمی کشور نظیر پژوهشکده محیط زیست 
جهاددانشگاهی استفاده کنیم، لذا آماده مشارکت در پروژه های محیط 

زیستی در سطح کشور هستیم.

دبير كميته تخصصي چاه های 
آب کشور گفت: برنامه ریزی 
کالن و پایدار تولید آب شرب 
بایستی متکی به روش هایی 
نظیر استحصال آب از رطوبت 
هــوا و اســتفاده از انرژی 

خورشیدی باشد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی واحد هرمزگان، 

دکتر فرشاد فرهادی دبير كميته تخصصي چاه های آب کشور در بازدید 
از دستاوردهای پژوهشــی جهاددانشــگاهی هرمزگان در حوزه آب  و  
انرژی، افزود: به طور حتم دستاوردهای جهاددانشگاهی در حوزه آب و 
انرژی قابل  تقدیر بوده و نشان از کار و تالش با برنامه ریزی اصولی و کار 

جهادی است.
وی با بیان این که به طور حتم در یک دید کلی و دقیق آینده پژوهانه، 
روند صنعت شیرین سازی آب به ســوی روش های پاک و سبز پیش 
خواهد رفت، تصریــح کرد: از آنجا که واحدهای فعلــی با تولید لجن، 

اکوسیستم دریا و محیط  زیست را 
تحت تاثیر نامطلوب قرار می دهند، 
برنامه ریزی کالن و پایدار تولید آب 
شرب بایستی متکی به روش هایي 
نظیر  استحصال آب از رطوبت هوا 
و اســتفاده از انرژی خورشــیدی 

باشد.
دکتر فرهادی در پایــان با تقدیر 
از اقدامــات صــورت گرفتــه در 
خصوص تولید دســتگاه آب ساز 
در جهاددانشگاهی هرمزگان، خاطرنشان کرد: شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور از این فعالیت ها حمایت کرده و به طور حتم در مسیر 
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده نیز از هیچ کمکی دریغ نخواهد 

کرد.
گفتنی است، پژوهشگران جهاددانشگاهی هرمزگان در راستای برطرف 
کردن بحران کم آبی در کشــورمان اقدام به ســاخت دستگاه آب ساز 
کرده اند که اکنون این تالش به تولید دستگاه 200 لیتری به ثمر نشسته 

است و در حال حاضر در مسیر تجاری سازی آن گام برمی دارند.
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 60 تا 70 درصد بیماری های ژنتیکی قابل پیشگیری   هستند

ريیس مرکز ژنتیک جهاددانشگاهی خراسان رضوی:

قابلیت جمع آوری خون بندناف در تمام بیمارستان های استان 
اردبیل/ بیش از 97 درصد خون بندناف دور ریخته می شود

ريیس جهاددانشگاهی استان اردبیل:

اوچی اردبیلی رییس جهاددانشــگاهی استان اردبیل گفت: 
جمع آوری خون بندناف نوزاد در تمام بیمارستان های استان 
در قالب بانک خصوصی شرکت بن یاخته های رویان قابل انجام 

است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، مهران 
اوچی اردبیلی با بیان این خبر و گرامی داشــت 15نوامبر، روز جهانی 
خون بندناف افزود: امسال برای این روز  شعار دانایی، توانایی است و 

می تواند یک زندگی را نجات دهد، برای این روز انتخاب شده است.
وی خاطرنشان کرد: این روز بهترین فرصت برای آشنایی خانواده ها و 
مسووالن بهداشت با مزایای خون بند ناف و تحقیقات گسترده در حال 

انجام در این زمینه می باشد.
رییس جهاددانشــگاهی اردبیل از ذخیره 85 هــزار نمونه در بانک 
خصوصی و 5 هزار نمونه در بانک عمومی شرکت فناوری بن یاخته های 
رویان خبر داد و اضافه کرد: سهم استان اردبیل 610  نمونه در بانک 
خصوصی می باشد که افزایش این ذخیره سازی، نیاز به فرهنگ سازی 

دارد.
اوچی اردبیلی آگاهی بخشی به خانواده ها را از ضروریات توسعه فعالیت 
بانک های خون بندناف عنوان و تصریح کرد: مهم ترین علت عدم ذخیره 
سازی سلول های بنیادی خون بندناف، عدم آگاهی پدران و مادرانی 
است که در آستانه تولد فرزند هســتند و همین امر باعث شده بیش 

از 97 درصد خون بندناف به عنوان زباله بیولوژیک دور ریخته شود.

رییس مرکز ژنتیک جهاددانشــگاهی خراسان رضوی گفت: 
حدود 60 تا 70 درصد بیماری های ژنتیکی قابل پیشــگیری 

هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر 
آریانه صدر نبوی رییس مرکز ژنتیک جهاددانشگاهی خراسان رضوی، با 
اشاره به اهمیت علم ژنتیک در علوم اعصاب، تاکید کرد: مهم ترین کاربرد 
علم ژنتیک در علوم مغز و اعصاب، تشخیص و درمان بیماری ها است؛ 
در گذشته برای تشــخیص بیماری هاي عصبی از شیوه های تهاجمی 
استفاده می کردند، برای مثال در تشخیص بیماری عضالنی در کودک، 
عضله او را شکاف می دادند تا تشخیص دهند این بیماری چیست؛ اما 
امروز با پیشرفت علم ژنتیک، انجام یک آزمایش خون ساده می تواند در 
تشخیص بســیاری از بیماری های ژنتیک به متخصصان علوم اعصاب 

کمک کند.
وی از برگــزاری دومین کنگــره بین المللی و دهمیــن همایش ملی 
نوروژنتیک ایران، 2 تا 4 اسفند سال جاری در مشهد خبر داد و افزود: 
یکی از اهداف اصلی این کنگره شناساندن مراکز درمانی و تشخیصی 
ژنتیک استان خراســان رضوی به سراسر کشور و در عرصه بین المللی 
است؛ برخی از شایع ترین بیماری های نوروژنتیکی در ایران وجود دارد 
که در هیچ کجای دنیا دیده نمی شوند، لذا قابلیت تشخیص و شناسایی 
این بیماری ها برای بسیاری از متخصصان ژنتیک خارجی جالب است؛ 

بنابراین ما در نظر داریم این بیماری ها را بــه برترین متخصصان بین 
المللی در زمینه مغز و اعصاب و نوروژنتیک، نروموســکوالر و صرع که 
در این کنگره حضور خواهند یافت، معرفی کنیــم تا با این بیماری ها 

آشنا شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: این بیماری های 
ژنتیکی که تنها در ایران شایع  هستند، ناشی از تقسیمات ژنتیکی است؛ 
به این معنا که در یک نسل جهش ژنتیکی اتفاق افتاده و نسل به نسل 
منتقل می گردد و از طرفی با توجه به اینکه معموال مردم ایران با سایر 
نژادهای انسان های دنیا وصلت ندارند، این بیماری های ژنتیکی در کشور 

ما محدود شده است و در سایر کشورها دیده نمی شود.
دکتر صدر با اعالم اینکه حدود 60 تــا 70 درصد بیماری های ژنتیکی 
قابل پیشگیری هستند، اظهار کرد: با تشخیص  قبل از تولد به کمک علم 
ژنتیک می توان از بروز بسیاری از بیماری های عضالنی و مغز و اعصاب 
نظیر بیماری ضعف عضالنی آتروفی)SMA(  که در کشور ما نیز بسیار 

شایع است، جلوگیری کرد.
وی با تاکید بر این که پیــش از هفته 18 بــارداری می توان بیماری 
ژنتیکی را در جنین تشخیص داد و پیش گیری کرد، تاکید کرد: 70 
نوع بیماری نوروژنتیکی در علوم مغز و اعصاب تشخیص داده شده که 
برای 50 نوع بیماری  نوروژنتیکی و 100 نوع  از بیماری های ژنتیکی 
شایع در مرکز ژنتیک جهاددانشگاهی خراسان رضوی تشخیص قبل 

از تولد می گذارند.



   29

پیام جهـاد  | شماره165
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی برگزار می شود
چهارمین کنفرانس بین المللی»وب پژوهی«، 5 و6 اردیبهشت 
97 توسط دانشــگاه علم وفرهنگ و جهاددانشگاهی برگزار 

می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علم و فرهنــگ، با توجه به اهمیت 
حوزه وب و سایبر، کنفرانس بین المللی وب پژوهی می کوشد تا ضمن 
ترسیم محورهای مهم پژوهش در وب، پژوهش هایی را که در این حوزه 
مهم راهبردی انجام می شود، جمع آوری کرده و پژوهشگران حوزه وب 
را گردهم جمع کند. کنفرانس وب پژوهی تنها کنفرانس  بین المللی در 
کشور مي باشد که به صورت ویژه بر روی پژوهش در حوزه وب متمرکز 

شده است و توانسته است جایگاه ویژه ای در کشور کسب کند.
واژه »وب پژوهی« چند سالی است که توسط مرکز وب پژوهی دانشگاه 
علم و فرهنگ وارد ادبیات پژوهشی کشور شده است. هر چند در کشور 
جشنواره ها، نمایشگاه ها و استارت آپ های متنوعی در حوزه وب برگزار 
می شــود، اما کمتر به بحث مهم پژوهش در وب پرداخته شده است. 

یکی از اهداف مهم کنفرانس بین المللی »وب پژوهی«، تاکید بر روی 
بین رشــته ای بودن تحقیقات در حوزه وب اســت و محورهای تعریف 
شده در این کنفرانس ابعاد مختلف فنی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، 

اطالعاتی و حتی هنری وب را در بر می گیرد.
چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی با مشارکت مستقیم پایگاه 
اطالعات علمی جهاددانشگاهی )SID( برگزار می شود و عالوه بر نمایه 
شدن مقاالت در SID ، در پایگاه استنادی جهان اسالم )ISC( نیز نمایه 
می شود. همچنین از بعد نمایه های بین المللی، این کنفرانس از سال دوم 
تحت حمایت IEEE قرار گرفته است و مقاالت دو دوره گذشته کنفرانس 

در پایگاه IEEE Xplore منتشر شده است.
مقاالت برتر این کنفرانس در مجله بین المللی وب پژوهی و مجالت علمی 
- پژوهشی جهاددانشگاهی و مجالت با نمایه Scopus منتشر می شوند.

مهلت ارسال مقاالت تا اول بهمن 96 تعیین شده است.
عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی 

http://iranwebconf.com/fa مراجعه کنند.

ارایه گزارش پایانی پروژه تامین محتوا برای سرویس علمی 
جویشگر بومی توسط مرکز اطالعات علمی 

در دومین همايش ملی جويشگر بومی رخ داد:

مرکــز اطالعــات علمــی 
جهاددانشگاهی، گزارش پایانی 
پروژه تامین محتوای مستندات 
علمی در طرح جویشگر بومی را 

ارایه داد.

به گــزارش روابــط عمومی مرکز 
اطالعات علمی، در دومین همایش 
جویشگر بومی که به میزبانی مرکز 

تحقیقات مخابرات برگزار گردید، دستاوردها و پروژه،های خاتمه یافته 
در گام اول توسط سازمان های حاضر در این طرح معرفی و رونمایی شد. 

در این راستا پروژه تامین محتوا برای سرویس علمی جویشگر بومی که از 
28 شهریور 95 توسط مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی )SID( آغاز و 
28 خرداد 96 با موفقیت به پایان رسید، توسط نماینده مرکز ارایه گردید.

محمد مهدی مشیدی مدیر اداره نشریات مرکز اطالعات علمی ضمن معرفی 
فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در هشت بخش مختلف در طی سه فاز 
اجرایی این پروژه به تبیین دستاوردهای حاصل همچون جمع آوری، ارزیابی 
و نمایه سازی بیش از 106 هزار مقاله علمی ارایه شده در بانک مجامع علمی 
در این تارگاه پرداخته و خاطر نشان کرد: تجربیات ارزشمند این مرکز در امر 
اطالع رسانی علمی، میزان مقبولیت تارگاه  SID و ظرفیت های موجود از 

عوامل موفقیت این مرکز در انجام این پروژه بوده است.

مشیدی ادامه داد: سهم دانشگاه ها و 
مراکز تابعه وزارت علوم در برگزاری 
مجامع علمی بیش از سایرین بوده 
و این بدان معناســت که بیشــتر 
مجامع علمی معتبر در کشور توسط 
دانشــگاه ها و انجمن هــای علمی 

برگزار می گردد.
وی افزود: محتــوای جمع آوری 
شده پس از ارزیابی و طبقه بندی 
در قالب هشــت گروه تخصصی علوم پزشــکی، علوم انسانی، فنی و 
مهندسی، علوم پایه، دامپزشکی، کشــاورزی و منابع طبیعی، هنر و 

معماری و بین رشته ای نمایه سازی گردیده است.
مدیر اداره نشــریات مرکز اطالعات علمی در پایان خاطر نشان کرد: تنوع 
محتوای غنی و علمی جمع آوری شده، شمار مخاطبان و مقبولیت تارگاه 
و ارایه سرویس ها و خدمات تخصصی علمی و علم سنجی، سه عامل اصلی 
وجه تمایز مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی نسبت به سایر مراکز است.
گفتنی است، در نمایشگاهی که در حاشیه این همایش برپا گردید، دکتر 
محمد خوانساری رییس پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، دکتر 
امیر حسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و دکتر علیرضا 
یاری مجری طرح جویشگر بومی و دبیر این همایش از غرفه مرکز اطالعات 

علمی بازدید نمودند.
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به دنبال عقد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشــکده معتمد 
جهاددانشــگاهی و دپارتمان مهندســی مکانیک دانشگاه 
آیندهون هلند جهت اجرای پروژه ی جداســازی سلول های 
سرطانی از جریان خون که مدتی است در حال اجرا می باشد، 
رییس پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی با حضور در دانشگاه 

آیندهون، روند اجرای پروژه در اين شهر را ارزیابی کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده معتمد جهاددانشــگاهی، در 
جلســه ی ارزیابی پروژه مذکور که با حضور پروفســور توندر رییس 
دپارتمان مهندسی مکانیک دانشگاه آیندهون، دکتر کيوان مجيدزاده 
رییس پژوهشــکده معتمد جهاددانشگاهی، مهندس مهدی رضایتی 

با همکاری پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی؛ 

همایش »به سوی کنشگری 
عرصــه  در  شهرســازان 
عمومی« 24 آبان با همکاری 
پژوهشکده فرهنگ، هنر و 
معماری جهاددانشــگاهی، 
انجمن علمی طراحی شهری 
دانشــگاه تربیت مدرس و 
شورای شــهر تهران برگزار 

شد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
پژوهشــکده فرهنــگ، هنــر و 
معماری جهاددانشــگاهی، اين 
همایــش بــا ســخنرانی خلیل 
حاجی پــور عضو هيــات  علمی 
گروه شهرسازی دانشگاه شیراز، 

سیامک قاضی پور و آتوسا آفاق پور از اعضای هیات  علمی پژوهشکده 
فرهنگ، هنر و معماری، سید مهدی خاتمی و احسان رنجبر از اعضای 
هیات  علمی دانشــگاه تربیت مدرس، زهرا نژاد بهــرام رییس کمیته 
شهرسازی شــورای شــهر تهران و با حضور عالقه مندان به موضوع 
کنشگری شهرسازان در عرصه عمومی در سالن پژوهشکده فرهنگ، 

هنر و معماری برگزار شد.
این همایش با ارایه ســیامک قاضی پور عضو هیات  علمی پژوهشکده 
فرهنگ، هنر و معماری، با عنــوان »پیاده و زندگی روزمره؛ کشــف 
الگوهای حرکت در زندگــی روزمره« آغاز شــد و وی ضمن تعریف 
کنشگری فعال و غیرفعال، کنشگری غیرفعال را مغز کنشگری فعال 

دانست.
قاضی پور عنوان کرد که در کنشــگری غیرفعال، کنشــگر در قالب 
پژوهشگر ظاهر می شود و می تواند با کاوشگری و پایش گری در پژوهش 

شهری، اساس فعل کنشگری فعال 
را توجیه و ترسیم کند. 

در ادامه آتوسا آفاق پور عضو هیات 
 علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و 
معماری در پژوهشی به بررسی و 
ارزیابی میزان اجــرای »مصوبات 
دوره چهارم شورای اسالمی شهر 

تهران« پرداخت.
وی در این پژوهش ابتدا به معرفی 
شورای شــهر تهران، وظایف این 
شورا و کمیسیون های آن پرداخت. 
پس  از آن میــزان اجرای مصوبات 
دو کمیسیون »ســالمت محیط  
زیســت و خدمــات شــهری« و 
»کمیسیون عمران و حمل ونقل« 
را مورد بررســی قرارداد. سپس با 
آسیب شناســی مصوبات در ســه مرحله ی »تهیه، تدوین و تصویب 
مصوبات«، »اجــرای مصوبات« و »نظارت پــس از اجرا«، دالیل عدم 

تحقق این مصوبات را بیان کرد.
در ادامه برنامه، احســان رنجبر عضو هیات علمی گروه شهرســازی 
دانشــگاه تربیت مدرس و دبیر علمی نشســت، ضمــن رونمایی از 
 ،)www.urbandesign.ir(“ وب سایت »طراحی شــهری ایرانی
از تمامی فعاالن در حوزه شهرســازی برای همکاری در این ســایت 

دعوت نمود.
گفتني است، این همایش یکی از پیش برنامه های همایش بین المللی 
»آینده فضاهای عمومی شــهریFUPS 2018 «  است که در 3 تا 5 
مهر سال 1397 توسط انجمن علمی طراحی شهری دانشگاه تربیت 
مدرس و همکاری شــرکت عمران و بهسازی شــهری ایران برگزار 

مي شود.

همایش علمی »به سوی کنشگری شهرسازان در عرصه عمومی« 
برگزار شد

بازدید رییس پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی از دپارتمان 
مهندسی مکانیک دانشگاه آیندهون هلند
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بانک خون بندناف شــعبه 
فردیس، 30 آبان  خدمت رسانی 
به مردم شهرستان فردیس را 

آغاز کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی البرز، مراســم 
آغاز به کار شــعبه دوم بانک خون 
بندناف این واحد با حضور رییس 

جهاددانشگاهی البرز، امام جمعه و فرماندار فردیس، نماینده مرکز رویان 
و برخی از مسووالن شهری شهرستان فردیس برگزار شد.

در اين مراسم سیدعلی اکبر هاشــمی راد با بیان این که جهاددانشگاهی 
البرز نیز کار خود را در ســال 91 با نیروهایی مومن و متخصص شروع 
کرد، افزود: ماموریت هایــی که برای این واحد در نظر گرفته شــد، در 
حوزه فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و تجاری ســازی فناوری و اشتغال 

فارغ التحصیالن است.
هاشمی راد ادامه داد: عالوه بر این ماموریت ها، ما در صدد برآمدیم تا با 
توجه به وجود بانک خون بند ناف کرج و خدمت رســانی به شهروندان 
کرجی در سه سال پیاپی و با توجه به تشویق پژوهشگاه رویان به عنوان 
اصلی ترین بازوی این بانک و همچنین با عنایت به جمعیت و پتانسیل 
جمعیتی که در فردیس وجود دارد، شعبه دوم بانک خون بند ناف را در 
فردیس افتتاح کنیم تا شهروندان فردیســی هم بتوانند از این خدمات 

استفاده کنند.
وي خاطرنشان کرد: امیدواریم که مسووالن شهرستان به ما کمک کنند 
تا بتوانیم برخی از حوزه های فعالیتی خود را در شهرستان فردیس داشته 
باشیم تا خدمات بیشتری بدهیم؛ از جمله افتتاح مرکز نوآوری فن آفرینان 

هنر در فردیس به منظور اشتغال فارغ التحصیالن رشته های هنر.
در ادامه امام جمعه فردیس با بیان این که افتتاح بانک خون بند ناف در 
فردیس کار بسیار ارزشمندی اســت، اظهار کرد: هیچ کس نمی تواند 
خدمات جهاددانشگاهی که به توسعه علم در کشور منجر شده را منکر 

شود.

حجت االسالم و المسلیمن دکتر 
ســید علی اکبر ایمانی با بیان این 
که افتتاح بانک خــون بند ناف در 
فردیس کار بسیار ارزشمندی است، 
گفت: هیچ کس نمی تواند خدمات 
جهاددانشگاهی که به توسعه علم 

در کشور منجر شده را منکر شود.
وی ادامه داد: اگر قرار است کشور 
به اوج برسد، این مهم جز با روحیه 

جهادی محقق نخواهد شد.
ایمانی خاطرنشان کرد: ما برای کار جهاددانشگاهی ارزش زیادی قايل 
هستیم، بنابراین فضا برای فعالیت این نهاد در شهرستان فردیس باید 

باز شود.
سرپرســت فرمانداری فردیس نیز در اين مراســم به تراکم جمعیت و 
پتانسیل باالی فردیس اشاره و اعالم کرد: از جهاددانشگاهی درخواست 
داريم دیگر مراکز پژوهشی و آموزشی خود را در این شهرستان گسترش 

دهد.
حمید احدی گفت: باید از جهاددانشــگاهی که چنین امکانی را برای 

شهرستان فردیس فراهم کرد، تشکر کنیم.
وی افزود: تاسیس بانک خون بندناف که در راستای سالمت جامعه قرار 

دارد، اقدامی ارزشمند، مثبت و قابل تقدیر است.
همچنين مسوول امور نمایندگی های بانک خون بندناف پژوهشگاه رویان 
نیز اظهار کرد: ساالنه 15 هزار نمونه بانک خون بند ناف به این بانک در 

رویان ارسال می شود.
هادی جوشــقانی گفت: بانک خــون بندناف رویان ســال 1384 در 

پژوهشگاه رویان با همت زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی افتتاح شد.
وی افزود: مادرانی که باردار هستند، می توانند به عنوان یک بیمه سالمت 
به دفاتر بانک خون بندناف در سراسر کشور مراجعه کنند و با عقد قرارداد 
و پرداخت هزینه برای جمع آوری خون موجود در بند ناف، جداســازی 
ســلول های بنیادی آن و نگهــداری آن در دمای منفــی 196 درجه 

سانتیگراد طی 25 سال اقدام کنند.

خدمت رساني دومین شعبه بانک خون بندناف 
جهاددانشگاهی البرز در شهرستان فردیس آغاز شد 

چران به عنوان نماینده مستقر پژوهشــکده در دانشگاه جهت اجرای 
پروژه و سایر مسووالن اجرایی برگزار گردید، ضمن مثبت ارزیابی شدن 

روند انجام پروژه، برنامه ی دقیقی برای مراحل بعدی طراحی گردید.
وي در این باره اظهــار امیدواری کرد که تا شــش ماه آینــده، پروژه 
جداسازی ماکروفلوئیدیک سلول های سرطانی از جریان خون به اتمام 
رســیده و نتایج آن در قالب نگارش مقاله به جامعه ی علمی دنیا ارایه 

شود.
دکتر مجیدزاده در خصوص اهمیت این پروژه و اســتفاده از این روش 
گفت: بعد از این که تومورهای توپر بــا روش های جراحی از بدن بیمار 

جدا می شوند، روشــی برای مانیتور کردن یا ارزیابی پاسخ به درمان 
و پیش آگهی درمان این بیماران وجود نــدارد و از آن جایی که تعداد 
بسیار اندکی از سلول های سرطانی از محل این تومورها، اغلب به جریان 
خون ریزش پیدا کرده و وارد جریان خون می شوند، امروزه دانشمندان 
به دنبال روشی هســتند که بتوانند این سلول ها را جداسازی و تعیین 

مشخصات کنند.
وی در ادامه افزود: انتظار بر این است که با تعیین مشخصات سلول های 
سرطانی که از منشاء ســرطان وارد جریان خون شدند، بتوانیم پیش 

آگهی بیمار و میزان پاسخ آن را به درمان مشخص کنیم.
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برگزاری همایش ملی باستان شناسی 
ایران در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری 

جهاددانشگاهی
به گــزارش روابط عمومــی پژوهشــکده فرهنگ، هنــر و معماری 
جهاددانشگاهی، سومین همایش ملی باستان شناســی ایران، 3 و 4 
آبان، توسط پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری و دانشکده هنر دانشگاه 

بیرجند، برگزار شد.
ســخنرانان این همایش دکتر حمید آیتی رییس پژوهشکده، دکتر 
حسن هاشمی دبیر علمی همایش و رییس بنیاد نخبگان استان خراسان 
جنوبی، دکتر کارگر مدیر کل امور موزه های کشور، دکتر موسی کوهپر 
رییس انجمن علمی باستان شناسی ایران و معاون توسعه مدیریت و 
منابع انسانی کتابخانه ملی ایران، مهندس بهشتی رییس پژوهشگاه 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دکتر طالبیان 

معاون سازمان میراث فرهنگی کشور بودند.
در حاشیه این همایش نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی با حضور 

باستان شناسان برجسته ي کشور به عنوان هیات رییسه برگزار شد.
گفتنی است، همایش ملی باستان شناســی ایران با همکاری دانشگاه 
تهران، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه پیام نور، بنیاد ملی نخبگان، 
سازمان میراث فرهنگی، انجمن علمی باستان شناسی ایران، اداره کل 
موزه های کشور، سازمان سمت و تعدادی از پژوهشگاه های علمی کشور 

برگزار شد.

پژوهشکده مواد نوین سرامیکی 
سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 

موافقت اصولی دریافت کرد
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی یزد، طی 
حکمی از سوی دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، 

مجوز پژوهشکده مواد نوین سرامیکی اين سازمان صادر شد.
بنا بر مصوبات یک صد و نود و پنجمین جلسه شورای نظارت و 
گسترش تشکیالت پژوهشی جهاددانشگاهی در 24 مهر، طي 
حکمي از سوي دکتر حميدرضا طيبي رييس جهاددانشگاهي، 
پژوهشکده مواد نوین سرامیکی سازمان جهاددانشگاهي يزد 

موافقت اصولي دريافت کرد. 

حضور پژوهشکده معتمد در هشتمین کنگره 
ساالنه »انجمن سالمت از راه دور« استرالیا

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، گروه 
انفورماتیک پزشکی پژوهشکده، در هشتمین کنگره ساالنه »انجمن 

سالمت از راه دور« استرالیا حضور يافت. 
دکتر علیرضا آتشــی مدیر گروه پژوهشــی انفورماتیک پزشــکی 
 Successes  and Failure  پژوهشکده معتمد با حضور در کنگره
in Telehealth  استرالیا، ضمن ارایه سخنرانی مقاالت ارایه شده 
توسط اين گروه به عنوان هیات رییســه در پانل های تخصصی این 

کنگره حضور پیدا کرد.
گفتنی است، کنگره مذکور 8 و 9 آبان )30  تا 31 اکتبر2017( برگزار شد.

ذخیره 115 نمونه خون بندناف نوزاد در بانک 
خون بندناف رویان سیستان وبلوچستان 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، 
صفورا آقاحســنی 16 آبان در دیدار با مدیر اداره روابط عمومی 
جهاددانشگاهی واحد استان با بیان این که از ابتدای فعالیت دفتر 
نمایندگی بانک خون بندناف رویان استان تاکنون، 144 قرارداد 
منعقد و به مرکز ارسال شده است، اظهار کرد: از این تعداد 20 

قرارداد به دفتر استان برگشت داده شده است.
وی با اشــاره به اینکه دفتر بانک خون استان دارای دو دفتر در 
بیمارســتان های تامین اجتماعی و علی بن ابی طالب زاهدان 
است، ادامه داد: 95 درصد پرونده ها در شعبه یک )بیمارستان 

تامین اجتماعی( تشکیل می شود.
مسوول دفتر بانک خون بندناف رویان جهاددانشگاهی سیستان 
و بلوچستان از ذخیره ســازی 115 نمونه ي اين خون در بانک 
خون بندناف رویان اســتان خبر داد و افزود: بــا توجه به تازه 
تاسیس بودن دفتر بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی استان و 
تبلیغات محیطی انجام شده، این میزان از ذخیره سازی، نشان از 

ارتقاي سطح آگاهی عمومی هم استانی هاي ما دارد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی گلستان و فرماندهی مرزبانی 

استان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی گلستان، در راستای تعامالت 
علمی - پژوهشی بین مراکز دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی کشور و 
مراکز پژوهشی ناجا، بین جهاددانشگاهی استان گلستان و فرماندهی 
مرزبانی اين استان تفاهم نامه اي به امضا رسید. این تفاهم نامه با هدف 
بهره مندی از امکانات و توانمندی   های این مراکز در زمینه های علمی - 

پژوهشی و تبادل تجربیات دو طرف منعقد شد.
همکاری مشــترک در برگزاری میزگردهای علمــی و همایش های 
پژوهشــی، همکاری در زمینه اطالع رســانی و انتشــار خبرنامه های 
تخصصی با موضوعات علمی - پژوهشی، همکاری در زمینه طراحی و 
اجرای طرح های پژوهشی کاربردی مشترک، همکاری و اطالع رسانی در 
طرح های افکارسنجی، پرسشگری و تجزیه و تحلیل موضوعات مورد نظر 
و همکاری در تدوین و برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی و 

تخصصی، برخی از موارد یاد شده در این تفاهم نامه است.
این تفاهم نامه با حضور مهندس ثقفی ريیس جهاددانشگاهی استان 
گلستان و سرهنگ علی اصغر خوشبخت جانشین فرمانده مرزبانی اين 

استان به امضا رسید.
سرهنگ خوشبخت جانشین فرمانده مرزبانی استان گلستان هم در این 
جلسه اظهار کرد: ما در گذشته به صورت محدود در پاسگاه های مرزی 
خود از پنل های خورشیدی استفاده می کردیم و قصد داریم این پنل های 

خورشیدی را در بخش های بیشتری به کار بگیریم.

