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مّلی اســت؛ در اینجا تولید صنعتی و 
کشاورزی مورد نظر است؛ البّته تولید 
نرم افزاری و تولید علم و تولید فکر 
هم حتمًا جزو تولید داخلی است 
و مهم اســت، لکن چون مسائل 
اقتصاد در میان بود، مراد ما تولید 
صنعتی و کشاورزی و مانند اینها 
است. تولید مّلی، تولید داخلی؛ 
ظرفّیتهای داخلی باید مورد توّجه 

قرار بگیرد. 



گــــــزارش

پیام جهـــــاد
سال هجدهم| شمــاره166| 

1396
صاحب امتیاز: جهاددانشگاهی

مدیرمسوول: ابوالقاسم رئیسی  

تحریریه:  محمد یاسمی، رقیه گل محمدی
 لیال هدایتی، ابوالقاســم رئیسی، سیدمحمدرضا 

تجلی حسینی
طراحی: احسان حسینی
عکس: مهرداد میرزاپور

حروف چینی:مرضیه یوسفی

ماهنامه خبری جهاد دانشگاهی 

ســـال هجدهم

شمـــــــــــــاره 166

اداره کل روابط عمومی

   افتتاح اولین کلینیک پزشکی فرد محور کشور   معرفی سه منبع جایگزین برای مغز استخوان    بز »مورسیا« شبیه سازی شد

جنین منجمـــــد حیوانات  تولیـــــــد آزمایشگــاهی تولد »گندم« بلوغ فناوری  از یک تحقیق 17 ساله در جهاددانشگاهی؛برداشت خوشه های خودباوری

تجلیل از برترین های 
پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی

معرفی دانشجویان برگزیده ی 
هفتمین آیین اعطای تندیس ملی 

فداکاری

گردهمایی معاونان پژوهشی 
در یزد

4

7

9

پژوهش و فناوری

تولد »گندم« اولین گوساله 
نژاد جرزی

شبیه سازی بز 
»مورسیا«

معرفی سه منبع جایگزین برای 
مغز استخوان

12

13

15

اخبار کوتاه                 35

ارسال کانکس های دو منظوره 
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 

به مناطق زلزله زده کرمانشاه

راه اندازی پژوهشکده تخصصی 
علوم قرآنی

افتتاح شعبه جهاددانشگاهی 
واحد اصفهان در شاهین شهر

51

39

50

اخبار کوتاه                 52

 عمـــومــی



تجاری سازی فناوریآموزشـی
 و اشتغال دانش آموختگان

چاپ: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
نســخه الکترونیکــی ماهنامــه در پایگاه اطالع رســانی 

جهاددانشگاهی قابل رویت است.
عالقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جهاددانشگاهی 
به آدرس www.acecr.ac.ir عالوه بر رویت نسخه الکترونیکی 

ماهنامه از آخرین اخبار جهاددانشگاهی مطلع شوند.

نشانی: تهران، خیابان انقالب اسالمی، روبروی دانشگاه تهران، شماره 
1270، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، اداره کل روابط عمومی

تلفن:  7 -  66488515                                                                          نمابر: 66488518
پیامک: 30001359

@acecr1359              :  کانال تلگرام
www.aparat.com/acecr آپارات:  

تشریح سه طرح ملی سازمان 
تجاری سازی فناوری و اشتغال 

دانش آموختگان

رونمایی از دو طرح فناورانه ی 
شرکت های پارک علم و فناوری 
البرز توسط معاون رییس جمهور

دانشجویان موسسه آموزش عالی 
جهاددانشگاهی در بین شایستگان 

مراکز علمی کاربردی کشور
تولید رقیق کننده ی گیاهی 

انجماد اسپرم دام های مزرعه ای 
برای اولین بار در کشور

آغاز به کار مرکز آموزش های 
تخصصی جهاددانشگاهی اقلید در 

استان فارس

71

80
امضای تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی و وزارت نفت

69

81

7482

فرهنگــــی

راه اندازی سامانه جامع 
گزارش گیری فعالیت های 

فرهنگی

افتتاح دفتر فرهنگی 
جهاددانشگاهی در دانشگاه یزد

میزبانی 10 استان در برگزاری 
مسابقات دفاع سه دقیقه ای از 

پایان نامه های دانشجویی

57

57

60

اخبار کوتاه                65

اخبار کوتاه                 87اخبار کوتاه                76انتشار                      67



گـــــزارش

سومین دوره تجلیل از برترین های پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی 28 
آذرماه در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، ســومین دوره ی تجلیل از برترین های 
پژوهش وفناوری جهاددانشــگاهی،  با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی، 
دکتر ملک زاده معاون تحقیقات وزیر بهداشــت، دکتر واعظ مهدوی مشاور سازمان 

برنامه وبودجه در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.

ملک زاده اعالم کرد:
پیشنهاد وزارت بهداشت به جهاددانشگاهی 

برای تولید داروهای خاص

دکتر رضا ملک زاده در ســومین دوره ی تجلیل از برترین های پژوهش وفناوری 
جهاددانشگاهی که به مناسبت نکوداشت هفته پژوهش برگزار شد، ضمن تاکید بر 
اهمیت تکریم از پژوهشگران، اظهار کرد: جهاددانشگاهی در سال های اخیر توانسته 
در موضوع پژوهش و فناوری در بخش سالمت، رشد خوبی داشته باشد و این امید 
را به وجود آورده که در آینده به عنوان یک نهاد فعال، بخش عمده ای از مشکالت 

کشور در حوزه ی سالمت را برطرف کند.
وی ادامه داد: با این که در سال های اخیر، توانسته ایم بیماری های عفونی را کنترل 
کرده و امید به زندگی را در کشــور افزایش چشمگیری دهیم، اما با این وجود در 

رابطه با کنترل بیماری های غیر واگیر، مشکالت زیادی وجود دارد.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشــت خاطرنشان کرد: در سال 49، امید به 
زندگی در بدو تولد 51 سال بوده است، اما هم اکنون امید به زندگی در بدو تولد 
به 75.5 سال رسیده است که البته در این باره پیشرفت های کشور در عرصه های 
مختلف تاثیرات زیادی داشته، اما بخشی از آن به فعالیت های وزارت بهداشت 

ارتباط دارد.
ملک زاده اضافه کرد: در حال حاضر 10 درصد از جمعیت کشــور بیماری دیابت 
دارند و حدود 25 تا 30 درصد از افراد در سال های آینده دچار دیابت می شوند و با 
توجه به هزینه ها و مشکالتی که بیماری دیابت ایجاد می کند، به جهاددانشگاهی 
پیشنهاد می کنیم که در این زمینه یعنی کنترل بیماری دیابت در کشور فعالیت 

کند.
وی با اشــاره به این که یافته های جدید علمی،  درمان بیمــاری هموفیلی نوع B با 
ژن درمانی را نشان می دهد، گفت: با روش ژن درمانی می توان این بیماری و بسیاری از 

برترین های پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی 
تجلیل شدند

گزارش
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ناتوانی ها و بیماری های دیگر را درمان کرد، اما در حال حاضر در کشور چنین 
امکانی وجود ندارد و فعالیت تحقیقاتی در این زمینه یکی از موضوعاتی است 

که جهاددانشگاهی می تواند در آن فعالیت داشته باشد.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت تولید دارو در 
کشــور، اظهار کرد: داروهای زیادی وجود دارد که هنوز در کشــور تولید 
نمی شــود، اما ظرفیت تولید آن ها با بهره گیری از پتانسیل های محققان 
داخلی وجود دارد و بسیاری از این داروها را می توان با مهندسی معکوس در 

داخل کشور تولید کرد.
ملک زاده در پایان یادآور شد: برای تولید بعضی از مولکول های دارویی در 
دنیا میلیاردها دالر هزینه شده است و اگر این داروها را در داخل کشور تولید 
کنیم، خدمت بزرگی به مردم کشور کرده ایم و ما آمادگی این را داریم که 
چند مورد از این داروها را به جهاددانشگاهی معرفی کرده و کارهای گرفتن 
مجوز را برای جهاد انجام دهیم تا این نهــاد روی تولید داخلی این داروها 

کار کند.

مشاور سازمان برنامه وبودجه:
پیشتازی جهاددانشــگاهی در کاربردی کردن 

پژوهش ها
در ادامه، محمدرضا واعظ  مهدوی مشاور سازمان برنامه وبودجه با بیان این که 
جهاددانشگاهی از دستاورد های بزرگ انقالب اسالمی است، گفت: گسترش 
کمی و کیفی علم و دانش دستاورد ها، مجموعه ی افتخارآفرینی را برای ما 

حاصل کرده، اگرچه هنوز به نقطه ی ایده آل نرسیده ایم.
وی افزود: نگاه فرهنگی ما ایرانی ها، توجه به نکات فنی است و از بیکاری 
فارغ التحصیالن سخن می گوییم، اما رشد هم چشمگیر بوده و دستاورد های 
مشابه دستاورد های ما، تا حدود 10 برابر هزینه ی ما هزینه کرده اند. خدمات 

دولت گران نیست و علم بسیار ارزان گسترش می یابد.
واعظ مهدوی ادامه داد: در حال حاضر ما نیازمند یک بازمهندســی 
هستیم و این که به سمت کاربردی و معطوف شدن پژوهش به سمت 
حل مسایل کشور برویم. خوشــبختانه جهاددانشگاهی در زمینه ی 
کاربردی کردن مقاالت همواره پیشتاز بوده و می تواند حلقه ی واسط 
بین دانشگاه و بازار باشــد و پژوهش های آن ها را به سمت کاربردی 

شدن هدایت کند.
مشاور سازمان برنامه وبودجه با اشاره به این که طبق فرمایشات مقام معظم 
رهبری، 70 درصد صنایع ما دچار رکود است، گفت: بیش از همه، مشکل 
بازار در مساله ی عدم اشتغال فارغ التحصیالن است؛ بازار کشور به واردات 
اختصاص دارد و صنعت متوقف شده و بازار کار برای فارغ التحصیالن وجود 

ندارد.

رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد:
ضرورت ماموریت گرایی نهادهای تحقیقاتی

دکتر حمیدرضا طیبی گفت: چند دهه اســت که دنیا متوجه شده، 
اقتصاد بــرای پایدار ماندن بایــد اقتصاد دانش بنیان باشــد؛ انگیزه 
تشکیل دهندگان جهاددانشگاهی نیز توسعه فرهنگی و فناورانه بوده 

و تاکنون کار های خوبی انجام شده است.
وی اظهار کرد: پایــه اقتصــاد دانش بنیان، علم و فناوری اســت و 
ارزش افزوده ی آن نسبت به مواد اولیه خیلی باالست و به همین دلیل، 
افزایش یا کاهش قیمت نفت بر کشــورهایی که اقتصاد دانش بنیان 
دارند، تاثیر زیــادی ندارد و در ایــن اقتصاد با توجه بــه تکنولوژی 

پیشرفته ای که ایجاد می شود، بهره وری بسیار افزایش می یابد.
رییس جهاددانشگاهی درباره اهمیت این نهاد، تصریح کرد: انگیزه و 
ضرورت تشکیل جهاددانشگاهی این بود که این نهاد در توسعه علم و 

فناوری و توسعه فرهنگی نقش به سزایی ایفا کند.
دکتر طیبی ادامــه داد: توســعه علمی و فناورانه، ضــرورت تحقق 
اقتصاد دانش بنیان در کشور است و از ســه هدفی که در اساس نامه 
جهاددانشگاهی به آن ها اشاره شده، دو مورد مربوط به توسعه علمی 

و فناورانه است.
وی با اشــاره به این که تا به امروز نیز با لطف خدا و تالش جهادگران، 
کارهای خوبی در این زمینه توســط جهاددانشگاهی در حوزه های 
پزشکی ،  مهندسی، کشاورزی و هم چنین حوزه های دیگر انجام شده 
است، گفت: اگر پیشرفت کرده ایم، به دلیل همت و تالش محققان و 
حمایت نهاد های مختلف بوده و جهاددانشــگاهی نیز برنامه ششم 
توســعه خود را به صورت عرضه محور نوشته اســت که براساس آن، 

نیاز های کشور را شناسایی خواهیم کرد.
رییس جهاددانشگاهی درباره فعالیت های این نهاد، گفت: عرصه هایی 
که جهاد به آن ها ورود پیدا کرده، در رقابت با بهترین های علم و فناوری 
بوده است، زیرا همیشه جهاد بهترین های علم و فناوری را برای کشور 

خواستار شده است.
دکتــر طیبی افــزود: مــا به عنوان کســانی کــه سال هاســت در 
جهاددانشگاهی فعالیت می کنیم و با تمام مسایل و مشکالت پژوهش 
و تحقیقات آشنایی داریم، می توانیم این پرسش را مطرح کنیم که آیا 
کشور تصمیم گرفته اســت که در عرصه علم و فناوری پیشرفت کند 
یا خیر، زیرا با توجه به مسایلی که با آن روبه رو هستیم، فکر می کنیم 

هنوز تصمیم جدی برای توسعه فناوری و علمی گرفته نشده است.
وی تصریح کرد: به لحاظ سیاســی، همه ی جناح هــا از فعالیت های 
تحقیقاتی و فناورانه حمایت می کنند و می گویند باید در کشور توسعه 

   5
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علمی و فناورانه انجام بگیرد، اما اگــر واقعا این عزم و اراده ی همگانی 
به وجود آمده است، باید اقدام جدی و برنامه ریزی دقیقی در این زمینه 

صورت بگیرد.
دکتر طیبی در رابطه با چالش های موجود در عرصه ی علم و فناوری 
کشــور گفت: ســفیر کره جنوبی در بازدیدی که از جهاددانشگاهی 
داشــت، گفت “من دلم برای جهاد می سوزد، زیرا سرمایه ی کشورها 
کســانی هســتند که توانایی تولید علم و فناوری دارند، اما در کشور 
شما چون تا قبل از انقالب برای فرستادن فناوری ها به آمریکا و بعد از 
انقالب برای فرستادن به کشورهای اروپایی و در زمان فعلی با توجه 
به تحریم ها برای فرستادن به چین، در تعیین استاندارد سخت گیری 
می شود، مشــکالت زیادی برای پیشــرفت در صنعت برایتان ایجاد 

می شود”.
وی افزود: بانک جهانی و سازمان ملل می گوید که با 10 یا 15 درصد 
باالتر از قیمت خارجی، کار را به داخل کشور بدهید، اما ما به هیچ یک 

از این ها عمل نکرده ایم.
رییس جهاددانشگاهی گفت: جهاددانشگاهي سال هاست به صراحت 
اعالم می کند که به این نهاد ماموریت فناورانه داده شود و برای تحقق 
آن وام در اختیار این نهاد قرار بگیرد و پس از خرید فناوری، وام پس 
گرفته شود،  اما متاسفانه آن طورکه باید این مسایل محقق نشده است.

دکتر طیبی با اشاره به مشکالتی که پس از عوض شدن مدیران اجرایی 
در فاصله های زمانی کوتاه مدت پیش می آید، گفت: جهاددانشگاهی 

نیز در این باره متحمل آثار منفی شده است.
وی در پایــان با بیان اهمیــت ماموریت گرا کــردن نهادهایی مانند 
جهاددانشــگاهی، اظهار کرد: در پروژه های تکرارپذیر کشــور باید 
انتقال فناوری صورت بگیــرد، زیرا برای تولید فناوری در کشــور، 
زیرساخت های الزم هم چون آزمایشگاه های مرجع نداریم و به همین 
خاطر یکی از این راهکارها این است که بازار را در ازای ارايه فناوری 

واگذار کنیم.

در پایان این مراسم، پژوهشگران برتر، گروه های پژوهشی برتر، مدیر 
پژوهشی برتر، مراکز خدمات تخصصی برتر، بخش ویژه، مرکز رشد و 
شرکت دانش بنیان برتر، نشریه برتر و حامیان برتر پژوهش و فناوری 

معرفی و تقدیر شدند، که اسامی آن ها به شرح زیر است:

   پژوهشگران برتر 
گروه پزشکي، پژوهشکده علوم بهداشتي، علي منتظري 

گروه کشاورزي، پژوهشــکده بيوتکنولوژي صنعتي خراسان رضوي، 
حميدرضا پوريانفر 

گروه علوم انســاني، اجتماعي و هنر، جهاددانشگاهي استان مرکزي، 
نجمه سادات مصطفوي

   طرح هاي پژوهشي و فناورانه برتر
پژوهشگاه ابن ســينا، توليد جنين منجمد تعيين جنسيت شده گاو، 

ابوالفضل شیرازی
پژوهشگاه رويان، بررســی تعدادی از داروهای رایج یا در حال انجام 
مراحل ثبت نسوج مصنوعی و سلول های بنیادی با اولویت سلول های 

عصبی، قلب و پوست، محمدحسین نصراصفهانی
گروه فنيـ  مهندســي، پژوهشــکده برق، طراحي و ساخت سيستم 
کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوســطVFD، مبدل هاي الکتريکي، 

محمد فرزي 
گروه فنــيـ  مهندســي، خواجــه نصيرالدين طوســي، طراحي و 

بومي سازي تستر مخابراتي، سعید قاضی مغربی 
گروه کشاورزي، پژوهشکده فناوري اطالعات و ارتباطات، برنامه جامع 
توسعه منابع انساني حوزه ی کشــاورزي از طريق فناوري اطالعات، 

حبیب اهلل اصغری 
   گروه هاي پژوهشي برتر

فني مهندسي و علوم پايه، پژوهشــکده تکنولوژي توليد خوزستان، 
گروه مکانيک 

فني مهندســي و علوم پايه، پژوهشــکده علوم پايــه کاربردي، گروه 
زمين شناسي نفت 

کشاورزي، پژوهشکده علوم و فناوري موادغذايي خراسان رضوي، گروه 
پژوهشي فرآوري موادغذايي 

پزشکي، پژوهشکده علوم بهداشتي، گروه سالمت روان 
علوم انساني و مطالعات اجتماعي، پژوهشــکده گردشگري خراسان 

رضوي، مديريت و برنامه ريزي گردشگري 
   مدیر پژوهشي برتر 

فني مهندســي و علوم پايه، جهاددانشگاهي استان يزد، سيدحسين 
ميرحسيني 

   مراکز خدمات تخصصي برتر 
پزشکي، سازمان جهاددانشگاهي خوزستان، پزشکي

    بخش ویژه 
فني و مهندسي، علم وصنعت، مهندسي فشارقوي 
  مرکز رشد و شرکت دانش بنیان برتر 

پژوهشگاه ابن سينا، مرکز رشد فناوري سالمت 
پژوهشگاه رويان، شرکت دانش بنيان سل تک فارمد 

  نشریه برتر
 پژوهشکده گياهان دارويي، گياهان دارويي 
  حامیان برتر پژوهش وفناوري

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، مهندس عالي پور 
سازمان برنامه و بودجه، دکتر نمکي، دکتر واعظ زاده 

شرکت متروي شيراز، مهندس حاج زماني
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي، معاون فناوري وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دکتر ملک زاده
شرکت متروي تهران، معاون متروي تهران، افشين کنعاني
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معرفی دانشجویان برگزیده ی هفتمین دوره ی آیین اعطای 
تندیس ملی فداکاری

مراســم تقدیر و اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان 
برگزیده هفتمین دوره ی آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به 
همت سازمان جهاددانشگاهی تهران، 28 آذر در تاالر فردوسی 

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، هفتمین مراسم اعطای تندیس 
ملی فداکاری دانشــجویان با هــدف ترویج و تعمیق مفهوم مســوولیت 
اجتماعی دانشجویان با رویکرد ایثار و فداکاری در جامعه به  همت سازمان 
جهاددانشگاهی تهران و با حضور و مشارکت نهادها، سازمان ها، وزارت خانه ها 
و دستگاه های علمی، فرهنگی و اجتماعی متعددی به منظور شناسایی و 
قدردانی از دانشجویانی که فعالیت های داوطلبانه فداکاری را در عرصه های 

مختلف داشته اند، برگزار شد.

دکتر روحانی:
برپایی آیین اعطــای تندیس ملی فداکاری 
دانشــجویان بــرای ترویج مفهــوم واالی 
فداکاری و ایثار، تالشی شایسته تقدیر است

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در پیامی به هفتمین آیین 
اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران با بیان این که بسط ارزش ها 
و معرفی الگوهای عملی و برجسته نمودن شاخصه های ایثار و فداکاری، 
بی تردید از مهم ترین راه های ترویج این ارزش واالی اخالقی در سطح جامعه 
است، نقش ویژه ی دانشجویان و جوانان را در این زمینه مورد تاکید قرار داد 
و اظهار داشت: هر اقدامی جهت حفظ، اشاعه و ترویج فرهنگ واالی ایثار و 

فداکاری، بس ارزنده و شایسته است.
متن پیــام رییس جمهور که توســط دکتــر حميدرضــا طيبي رييس 

جهاددانشگاهي قرائت شد، به شرح زير است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

فداکاری و ایثار، فضیلت اخالقی متعالی و واالترین صفت انسانی و ارزشی 
دینی است که رشــد معرفت انسان را نمایان می ســازد. قرآن کریم ایثار 
و فداکاری را چه خوش تعریــف می کند که می فرمایــد: »ال یَِجُدوَن فی 
ا أُوتُوا َو یُْؤثُِروَن َعلی أَنُْفِسِهْم َو لَْو کاَن بِِهْم َخصاَصٌه«. ایثار  ُصُدورِِهْم حاَجًه ِمَمّ
و فداکاری خصلت ابرار و برگزیدگان الهی است و نیکوترین احسان و اعلی 

مرتبه ی  ایمان شمرده شده است.
جوانان این مرز و بوم همواره جلوه های مانــدگاری از ایثار و فداکاری را به 
تصویر کشــیده اند. حضور پرشور و موثر جوانان دانشــجو در دوران دفاع 
مقدس، صحنه های به یادماندنی حماسه ی ایثار و رشادت را در برابر هجوم 
همه جانبه ی دشمن رقم زد و امروز نیز جوانان و دانشجویان با مشارکت 
آگاهانه و داوطلبانه در عرصه های گوناگون اجتماعی، از جمله دفاع از جان 
مسلمان ها، ارایه خدمات پیشگیرانه، سوانح، حوادث و رخدادهای طبیعی و 
غیرطبیعی، امور خیریه، سالمت و توانبخشی، سازندگی، محرومیت زدایی 
و آبادانی کشور، حفاظت از محیط زیست، به ویژه تامین نیازهای حیاتی 
بیماران از طریق اهدای عضو، جلوه های ماندگار دیگری از ایثار و فداکاری 

را به نمایش می گذارند.
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بسط ارزش ها و معرفی الگوهای عملی و برجسته نمودن شاخصه های ایثار 
و فداکاری، بی تردید از مهم تریــن راه های ترویج این ارزش واالی اخالقی 
در سطح جامعه است و دانشجویان و جوانان در این زمینه نقشی ویژه ایفا 
می کنند و هر اقدامی جهت حفظ، اشــاعه و ترویج فرهنگ واالی ایثار و 

فداکاری، بس ارزنده و شایسته است.
در همین مســیر، برپایی آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان 
برای ترویج مفهوم واالی فداکاری و ایثار به مثابه ارزشی جهانی که موجب 
همدلی و همگرایی در جهان پرآشوب امروز می شود، تالشی شایسته تقدیر 
است و گامی تاثیرگذار در راه اعتالی سرمایه های معنوی و فرهنگی ملت 

بزرگ ایران است.
این جانب از جهاددانشگاهی، حامیان، برگزیدگان و تمامی شرکت کنندگان 
این رویداد فرهنگیـ  دانشجویی، صمیمانه سپاسگزاری کرده و امیدوارم 
با بهره گیری بیشتر از آموزه های هدایت گر قرآن کریم و انوار معنوی سیره 
پیامبر و ائمه ی اطهار و تداوم و ارتقای سطح کیفی این گونه اقدامات ارزشمند 
فرهنگی، بیش از پیش شاهد رشد و بالندگی همه جانبه ی ایران اسالمی 

باشیم.
عزت، ســربلندی و توفیق روزافزون همگان را از درگاه ایزد منان مسالت 

می دارم.