اخبار کوتاه
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حضور واحد علم وصنعت در هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی  برق ایران 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهي واحد علم و صنعت، هفدهمین 
نمايشــگاه بين المللي صنعت برق ايران به عنــوان بزرگترين رخداد 
صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه ساالنه با حضور جمع كثيري از 
شركت هاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت برق از  13 تا 16 

آبان در محل دايمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.
در این دوره از نمایشگاه،770 شرکت داخلی و خارجی حضور داشتند و 
به مدت چهار روز، توانمندی ها و خدمات خود را به معرض دید مراجعه 

کنندگان قرار دادند.
جهاددانشــگاهی علم و صنعت نیز مطابق روال ســالیان گذشــته با 
همکاری مرکز مهندسی فشارقوی و مرکز مهندسی مبدل ها و منابع 
تغذیه صنعتی در این دوره از نمایشگاه با غرفه ای به متراژ 24 مترمربع 
حضور گســترده و فعالی داشــت و جدید ترین محصوالت خود را به 

بازدیدکنندگان و کارشناسان ارایه داد.
بازدید مدیران عامل و کارشناسان شرکت های مختلف و همچنین مدیران 
صنعت برق کشور و مذاکره با شرکت های مپنا، فرآب، کیان ترانسفو، مقره 
سازی ایران، فراپیام، پارس مفصل آسیا، کابل ابهر و... در خصوص فروش 

محصوالت از جمله دستاوردهای این دوره از نمایشگاه بود.

اجرای طرح پژوهشی فرهنگ 
صرفه جویی منابع آب در 

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، از 
طرف حوزه پژوهش جهاددانشگاهی استان  مطابق با اولویت 

های اداره آب و فاضالب اســتان، طرح پژوهشی اي با عنوان 
»فرهنگ صرفه جویــی در منابع آب بر اســاس آموزه های 

دینی« اجرا شد.
مقاله استخراج شــده از این طرح با عنوان بررسی و تحلیل 
دیدگاه قرآن در هنجارسازی سیاست آب ) با تاکید بر رویکرد 
بازاریابی اجتماعی(، 17 آبان در دومین همایش ملی مدیریت 

منابع آب جهت استحضار مورد پذیرش قرار گرفت.

کارگاه بازاریابی اجتماعی در بیرجند 
برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، 
کارگاه بازاریابی اجتماعی به همت دبیرخانه علمی آسیب های 
اجتماعی جهاددانشگاهی استان، هفتم آبان در اردوگاه امام 

خمینی)ره( کمیته امداد استان برگزار شد.
لیال محمودی مســوول هماهنگی دبیرخانه علمی آســیب 

های اجتماعی جهاددانشگاهی استان گفت: در سال 1950، 
نخستین بار مفهوم بازاریابی اجتماعی در هند با عنوان برنامه 
ســالمت خانواده مورد اســتفاده قرار گرفت و پس از آن در 
1970 دولت ســوئد، اســترالیا و کانادا نیز از همین رویکرد 
برای ترویــج رفتارهای اجتماعی صحیح در حوزه ســالمت 

بهره بردند.
وی بیــان کرد: زمانی کــه آموزه های بازاریابــی را در حوزه 
اجتماعی به کار گیریــم، به آن بازاریابــی اجتماعی اطالق 

می شود.

رییس جهاددانشگاهی سمنان خبر داد:
ذخیره سازي 280 نمونه خون بندناف در استان

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي استان سمنان، حسن 
رهايي با بيان اين كه 24 آبان معادل با 15 نوامبر به عنوان روز جهانی 
ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف نام گذاری شده است، 
افزود: امکان این خدمت رســانی به تمامی هم استانی ها در تمامی 

بیمارستان های سطح استان سمنان فراهم شده است.
وي خاطرنشــان کرد: خون بندناف، خونی است که پس از تولد در 
بندناف و جفت باقیمانده و دور ریخته می شــود؛ این خون غنی از 
سلول های بنیادی است و قادر به ســاخت انواع سلول های دیگر و 

ترمیم و نگهداری سلول ها در هنگام جراحت می باشد.
ریيس جهاددانشگاهي استان سمنان گفت: تاکنون بیش از 280 

نمونه خون بندناف نوزادان در این استان ذخیره سازی شده است.

ذخیره 170 نمونه در بانک خون بندناف جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، ملیحه بهنامیان ضمن اعالم این خبر افزود: بانک خون بندناف در واقع از زمان 
تاسیس، فعالیت خود را در راستای اطالع رسانی به خانواده هایی که در آســتانه تولد فرزند بوده و نیاز به ذخیره سازی سلول های بنیادی 

دارند، آغاز کرده است.
وی ادامه داد: خون بندناف، منبعی از سلول های بنیادی خون ساز است و می تواند در روند درمان بیماری های بدخیم مورد استفاده قرار گیرد 
که بسیار مهم و ضروری است تا همه اقشار جامعه و خانواده ها از علت ذخیره سازی و موارد استفاده خون بند ناف اطالع و آگاهی داشته باشند.
مسوول بانک خون بندناف جهاددانشگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد: ســلول های بنیادی همانند خون در تمامی جراحی ها و درمان 

بیماری های خونی از اهمیت به سزایی برخوردار هستند.
وي در پایان با بیان این که تاکنون 170 نمونه در بانک خون بندناف این استان ذخیره شده است، یادآور شد: با توجه به تازه تاسیس بودن 

دفتر بانک خون بندناف جهاددانشگاهی استان، این میزان از ذخیره سازی، نشان از ارتقای سطح آگاهی عمومی هم استانی هاي ما دارد.
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دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی و مسووالن این نهاد با دکترالریجانی 
رییس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی ريیس  و مسووالن 
این نهاد با دکترالریجانی ريیس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کردند.

در این دیدار دکتر طيبي گزارشی از عملکرد واحدهای جهاددانشگاهی در سراسر 
کشور به رییس مجلس شورای اسالمی ارایه داد و برنامه های آتی این سازمان را 

نیز تشریح کرد.

برنامه های توســعه ای جهاددانشــگاهی برمبنای نیازهای ملی و استانی و 
همچنین برنامه های اشتغال زایی و استفاده از نیروی تحصیل کرده ي ایرانی 
و موضوع نگرش بر نظام کمک های توســعه ای در ایران از محورهای گزارش  

عملکرد دکتر طیبی به دکتر الریجانی بود.
در این دیدار دکتر محسن قرنفلی مشــاور رییس جهاددانشگاهی و مهندس 
حبيب ا... اصغری ريیس پژوهشکده فناوری اطالعات جهاددانشگاهی حضور 

داشتند.

   34

 عمـومــی

گزارش دکتر طیبی درباره ي برنامه های 
توسعه ای جهاددانشگاهی

در ديدار با دکتر الريجانی ارايه شد؛ 
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معاون ســاماندهی امور جوانان 
وزیــر ورزش و جوانان اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی و جهادسازندگی 
نمونه هايی از تشکل هايي هستند 
که توسط جوانان تشکیل شدند و 
تاکنون موفقیت های زیادی کسب 

کرده اند.

به گــزارش روابــط عمومــی جهاد 
دانشــگاهی به نقل از ایکنا، محمدمهدی تندگویان در نشســت ســتاد 
ساماندهی جوانان استان قزوین تصریح کرد: اگر به دنبال پیشرفت و رونق 
کشور هستیم، باید بر روی جوانان که سرمایه های اصلی ما هستند، بیشتر 

سرمایه گذاري کرده و آن ها را توانمند کنیم.
وی افزود: اکنون در کشــور بســیاری از جوان ها دغدغه اقتصادی ندارند 
و نیازمند حمایت دولت و نهادهای دولتی هســتند؛ ما باید از این جوانان 

حمایت کنیم.
معاون ســاماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: با توجه به 
توانمندی جوانان، دولت از سمن های جوان حمایت می کند تا نقش این 

قشر در حل مسايل و مشکالت جامعه پررنگ تر شود.

محمدمهدي تندگويان با اشاره به وجود 
3 هزار تشکل مردمی تاکید کرد: بسیاری 
از این تشکل ها به همت جوانان تشکیل  

شده و ما باید از آن ها حمایت کنیم.
معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش 
و جوانان اظهار کرد: جهاددانشگاهی و 
جهادسازندگی نمونه هايی از تشکل هايي 
هستند که توسط جوانان تشکیل شدند 
و تاکنون موفقیت های زیادی کســب 

کرده اند.
وی یادآور شــد: در حال حاضر نیز شوراهای شــهر در کشور اغلب جوان 
هستند و این نشان می دهد که مردم احساس نیاز کرده اند که دوباره جوانان 

پا به میدان بگذارند.
تندگویان خاطرنشان کرد: سن مدیریت در کشور باال مي باشد؛ درحالی که 
ما نیاز داریم جوانان وارد بدنه مدیریتی و اجرایی کشور شوند؛ تنها استفاده 
از جوانان در منصب مشاوران منظور ما نیست، بلکه باید استفاده از این قشر 

را در همه سطوح مشاهده کرد.
وی در پایان تاکید کرد: نهادهای مردمی را سیاسی نکنید و به نخبگان اجازه 

دهید که در شهر و روستا فعالیت داشته باشند.   

معاون وزير ورزش و جوانان:

جهاددانشگاهی نمونه ای موفق از تشکل هایي است که توسط 
جوانان تشکیل شد

کمک های نقدی و غیرنقدی اعضای 
جهاددانشگاهی به هموطنان زلزله 
زده کرمانشاه با همکاری واحدهای 
سازمانی این نهاد جمع آوری و بین 

آسیب دیدگان توزيع شد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشــگاهی، پس از وقــوع زلزله 
در کرمانشــاه، با تشکیل ســتادی در 
جهاددانشــگاهی به منظــور کمک به 
آســیب دیدگان این حادثه، ســازمان 
جهاددانشگاهی اســتان به نمایندگی 

از این نهاد مسوولیت ساماندهی کمک ها و 
اقالم ارسالی را برعهده گرفت.

در این راســتا اعضای واحدهای ســازمانی و پارک های علــم و فناوری 
این نهاد از جمله دفتر مرکزی جهاددانشــگاهی، البرز، صنعتی شريف، 
پژوهشگاه رويان، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی،کردستان، 

چهارمحال و بختیاری، صنعتی امیرکبیر، 
زنجان، همدان، خبرگزاری بين المللی 
قرآن، آذربایجان غربی، لرستان، عالمه 
طباطبایی، ســمنان، واحــد صنعتی 
اصفهان، خواجه نصیرالدین طوســی، 
اســتان مرکزی، مرکز اطالعات علمی، 
خوزســتان، فــارس، واحــد اصفهان، 
شهید بهشتی و دانشگاه علم و فرهنگ 
و... کمک های نقدی )در قالب بخشی 
از حقوق و واریز به شــماره حســاب( و 
غیرنقدی خود را که شامل کانکس های 
دومنظوره »خورشیدی وگازی«، بخاري، 
مشاوره های روانشناختی، بسته های کودک 
)شیر خشک، پتوی کودک، شیشه شــیر، پوشک بچه و کرم سوختگی و 
دستمال کاغذی(، بسته خانواده )نان، خرما، بیسکویت، پنیر، حلوا ارده، لوازم 
بهداشتی یکبار مصرف، پتوي بزرگ، زیرانداز، چادر، نایلون روکش چادر( 
دارو، لباس گرم و کفش می شود، را برای مناطق آسیب دیده ارسال کردند.

ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی اعضای جهاددانشگاهی به 
مناطق زلزله زده کرمانشاه
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علیرضا رشــیدیان استاندار 
خراســان رضــوی 11 آبان 
در نشســت خبری شــورای 
کشــاورزی اســتان عنوان 
کــرد: می تــوان اشــتغال 
فارغ التحصیالنــی را کــه در 
حوزه ي کشــاورزی تحصیل 
کرده اند، با توجه به طرح هایی 
که جهاددانشگاهی استان ارایه 

کرده، پیگیری کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، علیرضا 
رشیدیان استاندار خراسان رضوی در نشست خبری شورای کشاورزی 
استان عنوان کرد: می توان اشــتغال فارغ التحصیالنی را که در حوزه 

کشاورزی تحصیل کرده اند، با توجه 
به طرح هایی که جهاددانشــگاهی 
اســتان ارایه کرده، پیگیری کرد 
و امیدواریــم با همــکاری نزدیک 
بین ســازمان های جهادکشاورزی 
و جهاددانشگاهی در استان، مساله 
اشتغال بخش زیادی از دانشجویان 

فارغ التحصیل استان حل شود.
استاندار خراســان رضوی اظهار 
کرد: زنبورداری، پرورش آبزیان، 
تولید ابریشــم و گیاهان دارویی به عنوان بخشــی از ظرفیت های 
بخش کشــاورزی استان شــناخته می شــود که باید این صنایع 
ارزشــمند حفظ شــود و همکاری و هماهنگی بین دستگاه های 

مربوطه صورت گیرد.

استاندار مازندران با اشاره 
به نقش جهاددانشگاهی در 
توسعه استان گفت: معتقدم 
این نهاد دارای پتانسیل الزم 
برای کمک به حل مســایل 

استان می باشد.

به گزارش روابط عمومی جهاد 
دانشــگاهی مازنــدران، محمد 

اسالمی اســتاندار مازندران درباره 
ی مشــارکت جهاددانشگاهی در توسعه ي اين اســتان گفت: دکتر 
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی طی نامه ای اظهار کردند 
که جهاددانشگاهی استان با همه ي قوا در خدمت استان است و بنده 

معتقدم جهاددانشگاهی خیلی 
خوب می تواند در حل مســایل 

استان کمک کند.
وی افزود: ما باید یــاد بگیریم 
که حل مسایل اســتان را با راه 
حل هایــی علمی و بر اســاس 
شــرايط ســرزمینی پیگیری 

کنیم.
اســتاندار مازندران با تاکید بر 
اینکه راه حل هــای وارداتی و کپی 
شاید نتواند ما را به هدف نزدیک کند، تصریح کرد: ظرفیت تحقیقاتی 
و دانشگاهی می تواند با ارایه راه حل های بومی و بسیار ارزان  تر، مسیر 

توسعه ي استان را سریع تر طی کند.

پیگیری اشتغال فارغ التحصیالن با طرح های ارایه شده 
توسط جهاددانشگاهی

جهاددانشگاهی دارای ظرفیت مناسبی 
برای حل مسایل استان است

استاندار خراسان رضوی بیان کرد:

استاندار مازندران:
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الشریعه  مروج  دکتر 
خراسان  اســتاندار 
جنوبــی ضمن تقدیر 
از اقدامــات انجــام 
شــده در اســتان، 
حمایت همــه جانبه 
استانداری از فعالیت 

های جهاددانشگاهی 
را اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی 
جهاددانشگاهی خراسان 

جنوبی، رییس و معاونان جهاددانشگاهی اســتان، 23 آبان  با استاندار 
خراسان جنوبی دیدار و گفت وگو کردند.

 جالل الدین صادقی فعالیت هــای این نهاد را مختصــرا بیان کرد و از 
جهاددانشگاهی به عنوان یک سیستم هماهنگ ملی نام برد.

وی اظهار کرد: واحدهاي سازماني جهاددانشگاهي سراسر کشور با توجه 
به تاکید ریيس این نهاد آمادگی دارند که در صورت اعالم نیاز استان و 
با هماهنگی واحد استانی، توانمندی ها و خدمات خود را در اختیار آن 

ها قرار دهند.
رییس جهاددانشــگاهی خراســان جنوبی، توانمندی های این واحد 

در حوزه هــای پژوهش، 
و  رهنــگ  ف آمــوزش، 
تجاری ســازی فناوری و 
اشتغال دانش آموختگان 
را به اختصــار توضیح داد 
و به صورت ویژه به معرفی 
پروژه ي دهکــده گیاهان 
دارویــی و اقدامات انجام 
شــده در حوزه آســیب 
های اجتماعی و اشتغال 

پرداخت.
معاونــان  ادامــه  در 
جهاددانشگاهی نیز نسبت به اقدامات انجام شده و توانمندی های مرتبط 
با دهکده ي گیاهان دارویی، حوزه ي فرهنگی، حوزه ي آموزش و اشتغال، 
حوزه ی پشتیبانی و عمران و آسیب های اجتماعی توضیحاتی ارایه دادند 

و انتظارات هر حوزه را بیان نمودند.
دکتر محمدمهدی مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی ضمن تقدیر 
از اقدامات انجام شده، حمایت همه جانبه اســتانداری از فعالیت های 

جهاددانشگاهی را اعالم کرد.
وی ماموریت های ویژه ای را به این نهاد محــول و بر تهیه ي طرح های 

عملیاتی مرتبط با هر یک از ماموریت ها تاکید کرد.

حمایت استانداری خراسان جنوبی از فعالیت های جهاددانشگاهی

نامــه همــکاری بین  تفاهم 
ســازمان جهاددانشــگاهی 
آذربایجان شرقی و مجموعه ی 
صفا مهــر امیــن، نماینده ي 
ســرمایه گذار خارجی جهت 
احداث نیروگاه 100 مگاواتی در 
استان به امضای دو طرف رسید.

به گزارش روابط عمومی ســازمان 
جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، به منظور توسعه ي زمينه هاي همكاري 
مشترك و همه جانبه و اســتفاده ي بهينه از ظرفيت هاي موجود، اين 
تفاهم نامه بين سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی و شرکت »صفا 
مهر امین«، نماینده ي سرمایه گذار خارجی در حاشیه مراسم اختتامیه 

پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری 
ربع رشــیدی در تبریز بين دوطرف 

امضا شد.
ایــن تفاهم نامــه بــه امضــای 
جعفر محســنی رییس ســازمان 
جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی و 
صفاالدین سلطان زاده به نمایندگی 

از شرکت »صفا مهر امین« رسید.
دکتر جعفر محسنی رییس سازمان 
جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، گفت: این تفاهم نامه با هدف طراحی، 
نصب و بهره برداری از نیروگاه 100 مگاواتی خورشیدی و بهره مندی از 
امتیازات مادی و معنوی نیروگاه مذکور به صورت مشــترک اجرایی و 

منعقد شده است.

جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی و مجموعه ی »صفا مهر امین« 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

با هدف احداث نیروگاه 100 مگاواتی؛
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مسوول راه اندازی دفتر جهاددانشگاهی 
در جمهوری آذربایجان گفت: ابتدا اين 
نهاد قصد داشــت تا در آذربایجان در 
حوزه درمان فعالیت هایی را داشــته 
باشد، اما با توجه به ظرفیت هایی که در 
این کشور به وجود آمده است، تصمیم 
بر این شد که جهاددانشگاهی با تمامی 
توان خود در این کشــور حضور فعال 

داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر اکبر قاسمی در جلسه 
انعقاد تفاهم نامه همکاری خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری آپا که با حضور 
مدیرعامل های دو خبرگزاری برگزار شــد، اظهار کرد: جهاددانشگاهی 
یک نهاد علمی، فرهنگی و فناوری مي باشــد که نه سیاسی و نه وابسته 
به ارگان های سیاسی است و این نهاد انقالبی در حوزه های مختلف علم 
و فناوری و همچنین فرهنگی در ایران فعالیت گسترده ای دارد و قصد 
دارد با حرکت در مرز دانش، فرصت های جدیدی را برای پیشرفت هر چه 

بیشتر کشور فراهم کند.
وی گفت: با توجه به اینکه سیاســت گذاری جهاددانشگاهی ترویج علم و 

فناوری اســت و این موضوع نیــز هیچ حد و 
مرزی نمی شناسد، از همین رو شروع بسط و 
گسترش کار خود را با کشور دوست و همسایه 
آذربایجان آغــاز کرده ایــم و امیدواریم این 
همکاری زمینه ي   فعالیت های جهاددانشگاهی 

را در کشورهای دیگر همسایه به وجود آورد.
مسوول راه اندازی دفتر جهاددانشگاهی در 
جمهوری آذربایجان ادامــه داد: ما در حال 
حاضر ساختمانی را در شهر باکو در اختیار 
گرفته ایم و در ابتدا نیز اين نهاد قصد داشت 
تا در این کشور در حوزه ي درمانی فعالیت هایی را داشته باشد، اما با توجه 
به ظرفیت هایی که در این کشور به وجود آمده است، تصمیم این شد که 
جهاددانشــگاهی با تمامی ظرفیت های خود در این کشور حضور فعال 
داشته باشــد و در حوزه های نفت، درمان، دارو، علم و فناوری و غیره در 

آنجا کار را آغاز کند.
قاسمی در پایان اظهارکرد: درخصوص راه اندازی دفتر ایسنا در کشور 
آذربایجان نیز این آمادگی را داریم و در حــال حاضر نیز از این که در 
جلســه انعقاد تفاهم نامه همکاری خبرگزاری ایسنا و آپا حضور دارم، 

خرسندم.

نماینده ولی فقیه در اســتان و 
امام جمعه اردبیل گفت: فعالیت 
جهاددانشگاهی در حوزه درمانی 
و علمی، برکات ارزشمندی برای 

استان داشته است.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشگاهی واحد اردبیل، آیت اهلل 

سیدحسن عاملی با بیان این مطلب در دیدار 
با رییس و مدیران جهاددانشگاهی استان اردبیل افزود: از گسترش فعالیت 
های علمی، آموزشی و فرهنگی جهاددانشگاهی در استان حمایت می کنم.

وی خدمات ارایه شده در مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی را 
خوب و قابل قبول عنوان و خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی در زمینه بومی 
سازی علم و فناوری در سطح کشــور و استان موفق عمل کرده و توانسته 

است در رفع نیاز جامعه موثر عمل نماید.
نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعــه اردبیل خواســتار تالش 

جهاددانشــگاهی در زمینــه احیا و 
افزایش سطح کشــت و فرآوری گل 
محمدی )قزل گول( بومی اردبیل شد 
و بر حمایت از طرح های دانش بنیان و 

مورد نیاز استان قول مساعد داد.
در این جلسه رییس جهاددانشگاهی 
واحد اردبیل به فعالیت های جهاد در 
حوزه علوم قرآنی اشاره و تصریح کرد: 
یکی از ماموریت های اصلی جهاددانشگاهی 
در اســتان برگزاری همایش ملی قرآنی با همکاری متولیان امر است تا 

بتوانیم استان را به یکی از قطب هاي علوم قرآنی تبدیل نمایيم.
دکتر مهران اوچی اردبیلی هدف گذاری معاونت آموزشی جهاددانشگاهی 
در اســتان را مهارت افزایی و ایجاد بستر اشتغال برای فارغ التحصیالن و 
افراد جویای کار اعالم کرد و افزود: برگزاری دوره های تکنسین اتاق عمل، 
مربی گری مهد کودک، طب سنتی و گوهرشناسی از جمله ي این دوره ها 

می باشد که برای اولین بار توسط جهاددانشگاهی استان برگزار می شود

تمام ظرفیت های جهاددانشگاهی را در این کشور گسترش می دهیم

موفقیت جهاددانشگاهی در بومی سازی علم و فناوری است

مسوول راه اندازی دفتر جهاددانشگاهی در جمهوری آذربايجان:

نماينده ولی فقیه در استان اردبیل :
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ابوالقاسم رئيســی در اولين جلسه ي 
کارگروه هاي تخصصــي »تبليغات - 
مخاطبان« و »رسانه«، ضمن اشاره به 
گستردگي فعاليت هاي جهاددانشگاهي 
و نيز ويژگي هاي منحصــر به فرد اين 
نهاد، از جمله دارا بودن سه خبرگزاري 
ادامه داد: تبليغات و ارتباطات رســانه 
اي، موضوعات بسيار مهمي هستند که با 
خرد جمعي، اصولي تر و هدفمندتر انجام 

خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، اولين جلسه کارگروه  هاي 
تخصصي »تبليغات - مخاطبان« و »رســانه« روابط عمومی واحدهاي 
سازماني اين نهاد، 23 آبان، در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

 مديرکل روابط عمومي جهاددانشــگاهي با ابراز خرسندي از برگزاري 
اولين جلسه کارگروه هاي تخصصي »تبليغات - مخاطبان« و »رسانه« 
اظهار داشــت: در جريان برگزاري سومين گردهمايي مديران و رابطان 
خبري روابط عمومي  واحدهاي ســازماني اين نهاد که تيرماه در مشهد 
مقدس برگزار شد، قول داده بوديم که با برگزاري منظم جلسات کارگروه 
هاي تخصصي در زمینه تبلیغات و ارتباطات رســانه ای که مورد تاکيد 
رييس جهاددانشگاهي بود، بتوانيم پيوند صحيحي بين دانش و تجربه 

برقرار کرده و از توانمندي هاي فعاالن حوزه 
روابط عمومي اين نهاد در سراسر کشور بهره 

مند شويم.
ابوالقاسم رئيسي افزود: خوشبختانه کارگروه 
هاي مورد اشاره در نوبت صبح و عصر در محل 
دفتر مرکزي برگــزار و تصميمات خوبي نيز 
گرفته شد که پس از تدوین، در زمان مقتضي 

اطالع رساني خواهد شد.
وي ضمن اشــاره به گستردگي فعاليت هاي 
جهاددانشــگاهي و نيز ويژگي هاي منحصر 
به فرد اين نهاد از جمله دارا بودن سه خبرگزاري 
ادامه داد: تبليغات و ارتباطات رسانه اي، موضوعات بسيار مهمي هستند 

که با خرد جمعي، اصولي تر و هدفمندتر انجام خواهند شد.
مديرکل روابط عمومي جهاددانشگاهي در پايان تاکيد کرد: تصميماتي 
که در اين کارگروه ها گرفته مي شود، حتما پشــتوانه محتوايي دارد و 
واحدهاي سازماني جهاددانشگاهي در سراسر کشور با بهره مندي از اين 
محتواها ان شاا...  تغييرات خوبي را در روند کاري خود احساس خواهند 

کرد.
گفتني است، اعضای کارگروه های تخصصی از بین فعاالن این حوزه که 
اعالم آمادگی کرده بودند، پس از بررسی سوابق و رزومه های ارایه شده 

انتخاب و به جلسات دعوت شدند.

شهردار مشهد در دیدار با رییس و 
مدیران جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی بر استفاده از ظرفیت های 

اين سازمان تاکید کرد.

به گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
جهاددانشــگاهی خراســان رضوی، 
مهندس قاسم تقی زاده خامسی شهردار 

مشــهد، در دیدار با رییس جهاددانشــگاهی و مدیران این سازمان که 
در محل شهرداری مشــهد صورت گرفت، با اشــاره به این که »شروع 
کار من از جهاددانشگاهی بوده اســت«، گفت: در طی سال های اخیر، 
جهاددانشــگاهی نیز همگام با نظام جمهوری اسالمی از پیشرفت قابل 

مالحظه ای برخوردار بوده است.
وی با اشــاره به اینکه به دنبال ترویج فرهنگ شهروندی، ایجاد هویت 
برای مشهد و هوشمندسازی این شهر هستیم، افزود: از جهاددانشگاهی 

می خواهیم که در نیل این اهداف شهرداری را یاری کند.

مهندس قاســم تقي زاده خامســي با 
اشاره به برخی از مشکالت شهر مشهد 
از جمله بدهی  های معوق و همچنین 
جذب نیروی انســانی بی رویه، اظهار 
کرد: به طور قطع برای داشتن شهری 
مطلوب تر، به همکاری جدی دانشگاه ها 
و مراکــز علمی و پژوهشــی همچون 

جهاددانشگاهی نیازمندیم.
در ادامه این دیدار، دکتر ســید علی اکبر شمســیان رییس ســازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی، ضمن معرفی فعالیت های مختلف این 
نهاد افزود: جهاددانشگاهی از این ظرفیت برخوردار است تا ظرفیت های 
بیرونی، اعم از علمی و اجرایی را تجمیع کند و این ظرفیت می تواند در 

خدمت توسعه و رفع مشکالت شهر قرار گیرد.
وي با تاکید بر اینکه ارتقای فرهنگ شهری ما نیاز به سرمایه گذاری دارد، 
ادامه داد: با توجه به ظرفیت ها و تجربیات موجود، این سازمان آمادگی 

دارد تا در این زمینه، شهرداری را در رسیدن به اهدافش یاری کند. 