  برترین ها
در پایان، اسامی نفرات برتر به این شرح اعالم شد:

ویژه )دبیرخانه(
شهید مصطفی صدرزاده، دانشجوی رشته ی ادیان و عرفان دانشگاه آزاد 

اسالمی تهران مرکزی
شهید محمدرضا دهقان، دانشجوی فقه  وحقوق مدرسه عالی شهید مطهری

بهمن پرورش، کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات علمی 
کاربردی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شهید سید محمد حسینی، دانشجوي کارشناسی مرکز آموزش عالي علمی 

کاربردی جهاددانشگاهی تهران)يک(
زهره قزلسفلی، دانشجوی دکتری تخصصی پرســتاری دانشگاه تربیت 

مدرس تهران

سازمان جوانان جمعیت هالل احمر
محمد یاوری، دانشجوي مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوشهر

پژمان سهرابی، دانشجوی کارشناسی ارشد تترولوژی دانشگاه بوعلی سینای 
همدان

میالد سجادی مقدم، دانشجوي کاردانی امداد سوانح مرکز علمی کاربردی 
هالل ایران

دانشجویان عضو تیم های حمایت روانی، اجتماعی، فرهنگی سحر
دانشگاه آزاد اسالمی

رامین اسدبگی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد تویسرکان
شادی عرفانیان اصل، دانشجوي دکتری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

تهران
وزارت ورزش و جوانان

سارا خادم الشریعه، دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تهران
علی دایی، دانشــجوی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

علوم تحقیقات تهران
محمدحسین بی بی کبادی، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه 

آزاد بروجرد
سازمان انتقال خون

محمدابراهیم صبوری مطلق، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه 
آزاد اسالمی خرم آباد

حسین سلیمانی فارسانی، دانشجوي دکتری پزشکی علوم پزشکی شهرکرد
سازمان بسیج دانشجویی

گروه جهادی منتظران ظهور، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
گروه جهادی رضویون، موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی خراسان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 گروه جهادی شهید هدایت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

کانون همدلی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
سازمان حفاظت از محیط زیست

صیاد شیخی ییالنلو، دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست 
با گرایش تنوع زیستی دانشگاه تهران

سهیل خسرونژاد، دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد بروجرد
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چهل وهشتمين گردهمايي معاونان پژوهشي جهاددانشگاهي 
سراسر کشور به ميزباني سازمان يزد، يکم و دوم آذر برگزار 

شد. 

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي، چهل وهشتمين گردهمايي 
معاونان پژوهشــي جهاددانشــگاهي سراسر کشــور با حضور دکتر 
حمیدرضا طیبــی رییس این نهاد و ســعید نمکی معاون ســازمان 

برنامه وبودجه کشور به مدت دو روز در يزد برگزار شد.

دکتر طیبی خبر داد:
ارایه پیشنهاد استانی شدن اعتبارات تجهیز 
و تملک دارایی واحدهای جهاددانشگاهی به 
سازمان برنامه وبودجه/ تغییر روش بازاریابی 

در این نهاد
دکتر حمیدرضا طیبی اظهار كرد: اعتقاد داريم كه كشور براي رسيدن 
به پيشرفت بايد دانش  بنيان اداره شــود و در اين باره پژوهش و فناوري 
نيز بايد محور توسعه در صنعت، كشــاورزي و خدمات و به تبع توسعه 

اقتصادي كشورمان قرار گيرد. 
وي افزود: بازار دنيا براي كشورهايي كه داراي اقتصادهاي مبتني بر 
توليد ملي هستند و از اين بخش درآمد کسب مي  كنند، محدود است، 

لذا فناوري به عنــوان ابزار رقابت در اين بازار محــدود، مورد اهتمام 
اســت و بايد همه ی تالشــمان را براي ارایه فناوري و خدمات بهتر 

انجام دهیم.
دکتر طیبی محدوديت منابع را يكي ديگر از داليل لزوم توجه به موضوع 
فناوري و توسعه آن در كشورها از جمله كشورمان خواند و تاكيد كرد: 
امروز اقتصادهاي منبع بنيان، جاي خــود را به اقتصادهاي دانش بنيان 
داده است و در اين راستا نيز رقابت سنگيني بين كشورهاي داراي دانش 

و فناوري برقرار است.
رییس جهاددانشــگاهی در بخش ديگري از ســخنانش گفت: به دليل 
ماهيت انقالب، به طور قطع محدوديت هايي براي كشورمان ايجاد شد، 
لذا ضروري اســت كه جمهوري اسالمي براي داشــتن اقتدار اقتصادی 
و اقتداردفاعی، صاحب فنــاوري و اقتصاد دانش بنیــان از طريق تمام 

روش  هاي معقول شود.
وي يكي از فلسفه  هاي تشكيل جهاددانشگاهي در سال 1359 را نيز براي 
اثبات توان كشور در توسعه فناورانه و توليد ثروت و قدرت از فناوري ذكر كرد.

دکتر طيبي با بيان اين كه جهاددانشــگاهي به دو روش توسعه فناوري 
را دنبال مي  كند، يكي از اين روش  ها را عرضه محور يعني در راســتاي 
شناسايي نيازهاي كشور و سپس تدوين برنامه براي رسيدن به فناوري 
و پژوهش  هاي بنيادي كه از طريق برنامه  هاي توســعه جهاددانشگاهي 

است، بيان كرد.

معاونان پژوهشي جهاددانشگاهي 
در یزد گردهم آمدند
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 وي در ادامه با اشاره به تدوين برنامه ششم جهاددانشگاهي، گفت: در اين 
برنامه تاكيد داريم كه واحدهاي جهاددانشگاهي در استان ها براساس 
مزيت  هاي بومي و نيازهاي علمي منطقه، فعاليت  هاي شــاخص داشته 
باشــند و منظور از اين فعاليت  هاي شاخص در جهاددانشگاهي، در حد 

تبديل شدن آن ها به قطب منطقه ای، ملي و حتي بين  المللي است.
رييس جهاددانشگاهي در اين رابطه با اشــاره به راه  اندازي پژوهشكده 
مواد نوين ســراميكي در جهاددانشــگاهي يزد، اظهار كرد: توقع ما از 
جهاددانشگاهي، فعاليت و ارایه خدمات در سطح ملي و بين  المللي است 
و اميدواريم استاندار جديد نيز وعده  هاي عملي نشده استاندار سابق را 

در اين رابطه عملي كنند.
وي تاكيد كرد: به طور قطع اگر در اين حوزه عقب بنشينيم، ساير رقباي 
خارجي از ما پيشــي خواهند گرفت و در آينده در بحث سراميك  هاي 

صنعتي در رقابت صادراتی با مشكل مواجه خواهيم شد.
دکتر طیبی روش ديگر جهاددانشگاهي براي توسعه فناوري را براساس 
ماموريت محور بودن دانســت و در اين باره ابراز اميدواري كرد كه نظام 
براساس توانمندي  هاي جهاددانشگاهي، ماموريت  هاي كالن خود را به 

اين سازمان واگذار كند.
رييس جهاددانشــگاهي گفت: عالوه بر رايزني براي كسب منابع مالي 
براي اجراي برنامه  ها، تعامل با مديران اســتاني بــا توجه به برنامه  های 
جهاددانشگاهي در استان ها براساس توانمندي  هاي بومي و ايجاد ثروت 

بر پايه ی آن ها براي این نهاد بسيار مهم است.
وي گفت: درخواســتي به ســازمان برنامه وبودجه براي استاني   شدن 
اعتبارات تجهيز و تملك و دارایی های جهاددانشگاهی استان ها داده  ايم 
كه اميدواريــم از اين طريق اســتانداران بتوانند به صــورت قانوني به 

واحدهای استانی جهاددانشگاهی كمك كنند.
دکتر طيبي در پايان بر اهتمام به تقويت صادرات فناوري، جذب نيروي 
انســاني از طريق ارتباط با دانشــگاه و تعريف طرح  هايــي براي جذب 
دانشجويان عالقه مند مستعد و توسعه مراكز رشد در استان ها تاكيد كرد.

معاون سازمان برنامه وبودجه کشور بیان کرد:
توانمندی جهاددانشگاهی برای حضور در 
کنار نظام برنامه ریزی کشــور به عنوان اتاق 

فکر و چراغ راه
سعيد نمکي با بیان این که دو خطای استراتژیک در نظام برنامه ریزی 

کشور انجام شده است، اظهار کرد: پنج برنامه توسعه قبل و پنج برنامه 
توسعه ای در بعد از انقالب برای توسعه کشور تدوین و اجرایی شده که 

در هیچ کدام نقش انسان توسعه یافته دیده نشده است.
وی افزود: انسان توسعه یافته نقش مهمی در پیشرفت های مختلف و 

کاهش هزینه های کشور ايفا مي کند.
معاون علمی، اجتماعی و فرهنگی ســازمان برنامه وبودجه کشور 
گفت: متاســفانه تاکنون هزینه های مربوط به آموزش و پژوهش 
در کشور به عنوان سرمایه گذاری در راستای توسعه یافتگی دیده 
نشــده و این یکی از مهم ترین اشــتباهات مدیریت و برنامه ریزی 

کشور بوده است.
این مقام مسوول در ادامه با بیان این که توسعه از مسیر توسعه یافتگی 
نیروی انسانی می گذرد و انسان توســعه یافته جز از مسیر آموزش و 
پژوهش به دست نمی آید، تصریح کرد: این تفکر در حال نهادینه شدن 

در نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
نمکی در بخش دیگری از ســخنان خود، عدم تعییــن اولویت های 
پژوهشــی کشــور را یکی از اصلی ترین معضالت برنامه ریزی کشور 
دانست و بیان کرد: براساس آمار به دســت آمده در سال 95، بیش از 
44 درصد بیکاران کشور لیسانس و فوق لیسانس هستند و فقط چهار 

درصد بی سواد هستند.
وی با بیان این که نظام تربیتی و آموزشــی کشــور برای خلق ثروت 
تدوین نشده است، گفت: در حال حاضر چهار درصد از داروی وارداتی 

کشور، معادل 96 درصد تولید داخل ارزبری دارد.
معاون سازمان برنامه وبودجه کشــور با بیان این که جهاددانشگاهی 
باید در سیاست گذاری پژوهش های کشور نقش آفرینی کند، تاکید 
کرد: ساماندهی ظرفیت های پژوهشی یکی از اولویت های اجرایی در 

راستای تدوین برنامه های توسعه ای است.
وي کارهای جزیره ای فعالیت های پژوهشــی کشور را دومین اشکال 
مدیریتی و اجرایی برنامه های پژوهشی ایران عنوان کرد و ادامه داد: 
نگاه جزیره ای به فعالیت های پژوهشی نگاهی خطرناک است و باید هر 

چه سریع تر اصالح شود.
نمکی شناسایی امکانات کشور را ضروری دانست و بیان کرد: در شرایط 
کنونی، بخش خصوصی مقتدر در حوزه ی پژوهشــی در کشور وجود 

ندارد و این از دیگر معضالت توسعه ای کشور است.
وی با بیان این که عدم توجه به صادرات محصوالت داخلی و عدم انجام 
فعالیت کامل واحدهایR&D  پژوهشی تا صادرات از دیگر اشکاالت 
توسعه ای و پژوهشی کشور است، افزود: کار بخش پژوهشی این است 
که در حل مسایل و گروه های فروش و صادرات بخش صنعتی حضور 

فعال داشته باشد.
معــاون ســازمان برنامه وبودجه کشــور با اشــاره بــه این که نقش 
جهاددانشــگاهی خیلی فراتــر از فعالیت های کنونی اســت، گفت: 
جهاددانشــگاهی باید به عنوان اتــاق فکر و چــراغ راه در کنار نظام 
برنامه ریزی کشور حضور داشته باشد و در سیاست گذاری های کالن 

کشور به دولت کمک کند.
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نمکی در ادامه نظارت بر فعالیت های پژوهشــی و توسعه ای کشور از 
طرف دولت را از دیگر رسالت های جهاددانشگاهی دانست و بیان کرد: 
این نهاد باید رسالت خود را در راســتای توسعه همه جانبه ی کشور 

ایفا کند.
وی در پایان توجه ویژه به حوزه ی ســالمت، حوزه ی اجتماعی، آب و 
محیط زیست، دفاع و امنیت را محورهای اصلی توسعه کشور دانست 
و خاطرنشــان کرد: واگذاری مدیریت برنامه ریزی به استان ها یکی از 

برنامه های در دستور کار دولت است.

    

معاون پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی:
نگاه این نهاد در تدوین برنامه ششم معطوف 

به حل مشکالت کشور است
دکتر محمدرضا پورعابدی ضمن تشــریح عملکرد سال 1395 این 
معاونت، در خصوص منابع انســانی و اعضای حوزه پژوهش وفناوری 
اظهار کرد: هم اکنــون يک هــزار و 545 نفر پژوهشــگر، 795 نفر 
كارشناس،391 نفر تكنسين و 238 نفر كاركنان خدماتي و پشتيباني 

در حوزه پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی فعالیت می  کنند.
وی اظهار کــرد که در ســال 1395 در حــوزه ی پژوهش وفناوری، 
يک هــزار و 624 طرح با اعتبــاری معادل 372 میلیــارد تومان در 

جهاددانشگاهی اجرایی شده است.
دکتر پورعابدی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع برنامه ششم 
توسعه جهاددانشــگاهی اشــاره کرد و گفت: برنامه ششم توسعه با 
محوریت برقراری ارتباط ســاختارمند بین منابــع و برنامه ها تدوین 

شده است.
وی با طرح این ســوال که مگر ممکن است ماموریت و برنامه را بدون 
منابع مالی یا با منابع کم اجــرا کنیم، بیان کــرد: چنین اقدامی در 

فرهنگ جهاد، شدنی است، ولی انگیزه  ها باید بسیار قوی باشد.
معاون پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی افزود: اگر به عنوان کارمند و 
آدمی که فقط دنبال روز و شــب کردن است، هستیم، نمی شود، ولی 
اگر باور به درستی راهی که انتخاب کرده  ایم، داریم، امکان پذیر است 
و چنین حرکتی هم برکات معنوی و هم بــرکات مادی برای جامعه 

خواهد داشت.
دکتر پورعابدی تصريح کرد: اگر موضوع فعالیت خود را درست انتخاب 

کرده و با منابع محدود جهاددانشــگاهي، فاز صفر آن را درست اجرا 
کنیم، منابع برای بقیه راه را به دست می  آوریم.

وی هم چنین گفت: نگاه ما در تهیه ی برنامه ها باید کامال مساله محور و 
معطوف به حل مشکالت کشور باشد، بنابراين در تهیه ی برنامه ششم، 
همه ی واحدهایی که هنوز در حوزه ی پژوهش وفناوری زمینه ی  کاری 
را انتخاب نکرده  اند، باید زمینه های کاری خودشان را درست انتخاب 

کرده و در مدت زمان برنامه که پنج ساله است، آن را اجرا کنند.
معاون پژوهش وفناوری جهاددانشــگاهی افزود: سایر واحدها نیز که 
دارای برنامه هستند، باید برنامه توســعه خودشان را در مدت برنامه 

ششم مشخص و برای رسیدن به آن ها برنامه  ریزی کنند.
دکتر پورعابدی تاکید کرد: برنامه ششــم توســعه باید شکوفا شدن 
حوزه ی علوم انسانی در جهاددانشگاهی باشــد که براین اساس باید 
اولویت ها را مشــخص کرد و روی ارايه راه حل برای آن ها کار علمی 

صورت پذیرد.
وی گفت: باید با همکاری واحدها و پژوهشــکده ها به ویژه پژوهشگاه 
علوم انسانی، تالش شــود مســايل ملی انتخاب و مرزهای فیزیکی 

گروه های پژوهش برای حل آن ها برداشته شود.
دکتر پورعابدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تالش برای 
موضوع بازآفرینی در حــوزه پژوهش وفناوری، هــدف از این مهم را 
ســرعت دادن به حل مشــکالت واحدها در دفتر مرکزی، کمک به 
واحدها در تامین منابع جهت اجرای برنامه، کمک به بازاریابی برای 
فناوری های تولیدی و توانمندی ها در حوزه ی علوم انسانی و نظارت 

بر حسن اجرا خواند.
معاون پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی به برخی موضوعات قابل تامل 
در حوزه ی پژوهش وفناوری نیز اشاره کرد و در این خصوص از تجمیع 
ساختارها، امکانات و منابع انسانی برای ورود به کارهای بزرگ، جذب 
هوشمندانه ی منابع انســانی در حوزه ی پژوهش وفناوری، تخصیص 
پول هوشــمند و تخصیص هوشــمندانه ی پول و ارتباط مناســب و 
سیستمی حوزه  پژوهش وفناوری با دانشــگاه ها و موسسات آموزش 
عالی جهاددانشــگاهی، توجه به بخش خصوصــی، مالکیت معنوی 
و توجه به حقــوق IP و نقش آن در تجاری ســازی، ارتباطات ملی و 
بین المللی، اســتفاده از ظرفیت دانشــگاه ها و اعضای هیات علمی و 

ترویج فرهنگ تجاری سازی در همه ی سطوح نام برد.
دکتر پورعابدی هم چنین بر تشکیل تیمـ  پروژه و شرکتـ  پروژه در 
جهاددانشــگاهي تاکید کرد و افزود: اســتفاده از دانشجویان مقاطع 
کارشناسی ارشــد و دکتری در اجرای پروژه های پژوهشی، نزدیکی 
مراکز خدمات تخصصی به حوزه ی تجاری ســازی و شــرکت شدن، 
به کارگیری نیروهای مجرب در انجام طرح های بزرگ و اســتفاده از 

شیوه های نوین تامین مالی  باید در دستور کار باشد.
گفتنی است، در حاشيه ی آغاز به كار اين گردهمايي، پژوهشكده مواد 
نوین سرامیكی جهاددانشگاهی استان یزد با حضور دكتر طيبي رييس 
جهاددانشگاهي و محمود زماني قمي استاندار يزد و عده ای از مدیران و 

مسووالن جهاددانشگاهی افتتاح شد.
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اولین گوســاله نژاد جرزی حاصــل از به کارگیری فنــاوری تولید 
آزمایشگاهی جنین منجمد گاو با جنسیت دلخواه )ماده( و با استفاده از 
روش “Ovum pick up” با نام »گندم« به همت محققان و پژوهشگران 
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی متولد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی پژوهشگاه ابن سینا، به دنبال خرید 
تعدادی گوســاله ممتاز نژاد جرزی در زمســتان سال گذشــته، استحصال 
تخمک به روش Ovum pick up و تولید آزمایشــگاهی جنین با استفاده 
از اسپرم های ماده زای ممتاز از نژاد مورد نظر در مزرعه تحقیقاتی پژوهشگاه 

ابن سینا انجام شد.
پژوهشگاه ابن سینا با برخورداری از متخصصان مجربی که به عنوان بنیان گذار 
تولید آزمایشگاهی جنین در حیوانات مزرعه ای از حدود 17 سال پیش فعالیت 
خود را آغاز نموده اســت، در سال های اخیر فاز تجاری ســازی پروژه را با هدف 
ارتقای شاخص های اصالح نژادی در جمعیت گاوهای کشور با استفاده از آخرین 
دستاوردهای بیوتکنولوژیک تولید مثل دامی جهان آغاز کرده است.

هم چنین فناوری تولید آزمایشگاهی جنین با جنسیت دلخواه از 
گاوهای ممتاز و تهیه ی بانک جنینی، به عنوان یک نیاز اساسی و 

نوین در متحول نمودن برنامه های اصالح نژادی دام کشور، از طریق کوچک و 
یک دست نمودن گله های برخوردار از دام های ممتاز به لحاظ ژنتیکی، مدیریت 
هدفمند جمعیت گله و افزایش سودآوری گله از طریق بهینه سازی بازده تولید، 
راهگشای مشــکالت پیش روی دامداران جهت تولید اقتصادی و کم هزینه تر 

محصوالت لبنی و گوشتی محسوب می شود.
در ادامه باید اظهار کرد، تسریع در حذف دام های کم بهره و جایگزینی آن ها از 
طریق انتقال جنین های ژنومیک شده با جنســیت دلخواه به گاوهای گیرنده 
و گسترش ژنوم برتر با اســتفاده از فناوری های یاد شده، جایگاه ارزشمند این 

فناوری بومی سازی شده را بیش از پیش نمایان می کند.
در حال حاضر فاز مقدماتی این پروژه با موفقیت ســپری شــده و محصول آن 
)جنین منجمد با جنســیت دلخواه(، مجوزها و تاییدیه های الزم جهت ورود 
به بازار را کسب کرده اســت. لذا برنامه ریزی و چشم انداز پیش روی پژوهشگاه 
ابن سینا، دست یابی به عنوان قطب علم وفناوری در زمینه ی بیوتکنولوژی تولید 

مثل دام کشور می باشد.
گفتنی است، فاز توسعه پروژه جهت نگهداری تعداد بیشتری گاو ممتاز در حال 
اجرا است تا ان شاا... در آینده نزدیک شــاهد بهره برداری حداکثری از سرمایه 

گذاری های صورت گرفته در این زمینه باشیم.

تولد »گندم« اولین گوساله نژاد جرزی

پژوهش و فنــــاوری
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“مورسیا” شبیه سازی شد

تولید و تکثیر فناورانه ی نژاد های بز شیری در رویان؛

با شبیه سازی بز مورسیا در 
پژوهشکده زیست فناوری 
رویان اصفهان، ایران به 
معدود کشورهای دست 

یافته به فناوری های نوین 
تولید  مثل پیوست.

به گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی بــه نقل 
از ســیناپرس، محققــان 
پژوهشکده زیســت فناوری 
رویان اصفهان  پیش از این با 
بومی سازی فناوری های نوین 

تولید  مثل، موفق به شبیه سازی بز از نژاد “سانن” و “آلپاین” شده بودند. 
“مورسیا گرانادا”، نژاد بومی جنوب شرقی اسپانیا است. این نژاد از بزهای 
اسپانیا به دلیل سهولت پرورش، مقاوم به آب و هوای گرم و خشک، تحمل 
مناسب شرایط نامساعد، چندقلوزایی و تولید شیر عالی مورد توجه قرار 

گرفته اند.
رییس پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان وابسته به جهاددانشگاهی 
درخصوص شبیه سازی این بز گفت: متخصصان این پژوهشکده با استفاده 
از شبیه سازي بز مورسیای اســپانیا از تخمدان و لقاح مصنوعی سلول 
بنیادی، سه رأس بز از آن نژاد را با استفاده از تجارب قبلی و پس از ۹ ماه 

تولید کردند.
وی تاکید کرد: در این روش، تخمک نژاد بومی جنوب شرقی اسپانیا در 
آزمایشگاه بالغ سازی و سلول های مورد نظر نژاد مورسیا به درون تخمک 

های بالغ انتقال داده می شود.
دکتر محمد حســین نصراصفهانی این بز را جزو نژادهای گران قیمت 
جهان دانست و خاطرنشان کرد: بز مورســیا قادر است، روزانه دو تا سه 
کیلوگرم شــیر با چربی پنج وهفت دهم درصد و کیفیت باال تولید کند. 
وزن زنده بز ماده حدود 30 تا 50 کیلوگرم و وزن زنده بز نر حدود 50 تا 

60 کیلوگرم است.
وی افزود: قرار است با دست یابی به این فناوری و دانش بومی، حدود 
100 رأس بز مورسیا شبیه سازی شــود. هم چنین اکنون این طرح 
آماده ي واگذاری به دام پــروران برای تولید انبوه اســت که در این 
صورت می توان قیمت تمام شده ي تولید شــیر را کاهش و کیفیت 

آن را باال برد.
به گفته ي رییس پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان، اشتغال زایی 
برای دامداران در مناطق محروم، صادرات گوشــت این نژاد، تولید شیر 
با کیفیت و تهیه ي پنیر از آن به دلیل داشــتن چربی زیاد، نه تنها نشان 
دهنده ي ظرفیت این نژاد برای ورود به صنعت دام شیری کشور است، 
بلکه بیانگر نیاز به توجه ویژه به صنعت بز شیری برای ایجاد اقتصاد کوچک 

اما مولد با هدف تامین خانواده های روستایی است.

امــکان تولیــد 
پنیــر مرغــوب 

محقق شد
در ادامه، دکتــر فرنوش 
جعفرپــور مدیــر مزرعه 
تحقیقاتــی پژوهشــگاه 
رویان اصفهان در رابطه با 
امکان تولید پنیر مرغوب، 
گفت: ســلول ها با فعال 

سازی شیمیایی ساده ای 
وارد مرحله تک ســلولی 
شــده و به مدت هفت روز 
در آزمایشگاه و در محیط 
اختصاصی تکوین جنین، کشت داده می شود و شبیه سازی صورت می 

گیرد. سپس جنین در مرحله ي بالستوسیت )رویاني که پس از باروري 
رشد کرده( به رحم مادر منتقل و پس از 105 روز بزغاله مورسیا به طور 

طبیعی متولد می گردد.
عضو هیات علمی پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان افزود: با شبیه 
سازی این بز، امکان تولید و صادرات شیر با کیفیت باال برای تولید پنیر 

مرغوب نیز در کشور فراهم می شود.

درباره ی پژوهشکده زیســت فناوری رویان 
اصفهان

گفتنی است، پژوهشگران این مرکز در مرحله ي اول، جنین های اصلی بز 
سانن که با استفاده از مجموعه ای از تکنیک های بلوغ آزمایشگاهی، لقاح 
آزمایشگاهی، شبیه سازی و انجماد جنین تولیدشده را به رحم بز های 
بومی انتقال داده و منجر به کسب 50 درصد آبستنی و بیش از 30 درصد 
تولد زنده این نژاد شدند و پس از آن طرح تولید و تکثیر فناورانه ي نژاد های 

بز شیری در دستور کار این پژوهشکده قرار گرفت.
در این طرح، گله ي بز شیرده از نژاد اروپایی سانن شبیه سازی و تاکنون 
بیش از صدها رأس بز در پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان شبیه 

سازی شده است.
در ادامه ي فعالیت های این پژوهشگاه، نمونه  سلول از دام های برتر وارداتی 
از نژادهای آلپاین و مورسیا تهیه شد و شبیه سازی این دو نژاد هم در دستور 
کار قرار گرفت. این مرکز پژوهشی هم اکنون در زمینه ي شبیه سازی در 
گونه ي بز فارغ از نوع نژاد، به فناوری تولید مثلی بومی سازی شده دست 
یافته است و بدین ترتیب ایران در جمع معدود کشورهای دست یافته به 

این فناوری به همراه آمریکا، انگلستان، کانادا و چین قرار گرفت.
پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان در حال حاضر خدمات تولید بز 
از طریق شبیه سازی و لقاح آزمایشگاهی و تولید بزهای دورگه از طریق 
تلقیح مصنوعی و هم چنین خدمات انتقال جنین، فروش اسپرم و انجام 

تلقیح مصنوعی با تکنیک الپاراسکوپی را ارایه می کند.
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ضرورت همکاری های راهبردی با جهاددانشگاهی 
در پنج حوزه ی صنایع کشور 

رییس سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران تاکید کرد:

گسترش  رییس ســازمان 
 ونوسازی صنایع ایران گفت: 
در جهاددانشگاهی سال ها 
برای رسیدن به دانش فنی، 
کار و هزینه شده است و اکنون 
ســازمان گسترش ونوسازی 
صنایع ایران باید از این دانش 
اســتفاده کند و این ها را به 
تولید صنعتی برساند که این 

از رسالت های سازمان است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر منصور معظمی معاون 
وزیر و رییس سازمان گسترش ونوســازی صنایع ایران و معاونان وی، 
با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی و برخی از 
مدیران واحدهای مســتقر در مجتمع تحقیقاتی این نهاد در هلجرد، 
هفتم آذر از بخش های مختلف این مجموعه بازدید کرد و از نزدیک در 

جریان فعالیت ها و توانمندی های جهاددانشگاهی قرار گرفت.
هم چنین در ادامه ي این بازدید، جلســه ای برگزار شــد و در صورت  
جلســه ای که به امضــای دکتر معظمــی و دکتر طیبی رســید، بر 
همکاری های راهبردی بین دو طرف در پنج حوزه ی صنایع نفت، گاز 
و پتروشیمی، صنعت خودرو، صنایع ریلی، صنایع پیشرفته و تربیت و 

آموزش مدیران صنعتی تاکید شد. 

دکتر منصور معظمی در حاشیه ی این جلسه، در رابطه با توانمندی های این 
نهاد، اظهار کرد: جهاددانشــگاهی یک نهاد انقالبی است که در طول این 
سال ها نیز خوشبختانه منشا خدمات بسیار زیادی برای کشور بوده است.

وی افزود: من شناخت قبلی خوبی از این نهاد دارم و به همین دلیل هم 
امروز فرصتی شد تا بازدیدی از مجموعه ی تحقیقاتی جهاددانشگاهی 
انجام شود؛ برای این که بتوانیم کار مشترک نتیجه گرایی را دنبال کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به گسترش همکاری دو 

طرف بیان کرد: در این بازدید و 
جلسه ای که برگزار شد، تفاهم 
کردیــم یک همــکاری انجام 
شــود و ظرف مدت یــک ماه، 
کارشناســان زمینه های کار را 
بررســی کنند. امیدواریم این 
حرکت تا پایان امسال به نتیجه 

برسد.
رییس ســازمان گســترش و 
نوســازی صنایع ایران با تاکید 
بر این که جهاددانشگاهی یک 
ظرفیت هم بالقوه و هم بالفعل است، تصریح کرد: صالح ما در کشور این 
است که هم افزایی صورت گیرد؛ یعنی نیروها با هم یکی شوند. این باعث 
می شود قدرت رقابت پذیری ما بیشتر و هزینه ها کمتر شود؛ به ویژه در 
شرایطی که استکبار به دنبال ایجاد تحریم و فشار بر روی کشور است، 
این گونه تعامالت کمک می کند که اثر شرارت های آن ها را کمتر کنیم.
وی گفت: به طور قطع این مشارکت نتیجه ی خوبی دارد. چیزی که ما 
در مذاکرات تاکید داشتیم، این بود کاری که انجام می دهیم، در راستای 
اقتصاد مقاومتی و صادرات گرا باشد و محصولی که تولید می شود، چه 

در داخل و چه در خارج، بازار داشته باشد.
رییس ســازمان گسترش ونوســازی صنایــع ایران بیــان کرد: در 
جهاددانشگاهی ســال ها برای رســیدن به دانش فنی، کار و هزینه 
شده است و اکنون سازمان باید از این دانش استفاده کند و این ها را 
به تولید صنعتی برساند که این از رسالت های سازمان است. ما در این 
جلسه برای انجام این کار اعالم آمادگی کردیم و با یک دیگر به توافق 

رسیدیم.
دکتر معظمی با اشــاره به این کــه امیدوارم جهاددانشــگاهی تا 
پایان ســال به دنبال نتیجــه توافقات صورت گرفته باشــد، گفت: 
جهاددانشگاهی در بخش های مختلف به طور گسترده کار کرده و ما 
نیاز داریم دو طرف در مورد زمینه های همکاری ظرف مدت یک ماه 

به توافق برسند.
وی افزود: ما در بخش هایی با جهاددانشگاهی همکاری می کنیم که در 
زمره ی اولویت ها و استراتژی های سازمان باشد. استراتژی های سازمان 
هم اعالم شده و هم مشخص است که طبق آن ها به جمع بندی هایی 
که دو طرف طی مدت مدنظر برسند، محورهای کار مشخص می شود.

رییس سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران در پایان در رابطه با 
حمایت از نهادهای تولیدکننده تصریح کرد: یکی از بندهای سازمان، 
ماده 8 اســت که در آن به ســرمایه گذاری و کمک به صاحبان ایده و 
کارآفرینان و مجموعه های دانش بنیان تاکیده شــده است که شامل 

جهاددانشگاهی، استارت آپ ها و... می شود.
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معرفی سه منبع جایگزین برای مغز استخوان

محققان گروه پژوهشــی، ایمنی، درمانی سرطان و پزشکی 
ترمیمی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی طی مطالعه ای، 
سه منبع را به عنوان جایگزین برای مغز استخوان پیشنهاد 
کردند که تامین آن ها مشکالت و دشواری های مغز استخوان 

را ندارد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده معتمد جهاددانشگاهی، دکتر 
بهنام صادقی مدیر گروه پژوهشی، ایمنی، درمانی سرطان و پزشکی 
ترمیمی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی و مجری طرح فوق گفت: 
با توجه به این که شــرایط التهابی مزمن که به  وسیله موتاسیون های 
ژنتیکی، بیماری های اتوایمیون و در معرض قــرار گرفتن در مقابل 
فاکتورهای محیطی ایجاد می شود، می تواند ریسک ابتال به سرطان را 
افزایش دهد، مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان داد که بیش از 25 درصد 
از مرگ ومیر ناشی از سرطان به دلیل التهاب مزمن بوده است. اگرچه 
التهاب به عنوان یک واکنش محافظتی متمرکز یافته بافتی با عالیمی 
چون درد، قرمزی، تــورم و در بعضی مواقع از دســت دادن عملکرد 
مشخص شده اســت، اما امروزه نقش آن در بعضی از بیماری ها مانند 

سرطان به خوبی شناخته شده است.
دکتر صادقی ادامه داد: التهاب حــاد که به عنوان عکس العمل دفاعی 
محسوب می شود، اگر به التهاب مزمن تبدیل شود، می تواند به سرطان، 
دیابت، بیماری های قلبیـ  عروقی، ریوی و عصبی منجر شود؛ لذا، یکی 
از روش های درمانی که امروزه توجه بسیاری از محققان را به خود جلب 
کرده است، ســلول درمانی به عنوان درمان کمکی برای بیماری های 
ایمونولوژیک )بیماری های مزمــن و خودایمنی( و غیر ایمونولوژیک 
)مهندسی بافت، ترمیم، بیماری  های تخریب کننده و بدخیم از جمله 

سرطان( است.
مدیر گروه پژوهشــی، ایمنی، درمانی ســرطان و پزشکی ترمیمی 
پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی افزود: از مهم ترین نامزدهایی که 

برای این خط درمانی جدید مطرح می شــود، می توان به سلول های 
بنیادی بزرگساالن که تحت عنوان ســلول های بنیادی “مزانشیم” 
معرفی می گردد، اشاره کرد. سلول  های بنیادی مزانشیمی، سلول های 
بالغ غیرخون ساز، چندظرفیتی و خودنوساز هســتند. این سلول ها 
اولین بار از مغز اســتخوان جدا شــده و  به عنوان اســتاندارد طالیی 
در مطالعات ســلول درمانی به حســاب می  آید. یکــی از بزرگ ترین 
چالش های استفاده از سلول مزانشیم مغز استخوان در سلول درمانی، 
روند پردرد و پرهزینه بودن استخراج این سلول ها مي باشد که استفاده 
از این ســلول ها را به عنوان کاندیدایي برای پیوند آلوگرافت )پیوند از 

فرد دیگر به بیمار( با محدودیت مواجه کرده است.
دکتر صادقی اضافه کرد: گروه پژوهشــی، ایمنی، درمانی سرطان و 
پزشکی ترمیمی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، در این مطالعه 
ســه منبع بافت چربی، جفت و پرده ی جنینی را به عنوان جایگزینی 
برای مغز اســتخوان پیشــنهاد می کنند که تامین آن ها مشکالت و 
دشواری های مغز استخوان را ندارند. در واقع بافت جفت و پرده های 
جنینی پس از عمل سزارین از نوزاد جدا شــده و به عنوان زباله های 
بیمارستانی دور ریخته می شود. بافت چربی نیز به راحتی با استفاده از 
عمل ساکشن قابل جداسازی است. پس از بررسی نتایج حاصل از این 
مطالعه و با مقایسه ویژگی  های فنوتیپی، توانایی تکثیر، تمایز و تعدیل 
سیستم ایمنی سلول مزانشیمی که از سه بافت پیشنهادی انجام شد، 
با اثبات یکسان بودن ویژگی های حیاتی و ضروری سلول ها، توانستیم 
نشان دهیم که توانایی هر یک از این ســلول های مزانشیم در تمایز 
به اســتخوان، غضروف و چربی و هم چنین تعدیل سیستم ایمنی با 

یک دیگر متفاوت است.
گفتنی است، نتایج این مطالعه این امکان را در آینده ایجاد می کند که 
برای سلول درمانی با توجه به نوع بیماری فرد از منبع سلول مزانشیمی 
استفاده کنیم تا بیشــترین کارایی را برای فرد بیمار به همراه داشته 

باشد که این رویکرد ما را به سمت پزشکی شخصی سوق می دهد.
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نیازمندی درمان سرطان پستان 
به بودجه ی مناسب و اختصاصی

در بازدید معاون وزیر بهداشت از پژوهشکده معتمد مطرح شد:

دکتر رضا ملک زاده با اشــاره به این که ساالنه ۱۵ هزار مورد 
جدید سرطان پســتان در ایران داریم که حدود ۵۰ درصد 
از آن ها قابل درمان هســتند، گفت: درمان سرطان پستان 
زمینه ی کاری مهمی اســت که باید بودجه ی مناسبی به آن 

اختصاص پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد )مرکز تحقیقات سرطان 
پستان( جهاددانشگاهی، در بازدید دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، که با حضور دکتر 
وطن پور رییس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و معاونان جهاددانشگاهی، دکتر پورعابدی معاون 
پژوهشی جهاددانشگاهی و دکتر بادکو معاون پشتیبانی و توسعه منابع 
انسانی، 7 آذر از ساختمان جدید پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی 
صورت گرفت، وي از نزدیک با فعالیت های اختصاصی مرکز تحقیقات 
سرطان پستان آشنا شد و از نحوه ی این فعالیت ها ابراز خرسندی کرد.
دکتر ملک زاده، سرمایه گذاری دولتی، خصوصی و حمایت خیرین با 
توجه به پتانسیل عظیم موجود و اختصاص بودجه ی مناسب دولتی 
در این زمینه را از اهم مواردی عنوان کرد که نیاز اســت با پیگیری و 

مساعدت در این زمینه فعالیت های بیشتری انجام داد.

در این بازدید، دکتر پورعابدي معاون پژوهشــی جهاددانشــگاهی 
با اشــاره به این که زمینه  فعالیت های جهاددانشــگاهی، پژوهشی، 
کاربردی و توسعه ای است، گفت: در جهاددانشگاهی، حوزه ی فعالیت 
های پزشــکی در برخی از فعالیت ها، کارهای بنیادی صورت گرفته 
که یکی از این فعالیت ها و زایش های خوب، پژوهشکده معتمد است 
که توانسته به نظام سالمت کشــور و درمان، خدمات بسیار مناسبی 

ارایه کند.
در ادامه ی نشســت، دکتر مجیــدزاده رییس پژوهشــکده معتمد 
جهاددانشــگاهی با ارایه گزارش کاملی از فعالیت های پژوهشــکده، 
گفت: استراتژی های اصلی پژوهشکده شامل پیش گیری با فعالیت های 
پژوهشیـ  آموزشــی و غربال گری، ارتقاي روش ها و توانمندی های 
تشخیصی، ارتقاي دایمی روش های درمانی و ارتقاي کیفیت زندگی 
مبتالیان است که پژوهشــکده در تمام زمینه ها فعالیت های بسیار 

خوبی را تا به حال به انجام رسانده است.
وي در ادامه به روند رو به  رشد فعالیت های پژوهشی به ویژه در حوزه ی 
فعالیت های بین المللی اشاره و از فعالیت های گسترده این پژوهشکده 

در زمینه های سرطان در دنیا صحبت کرد.
گفتنی است، در ادامه دکتر ملک زاده و ســایر مهمانان از طبقه های 

ساختمان جدید معتمد که در حال ساخت است، بازدید کردند.
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اجرای طرح های پژوهشی مشترک با جهاددانشگاهی 
اثربخش خواهد بود

سید ابوالحسن نایینی اظهار کرد: می توانیم با اجرای طرح های 
مشترک بین این دانشــگاه و جهاددانشگاهی در حوزه های 
مختلف، مجموعه ی حاکمیتی استان را مجاب به پذیرش چنین 

طرح هایی کنیم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، سید ابوالحسن 
نایینی رییــس دانشــگاه بین المللی امام خمینــی)ره( در دیدار 
سرپرست جهاددانشــگاهی اســتان اظهار کرد: جهاددانشگاهی 
متعلق به دانشگاه است و از دانشــگاه جدا نیست؛ یکی از مسایلی 
که جهــاد باید پیگیری کند، ارتباط بیشــتر و مســتمر با بدنه ی 
دانشگاه است؛ جهاد باید ورود بیشتری به دانشگاه ها داشته باشد و 
بتواند ماموریت های متناسب با اساسنامه  ی خود را در دانشگاه ها 

پیگیری کند.
وی گفت: باید از کارهای موازی پرهیز کــرد و طی برنامه ریزی های 
مشترک و مشخص، هر نهادی در دانشگاه متولی موضوعی خاص شود 

تا با هم افزایی به نتایج ملموس رسید.
نایینی افزود: بزرگ ترین مســاله ی امروز ما این است که مجموعه ي 
نهادهای دولتی و غیردولتی استان، اعتقادی به کار پژوهشی ندارند، 
درصورتی که می توان با ظرفیت دانشگاه ها و اساتید رشته های مختلف 
با اجرای طرح های پژوهشی به راهکارهایی جهت حل مسایل مختلف 

استان از جمله آسیب های اجتماعی رسید.
رییس دانشــگاه بین المللی امام خمینی)ره( بیان کرد: می توانیم با 
اجرای طرح های مشــترک بین این دانشــگاه و جهاددانشگاهی در 
حوزه های مختلف، مجموعه ي حاکمیتی استان را مجاب به پذیرش 
چنین طرح هایی کنیم؛ چنان چه در این راه موفقیتی صورت نپذیرد، 
مایوس نخواهیم شــد و تا به ثمر رســیدن تالش های خود حرکت 

خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: دانشگاه از جامعه جدا نیست و اگر آسیب های فرهنگی 

و اجتماعی در دانشگاه وجود دارد، راه حل آن را نبایستی جدا از جامعه 
و سایر ظرفیت های فرهنگی جامعه پیدا کرد و با برخوردهای سلبی 

کاری پیش نخواهد رفت.
نایینی مطرح کرد: عمده فعالیت های جهاددانشــگاهی قزوین در 
حوزه  ســالمت و درمان بوده است و به نظر می رســد بهتر است در 
حوزه  فنی و ساخت وسازهای عمراني نیز ورود داشته باشد. امروز در 
سطح استان در حوزه ساخت وساز و عمران، مشکالت بسیاری داریم 
و چنان چه زلزله ای در قزوین رخ دهد، آســیب های زیادی متوجه 

استان خواهد بود.

آمادگــی جهاددانشــگاهی بــرای دریافت 
ماموریت های مشخص

در ادامه،  فرشــاد پیله چی سرپرست جهاددانشــگاهی استان قزوین 
اظهار کرد: جهاددانشــگاهی در عرصه ی ملــی و منطقه ای، آماده ی 
دریافت ماموریت های مشخص از حاکمیت بوده و معتقدیم با تمرکز بر 
موضوعاتی که می تواند منجر به خدمات بیشتری به مردم شود، نتایج 

بهتری از گذشته خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: جهاددانشگاهی قزوین در دوره ی جدید به دنبال رسیدن 
به  ثبات در عرصه ی درآمدی بوده و البته همانند گذشته، این رویکرد 
مانع از پرداختن به مسوولیت های مهم اجتماعی و فرهنگی آن نمي 

شود.
سرپرســت جهاددانشــگاهی قزوین گفت: ورود به موضوعات مهم 
فرهنگی نظیــر تدویــن کتاب های آمــوزش زبان انگلیســی و نیز 
ورود دانش بنیان به مقوله ی اســباب بازی و فعالیت های مســتمر و 

گزین فرهنگی در دانشگاه ها از این جمله است.
پیله چی در پایان تاکید کرد: در تالش هســتیم تا بتوانیم پیوســتی 
تجاری برای تمامی فعالیت های پژوهشی و فرهنگی خود ببینیم و بر 

مبنای آن حرکت کنیم.

رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(: 
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 هم زمان با آغاز به کار سمپوزیوم پزشکی فردمحور، 23 آذر 
مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، اولین کلینیک 

پزشکی فردمحور کشور را افتتاح کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه فناوری های نوین علوم زیستی 
جهاددانشگاهی )ابن سینا(، دکتر سعیدرضا غفاری عضو تیم تخصصی 
مرکز درمان ناباروری این پژوهشگاه با بیان این که می خواهیم در یک 
گام رو به جلو، اولین کلینیک پزشکی فردمحور را در کشور راه اندازی و 
افتتاح کنیم،گفت: این کلینیک، یک کلینیک چند تخصصی است که 
در حال حاضر با محوریت درمان ناباروری، سرطان و فارماکوژنتیک، 

فعالیت های خود را آغاز خواهد کرد.
وی با بیان این که این کلینیک حاصل همکاری فناوری نســل جدید 
تعیین توالی مرکز تحقیقات نســل امیــد و بخش های مختلف مرکز 
درمان ابن سینا می باشــد، افزود: روش درمان به شیوه ي فردمحور به 

گونه ای است که برای هر تجویز درمان و دارو، ابتدا بررسی های ژنتیکی 
بر روی هر فرد به صورت جداگانه صورت می گیرد.

روش های مراجعه به این کلینیک
دکتر غفاری با اشاره به این که هر فرد با سه روش می تواند به کلینیک 
پزشکی فردمحور مراجعه کند، تشــریح کرد: در حالت اول، پزشک 
جهت انتخاب بهترین روش درمان پزشکی فردمحور، طی یک ارجاع 
تخصصی، بیمار را به کلینیک پزشــکی فردمحــور ارجاع می دهد و 
درخواست مشاوره و نظر تخصصی فردمحور می کند. در حالت دوم، 
پزشــک معالج، خود به تنهایی رویکرد فرد محور را مدنظر قرار داده 
و براســاس نظر تخصصی خود، بیمار را برای انجام آزمایش و تعیین 
ژنوتیپ بیمار و انتخاب درمان مناســب به کلینیک ارجاع می دهد و 
در حالت سوم، شخص بیمار مستقیما به کلینیک پزشکی فردمحور 

مراجعه می کند.
وی در ادامه افزود: مثال بیماری که درگیر یک بیماری است و روش 
های معمول درمان در وی موثر نبوده است، درمان پیچیده ای دارد یا 
طی درمان، دچار عوارضی شده است و می خواهد بداند که آیا روش 
های فردمحور به درمان او کمک می کند یا خیر، به کلینیک مراجعه 
کرده و درخواســت مشاوره پزشــکی فردمحور می دهد و پس از آن 
پزشکان متخصص ژنتیک و سایر متخصصان با وی مشورت کرده و 
بهترین راه موجود را براي درمان بیمار پیشنهاد کرده و درمان را آغاز 
می کنند و یا در حالت دیگر متخصصان ژنتیک به پزشک متخصص 
ارجاع کننده بیمار مشــورت می کنند تا بهتریــن روش درمان برای 

بیمار انتخاب شود.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا تاکید کرد: تفاوت 
این روش با روش های موجود دیگر این است که در این حالت بدون در 
نظر گرفتن وضعیت اختصاصی و ژنتیکی فرد، درمان آغاز نمی شود؛ 
این  رویکرد در دنیا بسیار جدید است و در ایران نیز چنین رویکردی به 

صورت متمرکز و ضابطه مند تاکنون وجود نداشته است. به بیان دیگر، 
در این روش درمان ها به صورت اختصاصی و براساس دستورالعمل های 

نوین برای هر فرد به کار می رود.
وی هم چنیــن اظهارکرد: این روش در عرصه هــای مختلف از جمله  
درمان ناباروری، درمان ســرطان و عوارض داروهای روان پزشــکی، 

بی هوشی و عفونی استفاده می شود.
دکتر غفاری در تشریح این که اســتفاده از این روش برای چه افرادي 
توصیه می شــود، گفت: در حال حاضر روش درمان از طریق پزشکی 
فردمحور برای افرادی کاربرد دارد که درمان های موجود برای آن ها 
پاسخ نداده است یا این که دچار عوارض دارویی شده اند، بیماری های 
بســیار خطرناکی دارند یا به بیماری هایی مبتال هســتند که در دنیا 
روش های ثابت شده ی درمان فردمحور برای آن ها گزارش شده باشد.

افتتاح اولین کلینیک پزشکی فردمحور کشور
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دکتر طیبی در مراســم تجلیــل از خدمات دکتــر گورابی 
رییس ســابق پژوهشــگاه رویان و معرفی سرپرست جدید 
این پژوهشگاه، انجام تحقیقات توســعه ای و کاربردی را از 
ماموریت های جهاددانشگاهی دانست و گفت: در حوزه  پژوهش 
با محدودیت های مالی مواجه هستیم که باید با برنامه ریزی از 

نتایج پژوهشی، اقدام به خلق ثروت کنیم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی در این 
مراسم با اشاره به محدودیت های مالی در بخش های پژوهشی افزود: ما 
باید با برنامه ریزی مناسب در حوزه ي پژوهشی اقدام کنیم تا لطمه ای به 

فعالیت های پژوهشی و فناوری وارد نشود.
وی انجام تحقیقات توســعه ای و کاربردی و پیگیری اجرای طرح های 
تحقیقاتی را از ماموریت های جهاددانشگاهی دانست و ادامه داد: ماموریت 

ما عالوه بر پژوهش و تحقیق، تبدیل فناوری به خلق ثروت است.
دکتر طیبي با بیان این که پژوهشگاه رویان با شتاب مناسبی در مسیر 
علمی و تولید فناوری حرکــت می کند، اظهار کرد: این پژوهشــگاه 
دارای اعتبار بین المللی است و این موفقیت، نتیجه  ی تالش محققان 
و پژوهشگران این پژوهشگاه اســت که در نهایت سبب اعتالی ایران 

خواهد شد.
رییس جهاددانشگاهي با اشاره به خدمات دکتر حمید گورابی رییس 
پیشین پژوهشگاه رویان تاکید کرد: دکتر گورابی، همان عشق و عالقه ی 
دکتر کاظمی را نسبت به مجموعه ي رویان دارد، به گونه ای که توانسته 

است، زمینه ي پیشرفت های فراوانی را ایجاد کند.
در این مراســم، هم چنین دکتر عبدالحسین شــاهوردی سرپرست 
پژوهشــگاه رویان با تاکید بر این کــه این پژوهشــگاه  به عنوان یک 
سرمایه ی ملی تلقی می شود، ادامه داد: این مجموعه توانسته است در 
بخش های مختلف از جمله سلول های بنیادی، شبیه سازی و ناباروری 

به موفقیت های زیادی نایل شود.
شاهوردی محققان پژوهشگاه رویان را جزو برترین محققان جهان در 
حوزه ي سلول های بنیادی توصیف کرد و یادآور شد: به همین دلیل نام 

رویان در این زمینه می درخشد.

سرپرست پژوهشــگاه رویان اضافه کرد: نتایج فعالیت های علمی این 
پژوهشگاه در زمینه ي همانندسازی و تراریخته در صنعت دامپروری 

مورد استفاده قرار گرفته است.
وي هم چنین به اقدامات دکتر گورابی رییس پیشــین این پژوهشگاه 
اشاره کرد و ادامه داد: دکتر گورابی، توانسته است موفقیت های بزرگی 
را در دوران مسوولیت خود کسب کند،؛ به گونه ای که این اقدام ها سبب 

ارتقاي پژوهشگاه رویان در عرصه های داخلی و بین المللی شده است.
دکتر حمید گورابی رییس پیشین پژوهشگاه رویان نیز در این مراسم 
به موفقیت های این پژوهشگاه در سال های اخیر اشاره کرد و یادآور شد: 
این موفقیت ها موجب شده است تا پژوهشگاه در صدر خبرهای منتشر 

شده از سلول های بنیادی در ایران قرار بگیرد.
وي این موفقیت را حاصل تالش همه ي پرسنل این مجموعه دانست 
و گفت: باید به دنبال درآمدهای پایدار باشــیم و آن ها را صرف کارهای 
تحقیقاتی و پژوهشی کشور کنیم تا رویان با سربلندی بیشتر به سمت 

جلو حرکت کند.

در این مراسم، ضمن تجلیل از محققان و پژوهشگران پژوهشگاه رویان 
که با حضور دکتــر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی و دکتر 
عبدالحسین شاهوردی سرپرست پژوهشگاه رویان برگزار شد، به طور  
ویژه از خدمات دکتر گورابی به پاس مدیریت پژوهشگاه رویان در بیش 

از 11 سال گذشته نیز تجلیل به عمل آمد.

رویان با شتاب مناسبی حرکت می کند

رییس جهاددانشگاهی:
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معاون پژوهش وفناوری جهاددانشــگاهی با تاکید بر این که 
برای ایفای نقش های ملی و انجام پروژه های بزرگ فناورانه ی 
این نهاد، نیاز به بازآفرینــی در حوزه پژوهش وفناوری وجود 
دارد، گفت: اساسا حوزه پژوهش وفناوری به دلیل این که هدف 
آن کشف مجهوالت و نورافکنی در تاریکی ها و روشنی بخشي 
به ابهامات وکشف راه های جدید برای پاسخ گویی به نیازهای 

جدید می باشد، همیشه با چالش های عدیده ای مواجه است.

دکتــر محمدرضــا پورعابــدی در گفت وگــو بــا روابــط عمومی 
جهاددانشگاهی، با اشــاره به چشــم انداز مدیریتی و برنامه ای برای 
حوزه پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی، گفت: چشم اندازهای توسعه 
جهاددانشگاهی در راستای چشم انداز توســعه کشور در افق 1404 
است و با توجه به رویکرد اصلی چشم انداز 20 ساله که ایران را کشوری 
توسعه یافته در رتبه ی نخست منطقه تعریف می کند، توسعه ی دانش 
بنیان، اساس و بنیاد توسعه ی پایدار می باشد؛ لذا تالش حوزه معاونت 

پژوهش وفناوری جهاد نیز در این راستا است.
وی افزود: از اهداف اصلی حوزه پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی در 
برنامه ششم توســعه، توســعه قطب های علم وفناوری، تجاری سازی 
نتایج تحقیقات، صدور دانش فنی و فناوری به خارج از کشور، توسعه 
همکاری های علمی و پژوهشی بین المللی و تجمیع منابع و ساختارها 

برای پذیرش ماموریت های ملی است.

چالش هــاي پیــش روي حــوزه پژوهــش  
وفناوري

معاون پژوهش وفناوری جهاددانشــگاهی بــه مهم ترین چالش های 
پیش روی حوزه پژوهش وفنــاوری در این نهاد اشــاره کرد و گفت: 

برای ایفای نقش های ملی و انجام پروژه های بــزرگ فناورانه، نیاز به 
بازآفرینی در حوزه پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی داریم. اساسا حوزه 
پژوهش وفناوری به دلیل این که هدف آن کشف مجهوالت و نورافکنی 
در تاریکی ها و روشنی بخشــي به ابهامات وکشف راه های جدید برای 
پاسخ گویی به نیازهای جدید مي باشد، همیشه با چالش های عدیده ای 
مواجه است؛ ضعف پشتیبانی مالی از حوزه پژوهش وفناوری از جمله 

چالش ها و مشکالت پیش روی این معاونت مي باشد.
دکتر پورعابدی ادامه داد: به دلیل دیربــازده بودن نتایج تحقیقات که 
نیازمند زماني طوالنی اســت، معموال در تعییــن اولویت های کاری، 
پژوهش در مراتب پایین جای می گیرد و در مقایسه با دیگر حوزه های 
فعالیتی جامعه که زودبازده و سریع الوصول هستند، پژوهش عقب می 

ماند و مورد کم لطفی قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: در جوامع توسعه یافته، رهبران و مدیران ارشد جامعه 
به این حوزه ها توجه دارند و بر این باورند که ضعف اعتنا به این حوزه در 
زمان حال، مشکالت، چالش ها و زیان های بیشتری را در آینده متوجه 
ساختارهای جامعه خواهد کرد. یکی از مهم ترین شاخصه هایی که این 
موضوع را مورد سنجش قرار می دهد، اختصاص نسبت درصدی از تولید 
ناخالص داخلی کشــورها به امر پژوهش است. در دنیا به طور متوسط 
بیش از دو درصد و در کشورهای توسعه یافته حدود سه درصد از تولید 
ناخالص داخلی خود را به پژوهش اختصاص می دهند، ولی این سهم در 
اقتصاد ایران حدود نیم درصد بوده و این نسبتی بسیار پایین است که 

باید به آن توجه جدی کرد.
معاون پژوهش وفناوری جهاددانشــگاهی افــزود: یکی از چالش های 
مهم این نهاد، نبود فضای رقابتی مناســب در حوزه  پژوهش وفناوری 
اســت و بودجه های دولتی زیاد به برخی از مجموعه ها تخصیص می 
یابد و در نتیجه امکان رقابت بــرای مجموعه هایی که از این اعتبارات 

نقش آفرینی های بزرگ جهاددانشگاهی نیازمند بازآفرینی در 
حوزه پژوهش وفناوری است

دکتر پورعابدی:
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بهره ی کمتری دارند، بسیار دشوار می شــود. جهاددانشگاهی در20 
درصد از اعتبارات مورد نیاز خود از حمایت های دولت برخوردار است 
و 80 درصد منابع را از محل درآمدهای اختصاصی خود تامین می کند 
و این امر باعث می شود که در پیشبرد برنامه های توسعه ای با مشکالتی 
مانند کمبود بودجه و زمان مناسب برای بهره برداری از نتایج تحقیقات 

روبه رو شود.

را ه هاي رســیدن به موفقیــت در واحدهاي 
سازماني حوزه پژوهش وفناوری

دکتر پورعابدی در رابطه با موفقیت واحدهای سازمانی دارای ساختار 
پژوهشــی گفت: هدف گذاری دقیق، برنامه ریزی منظم برای تحقق 
اهداف، ایجاد یک سازمان پویا و مانا به منظور همگرا کردن توانمندی 
های موجود، توجه به بهره وری و دوری از کارمندپروری، توانمندسازی 
منابع انسانی، جذب و نگهداشت افراد باانگیزه و عالقه مند به پژوهش و 
فناوری، توجه به حقوق معنوی محققان، تامین عزت مندانه ی زندگی 
مادی محققان و توجه بیشتر به منابع انسانی، تقویت ارتباطات با جامعه 
هدف، پیوند مناسب کارهای تعریف شــده با نیازهای اصلی جامعه و 
مــردم، دوری از پراکنده کاری و تمرکز بر یک یــا حداکثر دو موضوع 
اصلی با توجه به ظرفیت ها و مزیت های محیطی، ایجاد فضای مناسب 
برای کارآفرینی سازمانی و حرکت به سوی فعالیت هایی که منجر به 
درآمدهای نسبتا مطمئن شود، و... از جمله راه هایی است که می تواند 
به واحدها و مجموعه ها کمک کند تا در آینده به بخش قابل توجهی از 
چالش ها فایق آمده و با سرعت و اثربخشی بیشتر به سوی ارایه خدمات 

علمی و فناورانه ی پیشرو، حرکت کنند.

فرصت های هفته پژوهش
وی در ادامه به ارزیابی برگــزاری هفته پژوهش پرداخت و اظهار کرد: 
نکوداشت محققان و صاحبان علم و خرد در فرهنگ دینی ما از جایگاه 
برجسته ای برخوردار است و بر صدر نشاندن و کرامت بخشیدن عالمان 
از ارزش ها و فضیلت های اخالقی شاخص و مهم است و شاهد هستیم 
که در طول تاریخ و تمدن بشــری، هر جامعه ای که به عالمان نقش و 
جایگاه قابل اعتنایی داده است، دوران تعالی را نیز تجربه کرده است و 
بالعکس؛ در نتیجه، بخشی از فلسفه ی نام گذاری هفته پژوهش را باید 

در این راستا ارزیابی کرد.
معاون پژوهش وفناوری جهاددانشــگاهی بیان کــرد: بنابراین هفته 
پژوهش فرصتی اســت برای تجلیل از زحمات محققان و فناوران که 
تالششان همراه با جان و فکر است؛ حاصل جهادشان جاودان است و 
استمرار بهره به جامعه از کوشش آن ها ممکن می گردد. در نتیجه به 
هر میزانی که ما به تجلیل و کرامت بخشی پژوهشگران توجه بیشتری 
داشته باشــیم، در آینده جامعه ای توســعه یافته تر و عالم تر خواهیم 

داشت.
دکتــر پورعابدی افزود: ســرمایه ی اصلــی جهاددانشــگاهی و هر 
مجموعه ي دانش بنیان، منابع انســانی اســت که توجه و احترام به 
محققان، می تواند این سرمایه ارزشــمند را افزایش داده و با تقویت 
انگیزه های معنوی، ســرعت تولید و بهره گیری از علم را در ســطوح 
مختلف جامعه ارتقا دهد. از سوی دیگر، فضای فرهنگ عمومی جامعه 

نیز باید با مقوله ی پژوهش و تولید علم وفناوری بیشــتر مانوس باشد 
و همراهي جامعه با این مقوله منجر به شکل گیری هژمونی غالب در 
جامعه به سوی توسعه علم وفناوری و در نتیجه توسعه دانش بنیان و 

پایدار مي شود.  
وی اظهار کرد: هم چنین هفته پژوهش ایــن فرصت را ایجاد می کند 
که این پیام اساسی به جامعه انتقال یابد که اگر می خواهیم جامعه را 
خردمندانه مدیریت کنیم و ضریب خطاها را در فرآیند تصمیم سازی 
و تصمیم گیری به حداقل برسانیم، باید علم را مبنای اداره جامعه قرار 

دهیم.

گزارش  فعالیت هاي یک سال اخیر
 دکتر پورعابدي هم چنیــن به ارایه گزارشــی از فعالیت های صورت 
پذیرفته در حوزه پژوهشی در مدت یک ســال اخیر پرداخت و گفت: 
ســرعت تحوالت در جامعه امروز، راهبران و مدیران ســازمان ها را بر 
آن داشته است که فراخور نیازها و شرایط به استقبال تغییرات بروند 
و با اصالح روندها و انتخاب روش های جدید به پیشبرد سازمان برای 
تحقق اهداف کمک کنند. جهاددانشگاهی نیز به عنوان نهادی دانش 
بنیان در طول حیات کاری خود، مدام اصالح و تغییرات را در روش ها و 
ساختارهای خود پذیرفته و این امر منجر به پویایی و ماندگاري آن شده 
و در عین حال عمق بخشی به بنیان های دانشی را دنبال داشته است. 
بازآفرینی در حوزه پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی، با اصالح بخشی 
از ساختارها و فرآیندها با رویکرد افزایش مشارکت و هم افزایی اجزاي 
سازمانی، زمینه ی نقش آفرینی های مهم تر را در حوزه پژوهش وفناوری 
فراهم آورد. تشــکیل دفاتر تخصصی در دفتر مرکزی و تقویت حوزه 

ستادی در این راستا است.
معاون پژوهش وفنــاوری جهاددانشــگاهی افــزود: تدوین برنامه 
ششم توســعه جهاد با تعریف اهداف و سیاست ها و اخذ برنامه های 
پنج ساله ی واحدها و تشکیل جلســات متعدد و نقد و بررسی برنامه 
های پیشــنهادی و اصالح آن، از جمله مهم ترین فعالیت های حوزه 
پژوهش وفناوری در ســال گذشته اســت که زمان قابل توجهی از 
مدیریت حوزه ســتاد را به خود اختصــاص داد. اصالحات نهایی و 
جمع بندی و تدوین نهایی برنامه ششــم به ســامان رسیده است و 
ان شاا... با تالش پژوهشگران این نهاد، تحقق اهداف از پیش طراحی 

شده، محقق خواهد شد.
وی در پایــان تصریــح کــرد: هم چنیــن عملکــرد پژوهشــگران 
جهاددانشگاهی در ســال ۹5، گویای آن اســت که در سال گذشته، 
مجموعا تعــداد یک هزار و 624 طرح در دســت اجــرا در واحدهای 
ســازمانی این نهاد وجــود داشــته و 510 طرح پژوهشــی، اختتام 
یافته اند کــه 67 درصد این طرح ها کارفرمایی بوده اســت. هم چنین 
جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش وفناوری، 1225 میلیارد ریال طرح 
منعقد نموده که نزدیک به 80 درصد از این مبلغ مربوط به طرح های 
کارفرمایی می باشد. در راستای بسترســازی مناسب برای نشر یافته 
های علمی در قالب کتاب و مقاله، این نهاد در سال ۹5 موفق به چاپ 
و ارایه یک هزار و 520 مقاله در ســطح داخلی و خارجی شده است. 
جهاددانشــگاهی به نوآوری توجه ویژه داشته و در این راستا 22 ثبت 

اختراع در سال گذشته به ثبت رسانده است.
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آیین معرفی و تجلیل از برترین های علمی گردشگری دومین 
جشنواره ملی ناصرخسر، 2۱ آذر در سالن همایش های بین المللی 

دانشگاه علم وفرهنگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از سیناپرس، آیین 
معرفی و تجلیل از برترین های علمی گردشگری دومین جشنواره ملی 
ناصرخسرو با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، سردار 
محمدرضا مهماندار رییس پلیس راهور تهران بزرگ، دکتر محمدحسن 
طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری کشور، پروفسور عیسی امیدوار اولین جهانگرد ایرانی، دکتر 
جمشــید حمزه زاده رییس جامعه هتل داران کشور و جمعی از فعاالن 

صنعت گردشگری برگزار شد.

به فناوری و سرمایه نیاز داریم 
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی، صنعت، کشــاورزی، 
گردشگری و خدمات مرتبط با این سه حوزه را زمینه های اصلی توسعه 
اقتصادی کشــور عنوان کرد و گفت: علی رغم کارهای خوبی که در این 
حوزه ها انجام شده است، اما هم چنان نیازمند توسعه بیشتر در هر چهار 

زمینه هستیم.

وي تاکید کرد: برای توسعه و پیشــرفت در هر چهار زمینه، به فناوری و 
سرمایه نیاز داریم. فناوری را یا باید خود تولید کنیم یا از کشورهای خارجی 
یاد بگیریم؛ بنابراین، برای حوزه هایی که صاحب تجربه نیستیم، نیاز به 
یک رابطه معقول با دنیا داریم و گردشگری به دلیل زود بازده بودن، یکی از 

حوزه هایی است که باید تجربه با دنیا را خوب یاد بگیریم.
رییس جهاددانشگاهی افزود: برای سرمایه گذاری در هر چهار حوزه، باید 
اجازه دهیم که سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی 
انجام شده و دولت در نهایت بتواند تسهیالت ارایه کند، اما سرمایه گذار 
- چه داخلی و  چه خارجیـ  زمانی ســرمایه گذاری می کند که بتواند به 
صورت درازمدت از آن سرمایه گذاری استفاده کند و این زمانی است که 

در کشور دارای امنیت باشیم.