دو موضوع مهم تبلیغات و ارتباطات رسانه اي در جهاددانشگاهي 
هدفمند مي شوند 

تاکید شهردار مشهد بر استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی

مديرکل روابط عمومي جهاددانشگاهي:
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دکتر حیــدری عنــوان کرد: 
جهاددانشگاهی با خودباوری 
و اتکا به توانمندی های علمی، 
ظرفیــت کار در بســیاری از 
عرصه های فرهنگــی، علمی، 
پژوهشی و آموزشــی را ایجاد 

کرده است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی واحد قــم، دکتر 

محمد حیــدری 16 آبان در دیــدار با مدیرکل هواشناســی قم گفت: 
جهاددانشــگاهی آمادگی الزم برای مشــارکت در انجــام تحقیقات و 

پژوهش های هواشناسی و تبدیل ایده های این حوزه به ثروت را دارد.
رییس جهاددانشگاهی قم خاطرنشــان کرد: هواشناسی در دنیا نقش 
مهمی در توسعه زیرساخت ها دارد و در تاریخ جنگ جهانی دوم، پیش 
بینی وضع آب و هوا نقش مهمی در پیروزی ها داشته است و بعدها این 

پیش بینی ها در پیشرفت تکنولوژی اثرگذار بود.
دکتر حیدری اظهار داشــت: در حال حاضر اقلیم شناسی در بحث های 
قدرت نظامی و دفاعی نیز اثرگذار است و در بحث توسعه زیرساختی نيز 

نقش مهمی دارد.
وي گفت: خشک سالي هاي اخیر و 
خشک شدن تاالب ها و کمبود بارش 
باران، نیاز بــه پژوهش و تحقیق در 
هواشناسی دارد و با مطالعات علمی 
دانشمندان در هواشناسی می توان 

برخی از معضالت را اصالح کرد.
در این دیدار مدیر کل هواشناســی 
اســتان قم با بیان این کــه جایگاه 
هواشناســی برای مردم ناشناخته 
است، گفت: بدون اطالعات هواشناسی، پروازی در فرودگاه انجام نمی 
شود؛ هواشناسی در پزشــکی و ســالمت، هوانوردی، صنایع دفاعی و 

موشکی و عملیات های نظامی جایگاهی ویژه و تاثیرگذار دارد.
یحیی زارع گفت: پیش بینی وضعیت هوا نقش مهمی در جریان زندگی و 
حفظ دارایی، توسعه و پیشرفت کشور دارد؛ با این وجود هم چنان جایگاه 

و اهمیت هواشناسی برای مردم ناشناخته است.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی با ظرفیت های بالنده علمی و پژوهشی 
خود می تواند در پیشبرد اهداف علمی و تخصصی هواشناسی موثر باشد، 

بر بررسی تعامل های علمی و پژوهشی میان دو مجموعه تاکید کرد.

مســووالن و مدیران آموزشــی و 
پژوهشــی نیروهای مسلح از مرکز 
اطالعات علمی جهاددانشــگاهی 

بازدید کردند.

به گزارش روابــط عمومی مرکز اطالعات 
علمی جهاددانشــگاهی، در این نشست 
مدیران و کارشناســان نیروهای مســلح 

جمهوری اسالمی ایران  ضمن آشنایی با قابلیت ها و توانمندی های مرکز 
اطالعات علمی با سرویس ها و خدمات موجود در پایگاه SID آشنا شدند.

در ابتدای این نشست دکتر فاطمه عظیم زاده سرپرست مرکز اطالعات 
علمی، ضمن معرفــی اجمالی این مرکز در رابطه بــا فعالیت های آن 
در سال گذشــته و ســال جاری توضیح داده و خاطرنشان کرد: مرکز 
اطالعات علمی با توجه به ظرفیت ها و توان بالقوه به عنوان بانک جامع 
منابع علمی کشور توانسته با شرکت در طرح های بزرگ کشور نظیر 
جویشــگر بومی، توانمندی خود را در عرصه نمایه ســازی مستندات 

علمی نشان دهد.
وی با اشاره به چشم انداز و اهداف پنج ساله مرکز اطالعات علمی افزود: 

ارایه سرویس های جدید علمی در راستای 
ایجاد بانک های اطالعــات تخصصی با 
قابلیت طبقه بندی ســطح دسترسی و 
اعتبار ســنجی اطالعات نمایه شــده از 
مهمترین اهداف و برنامه های این مرکز 

می باشد.
در ادامــه مهندس مشــیدی مدیر اداره 
نشریات مرکز اطالعات علمی، گزارشی 

اجمالی در خصوص سرویس ها و خدمات موجود در تارگاه SID ارایه داد.
وی با اشاره به انتشار نشریات نیروهای مسلح افزود:61 عنوان نشریه وابسته 
به نیروهای مسلح در کشور صاحب رتبه علمی - پژوهشی می باشند که از 
این میان 37 عنوان نشریه در گروه علوم انسانی، 13 عنوان در گروه علوم 
پزشکی، 8 عنوان در گروه فنی و مهندســی و 3 عنوان در گروه علوم پایه 

منتشر می شوند.
در ادامه این جلسه مدیران و کارشناســان آموزشی و پژوهشی نیروهای 
مســلح ضمن تقدیر از خدمات پایگاه اطالعات علمی جهاددانشــگاهی 
درخصوص همکاری های بین این مرکز و سازمان های وابسته به نیروهای 

مسلح پیشنهادات خود را ارايه کردند.

جهاددانشگاهی با خودباوری در بسیاری از عرصه ها ورود موفق داشته است

بازدید مسووالن آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح 
از مرکز اطالعات علمی

ريیس جهاددانشگاهی قم: 
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دكتــر حمید اميــن اســماعيلی به 
عنوان مســوول تشــكيل اتاق فكر 

جهاددانشگاهی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، 
با حکــم دکتر حمیدرضا طیبــی رییس این 
نهاد، دكتر حمید امين اســماعيلی به عنوان 

مسوول تشكيل اتاق فكر جهاددانشگاهی 
منصوب شد.

گفتنی است، دکتر طیبی در نامه ای جداگانه 
ضمن تشكر و قدردانی از زحمات دکتر محسن 
قرنفلی در طول مدت تصدی »مســووليت 
تشكيل اتاق فكر جهاددانشگاهی«، با استعفای 

وی موافقت کرد.

دکتر عبداللهیان در نشست با دبیر 
هیات رییســه مجلس دهم گفت: 
جهاددانشگاهی مازندران آمادگی 
دارد با بهره گیــری از ظرفیت های 
علمی و پشــتوانه پژوهشــی و 
اجرایی این نهاد، دبیرخانه نهضت 
تســهیل گران توســعه ي استان 
مازندران را در جهت توســعه ي 

استان راه اندازی کند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
مازنــدران، دکتــر واحــد عبدالهیان 

سرپرست جهاددانشگاهی مازندران  21 آبان در نشستی با علی اصغر 
یوســف نژاد دبیر هیات رييســه مجلس دهم که در جهاددانشگاهی 
مازندران برگزار شــد، با اشــاره بــه دو خبرگزاری ایکنا و ایســنای 
جهاددانشــگاهی گفت: عملکرد رسانه ها در راســتای روشنگری در 
بیان مسايل و موضوعات استان و ایجاد چالش در جلب نظر نخبگان و 

موثرین استان، می تواند در توسعه ي استان  مفید باشد.
سرپرست جهاددانشــگاهي مازندران با بیان این که جهاددانشگاهی 
یکی از مناسب ترین مراکزی اســت که می تواند در موضوع تحریم ها 
ورود پیدا کند، افزود: این نهاد با توجه به نوع ســاختار خود می تواند 

متناسب با نیاز روز، خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.
دکتر عبداللهیان با تاکید بر این که برای توسعه استان باید موضوعاتی 
نظیر بومی ســازی توســعه، تغییر رویکرد در موضوع انرژی و نگرش 

بــه محیط زیســت، اقتصــادی کردن 
فعالیت ها و توجه بــه تغییرات اقلیمی، 
مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: در این 
راستا ضرورت دارد، نهضت تسهیل گران 
توســعه ي اســتان مازندران راه اندازی 

شود.
سرپرست جهاددانشــگاهي مازندران 
تصریح کرد: جهاددانشگاهی مازندران 
آمادگی دارد با بهره گیری از ظرفیت های 
علمی و پشتوانه پژوهشی و اجرایی این 
نهــاد، دبیرخانه نهضت تســهیل گران 
توسعه ي اســتان مازندران را در جهت 

توسعه ي استان راه اندازی کند.
دکتر عبدالهیان افزود: تولید پروتيین و دیگر محصوالت از جلبک، یکی 
از این فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی است که مقدمات ورود به فاز 

نیمه صنعتی این محصول انجام شده است.
وی با اشــاره به ظرفیت بخش گردشگری اســتان، افزود: با وجود 
این که یکی از حوزه هاي اقتصادی اســتان گردشــگری است، اما 
این حوزه به منفعت اقتصادی شــهروندان اســتان منجر نشده و 
جهاددانشــگاهی آمادگی دارد در صورت تمایل مدیران استان در 

این زمینه ورود کند.
سرپرســت جهاددانشــگاهي مازنــدران اظهار کــرد: همه ي 
ظرفیت های جهاددانشگاهی را در خدمت توسعه ي استان به کار 

خواهیم گرفت.

دکتر امین اسماعیلی مسوول تشکیل اتاق فکر جهاددانشگاهی شد

آمادگی جهاددانشگاهی 
در تشکیل دبیرخانه نهضت تسهیل گران توسعه استان

سرپرست جهاددانشگاهي مازندران بیان کرد: 
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عبدالحمید  مولــوی 
اسماعیل زهی امام جمعه 
مســجد مکی و مدیر 
حوزه علمیه دارالعلوم 
اهــل ســنت زاهدان 
گفت: جهاددانشگاهی 
نهادي موثر در تحوالت 
فرهنگي، آموزشــی و 
تحقيقاتي جامعه بوده و 
در این زمینه ها نقش به 

سزایی ایفا کرده است.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی 
اظهار کرد: خدمات ارایه شده توسط جهاددانشگاهی، گره گشا در امور و 

در راستای تامین نیازهای اقشار مختلف جامعه بوده و مي  باشد.
وی ادامه داد: جهاددانشگاهی نهادی ارزشی است که در راستای ارزش ها 

بنا نهاده شده و تاکنون در 
این مسیر ثابت قدم مانده 

است.
امام جمعه مسجد مکی 
و مدیــر حــوزه علمیه 
دارالعلــوم اهل ســنت 
زاهــدان یادآور شــد: 
جهاددانشگاهی نهادی 
موثر اســت كــه در بدو 
انقــالب در دانشــگاه ها 
تشكيل شــد و اينك ما 
شاهد نقش آفريني موثر 
اين نهاد انقالبي در حوزه هاي 

علمي و فرهنگي در كشور هستيم.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی خاطرنشــان کرد: آمادگی داریم با 
جهاددانشگاهی در زمینه های آموزشی و ساير حوزه هاي مرتبط تعامل 

برقرار کنیم.

جهاددانشگاهی نهادی موثر 
در تحوالت فرهنگي، آموزشی و پژوهشي جامعه است

امام جمعه اهل سنت زاهدان:

مدیر بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اظهار 
کرد: جهاددانشگاهی می تواند در تولید محتوا و غنی سازی 

دانشنامه  دفاع مقدس، بنیاد را یاری نماید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحــد صنعتی اصفهان، 
مسووالن جهاددانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان و بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس اســتان در خصوص تامین محتوای دفاع 
مقدس اســتان و نیز ارایه ی اطالعات نقش جهاددانشگاهی در دوران 

دفاع مقدس دیدار نمودند.
در این دیدار سردار شیروانیان مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان ضمن گرامی داشــت هفته ی بسیج دانش آموزی، 
اظهار داشت: سنگینی بار مسوولیت دفاع مقدس به روی شانه هایمان 
را حس می کنیم و به همین منظور ماموریت آشنایی آحاد مردم به ويژه 

جوانان درخصوص دفاع مقدس را بر عهده گرفته ایم.
وی با بیان این که جمع آوری مســتندات دفاع مقــدس در دو بخش 
جمع آوری اســناد و مدارک و جمع آوری آثار هنــری و ادبی در قالب 
فعالیت های بنیاد صورت می گیرد، گفت: پیش بینی شده ، دانشنامه ی 
دفاع مقدس اصفهان با اهمیت حضور این شــهر در هشت سال دفاع 

مقدس، در قالب 10 تا 14 جلد تهیه شود.
در پایان مرتضــی تیموری رییس جهاددانشــگاهی صنعتی اصفهان 
فعالیت هایی چون همکاری جهاددانشگاهی در تولید بخشی از محتواي 
دانشنامه ي دفاع مقدس، انعقاد تفاهم نامه های همکاری های مشترک، 
ایجاد موزه های دفاع مقدس در دانشــگاه ها و برخی از دســتگاه های 
اجرایی، نمایش ادامه ی فعالیت ها، تحقیقات و ساخت تجهیزات نظامی 
از زمان دفاع مقدس تاکنون )سیر کاملی( و... را پیشنهاد نمود که مورد 

استقبال مسووالن بنیاد قرار گرفت.

مشارکت جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
 در تهیه ی دانشنامه ی دفاع مقدس استان
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معاونان و مدیران جهاد دانشگاهی واحد استان البرز با فرماندار 
فردیس دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی البرز، در دیدار مســووالن 
جهاددانشگاهی استان با فرماندار فردیس بر همکاری مشترک و استفاده 

از ظرفیت های جهاددانشگاهی در شهرستان فردیس تاکید شد.
حمید احدی فرماندار فردیس در این نشســت گفت: با توجه به وجود 
مشکالت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی در سطح شهر و مشکالت 
موجود در شهرداری، ضرورت دارد برنامه ریزی های مقتضی برای کاهش 

آسیب ها در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: از نظر اجتماعی آمار رسمی طالق در سطح شهر باالست که 

باید اهتمامي جدی برای کاهش آن داشته باشیم.

فرماندار فرديس در ادامه گفت: امیدواریم بتوانیم در سایه ی همکاری 
و تعامل با هم و انتقال موضوعات مطرح شده در اين جلسه  با مسووالن 
شــهری، گامی مثبت در این زمینه برداریم و زمینه ی نشست های 

بعدی نیز فراهم شود.
مجيد احدی همچنین با استقبال از فعالیت شعبه بانک خون بند ناف 
جهاددانشگاهی در شهرستان فردیس اظهار کرد: خدمات و آثار این بانک 
خون در سالمتی خانواده ها بسیار موثر است و باید تالش کنیم، مردم را 

از این آثار آگاه سازیم.
وي از اعالم آمادگي خود براي حمايت از جهاددانشگاهي در زمينه ي 

اطالع رساني و ترغيب مردم و دستگاه ها به اين خدمات خبر داد.
در ادامه جلســه، مديران جهاددانشــگاهي البرز به ارايه گزارشــي از 

فعاليت ها و توانمندي هاي واحد پرداختند.

تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی کردستان با اداره کل 
پدافند غیرعامل استان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی کردســتان، محمد رضایی 
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری استان در نشست انعقاد تفاهم نامه 
اين واحد، با اشاره به این که برای معرفی پدافند غیرعامل به مردم باید از 
روش های مختلف بهره ببریم، اظهار کرد: مجموعه جهاددانشگاهی یک 
مرکز علمی و فرهنگی است که در راستای فرهنگ سازی پدافند غیرعامل 

می تواند استان را یاری دهد.
رضايي با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل به عنوان گفتمان جدیدی در 
ادبیات دفاعی کشورها مطرح شده است، افزود: تشکیل سازمان پدافند 
غیرعامل در بسیاری از کشورها قدمتی 50 ســاله دارد و در بسیاری از 

کشــورهای جهان به برنامه های استراتژیک سیاســی و دفاعی تبدیل 
شده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان با اشاره به اینکه گسترش 
روابط با مراکز علمی و دانشــگاهی می تواند در ایــن زمینه به ما کمک 
شایانی کند، اعالم کرد: در این زمینه ما در استان کردستان با استقبال 

روبه رو شدیم.
وی افزود: جهاددانشگاهی یکی از حوزه هایی است که به دلیل پتانسیل ها 
و ظرفیت های این نهاد انقالبی، عالقه مند بــه ورود آن در بحث پدافند 

غیرعامل بودیم.
رضایی یادآور شد: جهاددانشگاهی به واسطه این که یک نهاد فرهنگی 
و پژوهشی است، می تواند در راستای توســعه اقدامات سازمان پدافند 

غیرعامل در استان موثر باشد.

حضور فعال جهاددانشگاهی استان در شهرستان فردیس 

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی کردستان 
و پدافند غیرعامل استان 

در ديدار مديران جهاددانشگاهی البرز با فرماندار فرديس عنوان شد:
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به منظور گسترش فعالیت های 
علمی، تحقیقاتی، آموزشــی، 
فرهنگی و توســعه ي  اشتغال 
بين جهاددانشــگاهی بوشهر 
و دانشــگاه پیام نور اســتان 

تفاهم نامه همکاری امضا شد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی اســتان بوشهر، در 
راســتای حرکت به ســوی عمل به 

منویات مقام معظم رهبری و تحقق »اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال« 
تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و دانشگاه پیام نور استان منعقد شد.
موضوع این تفاهم نامه انجام همکاری در زمینه توسعه مراکز پژوهشی در 
استان، تبادل همکاری با اعضای هیات علمی و توانمندسازی دانشجویان 

در ابعاد فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و اشتغال عنوان شده است.

کمک بــه تامین زیرســاخت های 
ســخت افزاری، امــکان اســتفاده 
از تجهیزات آموزشــی، استفاده از 
توانمنــدی اعضای هیــات علمی 
دانشــگاه جهــت انجام مشــترک 
طرح های تحقیقاتی، تجاری سازی 
دانــش و دوره هــای آموزشــی و 
توانمندسازی دانشــجویان جهت 
ورود به بازار کار از جمله تعهدات دو 

طرف این تفاهم نامه است.
همچنین در این تفاهم نامه، گسترش فعالیت های مشترک فرهنگی و 
اطالع رسانی و نظرسنجی از دیگر زمینه های همکاری این دو نهاد ذکر 

شده است.
در پایان مقرر گردید دفتر جهاددانشگاهی استان در دانشگاه پیام نور نیز 

راه اندازی گردد.

جهاددانشگاهی استان بوشهر و دانشگاه پیام نور استان تفاهم نامه 
همکاری منعقد کردند

تفاهم نامه همــکاری به منظور 
بهره گیــری از توانمندی ها و 
ظرفیت های موجود و گسترش 
فعالیت های علمی و آموزشی بین 
جهاددانشگاهی استان گلستان و 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی، درمانی اين استان 

منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی گلستان، این تفاهم نامه با هدف 
تعامل و همکاری تحقیقاتی– آموزشی و فرهنگی براساس نیازها، اولویت 
ها و توانمندی های دانشگاه علوم پزشکی و جهاددانشگاهی به امضا رسید.

انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی مورد نیاز دو طرف، نیازســنجی 
پژوهشی و آموزشــی و همکاری در شناخت مســايل و مشکالت پیش 
رو، مشارکت در برگزاری همایش ها و نشست های پژوهشی، فرهنگی و 
آموزشی در سطوح مختلف و طراحی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه 

مدت، بلندمدت، عمومی و تخصصی مورد نیاز از جمله موارد یاد شده در 
این تفاهم نامه است.

این تفاهم نامه با حضور مهندس ثقفی رییس جهاددانشــگاهی استان 

گلستان و دکتر فاضل رییس دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی گلستان به امضا رسید.
رییــس جهاددانشــگاهی اســتان 
گلســتان در این جلســه بیان کرد: 
جهاددانشــگاهی در سراسر کشور 
موفقیت هــای خوبــی را در زمینه 
پزشکی از جمله سلول های بنیادی، 
سلول درمانی، درمان نازایی، سرطان 

برست و سقط مکرر داشته است.
مهندس ثقفی خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی استان گلستان به دنبال 
این است تا با همکاری هایی که بر اساس این تفاهم نامه ایجاد می شود، 

زمینه ي حضور مجموعه های یاد شده را در استان فراهم کند.
در ادامه جلسه دکتر عبدالرضا فاضل ريیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
گفت: جهاددانشگاهی در کشور کمک شایانی به دانشگاه کرده و ارتباط 
علمی موثری با این بخش داشته است. پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی 

به عنوان یکی از مجموعه های برتر کشور در بحث سرطان برست است.
وی فعالیت های جهاددانشگاهی در سراسر کشور را با اهمیت دانست و 

افزود: ما باید الگوی بومی استان را در  زمینه های پزشکی داشته باشیم.

امضاي تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی گلستان و 
جهاددانشگاهی استان 
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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: با مجموعه 
جهاددانشگاهی روابط و تعامل ســازنده ای داریم و امیدوارم 
بتوانیم این مســیر را با صالبت و ایجاد محیطی آموزشی مفید 

تداوم بخشیم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد هرمزگان، محمدرضا 
پاکدامن افزود: در تالش بودیم تا قدمی برای ارتقای مهارت ســازمانی 
فرزندان شاهد و ایثارگر برداریم که با ابتکار همکارانم در واحد اشتغال 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان توانستیم به طرحی 

دست یابیم تا این موضوع را عملیاتی کنیم.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران هرمزگان بــا بیان این که واحد 
اشتغال این نهاد اجرایی در کشــور موفق به کسب مقام دوم شد، اضافه 
کرد: در راستای اهداف اداره اشتغال، به سوی ارایه خدمات مبتنی به شغل 

فرزندان شاهد و ایثارگر پیش رفتیم که در این  بین 10 تفاهم نامه بین 
سازمانی در خصوص اشتغال به انعقاد رسید تا فضا برای توسعه 

اشتغال به ویژه طرح های خوداشتغالی فراهم شود.
وی با اشاره به این که هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان ایجاد 
اشتغال پایدار جهت راهبری خانواده شهدا و ایثارگرانی است که زندگی خود 
را برای امنیت و آسایش امروزمان فدا کردند، اظهار کرد: دغدغه این روزهای 
خانواده شاهد و ایثارگر اشتغال فرزندانشان است که با فعالیت های مستمر 

ظرف سال های گذشته در این راستا اقدامات مؤثری صورت گرفته است.
پاکدامن به این که  هرچه توان سازمانی افزایش یابد، اثربخشی کارمندان 
باال می رود، اشاره کرد و گفت: این طرح به ابتکار هرمزگان برای نخستین 
بار در سطح کشــور به اجرا در آمد و در گام های بعدی نیز با رفع نواقص 
مرحله اول و در سایر شهرستان ها با همکاری جهاددانشگاهی هرمزگان 

برگزار خواهد شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان با اشاره به اینکه تمرکز ما 
معطوف به مشاغل دولتی نیست، اضافه کرد: با مجموعه جهاددانشگاهی 
روابط و تعامل سازنده ای داریم و امیدوارم بتوانیم این مسیر را با صالبت 

و ایجاد محیطی آموزشی مفید تداوم بخشیم.

افزایش همکاری جهاددانشگاهی هرمزگان و بنیاد شهید و امور 
ایثاگران استان

همکاری های مشترک وقفی - پزشکی اداره 
کل اوقاف و جهاددانشگاهی خوزستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خوزســتان، سید 
علیرضا علوی رییس سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان 
و حجت االسالم و المسلمین سید محمد طباطبایی مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان در نشستی مشترک بر همکاری های 

بیشتر در حوزه های پزشکی و فرهنگی تاکید کردند.
در این دیدار که با حضور معاونان هر دو مجموعه استان همراه 
بود، رییس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان با ارایه گزارشی 
از فعالیت های این سازمان بیان کرد: جهاددانشگاهی خوزستان 
در حوزه های پژوهشی، آموزشی و اشتغال ماموریت های خود 

را به انجام می رساند.
وی به معرفی بخش های پزشــکی، آموزشی، خبرگزاری های 

ایسنا ، ایکنا و ایسپا پرداخت.
همچنین در این نشست حجت االسالم و المسلمین طباطبایی 
با بیان اینکه وقف دارای دامنه ای بسیار گسترده است که اگر به 
صورت دقیق و عمیق به آن نگاه شــود، بسیاری از مشکالت و 

ناهنجاری های جامعه را برطرف می کند.
وی در پایان با اشــاره به این که در مســايل فرهنگی کارها و 
همکاری های خوبی صورت گرفته اســت، نســبت به انجام 
فعالیت های مشترک میان اوقاف و جهاددانشگاهی خوزستان 

اعالم آمادگی کرد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی 
آذربایجان غربی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری استان
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهي آذربایجان غربی، در دیدار مدیر کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رییس جهاددانشگاهی استان، 
تفاهم نامه همکاری مشترک علمی - آموزشی در حوزه صنایع دستی به امضا 

رسید.
در اين ديدار، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با ابراز 
خرسندی از این همکاری گفت: آذربایجان غربی سوابق درخشانی در زمینه 

تولید صنایع دستی اصیل دارد.
جلیل جباری تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه ي صنایع دستی 
جزو برنامه های سازمانی ماســت و امیدواریم با شروع این همکاری، فضای 

بیشتری برای افراد عالقه مند و هنردوست فراهم شود .
وي ادامه داد: جهاددانشگاهي از جمله نهادهايي است كه با سابقه درخشان 
آموزشي مي تواند در حوزه هاي مختلف از جمله آموزش هاي صنايع دستي و 

گردشگري کمک رسان سازمان ما باشد.
برهمین اساس رییس جهاددانشگاهی استان نیز گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون بیش از 8 هزار نفر در مراکز مختلف آموزشی جهاددانشگاهی استان دوره 

های مهارت آموزی و ضمن خدمت را گذرانده اند.
ولی عاقلی تصریح کرد: آموزش و ایجاد و توسعه اشتغال برای افراد جویای کار 
هدف مشترک ما به شمار می آید و معتقدیم که در چهارچوب این تفاهم نامه 

می توانیم در حوزه های مختلف، همکاری های موثر و مفیدی داشته باشیم.

اخبار کوتاه



   46

پیام جهـاد  | شماره165
w w w . a c e c r . a c . i r

 عمـــومــی

در راستای اجرای پروژه های مشترک؛
تفاهم نامه همکاري بین جهاددانشگاهی خوزستان و 

یزد منعقد شد

به گزارش روابط عمومي ســازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان، 
سازمان هاي جهاددانشگاهي استان  خوزستان و یزد در راستای اجرای 
پروژه هاي مشترک، 14 آبان تفاهم نامه همكاري مشترک امضا كردند.
ســيد عليرضا علوي رييس ســازمان جهاددانشــگاهی خوزستان 
در آيين انعقاد تفاهم نامه همكاري ســازمان هاي جهاددانشــگاهي 
استان خوزســتان و يزد با اشــاره به تدوين برنامه ششم توسعه در 
جهاددانشگاهي خوزستان، تاكيد كرد: بر اساس اهداف تعيين شده در 
اين برنامه، يك نظام برنامه ريزي دقيق تدوين شده است و مزيت هاي 
استان نيز در اين برنامه ريزي ها ديده شده است. قطعا در اهداف تعيين 
شده ميان دو مجموعه جهاددانشــگاهي در استان هاي خوزستان و 
يزد، نقاط و اهداف مشتركي نيز وجود دارد و مي توان از اين مزيت ها 

به خوبي بهره برد.
در ادامه این مراسم، دکتر مهدي باصولي رييس سازمان جهاددانشگاهی 
يزد با اشاره به همكاري هاي گذشته دو مجموعه، گفت: در حال حاضر 
جهاددانشگاهي يزد، مراكز و ســازمان هاي متنوعي در زيرمجموعه 
معاونت هاي آموزش، پژوهش و فرهنگي ايجاد شده كه مي توانند منشا 

همكاري هاي مشترك با جهاددانشگاهی خوزستان باشند.
بر اساس اين تفاهم نامه، دو مجموعه در زمينه آموزش متعهد شدند 
که در برگزاري مشترك سمينارها و همايش هاي علمي و دوره هاي 
كوتاه مدت همكاري داشته باشــند. همكاري در برگزاري دوره هاي 
آموزشــي ويژه كاركنان شــركت ها و صنايع، همكاري در برگزاري 
دوره هاي آموزشي مجازي و سرمايه گذاري مشترك و ايجاد شركت 
در زمينه فناوري هــاي نوين از ديگر موارد مــورد توافق در حوزه ي 

آموزش بود.
ارایه پروپوزال هاي پژوهشي مشــترك به معاونت پژوهش و فناوري 
جهاددانشگاهي، شناسايي، تحليل و تصويب پروژه هاي تحقيقاتي 
مشترك در راستاي سياســت هاي علمي كالن كشور، بهره گيري از 
ظرفيت منابع انساني براي پيشــبرد پروژه ها، بهره گيري از امكانات 
آزمايشگاهي مشترك، انجام طرح هاي مطالعاتي مشترك و معرفي 
توانمندي هاي دو طرف در استان، از جمله موارد توافق شده در حوزه 

پژوهشي بود.
در حوزه فرهنگي نيز برگزاري رويدادهاي فرهنگي، همكاري در زمينه 
توليد كاالهاي فرهنگي - هنري و همكاري در زمينه انتشار كتاب و 

نشريات آموزشي - پژوهشي و ترويجي مورد توافق قرار گرفت.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:
جهاددانشگاهی پیشگام ایده های نو در 

عرصه  برنامه های قرآنی است

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی 
اصفهان، حجت االســالم والمســلمین محمد قطبی 
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در دیدار با دکتر 
بیجندی معاون جهاددانشــگاهی و رییس ســازمان 
تجاری ســازی و فناوری دانش آموختگان و مهندس 
تیموری رییس واحد صنعتی اصفهــان ضمن تقدیر 
از فعالیت های قرآنی جهاددانشــگاهی به خصوص در 
زمینه رسانه اظهار داشت: پیشنهاد می کنم به جریان 
رســانه ای برنامه های مذهبی و قرآنــی، نفس تازه ای 
دمیده شــود و ایده های نو وارد عرصــه ی برنامه های 

قرآنی بشود.
حجت االسالم والمســلمین قطبی خاطرنشان كرد: 
امیدواریم جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان در راستای 
تحقق اهداف دفتر تبلیغات اسالمی ما را یاری رساند و 
از روحیه ی جهادی نیروهای توانمند این سازمان بهره 

مند شویم.
در ادامــه مهنــدس مرتضــي تیمــوری ریيــس 
جهاددانشــگاهي واحد صنعتي اصفهان بــا تاکید بر 
همکاری جهاددانشگاهی و دفتر تبلیغات اسالمی در 
زمینه انجام فعالیت های قرآنی از جمله مسابقات بین 
المللی قرآن دانشجویان مسلمان جهان اظهار داشت: 
امسال 70 کشور به منظور حضور در این مسابقات اعالم 

آمادگی نمودند.
وي افزود: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان اولین نرم 
افزار قرآنی به نام »تنزیل« را در ســال های 68 تا 71 
توليد کرد و در ســال 71 مورد بهره برداری قرار داد و 
مدتی بعد در سال 73 نرم افزار »تنزیل 2« هم به همت 
اين واحد  به بهره برداری و رونمایی رسید که از سوی 

مقام معظم رهبری مورد تجلیل شایان قرار گرفت.
ریيس جهاددانشــگاهي واحد صنعتــي تصريح كرد: 
امروز نیز جهاددانشگاهی در کل کشور با همه ی توان 
خود و به خصوص با راه انــدازی خبرگزاری ایکنا یکی 
از پیشــگامان و حامیان فعالیت های قرآنی در سراسر 

کشور است.