آینده کشور از آن گردشگری است
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس دانشگاه علم و فرهنگ و رییس 
انجمن علمی گردشــگری ایران، در بخش دیگر این مراسم گفت: اولین 
فارغ التحصیالن دکترای گردشگری از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند و 
اکنون در محیط های آموزشی مشغول فعالیت هستند. رشته های مختلفی 
)مانند گردشگری و اوقات فراغت( را در حوزه گردشگری تدوین کرده ایم 

که در آموزش عالی کشور به تصویب رسیده اند.

دومین جشنواره ملی ناصرخسرو برگزیدگان خود را شناخت 
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وی افزود: از زاویه دیگر، انجمن علمی گردشگری ایران با حضور یک هزار 
محقق، ثابت کرد که گردشگری یک علم است، یک علم مجزا و مستقل؛ 

درعین این که با همه علوم ارتباط تنگاتنگی دارد.
رییس انجمن علمی گردشگری ایران تاکید کرد: از سال 1383 به شکل 
رسمی و آکادمیک وارد این حوزه شدم؛ زمانی که هنوز حرف علمی زدن 
درخصوص گردشگری باب نشده بود. از روی همین تجربه تاکید می کنم 
که آینده کشور از آن گردشــگری خواهد بود؛ کشوری که منابع دست 
نخورده زیادی در اختیار دارد و حضور نیروی انسانی متخصص، می تواند 
نویدبخش آینده درخشان در این صنعت باشد. با تعامل و همکاری میان 
سازمان ها، نهادهای دولتی و خصوصی و دانشگاه ها، شاهد رونق صنعت 

گردشگری خواهیم بود.

نگاه به گردشگری، نگاه علم محور است
در این مراسم، دکتر منوچهر جهانیان رییس دانشکده علوم گردشگری 
دانشگاه علم وفرهنگ گفت: نخستین دوره ی جشنواره ملی ناصرخسرو 
دو سال قبل در پنج حوزه علم گردشگری، موسیقی و مستند، کارآفرینی 
گردشــگری، رســانه های گردشــگری، ایده های نو و خالقانه در حوزه 

گردشگری برگزار شد.
وي افزود: در دومین دوره این جشنواره دو ساالنه، با تنوع آثار ارسالی - هم 
از لحاظ کمی و هم کیفی - مواجه شدیم و شــاهد رشد 126 درصدی 
بودیم. 137 اثر در پنج بخش اصلی به جشنواره ارسال شدند و فراوانی آثار  

تقریبا از تمامی استان های کشور بود.
رییس دانشکده علوم گردشگری دانشــگاه علم و فرهنگ گفت: میزان 
تحصیالت شــرکت کنندگان در جشنواره امســال، 35 درصد دکترای 
تخصصی، 43 درصد کارشناسی ارشد و 1۹ درصد کارشناسی بود. این 
مساله نشان دهنده این نکته است که نگاه به مقوله گردشگری، نگاه علم 
محور است و یکی از مقوله های تاثیرگذار در گردشگری، بحث آموزش و 

نگاه علمی به این مقوله است.
جهانیان با اشاره به پنجمین سالگرد تاسیس دانشکده علوم گردشگری 
دانشگاه علم و فرهنگ گفت: این دانشکده یکی از قطب های گردشگری 
کشور محسوب می شود و سال گذشــته اولین فارغ التحصیل دکترای 
گردشگری از این دانشکده فارغ التحصیل شد. به طور قطع یکی از طرح 

های ما در ارایه خدمات، بحث زیرساخت های آموزشی است که باید به آن 
توجه کنیم تا بتوانیم از فارغ التحصیالن رشته های گردشگری در بخش 
های مختلف دولتی و غیردولتی اســتفاده کنیم؛ این مساله می تواند در 

رونق کسب و کارهای گردشگری تاثیرگذار باشد.

دانش آموختگان گردشگری، پیام آوران صلح 
و دوستی

پروفسور عیسی امیدوار اولین جهانگرد ایرانی، در سخنانی کوتاه گفت: 
به پنج قاره جهان و قطب شمال و جنوب سفر کرده ام، اما بیشتر زندگی 

سفری من بین بدوی ترین اقوام جهان گذشت.
وی افزود: امیدوارم گردشــگری، پایه ای برای جهانگردی باشد. فکر می 
کنم همه ي افراد جامعه باید چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ مادی، در 
زمینه توسعه رشته گردشگری همکاری داشته باشــند. افرادی که در 
رشته گردشــگری تحصیل می کنند، می توانند پیام آور صلح و دوستی 

در کشور باشند.

افراد تحصیل کــرده و دوره دیده نیاز صنعت 
گردشگری

دکتر جمشید حمزه زاده رییس جامعه هتل داران کشور، بحث منابع انسانی 
را یکی از چالش های اصلی صنعت گردشگری کشور عنوان کرد و افزود: در 
صنعت هتلداری حدود 75 هزار نفر به صورت مستقیم مشغول کار هستند. 
سطح تحصیالت عمده این افراد پایین است و ۹0 درصد افراد تحصیل کرده 
در این بخش نیز در رشته هایی غیر مرتبط تحصیل کرده اند. این مساله باعث 

می شود که رضایت مسافران به صورت دلخواه حاصل نشود.
وی تصریح کرد: در صنعت گردشگری و به ویژه هتل داری به افراد تحصیل 
کرده و دوره دیده نیاز داریم؛ مشکل اینجاست که افراد تحصیل کرده در 
رشته گردشگری، جذب سایر نهادها می شوند و باید آسیب شناسی کرد 

که چرا این افراد جذب صنعت گردشگری نمی شوند.
دکتر حمزه زاده گفت: باید تعامل واقعی بین موسسات آموزشی، دانشگاه 

ها، سازمان میراث فرهنگی و فعاالن صنعت گردشگری ایجاد شود، اما 
این تعامل درحال حاضر بسیار ضعیف است. عالوه بر تعامل، به مطالعه 
و پژوهش های علمــی نیاز داریم. باید به دانشــگاه ها اعتماد و مطالعات 

نیازسنجی صنعت گردشگری را از آن ها مطالبه کنیم.

مبلغ نظم در حوزه ترافیک باشیم
ســردار محمدرضا مهماندار رییس پلیس راهور تهران بزرگ نیز در این 
مراسم به بحث ترافیک اشاره کرد و گفت: آلودگی هوا و حوادث ترافیکی، 
از معضالت جهانی هســتند. بعد از بیماری های قلبی و عروقی، حوادث 

ترافیکی دومین عامل مرگ و میر در کشور محسوب می شود.
وی افزود: وقتی یک گردشــگر خارجی وارد یک کشور می شود، اولین 
نکته ای که به آن دقت می کند، وضعیت ترافیک است. متاسفانه وضعیت 
ترافیک در کشور ما بسیار بد است و فکر می کنم چاره ای جز این نداریم 

که خودمان پیش قدم شده و مبلغ نظم در حوزه ترافیک باشیم.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: همه چیز تنها از طریق پلیس 
حل شدنی نیست؛ پلیس باید حداقل ها را حل کند و حداکثرها با آموزش 
حل می شود. برای این که بتوانیم حوزه گردشگری را تبلیغ کنیم، باید وارد 

حوزه آموزش نظم ترافیکی شویم.

آثــار ناصرخســرو، بهترین منبع شــناخت 
فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران

دکتر محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، به نام این جشنواره اشاره و بیان کرد: در تاریخ 
غنی ادبیات فارسی، کمتر کسی لقب حکیم دارد و ناصرخسرو مانند عمر 

خیام و فردوسی حکیم است.
وی اظهارکرد: سفرنامه ناصرخسرو، یک کتاب مستندسازی از خاورمیانه 
است که آثار ایرانی را به خوبی وصف کرده است. توصیفات ناصرخسرو به 
عنوان مثال در مورد اصفهان، بسیار جامع و کامل بوده و آثار وی، بهترین 
منبع شناخت فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران است و همه ي این ها زمینه 

گردشگری به ویژه گردشگری فرهنگی دارد.
طالبیان در ادامه، پیام دکتر علی اصغر مونســان رییس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دومین جشنواره ملی ناصرخسرو 
را قرائت کرد و در پایان نیز برترین های دومین جشنواره ملی ناصرخسرو 

تقدیر شدند.
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محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران سه گونه 
قارچ رشته ا ی جدید با ویژگی مقاومت به شوری را شناسایی و 

به کلکسیون گونه های بومی کشور افزودند.

به گزارش روابــط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران 
وابسته به جهاددانشــگاهي، دکتر سید ابوالحســن شاهزاده فاضلی 
در خصوص این ســه گونه جدید گفت:  افزایش شــوری منابع آبی و 
خشکســالی از آثار تغییرات اقلیمی در ســطح جهانی هستند. این 
تغییرات اکولوژیک و البته فعالیت انسانی در دهه اخیر سبب افزایش 
قابل توجه میزان نمک و خشکی دریاچه های کشور، از جمله دریاچه 

های ارومیه و مهارلو شده است. با توجه به پیش بینی های بلند مدت 
اقلیمی، یک روند خشکسالی و کم آبی در سطح گسترده ای از غرب و 

جنوب آسیا پیش بینی شده است. 
وي ادامــه داد: به  همین منظور، شــاید در آینده نیازمنــد انواعی از 
محصوالت کشاورزی باشــیم که با روش های بیوتکنولوژی توانایی 
رشد در شرایط کم آبی و شوری را داشته باشند. جالب توجه است که 
انواعی از میکروارگانیسم ها با روابط متقابلی که با برخی گیاهان دارند 
سبب ایجاد و یا افزایش توانایی رشد آن گیاهان در شرایط شوری و کم 

آبی می شوند، بنابراین می توانند با استفاده از ابزارهای مختلف زیست 
فناوری جهت تولید محصوالت کشاورزی مقاوم به خشکسالی و شوری 

مورد استفاده قرار گیرند.
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران افزود: گروه بســیار 
مهمی از این نوع میکروارگانیســم ها، قارچ های رشــته ای هستند. 
بسیاری از قارچ های رشته ای مقاومت باالیی به کم آبی داشته و برخی 
از آن ها نیز شرایط شوری را به خوبی تحمل می کنند. جالب توجه است 
که گروه هایی از قارچ های رشــته ای روابط انتخابی با برخی گیاهان 

شورپسند نیز دارند و شواهد حاکی از آن است که این نوع قارچ ها در 
ایجاد و یا افزایش توانایی تحمل شوری و کم آبی گیاهان نقش دارند.

وی اظهار کرد: با توجه به این شــرایط، محققان مرکــز ملی ذخایر 
ژنتیکی و زیستی ایران مطالعات گســترده ای را در اکوسیستم های 
شــور ایران انجام داده اند که قســمتی از نتایج این مطالعات معرفی 
 Neocamarosporium سه گونه جدید قارچ رشته ای از جنس
می باشــد که از دریاچه های شــور ارومیــه، مهارلــو و اینچه برون 
جداســازی شــده و اخیرا در مجالت علمی معتبر منتشــر شــده 
 Neocamarosporium :اســت. گونه های معرفی شده شــامل
jorjanensis ،  Neocamarosporium persepolisi و 
Neocamarosporium solicola می شود که همگی از دریاچه 

های شور جداسازی شــده و مطالعات اکولوژی انجام گرفته در مرکز 
نشان می دهد که این قارچ ها ارتباط مشــخصی با گیاهان شورپسند 

نیز دارند.
دکتر فاضلی با تاکید بر ماموریت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 
ایران در جمع آوری و نگهداری و معرفی نمونه ها و ذخایر زیستی کشور 
اظهار داشت: نتایج مطالعات تنوع زیستی انجام شده در دریاچه های 
شور ارومیه، مهارلو و اینچه برون، نشان دهنده اهمیت انجام این نوع 
پژوهش ها و البته حرکت مرکز در جهت ذخیره سازی و معرفی ذخایر 

ژنتیکی و زیستی کشور است.
گفتنی اســت، قارچ های بومی ذکر شده در بانک میکروارگانیسم ها، 
یکی از کلکسیون های زیستی چهارگانه مرکز با شماره های دسترسی 
 IBRC-M 30134، IBRC-M 30264، IBRC-M 30243،

 IBRC-M 30257 و ،IBRC-M 30263، IBRC-M 30177

نگهداری شده و قابل ارایه به تمام محققان، دانشجویان و دانشمندان 
مي باشد.

معرفی سه گونه قارچ رشته ای جدید مقاوم به شوری
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معـــــاون پژوهش وفنــاوری جهاد 
دانشگاهی از اجرای پایلوت طرح نظام 
هدایت شغلی دانشجویان در دانشگاه 
علم و فرهنگ خبر داد و گفت: از سوی 
وزارت علوم  موفق بــه دریافت مجوز 
برای راه اندازی پارک فناوری های نرم و 

هویت ساز شدیم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، دکتر محمدرضا 
پورعابدی در نشست بررســی عملکرد جهاددانشگاهی در تحقق اقتصاد 
دانش بنیان با بیان این که این نهاد اقدامات گسترده ای در حوزه علم و فناوری 
داشته است، افزود: جهاددانشگاهي با الهام همه جانبه از آرمان های انقالب 

اسالمی در سال 135۹ تاسیس شد.
وی ماموریت های این نهاد را تولید و تدوین فناوری، تجاری ســازی نتایج 
تحقیقات، انتشار دانش از طریق اطالع رسانی و آموزش های تخصصی و ترویج 

کارآفرینی عنوان کرد.
دکتر پورعابدی برخورداری از منابع انســانی متعهد و کارآمد، پیشگام در 
توسعه علم و فناوری و ایجاد تعامل سازنده در عرصه های ملی و بین المللی را 
از چشم اندازهای جهاددانشگاهی در افق 1404 دانست و ادامه داد: این نهاد، 
یک نهاد عمومی غیر دولتی است که 20 درصد اعتبارات آن دولتی بوده و 80 

درصد از محل انجام فعالیت های پژوهشی و فناوری تامین می شود.
معاون پژوهش وفناوری جهاددانشــگاهی انجام پژوهش های کاربردی و 
توسعه ای را از اولویت های جهاددانشگاهي عنوان کرد و یادآور شد: بر این 
اساس انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی، پیگیری طرح های تحقیقاتی 
تا مرحله نیمه صنعتی، ارایه خدمــات علمی و فنی در زمینه های مختلف 
و برنامه ریــزی و ایجاد شــرایط و امکانات الزم برای فراهــم کردن زمینه 

فعالیت های علمی از جمله وظایف تعیین شده برای این نهاد است.
وی هم چنین با اشاره به اهداف پژوهشــی جهاددانشگاهی در افق 1404 
ادامه داد: عرضه تولیدات پژوهشی این نهاد توسط قطب های علمی از جمله 
این اهداف است که بر این اساس ایجاد 20 قطب علم و فناوری را در دستور 
کار داریم؛ ضمن آن که درصدد هستیم 50 درصد قطب های علم و فناوری 
جهاددانشگاهی در سطح منطقه و 5 درصد در سطح جهانی از لحاظ علم و 

فناوری شناخته شود.

ماموریت ها در اجرای نقشه جامع علمی
دکتر پورعابدی با اشاره به نقش جهاددانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی 
کشور گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نقش این 
نهاد در اجرای نقشه جامع علمی کشور، از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی 

هفت ماموریت برای ما تعریف شد.
به گفته وی، مدیریت انتقال و توسعه فناوری در طرح های توسعه ای، ایجاد 
نهاد پژوهشــی و فناوری ملی برای اجرای طرح های کالن ملی پژوهشی، 
مشارکت در توســعه آموزش های تخصصی نوین و مهارت های پیشرفته، 
ساماندهی نظام هدایت شغلی و توانمندســازی دانش آموختگان، ارتقای 

فرهنــگ کارآفرینی و روحیــه خودباوری، 
مشــارکت در گســترش و تعمیق فرهنگ 
اسالمی - ایرانی و مشارکت در ترویج و تعمیق 
کرسی های نظریه پردازی از جمله نقش هایی 
است که به جهاددانشگاهی در راستای تحقق 

اقتصاد دانش بنیان واگذار شده است.

اجرای بیش از ۱۲ هزار طرح 
کارفرمایی

دکتر پورعابدی با اشــاره بــه ایجاد 3 پژوهشــگاه و 26 پژوهشــکده در 
جهاددانشگاهی، گفت: 12 هزار و 500 طرح خاتمه یافته تا سال ۹5 داشته ایم؛ 

عالوه بر آن 67 درصد طرح کارفرمایی و 33 درصد داخلی بوده است.
به گفته وی، در سال های ۹4 و ۹5، تعداد 627 طرح خاتمه یافته است که 60 

درصد آن کارفرمایی بوده است.
معاون پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی، تعداد اختراعات این نهاد را 476 و 
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی را 6 هزار و 500 
مقاله عنوان کرد و افزود: در سال های ۹4 و ۹5 به میزان 135 میلیارد تومان 

پروژه اجرایی شده که 120 میلیارد تومان آن کارفرمایی بوده است.

طرح های شاخص
دکتر پورعابدی با اشاره به اجرای پروژه های شــاخص در راستای اقتصاد 
دانش بنیان اظهار کرد: طراحی و ساخت دستگاه لوله مغزی، طراحی و ساخت 
سه عدد رشته لوله مغزی سیار نمونه برای دستیابی به دانش فنی و طراحی و 

ساخت و نصب بازوهای بارگیر از جمله پروژه های این نهاد است.
وی ساخت پکیج نمک زدایی نفت خام به روش الکترواستاتیک را از دیگر 
طرح های اجرایی جهاددانشگاهی عنوان و اظهار کرد: طراحی و ساخت این 
پکیج برای 50 بشکه در روز برای میدان نفتی در دستور کار این نهاد قرار دارد.
معاون پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی با اشاره به دستاوردهای تحقیقاتی 
این نهاد در زمینه ي سلول های بنیادی گفت: متاسفانه تاکنون نه توانسته ایم 
بیمارستانی پیدا کنیم و نه توانستیم اعتباراتی برای ساخت بیمارستانی برای 
سلول درمانی دریافت کنیم؛ از این رو برخی از بیماران نیازمند برای دریافت 

خدمات سلول درمانی تا سه سال در نوبت قرار دارند.

ایجاد پارک فناوری های نرم
معاون پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی با بیان این که دو پارک فناوری البرز 
و کرمانشاه را راه اندازی کردیم، از ایجاد پارک علم و فناوری فناوری های نرم 

و هویت ساز خبر داد.
وی با بیان این که مجوز راه اندازی این پارک از ســوی وزارت علوم دریافت 
شده است، گفت: از میان شرکت های ایجاد شده در پارک های علم و فناوری 

جهاددانشگاهی، 85 شرکت دانش بنیان است.
دکتر پورعابدی در پایان از اجرای طرح »طراحی و تدوین نظام هدایت شغلی 
دانشجویان« خبر داد و گفت: فاز مطالعاتی و پیاده سازی پایلوت آن در دانشگاه 

علم و فرهنگ در حال اجراست.

اجرای پایلوت هدایت شغلی در دانشگاه علم وفرهنگ/ ایجاد پارک 
فناوری های نرم

در تشریح عملکرد جهاددانشگاهی در تحقق اقتصاد دانش بنیان اعالم شد:
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طرح تحلیل راهبردي ظرفیت هاي گردشگري شهر باباحیدر 
به عنوان یک مدل از پژوهش هاي تقاضامحور در اســتان، 
با حضور نماینده مردم اردل، فارســان، کوهرنگ و کیار در 
مجلس شوراي اسالمي و رییس جهاددانشگاهي چهارمحال 

و بختیاري ارایه شد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي چهارمحال وبختیاري، علي 
کاظمي در این نشست، با اشاره به لزوم تشکیل کارگروه آموزش، پژوهش 
و تحقیقات در استان، اظهار کرد: مراکز دانشگاهي هم چون نهاد انقالبي 

جهاددانشگاهي، مي توانند در اشتغال زایي سرآمد و الگوساز شوند.
عضو فراکســیون نفت و نیــرو مجلس با اشــاره بــه این که فروش 
تکنولوژي زماني صورت مي گیرد که کارهاي پژوهشي به سمت تقاضا 
محوري حرکت کند، ادامه داد: همکاري میان شــهرداري باباحیدر و 
جهاددانشگاهي اســتان در خصوص اجراي طرح هاي گردشگري و 

تقاضا  محوري عمل کردن این نهاد، به عنوان الگو قرار گیرد.
علي کاظمي با بیان این که مشکل بیکاري اســتان مي تواند با اجراي 
طرح هاي گردشگري مرتفع شــود، اظهار کرد: اشتغال گردشگري به 
معناي این است که در طرح هاي گردشگري تمام جوانب آن لحاظ شود.

رییس مجمــع نمایندگان اســتان بیان کــرد: امید اســت با ورود 
جهاددانشگاهي استان در زمینه انجام مطالعات کاربردي گردشگري، 

طرح هایي در این خصوص در چهارمحال وبختیاري که داراي جامعه  
نگري کامل است، انجام شود.

وي تاکید کرد: طرح گردشگري شهر باباحیدر بررسي شده است و این 
آمادگي وجود دارد تا با حمایت از آن، منبع درآمدي براي شهر ایجاد 

شود و گردشگران نیز در باباحیدر ماندگاري داشته باشند.
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و دیوان محاســبات مجلس شوراي 
اسالمي در پایان بیان کرد: امید است پژوهش ها در کتابخانه ها گرد و 

خاک نخورد و حاصل آن به عینیت دیده شود.
در ادامــه وحیــد خلیلــی اردلــی رییــس جهاددانشــگاهي 
چهارمحال وبختیاري با اشــاره به این که چهره و تراز واقعي این نهاد، 
انجام آمــوزش و پژوهش هاي کاربردي مورد نیاز مــردم و مبتني بر 
مزیت هاي استان است، اظهار کرد: بر اســاس نیازهاي استان، مجوز 
کارهاي مطالعات کاربردي در حوزه اکوتوریســم و گردشــگري در 

چهارمحال وبختیاري کسب شد.
وي تصریــح کــرد: جهاددانشــگاهي به منظور اجــراي طرح هاي 
گردشگري، سه شــهر از اســتان را انتخاب کرده که مطالعات شهر 

باباحیدر پایان یافته است.
وحید خلیلي با تاکید بر تقاضامحوري در انجام کارهاي پژوهشي و لزوم 
فرهنگ سازي در این زمینه، بیان کرد: اجراي چنین طرح هایي الگویي 

براي حلقه ی مفقوده پژوهش هاي کاربردي در کشور است.

مهدی صادقی بیــان کرد: 
ددانشگاهی استان قم  جها
لیت های گسترده ای در  فعا
عرصه های مورد نیاز استان 
به مرحله اجرا رسانده است و 
در ادامه نیز از طرح های قوی 
این واحد در عرصه معماری 
و شهرســازی، درمانی و... 