کسب رتبه برتر ستاد صیانت جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در بین دستگاه های اجرایی استان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، محمد حسینی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: بر 
اساس گزارش بازرسان ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی، جهاددانشگاهی استان در سال 1395 در حوزه های ابالغی 9گانه 

حقوق شهروندی، رتبه برتر را در مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی استان به دست آورده است.
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رییس جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان تاکید کرد:
فرهنگ سازی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب تنها راه مقابله با بحران آب استان 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، دکتر منصور تاجری 22 آبان در نشست اعضای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب 
زیرزمینی استان اظهار داشت: در سال 93 از طرف وزارت نیرو طرحی تحت عنوان احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مصوب شد که با همکاری 

سایر دستگاه های اجرایی، عملیاتی شود.
دکتر تاجری با اشاره به فلسفه ذاتی جهاددانشگاهی که نهادی علمی و دانشگاهی است، افزود: جهاددانشگاهی با توجه به وظایف و ماموریت های ویژه 
اي که در حوزه های فرهنگی، تحقیقاتی، آموزشی و پژوهشی، تبدیل فناوری و فعالیت در زمینه های فرهنگ سازی و رسانه داشته، به عنوان متولی 

و مجری برگزاری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در استان ها بوده است.
ريیس جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، فرهنگ سازی و اطالع رسانی اهداف و ابعاد طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی را تنها راه 

مقابله با بحران آب این استان دانست و گفت: جهاددانشگاهی واحد استان در این زمینه با جدیت تالش می کند.
در ادامه این نشست، معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان با بیان این که جهاددانشگاهی تاکنون به عنوان مشاور علمی و 
اجرایی طرح، برنامه های خوبی تدوین و اجرایی کرده است، افزود: امیدواریم این روند تداوم داشته و توفیقات حاصل شده منتج به تبیین فرهنگ 

استفاده ي صحیح از آب و اهداف کلی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان شود.
سارانی با بیان این که حفر چاه های غیر مجاز، اضافه برداشت آب از چاه های مجاز و نصب کنتورهای هوشمند، سه محور اصلی طرح احیا و تعادل بخشی 
منابع آب زیرزمینی به شمار می رود، ادامه داد: جهاددانشگاهی تاکنون در زمینه اطالع رسانی و فرهنگ سازی حول این سه محور، عملکرد خوبي 

داشته، اما این نهاد علمی و فرهنگی در این زمینه هم چنان باید تالش کند و بر فرهنگ سازی محورها و اهداف این طرح مبادرت ورزد.

توسعه همکاری های جهاددانشگاهی اردبیل با صداوسیمای استان

مشاور جهاددانشگاهی در حوزه نفت منصوب شد 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر طیبی رییس این 
نهاد، طی حکمی دکتر عمادی را به عنوان مشاور جهاددانشگاهی 

منصوب کرد.
در این حکم آمده است: » احتراما، با توجه به دانش، تجربه و سوابق 
ارزشــمند جنابعالی در صنعت نفت ایران، بدین وسیله به سمت 

مشاور جهاددانشگاهی در حوزه نفت منصوب می شوید.
انشــاا... با کمک و مشاوره جنابعالی، شــاهد توسعه فعالیت های 

جهاددانشگاهی در این صنعت در داخل و خارج کشور باشیم«.

حضور اعضای کمیته بودجه کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در 

جهاددانشگاهی
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، 29 آبان جهاددانشگاهی 
میزبان اعضاي کمیته بودجه کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی به منظور بررسی پیشرفت پروژه های سال 

96 و برنامه های سال 97 این نهاد بود.
گفتني است، رییس و معاونان جهاددانشگاهي در نشستي که در 

راستاي اين حضور برگزار شد، به ارایه گزارش پرداختند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان اردبیل، مهران 
اوچی 20 آبان در دیدار با مدیرکل صداوسیمای استان، از آمادگی واحد 
اردبیل جهت همکاری با صداوسیمای مرکز اردبیل برای تولید برنامه های 
اشتغال محور خبر داد و گفت: رسانه ملی نقشي اساسی در فرهنگ سازی 

جامعه و کار خطیر و ارزشمندی دارد.
رییس جهاددانشگاهی اردبیل، فعالیت مرکز درمان ناباروری قفقاز اين 
واحد را در راستای سیاست های کلی جمعیت، ابالغی مقام معظم رهبری، 
عنوان و تصریح کرد: با فعالیت ایــن مرکز ضمن صرفه جویی در وقت و 
هزینه زوج های نابارور، درصد موفقیت درمانی آن ها نیز به دلیل احساس 

آرامش در کنار خانواده و کاهش میزان ایاب و ذهاب، باال رفته است.
در ادامه علی مالاحمدی، افزود: صدا و ســیمای مرکز اردبیل، آمادگی 

دارد در راستای فرهنگ سازی ذخیره سلول های بنیادی خون بند ناف، 
همکاری های الزم را با جهاددانشگاهی داشته باشد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز اردبیل، به نقش جهاددانشگاهی در توسعه 
استان اشاره و خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی با توجه به سبقه ي فعالیت 

های آموزشی خود می تواند با کارآفرینی و مهارت افزایی، در کاهش نرخ 
بیکاری استان بیش از این تاثیرگذار باشد.

مالاحمدی، همکاری جهاددانشگاهی و صداوسیمای مرکز اردبیل در 
تهیه ي برنامه های علمی، فرهنگی و آموزشــی را خواستار شد و افزود: 
برای توسعه استان باید برای دانشــگاه ها و نهادهای علمی - پژوهشی، 
ماموریت های خاصی تعریف و بسترهای الزم برای کاربردی کردن نتایج 

این ماموریت ها فراهم گردد.
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رقباي مرحله کشوري مسابقات مناظره مشخص شدند

فرهنگی
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با پايان مرحله ي منطقه اي؛

مرحله منطقه ای ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران به 
میزبانی جهاددانشگاهی ایالم، هرمزگان و عالمه طباطبايي از 6 تا 11 آبان 
برگزار شد و تيم هاي راه يافته به مرحله کشوري که اسفند ماه برگزار مي 

شود، مشخص شدند. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان ایالم، مهدی کاظمی خالدی 
ريیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در مرحله منطقه شمال غرب و غرب که 
به ميزباني جهاددانشگاهي ايالم برگزار شد، هدف از برگزاری مناظرات دانشجویی 
را نهادینه کردن فضای علمی، منطقی و اخالقی در سطح جامعه عنوان و اظهار کرد: 
در طراحی این مسابقات از تجربه مناظره دانشجویان جهان و همچنین تجربه  غنی 

حوزه های علمیه در بحث مناظره استفاده شده است.
وی با تاکید بر این که در کشورهای دیگر از مهدهاي کودک و دبستان ها تمرین گفت 
وگو آغاز می شــود، گفت: یکی از نقاط  ضعف ما تشکیل تیم و کار 
گروهی است و گاهی اوقات نمی توانیم درست نظرات خود را تبیین 
و از ظرفیت های هم استفاده کنیم که در مناظره های دانشجویی به 

خوبی به تقویت این موارد توجه شده است.
رییس ســازمان دانشجویان جهاددانشــگاهی تصریح کرد: متاسفانه به شدت در 
عرصه های مختلف کارشناســی ضعف داریم و تعریف گروه محقق در گروه های 
مناظره بر اساس این نیاز بوده است که بتوان در زمان کوتاهی خالصه و روح کالم 

را منتقل کنیم.
کاظمی ادامه داد: مناظره های دانشــجویی فرصتی برای یادگیری است که در آن 

دانشجویان نقاط ضعف خود را می شناسند و آن را برطرف می کنند.
وي گفت: مناظرات دانشجویی در ســال 1391 برای اولین بار با حضور 16 تیم در 
تهران آغاز به کار کرد و امسال در 24 اســتان کشور و 10 دانشگاه تهران و با حضور 

بیش از 500 تیم این مسابقات برگزار شد.
رییس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی تصریح کرد: اعتقاد نداریم که همیشه 
متولی برگزاری مناظرات دانشجویی، جهاددانشگاهی باشد و باید روزی برسد که این 
قطار راه خودش را پیدا کند و دانشگاه ها و انجمن های دانشجویی هم بتوانند برگزار 
کننده  این مسابقات باشند و سازمان دانشجویان آماده است که نهایت همکاری را 

با آن ها داشته باشد.
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اثرگذاری فعالیت های جهاددانشــگاهی ایالم 
ملموس است 

دکتر محمدعلی اکبری رییس دانشگاه ایالم نیز در این مراسم اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی با همت جهادگران توانسته است برخی برنامه ها مانند 
مناظره های دانشــجویی را به خوبی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

نهادینه کند.
رییس دانشگاه ایالم ادامه داد: ما در دانشگاه دنبال مقلدسازی نیستیم، 
بلکه دنبال این هستیم که تعمیق بینش و انتقال مفاهیم به درستی صورت 

گیرد و افراد با آزادی کامل اندیشه  خود را بارور کنند.
وی با اثرگذار دانستن فعالیت های جهاددانشگاهی در دانشگاه های استان 
تصریح کرد: اگر ما حرف نزنیم، دیگران حرف های ما را خواهند زد و برای 
داشتن کشوری بزرگ با تنوع اقلیمی و زبانی و اندیشه ای چاره ای جز قبول 

کردن تفاوت آدم ها و در نتیجه تفاوت  اندیشه ها نداریم.

گفت و گو ریشه های خشونت را می خشکاند
علی مهرعلیزاده مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایالم نیز در این مراسم 
مناظره را از الزامات توسعه دانست و اظهار کرد: اگر اختاللی در ارتباط بین 
شهروندان و حاکمان وجود نداشته باشد و فهم مشترک ایجاد شود، می توانیم 

به توسعه برسیم و دولت در این زمینه نقش تسهیل گری را بر عهده دارد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایالم تصریح کرد: گفت وگو پیش نیاز 
مشارکت است و دولت این اراده را دارد که با کمک شهروندان این مهم 

را نهادینه کند.

مناظرات بستری برای کرسی های آزاداندیشی 
و مناظرات واقعی است

همچنین دکتر امیر للـه گانی مدیرکل امور فرهنگی وزارت بهداشت و 
درمان در مرحله منطقه اي )مرکز و جنوب( مسابقات مناظره که به ميزباني 
جهاددانشگاهي هرمزگان برگزار شد، گفت: مناظره باید از محیط های 
جوان شکل گرفته و میوه دهد. این مسابقات دانشگاه را عقالنی تر و آینده 

کشور را تضمین می کند.
مدیرکل امور فرهنگی وزارت بهداشت اظهار کرد: مناظرات دانشجویان 
به عنوان مدیران آتی تمرینی برای رسیدن به وفاق ملی است؛ امیدوارم با 
تدابیر متخذه به گفت وگو در سطح ملی رسیده و از این طریق بتوانیم به 

وفاق ملی برسیم.
للـــه گانی عنوان کرد: از جهاددانشگاهی تشکر می کنم که این سنت را 
حفظ کرد. با توجه به آیات قرآن و تصریح مقام معظم رهبری ما باید به 

گفت وگو در دانشگاه همت بگذاریم.

دغدغه مسووالن استانی در حوزه دانشگاهی 
باید افزایش یابد

رییس جهاددانشگاهی واحد استان هرمزگان اعالم کرد: عدم استقبال 
مسووالن اجرایی و دانشگاهی اســتان هرمزگان در حین و آیین پایانی 
مرحله منطقه ای مســابقات ملی مناظره دانشــجویان ایران در استان 

هرمزگان جای گله و ناراحتی دارد.
سهیل دادخواه تصریح کرد: باید تالش کنیم تا به عنوان یک  نهاد فرهنگی، 
علمی و پژوهشی زمینه ای ایجاد کنیم که بتوان مناظره را به عنوان یک 

فرهنگ نهادینه کنیم.

وي با اشاره به این که در هرمزگان تالش کردیم تا الگویی بومی طراحی 
کنیم و از این که برای نخستین بار هرمزگان میزبان مسابقات منطقه ای 
مناظره دانشجویی اســت، به خود می بالیم، اضافه کرد: از لحاظ کمی و 
از لحاظ کیفی تیم ها نســبت به دوره های گذشته ارتقا یافته اند و به طور 
حتم از این به بعد کیفیت تیم ها و شرکت کنندگان در دستور کار است و 
امیدوارم روزی برسد که تحمل ما در مباحثات، مذاکرات و صحبت های 

روزمره باال برود.

راهی به غیر از گفت وگو و احترام به یکدیگر ما را 
به رشد و تعالی نمی رساند

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نيز در اين مراسم، با بیان 
این که مسابقات مناظره دانشــجویی روند خاصی دارد و خوب است که 
اثرات این مناظره ها بعد از مدتی وارد جامعه می شود، افزود: باید به این 
درجه برسیم که در شیوه بیان و فن گفت وگو با کمال اندیشه به یکدیگر 

احترام بگذاریم و چه بهتر که شروع این موضوع از دانشگاه باشد.
عبدالعظیم نجاتی زاده خاطرنشــان کرد: مســابقات دانشگاهی و بین 
دانشــگاهی می تواند مناظرات را پربار کند و پیشــنهادم این است که 
مناظرات به ابعاد علمی و پژوهشــی ورود کند و چه خوب است بتوانیم 

مباحث علمی و آموزشی را به حوزه ي علوم انسانی وارد کنیم.
وی با اشــاره به این که به مســووالن برگزاری این فرایند فرهنگی 
- دانشگاهی پیشــنهاد می کنیم به جای عنوان مســابقه از رقابت 
اســتفاده کنند، تصریح کرد: نباید این مســابقات مناظره تنها در 
محیط دانشگاه محبوس شود، بلکه باید فرهنگ مناظره در جامعه 

گسترش یابد.

به دنبــال برگزاری مســابقات مناظــره درون 
دانشگاهی هستیم

در ادامه معاون فرهنگی جهاددانشگاهی هرمزگان گفت: هدف از برگزاری 
مسابقات مناظره دانشجویان این است که تمرین مدارا را در خود تقویت 
و ایجاد کنیم و توانایی آن را در خود به وجود بیاوریم که با گفت وگو و بیان 

منطقی می توان مشکالت را حل کرد و برنامه ای برای آینده ترسیم کرد.
محمد دلپسند خاطرنشان کرد: رشــد و شکوفایی فرهنگی و گفت وگو، 
زمینه سازی برای شــکل گیری تفکر خالق و نقاد در میان دانشجویان و 
ایجاد انگیزه در جامعه در جهت گرایش به ارتقاي دانش و آگاهی از اهداف 

برگزاری این مناظرات است.
وی در پایان به هدف برگزاری مسابقات مناظرات توسط جهاددانشگاهی 
اشاره و بیان کرد: اين نهاد به  عنوان نهادی انقالبی و دانشگاهی در راستای 
فرمایش مقام معظم رهبری در برگزاری کرسی های آزاداندیشی اقدام 
به برگزاری مسابقات ملی مناظره در دانشگاه ها کرد که جهاددانشگاهی 
هرمزگان آمادگی دارد برای نخستین بار با همکاری دانشگاه های استان 

اقدام به برگزاری مسابقات مناظره درون دانشگاهی کند.
همچنین، ششمین دوره مســابقات مناظره منطقه ای دانشجویان ایران 
»نشان خواجه نصیرالدین طوسی منطقه ی شــمال کشور« به میزبانی 
جهاددانشگاهی واحد عالمه طباطبایی و معاونت فرهنگی دانشگاه عالمه 
طباطبایی با حضور 16 تیم از استان های خراسان شمالی، گیالن، مازندران، 
قم، قزوین، البرز و دانشــگاه های بزرگ تهران در دانشــکده مدیریت و 

حسابداری دانشگاه عالمه برگزار شد.
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تولیــد نظریــه و فکــر از بــرکات مناظــرات 
دانشجویی

دکتر بهمن سعیدیان راد با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در پاسخ به 
نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در سال 1381 
که »نباید از آزادی ترسید و از مناظره گریخت و نقد و انتقاد را به کاالی 
قاچاق و یا امری تشــریفاتی تبدیل کرد، چنان چه نباید به جای مناظره 
به جدال گرفتار آمد و به جای آزادی به دام هتاکی و مســوولیت گریزی 
لغزید«، به اهمیت مناظرات دانشجویی تاکید کرد و گفت: شفاف شدن 
مواضع و آزادی بیان، قدرت انتخاب دانشجویان و در نتیجه افزایش آگاهی 
و بیان مواضع و دیدگاه دانشــجویان، بدون ابهام، سانسور و پیچیدگی و 

همچنین تولید نظریه و فکر از برکات مناظرات دانشجویی است .
رییس جهاددانشــگاهی عالمه طباطبایی تصریح کــرد: در مرحله ی 
منطقه ای این مســابقات، کشــور به سه بخش تقسیم شــده است که 
جهاددانشــگاهی واحد عالمه طباطبايی و دانشگاه عالمه طباطبايی با 
همکاری و همراهی یکدیگر میزبان منطقه ی شــمال کشور این دوره از 

مسابقات بودند.
در اين مرحله از مســابقات علیرضا ثالثی »دبیر اجرایی منطقه شمال 
کشور« توضیحاتی پیرامون قوانین مناظره به تیم ها ارایه کرد و سپس 
کارگاهی تحت عنــوان » اصول مناظره و اخــالق در مناظره« با حضور 

استاد مهدی امینی )مدرس،پژوهشگر و نویسنده حوزه انقالب اسالمی 
و جریان شناسی سیاسی( جهت آشنایی بیشــتر تیم ها با اصول و فنون 

صحیح مناظره برگزار گردید.
استاد امینی در این کارگاه به بررسی و تبیین اصول و مبانی مناظره در 
اسالم به عنوان دین پایه در کشور پرداخته و تصریح کرد: مناظرات نباید 

تبدیل به نزاع شود و منطق در آن گم شود.
وی در ادامه به لزوم حفظ اصول و اخالق و استدالل مبتنی بر منطق در 
مناظرات با توجه به ماهیت اسالمی کشور ایران اشاره کرد و گفت: بحث ها 
نباید دور از تفکر، عقل و علم باشد و همانطور که خوشبختانه در مناظرات 
دانشجویی شاهد شور و شوق خاصی در میان دانشجویان هستیم  باید 
تالش کنیم مناظرات دانشجویی تبدیل به گفت و گو و گفتمان عقالنی 
گردد و در واقع مناظرات دانشجویی باید مناظرات اخالق مدار و تقوا محور 

باشد زیرا دانشجویان در آینده در تارو پود جامعه تاثیر گزار خواهند بود.
گفتني اســت، تيم هاي »اصفهان« از اصفهان، »قادمون« از کرمانشاه، 
»آرمان« از اردبيل، »پيشــتازان« از آذربايجان غربي، »جدال احسن« 
از قزوين،»دياکتيک« از گيالن، »راه ســوم« از مازندران، »راه سوم« از 
دانشگاه علم وصنعت،»جنبش« از دانشگاه صنعتي اميرکبير هرمزگان، 
»کاپا« از شيراز ، »فارابي« از دانشگاه باهنر کرمان و »هدف« از دانشگاه 

يزد به مرحله کشوري مسابقات مناظره راه يافتند. 

نشســت شــورای علمی 
همایــش ملــی »انقالب 
اسالمی در منظومه فکری 
امام خمینــی؛ از نظریه تا 
عمل« به همت مرکز فرهنگی 
دانشجویی امام، والیت فقیه 
و انقالب اسالمی و با حضور 
دکتر حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی و دکتر سید 
رضا صالحی امیری معاون 
شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، نشست شورای علمی همایش 
ملی »انقالب اسالمی در منظومه فکری امام خمینی؛ از نظریه تا عمل«، 
در دو بعد سیاست داخلی و خارجی و با نگاهی مساله محور، آسیب شناسانه 

و تجویزگرایانه، 23 آبان، در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.
در این نشســت دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و رییس 
همایش، دکتر ســیدرضا صالحی امیری معاون شهرداری تهران و دبیر 
علمی همایش انقالب اسالمی، دکتر عماد افروغ استاد دانشگاه، حجت  
االسالم  والمسلمین ســید طه مرقاتی خویی عضو هیات علمی دانشگاه 

تهران، سیدیحیی فوزی عضو 
هیات علمی پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی، 
سيدمحمد هاشــمی تروجنی 
رییــس مرکــز فرهنگــی و 
دانشجویی امام و انقالب اسالمی 
جهاددانشگاهی، امیر عظیمی 
دولت آبادی معاون پژوهشــی 
پژوهشــکده امام خمینی)ره( 
و دکتر محمــد محمودی کیا 
دبیر اجرایی این همایش حضور 

داشتند.
در ادامه دکتر محمودی کیا با بیان این که موضوع همایش در سه سطح 
بررسی شده است، اظهار کرد: از معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي، معاونت 
پژوهشی موسســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی)ره(، مرکز فرهنگی 
دانشگاهی امام خمینی)ره( و انقالب اســالمی )دانشگاه آزاد اسالمی(، 
سازمان اســناد و کتابخانه ملی جمهوری اســالمی ایران، پژوهشکده 
امام خمینی)ره( و انقالب اسالمی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، 
پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی و شــهرداری تهران برای 

رونمایی از پوستر همایش ملی 
»انقالب اسالمی در منظومه فکری امام خمینی )ره(؛از نظریه تا عمل« 

در نشست شورای علمی همايش صورت گرفت؛
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همکاری در این همایش دعوت شد.
وی افــزود: همچنیــن دو فصلنامــه ي 
»جستارهای سیاسی معاصر« و »اندیشه های 
سیاسی در اسالم« برای انتشار مقاالتی که 
امتیاز الزم را در این همایش کسب کنند، در 

نظر گرفته شده است.
دکتر محمودی کیا اظهار کرد: فرایند ثبت نام 
در همایش و ارسال مقاله از 23 آبان از طریق 
سایت http://fttp-sccir.ir/fa/ آغاز شده 
اســت و اختتامیه نیز نیمه ي خردادماه 97 

برگزار می شود.
در ادامه دکتر افروغ در رابطه با عنوان همايش 
با تاکید بر اینکه گفتمان انقالب اســالمی 
نباید با جمهوری اسالمی خلط شود، اظهار 
کرد: اتفاقاتی که در جمهوری اسالمی بوده، 

الزاما ربطی به انقالب اسالمی ندارد؛ انقالب اسالمی یک تراز و معیار است 
که با آن بتوان مسایل را آسیب شناسانه دید و بررسی کرد؛ این ها باید از 
یکدیگر جدا شوند و مثال گفته شود»جمهوری اسالمی در آیینه گفتمان 
انقالب اســالمی« و این گفتمان را نباید خالصه در امام ببینیم، چرا که 

عقبه فلسفی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه معیارهای نقد گفتمان انقالب اسالمی، جمهوری 
اسالمی را سرپا نگه داشته، گفت: وقتی می گوییم از نظریه تا عمل، عمل در 
واقع آن چیزی است که در جمهوری اسالمی اتفاق افتاده، اینکه امام چه 
اندیشه ای داشتند و در عمل چه اتفاقی افتاده، نباید خلط شوند. انقالب 

اسالمی با تکیه بر اندیشه امام قابل بسط است.
در ادامه این نشست نیز دکتر صالحی امیری با بیان این که مطلق انگاری 
خود نوعی جزمیت است، گفت: عدم بازشناسی انقالب اسالمی و قدسی 
کردن آن، نوعی جزمیت است. ما یک گفتمان و یک فراگفتمان داریم؛ 
منظومه فکری امام یک فراگفتمان است که گفتمان های بسیاری ذیل 
آن شکل گرفت و منظومه گفتمانی امام تبدیل به محصولی به نام انقالب 

اسالمی شد.
وی با بیان این که نظریه امام چارچوب دارد و عمل نیز باید با این نظریه 
همخوانی داشته باشد، گفت: آن فردی که در عرصه سیاست خارجی و 
عرصه ســازش با نظام جهانی گفتمانی مطرح می کند، رفرنس آن امام 
است. اندیشه ي پویا، ویژگی رویش گرایانه ي منظومه فکری امام است؛ 

اندیشه امام بن بست ندارد.
همچنین دکتر یحیی فوزی گفت: اگر بخواهیم روند انقالب اسالمی 
در عرصه ي عمل و بحث هایی همچون آزادی و عدالت را از نظریه تا 
عمل بررسی کنیم، به یک شــاخص نیاز داریم و آن گفتمان انقالب 

اسالمی است.
در ادامه حجت  االسالم  والمسلمین مرقاتی خویی با بیان این که پیامبر 
اکرم)ص(، 10 ســال در مکه تبلیغ کرد و پس از آن نظریه ها را به عرصه 
اجرا آوردند، افزود: انقالب اسالمی مبتنی بر نظریه های امام است و ایشان 

معتقد هستند دولت باید تشکیل شود تا به اجرا برسیم.
در پایان این جلسه که به منظور هم اندیشی اعضای شورای علمی همایش 
ملی »انقالب اسالمی در منظومه فکری امام خمینی؛ از نظریه تا عمل« 

برگزار شد، از پوستر این همایش نیز رونمایی شد.

فراخوان همایش ملی »انقالب 
اســالمی در منظومه فکری 
امام خمینی)ره(؛ از نظریه تا 

عمل«
ايــن همايــش در دو بعد سیاســت داخلی 
و سیاست خارجی به بررســی روند پژوهانه 
مولفه ها و اصول انقالب اسالمی در عرصه نظر و 
عمل می پردازد که فراخوان ارسال مقاله به اين 
همايش اعالم و عالقه مندان تا 30 بهمن براي 

ارسال مقاله زمان دارند.
محورهــای فراخــوان این همایــش در بعد 

سیاست داخلی عبارتند از:
انقالب اســالمی و عدالت )عدالت اقتصادی، 
عدالت اجتماعــی، عدالت قضایــی، عدالت 
فرهنگی، عدالت سیاسی و...(؛ از نظریه تا عمل، 
انقالب اســالمی و آزادی )آزادی اجتماعی، آزادی فردی، آزادی سیاسی 
و...(؛ از نظریه تا عمل،  انقالب اسالمی و حقوق ملت )حقوق شهروندی، 
حقوق اقلیت ها، حقوق زنان و...(؛ از نظریه تا عمل، انقالب اسالمی و سه 
گانه اســتقالل، جمهوریت و آزادی؛ از نظریه تا عمل، انقالب اسالمی و 
سیاست اخالقی؛ از نظریه تا عمل، انقالب اســالمی و تقویت معنویت و 
باورهای دینی؛ از نظریه تا عمل، انقالب اســالمی و آموزش و فرهنگ؛ از 
نظریه تا عمل، انقالب اسالمی و امنیت؛ از نظریه تا عمل، انقالب اسالمی 
و مشارکت؛ از نظریه تا عمل، انقالب اســالمی و وحدت ملی؛ از نظریه تا 
عمل، انقالب اسالمی و خودکفایی )خود اتکایی(؛ از نظریه تا عمل، انقالب 
اسالمی و پیشرفت و توســعه؛ از نظریه تا عمل و انقالب اسالمی و تمدن 

سازی؛ از نظریه تا عمل.
همچنین محورهای موضوعی در ذیل سیاست خارجی شامل موارد زیر می شود:

انقالب اسالمی و راهبرد منطقه گرایی اسالمی؛ از نظریه تا عمل، انقالب 
اسالمی و راهبرد عدم تعهد گرایی جهانی؛ از نظریه تا عمل، انقالب اسالمی 
و استکبارســتیزی؛ از نظریه تا عمل، انقالب اسالمی و صلح و هم زیستی 
مســالمت آمیز؛ از نظریه تا عمل، انقالب اســالمی و راهبــرد حمایت از 
مستضعفان؛ از نظریه تا عمل، انقالب اسالمی و راهبرد صدور انقالب؛ از 
نظریه تا عمل، انقالب اسالمی و تحوالت نظام بین الملل؛ از نظریه تا عمل، 
انقالب اسالمی و جهانی شدن یا جهانی ســازی؛ از نظریه تا عمل، انقالب 
اسالمی و دیپلماسی فرهنگی؛ از نظریه تا عمل، انقالب اسالمی و هویت 
بخشی و خودباوری مسلمانان؛ از نظریه تا عمل و سرچشمه های انقالب 

اسالمی در کشورهای مختلف؛ از نظریه تا عمل.
عالقه مندان می توانند برای ارسال مقاالت و کسب اطالعات بیشتر به پایگاه 
اینترنتی همایش به آدرس www.fttp-sccir.ir  مراجعه و یا با دبیرخانه 
همایش با شماره تلفن هاي 16-66970614-021 تماس حاصل نمایند.
گفتنی اســت، این همایش به همــت مرکز فرهنگی دانشــجویی امام، 
والیت فقیه و انقالب اسالمی و با مشــارکت و همکاری معاونت فرهنگي 
جهاددانشــگاهي، معاونت پژوهشــی موسسه تنظیم و نشــر آثار امام 
خمینی)ره(، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، پژوهشکده امام خمینی)ره( 
و انقالب اسالمی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.
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خبرگــزاری بین المللی قرآن 
)ایکنا( هم چون ســه ســال 
گذشــته، عنوان رسانه برتر 
بیست و ســومین نمایشگاه 

مطبوعات را از آن خود کرد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان 
قرآنی دانشــگاهیان کشــور، در 
مراسم اختتامیه بیست و سومین 
نمایشگاه مطبوعات که 12 آبان در 

مصالی امام خمینی)ره( تهران برگزار 
شد، رسانه های برتر بخش های مختلف معرفی شدند. بر این اساس ایکنا 
به صورت مشترک همراه با خبرگزاری تقریب، به عنوان رسانه برتر بخش 

دین و اندیشه نمایشگاه انتخاب شد و مورد تجلیل قرار گرفت.

ایکنا در سه دوره قبلی نیز به عنوان 
رسانه برتر نمایشــگاه مطبوعات 

معرفی شده بود.
گفتنــی اســت، فرهنگســتان 
زبــان و ادب فارســی نیــز در 
اختتامیه نمایشــگاه مطبوعات، 
برندگان نهایــی پنجمین جایزه 
درست نویسی را اعالم کرد که در 
بین خبرگزاری های تخصصی، دو 
خبرگزاری تقریب و بین المللی 
قرآن )ایکنا( به طور مشــترک رتبه 
دوم و در بین خبرگزاری های عمومی، دو خبرگزاری دانشــجویان 
ایران )ایسنا( و کار ایران )ایلنا( به صورت مشترک رتبه دوم را کسب 

کردند.

رییس جهاددانشگاهی واحد لرستان از 
مشخص شــدن محورهای نهمین دوره 

همایش بین المللی سیره علوی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، 
دکتر ســید علی نادر دهقانی الوار با اعالم خبر 
برگــزاری همایش بین المللی ســیره علوی 
گفت: با توجه به اســتقبال بسیار خوبی که از 
برگزاری این همایش در دوره های قبل صورت 
گرفت، امسال نیز تصمیم گرفتیم نهمین دوره 
برگزاری همایش بین المللی ســیره علوی را 

برگزار کنیم.
وی با بیان این که هفتمین دوره این همایش 
نیز به همت جهاددانشــگاهی استان برگزار 

شد، اظهار کرد: همایش امسال از دو جهت متمایز از هشت دوره گذشته 
خواهد بود. جهت دهی همایش به بعد بین المللی شدن و از سوی دیگر، 
تاکید و توجه ویژه به بحث اشتغال و تولید که مورد تاکید رهبر معظم 
انقالب اسالمی است، همایش امسال را از سال های قبل متمایز کرده 

است.
رييس جهاددانشگاهی استان درباره زمان برگزاری همایش نیز یادآور شد: 
این همایش قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود، ضمن این که 

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این همایش تا 15 
بهمن مي باشد.

دکتــر دهقاني الوار با اشــاره بــه محورهای 
این همایش نیز گفت: در بخــش فرهنگی - 
اجتماعی، فرهنگ کار و نفی کاهلی در سیره 
علوی)ع(، منزلت خدمت به مردم در فرهنگ 
علوی )ع(، مولفه های دنیــای ممدوح از نگاه 
امام علی)ع(، برنامه ریــزی و آینده نگری در 
سیره علوی)ع(، ویژگی های انسان مولد در تراز 
سیره علوی)ع(، شیوه های ترویج کارآفرینی 
در سیره علوی)ع( و... از اين محورها مي باشند.
دکتر دهقانی الوار بیان کرد: از محورهاي بخش 
اقتصادی، اولویت ســنجی نیازهای اقتصادی 
جامعه در ســیره علوی)ع(، مطالعه تطبیقی 
نیازهای اقتصادی در سیره علوی و علوم اقتصاد، اهمیت و جایگاه تولید در 

اقتصاد علوی و...، را مي توان نام برد.
رییس جهاددانشگاهی لرستان افزود: نقش حاکمیت در اشتغال زایی و 
استقالل اقتصادی از منظر امام علی)ع(، مبانی گفتمان علوی در بیانات 
مقام معظم رهبری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی سیاسی، رویکرد حاکمیت 
در توجه به اقشار آسیب پذیر در نهج البالغه و...، نيز از محورهاي بخش 

سياسي است.

ایکنا رسانه برتر بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات شد 

فراخوان نهمین دوره همایش بین المللی »سیره علوی« اعالم شد

برای چهارمین سال متوالی؛
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در آســتانه ســالروز رحلت 
پیامبر اکرم)ص( و شــهادت 
امام حســن مجتبــی)ع( و 
امــام رضــا)ع( برگزیدگان 
دومین جشــنواره سراسری 
»شــهود قدســی« توسط 
جهاددانشگاهی استان فارس 

معرفی و تجلیل شدند.
به گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی اســتان 
فارس، در مراســم اختتامیه 
دومیــن دوره جشــنواره 

سراسری قرآن و هنر که با عنوان »شهود قدســی«، 24 آبان  در سالن 
جهاددانشگاهی فارس برگزار شد، نفرات برگزیده این جشنواره معرفی 

و تجلیل شدند.
در این مراسم مهندس مسعود رســتگار رییس جهاددانشگاهی استان 
فارس ضمن ســخنانی، قرآن را جلوه ای بی بدیل از هنر دانست و بر لزوم 

گسترش هنر قرآنی در سراسر كشور تاكید كرد.
وی گفت: سبك زندگی اسالمی و قرآنی بسیار مطلوب است و باید تالش 

كنیم تا به این سمت حركت كنیم.
رییس جشنواره سراسری »شهود قدســی« با بیان این كه این جشنواره 
در سال جاری با محوریت زندگی برگزار شده است، گفت: از پاییز سال 
گذشته فراخوان این جشنواره اعالم شد كه تا 20 اردیبهشت ماه قریب 4 
هزار اثر را در چهار رشته هنری از دانشجویان دانشگاه های سراسر كشور 

دریافت كردیم.
وی با بیان این كــه داوری آثار طــی دو مرحله انجام شــد، اظهار كرد: 
نمایشــگاه هایی از آثار برگزیده  مرحله  اول در رشته های نقاشی، عكس، 
گرافیك و خوشنویسی، خردادماه امسال در شش گالری برپا شد كه مورد 

استقبال عالقه مندان، صاحب نظران و منتقدان قرار گرفت.
رستگار ادامه داد: در بازدیدی که معاون وقت قرآن و عترت وزارت ارشاد 
در سال گذشته از نمایشگاه های این جشنواره داشتند، اعالم كردند كه به 
استناد آن چه در این نمایشگاه ها مشاهده كردیم، شیراز می تواند به عنوان 

قطب قرآن و هنر كشور مطرح شود.
وی در ادامه ســخنان خود اظهار كرد: از كل آثار دریافت شده، 554 اثر 
مربوط به بخش نقاشی، 475 اثر مربوط به بخش خوشنویسی، یك هزار 
و 236 اثر مربوط به بخش عكس و یك هــزار و 328 اثر مربوط به بخش 

گرافیك بود.
رستگار با تصریح اینكه مطلوبیت كیفی آثار، كار داوران را دشوار كرده بود، 
گفت: داوران علی رغم تمام دشواری ها، 34 اثر در بخش نقاشی، 36 اثر در 
بخش خوشنویسی، 32 اثر در بخش عكاسی و 94 اثر در بخش گرافیك را 

برای حضور در بخش نمایشگاهی پذیرفتند.

در پایان این مراسم، اسامی 
برگزیــدگان جشــنواره به 
تفكیك رشته ها و گرایش ها 

به شرح زیر اعالم شد:

خوشنویسی:
نســتعلیق: »محمدامیــن 
بذرگر« از دانشگاه آزاد فسا 
- برتر، شكســته نستعلیق: 
از  »مجتبــی رحــم دار« 
دانشگاه هنر شــیراز -  برتر، 
نسخ: »هوشیار محمدی« از 
دانشگاه سنندج - برتر، ثلث: »غیاث فرد نايینی« از دانشگاه آزاد الر - برتر.

عكس:
»بهزاد سهرابی« از دانشگاه سنندج - اول، »میثم امانی« از دانشكده خبر 
شیراز - دوم، »امید آقایی« از دانشكده خبر شیراز -  سوم، »علی آبك« 
از دانشگاه سمنان - شایسته تقدیر، »مهدی اصفهانی« از دانشگاه شهید 
بهشتی تهران - شایسته تقدیر، »پیام صفری« از دانشگاه فرهنگ و هنر 
اراك - شایسته تقدیر، »محســن پیروی نژاد« از دانشكده خبر شیراز - 

شایسته تقدیر.

گرافیك:
پوستر: »نسیمه كوهپیما« از دانشگاه هرمزگان - برتر، »فاطمه قاسمی« 
از موسسه آموزش عالی هنر شیراز - شایسته تقدیر، لوگوتایپ: »اشكان 
پردل« از دانشگاه هنر شــیراز - برتر، تصویرسازی: »سمیه مظلومی« از 

دانشگاه شیراز - برتر. 

تصویرسازی:
»محبوبه سجادیان« از دانشكده خبر شیراز - شایسته تقدیر.

لوگوتایپ:
»آروین محصولی« از موسسه آموزش عالی هنر شیراز - شایسته تقدیر.

نقاشی:
»فاطمه ابراهیمی« از دانشگاه شیراز - اول، »پروین شجاعی« از دانشگاه 
یزد - دوم، »نصیبه انصاری« از دانشگاه آزاد گچساران - سوم، »یاسمن 
دهقانی« از دانشگاه هنر شیراز - سوم، »مهسا اكبرپرور« از دانشگاه شیراز - 
شایسته تقدیر، »هستی باغنده« از دانشگاه شیراز - شایسته تقدیر، »یمانه 
منتظر« از دانشگاه شیراز - شایسته تقدیر، »آرزو منیر« از دانشگاه هنر 

شیراز- شایسته تقدیر.

 تقدیر از 25 برگزیده در اختتامیه دومین جشنواره سراسری 
دانشجویی »شهود قدسی«
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چهارمین دوره ي طــرح ملی »گنبد گيتي« 
از سوي معاونت فرهنگي جهاددانشگاهی با 
همكاري مركز گردشگري علمي - فرهنگي 

دانشجويان ايران اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی - 
فرهنگی دانشــجویان ایران، مفهوم كوه، به صورت 
عام و مصاديق كوه هاي ايراني نظير دماوند، سبالن، 
تفتان، دنا و نظاير آن، به صورت خاص، در فرهنگ 
ایراني مظهر پایداری و استواری است و در اساطير 
ايراني و آثار ادبی فارســی در حكم بن مايه اي براي 
طرح انديشه هاي متعالي درخصوص ايران استفاده 

مي شود و نمادي ملی به شمار مي آيد.
مناطق كوهستاني به علت کیفیت ویژه ي فیزیکی و زیست  شناسی، بقایای 
زمین  شناســی، مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های طبیعی - تاریخی، 
پدیده ها و نمونه های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه های آن ها به عنوان 
ميراث طبيعي ارزشمند براي بازديد و گذران اوقات جامعه جوان و به ويژه 

دانشجويان واجد اهميت بسياري است.
کوهنوردی مورد توجه جوانان و سایر اقشار مختلف مردم برای استفاده از 
هوای پاک کوهستان است و موجب سالمتي روح و جسم و تاثيراتي چون 

بازشدن مویرگ های بدن، جلوگیری از بیماری های 
قند خون )دیابت(، از بین رفتــن چربی بدن، زیاد 
شدن میزان خون در عضالت و قوي تر شدن آن دارد.
با چنين جاذبــه اي که كوه و کوهنــوردي همواره 
در ميان دانشجويان داشته اســت و نمود آن را در 
شــکل گيري و فعاليت گروه هــاي کوهنوردي در 
دانشــگاه هاي مختلف مي  بينيم و به منظور ترويج 
کوهنوردي به شکل علمي و فرهنگي، چهارمین دوره 
طرح ملی » گنبد گيتي« از سوي معاونت فرهنگي 
جهاددانشگاهي با همكاري مركز گردشگري علمي 
- فرهنگي دانشــجويان ايران طراحي شــد و طي 
فراخواني واحدهاي متقاضي برنامه هاي خود را در 

اين راستا اعالم كرده اند.
انجام برنامه هاي کوهنوردی در اين طرح  به صورت راهپیمایی، کوهنوردی، 
کوهپیمایی و صعود به قلل مختلف صورت می گيرد و بنا براين است كه اين 
برنامه ها در قالب آماتور و نيمه حرفه اي برگزار شود تا بسياري از  دانشجويان 
با شرايط جسمي و حداقل تجهيزات مربوطه، بتوانند ضمن فراگيري اصول 

اوليه ي کوهنوردی در اين برنامه شركت كنند.
دانشجویان عالقه مند جهت شــرکت در اردوها می توانند به معاونت های 

فرهنگی جهاددانشگاهی استان خود مراجعه نمایند.

بیست و یکمین نشســت علمی - تخصصی با موضوع »نقش 
گردشگری در اشتغال و کارآفرینی دانشجویان«، از سومین مرحله 
سلسله نشست های چشم انداز صنعت گردشگری در ایران توسط 
مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران 22 آبان با 
همکاری سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 

در محل این مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشــگری علمی - فرهنگی دانشجویان 
ایران، در آغاز این نشست که با حضور دکتر محمدصادق بیجندی رییس 
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی، 
رحیم یعقوب زاده رییس مرکز گردشــگری علمی- فرهنگی دانشجویان 
ایران و میالد محقق پژوهشگر حوزه گردشــگری برگزار گردید، رییس 
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران توضیحاتی در خصوص 
سلسله نشست های چشم انداز صنعت گردشگری در کشور داد و گفت: این 
نشست ها با تالش مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجويان ايران و 
ساير دستگاه ها با تمرکز بر مسایل مربوط به گردشگری و ارایه راهبردهای 
مشخص در این خصوص از مهر سال 94 شروع شده و تاکنون 20 نشست از 

اين مجموعه نشست ها در دو مرحله برگزار شده است.
در ادامه، دکتر محمدصادق بیجندی رییس سازمان تجاری سازی فناوری و 
اشتغال دانش آموختگان اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی این سازمان تمرکز 

بر بخش اشتغال و کارآفرینی این قشر است.
دانشیار دانشگاه علم وفرهنگ در ادامه سخنان خود به طرح ملی »ایران، 
مرز پرگهر« اشاره کرد و گفت: این طرح که 13 دوره متوالی آن توسط مرکز 
گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران با هدف بازدید دانشجویان و 
نخبگان دانشگاهی از جاذبه های گردشگری و مراکز علمی و صنعتی برگزار 
شده است، طرحی قوی و هدفمند در سطح دانشگاه های کشور است که 

متاسفانه هیچ حمایتی از آن نمی شود.
در ادامه میالد محقق پژوهشــگر حوزه گردشگری و مشاور اسبق ريیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری کشور، با اشاره به 
سبقه ي تاریخی توجه به حوزه گردشگری، پیش و پس از انقالب و متولیان 
این حوزه در دوره های متعدد، اظهار کرد: گردشگری بدون جاذبه معنا ندارد، 
بخشی از گردشــگری نیز به میراث فرهنگی مربوط است که به هنرهای 
سنتی صنایع گذشــته و امروز بر می گردد؛ البته جاذبه یا طبیعی است یا 

تصنعی و میراث ها به 2 بخش ملموس و ناملموس تقسیم می شوند.
این پژوهشــگر همچنین با تاکید بر بحث اشــتغال دانشجویان در حوزه 
گردشــگری، گفت: اگر بخواهیم برای دانشــجویان در حوزه گردشگری 
شغل ایجاد کنیم، بایستی رونق کسب و کار در حوزه گردشگری را فراهم 
کنیم. ظرفیت های اشتغال دانشجویان در این حوزه شامل مواردی از جمله 
تاسیسات، تجهیزات اعم از تولید، سرویس و نگهداری تجهیزات گردشگری 
و خدمات است که در این بخش تا جایی که تصور می شود، شغل وجود دارد.

آغاز چهارمین دوره طرح ملی »گنبد گیتي”

نشست علمی - تخصصی 
»نقش گردشگری در اشتغال و کارآفرینی دانشجویان« برگزار شد
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بازدید مستعدین برتر تحت پوشش  بنیاد ملی نخبگان از جاذبه های گردشگری ایران اسالمی
به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران )ISTTA(، مستعدین برتر تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان به دنبال 
برگزاری یازدهمین همایش »نخبگان فردا« به همت اين بنیاد و مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران در قالب سیزدهمین دوره 

طرح ملی»ایران، مرز پرگهر« از جاذبه های گردشگری استان تهران بازدید کردند.
در این برنامه مستعدین پس از دیدار با مقام معظم رهبری از جاذبه های گردشــگری و اماکن تاریخی استان تهران از جمله برج میالد، گنبد 

مینا)پالنتاریوم(، پل طبیعت، کاخ موزه گلستان و موزه ملی ایران باستان بازدید کردند.

سیزدهمین دوره طرح ملی »ایران مرز پرگهر« در استان سمنان آغاز شد
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي استان سمنان، سرپرست معاونت فرهنگي اين واحد از آغاز سيزدهمين دوره طرح اردو هاي »ايران مرز 

پرگهر« توسط جهاددانشگاهي استان سمنان خبر داد.
سيد محمد علي شاهميري با اعالم اين خبر گفت: در قالب اردوهاي »ايران مرز پرگهر«، دانشجويان سمنان با آخرين توانمندي هاي صنعتگران 
و كارآفرينان و توليد كنندگان داخلي استان که پس از پیروزی شکوهمند انقالب  اسالمی راه اندازی و حداقل 70 درصد آن به دست متخصصان 

داخلی ساخته شده است، بازدید می کنند.
وي با اشاره به اين كه در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال قرار داريم، افزود: با عنايت به منويات مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي، 
توجه به توليد داخل و اشتغال، هدف از برگزاری اردوهای »ايران مرز پرگهر« نيز تقویت روحیه خودباوری و تحقق شعار »ما می توانیم« به منظور 

آشنایی با میراث فرهنگی و همچنین آگاهی از پروژه ها و توانمندی های علمی، آموزشی، صنعتی و زیربنایی استان است.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان سمنان ادامه داد: تاكنون 12 دوره اردوی »ايران مرز پرگهر« در قالب تورها و بازديدها از چندين 
واحد صنعتي و توليدي استان، مانند كارخانه فروسيليس ايران، عقاب افشان سمنان، كارخانه مالت خشك مهدي شهر، كارخانه كاشی سمنان، 
كارخانه توليدات درب و پنجره دوجداره، كارخانه توليد محصوالت بهداشتی آب ث و... توسط سازمان دانشجويان جهاددانشگاهی استان سمنان 

زير نظر معاونت فرهنگي اين نهاد، برگزار شده است.

از سوی مرکز گردشگری جهاددانشگاهی 
استان البرز صورت پذیرفت؛ 

بازدید دانشجویان از شهرک گلخانه ای 
هشتگرد و صنایع غذایی برتر آتی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان 
البرز، از سوی مرکز گردشگری علمی - فرهنگی معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهی اين استان، بازدید دانشجویان 
از شهرک گلخانه ای هشــتگرد و صنایع غذایی برتر آتی 

برگزار شد.
دانشجویان رشته جامعه شناسی کارآفرینی دانشگاه خوارزمی 
در دومین اردو از سیزدهمین دوره بازدیدهای علمی - فرهنگی 
»ایران مرز پرگهر«، از گلخانه کشت و پرورش توت فرنگی واقع 

در شهرک گلخانه ای هشتگرد بازدید کردند.
در ادامه دانشجویان از ســالن 2 هزار متر مربعی پرورش کشت 
توت فرنگی، از مجموعه صنایع غذایی برتر آتی واقع در شهرک 
صنعتی سپهر نظرآباد کرج بازدید کردند و از نزدیک با فرایند کار 

در گلخانه آشنا شدند.
در این بازدید مهندســان صنایع غذایــی این مجموعه ضمن 
همراهی دانشــجویان در بازدید از خط تولیــد ناگت به ارايه 

توضیحاتی در خصوص تولید این محصول پرداختند.

از سوی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
 واحد صنعتی امیرکبیر؛

همایش »خالقیت و نوآوری با رویکرد 
تولید و اشتغال جوان ایرانی« برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی صنعتی امیرکبیر، 
در راســتای ارتقای روحیه خالقیت، نــوآوری و کارآفرینی در 
دانشجویان همایش »خالقیت و نوآوری با رویکرد تولید و اشتغال 
جوان ایرانی« توسط سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی اين 

واحد برگزار شد.
مدیر فرهنگی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر گفت: محتوای 
این همایش، دانشــجویان را با  نحوه ي راه اندازی کسب وکار با 
بهره گیری از نگرش متفاوت و آشــنایی زدایانه به پدیده ها و به 
دنبال آن خلق ایده های کاربردی آشنا کرد و همچنین استفاده از 
ظرفیت کار گروهی را نکته ای مهم در تبدیل ایده های کاربردی 

آن ها به یک کسب وکار ارزان و مقرون به صرفه معرفی کرد.
گفتنی است، این همایش با سخنرانی دکتر مسعود تاجبخش مدیر 
برنامه ریزی و همکاری های علمی فدراسیون مخترعان )IFIA( و 
همکاری دوتن از برندگان جوایز بین المللی مسابقات مخترعان 
جوان، دوم آبان، در سالن آمفی تئاتر فجر دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

برگزار گردید.

اخبار کوتاه
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اخبار انتشار

از ابتدای سال جاری تاکنون؛
بازدید 40 هزار نفر از نمایشگاه دایمی 
کتاب جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهي واحد آذربايجان 
غربي، معاون فرهنگی اين واحد گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون، 40 هزار نفر از دانشگاهیان از نمایشگاه دايمی کتاب 

جهاددانشگاهی آذربایجان غربی بازدید کرده اند.
امین رســتم زاده اظهار کرد: نمایشــگاه دايمی کتاب 
آذربایجان غربی روزانه به طور میانگین شاهد بازدید 200 
نفر از دانشجویان، مدرسان و اساتید، پژوهشگران و سایر 

دانش پژوهشان جامعه می باشد.
وی افزود: نمایشگاه دايمی کتاب جهاددانشگاهی آذربایجان 
غربی، به عنوان بزرگترین نمایشگاه دايمی کتاب و  مرجع 
کتاب های دانشگاهی و علمی در استان شناخته شده است.

رستم زاده گفت: در این نمایشــگاه انواع منابع اصلی و 
جانبی رشــته های مختلف تحصیلی از جمله شــیمی، 
فیزیک، حقوق، ادبیات، ریاضی، عمران، علوم ورزشــی، 
علوم تربیتی، معماری و ســایر رشته های دانشگاهی در 

معرض دید بازدید کنندگان قرار دارد.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی ارتباط 
با ناشران معتبر دانشگاهی در سراسر کشور و به تبع آن 
عرضه کتب اصلی در رشــته های مختلف دانشگاهی را 
یکی از ویژگی های متمایز این نمایشگاه در مقایسه با سایر 
مراکز عرضه کتاب دانست و گفت: این عرصه می تواند، نیاز 
واقعی پژوهشگران و دانشجویان در راستای ترویج فرهنگ 

پژوهش و مطالعه را پاسخ دهد.

به ميزباني جهاددانشگاهي کردستان برگزار شد؛
نشست »نقش نخبگان و دانشگاهیان در تحقق 

اقتصاد مقاومتی« در سنندج
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، نشست »نقش نخبگان و 
دانشگاهیان در تحقق اقتصاد مقاومتی«   22 آبان به همت معاونت فرهنگی واحد 
و با حضور مسوول بسیج دانشجویی اين استان و جمعی از نخبگان و دانشجویان 
دانشگاه های کردستان، علوم پزشکی، فرهنگیان و مذاهب اسالمی در سالن 

جلسات این نهاد برگزار شد.
مجید آوج سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان با اشاره 
به فرمایشــات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی،  عنوان کرد: 
اقتصاد مقاومتی باید در جامعه تکرار شود تا به یک گفتمان عمومی تبدیل شود 
که در راستای تحقق این مهم، جهاددانشگاهی کردستان سلسله نشست ها و 

میزگردهای تخصصی با محوریت اقتصاد مقاومتی برگزار کرده است.
وي افزود: فرهنگ سازی نقش مهمی در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و نهادینه 

کردن این مهم دارد.
در ادامه محمدپناه مسوول بسیج دانشجویی استان کردستان نیز در این نشست 
اظهار کرد: یکی از پرکاربردترین واژگان و کلید واژه ای که مقام معظم رهبری از 
سال 1389 به کار برده و از آن تولید محتوا کرده اند، همین اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: مصرف کاالهای داخلی باید در جامعــه رواج پیدا کند و به یک 
مطالبه ي عمومی تبدیل شود که نهادینه کردن این امر نیازمند فرهنگ سازی 

است.
محمدپناه گفت: استفاده از تولیدات داخلی ایجاد اشتغال را به دنبال داشته که با 
اجرایی کردن این الگو در نهايت افزایش درآمد خانوار را به دنبال خواهد داشت و 

قدرت خرید مردم ارتقا پیدا می کند.
گفتنی است، در ادامه نشست دانشجویان به ایراد دیدگاه ها و بحث و تبادل نظر 

پرداختند.

انتشار کتاب »تکنولوژي فرآورده هاي غالت 
تکمیلي« در جهاددانشگاهی اردبیل

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان اردبیل، 
به همت انتشارات جهاددانشگاهی اســتان، کتاب » تكنولوژي 

فرآورده هاي غالت تكميلي« در 19 فصل منتشر شد.
کتاب مذکور به همت دکتر سارا موحد، عضو هیات علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد ورامین تالیف و غالتی نظیر گندم، جو، ذرت، 
برنج، یوالف، چــاودار و ارزن و فرآورده های حاصــل از آن ها به 

تفضیل توضیح داده شده است.
تبیین کاربرد انواع صمغ، امولسیفایرها، شیرین کننده، رنگ ها 
و مواد مصرفی خام در صنایع غذایــی و کلیات غالت صبحانه و 
نان، بیســکویت و کیک از دیگر بخش های کتــاب »تكنولوژي 
فرآورده هاي غالت تكميلي« می باشد که می تواند مورد استفاده 
دانشجويان رشته مهندسي صنايع غذايي، شيمي و علوم تغذيه 

قرار گیرد.

کتاب» درک کیفیت جهت ترسیم فرآیند کیفیت 
خدمات و محصوالت به منظور آگاهي مشتري«

منتشر شد 
به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي چهارمحــال و بختياري، 
رييس اين واحد از چاپ دومين کتاب در انتشــارات جهاددانشگاهي 

استان خبر داد.
وحيد خليلي، با اعالم اين خبر اظهار کرد: کتاب مذکور با عنوان »درک 
کيفيت جهت ترســيم فرآيند کيفيت خدمات و محصوالت به منظور 
آگاهي مشتري« توسط عليرضا آبرود عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور 
شهرکرد و احسان ساده عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي شهرکرد 

ترجمه شده است.
وي افزود: اين کتاب در 17 فصل و 345 صفحه ترجمه شده است.

خليلي تصريح کرد: اين کتاب به عنوان مرجعي مفيد براي مديران به 
منظور برنامه ريزي و تفکر استراتژيک محسوب مي شود.
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به همت انتشارات جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی؛
کتاب»درمان سیستمیک اختالالت جنسی« به چاپ رسید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شــهید بهشتی، کتاب »درمان سیستمیک اختالالت جنســی« تالیف دکتر سعادت و 
کوهپایی نژاد توسط انتشارات اين واحد به چاپ رسيد. 

کتاب »درمان سیستمیک اختالالت جنسی« مشتمل بر اطالعات و آگاهی هایی است که یک درمانگر جنسی باید بداند. این کتاب توسط دکتر 
سید حسن سعادت و محمد حسین کوهپایی نژاد ترجمه و جدیدترین پروتکل های درمانی در زمینه مشکالت جنسی در آن تدوین شده است.

این کتاب 376 صفحه ای در شمارگان 1000 نسخه به بازار نشر عرضه شده است.

انتشار کتاب »هند فرهنگی« 
به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب هند فرهنگی اثر دکتر محمدمهدی توسلی به همت اين سازمان به چاپ رسید.
هدف از انسان شناسی فرهنگی، شناخت سبک زندگی و تمام عادات و باورها و اندیشه های جامعه است.  با پذیرش این تعریف، هند فرهنگی از میان 

مقاالت و یادداشت ها و نیز استفاده از مشاهدات، گفت وگوها و تجربیات میدانی نویسنده به صورت کتاب حاضر پدید آمده است.
معرفی و نقشه نماد در فرهنگ و تمدن هند بخش آغازین این اثر را تشکیل می دهد. شناخت خاستگاه تمدن باشکوه دره ي ِسند و راه های ارتباطی 
شبه قاره با سرزمین های متمدن و بزرگ آن زمان، نقشه ي برهم کنش فرهنگی در آسیا را نشان می دهد. بررسی نظام طبقاتی اجتماعی کاست و 
بررسی آیین های گذر و مشابهت های ناگزیر آن الین  ها با فرهنگ ایرانی و فرهنگ شفاهی هند و آشنایی با میراث مکتوب و نیز شخصیت های تاریخی 
- سیاسی و ادبی هند به همراه اشاراتی به فرهنگ و تمدن چند سلسله تاثیرگذار در این سرزمین، شرح تاریخ مشروح فرهنگی شبه قاره و توجه به 
نمونه ای از هنر معماری دوره اسالمی و جشنواره های آیینی ُعرس بزرگان و اولیای کرام و نیز اشاره به باغ های بهشتی و زیبایی بی نظیر از آن ها در 
سراسر شبه قاره و سرانجام معرفی بسیار فشرده برخی از حماسه ها و اسطوره ها و جشنواره های ملی هند، دیگر موضوع های این اثر را شامل می شود.