حمایت خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قم، مهدی صادقی استاندار 
قم اظهار کرد: پژوهش از نیازهای مهم کشور برای رشد، تعالی و توسعه 

است.
وی افزود: در سه سالی که در استان قم به عنوان استاندار حضور دارم، 
شاهد رشد مناسب فعالیت های علمی و پژوهشــی در استان بوده ام و 
خوشبختانه این مسیر را در چارچوب مناســبی از رشد و حرکت رو به 

جلو می بینم.
استاندار قم بیان کرد: جهاددانشگاهی استان قم فعالیت های گسترده ای 
در عرصه های مورد نیاز اســتان به مرحله اجرا رسانده است و در ادامه 

نیز از طرح های قوی این واحد 
در عرصه معماری و شهرسازی، 

درمانی و... حمایت خواهد شد.
صادقی ادامه داد: امروز شــاهد 
هستیم در امر پژوهش، همه ي 
مسووالن، روسای دانشگاه ها و 
حتی بخش صنعت با انگیزه ای 
بیــش از پیــش ورود کرده اند؛ 
مســلما اگر پژوهــش را امری 
واقعی و در عیــن حال ضروری 
تلقی کنیم و به آن باور داشته باشــیم، سهم بهتری از اعتبارات را قایل 
خواهیم بود و این امر زمینه رشد در همه سطوح جامعه را در همه ی ابعاد 

صنعتی، کشاورزی و... در پی دارد.
اســتاندار قم اضافه کرد: خوشبختانه شاهد هســتیم هر سال کیفیت 
پرداختن به پژوهش بیش از پیش می شــود، که نشــان از آن دارد که 
باورها بیش از گذشته معطوف به این موضوع شده که امر پژوهش یک 
امر ضروری، منطقی، عقلی و توسعه ای است و اگر به طور منظم، جدی و 
متمرکز به آن پرداخته شود به نتیجه ای قابل قبول و مفید برای جامعه 

منتهی می شود.

حمایت استاندار قم از طرح های جهاددانشگاهی

طرح تحلیل راهبردي 
ظرفیت هاي گردشگري شهر باباحیدر ارایه شد
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به همت پژوهشگران گروه پژوهشی 
جاذب و کاتالیست های پژوهشکده 
توسعه صنایع شیمیایی، تجهیزات 
واحد اکسترودسازی شامل بلندر، 
اکســترودر و کاتر برای واحد نیمه 
صنعتی تولید اکســترود با ظرفیت 
4۰۰ کیلوگرم در روز طراحی و ساخته 

شده است.

به گــزارش روابــط عمومی پژوهشــکده توســعه صنایع شــیمیایی 

جهاددانشــگاهي، به همت پژوهشگران 
گروه پژوهشــی جــاذب و کاتالیســت 
های این پژوهشــکده، تجهیزات واحد 
اکسترودسازی شامل بلندر، اکسترودر 
و کاتر برای واحد نیمــه صنعتی تولید 
اکسترود با ظرفیت 400 کیلوگرم در روز 

طراحی و ساخته شده است.
خانم دکتر شــهیدیان مدیــر این گروه 
پژوهشــی با اعالم این خبر، آمادگی این گروه را برای طراحی و ســاخت 

واحدهای ساخت پایه کاتالیست اکسترودی اعالم کرد.

هم زمان با مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار، غرفه جهاددانشگاهی نیز فعالیت 

خود را آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، غرفه ی این نهاد از 22 تا 26 
آذر در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، 

پاسخ گوي عالقه مندان بود. 
از مجموعه های پژوهشــی حاضر در غرفه می توان به دو واحد پزشکی 
»پژوهشــگاه ابن ســینا« و »پژوهشــکده معتمد«، یک مجموعه ی 
علوم انسانی »واحد هنر«، یک واحد کشــاورزی »پژوهشکده گیاهان 
دارویی« و هشت واحد فنی، مهندسی و علوم پایه »پژوهشکده توسعه 

صنایع شیمیایی«، »سازمان تهران«، »واحد خواجه نصیرالدین طوسی«، 
»واحد علم وصنعت«، »SID«، »ســازمان صنعتی شــریف«، »واحد 
تربیت مدرس«، »پژوهشکده علوم پایه کاربردی« و یک واحد استانی 

»هرمزگان« اشاره کرد.
گفتنی اســت، در حاشــیه ی افتتاحیه این نمایشــگاه از سه فناوری 
»تولید کفپوش های بتنی توانمند حاوی نانو ذرات ســیلیس و الیاف 
PET بازیافتی« پارک علم وفناوری البرز وابســته به جهاددانشگاهی و 
»فرموالســیون و تولید موم قالب گیری به روش اکستروژن« و »منابع 
تغذیه سویچینگ کنترل ال ای دی« پارک علم وفناوری جهاددانشگاهی 
کرمانشاه با حضور دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و 

دکتر سورنا ستاری معاون علمی وفناوری رییس جمهور رونمایی شد.

ارایه ی توانمندی های جهاددانشگاهی با رونمایی از سه فناوری

ساخت تجهیزات واحد نیمه صنعتی اکسترودسازی 
در مقیاس 400 کیلوگرم در روز

در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار روی داد؛
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۱۰ واحــد ســازماني  بیــش از 
جهاددانشگاهي سراســر کشور با 
هدف معرفي توانمندي هاي پژوهشي 
خود در نمایشگاه هاي هفته پژوهش 

حضور یافتند. 

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي، 
هم زمان با هفته پژوهش، نمایشــگاه هاي 
مختلفي در این حوزه در سراسر کشور برپا 
شد که هریک از واحدهاي این نهاد با حضور 

فعال خود در این نمایشگاه ها به معرفي توانمندي هاي خود پرداختند.
از واحدهــاي حاضــر در نمایشــگاه هاي هفتــه پژوهش مي تــوان به 
جهاددانشــگاهي خراســان رضوي، همدان، آذربایجان غربي، سمنان، 
مرکزي، خراسان جنوبي،  اردبیل، کردستان، سیستان و بلوچستان و واحد 

صنعتي اصفهان اشاره کرد.
جهاددانشــگاهی واحد صنعتي اصفهان در نمایشــگاه اســتان آخرین 
دستاوردها و گزارش فعالیت های علمی و پژوهشــی خود را در حوزه ی 
مطالعات آب در معرض دیــد عالقه مندان علم و فناوری قــرار داد و در 
حاشیه ی نمایشگاه نیز سمینار آموزشی اکتشاف آب های ژرف، راهکاری 
برای حل بحران آب توســط گروه پژوهشی ژئوشــیمی واحد و سمینار 
آموزش ســوپرجاذب ها، از تکنولــوژی تا کاربرد توســط مرکز خدمات 
تخصصی شیمی و مهندسی شیمی این واحد برای عالقه مندان برگزار شد. 
جهاددانشگاهي خراسان رضوي نیز نمایشگاه پژوهش و فناوري استان 
خود، آخرین دستاوردها و گزارش فعالیت هاي علمي خود را در قالب 16 
گروه پژوهشي و سه پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذایي، بیوتکنولوژي 

صنعتي و گردشگري ارایه کرد. 
هم چنین جهاددانشگاهي آذربایجان غربي نیز، دستاوردهای مختلف واحد 
از جمله تولید بیودیزل به عنوان سوخت پاک، ساخت بیوکامپوزیت های 
زیستی جهت استخراج مواد آلی، تولید نانو کاتولیت های اکسید آلومنیوم، 
اکسید سیلسیم، اکســید زیرکونیوم، تولید کیت های سنجش نیترات، 
نیتریت و آمونیوم، تولید بیومس و مواد موثره گیاهان دارویی در بیورآکتور 

نوع بالونی را در نمایشگاه استان در معرض دید عالقه مندان قرار داد. 
ساخت آب گرمکن و بخاری خورشیدی، سیستم آبیاری خورشیدی، تبدیل 
یخچال های خانگی، صنعتی و فروشگاهی به یخچال های خورشیدی، تولید 
نقل های خوراکی با خاصیت گیاهان دارویی، تولید و پرورش گیاه دارویی 
کارال با خاصیت دارویی برای دیابت، تولید و پرورش آناناس گل خانه ای از 

دیگر توانمندی های جهاددانشگاهی استان در این نمایشگاه بود.
جهاددانشگاهي ســمنان نیز طرح هاي پژوهشي و تحقیقاتي واحد خود 
در بخش هاي علوم انساني، اجتماعي، فني و مهندسي، نمایندگي خون 
بندناف نوزادان، مراکز خدمات تخصصي آزمایشگاهي، گروه هاي پژوهشي 
برنامه ریزي و گردشگري کویر و پایان نامه هاي دانشجویي را در نمایشگاه 

استان ارایه کرد. 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در بحث فعالیت های علوم اجتماعی در 
دو محور دبیرخانه علمی و مرکز مطالعات آســیب های اجتماعی و گروه 
پژوهشی بهینه سازی تولید و فرآوری گیاهان دارویی با معرفی پنج فرآورده 

جدید از محصوالت استراتژیک استان در 
نمایشگاه هفته پژوهش حضور یافت. 

هم چنین، واحد کردســتان نیز در سالن 
نمایشــگاه ها و نوآوری پارک علم وفناوری 
اســتان، آخرین فعالیت ها و دستاوردهای 
پژوهشی و فناوری واحدهای فناور پارک 
علم وفنــاوری خــود را در معرض نمایش 

گذاشت. 
غرفــه ي جهاددانشــگاهی سیســتان 
 وبلوچســتان نیــز طرح هــا و پروژه های 
پژوهشی جهاددانشــگاهی اســتان خود را از قبیل طرح پرورش ماهی 
در قفس های دریایی، مرکز خدمــات تخصصی کامپیوتر، مرکز خدمات 
تخصصی آب و خاک، دهکده گیاهان دارویی، معرفی برخی از گونه های 
جانوری آبزی، ایستگاه تحقیقاتی شتر، گیاهان دارویی و سلول های بنیادین 
خون بندناف در معرض دید عالقه مندان و بازدیدکنندگان قرار داد و از دیگر 
آثار موجود در این غرفه مي توان به دو ربات مسیریاب، سنسور گاز، شارژر 
خورشیدی، المپ ترکیبی و ربات پنج کاره آتشنشان )حساس به نور، صدا، 

دود، قابلیت حمل بار و مسیریاب( اشاره کرد.
با حضور جهاددانشگاهي اردبیل در نمایشگاه استان نیز داروهای گیاهی 
»دامپرلــی« جهت درمان بیماری ســینوزیت و »لکســپرم« به عنوان 
رقیق کننده گیاهی انجماد اسپرم دام های مزرعه ای که توسط پژوهشگران 
مرکز رشد واحد استان تولید شده اســت، در نمایشگاه پژوهشي استان 

رونمایي شد.
هم چنین کتاب دارونامــه گیاهی که به همت محمود خروشــی، اصغر 
پورحسن و ماهرخ سپهوند تالیف شده و در این انتشارات منتشر شده و به 
بیان اثرات، فواید، مزایا و عوارض جانبی داروهای فرآوری مي پردازد و نحوه 
ي استفاده و نوع فرآوری آن ها را به صورت تخصصی بیان می کند نیز در 

این نمایشگاه رونمایي شد.

تقدیر از پژوهشگران و واحدهاي برتر در هفته 
پژوهش

در اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش در اســتان خراسان رضوي از مرکز 
علمي کاربردي جهاددانشگاهي مشهد به عنوان مرکز پژوهشي برتر و از 
غرفه جهاددانشگاهي خراســان جنوبي در جهت ترویج فرهنگ پژوهش 
تقدیر به عمل آمد و طي مراسمي که به مناسبت هفته پژوهش در استان 
هاي مختلف برگزار شد، از دکتر رضا کامیاب مقدس رییس جهاددانشگاهي 
کرمان به عنوان پژوهشگر برتر اســتان، سید حسین میرحسیني معاون 
پژوهشي سازمان جهاددانشگاهي یزد به عنوان پژوهشگر فناور برتر استان، 
جاهده تکیه خواه مدیر پژوهشــي جهاددانشــگاهي کردستان به عنوان 
پژوهشگر برتر استان، سهیل دادخواه رییس جهاددانشگاهي هرمزگان 
به عنوان پژوهشگر برتر استان، حســین واثقي دودران فناور مرکز رشد و 
فناوري فرآورده هاي گیاهان دارویي جهاددانشگاهي اردبیل به عنوان فناور 
برتر استان و سه شرکت »طرح و توسعه سمانیرو البرز« )فناور برتر(، پارس 
ماهان فراتراشه )غرفه برتر( و تجهیزات زمین پویش هوپاد )غرفه برتر( عضو 

پارک علم وفناوري البرز تجلیل شد. 

حضور فعال واحدهاي سازماني جهاددانشگاهي در 
نمایشگاه هاي هفته پژوهش 
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معاون پژوهشــي سازمان 
جهاددانشگاهي استان یزد با 
اشاره به دستاوردهاي حوزه 
ســرامیک در این سازمان، 
به  معرفی ویژگي های طرح 
پایلوت تولید جرم های ویژه 
نسوز جهاددانشگاهي یزد 

پرداخت.

به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهاددانشگاهی استان یزد، سید حسین میرحسیني در  این باره تصریح 
کرد:  اســتان یزد به عنوان یکی از قطب های صنعت سرامیک کشور 
محسوب می شــود، بنابراین ماموریت اصلی سازمان جهاددانشگاهی 
اســتان یزد، انجام فعالیت هــای تحقیقاتی در زمینــه مواد های تک 

سرامیکی تعریف شده است.
وي با بیان این که حاصل سال ها تحقیق و پژوهش در این حوزه منجر 
به ایجاد پژوهشکده مواد نوین سرامیکی شده است، یادآور شد: نتیجه 
تجاری سازی تحقیقات این گروه های پژوهشــی منجر به راه اندازی 
واحد تولیدی جرم های نسوز و قطعات ویژه سرامیکی جهاددانشگاهي 

یزد شده است.
میرحسیني گفت: مطابق آمار جهانی، مصرف ساالنه محصوالت نسوز 

در دنیا 45 میلیون تن و ســهم 
ایران حــدود 2 درصد، معادل 
۹00 هزار تن است که حدود 50 
درصد این نیاز از خارج کشــور 

تامین می شود.
وي بیان کرد: در واحد تولیدی 
جرم هاي نسوز جهاددانشگاهي 
یزد، ســعی شــده تا براساس 
جدیدترین فنــاوری روز دنیا 
طبق استانداردهای بین المللی، 
محصوالت با کیفیت باالتر و قیمت مناسب تر، تولید بومی شود تا عالوه 

بر جلوگیری از خروج ارز، توان رقابت در بازار را نیز داشته باشد.
معاون پژوهشي جهاددانشگاهي استان افزود: نکته مهم در این باره 
این اســت که با توجه به وضعیت بحران آب در کشور و استان یزد، 
این محصوالت به صورت خشــک و بدون نیاز به مصرف آب تولید 

می شوند.
میرحسیني در پایان با بیان این که طرح پیشنهادی به صندوق مشترک 
جهت اخذ حمایت از معاونت علمی و فنــاوری برای یک محصول و با 
ظرفیت 125 تن در سال طراحی شــده بود، تصریح کرد: البته این در 
حالی  است که خط تولید راه اندازی شــده، داراي ظرفیت تولید شش 

هزار تن در سال است و قابلیت تولید حداقل 40 نوع محصول را دارد.

سرپرست معاونت پژوهشی 
و فناوری جهاددانشــگاهی 
سیستان وبلوچستان از ایجاد 
و راه اندازی ایستگاه تحقیقاتی 
شتر در این استان توسط این 

واحد خبر داد.

به گزارش روابــط عمومی  جهاد 
دانشگاهی سیستان وبلوچستان، 
فرح حیــدری 13 آذر با اعالم این 

خبر اظهار داشت: طی سال های اخیر با توجه به خشک سالی های پیاپی، 
بیش از گذشته نیاز به پرورش شتر داریم که اگر بتوانیم صنعت پرورش شتر 
را توسعه بدهیم، بخش مهمی از اقتصاد مناطق بیابانی استان را رونق می 

بخشیم.
وی با بیان این که نیمی از جمعیت شتر کشور در این استان وجود دارد، ادامه 
داد: سیستان وبلوچستان به عنوان قطب شتر کشور مطرح است و برنامه ریزی 
و برنامه سازی در راستای این ظرفیت بالقوه می تواند در اقتصاد و اشتغال 

مردمان این اســتان بسیار موثر 
واقع شود.

سرپرســت معاونت پژوهشــی 
و فنــاوری جهاددانشــگاهی 
سیستان وبلوچســتان تصریح 
کرد: ایجاد و راه اندازی ایســتگاه 
تحقیقاتی شتر استان در واقع نیاز 
ضروری و غیرقابل انکاري به شمار 
می آید که توسط جهاددانشگاهی 
واحد سیستان وبلوچستان محقق 

شده است.
حیدری احداث آزمایشگاه های فیزیولوژی و ژنتیک و... ، سرمایه گذاری بر 
صادرات گوشت و شیر شتر )محصوالت فرآوری شده(، تولید و به گزینی 
شتر شیری و گوشتی ممتاز و اصالح شده، سرمایه گذاری بر صنعت دباغی 
پوست شــتر و تولید محصوالت مرتبط و تبدیل ایستگاه تحقیقات شتر 
سیستان وبلوچستان به قطب علمی تحقیقات شتر در کشور و خاورمیانه را 

از مهم ترین اهداف ایجاد ایستگاه تحقیقاتی شتر استان برشمرد.

تولید مواد های تک سرامیکی در صدر ماموریت های جهاد 
دانشگاهی یزد

راه اندازی ایستگاه تحقیقاتی شتر در سیستان وبلوچستان
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همایش و نمایشگاه »علم و فناوری در خدمت 
صنعت و اقتصاد« با همکاری جهاددانشگاهی 
واحد خواجه نصیر الدین طوسی در دانشگاه 

خواجه نصیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد خواجه 
نصیرالدین طوســی، در این گردهمایی که با حضور 
دکتر نوبخت رییس کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی، دکتر حمیدرضا طیبي رییس 
جهاددانشگاهی، علي خاکي صدیق رییس دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، برخی از معاونان 

حوزه شهرداری، مهندســان و جمعی از متخصصان و دانشجویان برگزار 
شد، نمایشگاهی از آخرین دستاوردها در زمینه رباتیک نیز در معرض دید 

مدعوین، دانشجویان و عالقه مندان قرار گرفت و به نمایش گذاشته شد.
دکتر علی نوبخت در همایش جنبی نمایشــگاه ضمن قدردانی از برگزار 
کنندگان اظهار داشت: در گذشت زمان دانشگاه ها از حوزه آموزش محوری 
صرف، در نسل اول به پژوهش محوری در نسل دوم و در سال های اخیر به 
کارآفرین محوری به عنوان دانشگاه های نسل سوم ارتقا استراتژیک داشته 
اند، تا عالوه بر ایفای نقش دانشگاه های نسل های قبلی در حوزه های آموزش 
و پژوهش، نقش موثرتری در توســعه اقتصادی - اجتماعی جامعه، ثروت 

آفرینی، کارآفرینی و کاربردی کردن علوم داشته باشند.
وی ادامه داد: در واقع دانشــگاه های نسل سوم پاسخی هستند برای سوال 
»علم بهتر است یا ثروت« با پاسخ »علم بهتر است با ثروت«، چرا که دانشگاه 

ها محملی برای تبدیل علم به اشتغال، کارآفرینی و ثروت است.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره به این 
که کشورهای پیشرفته پا را از این موضوع فراتر گذاشته  اند، تصریح کرد: در 

کشورهای پیشرفته پا از این موضوع فراتر گذاشته شده 
است و به عنوان دانشگاه های نسل چهارم جدا از وظایف 
دانشگاه های سه نسل گذشته، ماموریت دارند تا در 

شکل دهی آینده جامعه خود ایفا نقش کنند.
وی گفــت: تشــخیص این کــه جامعــه االن در 
چه وضعیتی اســت و در چه وضعیتی باید باشــد، 
سرمایه گذاری های مالی و انسانی باید به کدام سو 
گسیل یابند، چگونه باید جامعه را به سمت وضعیت 
مطلوب سوق داد و جایگاه کشور در نظام منطقه ای 
و بین المللی را ارتقــا داد؛ بنابراین به نوعی تعیین 
کننده مسیر سیاست گذاری علمی کشور به عهده 

دانشگاه های نسل چهارم می باشد.
دکتر نوبخت در خصوص قوانین باالدستی حمایت کننده از ارتباط صنعت و 

دانشگاه توضیحاتی را ارایه داد.
وی در خصوص اقدامات نوآوری و گســترش نقش بخش خصوصی و 
تعاونی در این قلمرو گفت: در این راســتا طراحی و استقرار کامل نظام 
جامع حقوق مالکیت معنوی - ملی بین المللی و پیش بینی ساختارهای 
اجرایی الزم، تامین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی 
در ســطح بین المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی 
توسط تولید کنندگان، توسعه ســاختارها و زیر بناهای الزم برای رشد 
فعالیت های دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی به ویژه گسترش 
پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری، اقدام برای اصالح قوانین و مقررات و 
ایجاد تسهیالت الزم جهت ارجاع کار و عقد قرار داد فعالیت های پژوهشی 
و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی 
و تعاونی، اتخاذ تدابیر و راهکارهای الزم جهت حمایت مالی مســتقیم 

ضروری است.

رییس مرکز فــوق تخصصی درمان 
ناباروی جهاددانشگاهی استان مرکزی 
گفت: آزمایشــگاه تشــخیص طبی 
جهاددانشگاهی استان مرکزی حداکثر 

تا یک ماه آینده راه اندازی می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
استان مرکزی، دکتر علی اصغر غفاری زاده 
عنوان کرد: خرید و نصب دستگاه های این 

آزمایشگاه انجام شده است؛ همچنین فضا، نیروهای متخصص و امکانات 
مورد نیاز فراهم گردیده و تنها مراحل کسب مجوز آن در حال پیگیری است.

وی بیان کرد: راه اندازی آزمایشگاه این مرکز سبب می شود که بیش از ۹۹ 
در صد فرآیند درمان ناباروری در همین مرکز انجام شود و مراجعه کنندگان 

دیگر نیازی به مراجعه به خارج مرکز نداشته باشند.
دکتر غفاری زاده با اشاره به این که این آزمایشگاه با بهره گیری از جدیدترین 

تکنیــک و دســتگاه ها، میــزان دقت در 
آزمایشــات را نسبت به گذشــته افزایش 
می دهد، تصریح کرد: در مرحله اول راه اندازی 
این آزمایشگاه، تنها بیماران مراجعه کننده به 
این مرکز می توانند از خدمات آزمایشگاهی 
آن اســتفاده کنند، امــا در مرحله بعدی 
می توانیم بیماران خارج از مرکز را نیز تحت 

پوشش قرار دهیم.
رییس مرکز فوق تخصصي درمان ناباروري 
جهاددانشــگاهي اســتان مرکزي اظهار کرد: هزینه راه اندازی آزمایشگاه 
تشخیص طبی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است و قصد 
داریم در کنار آزمایشگاه تشخیص طبی، آزمایشــگاه ژنتیک را نیز ایجاد 
کنیم. با توجه به این که یکسری زیرســاخت ها و امکانات آن فراهم است، 
پیگیری های اولیه آن در حال انجام مي باشــد و در آینده نزدیک این مرکز 

نیز ایجاد مي شود.