این کتاب 287 صفحه ای در شمارگان500 نسخه و با قیمت 20 هزار تومان به بازار نشر ارایه شده است.

کتاب »شناخت فرهنگ اقوام ایران زمین« 
وارد بازار نشر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب 
»شــناخت فرهنگ اقوام ایران زمین« اثر حمید عامریان توســط 

سازمان انتشارت جهاددانشگاهی به چاپ رسید .
کتاب »شــناخت فرهنگ اقوام ایران زمین«، دومین دفتر از هفت 
دفتر اصول گردشگری است که دفتر نخست آن تحت عنوان فنون 

تورگردانی و مدیریت سفر پیش از این چاپ شد.
 این کتاب چگونگی شــکل گیری فرهنگ ها و تاثیرات فرهنگی از 
جهات گوناگون را مورد مداقه قرار داده و راه های اســتفاده از این 
موهبت الهی یعنی تنوع فرهنگی در ایران کــه همواره این تکثر، 
تنوع، وفاق و همدلی هر چه بیشتر ایرانیان را متاثر از رقابت فرهنگی 
و توفیقاتی که در فرایند شناخت و یادآوری هویت به وجود می آید، 

به خواننده عرضه می نماید.
گفتنی است، این کتاب دارای پنج فصل مي باشد که نويسنده در 
فصل اول به تعریف و جایگاه فرهنگ و در فصل دوم به معرفی اقوام 
و ایالت، در فصل سوم به جوامع عشایری در ایران، در فصل چهارم 
به مناطق  مختلف فرهنگی ایران و در فصل پنجم به معرفی جشن و 

قدمت آن در فرهنگ ایرانی پرداخته است .

در نیمه ي  نخست سال؛
14   عنوان کتاب در جهاددانشگاهی واحد 

اصفهان چاپ شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان،14  عنوان 
کتاب با موضوعات فنی و مهندسی، علوم پایه، بازاریابی، کشاورزی، 
روانشناسی، تاریخی و ورزشی در نیمه  ي نخست سال جاری به همت 

انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان به چاپ رسیده است.
اين 14 عنوان کتاب به صورت تالیفی و ترجمه در شش ماهه ي نخست 
سال جاری منتشر شده است. مولفان و مترجمان این کتاب ها از اعضای 
هیات علمی دانشــگاه های اصفهان، پیام نور، مالک اشــتر و... و یا از 

محققان و پژوهشگران هستند.
عناوین این کتاب ها عبارت است از: »مقدمه  ای بر خرابی های وابسته 
در قابلیت اطمینان«،«روش های پیشرفته آماری در اقلیم شناسی«، 
 Oral Reproduction«،»آموزش ماساژ رفلکسولوژی و شیاتسو«
of Stories «، »آشنایی با اصول و مبانی محتوای الکترونیکی«،»تاریخ 
جامع دولت های شــیعه«، »بازاریابی نوین«، »مبانی کشت سلول، 
بافت و انــدام گیاهی«، »تشــخیص و ارزیابی کــودکان با نیازهای 
ویژه«،»روش های تجربی در فیزیک هسته ای و ذرات«، »تحلیلی بر 
رفتار مصرف کننده )به همراه رویدادهای مشاهده شده(« و »برگ هایی 

از تاریخ اجتماعی اصفهان معاصر )پژوهش ها و متون(«.
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در نشستی که با حضور نمایندگان دانشــگاه های استان، رییس اتاق 
بازرگانی و کانون تفکر هوشمند به میزبانی دانشگاه علم و هنر یزد وابسته 
به جهاددانشگاهی برگزار شد، ایجاد سامانه مرکز دانش آموختگان به 

صورت پایلوت در این دانشگاه مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر وابسته به جهاد دانشگاهی، این سامانه 
ویژه دانشجویان متقاضی کار دانشــگاه علم و هنر در واقع با ثبت درخواست های 
اشتغال دانشجویان در رشته ي تحصیلی خودشــان، در این باره حلقه ی واسطی 

بین صنعت و دانشگاه برای تامین نیروی کار بازار خواهد بود.
نحوه عملکرد این ربات به گونه ای اســت که مدیر ســامانه اطالعات بایگانی را با 
نیاز شرکت های متقاضی نیروی کار مطابقت می دهد و نیروهای تایید شده برای 
مصاحبه به شرکت های مورد نظر اعزام می شوند و در نهایت نیروی دانشجو با تایید 

شرکت مذکور آغاز به کار می کنند .
دکتر آفرین اخوان معاون پژوهشی فناوری دانشگاه علم وهنر در این نشست در مورد 
راه اندازی ربات دانش آموختگان دانشگاه علم و هنر، گفت: راه اندازی این سامانه از 
این رو اهمیت دارد که بدون در برداشتن هیچ هزینه ای از طریق فضای مجازی تلگرام 

به سادگی و با سرعت باالیی در دسترس دانشجویان متقاضی قرار گیرد.
وی با اشــاره به این که در حال حاضر ســامانه مذکور تنها در اختیار دانشجویان 
دانشــگاه علم و هنر قرار می گیرد، افزود: این ربات تنها اطالعات دانشجویان علم 
و هنر را دریافت می کند و امیدواریم پس از موفقیت توســط دیگر دانشگاه ها نیز 

مورد استفاده قرار گيرد.
گفتني است، دکتر اخوان در رابطه با سامانه مذکور خاطرنشان کرد: این سامانه 
در اختیار مدیر ربات قــرار می گیرد و آنان بنا بر نیازهای محســوس، گروه های 

کارجویان، اساتید، کار فرمایان و غیره را در آن طراحی می کنند.

ایجاد سامانه مرکز دانش آموختگان به صورت پایلوت 
در دانشگاه علم و هنر وابسته به جهاددانشگاهی یزد

آموزشی

   58
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به همت موسسه آموزش 
هی  نشــگا ا د د جها
برنامــه  چهارمیــن 
ســوگواری »خط سرخ 
اجرای  با  شــیدایی« 
مراســم تعزیه خوانی و 
نقل بخشــی از حماسه 

عاشورا برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومی 
جهاددانشگاهی، چهارمین 

برنامه »خط سرخ شیدایی«، با حضور دکتر سیدسعید هاشمی معاون 
آموزشی جهاددانشــگاهی، دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهشی 
این نهاد، مهندس علیرضا زجاجی مدیرکل حوزه ریاست جهاد و جمعی 
از دانشجویان، دانشگاهیان و جهاد گران عرصه علم و دانش 17 آبان در 

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی برگزار شد.
در این برنامه سوگواری، ابتدا مراسم تعزیه خوانی که به حماسه حضرت 
قمر بنی هاشم)ع( در روز عاشــورا و بریده شدن دو دست مبارک ایشان 
می پرداخت، برگزار شد. این تعزیه توسط اداره هيات هاي مذهبی نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی -کاربردی به اجرا 

درآمد.
در ادامه یکی از مداحان اهل بیت)ع( به خواندن اشــعاری در خصوص 

حماسه عاشورا و مصايب اهل بیت)ع( پرداخت.

نیــز  برنامــه  پایــان  در 
حجت االســالم والمسلمین 
حمیدرضــا امیــن زاده، عضو 
هیــات علمی این موسســه 
به ســخنرانی پرداخــت و با 
بیان اینکه اگــر می خواهیم 
ســعادتمند باشــیم، جــز 
اینکه پیــرو والیت باشــیم، 
راهی نداریــم، اظهــار کرد: 
امیرالمومنین)ع( در تعبیری 
اشاره می فرمایند: اگر انسانی 
فضایل ما را بشناسد و از این فضایل استفاده کند و در راه ما قدم بردارد و 
با اخالص، آنچه ما می گوییم انجام دهد و از آنچه نهی می کنیم، دوری کند، 
یقین بداند در آخرت همراه ما است. ان شاءاهلل همه ي ما که دوست داشتیم 
در ایام مراسم پیاده روی اربعین کربالی معلی باشیم، با آنها همراه شویم.

وی ادامه داد: هر مجلسی که به نام آقا اباعبداهلل)ع( مزین و برپا شود، آنجا 
کربالســت و ما باید قدر این مجالس را بدانیم؛ اگر دانشجو هستیم، اگر 
استاد دانشگاه هستیم و یا هر کسی که در جایی خدمتی می کند، مقصود 
واقعی او، رضایت خدا باشد و هر قدمی که برمی دارد، درس دادن، درس 
خواندن، در راستای آنچه که حضرت اباعبداهلل)ع( خواسته است، باشد و 
برای رضایت خدا، این قدم ها را بهتر برداریم و کسانی که برای احیای اسالم 
قدم برمی دارند، موفق شوند و همه ي  ما بتوانیم اهداف خود را به خوبی 

بشناسیم و برای رسیدن به آنها حرکت کنیم.

چهارمین سوگواره ی »خط سرخ شیدایی« برگزار شد

توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی؛

قرارداد همکاری آموزشــی 
جهاددانشگاهی واحد همدان 
و کمیته امداد امام خمینی)ره( 
شهرســتان مالیر به امضای 

روسای مربوطه رسید.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی همدان، به منظور 
برگزاری دوره های آموزش عمومی 

و تخصصی کارآمــوزان و مددجویان کمیته امــداد امام خمینی)ره( 
شهرســتان مالیر، قراردادی بین جهاددانشگاهي  همدان و کمیته امداد 

امام خمینی)ره( اين شهرســتان تا 
پایان سال جاری منعقد گرديد.

تدریس دوره های آموزش عمومی 
و تخصصــی مددجویــان کمیتــه 
امداد امــام خمینی )ره( در رشــته 
های شــغلی دارای مجوز آموزشی 
جهت اشتغالزایی و ورود کارآموزان 
به بــازارکار از اهداف ایــن قرارداد 

می باشد.
ضمنا دوره های آموزش عمومی و تخصصی مذکور در جهاددانشگاهی 

شعبه مالیر برگزار می گردد.

انعقاد قرارداد آموزشی بین جهاددانشگاهی همدان و اداره کمیته 
امداد امام خمینی)ره( مالیر
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معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان  شرقی 
گفت: بیش از 850 عنوان دوره ی آموزشی در جهاددانشگاهی 

تعریف شده که 200 عنوان آن در اين سازمان ارايه می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی آذربايجان شــرقي، اکبر 
اسمعیلی به تشریح فعالیت های آموزشی اين سازمان پرداخت و اظهار 
کرد: آموزش های کوتاه مدت سازمان در هشــت مرکز آموزشی ارایه 
می شود که شامل دوره های عمومی و هم چنین دوره های تخصصی در 
گروه های فنی - مهندسی، علوم انسانی، هنر، کشاورزی و پزشکی است.

  وی با تاکيد بر این که سال گذشته برای 12 هزار و 500 نفر در سطح 
استان خدمات آموزشــی کوتاه مدت ارايه دادیم، گفت: امسال  شمار 
ثبت نام کنندگان افزایش یافته و در شش ماه نخست سال توانستیم به 
همان رقم دست یابیم و می کوشیم که تا پایان سال این تعداد فراگیر 

را افزایش دهیم.
اسمعیلی معاون آموزشي سازمان جهاددانشگاهي آذربايجان شرقي در 

خصوص خدمات آموزشی بلند مدت سازمان جهاددانشگاهی استان 
نیز خاطرنشــان کرد: مرکز علمی - کاربردی جهاددانشگاهی تبریز با 
18 کد رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی به ارايه خدمات آموزشی 
بلندمدت برای دانشجویان پرداخته و تالش ما بر این است، رشته هایی 
که در جامعه و به ویژه در استان و شهر خود به آن ها نیاز داریم، به شکل 
کاربردی و عملیاتی به دانشجویان ارايه دهیم تا پس از فارغ التحصیلی 

بتوانند به نیازهای جامعه پاسخ دهند.
 وی در خصــوص آموزش های ضمــن خدمت کارکنــان دولت در 
جهاددانشــگاهی نیز یادآور شــد: مجوز آموزش های ضمن خدمت 
جهاددانشگاهی پیش تر از سوی معاونت ریاست جمهوری صادر شده و 
اخیرا نیز توسط سازمان اداری و استخدامی کشور این مجوز تمدید شده 
است. مخاطب این آموزش ها، همه ي  سازمان ها و دستگاه های دولتی 
هستند و می توانیم آموزش هایی که ســازمان های دولتی در مورد آن 
اعالم نیاز می کنند، در قالب آموزش های ضمن خدمت کارکنان دولت 

در جهاددانشگاهی ارايه دهیم.

ارایه  200 عنوان دوره ی آموزشی توسط جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی

معــاون آموزشــی جهاد 
دانشگاهی اســتان البرز از 
آموزش سه هزار صنعتگر در 
شهرک های صنعتی البرز از 
ابتدای تیر تا پایان مهر سال 
جاری توسط این واحد خبر 
داد و گفت: این اقدام تا پایان 
سال 96 ادامه خواهد داشت.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی البرز، منیره 

ســهرابی گفت: معاونت آموزشي جهاددانشــگاهي استان البرز با 
همكاري شركت شهرك هاي صنعتي اســتان از اوايل تير تا پايان مهر 
1396، طي چهار قرارداد آموزشي، اقدام به برگزاري دوره هاي تخصصي 
صنايع در حوزه هاي مختلف از جمله توسعه مهارت هاي بازار، مديريت 
انرژي، ايمني و بهداشت، محيط زيست، دوره هاي مديريت و امور اداري 

و مالي و دیگر دوره هاي مورد نياز صنايع کرده است.
وی افزود: این آموزش ها یا در محيــط كارخانه و صنعتي که مورد نظر 
شهرك هاي صنعتی استان مي باشد و يا بر اساس شرايط و امكانات مورد 
نياز در سالن آمفي تئاتر مركز آموزش شــماره يك معاونت آموزشي 

جهاددانشگاهي اجرا شده است.
معاون آموزشي جهاددانشگاهي استان البرز با بیان این که در راستای 

ايــن قراردادهــاي آموزشــي، 
گروه صنايع با حضــور رایزنان 
کشــورهای مختلف اقــدام به 
برگزاري سلســله همايش هاي 
توسعه صادرات در اتاق بازرگاني 
نمود، خاطرنشــان کــرد: این 
همایش هــا نیــز با اســتقبال 
گســترده صنايــع و فعــاالن 

اقتصادي همراه شد.
ســهرابی با اشــاره بــه حضور 
جهاددانشــگاهی در اوليــن 
نمايشــگاه دســتاوردهاي صنايع كوچك و متوسط اســتان البرز 
گفت: غرفه جهاددانشــگاهی در این نمایشــگاه، پذيراي صنعتگران، 
بازديدكنندگان و همچنين حضور مجدد رايزنان كشورهاي مختلف و 

مديران ارشد استان بود.
وي افزود: جهاددانشــگاهی در این نمایشــگاه نســبت به برگزاري 
گردهمايي هاي آموزشي در رابطه با نحوه ی تجارت در زمينه صادرات و 

واردات به كشورهاي مختلف نيز اقدام نمود.
سهرابی در پایان از آموزش ســه هزار صنعتگر در شهرک های صنعتی 
البرز از تیر تا مهر امسال توسط جهاددانشگاهی البرز خبر داد و گفت: این 
اقدام تا پایان سال 96 ادامه خواهد داشت و اميد است با اين هم افزايي، 

گامي موثر در راستاي اهداف استان برداشته شود.

آموزش سه هزار صنعتگر البرزی توسط جهاددانشگاهی
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دانشــجوي مخترع مرکز علمي 
کاربردي جهاددانشگاهي شهرکرد 
موفق به ثبت شش اختراع کشوري 
و اخــذ تاييد چهــار اختراع در 

حوزه هاي مختلف شد.

عمومــي  بــط  روا گــزارش  بــه 
جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري، 
ابراهيــم صالحي متولد ســال 71 در 

شهرستان لردگان دانشجوي مرکز علمي کاربردي جهاددانشگاهي 
شهرکرد و از جوانان مخترع استان است که تاکنون شش اختراع را 

ثبت نموده و چهار اختراع را نيز به تاييد رسانده است.
وي با اشاره به ثبت اختراع ماژول اسلحه که زمان و مکان دقيق شليک را 
رصد مي کند، گفت: با توجه به بازپرسي هايي که پس از شليک از ماموران 
پليس مي شود اين ماژول با رصد دقيق زمان، مکان و فاصله شليک اين 

مشکل را رفع کرده است.
صالحي دســتگاه هوشــمند جلوگيري از ســرقت خودرو را از ديگر 
اختراعات خود برشــمرد و افزود: اين دســتگاه بر روي خودرو نصب 
مي شــود و صاحب خودرو مي تواند بدون محدوديت زمان و مکان از 

طريق تلفن همراه خود موقعيت مکاني 
خودرو را رديابي کند.

وي ادامه داد: هم اکنون تعدادي از اين 
دستگاه ها در شهرهاي مختلف کشور به 
فروش رسيده که با استقبال خوبي نيز 

مواجه شده است.
اين مخترع جوان کشــور از ســاخت 
دستگاهي جديد براي کنترل سوخت 
و آلودگي هوا خبــر داد و تصريح کرد: 
اين دستگاه نيز با نصب بر روي خودرو در توقف هاي باالي 25 ثانيه 
خودرو را در حالت خواب قرار مي دهد که با فشار دادن پدال بال فاصله 

خودرو روشن مي شود.
صالحي با بيان اين که از مشکالت کاله هاي کاسکت عدم ديد در دو طرف و 
گرمي محفظه داخلي است، عنوان کرد: کاله کاسکتي نيز طراحي کرده ايم 
که به دور گردن راکب موتورسيکلت بسته مي شود و در هنگام سانحه مانند 

کيسه هواي خودرو به دور سر راکب باز مي شود.
عضو انجمن مخترعان کشور دستکش مرتعش براي افراد نابينا را از ديگر 
اختراعات خود دانست و گفت: افراد نابينا با پوشيدن اين دستکش هنگام 

نزديک شدن به جسمي لرزش دستکش را احساس مي کنند.

ثبت شش اختراع توسط دانشجوي مخترع مرکز علمي کاربردي 
جهاددانشگاهي شهرکرد

احمد افروغي سرپرســت 
موسسه آموزش عالی علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی 
مرکز مشــهد از راه اندازی 
مرکز رشــد موسسه در 
آینده ای نزدیک خبر داد و 
خاطرنشان کرد: با راه اندازی 
این مرکز رشد از ایده های 
کارآفرینانــه در زمینــه 

گردشگری حمایت خواهیم کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، احمد 
افروغی 10 آبان در آیین افتتاحیه رویداد شتاب ایده پردازان گردشگری که 
در محل تاالر فردوسی مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد 
برگزار شد، افزود: ایران به لحاظ جاذبه های تاریخی و باستانی در رتبه 10 

و به لحاظ جاذبه های طبیعی در رتبه 5 جهانی قرار دارد.
وی اظهار کرد: برخالف همه ي کشورهاي دنيا در ايران گردشگري به ديد 
يک صنعت نگريسته نمي شــود، به طوری که کمتر از یک درصد درآمد 

گردشگری دنیا به ایران اختصاص 
دارد.

وی از راه انــدازی مرکــز رشــد 
موسسه در آینده ای نزدیک خبر 
داد و خاطرنشان کرد: با راه اندازی 
ایــن مرکــز رشــد از ایده های 
کارآفرینانه در زمینه گردشگری 

حمایت خواهیم کرد.
گفتنی اســت که رویداد شتاب 
ایده پردازان گردشگری از 10 تا 12 آبان با مجوز مرکز شتابدهی نوآوری، 
حمایت دانشــگاه جامع علمی کاربردی خراســان رضوی و همکاری 
همه جانبه ي موسســه آموزش  عالی علمی -  کاربردی جهاددانشگاهی 

مرکز مشهد برگزار شد.
این رویداد آموزشــی- تجربی به مدت 3 روز با هــدف ایجاد محصوالت 
خالقانه در حوزه گردشــگری الکترونیک و با موضوع ایجاد سامانه های 
توسعه گردشگری و محوریت افزایش ماندگاری گردشگران و زايران، فراهم 
کردن بستر مناسب جهت عرضه  و تقاضا، ایجاد فضای باز رقابتی و تسهیل 
در مشارکت بخش خصوصی در ارايه خدمات گردشگری برپا شده است. 

راه اندازی مرکز رشد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی مرکز مشهد 
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طی نشســتی مشترک بین 
رییس جهـــاددانشگاهی 
سیســتان و بلوچستان و 
مدیرکل آموزش و پرورش 
استان، تفاهم نامه همکاری  

آموزشی منعقد شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی سیســتان و 
بلوچســتان، رییس اين واحد، 

14 آبان در نشســتی مشــترک با مدیر کل آمــوزش و پرورش 
سیستان و بلوچستان به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی از دیرباز تاکنون به عنوان نهادی علمی و انقالبی در 

جامعه شناخته می شود.
دکتر منصور تاجری ادامه داد: این نهاد تالش و نگاه خود را به برنامه ها 
و اقدامات آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگی، دانش بنیان، اشــتغال، 

کارآفرینی و ... معطوف کرده است.
وی با بیان اینکه آموزش یکی از نیازهای ضروری و انکارناپذیر جامعه 
امروزی است، افزود: در همین راستا توجه ویژه ای به آموزش نوجوانان، 
جوانان، دانش آموزان، دانشــجویان و اقشــار مختلف جامعه توسط 

جهاددانشگاهی صورت گرفته است.
رييس جهاددانشگاهي سيستان و بلوچســتان با بیان اینکه تاکنون 

خدمــات آموزشــی متنــوع و 
مختلفــی در زمینــه زبان های 
بین المللــی بــه دانش آموزان، 
دانشجویان و اقشار مختلف استان 
توسط مرکز زبان های بین المللی 
جهاددانشــگاهی اســتان ارايه 
شده اســت، گفت: بر اساس این 
تفاهم نامه هــزاران نفر از دانش 
آموزان، فرهنگیان و خانواده های 
آنان در سطح اســتان در چرخه 
آموزش زبان های بین المللی جهاددانشــگاهی واحد اســتان قرار 

می گیرند.
در ادامه این مراسم علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان 
و بلوچستان گفت: تولید و توسعه علم با رویکرد جهادی شاخصه بارز 
و استراتژی منحصر به فرد جهاددانشــگاهی است و جهاددانشگاهی 
یک نهادی علمی، ارزشی، انقالبی و دانش محور است که تاکنون منشا 

خیرهاي فراوانی در جامعه بوده است.
وی دانش بنیان بودن و پژوهش و آموزش محور بودن را از صفات دیگر 
جهاددانشگاهی عنوان کرد و گفت: این نهاد ارزشی در زمینه فناوری، 
تحقیقات و کارآفرینی نیز از کارنامه درخشانی برخوردار است و همین 
صفات باعث شده به عنوان بازوی مهمی برای پیشرفت جامعه و کشور 

شناخته شود.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی سیستان و 
بلوچستان و آموزش و پرورش استان

در راستاي ترويج فرهنگ كارآفريني در بين جامعه دانشگاهي، 
حميدرضا نجفي و محسن عباسي فيجاني از دانشجويان مركز 
آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك، به ترتيب رتبه ي  

اول و سوم كارآفرينان برتر استان مركزي را كسب كردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی استان مرکزی، حميدرضا 
نجفي با ارایه طرح »پاركينگ مكانيزه طبقاتي« و محسن عباسي فيجاني 
از شركت »راشين پروتيين« با ارایه طرح »كارآفريني و ايجاد اشتغال«، 
به عنوان كارآفرينان نمونه اســتان مركزي از سوي معاونت پژوهش و 

فناوري دانشگاه جامع علمي كاربردي كشور معرفي شدند.
حميدرضا نجفي هم اكنون دانشجوي كارشناسي حرفه اي مديريت امور 
فرهنگي و محسن عباسي فيجاني دانشجوي رشته كارشناسي امور اداري 
است كه همزمان با هفته جهاني كارآفريني از كارآفرينان برتر استاني 

تجليل به عمل خواهد آمد.
در همین ارتباط مسعود شهرجردي سرپرســت مركز آموزش علمي 
كاربــردي جهاددانشــگاهي اراك اظهار كرد: ترويج و اشــاعه مفهوم 
كارآفريني که زمينه اي براي تربيت دانشجويان به ويژه فارغ التحصيالن 

مي باشد،  از اهميت بسياري برخوردار است.

انتخاب دو دانشجوي مرکز آموزش علمي کاربردي جهاددانشگاهي 
اراک به عنوان کارآفرین برتر استان مرکزي
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رضا معماريــان مدیر مرکز 
جهاددانشــگاهی ســاوه از 
موفقيت دانشــجویان مرکز 
آموزش عالی علمی کاربردی 
جهاددانشــگاهی ایــــن 
شهرستان در مسابقات ملی 

فضای مجازی خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی استان مرکزی، 

رضا معماریان با اعالم این خبر افزود: 
دانشجویان »اعظم فرهادی« و »شیوا عباسی« که فارغ التحصیل 

رشــته ي فناوری اطالعات و ارتباطات در مقطع کارشناسی از مرکز 
علمی کاربردی جهاددانشگاهی ساوه هستند، توانستند در مسابقات 

ملی فضای مجازی موفقيت کسب کنند.
وی بیان کرد: در مسابقات اولین کنگره ملی شهدای دانشجو و فضای 
مجازی دانشگاه های علمی-کاربردی کشور که به میزبانی واحد استان 
تبریز برگزار شــد، بالغ بر 150 اثر از سراسر کشور به جشنواره ارسال 
شــد که از این تعداد 22 اثر حايز رتبه ي برتر شناخته شدند و از بین 
سه دانشجوی برگزیده این مسابقات در استان مرکزی، دو دانشجو از 

جهاددانشگاهی ساوه بودند.
معماریان بیان کــرد: این کنگره بــا هدف اهمیت فضــای مجازی 

در زندگی روزمره برگزار شــد و 
انتخاب عنوان شــهدای دانشجو 
برای این کنگره به منظور تلفیق 
افکار، منــش و عقاید شــهدا با 

فضای مجازی است.
وی بیان کرد: از جمله موضوعات 
دیگر این کنگــره در حوزه وب 

ســایت، وبــالگ، پادکســت 
رادیویی، بازی کامپیوتری، ویديو 
و... بود و دانشــجویان این مرکز 
با ســاخت نرم افزار به وسيله برنامه 
Adobe flash که در درس انیمیشــن و گرافیک در دانشگاه 
فراگرفته بودند، توانستند با توانایی خود به گونه ای طراحی کنند که 

اين موفقيت را به دست آورند.
مدير مرکز جهاددانشگاهي ساوه با اشاره به دیده شدن بیشتر فضای 
مجازی نســبت به کتاب در جامعه گفت: نباید بــه فضای مجازی به 
صورت مجازی نگاه کرد، بلکه یک فضای واقعی است، چرا که به بخش 
مهمی از زندگی روزمره ي امروز مردم تبدیل شده است و برای خنثی 
کردن آسیب های اجتماعی اي  که از سوی معاندان در چنین فضایی 
طراحی و برنامه ریزی می شــود، با طراحی نــرم افزارهای فرهنگی، 
اجتماعی و تاریخی، می توانیم گام هایی در مســیر آگاهی بخشــی و 

ارتقای معلومات مردم برداریم.

موفقیت دانشجویان جهاددانشگاهی استان مرکزی
 در مسابقات ملی فضای مجازی

مدیر مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی 
زاهدان از بهره منــدی 8 هزار و 700 فراگیــر از آموزش های 
کوتاه مدت جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان طی شش ماه 

نخست امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیســتان و بلوچســتان، 
علی اســماعیلی 30 مهر با اعالم ایــن خبر افزود: مراکــز کوتاه مدت 

جهاددانشگاهی دوره  های مختلف تخصصی را بر اساس نیازسنجی جامعه 
و نیاز سازمان های مختلف طراحی و با استانداردهای روز برگزار می کنند.
وی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری بیش از 8 هزار و 700 فراگیر 

از آموزش های کوتاه مدت جهاددانشگاهی واحد استان بهره مند شدند.
مدیر مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشــگاهی زاهدان 
یادآور شد: این آموزش ها در قالب دوره های ترمیک، دوره ها و کارگاه های 

آموزشی، سمینارها و... بوده است.

بهره مندی بیش از هشت هزار فراگیر از آموزش های کوتاه مدت 
جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان



   64

پیام جهـاد  | شماره165
w w w . a c e c r . a c . i r

آموزشـــــی

نخستین کارگاه »روش هاي گردآوري زبان ها و گویش هاي ایراني« برگزار شد
به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، نخستين کارگاه »روش هاي گردآوري زبان ها و گويش هاي ايراني« با همکاري 
مرکز سپهر انديشه اين سازمان و انجمن علمي دانشجويي ايرانشناسي دانشگاه تهران، يکم آبان در دانشکده ادبيات اين دانشگاه برگزار 

گرديد.
در اين کارگاه، سالومه غالمي زبان شناس، ايران شناس و محقق دانشــگاه گوته فرانکفورت آلمان، ضمن بررسي و نقد پرسشنامه هاي 
موجود و پرداختن به سازوکار مستندسازي زبان ها و گويش هاي ايراني، راهکارهاي جديد علمي در اين زمينه ارايه کرد و از مراحل پاياني 
طرح پرسشــنامه علمي در حوزه گردآوري زبان ها و گويش هاي ايراني خبر داد که به زودي در اختيار دانشجويان و عالقه مندان گويش 

پژوه قرار خواهد گرفت.

کارگاه آموزشی فرصت های کارآفرینی در جهاددانشگاهی کردستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، کارگاه یک روزه شناســایی ایده و فرصت هاي  کارآفرینی توسط عضو هیات علمی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، 21 آبان در جهاددانشگاهی کردستان برگزار شد.
تعداد شــرکت کنندگان در این کارگاه یک روزه،50 نفر بوده و هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی بیشــتر شرکت کنندگان با نحوه 
استفاده از فرصت های پیش رو و شناسایی هرچه بهتر این فرصت ها و تبدیل آن ها به یک ایده نهایی که منجر به تولید محصول و نهایتا 

کارآفرینی است.

در جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی؛
اولین دوره تربیت مشاور و درمانگر سالمت جنسی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، اولین دوره » تربیت مشاور و درمانگر سالمت جنسی« با رویکرد 
سالمت جنسی و تربیت مشاور و درمانگر، با حضور جمعی از پزشــکان، روانشناسان و متخصصان زنان و بهداشت باروری، مهر و آبان در 

این حوزه برگزار شد.
در این دوره ی 48 ساعته که با تدریس دکتر ســید علی آذین عضو هیات علمی و رییس پژوهشکده ابن ســینا برگزار شد، مخاطبان با 
موضوعاتی همچون »تصحیح باورها، اطالعات و نگرش های نادرست یا نامناسب در جایگاه یک مشاور یا درمانگر«، »آشنایی با مفاهیم پایه 
در سالمت جنسی«، »آشنایی با جنبه های زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی سالمت جنسی و مراحل رشد و تکامل جنسی«، 
»شناخت آسیب شناسی سالمت جنسی«، »کسب مهارت در مصاحبه و اخذ شرح حال تشخیصی و ارایه مشاوره«، »تشخیص و آشنایی با 
مداخالت درمانی«، »مالحظات سالمت جنسی در نوجوانی، میانسالی و سالمندی«، »مالحظات سالمت جنسی در مبتالیان به سرطان 

و بیماری های مزمن« و »آشنایی با موضوع خشونت های وابسته به جنسیت« آشنا شدند.
در پایان این دوره نیز به شرکت کنندگانی که با موفقیت کارگاه های مذکور را به اتمام رساندند، گواهینامه پایان دوره اعطا شد.

اخبار کوتاه
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تشکیل دپارتمان روانشناسی در معاونت آموزشی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، با توجه به اهمیت و ضرورت سالمت روان برای تمامی گروه های 
سنی و با هدف ارتقای سطح سالمت جامعه، دپارتمان آموزشی - روانشناسی در معاونت آموزشي جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید 

بهشتی راه اندازی شد.
از مهمترین برنامه های این دپارتمان برگزاری دوره های آموزشی نوروتراپی، فرزند پروری و مهارت های زندگی، روانشناسی صنعتی و 

سازمانی، تربیت مشاور و درمانگر سالمت جنسی، مشاوره تحصیلی، ارتباط موثر، خالقیت درمانی و... می باشد.
گروه سالمت روان این واحد آماده برقراری ارتباط با موسسات معتبر روانشناسی در زمینه دوره های مشترک آموزشی می باشد.

با حضور بیش از 1300 نفر؛ 
آزمون ارزشیابی توانمندسازی آموزشیاران نهضت سواد آموزی در جهاددانشگاهی استان 

گلستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان گلستان، معاونت آموزشی اين واحد از برگزاری آزمون ارزشیابی توانمندسازی آموزشیاران 

نهضت سواد آموزی با حضور هزار و 364 نفر خبر داد.
معاون سواد آموزی آموزش  و پرورش گلستان در راستای برگزاری آزمون ارزشیابی توانمندسازی آموزشیاران نهضت سواد آموزی با معاون 

آموزشی جهاددانشگاهی استان دیدار کرد.
مهندس قلي پور معاون آموزشی جهاددانشگاهی گلستان در این دیدار با اشاره به تفاهم نامه ي منعقد شده بین جهاددانشگاهی و معاونت 
سواد آموزی وزرات آموزش و پرورش برای برگزاری آزمون ارزشیابی آموزشیاران سواد آموزی، اظهار کرد: در کل کشور تعداد 61 هزار و 
700 نفر آموزشیار در سامانه آموزش مجازی جهاددانشگاهی به آدرس www.imooc.ir ثبت نام نموده و به صورت غیر حضوری در 

دو سطح عمومی و تخصصی، دوره های توانمندسازی و ارتقای شغلی را فرا گرفتند.
وی هدف از این ارزشیابی را شناسایی آموزشیاران توانمند عنوان کرد و گفت: در استان گلستان مرحله اول این آزمون در مراکز آموزشی 
جهاددانشگاهی با محوریت غرب استان در گرگان و شرق استان در گنبد کاووس، از 25 شهریور آغاز و در حال حاضر به پایان رسیده است.

مهندس قلی پور ادامه داد: تمام کسانی که در این دوره ثبت نام کرده و موفق به احراز حد نصاب نمره قبولی آزمون پایانی شوند، توسط 
جهاددانشگاهی گواهینامه صالحیت حرفه ای معتبر با عنوان فنون و مهارت تدریس به مدت 126 ساعت دريافت مي کنند. 

در ادامه ستار بردی فجوری، معاون ســواد آموزی آموزش و پرورش استان با اشــاره به بازدید از روند برگزاری این آزمون در شهرهای 
گنبدکاووس و گرگان، از دست اندرکاران برگزاری این آزمون تشکر کرد و گفت: آموزشياران ما رضایت قابل قبولی از نحوه برگزاری این 

آزمون داشتند.

حضور سازمان جهاددانشگاهی تهران در یازدهمین نمایشگاه »رسانه هاي دیجیتال«

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشــگاهی تهران، معاونت آموزشي اين ســازمان در يازدهمين نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال 
حضور يافت.

يازدهمين نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال با هدف آشــنايي هر چه بيشتر فعاالن حوزه ي ديجيتال و شرکت هاي فعال با آخرين تحوالت 
صورت گرفته در حوزه ي رسانه هاي ديجيتال از 20 تا 26 آبان در مصلي امام خميني )ره( برگزار شد.

معاونت آموزشي جهاددانشگاهي تهران با هدف معرفي توانايي هاي مرتبط خود در حوزه آموزش هاي غير حضوري و آزمون هاي آنالين 
در سطوح گسترده در اين نمايشگاه حضور داشت.
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آموزشـــــی
جهاددانشگاهی موفق به 
اخذ مجوز براي راه اندازی 
پارک علوم و فناوری های 
نرم و صنایــع فرهنگی  از 

وزارت علوم شد.

به گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی، پس از دو 
سال پیگیری سازمان تجاری 
سازی فناوری و اشتغال دانش 

آموختگان و با همکاری دانشــگاه 
علم و فرهنگ، در نهایت شورای عالی گسترش فناوری وزارت علوم با راه اندازی 
این پارک توسط جهاددانشگاهی با گستره ملی و در محل دانشگاه علم و فرهنگ 

موافقت نمود.
کمک بــه اعتالی انســان، 
افزایــش کیفیــت زندگــی 
و آســان ســازی رابطه ی او 
با محیــط از نتایــج فعالیت 
هدفمند در حوزه صنایع نرم 

می باشد.
همچنیــن شــورای عالــی 
گســترش فنــاوری وزارت 
علوم در دومین دســتور کار 
جلسه، با پیشــنهاد واحد استان 
زنجان برای تاسیس »مرکز رشــد واحدهای فناور صنایع فرهنگی و خالق« 

موافقت کرد.
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آغاز رسمی فعالیت جهاددانشگاهی
 در عرصه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 

راه اندازی اتاق ایده و تجاری سازی آن در دانشگاه علم و هنر/ حمایت از 
دانشجویان صاحب ایده

مدیر کارآفرینی و اشتغال دانشگاه علم و هنر یزد با اشاره به راه اندازی 
اتاق ایده و تجاری سازی آن در این دانشگاه در آینده نزدیک، اظهار کرد: 

دانشگاه علم و هنر از دانشجویان صاحب ایده حمایت می کند.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علم و هنر، علی صدری در حاشیه همایش 
»طعم کارآفرینی« در این دانشــگاه گفت: مرکز کارآفرینی و اشتغال دانشگاه، 
فعالیت هایی را پیرامون سه محور مباحث ترویجی و انگیزشی، مهارت افزایی و 

حمایت از دانشجویان، در دستور کار دارد.
وی در مورد محور اول فعالیت های حوزه اشــتغال، اظهار کرد: تغییر نگرش و 
باور دانشجویان نسبت به کار و شــغل آینده، اهمیت بسیار زیادی دارد و صرفا 
مدرک تحصیلی جواز ورود به بازار کار نیســت و مهارت آموزی الزمه ورود به 

بازار کار است.
مدیر کارآفرینی و اشتغال دانشــگاه علم و هنر با اشاره به محور دوم 
فعالیت های حوزه اشتغال با عنوان مهارت افزایی گفت: دانشجویان 
پس از دانش آموختگی باید مهارتی متناسب با رشته تحصیلی داشته 

باشند، لذا در همین راستا برگزاری دوره های آموزشی مختلف مانند تعمیرات 
سخت افزارهای تلفن همراه، تعمیرات اسپیلت، نصب کناف و طراحی وب سایت 

و غیره برای آن ها در نظر گرفته شده است.
صدری از راه اندازی اتاق ایده و تجاری ســازی در دانشگاه علم و هنر خبر داد و 
گفت: دانشجویان صاحب ایده که ایده آن ها به مرکز کار آفرینی ارسال شده است، 
پس از داوری ایده ها می توانند در این مرکز مستقر و از حمایت های دانشگاه بهره 

مند شوند.
وی ادامه داد: این دانشجویان می توانند از حمایت های مشاوره ای نظیر مشاوره 
ی تاسیس شــرکت، مشــاوره حقوقی و بازاریابی بهره مند شــوند، البته از این 
دانشجویان در زمینه های آموزش و استفاده از امکانات نیز حمایت می شود، به 
طوری که می توانند از کارگاه ها و آزمایشگاه دانشگاه به صورت رایگان استفاده 

کنند. 
این مســوول در پایان از دانشــجویان صاحب ایده خواســت که ارتباط خود با 
دانشگاه را بیش از پیش افزایش دهند و از تســهیالت معنوی این دانشگاه نیز 

بهره مند شوند.
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رویداد استارت آپ 
بــه  )صفاتــک( 
همــت ســازمان 
جهاددانشــگاهی 
ن  یجــا با ر ذ آ
شــرقی، مرکــز 
کاربردی  علمــی 
جهاددانشــگاهی 
تبریز و ســازمان 
تجــاری ســازی 

فناوری و اشتغال دانش آموختگان)ستفا( جهاددانشگاهی22 
تا 24 آبان با حضور دکتر محمدصادق بیجندی ريیس سازمان 
تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، دکتر جعفر 
محسنی ريیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی در 
تبریز برگزار و در پایان رویداد نیز تیم های برتر تجلیل شدند.

به گــزارش روابط عمومــي جهاددانشــگاهي آذربايجان شــرقي، 
ريیس سازمان تجاری ســازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان 
جهاددانشگاهي در این مراسم، با بیان این که برگزاری این  استارت آپ 
برای اولین بار در تبریز، فرصتی جهت ترویج کارآفرینی در حوزه صنایع 
خالق و فرهنگی است، اظهار کرد: این  اســتارت آپ با همت سازمان 
جهاددانشــگاهی آذربایجان شرقی و ســازمان تجاری سازی فناوري 
و اشــتغال جهاددانشــگاهی هم زمان با پنجمین نمایشگاه نوآوری و 
فناوری ربع رشیدی برگزار شده است و می تواند نتایج مثبتی در این 

راستا داشته باشد. 
 وی افزود: برگزاری  استارت آپ صفاتک با هدف ترویج کارآفرینی در 
حوزه صنایع خالق و فرهنگی در فضای جدید، فرصتی برای دانشجویان 
فراهم می کند تا در عرض 54 ساعت، به صورت گروهی به ایده های خود 
بپردازند و دانشــجویان نباید بعد از اتمام استارت آپ، ارتباط خود را با 

تیم هاي خود قطع کنند.
ريیس سازمان تجاری ســازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان 
جهاددانشــگاهی با تاکید بر این که پیشرفت و رشــد در هر کاری با 
تنوع افکار و دیدگاه ها تحقــق می یابد، گفت: عامل اصلی موفقیت در   
استارت آپ ها، ارايه پیشنهادهای متنوع توسط افراد است و با توجه به 
اینِ که   اســتارت آپ ها دارای خاصیت خالقیت و نوآوری هستند، اگر 
ایده ها در   استارت آپ ها به مرحله ي رشد برســند، می تواند انقالب 

بزرگی در حوزه اشتغال و اقتصاد کشور به وجود آورد.
دکتر بيجندي افزود: معتقدم ایده هایی موفق و اجرایی می شــوند که 
دارای تیم های موفق و پیوسته به یکدیگر باشند، به طوری که تنها به 

مرحله ایده ختم نشوند.
وی با بیان این که تبریز فرصت هــا و ایده های زیادی بــرای ارايه در 
اســتارت آپ ها دارد، افزود: 800 خانه تاریخــی تبریز فرصت بزرگی 

بــرای ایجاد اشــتغال و 
درآمد هســتند و ما باید 
ایده هایمان را به ســمت 
فرهنــگ منطقــه خود 
ســوق داده و بــا بومی 
ســازی از آن هــا در این 

راستا بهره ببریم.
ريیس ســازمان تجاری 
 سازی فناوری و اشتغال 
دانــش آموختگان جهاد 
دانشگاهی، با بیان این که سازمان از تمامی ایده پردازان در حوزه صنایع 
خالق و فرهنگی حمایت می کند، بیان کرد: این سازمان جهت حمایت 
از ایده پردازان به مدت سه يا شش ماه، مکان، اینترنت، مشاوره حقوقی 

و مشاوره بازرگانی را به این افراد ارايه می دهد.
 وی از راه اندازی اولین شــعبه ی استانی شرکت نســل اندیشه سبز 
)دیرین دیرین( در تبریز خبر داد و گفت: اولین شعبه ي این شرکت در 
جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی راه اندازی می شود و افراد انیمیشن 

ساز می توانند در این زمینه فعالیت کنند.
در ادامه دکتر جعفر محســني اظهار کرد: هدف اصلــي اين رويداد 
آشنايي دانش آموزان و دانشجويان با نحوه ايده پردازي و تيم سازي 

است. 
وي افزود: در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد برخي از ايده هاي نو و 
خالق دانشجويان را در داخل کشور مناسب با ساختار فرهنگي جامعه 

پرورش دهيم. 
رييس جهاددانشــگاهي آذربايجان شــرقي با بيان اين که مسايل 
فرهنگي در جامعه مغفول مانده است، گفت: برگزاري استارت آپ  
ها مي تواند فرصت خوبي جهت پرداختن به مسايل فرهنگي جامعه 

شود. 
رباب نوروزی ريیس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز نیز در 
این مراسم، اظهار کرد: این استارت آپ در زمینه  گردشگری و صنایع 
دستی برگزار و ایده های نو در این زمینه توسط دانشجویان ارايه شده 

است.
42 دانشجو از دانشگاه تبریز و دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی 
تبریز با 23 ایده در این استارت آپ شــرکت کردند و طي اين رويداد، 
ایده ها توســط منتورها غربالگری شــده و هفت ایده به مرحله نهایی 

رسيدند. 
در پایان این مراسم تیم »ارک توریسم«، تیم »آشنا« فروش سفارش 
صنایع دستی و تیم »تمنا« نقشه خوانی فرش به ترتیب مقام اول، دوم 

و سوم را کسب کردند.
گفتنی است، رویداد استارت آپی صفاتک با هدف ترویج کارآفرینی و 
کار تیمی در حوزه صنایع خالق و فرهنگی از 22 تا 24 آبان در تبریز 

برگزار شد.

رویداد استارت آپ)صفاتک( در تبریز به کار خود پایان داد

با معرفی تیم های برتر؛
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دکتر بیجندی با اشاره به ســابقه جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان در برگزاری برنامه های اســتارت آپ ویکند تصریح 
کرد: فضــای فعالیت مشــترک با جامعه هدف مشــترک 
جهاددانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان و شهرک علمی و 
تحقیقاتی در تعریف رویداد های اســتارت آپ ویکند بسیار 
مهیاست و با برنامه ریزی و پیش بینی های الزم می توان اقدام 

به برگزاری برنامه های مشترک در این زمینه نمود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، دکتر 
محمدصادق بیجندی معاون رييس جهاددانشگاهی و رییس سازمان 
تجاری  سازی فناوری و اشــتغال دانش  آموختگان )ستفا( در دیدار با 
مهندس حمید مهدوی رییس پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان اظهار داشــت: در سال 77 جهاددانشگاهی 
بر مبنای یک مطالعــه آینده نگر و با در نظــر گرفتن مباحثی چون، 
اشتغال فارغ التحصیالن، سازمانی را با عنوان »همیاری اشتغال دانش 
آموختگان« که بیشترین فعالیت آن مطالعه و پژوهش پیرامون آینده 

شغلی فارغ التحصیالن بود، ایجاد نمود.
وی افزود: از سال 92 یک ماموریت جدید به این سازمان افزوده شد و آن 
بحث تجاری سازی پژوهش های جهاددانشگاهی بود که در راستای تحقق 
این مهم تاکنون، فعالیت های بسیار مفید و ثمربخشی انجام گرفته است.

دکتر بیجندی بیان نمود: در جهاددانشــگاهی 2 پارک علم و فناوری 
»البرز« و پارک »کرمانشــاه« و 22 مرکز رشد مشــغول به فعالیت 
هستند که نزدیک به 503 شــرکت در آن مشغول به کار می باشند و 

بالغ بر یکصد شرکت آن دانش بنیان می باشد.
رییس سازمان تجاری  ســازی فناوری و اشــتغال دانش  آموختگان 

)ســتفا( با بیان اینکه پارک سوم جهاددانشــگاهی با نام پارک ملی 
فناوری های نرم و هویت بخش در حال طی کردن مراحل ثبت مجوز 
و تجهیز است، عنوان کرد: مطابق با برنامه پنج ساله جهاددانشگاهی، 

پارک ها و مراکز رشد ما هم افزایی بیشتری خواهند داشت.
وی با اشاره به سابقه جهاددانشــگاهی صنعتی اصفهان در برگزاری 
برنامه های اســتارت آپ ویکند تصریح کرد: فضای فعالیت مشترک 
با جامعه هدف مشــترک جهاددانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان و 
شــهرک علمی و تحقیقاتی در تعریف رویداد های استارت آپ ویکند 
بسیار مهیاست و با برنامه ریزی و پیش بینی های الزم می توان اقدام به 

برگزاری برنامه های مشترک در این زمینه نمود.
در ادامه  رییس پارک علم و فناوری شــیخ بهایی شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان نیز ضمن تشــریح فضاهای کارگاهی، پارک ها، 
مراکز رشد و مجتمع های آموزشــگاهی و کارگاهی شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان بیان کرد: متقاضیانی که عالقه مند به شــروع 
فعالیت فناورانه هستند، یک سلســله مراحلی تحت عنوان مراحل 
رشد فناور براي آن ها پیش بینی شده که شامل دوره شش ماهه رشد 
مقدماتی، دوره سه ساله رشد و در نهایت دوره شروع کار در پارک که 

از نظر دوره زمانی نامحدود است، مي شود.
وی افزود: پارک های علم و فناوری از جمله ابتکارات شــهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان است و امروز به عنوان یک برند در سطح جهانی 

مطرح است.
 رییس پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان اظهار داشت: شــهرک علمی و تحقیقاتی آماده همکاری 
مشــترک با جهاددانشــگاهی اســت و از هرگونه ایــده، ابتکار و 

سرمایه گذاری در جهت همکاری مشترک استقبال می کند.

ريیس سازمان تجاری  سازی فناوری و اشتغال دانش  آموختگان:

 همکاری جهاددانشگاهی با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
گسترش می یابد
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در راســتای حمایت از کشاورزی به 
کمک فناوری های نوین توسط مرکز 
رشد رویش جهاددانشگاهی، استارت 

آپ ایران هاروست راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
به نقل از سیناپرس، استارت آپی در حوزه 

کشاورزی با همکاری مرکز رشد رویش جهاددانشگاهی راه اندازی شده که 
هدف اصلی آن حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان، قطع دست واسطه ها 

و کاهش قیمت های کاذب است.
ایران هاروست، نام یک  کســب و کار جدید اینترنتی است که مزارع برتر، 
محصوالت مرغوب و کشــاورزان نمونه ایرانی را که محصوالت با کیفیت 
تولید می کنند، معرفی کرده و امکان خرید مستقیم و بدون واسطه ی این 
محصوالت را برای همگان فراهم می کند. این اســتارت آپ هم چنین به 
مردم امکان می دهد تا با عضویت در مزارع مشارکتی، بتوانند محصوالت 

کشاورزی خوب و باکیفیت را تولید و مصرف کنند.
ایده ی محوری تاسیس کسب و کار ایران هاروست در ایجاد و راه اندازی این 
سامانه، توسعه کشاورزی مشارکتی  است. در حقیقت با مشارکت جامعه ی 
شهری در تولید محصوالت با کیفیت کشاورزی، حذف واسطه گری و ایجاد 

شفافیت و اعتماد از طریق افزایش تقارن 
اطالعاتی در بازار محصوالت کشــاورزی 
و روســتایی، می توان به رونق کشاورزی 
و همچنیــن کاهش قیمت هــای کاذب 

محصوالت کمک کرد.
عبدالوهاب صفوی بنیان گذار این استارت 
آپ با اشاره به ماهیت کلی این پروژه گفت: 
استارت آپ ایران هاروست در مرکز رشــد رویش جهاددانشگاهی تهران 
راه اندازی شده اســت که در حقیقت یک استارت آپ کشاورزی است که 
راهکاری اقتصادی، اجتماعی و فناورانه برای حل برخی معضالت کشور در 

آن ارايه شده است.
وي درخصوص انتخاب نام ایران هاروست اظهار کرد: این واژه در حقیقت 
یک واژه ایرانی است که از ریشــه ی واژه ی پارسی خریف به معنی فصل 
برداشت محصول یا همان فصل پاییز، فصل رسیدن میوه ها اقتباس شده 
است و در زبان انگلیسی نیز هاروست به معنای  محصول و درو کردن آن 
است. نام کسب و کار  ایران هاروست،  عالوه بر این که دارای ریشه ای ایرانی 
است، بهترین برد و نفوذ بین المللی در میان نام های این حوزه را نیز دارد، به 
نحوی که می تواند تاثیر بسیار مثبتی بر فعالیت های بازاریابی کشاورزان و 
تولیدکنندگان ایرانی عضو سامانه، خصوصا در بازارهای جهانی داشته باشد.

روساي سازمان جهاددانشگاهي 
و پارك علم و فناوري خوزســتان، 
چهارم آبان با يكديگر ديدار و در 
خصوص گسترش همكاري هاي دو 

مجموعه گفت وگو كردند.
به گــزارش روابــط عمومي ســازمان 
جهاددانشگاهی خوزستان، سيدعليرضا 
علوي رييس اين ســازمان با اشــاره به 

سابقه همكاري هاي جهاددانشــگاهي و پارك علم و فناوري، گفت: يكي 
از نشانه هاي توســعه نيافتگي اين اســت كه مجموعه هاي دانشگاهي و 
سازمان هاي مسوول ايجاد اشــتغال، به جاي اينكه به فكر بهبود شرايط 
باشند، به دنبال اين هدف هستند كه نام و نشان سازماني بر روي يك كار 
ثبت شود؛ در كشور، پول به ميزان كافي وجود دارد و شبكه هاي ارتباطي 
نيز به خوبي در دسترس هستند و در چنين شرايطي بايد فرهنگ كسب 

و كار ايجاد شود.
وي با اشاره به اخذ مجوز فعاليت مركز رشد فناوري هاي نوين سالمت براي 
فعاليت در استان خوزستان، تصريح كرد: اساسنامه اين مركز به تصويب 
هيات امناي جهاددانشگاهی رسيده و مجوزهاي الزم نيز از وزارت بهداشت 
اخذ شده است و اين مركز در ماه جاري فعاليت خود در استان خوزستان را 
آغاز مي كند. در خصوص فعاليت اين مركز، قطعا رابطه اي منطقي و كارآمد 

ميان جهاددانشگاهي و پارك علم و  فناوري 
ايجاد خواهد شد، زيرا پارك علم و فناوري 
نيز در زمينه مراكز رشــد، حامل تجربه 
ارزشمندي اســت و به طور قطع از اين 
تجربه براي توســعه فعاليت مركز رشد 
فناوري هاي نوين ســالمت نيز استفاده 

خواهد شد.
رييس جهاددانشگاهی خوزستان با اشاره 
به فعاليت هاي رسانه اي جهاددانشگاهی، تاكيد كرد: خبرگزاري ايسنا نيز 
آمادگي دارد در زمينه ترويج فرهنگ كسب وكار در استان وارد عمل شود.

دكتر بابك مختــاري، رييس پارك علم و فناوري خوزســتان نيز در اين 
ديدار اظهار کرد: با اشــاره به ايجاد مركز رشد فناوري هاي نوين سالمت 
در جهاددانشگاهي خوزســتان، تاكيد كرد: در حوزه پزشكي و سالمت، 
فعاليت هاي بسياري مي توان انجام داد و خال در اين زمينه بسيار زياد است 
و پارك علم و فناوري نيز از ايجاد مركز رشــد فناوري هاي نوين سالمت 
در جهاددانشگاهي حمايت مي كند و در اين خصوص مشاركت خواهيم 

داشت.
وي گفت: پارك علم و فناوري در زمينه حمايت از مركز رشد فناوري هاي 
نوين سالمت، ايجاد كانون هاي شكوفايي و خالقيت و برپايي کارآفريني با 

موضوعات مختلف آماده همكاري با جهاددانشگاهي است.

توسط مرکز رشد رويش جهاددانشگاهی؛

طی نشستی مشترک مطرح شد؛ 

 استارت آپ ایران هاروست راه اندازی شد

افزایش همکاری های مشترک جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوري خوزستان
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دکتر نجفی اســتاندار البرز در 
نشست مشترک ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی استان و کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید استان 
که با حضور دکتر رحمانی قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
امور تولید و معاون طرح و برنامه 
این ســازمان برگزار شد، اظهار 
داشت: پارک علم و فناوری البرز 

)وابسته به جهاددانشگاهی(، فرصت ویژه ای برای رونق اشتغال و 
تجاری سازی طرح های دانش بنیان در استان است.

به گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فنــاوری البرز وابســته به 
جهاددانشگاهی، دکتر محمدعلی نجفی استاندار البرز، 14 آبان در نشست 
مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید استان، که با حضور دکتر رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در امور تولیــد و معاون طرح و برنامه این ســازمان، نمایندگان 
استان در مجلس شورای اســالمی، اعضاي کارگروه های فوق و جمعی از 

مسووالن استانی در سالن شهدای دولت 
برگزار شد، گفت: اندیشه بلند رهبر معظم 
انقالب اسالمی، دولت و نگاه مجلس شورای 
اســالمی در بحث اقتصاد مقاومتی ویژه 
است؛ این اندیشه ها را باید درکشور اجرایی 

کرد و به تولید و اشتغال رسید.
وی با بیان این که ســقف ظرفیت ایجاد 
شغل در استان 33 هزار فرصت شغلی بوده 
است، افزود: به این رقم بسنده نکرده ایم و با 
مدیران هم عهد شده ايم که 45 هزار فرصت شغلی در این استان ایجاد کنند.
دکتر نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پارک علم و 
فناوری البرز فرصت ویژه ای برای رونق اشتغال و تجاری سازی طرح های 
دانش بنیان است، به یکی از عمده دغدغه های شرکت های دانش بنیان و 
تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: متاسفانه مشابه کاالهایی که در داخل 

تولید می شود، وارد هم می شود و این به اقتصاد تولید ضربه وارد می کند.
رییس کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدی استان، با اشاره به اینکه 
اغلب کاالهای وارداتی به صورت قاچاق در بازار عرضه می شود، گفت: توقع 

داریم که با ورود کاالهای مشابه تولید داخلی به جد برخورد شود.

مرکز خالقیت و کارآفرینی سالمت 
جهاددانشــگاهی علوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی با هدف ترویج 
فرهنگ کارآفرینی، جذب و حمایت 
از شرکت ها و ســازمان ها، برگزاری 
دوره های عمومی و تخصصی حوزه 
کسب و کار، ارایه خدمات مشاوره در 
زمینه کسب و کار، طراحي و تدوین 

برنامه  های مهارت آموزی و توانمندسازی راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، امروزه 
ساختار اقتصادی دنيا با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. توسعه پایدار 
امروز بر پایه نوآوری و خالقيت و استفاده از دانش استوار است. ترویج و توسعه 
کارآفرینی در کشور ضمن فراهم آوردن زمينه رشد و توسعه پایدار، مسايل و 
مشكالت جاری از جمله فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بيكاری دانش 

آموختگان دانشگاهی و معضل انبوه سایر بيكاران را مرتفع خواهد کرد.
مرکز خالقیت و کارآفرینی سالمت جهاد با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینانه، 

جذب و حمایت از شرکت  ها و سازمان ها، 
برگــزاری دوره های عمومــی و تخصصی 
حوزه کســب و کار، ارایه خدمات مشاوره 
در زمینه کســب و کار، طراحــي و تدوین 
برنامه  های مهارت آموزی و توانمندسازی 
توسط جهاددانشگاهي علوم پزشکي شهيد 
بهشتي راه اندازی و خدماتی همچون تهیه 
سامانه جامع شناسایی استعدادها و نیازهای 
دانشگاه، برگزاری مدارس فصلی با فعالیت های آموزشی، کارآفرینی، ورزشی 
و پژوهشی، برگزاری مسابقه ماهانه ایده ماه جهت ترغیب دانشجویان به 
تدوین ایده برای مسايل واقعی دانشگاه و یا شرکت های فعال حوزه سالمت، 
برگزاری کارگاه های آموزشی جهت تقویت تفکر کارآفرینانه، برگزاری دوره 
های آموزشی health MBA، بازاریابی سالمت و...، فراهم آوردن فضا برای 
شتاب دادن به ایده های دانشجویان، آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره 
کارآفرینی، ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدها و در نهایت 
ارتباط بیشتر با کارشناسان این مرکز درخصوص کارآفرینی در موضوعات 

مختلف را ارایه می دهد.