ایجاد آزمایشگاه ژنتیک و تشخیص طبی استان مرکزی در آینده ای نزدیک

همایش و نمایشگاه »علم و فناوری در خدمت صنعت و اقتصاد« برگزار شد

با همکاری جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر؛ 
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دو فصلنامه تخصصی »پژوهش های 
میان رشــته ای قرآن کریم« به 
منظور اشاعه و گسترش مطالعات 
میان رشته ای در زمینه قرآن و سایر 
علوم به ایجاد بستری مناسب برای 
کاربردی کردن مفاهیم، فرهنگ 
و پژوهش های قرآنی در سطوح 
مختلف سازمان ها و موسسات از 

سال ۸۷ منتشر شد.

به گزارش سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاددانشگاهی، دو 
فصلنامه تخصصی »پژوهش های میان رشــته ای قرآن کریم« در راستای 
منویات مقام معظم رهبری، به منظور اشــاعه و گسترش مطالعات میان  
رشته ای در زمینه قرآن و سایر علوم به ایجاد بستری مناسب برای کاربردی 
کردن مفاهیم، فرهنگ و پژوهش های قرآنی در سطوح مختلف سازمان ها و 

موسسات منتشر شد.
از مهم تریــن مزیت ها و ویژگی های شــاخص ایــن دو فصلنامه تاکید بر 
میان رشته ای بودن مقاالت است؛ یعنی، مقاالتی در این نشریه توسط هیات 
تحریریه مورد تایید قرار می گیرند که به صورت متوازن بین دو علم قرآن و 

سایر علوم ارتباط برقرار کرده و تا حد امکان دارای نوآوری باشند.
نشریه پژوهش های میان  رشته ای قرآن کریم از سال 1387 آغاز به فعالیت 
کرد و در حال حاضر شانزدهمین شماره ی آن که مربوط به فصل های بهار و 

تابستان 13۹6 مي باشد چاپ شده است.
»بررسی اثربخشی آیه های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون« 

اثر مهناز غیاثی، ســیده  منور یزدی، 
غالمرضا صرامی فروشانی و غالمرضا 
جعفری؛ »رابطه شــناخت و هیجان 
در قــرآن و روان شناســی« به قلم 
صدیقه رضایی دهنوی؛ »شناسایی 
و رتبه بندی حیطه های پژوهشی در 
حوزه مطالعات میان رشته ای قرآن و 
سالمت« نوشته محسن رفیع خواه، 
زهرا نقــی زاده، مهدی اســمعیلی 
صدرآبادی و نجمه کاظمی؛ »مبانی معرفت شناختی مطالعات میان رشته ای 
قرآن کریم و روان شناســی« اثر زیبا فــروزش؛ »واکاوی تحلیلی تعادل 
ســاختاری تمییز در ترجمه فارســی حداد عادل از قرآن کریم )مطالعه 
موردپژوهش: ســوره های اســراء و مریم(« اثر طبع محمدحسن امرایی، 
محمدتقی زندوکیلی، جهانگیر امیری و مجید محمدی و »کتاب شناسی 
قرآن و علوم طبیعی« به قلم حمید فغفور مغربی و سیدمجید نبوی عناوین 
مقاالت و مطالب این شماره از دوفصلنامه »پژوهش های میان رشته ای قرآن 

کریم« است.
این نشریه دارای چکیده به زبان انگلیسی است و از سبک APA پیروی می کند. 
در حال حاضر این دوفصلنامه به مدیرمسوولی حمید صابرفرزام و سردبیری 
دکتر خوش منش منتشر می شود. مجید معارف و احد فرامرز قراملکی از 
اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، سلیمان خاکبان و ولی اهلل نقی پورفر از 
اعضای هیات علمی دانشگاه قم، مسعود آذربایجانی عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشــکی ایران و فریمان ابراهیم زاده عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی خراسان شمالی، از هیات مشاوران این فصلنامه هستند.

طراحی و عملکرد فنی گیت های کنترل تردد 
و سامانه AFC جهاددانشگاهی واحد خواجه 
نصیرالدین طوسی، پس از بررسی و تست 
فنی مدیران و کارشناسان شرکت متروی 

تهران، مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد 
خواجه نصیرالدین طوسی، مدیران، کارشناسان 
و متولیان شرکت متروی تهران، طی بررسی ها و 
تســت های فنی متعدد، گیت های کنترل تردد و 

سامانه AFC این واحد را با در نظر گرفتن امکان تغییرات نرم افزاری یا سخت 
افزاری در قطعات بنا به درخواست کارفرما در مقایسه با سایر تولید کنندگان 

داخلی و خارجی، برتر دانسته و جهت بهره برداری 
در خطوط مترو تهران مورد تایید فنی قرار دادند.

بنابراین گزارش، مدیران و کارشناســان ذی ربط 
مترو تهران تایید نمودند که تجهیزات ارایه شده، 
از کیفیت مناســب و ارزنده ای در ساخت و مونتاژ 
برخوردار بــوده و جهاددانشــگاهی واحد خواجه 
نصیر، تامین تجهیــزات را در زمان مقرر کارفرما، 

تضمین مي کند. 
بدیهی اســت، ارجحیت بهره برداری از تجهیزات 
و ســامانه مذکور در خطوط متروی تهران نسبت 
به محصوالت ســایر رقبا، نشــان از صالحیت و توانمنــدی جهادگران 

جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر دارد.

تایید فنی گیت های کنترل تردد و سامانه AFC واحد خواجه نصیر 

دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم؛  فرصتی 
برای گسترش مطالعات در این زمینه

توسط کارشناسان متروی تهران صورت گرفت؛
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دکتر حسن محمدی مجد، مدیر پروژه 
طراحی و تولیــد انبوه متــه حفاری 
دندانه ای گفت: همکاری قابل ستایش 
متخصصان صنعت نفت با پژوهشگران 
جهاددانشگاهی یکی از عوامل اساسی 
موفقیت این پروژه است و در نهایت این 
همکاری باعث شد که این پروژه پژوهشی 
به ســمت عقد قرارداد و تولید انبوه با 

فناوری بومی برود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل 
از سیناپرس، تجاری سازی محصوالت فناورانه 

صنعت نفت برای کشور امری بسیار مهم و جدی 
است و برای تحقق این موضوع پژوهشگران، محققان و مهندسان کشور راه 

سخت و دشواری را پشت سر گذاشته اند.
مته حفاری به عنوان یکی از اقالم اساسی و استراتژیک صنعت نفت که دانش 
فنی، طراحی و ساخت آن با وجود تحریم ها در اختیار کشورهای محدودی 
قرار دارد با تالش مهندسان و محققان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

و جهاددانشگاهی استان خوزستان در کشور بومی سازی شده است.
پژوهشگران پژوهشــکده تکنولوژی تولید جهاددانشگاهی خوزستان با 
انجام پژوهش هایی دامنه دار در زمینه های مختلف از یک سو و شرکت ملی 
مناطق نفت خیز از سوی دیگر با درک صحیح واقعیت های موجود، در قالب 
یک پروژه پژوهشی مشترک، نسبت به بومی سازی دانش فنی بسیار پیچیده 
طراحی و ساخت مته های حفاری توانســتند این مهم را تبدیل به یکی از 
گلوگاه های اصلی صنعت نفت کنند. در واقع پژوهشگران، جهاد علمی تمام 

عیاری با این پروژه عظیم را برای کشور رقم زدند.

مراحل و مشکالت بومی سازی مته حفاری
دکتر حســن محمدی مجد مدیر پروژه طراحی و تولید انبوه مته حفاری 
دندانه ای در پاسخ به این که با توجه به ماهیت پژوهشی که پروژه مته حفاری 
داشت چه مراحل و مشــکالتی را طی کرده تا به مرحله بومی سازی برسد، 
گفت: مته حفاری یکی از اقالم استراتژیک صنعت نفت است و پژوهشگران 
جهاددانشگاهی و مسووالن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با توجه به 
این واقعیت یک پروژه پژوهشی مشترک را آغاز کردند. تدوین دانش فنی مته 
حفاری با توجه به پیچیدگی تکنولوژیک آن یکی از چالش های جدی پیش 
روی پژوهشگران جهاددانشگاهی خوزستان بود، اما باتوجه به روحیه ی جهادی 
جهادگران، مشکالت و موانع یکی پس از دیگری برطرف شد و تکنولوژی های 

پیشرفته ای در زمینه های مختلف مکانیکی و متالوژیکی به دست آمد.
وی عنوان کرد: همکاری قابل ستایش متخصصان صنعت نفت با پژوهشگران 
جهاددانشگاهی یکی از عوامل اساسی موفقیت این پروژه است و در نهایت 
این همکاری باعث شد که این پروژه پژوهشی به سمت عقد قرارداد و تولید 

انبوه با فناوری بومی برود.

درباره ی تاثیر تحریم ها و 
صادرات

دکتر محمدی مجد دربــاره تاثیر تحریم ها بر 
تولید و بومی سازی این فناوری ها تصریح کرد: 
با توجه به وجود تحریم ها و مشکالت پیچیده 
در تاسیس مته های حفاری، وزارت نفت اقدام 
به انتخاب 10 قلم کاالی اساســی صنعت نفت 
کرد تا با بومی سازی آن ها این تهدید را به یک 
فرصت تاریخی تبدیل کند. در این میان مته های 
حفاری به عنوان یکی از مهم ترین اقالم اساسی 
شناسایی شد و روند عقد قراردادهای بومی سازی 
شتاب بیشتری گرفت. گفتنی است، فعالیت های 
شرکت ملی نفت در این زمینه می تواند به عنوان 
الگویی قابل تعمیم در دیگر وزارتخانه ها اجرا شــود. همچنین در صورت 
اجرای دقیق و الزام سازندگان به تدوین دانش فنی یا انتقال صحیح و واقعی 
تکنولوژی، این طرح می تواند یکی از طرح های نمونه بومی سازی باشد و 
این مهم را بار دیگر ثابت کند که با وجود تحریم ها صنعت ما پابرجاست و 

پژوهشگرانمان دست از کار نکشیده اند.
 مدیر پروژه طراحی و تولید انبوه مته حفاری دندانه ای درخصوص صادرات 
این فناوری بومی و تبدیل شــدن به برند جهانی خاطرنشــان کرد: تمام 
کشورهای نفتی می توانند از مشتریان این تجهیزات باشند اما هدف اول ما 
تامین کاالهای مورد نیاز داخلی است. گام بعدی بازارهای بین المللی است 
که خوشبختانه با توجه به بازار خوب در کشورهای همسایه مقدمات اولیه 
جهت اخذ گواهینامه های بین المللی در حال انجام است، اما وجود تحریم 

ها سبب کندی این روند گردیده است.

مزیت های پروژه های پژوهشی
وی درخصوص این که حمایت از پروژه های پژوهشــی چقدر می تواند در 
پیشرفت و بومی شــدن فناوری در کشور موثر باشــد، گفت: پروژه های 
پژوهشی در صورت تعریف دقیق مســاله می تواند نیازهای اصلی صنعت 
کشور را هدف قرار دهد، و بستر حل مشکالت را فراهم کند. زیرا ایجاد یک 
پژوهش دقیق می تواند منجر به صرفه جویی قابل توجهی شود و همان گونه 
که پروژه مته حفاری در آغاز یک پروژه پژوهشی بود، اما در نهایت با تالش 

پژوهشگران منجر به تدوین دانش فنی صد در صد بومی شد.
دکتر محمدی مجد در ادامه با اشاره به ایجاد اشتغال با بومی شدن فناوری ها 
در کشــور اظهارکرد: وجود چنین پروژه های پژوهشی در استان ها سبب 
می شود نیروی متخصص مشغول به کار شوند و عالوه بر اشتغال نیروی 

متخصص از مهاجرت آن ها نیز جلوگیری می شود .
 مدیر پروژه طراحی و تولید انبوه مته حفاری دندانه ای درخصوص  برنامه های 
پیش روی این پروژه گفت: با توجه به بومی سازی دانش فنی مته حفاری 
در جهاددانشگاهی خوزستان تولید انبوه این تجهیزات آغاز شده است تا به 

عنوان یک منبع پایدار و مطمئن نیاز کشور به این تجهیزات تامین گردد.

ایجاد اشتغال با بومی شدن فناوری ها در خوزستان

مدیر پروژه ی طراحی و تولید انبوه مته حفاری بیان کرد:
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شــرکت های دانش بنیان و پژوهش محــور در زمان تحریم ها 
بار زیادی از مشکالت کشــور را بر دوش کشیدند و توانستند 
نقاط تاریک صنایع را روشن نگه دارند. اکنون زمان آن رسیده 
که با مراقبت و محافظت از بستر ایجاد شــده، برای ارتقا آن ها 

حمایت های الزم فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از سیناپرس، مهندس 
محســن فاضلی مدیر پروژه های UPS و باتری شــارژر جهاددانشگاهی 
علم و صنعــت در خصوص فعالیت های این شــرکت دانش بنیان گفت: 
جهاددانشگاهی علم و صنعت از سال 70، فعالیت خود را با محوریت رشته 

الکترونیک قدرت شروع کرد.
وی افزود: یکــی از بخش های مهم صنعت الکترونیــک، قدرت طراحی 
مبدل های الکتریکی است که در صنایع مختلف کاربرد وسیعی دارد و ما 
هم از همان ســال 70 وارد عرصه تولید مبدل های الکتریکی شدیم، زیرا 
اساس UPS ها و باتری شارژرهای صنعتی، این گونه مبدل هاست؛ بنابراین 
تولید خود را متمرکز براین موضوع کردیم تا بتوانیم دانش فنی بومی را 
برای تولید یک محصول که در صنایع ما از حساســیت باالیی برخوردار 
 UPS است، داشته باشیم و لذا مبدل هایی را طراحی کردیم که در تولید

کاربرد دارد.
مدیر پروژه های UPS و باتری شــارژر جهاددانشــگاهی علم و صنعت با 
اشاره به دستاوردهای این طرح عنوان کرد: اولین دستاورد پروژه این بود 
 UPS های صنعتــی در توان مختلف یعنی تولید UPS که توانایی تولید
صنعتی دوبل موازی تا قدرتKVA 250  تک فاز و تا KVA 400 سه فاز و 
شارژر صنعتی را پیدا کردیم. بنابراین با توجه به این که این تولیدات مربوط 
به مصارفی بود که در صنایع نفت و گاز در حساس ترین نقطه پاالیشگاه ها 
و نیروگاه ها در حال کار بود، لذا طراحی و تولید این محصوالت دستاورد 

اصلی طرح به حساب می آمد.
وی اظهار کرد: اصلی ترین دســتاورد این پروژه با بازخوردهای خوبی در 

صنعت روبه رو و باعث شد در مدت سالیان متوالی، طراحی و تولید خود را 
مطابق با درخواست صنایع کشور ارتقا دهیم و جزو تولید کنندگان برتر 
این محصول در دنیا باشیم. از سوی دیگر این که توانستیم با تولید محصول 
صنعتی و دانش فنی در زمان تحریم اقتصادی که بســیاری از سازندگان 
خارجی این محصول، خدمات یا محصول خــود را ارایه نمی دادند، این 

مشکل را برای کشور رفع کنیم.
مهندس فاضلی در ادامه تصریح کــرد: هم چنین با توجه به این که دانش 
فنی UPS ها در کشور بومی شد، درنتیجه اشراف علمی به سیستم ها به 
وجود آمد که توانستیم به صنایع کشور درخصوص سیستم های خارجی 
هم خدمات ارایه دهیم. هم چنین ایجاد توانمندی و ارایه خدمات بر اساس 
تجربه به دست آمده، انگیزه ای شد تا دوره های آموزشی مفید و کاربردی به 
صنایع کشور ارایه دهیم و در زمینه طراحی و انتخاب UPS ها و هم چنین 

نحوه نگهداری آن ها، این دانش را گسترش دهیم.
مدیر پروژه هاي UPS  و باتري شارژر جهاددانشگاهي علم و صنعت با اشاره 
به بومی شدن این دانش و گسترش آن از طریق آموزش گفت: با گسترش 
این دانش از طریق آموزش، توانستیم در بحث اشتغال زایی به طور مستقیم و 
غیر مستقیم درست عمل کنیم. به عنوان مثال ما توانستیم نیروهای تحصیل 
کرده را برای بحث طراحی و تولید به کار بگیریم که اثرگذاری مستقیم این 
طرح را نشان می دهد. درحال حاضر نیز حدود 150 پرسنل را برای تولید 
UPS و ارایه خدمات به صنایع در واحد علم و صنعت جهاددانشگاهی مشغول 
به کار داریم و از سوی دیگر قطعات داخلی این  UPSها باید از داخل تامین 

شود که به طور غیرمستقیم نیز ایجاد اشتغال کرده است.
وی در پاسخ به این که با بومی شــدن این دانش و تولید صنعتی UPSها 
در کشــور چقدر از خروج ارز از کشور جلوگیری شــده است، افزود: این 
محصوالت در حد وسیع مانع از خروج ارز می شــود، بخشی از این سهم 
مربوط به اســتفاده از توان داخلی است و بخشــی مربوط به استفاده از 
نیروهای بومی داخل کشــور که تقریبا توانستیم  باعث صرفه جویی 30 

درصدی ارز شویم.

 اطمینان به نیروی داخلی باعث شکوفایی اقتصاد می شود 

مدیر پروژه های Ups و باتری شارژر جهاددانشگاهی علم و صنعت:

اجراي طرح تحقیقاتی »بررسی امکان تولید کاغذ سنگی از الشه 
سنگ، معادن سنگ آهک و ضایعات کارخانجات سنگبری استان 
اصفهان« با توجه به قرارداد منعقد شده بین جهاددانشگاهی واحد 
صنعتی اصفهان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با 

موفقیت به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، دکتر علی 
قاسمی عضو هیات علمی گروه ژئوشیمی و مجری طرح اظهار کرد: تولید 
کاغذ سنگی از کربنات کلسیم یکی از طرح های فناور استان است که عالوه 
بر کاهش خروج ارز جهت واردات کاغذ، ارزش افزوده مناســبی در سطح 

استان ایجاد و بستر مناسبی برای اشتغالزایی جوانان فراهم می کند.

وی گفت: 80 درصد ماده تشکیل دهنده کاغذ سنگی از کربنات کلسیم است 
که سنگ های پایه آهکی به عنوان منبع اصلی این ماده، یکی از غنی  ترین 

منابع معدنی کشور به شمار می آید.
دکتر قاســمی ادامه داد: فراوانی مواد اولیه کربنات کلســیم و هم چنین 
دسترسی آسان به پلی پروپیلن و پلی اتیلن به عنوان دیگر مواد اولیه تولید 

کاغذ سنگی از مزیت های اصلی اجرای این طرح در کشور است.
این عضو هیات علمی واحد صنعتی اصفهان، بی نیازی به مصرف آب و صرفه 
جویی بیش از 50 درصدی مصرف انــرژی را از دیگر مزیت های این طرح 
دانست و تصریح کرد: با توجه به مشکالت زیست محیطی و بحران آب در 
کشور و هم چنین ضرورت احیای جنگل ها و درختان، طرح های فناورانه ای 

مانند تولید کاغذ از کربنات کلسیم بسیار مفید است.

پایان موفقیت آمیز یک طرح تحقیقاتی
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رییس جهاددانشگاهی خراسان  جنوبی 
با اشاره به فعالیت این ســازمان در حوزه 
گیاهان دارویی، اظهار کرد: دهکده گیاهان 
دارویی، پروژه ای است که عالوه بر اهداف 
علمی - تحقیقاتی کامال کاربردی و معرفی 
پتانسیل جامع گیاهان دارویی استان، برای 
گردشگری هدفمند در حوزه گیاهان دارویی 

نیز می تواند نقش ارزشمندی ایفا کند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، جالل الدین 
صادقی اظهار کرد: گردشگری باید تخصصی شود و دهکده گیاهان دارویی 

به تسهیل این امر کمک به سزایی می کند.
وی با بیان این که نمایشگاه پژوهش، فناوری و صنعت از سال گذشته بهتر 
برگزار شد، افزود: اما برای رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد و 

باید بهتر از این باشد.
رییس جهاددانشــگاهی خراســان جنوبی بیان کرد: عموم مردم باید با 
مزیت های گیاهان دارویی آشنا شوند و سود حاصل از فروش محصوالت 

نیز نصیب آنان شود.
صادقی ادامه داد: جهاددانشگاهی یک فکر موثر را ارایه می دهد و برای تحقق 

آن باید نهادها و سازمان ها کمک کنند.
وی با بیان این که انتظار داریم در اســتان، تمام نهادها به تحقق ایده های 
جهاددانشــگاهی کمک کنند، افزود: اســتانداری در این امر بســیار به 

جهاددانشگاهی کمک می کند.

مدیر پــروژه دهکــده گیاهان 
دارویی: 

صادرات محصوالت فرآوری 
دهکده گیاهــان دارویی در 

برنامه های این استان
در ادامه، محســن پویان تصریح کرد: در 
دهکده گیاهان دارویــی تاکید بر فرآوری 
فراســودمند از محصوالت اســتراتژیک 

خراسان جنوبی است.
وی افزود: در بخشــی از این پــروژه صادرات محصوالت فــرآوری به 
استان های کشور مدنظر بوده و در آینده نیز به کشورهای همسایه صادر 

خواهد شد.
مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی خراســان جنوبی بیان کرد: تولید و 
فرآوری گیاهان دارویی و به ویژه محصوالت استراتژیک اشتغال زایی قابل 

توجهی را در پی خواهد داشت.
پویان ادامه داد: با تکمیل پروژه دهکده گیاهان دارویی در استان حدود 

300 نفر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم خواهیم داشت.
مدیر پــروژه دهکده گیاهان دارویی خراســان جنوبــی اضافه کرد: تا 
کنون حدود 2 میلیارد تومان توســط جهاددانشــگاهی در این پروژه 

سرمایه گذاری شده است.
پویان تاکید کرد: احداث این پروژه با برنامه پیش بینی شده پنج ساله بوده 
که تا کنون یک سال آن سپری شــده و در صورت تکمیل حمایت ها در 

موعد مقرر افتتاح مي شود.