استاندار البرز:

پارک علم و فناوری استان فرصت ویژه ای برای رونق اشتغال و 
تجاری سازی طرح های دانش بنیان است

مرکز خالقیت و کارآفرینی سالمت جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید 
بهشتی راه اندازي شد
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توسط سازمان تجاری سازی 
فنــاوری و اشــتغال دانش 
آموختگان جهاددانشگاهی، 
چهل و ششــمین نشست از 
علمی  نشست های  سلسله 
و تخصصی این ســازمان در 
حوزه تجاری سازی فناوری 
و اشــتغال دانش آموختگان 
جهاددانشگاهي هشتم آبان 

ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان جهاددانشگاهی، در راستای سلســله نشست های علمی و 
تخصصی خود با توجه به این که یکی از موارد اولویت دار در برنامه اشتغال 
فراگیر »خدمات کسب وکار در رسته های مختلف کشاورزی« می باشد، 
چهل و ششمین نشست با موضوع » امکان سنجی اشتغال در خدمات فنی 
و مهندسی کشاورزی« هشتم آبان با حضور مهندس اسداهلل ابراهیمی 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی 
کشــاورزی و منابع طبیعی ایران، دکتر ســید حبیب اهلل موسوی عضو 
هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر محمدصادق بیجندی رییس 
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان )ستفا(، مهندس 
سیروس دشتی معاون توانمندســازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی 

ستفا، جمعی از کارشناسان ، صاحب نظران و اصحاب رسانه برگزار شد.

ترویج گفتمان سازی در حوزه اشتغال فراگیر
در ابتدای این نشســت، سیروس دشــتی با اشــاره به بحث اشتغال 
دانشجویان اشاره کرد و گفت: اشتغال همواره به عنوان چالشی در کشور 
مطرح بوده است. در این حوزه، شاهد اهتمام ویژه ای از سوی دولت آقای 
روحانی هستیم و برنامه های مختلفی تهیه شده است؛ از جمله برنامه 

اشتغال فراگیر که به تفکیک حوزه های مختلف دنبال می شود.
معاون توانمندسازي و تحقيقات اشتغال و کارآفريني سازمان تجاري 
سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان افزود: به عنوان یک سازمان 
توسعه ای و نهاد واسط در حوزه اشتغال دانش آموختگان، یکی از بحث 
هایی که در این چارچوب به دنبال اجرای آن هســتیم، بحث گفتمان 
ســازی در حوزه اشتغال فراگیر است. دســتگاه های اجرایی در بحث 
ایجاد اشتغال، برنامه های خود را دنبال می کنند، اما در بحث ترویج و 
شناسایی مشکالت این حوزه، به تدوین )برنامه های( علمی نیاز داریم.

دشتی خاطرنشان کرد: ستفا تاکنون نشست های مختلفی را در حوزه 
اشتغال برگزار کرده است و امروز، شــاهد برگزاری چهل و ششمین 
نشســت تخصصی هســتیم. نتایج و جمع بندی این نشست ها برای 

سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور ارسال می شود.
وی تاکید کرد: به نظر می رسد خدمات فنی و مهندسی در بخش کشاورزی 

عالوه بر ظرفیت هایی که برای ایجاد 
اشتغال دارد، از ظرفیت های خوبی 
بــرای توســعه فنــاوری در بخش 

کشاوری سنتی برخوردار است.

زمینــه برای اشــتغال 
بیشتر فارغ التحصیالن 

کشاورزی
در ادامــه، دکتر ســید حبیب اهلل 
موسوی عضو هیات علمی دانشگاه 
تربیت مدرس و دبیر علمی این نشست، ضمن اشاره به اهمیت بحث 
اشتغال فارغ التحصیالن کشــاورزی گفت: اشتغال یکی از مهمترین 
شاخص های اقتصاد است که ارتباط تنگاتنگی با آسایش، رفاه و امنیت 

اجتماعی دارد.
موســوی افزود: موضوع نگران کننده در این بین، تغییر ورژن )مدل( 
بیکاران در 10 تا 15 سال اخیر است. ســطح فارغ التحصیالن بیکار 
بسیار زیاد شده و تا 20 درصد کل بیکاران را تشکیل می دهد. در بین 
فارغ التحصیالن بیکار، تعداد بیکاراني که فارغ التحصیل رشــته های 

کشاورزی هستند، چندان باال نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: اگر کشاورزی 
را یک فرایند ببینیم - تجاری سازی، برندسازی، بازاریابی - و از ظرفیت 
های این بخش به درســتی اســتفاده کنیم، زمینه برای اشتغال فارغ 

التحصیالن کشاورزی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

توجه به توسعه خدمات مهندسی کشاورزی
همچنین مهندس اسداهلل ابراهیمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه 
کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران نیز 
به معضل بیکاری اشاره کرد و افزود: بیکاری در کشور به بحران تبدیل 
شده و آمارها بیانگر این موضوع هستند. در حوزه کشاورزی، 26 درصد 
فارغ التحصیالن این رشته جویای کار هســتند. ورودی دانشجویان 
کشاورزی، ساالنه 50 هزار نفر اســت، بدون اینکه برنامه روشنی برای 

بعد از فارغ التحصیلی آنها داشته باشیم.
وی افزود: ایجاد اشتغال کاذب و پنهان، عدم ایجاد مشاغل مفید، رواج 
داللی و واسطه گری، از جمله ویژگی های بخش خدمات در ایران است؛ 
اما برای توســعه خدمات، نیازمند تدوین و تنظیــم قوانین و مقررات 

شفاف، ابزارهای مالی و پولی، آموزش مهارت های مورد نیاز هستیم.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی ایران گفت: معتقدم یکی از زمینه های توسعه 
کشاورزی دانش بنیان، توجه به توسعه خدمات مهندسی کشاورزی 
اســت. باتوجه به اســتفاده بیش از ظرفیت از منابع طبیعی کشور و 
ناکارآیی روش های تولید، نیازمند تغییر روش ها با استفاده از دانش و 

فناوری روز هستیم.

چهل و ششمین نشست حوزه تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان برگزار شد
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رحیم خاکی سرپرست مرکز 
رشد واحدهاي فناور هنرهاي 
قرآني گفت: ما تالش می کنیم 
که سال آینده هشت مجموعه 
را در مرکز رشد مستقر کنیم 
و در ســال 98 هشت گروه به 
16 گروه افزایش یابند که البته 
انتخاب مان در تیم ها و گروه ها 

سخت گیرانه خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی ســازمان قرآنی دانشــگاهیان کشور وابسته به 
جهاددانشــگاهی، اولین میزگرد تخصصی با موضــوع چگونگی ایجاد و 
توسعه اکوسیستم کارآفرینی اسالمی - قرآنی، 30 مهر، با حضور عبدالرضا 
کردی مدیر فرهنگی - هنری شهرداری منطقه 1 و ريیس مرکز جهانی 
خالقیت در مالزی، روح اهلل حمیدی مطلق مدیر گروه نوآوری وکسب و کار 
اجتماعی در پژوهشکده سیاست گذاری علم ، فناوری و صنعت دانشگاه 
صنعتی شــریف، غالمرضا حبیبی نایب ريیس انجمن مراکز مشــاوره 
اطالع رسانی خدمات کارآفرینی اســتان تهران و رحیم خاکی سرپرست 
مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی در استودیو »مبین« سازمان  

قرآنی دانشگاهيان کشور برگزار شد.

وی افزود: در مرکز رشد، نگاه مان 
مدیریتی اســت و ما بایســتی به 
مراکز و ساختارهایی کمک کنیم 
تــا بتوانند در عرصــه کارآفرینی 

موفق باشند.
سرپرست مرکز رشــد واحدهاي 
فناور هنرهاي قرآنــي بیان کرد: 
مرکز رشد، مجموعه ای است که 
موضوع کســب و کار را در قالب 
کارگاه ها و استارت آپ ها آغاز کرده 

است و در سال 97، هشت مجموعه را در مرکز رشد مستقر خواهیم کرد.
خاکی افزود: مرکز رشد تمام تالش خود را می کند تا با نگاهی درست اهداف 
مشخصی را در حوزه کسب وکارهای دینی و قرآنی محقق کند. ما در این 
زمینه نقش حمایتی داریم تا فعالیت ها را برای افرادی که ایده های دقیق و 

قابلیت های تجاری سازی و تولید ثروت دارند، تسهیل کنیم.
وي اظهار کرد: هم اکنون با توجه به سازوکاری که داریم، از طریق کمیته 
جذب فراخوان می دهیــم و ایده هایی ارايه می شــود و صاحبان ایده در 
جلسات از ایده های شان دفاع می کنند. هم اکنون هشت گروه ایده پرداز در 
مرکز رشد مستقر و تحت حمایت ما هستند. در این زمینه آيین نامه های 

شفاف در سایت مرکز رشد ارايه شده است.

دومين رويداد کارآفريني »نت 
تلنت« به همت جهاددانشگاهي 
واحد اصفهان چهارم آبان برگزار 

شد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی واحــد اصفهان، 
احمد مکاری در حاشــیه برگزاری 
دومین رویــداد کارآفرینی نت تلنت 
)Net talent( 2017 که به همت 

جهادانشگاهی واحد اصفهان و موسسه خیریه شجره طیبه در سالن هالل 
احمر اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد کارآفرینی با هدف معرفی 

افراد مستعد در فضای کسب وکارهای اینترنتی برگزار شده است.
معاون آموزشــی واحد گفت: رویداد کارآفرینی نــت تلنت جایگاه خود 
را در سطح اســتان اصفهان و حتی در سطح کشــور پیدا کرده است و با 
گسترش هر چه بیشتر کسب و کارهای اینترنتی، وجود چنین همایش ها 

و رویدادهایی بیش از پیش احساس خواهد شد.
محمدرضا آذین دبیر اجرایی این رویداد و مدیر روابط عمومی واحد اصفهان 
نیز با بیان اینکه در این رویداد صاحبان کسب و کارهای اینترنتی، تجارب 
خود را به اشتراک گذاشتند، گفت: در این رویداد کارآفرینی، کارآفرینان 

مطرحی مانند ســهیل شــهیدی 
و    Payment24 بنیان گـــذار 
مدیرعامل صرافی ستاره سهیل، داوود 
دهقان یکی از بنیــان گذاران ایونت 
سنتر و اصفهان پالس، علی آجودانیان 
بنیان گــذار ویرگــول )جایی برای 
نوشــتن و خواندن(، میالد صالحی 
)Appreview( بنیان گذار اپریویو

و امیررضا انواری یکی از بنیان گذاران 
اســتودیو بازی ســازی پاپاتا حضور 

داشتند و تجارب، شکست ها و موفقیت های کاری خود را بیان کردند.
محمد رضا آذین اضافه کرد: همچنین در این رویداد کوروش خســروی 
از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، سخنرانی قابل تاملی را با عنوان 
»چگونه یک اکوسیستم کارآفرینی ایجاد کنیم؟« ارایه کرد که مورد توجه 

مدیران و کارآفرینان قرار گرفت.
وی در پایان تصریح کرد: رویداد نت تلنت جایی است که از یک طرف، افراد 
مجموعه استارت آپی خود را همراه با موفقیت ها و شکست هایشان معرفی 
می کنند و از طرف دیگر عالقه مندان و کارآفرینان تجارب جدیدی را به 
دست خواهند آورد و با دانستن برخی تجارب، مجموعه استارت آپی خود 

را راه اندازی می کنند و یا آن را توسعه خواهند داد.

حمایت از 16 گروه کارآفرین در سال 98

دومین رویداد کارآفرینی »نت تلنت« برگزار شد 

سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی خبر داد:
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اولین نشست استانی پیرامون 
اجرای الگوی توسعه مشاغل 
خانگی در خراسان جنوبی با 
حضور رییس جهاددانشگاهی 
استان و مدیر تجاری سازی 

فناوری این نهاد برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، 
جالل الدین صادقی، در نخستین 

جلسه هماهنگی و توجیهی اجرای الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی 
در استان که با حضور دستگاه های فعال در حوزه مشاغل خانگی برگزار 
شد، از انعقاد تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و اداره کل کار و تعاون خبر 
داد و گفت: این تفاهم نامه به منظور بهره مندی از ظرفیت های علمی، 
مدیریتی، تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی در اجرای الگوی جدید 

توسعه مشاغل خانگی است.

وی ادامــه داد: راهبــری و 
مدیریت اجرای طرح، بررســی، 
شناســایی، اولویت بندی مزیت 
هــا و هماهنگی هــای اولیــه، 
توانمندســازی و اتصال به بازار، 
مراحل فرایند اجرای طرح الگوی 

توسعه مشاغل خانگی می باشد.
مدیــر  ابراهیمــی،  مجتبــی 
تجاری ســازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی نیز ضمن تشریح ابعاد طرح و پاسخ به سواالت حاضران 
بیان کرد: اجرای این طرح با هدف توسعه مشاغل خانگی و بهره مندی از 
ظرفیت های استانی و نیز همکاری دستگاه های فعال در حوزه مشاغل 

خانگی در قالب یک الگوی جدید به اجرا در خواهد آمد.
محمد سنجری، مدیرکل کار و تعاون استان نیز بر جدیت دستگاه های 

اجرایی در تعامل با جهاددانشگاهی در اجرای این طرح تاکید کرد.

دوميــن پيش رويــداد از 
نخســتين اســتارت آپ 
گردشــگري چهارمحــال 
و بختيــاري بــه همــت 
جهاددانشگاهي چهارمحال 
و بختياري درمجتمع تفريحي 
رفاهي الله شهرکرد برگزار 

شد.

بــه گــزارش روابــط عمومي 
جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري، وحيد خليلي ریيس واحد در 
دومين پيش رويداد از نخستين استارت آپ گردشگري استان که 15 
آبان برگزار شد، يکي از مســایل اصلي امروز را اشتغال خواند و اظهار 
کرد: هرگونه اقدام، تکاپو و قلمي که در جهت رفع بيکاري باشد، خير 

کثيري در پي دارد.
وي با اشاره به اين که مشکل بيکاري يا رونق کسب وکار با صرف دستور 
و بخش نامه مرتفع نمي شود، افزود: فرهنگ سازي و تغيير نگرش ها و 
تغيير روش ها در مقوله کارآفريني، دو راهکار اساسي براي حل چنين 

مشکلي است.
ریيس جهاددانشگاهي استان با 
بيان اينکــه تغيير نگرش ها يک 
موضوع بنيادين است، اظهار کرد: 
اگر تغيير نگرش اتفــاق بيفتد، 
تغيير روش نيز در پي آن حاصل 

مي شود.
خليلي تصريــح کرد: بــا اتکا و 
اســتناد بــه فرهنــگ ايراني - 
اسالمي و آموزه هاي ديني ما  که 
همواره از تبديل علم به عمل در آن سخن آمده است، نبايد مشکلي براي 

نوين کردن روش هايمان داشته باشيم.
وي تمرين تبديــل ايده به پديده و بهره منــدي از دانش و تجارب 
اســاتيد گردشــگري کشــور را دو عامل برگزاري چنين محافلي 

برشمرد.
خليلي در پايان عنوان کرد: يکي از مصاديق تبديل علم به عمل، پياده 
کردن دانسته ها و آموخته ها در راستاي رونق کسب وکار و تجاري سازي 

محصوالت به روش هاي روز است.

برگزاری اولین نشست استانی
 اجرای الگوی توسعه مشاغل خانگی در خراسان جنوبی

دومین پیش رویداد از نخستین استارت آپ گردشگري استان 
برگزار شد

توسط جهاددانشگاهي چهارمحال و بختیاري؛
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حضور شرکت عضو پارک علم و فناوری 
البرز در نمایشگاه اختراعات برق و 
BIXPO الکترونیک کره جنوبی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز وابسته 
به جهاددانشگاهی، شرکت نوفن حامی البرز عضو پارک 
علم و فناوری اين استان، ارایه کننده خدمات مختلف در 
زمینه مالکیت فکری، به منظور انجــام رایزنی های الزم 
و فروش حق اختراع چندین طــرح ایرانی در زمینه های 
مرتبط، در نمایشگاه بین المللی اختراعات و نوآوری های 
برق و الکترونیک با نام BIXPO که به صورت ســاالنه در 

کشور کره جنوبی برگزار می گردد، حضور يافت.
نمایشــگاه بین المللــی اختراعات و نوآوری هــای برق و 
الکترونیک با نام BIXPO به صورت ســاالنه در کشور کره 
 KEPCO ) Korea Electric(جنوبی توسط شرکت بین المللی

Power Corporationبرگزار می گردد.
در نمایشگاه امســال 60 مخترع از 12 کشور دنیا شرکت 
دارند و 48 شــرکت فعال در حوزه بــرق و الکترونیک، 
توانمندی های خود را به نمایش گذاشــته اند. 14 گروه 

ایرانی در این نمایشگاه حضور فعال داشتند. 

به همت جهاددانشگاهی کردستان؛
دومین رویداد دورهمی »دیدار« توسط جهاددانشگاهی استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، دومین رویداد دورهمی »دیدار« با محوریت فناوری اطالعات 14 آبان با حضور رییس 
جهاددانشگاهی استان و کارآفرینان برتر در جهاددانشگاهی استان کردستان برگزار شد.

دکتر منصور ایراندوست عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج در اين مراسم اظهار کرد: یک کار آفرین موفق باید ابتدا 
نیازهای مبرم جامعه خود را به درستی شناسایی کرده و یک استاندارد غالب از ایده یا محصول خود داشته باشد.

وی افزود: همچنین یک کارآفرین موفق در مرحله بعد باید رقبای موجود در زمینه ی کاری خود را شناسایی کرده و آن نیازها را به یک 
فرصت خوب برای کار آفرینی خالقانه تبدیل کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سنندج بیان کرد: یک کار آفرین، به ويژه در زمینه ی فناوری اطالعات و IT باید به نکاتی از جمله انتشار 
فناوری، پیشگامی در عرصه ایده مورد نظر، ایجاد یک تجربه خوشایند در استفاده از محصول توسط کاربر یا مشتری و نیز استفاده از 

تجربه های استفاده کنند گان از محصول نهایی خود توجه داشته باشد.
در ادامه ی این نشست تعدادی از کارآفرینان موفق در زمینه ی فناوری اطالعات از جمله محمد زاهد رحمانی، مدیر عامل شرکت داده 
نگار با ارايه نرم افزارهای مختلف در زمینه حسابداری در سراسر کشور و همچنین محمد حیدری، مدیرعامل شرکت ژوری مانگ با ارايه 

بازی های کامپیوتری در سطح کشوری و بین المللی به بيان تجربیات و سختی ها و موانع سر راه خود اشاره کردند.

دوره آموزشی »آشنایی با فرایند 
اخذ مجوز دانش بنیان و بررسی چالش 

ها و مشکالت موجود« برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشكده فناوري اطالعات 
و ارتباطات جهاددانشــگاهي، دوره آموزشی »آشنایی 
با فرایند اخذ مجوز دانش بنیان و بررســی چالش ها و 
مشکالت موجود« آبان از سوی مرکز رشد پژوهشكده 
فناوري اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهي و با حضور 
واحدهای فناور این مرکز و کارشناســان و شرکت های 

دیگر واحدهای جهاددانشگاهی برگزار شد.
در این دوره، توضیحات مبســوطی در خصوص سامانه 
دانش بنیان، نحوه ثبت نام شرکت های متقاضی و تکمیل 
مدارک، نحوه ارزیابی پرونده شرکت ها در کارگروه های 
مختلف معاونت علمی و فناوری و... بیان شد و در ادامه 
نکات کلیدی جهت ثبــت نام در ســایت دانش بنیان 

تشريح گرديد.
مهندس شیخلر از کارگزاران رســمی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در زمینه ارزیابی شرکت های 

دانش بنیان، مدرس این دوره آموزشی سه ساعته بود.

اخبار کوتاه 



   75

پیام جهـاد  | شماره165
w w w . a c e c r . a c . i r

تجاری سازی فناوری
 و اشتغال دانش آموختگان

کارگاه »کارآفرینی و کسب وکار« 
در همدان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد همدان، 
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
واحد همدان، به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 
استان، کارگاه کارآفرینی کســب و کار را  24 و 25 آبان، 

ویژه عالقمندان این حوزه برگزار کرد.
آشــنایی با کارآفرین موفق، تکنیک هــای ایده پروری و 
فرصت سازی، ســاختن یک شــخصیت حقوقی از خود، 
آشنایی با معضالت و موانع کارآفرینی در ایران، برندینگ، 
بازاریابی، فروش و تبلیغات موثــر از جمله محورهای این 

دوره آموزشی بود.
امید پیروز، مدرس این دوره در ابتدا گفت: کارآفرین بودن 
یک ایده ي  فوق العاده اســت که برای دستیابی به آن باید 

تالش کرد.
وي افزود: ایده پردازی برای حل مشــکل یا تامین یکی از 
ملزومات کاری ، می تواند برای بســیاری از کسب وکارها 
نقطه ی شروع مناسبی باشــد. به طور معمول شرکت ها 
درد را به خوبی شناسایی می کنند، اما مهم تر از تشخیص 
مشکل، فراهم آوردن بســتر ایده پردازی برای درمان درد 
است. ایده ها فقط چاره ی مشکالت نیســتند و به غیر از 
درمانگری، در دو حوزه ی دیگر چون شایســته  محوری و 

نیازسنجی مشتریان هم کاربرد دارند.
گفتنی اســت، در پایان این دوره به شــرکت کنندگان 

گواهینامه معتبر از جهاددانشگاهی اعطا شد.

با رویکرد صنایع فرهنگی، فناوری های نرم و علوم 
انسانی؛

رویداد کارآفرینی »دیدار« در بجنورد
 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراســان 
شــمالی، رویداد کارآفرینی »دیدار« و کارگاه آموزشی 
»ایده پردازی و راه اندازی کسب و کار« با رویکرد صنایع 
فرهنگــی، فناوری های نرم و علوم انســانی در بجنورد 

برگزار شد.
دکتر محمــد عرفان رییــس هیات مدیره موسســه 
کارآفرینی »کد پاکستان« در این کارگاه که در دانشگاه 
پیام نور بجنورد برگزار شــد، اظهار کرد: تردد میلیونی 
مسافران گذری از شــهر بجنورد، فرصت های زیادی را 
برای این استان فراهم می کند و اینکه چگونه بتوان از این 

فرصت استفاده کرد، هنر بجنورد است.
وی افزود: دوبی نیز یک گذرگاه بود و جذابیت چندانی 
نداشــت، اما در فاصله چند کیلومتری آن یک دهکده 

جهانی ساختند و از آن بهره برداری می کنند.
دکتر عرفان ادامه داد: از این فرصت گذرگاه بودن بجنورد 
نیز می توان استفاده کرد و به عنوان مثال یک دهکده ي 
ایران را در آن ســاخت و همه ي  اِلمان ها از جمله برج 
آزادی را در آن تعبیه کرد؛ یک مرکز تجاری ســاخت و 
این گذرگاه را به معبری ارزشــمند و قابل بهره برداری 

تبدیل کرد.
این برنامه به همت جهاددانشــگاهی خراسان شمالی و 
با مشارکت دانشگاه پیام نور خراسان شمالی، دانشگاه 
بجنورد، پارک علم و فناوری خراســان شــمالی، اداره 
کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، کمیته امــداد امام 
خمینــی)ره(، بنیاد نخبــگان، دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی، دانشگاه کوثر، موسسه آموزش عالی اشراق و 

دانشکده علوم قرآنی بجنورد برگزار شد.

حضور واحدهای فناور مرکز رشد رویش جهاددانشگاهی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال
به گزارش روابط عمومی مرکز رشد رویش جهاددانشگاهی، شرکت های فناوران سپهر ماهان، عصر پردازش سریع، نویساداده پاسارگاد، 
پارس افزار آرون و رسانه »صبح امید« مستقر در مرکز رشد رویش، در یازدهمین دوره ی نمایشگاه رسانه های دیجیتال که از 20 تا 24 

آبان در مصلی برگزار شد، حضور پیدا کردند.
این واحدهای فناور در غرفه جهاددانشگاهی مستقر شدند. در این غرفه عالوه بر پنج شرکت مستقر در مرکز رشد رویش، سازمان تجاری 

سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، جهاددانشگاهی تهران و بازار کار حضور داشتند.
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مدیر شعبه ی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان واحد صنعتی اصفهان:
اولین کانون شکوفایی فناوری در استان راه اندازی می شود

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان، ابوالفضل کرمی خاطرنشان کرد: طی توافقات انجام پذیرفته با مرکز 
علمیـ  کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان با هدف کارآفرینی و اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی، اولین کانون شکوفایی فناوری 
)کاشف( به صورت مشترک در محل آن مرکز راه اندازی خواهد شد و طی برنامه ای منسجم نسبت به شناسایی ایده ها و تشکیل هسته های 

فناوری و استقرار این هسته ها در کانون ها اقدام می گردد.
وی تصریح کرد: در طرحی کالن تر راه اندازی کلینیک تخصصی کســب و کار در شــعبه ی سازمان تجاری ســازی فناوری و اشتغال 

دانش آموختگان واحد صنعتی اصفهان در حال پیگیری و اجرا است.
کرمی افزود: این کلینیک مشتمل بر دفتر کاریابی و اشتغال ویژه ی فارغ التحصیالن دانشــگاهی استان، دفتر مشاوره و هدایت شغلی 
راه اندازی کانون های کاشف و استقرار هسته های فناور در این کانون ها، نمایندگی هفته نامه ی بازار کار و ماهنامه ی بازار کار نوین و مرکز 

آموزش های تخصصی کارآفرینی، اشتغال و تجاری سازی خواهد بود.
مدیر شعبه ی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان واحد صنعتی اصفهان با بیان این که جامعه ي هدف، دانشجویان و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی استان خواهد بود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در مجموعه ی جهاددانشگاهی نیز مرکز علمیـ  کاربردی 
و موسسه ی آموزش عالی در حال آموزش دانشجویان زیادی هستند و این دانشجویان دارای استعداد و ایده های قابل توجهی می باشند، 
در راستای توانمندسازی، حمایت و ایجاد بسترهای الزم به منظور کارآفرینی و اشتغال این دانشجویان، برنامه ریزی های خوبی صورت 

پذیرفته است که امیدواریم با استقبال دانشجویان و حمایت مسووالن استان به نتایج مطلوبی در این خصوص دست پیدا کنیم.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری البرز و دانشگاه پیام نور استان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، تفاهم نامه راه اندازی و فعال سازی مرکز نوآوری در دانشگاه پیام نور هشتگرد، بین پارک 
علم و فناوری البرز به ریاست مهندس ربانی و دانشگاه پیام نور استان به ریاست دکتر جاللیان به امضا رسید.

گفتنی است، این تفاهم نامه در نشست مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور 
استاندار البرز منعقد شد.

موفقیت عضو پارک علم و فناوری البرز در جشنواره ملی »دریا مسیر پیشرفت«
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز وابسته به جهاددانشگاهی، در سومین جشنواره ملی »دریا مسیر پیشرفت«، شرکت توسعه 
فناوری فراساحلی بستر دریا عضو پارک علم و فناوری البرز، موفق به کسب رتبه سوم بخش طرح های برگزیده دانشگاه ها و مراکز علمی و 

تحقیقاتی گردید.
در روز نخست این جشنواره که از 9 تا 11 آبان در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شــد، با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از برگزیدگان طرح ها و دستاوردهای دریایی کشور در سه حوزه »طرح های برگزیده حوزه شرکت های دانش بنیان دریایی«، »طرح 

های برگزیده دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی« و »طرح های برگزیده ارگان های دریایی« تقدیر به عمل آمد.
محمدرضا بیات مدیر عامل شرکت توسعه فناوری فراساحلی بستر دریا عضو پارک علم و فناوري البرز، با دستگاه جزر و مدسنج مجهز به 
سنجنده فراصوتی در این جشنواره شرکت نمود و موفق به کسب رتبه سوم بخش طرح های برگزیده دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی شد.
عملکرد این سامانه مبتنی بر اندازه گیری فاصله با استفاده از امواج التراسونیک می باشد و دارای دو بخش اصلی سنجنده فاصله یاب و کنترل 

کننده است.
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 حضور جهاددانشگاهی در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات |  5 تا 12آبان 96

  دومین کنگره بین المللی  و چهارمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت  |  3 تا 5 آبان 96

 ششمین گردهمایی سراسری مدیران حراست جهاددانشگاهی  |  3 و 4 آبان 96

 کمک جهادگران جهاددانشگاهی به زلزله زدگان غرب کشور  |  آبان 96



اداره کل روابط عمومی