نقش موثر دهکده گیاهان دارویی خراسان جنوبی در گردشگری هدفمند

مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم از 2۵ تا 2۹ آذر مصادف با 
هفته پژوهش، برنامه های مختلفی را انجام داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، با توجه به آغاز 
هفته پژوهش، مرکز مطالعات میان رشــته ای قرآن کریم، وابسته به این 
سازمان، اقدام به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی مرکز طی دو سال 

اخیر که این نمایشگاه از 25 تا 2۹ آذر در محل سازمان قرآنی دایر بود.
هم چنین، با حضور اساتید دانشگاه و جهاددانشگاهی در حوزه سالمت و 
قرآن، اولین هم اندیشی گروه قرآن و سالمت برگزار شد و اعضای حاضر 
در این نشســت، دکتر علی منتظری، دکتر شــاکرنژاد، دکتر مفتون و 
دکتر فرزدی از اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی و دکتر باقری بناب 
استاد تمام رشته روانشناسی دانشــگاه تهران و هم چنین کارشناسان و 
پژوهشــگران این گروه بودند. هدف از برگزاری این نشست، نیز افزایش 

بهره وری و تدوین اهداف دقیق اعالم شده است.
افتتاح سایت مرکز مطالعات میان رشــته ای قرآن کریم و جلسه پرسش 
و پاسخ اعضای مرکز با رییس ســازمان قرآنی دانشگاهیان کشور از دیگر 

برنامه های روز نخست هفته پژوهش است.

بازدید مدیران پژوهش کمیته امداد از مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن 
کریم و برگزاری نشست هم اندیشی در راستای امضای تفاهم نامه با این نهاد 

از دیگر برنامه ها بود که در محل مرکز برگزار شد.
این گزارش حاکی است، اولین ژورنال کالب مرکز مطالعات میان رشته ای 
قرآن کریم با عنوان الگوی مطالعاتی در رشته علوم قرآن و حدیث و نشست 
قرآنی در حوزه مطالعات میان رشته ای با حضور حجت االسالم والمسلمین 

آکوچکیان، در سومین روز از هفته پژوهش، برگزار گردید. 
همچنین ژورنال کالب بررسی انجام علمی پژوهش نیز 28 آذر برگزار  شد.

در راستای ترویج نگاه پژوهشی در قشــر جوان و نوجوان جامعه، نیز تور 
بازدید از مرکز مطالعات میان رشــته ای قرآن کریم ویــژه دانش آموزان 
منطقه 18آموزش و پرورش برگزار شــد و دانش آموزان با یکی از مراکز 

پژوهشی آشنا شدند. 
گفتنی است، پس از پیروزي انقالب اسالمي، به منظور گسترش فرهنگ 
پژوهش در جامعه، روز 25 آذر از سوي شوراي فرهنگ عمومي کشور به 
نام روز پژوهش نام گذاري شد؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نیز از سال 
137۹چهارمین هفته آذر را به نام هفته پژوهش نام گذاري کرد و از سال 

1384، این نام به هفته پژوهش و فناوري تغییر یافت.

از ژورنال کالب تا تور پژوهشی 
در مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم 



   35

پیام جهـاد  | شماره166
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

در مراســم آغاز به کار نمایشگاه 
هفته پژوهش و فناوری اســتان 
هرمزگان برای نخســتین بار در 
کشور از دستگاه آب ساز 2۰۰ لیتری 
جهاددانشــگاهی استان رونمایی 

شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
هرمزگان، قائم  مقام دبیر اجرایی نمایشگاه 

پژوهش و فناوری استان، اظهار کرد: 55 غرفه با 45 عنوان حقوقی از قبیل 
دانشگاه ها، مراکز رشــد و پارک علم و فناوری، دســتگاه های اجرایی و 

شرکت های خصوصی صنعتی در این نمایشگاه حضور دارند.
حمید یاسی پور طهرانی با بیان این که نســبت به سال گذشته با رشد 

صددرصدی غرفه ها روبه رو هستیم، اظهار کرد: در سال های گذشته 
بیشتر از 30 غرفه نداشــتیم، اما امسال از نظر عنوانی 100 

درصد و از نظر تعداد با رشد ۹0 درصدی 
مواجه هستیم.

قائم مقام دبیر اجرایی نمایشگاه پژوهش 
و فناوری اســتان هرمزگان با تاکید بر 
این که برای نخســتین بار، صنایع 35 
درصد غرفه های نمایشــگاه را تشکیل 
می دهند، اضافه کرد: در نمایشــگاه از 
چهار محصول دانش بنیــان در قالب 
جشــنواره های ایده های برتر رونمایی 
شد که یکی از مهم ترین این محصوالت دستگاه 200 لیتری آب ساز جهاد 

دانشگاهی بود که برای اولین بار در کشور ساخته  شده است.
وی تصریح کرد: یکی از قابلیت های این دســتگاه، مصرف انرژی است که 

کم تر از لحاظ ابعاد نیز کوچک تر از نمونه های خارجی مشابه مي باشد.
یاسی پور طهرانی اظهار کرد: راندمان این دستگاه به شکلی است 

که در رطوبت های بسیار پایین هم می تواند آب تولید کند.

رونمایی از دستگاه آب ساز 200 لیتری در هرمزگان

برگزاری کارگاه عملی آموزش 
 gRNA و ساخت

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 
ایران وابسته به جهاددانشگاهی، اولین دوره از کارگاه عملی 
آموزش و ســاخت gRNA به منظور خاموشی و ویرایش 
  CRISPR/Cas9 ژن در سلول های جانوری با تکنولوژی
توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برگزار شد.
CRISPR/  تکنولوژی های ویرایش ژنوم به ویژه تکنولوژی
Cas9کاربردهــای بســیار متنوعی در علوم پزشــکی، 
کشــاورزی و صنعت دارد. امــروزه در دنیا بــرروی این 
تکنولوژی ها سرمایه گذاری بسیار زیادی شده و در بسیاری 
از شــرکت ها از این تکنولوژی به صورت آزمایشگاهی در 
درمان بیماری های ویروسی، سرطان و حتی اصالح گیاهان 

استفاده می شود.
این مرکز همــگام با تکنولوژی هــای روز دنیا اولین دوره 
کارگاه فــوق را در مدت دو روز با هــدف آموزش مفاهیم 
پایه ای تکنولوژی ویرایشــگر ژنومــی، معرفی روش های 
انتقال سیستم کریسپری جهت خاموشی ژن، وارد کردن 
ژن و یا ویرایش ژن در سلول های جانوری )مبتنی بر وکتور 
و بدون اســتفاده از وکتور(، آموزش ســاخت وکتورهای 
قابل اســتفاده به منظور خاموشــی ژن در ســلول های 
جانوری، آموزش و توانایی سنتز مولکول g RNA، آموزش 
Off- روش هــای بیوانفورماتیکــی و عملی شناســایی

Targets قبل ازورود سیستم کریسپری به سلول و بعد 
از ورود، آموزش مهم ترین نــرم افزارهای کاربردی جهت 
شناســایی و انتخاب بهترین جایگاه هــای ژنی به منظور 

ویرایش ژنوم با تکنولوژی CRISPR/Cas9 برگزار کرد. 

اخبار کوتاه
برپایی نخستین نشست تخصصی 
»آینده پژوهی شغلی« در شیراز

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان فارس، نخستین 
نشست تخصصی »آینده پژوهي شغلي« به همت اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشــگاهی استان فارس و با حضور 

مسووالن و جمعی از کارآفرینان در شیراز برگزار شد.
ســعید بیاري مدیر کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعاون و 
مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال فارغ التحصیالن 
جهاددانشــگاهی فارس پیرامون موضوعــات و محورهاي این 
نشست تخصصي گفت: برای ساماندهی فرصت های شغلی باید 

فرهنگ آموزش و کارآفرینی ترویج داده شود.
وي آموزش صحیح و اصولــی را از اساســی ترین پارامترها در 
راستای گسترش و توسعه ی کارآفرینان دانست و افزود: آموزش 
داراي سه فرآیند اساسی اســت که در روند توسعه و پیشرفت 

کارآفرینان نقش به سزایی به همراه دارد.
در ادامه، اکبر زاهدیان نژاد مدیر سازمان تجاري سازي فناوري 
و اشتغال فارغ التحصیالن جهاددانشــگاهي فارس نیز هدف از 
برگزاری این نشست را آشنایی کارآفرینان، نخبگان دانشگاهی 
و دفاتر مشاوره ي کارآفرینی با مباحث آینده پژوهی و زمینه ی 
شغلی در آینده دانست و گفت: این که بدانیم نقش شرکت ها، 
صنایع و سازمان ها در آینده به چه شکلی است و چیستي نقش 

آن ها در ایجاد اشتغال را بررسي کنیم.
وي با اشاره به تعریف آینده پژوهی شغلی گفت: آینده پژوهی 
شغلی یعنی این که چگونه بتوان آینده را از لحاظ شغلی مورد 
توجه قرار داد؛ از این جهت در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد 
و چه اقداماتی باید انجام شــده و چگونه خود را براي آینده 

آماده کنیم.



   36

پیام جهـاد  | شماره166
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

راه اندازی سامانه ثبت نام الکترونیک جهت 
بهره مندی از خدمات مرکز درمان ناباروری

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان قم، شورای 
معاونان و مدیران جهاددانشگاهی واحد استان قم هفتم آذر در اتاق 

جلسات معاونت پژوهشی این واحد تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این جلســه گزارش عملکرد شش ماهه ی نخست سال 
توسط معاونان ارایه شد و حاضران در جریان عملکرد برنامه های آتی 

یکدیگر قرار گرفتند.
سپس هرکدام از مدیران، چالش ها و موانعی را که در پیشبرد اهداف 
واحد پیش رو می دیدند، با ریزبینی و نکته سنجی گفته و راهکارهای 

عملی و فنی مشکالت را پیشنهاد دادند.
راه اندازی سامانه ثبت نام الکترونیک جهت بهره برداری مراجعان از 

خدمات مرکز درمان ناباروری از جمله مصوبات این جلسه بود.

برگزاری همایش »بخشندگان خون، 
ضامنان سالمتی« در کردستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، به همت این واحد 
همایش »بخشندگان خون، ضامنان سالمتی« با حضور مدیرعامل 

بانک خون بندناف رویان، نهم آذر در مجتمع ایثار برگزار شد.
دکتر مرتضــی ضرابی در ایــن همایش گفت: امــروزه تحقیقات 
گســترده ای به منظور درمان بیماری ها و ضایعات عصبی، ترمیم 
بافت های آسیب دیده قلبی و استخوانی، ترمیم سوختگی ها و ضایعات 
پوستی، ترمیم لوزالمعده و ترشح انسولین و ترمیم سایر بافت های 
آسیب دیده با استفاده از سلول های بنیادی مغز استخوان، خون بندناف 

و سایر سلول های بنیادی یک فرد بالغ درحال انجام است.
وی با اشاره به این که در 2۹ استان کشور نمایندگی ذخیره سازی 
خون بندناف داریم، عنوان کرد: قبل از ذخیره سازی باید از سالمت 

مادر مطمئن شویم و این نشان از اهمیت سالمت بانوان است.
مدیرعامل بانک خون بندناف رویان با بیــان این که ایران باالترین 
میزان ذخیره ســازی خون بندناف در خاورمیانه را دارد، بیان کرد: 
هم اکنون بالغ بر 100 هزار نمونه در بانک های عمومی و خصوصی 

خون بندناف ذخیره سازی شده است.
در ادامه، چیا سهراب نژاد رییس جهاددانشگاهی کردستان گفت: 
دفتر بانک خون بندناف این واحد در سال 88 در استان راه اندازی شد 

که تاکنون موفق به ذخیره سازی 800 نمونه خون بندناف شده ایم.
وي در پایــان اظهــار کرد: بانــک خــون بندنــاف از افتخارات 

جهاددانشگاهی است.

توسط مرکز تجهیزات آزمایشگاهی جهاد 
دانشگاهی شهید بهشتی؛

آزمایشگاه های مرکز درمان ناباروری 
واحد استان مرکزی تجهیز شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی شهید بهشتی، مهندس 
ســقازاده مدیر مرکز خدمات تخصصی سیستم ها، تجهیزات و 
لوازم آزمایشگاهی این واحد، گفت: طراحی و اجرای سکوبندی 
آزمایشــگاه های مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان 

مرکزی مطابق با استانداردهای ملی انجام شد.
وی با اشاره به هدف از تاسیس مرکز خدمات تخصصی سیستم ها، 
تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی جهاددانشگاهی واحد شهیدبهشتی، 
افزود: این مرکز در سال 1370 با هدف تجهیز آزمایشگاه های مراکز 
علمی، تحقیقاتی و آموزشی و هم چنین رفع نیاز کشور به خرید از 

شرکت های خارجی تاسیس گردید.
مهندس سقازاده در ادامه به تشریح فعالیت های این مرکز پرداخت 
و گفت: طراحی و تولید لوازم آزمایشــگاهی فیزیک، طراحی و 
اجرای تاسیسات آزمایشــگاهی و سکوبندی، مشاوره، طراحی و 
ساخت تجهیزات آزمایشگاهی از مهم ترین فعالیت های این مرکز 
است و این مرکز توانایی تجهیز، سکوبندی و تامین سیستم های 
آزمایشگاهی تمام آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی را در سطوح 

مختلف دارد.
مدیر مرکز تخصصی سیستم ها، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی 
جهاددانشگاهی واحد شهیدبهشــتی در پایان با اشاره به تجهیز 
بیش از 300 مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی توسط این مرکز، گفت: 
تجهیز آزمایشگاه هاي دانشگاه صنعتي شریف، پژوهشکده لیزر 
پژوهشکده گیاهان دارویی و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی نیز اخیرا 

توسط این مرکز انجام شده است.

ارایه مقاالت پژوهشگران 
جهاددانشگاهی در کنگره بین المللی 
کاربرد محرک های زیستی در کشاورزی

به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده گیاهان دارویی، »سومین 
کنگره تخصصی بین المللــی کاربرد محرک  های زیســتی در 
کشاورزی« با حضور دانشمندان، محققان برجسته و شرکت های 
معتبر جهانی که در عرصه ی فناوری های نوین محرک های زیستی 
و گیاهی فعالیت دارند، 2۹ و 30 نوامبــر 2017 در ایالت میامی 
آمریکا با همکاری دانشگاه کالیفرنیا و با حضور مراکز تحقیقاتی و 
دانشگاهی بیش از 60 کشور جهان و650 شرکت تجاری جهانی 

برگزار شد.
در این کنگره پس از انجام بررسی های علمی، 13 مقاله تخصصی 
و معتبر علمیـ  پژوهشــی به نام پژوهشــکده گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی از سوی دو عضو هیات علمی گروه پژوهشی کشت 
و توسعه گیاهان دارویی، دکتر علی مهرآفرین و دکتر حسنعلی 
نقدی بادی با عناوین کاربردی مختلف در حوزه ی تخصصی کاربرد 

محرک های زیستی در گیاهان دارویی ارایه گردید. 
 



   37

پیام جهـاد  | شماره166
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

رییس دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان:
جهاددانشگاهی پل ارتباطی برای 

کاربردی کردن دانش است
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان، بابک کریمی اظهار 
کرد: دانشگاه علوم پایه در این حوزه، تنها دانشگاه ماموریت گرای کشور 
است و عالوه بر قانون برنامه توسعه ششم در صحبت های مقام معظم 
رهبری، بحث توســعه علوم پایه به عنوان یکی از محورهای اساسی 
توسعه کشور مطرح شده که این صحبت ها جایگاه دانشگاه تحصیالت 

تکمیلی و اقدامات این دانشگاه را در این حوزه نشان می دهد.
رییس دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علوم پایه زنجــان گفت: 
پژوهش های این دانشگاه در مرز دانش است و بسیاری از مطالعات با 
رویکرد نو بودن کارها است که در جوامع علمی ارزشمند و تاثیرگذار 
باشد. هم چنین توسعه ارتباطات بین المللی در بحث پژوهش از نکاتی 
است که بسیار مورد توجه دانشــگاه علوم پایه قرار دارد و همکاران 
در حوزه های مختلف پژوهشــی با توجه به این محورها ترغیب به 
فعالیت می شوند؛ براي این که بتوانند مرزهای دانش را توسعه دهند 

و ارتباطات بین المللی خود را حفظ کنند.
کریمی با اشــاره به فعالیت های جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش 
تاکید کرد: جهاددانشگاهی با توجه به موقعیتی که دارد، می تواند 
پل ارتباطی برای کاربردی کردن دانشی که در دانشگاه ها وجود دارد 
برای استفاده در سطح جامعه باشد که در این حوزه کارهای زیادی 

انجام داده و می تواند بیشتر هم کار کند.
وي با اشــاره به راهکار اثرگذار در تقویت این تعامالت، اظهار کرد: 
برگزاری نشست های علمی به شیوه پویاتر بین دانشگاه ها و ارتباط 
بین اعضای هیات علمی دانشگاه ها در حوزه های مختلف پژوهشی 
و برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی مختلف در دانشگاه ها که 
افراد از دانشــگاه های مختلف بتوانند در این دوره ها شرکت کنند، 

می تواند موثر باشد.

چاپ مقاله ISI عضو هیات  علمی واحد صنعتی اصفهان در مجله ی بین المللی 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان، مقاله ی ISI دکتر مسعود عسکری عضو هیات  علمی گروه پژوهشی برق با عنوان   
 IEEE“ در مجلــه ی بین المللــی  ”Stability of Soft-Constrained Finite Horizon Model Predictive Control“ 

TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS” به چاپ رسید.
براساس این گزارش، نوآوری این مقاله در لحاظ کردن محدودیت های حداقل و حداکثر خروجی های سیستم به صورت نرم و ارایه ی روشی برای 

به دست  آوردن افق پیش بیني مناسب است. هم چنین این مقاله می تواند در افزایش راندمان فرآیندهای تولیدی صنعتی بسیار موثر باشد.

طی نشستی مطرح شد: 
میزان موفقیت در مرکز درمان 
ناباروری قفقاز قابل توجه است

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اســتان اردبیل، 
قدرت ا... شــاکرنژاد، 27 آذر با بیان این مطلب در نشســت با 
متخصصان مرکز درمان ناباروری قفقــاز این واحد بیان کرد: 
این مرکز یکی از مجهزترین مراکز درمان ناباروری کشور مي 

باشــد و امکانات و تجهیزات آن مطابق با استاندارهای چنین 
مراکزی است.

وی از فعالیــت هفــت مرکــز درمــان نابــاروری وابســته 
بــه جهاددانشــگاهی در ســطح کشــور خبــر داد و افزود: 
جهاددانشگاهی به دنبال ارتقای کیفیت خدمات درمانی در این 
مراکز است تا بتواند میزان رضایت مراجعه کنندگان را باال ببرد.

در این نشست، رییس جهاددانشگاهی استان اردبیل از تشکیل 
بیش از 20 هزار پرونده برای مراجعه کنندگان به مرکز درمان 
ناباروری قفقاز خبر داد و گفت: 1۹ درصد از این تعداد مربوط به 
اتباع خارجی است و طبق اعالم خانواده ها، درمان بیش از 700 
زوج موفقیت آمیز بوده و بیــش از 300 نوزاد هم با روش های 

درمانی متولد شده است.
مهران اوچی اردبیلی به اجــرای طرح حمایت مالی از زوجین 
نابــارور در مرکز درمان نابــاروری قفقاز با مشــارکت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره و تصریح کرد: در سال 
گذشــته، ۹5 زوج در قالب این طرح از 85 درصد تخفیف در 
هزینه های درمانی بهره مند شدند که امسال این تعداد به 220 

زوج رسیده است.
گفتني است، در این نشست، پزشکان متخصص مرکز درمان 
ناباروری قفقاز جهاددانشــگاهی نظرات و پیشنهادات خود را 

برای توسعه فعالیت ها بیان کردند.

تقدیر از پژوهشگر جوان جهاد دانشگاهی کردستان در مسابقه طراحی معماری دارالقرآن سنندج
به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي کردستان، مسابقه طراحی معماری دارالقرآن سنندج 25 آذر و با حضور مقامات استانی برگزار شد.

در این مراسم از پرویز اصالنی پژوهشگر جوان این واحد که موفق به کسب مقام دوم شد، با اهداي لوح سپاس، تقدیر گردید.
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امضای تفاهم نامه ی همکاری سازمان 
قرآنی دانشگاهیان و مرکز تحقیقات رشد

به گزارش سازمان قرآنی دانشگاهیان وابسته به جهاددانشگاهي، 
تفاهم نامه ی همکاري بین حمید صابرفرزام از این سازمان و حجت 
االسالم والمسلمین احمد آکوچکیان از مرکز تحقیقات استراتژیک 

توسعه )رشد(، 28 آذر امضا شد. 
این تفاهم نامه به منظور ارتقای سطح همکاری های علمی، پژوهشی، 
انتشاراتی و بهره گیری از ظرفیت های موجود جهت تحقق اهداف 

مشترک منعقد گردید. 
از جمله زمینه های همکاری می توان به انجام طرح های پژوهشی 
مورد تفاهم با حفظ حقوق معنوی دو طرف، مشارکت در تقویت نظام 
مدیریت پژوهش نهادهای دو طرف و نهادهای وابســته و مرتبط با 
آن ها، ایجاد کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در زمینه ی تولید 
دانش بین رشته ای با حفظ حقوق معنوی دو طرف، تالیف و تدوین 
کتب، مجالت و دانش نامه های تخصصی در حوزه ی میان رشته ای ، 
برگزاری جلسات هم اندیشــی و کارگاه های آموزشی و پژوهشی 
مشترک، برگزاری مشــترک همایش های علمی )مانند منظومه 

کنفرانس های قرآن پژوهی پیشرفت( اشاره کرد.

برپایی همایش تخصصی هم اندیشی برگزار کنندگان 
دومین کنفرانس »فناوری های نوین بتن«

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی گیالن، همایش تخصصی هم اندیشــی برگزارکنندگان دومین کنفرانس فناوری های نوین بتن با 
حضور رییس واحد، اساتید و دانشجویان در سالن اجتماعات راه و شهرسازی گیالن برگزار شد.

مهندس جمشید رسایی رییس جهاددانشگاهي گیالن اظهار کرد: نخستین کنفرانس فناوری های نوین بتن، هم زمان با هشتمین دوره ی 
مسابقات ملی بتن، در اردیبهشت ماه سال ۹4 به میزبانی این واحد برگزار شد.

وی افزود: جهاددانشگاهی متولی اصلی برگزاری کنفرانس مذکور است که امسال این کنفرانس با همراهی و همکاری دانشگاه های استان 
به ویژه دانشگاه گیالن در بهمن ماه برگزار می شود.

در ادامه، محمد فردصمیمی  دبیر اجرایی دومین کنفرانس فناوری های نوین بتن، گفت: پوستر دومین کنفرانس فناوری های نوین بتن برای 
300 دانشگاه در سراسر کشور ارسال شده اســت. هم چنین، کمیته علمی کنفرانس مذکور با حضور 25 نفر از اساتید برجسته بتن کشور از 

دانشگاه های شریف، تهران، امیرکبیر، علم وصنعت، خواجه نصیر و گیالن تشکیل شده که داوری مقاالت و نظارت را برعهده دارند. 
در ادامه، مدن دوســت رییس کمیته علمی دومین کنفرانس فناوری های نوین بتن، تصریح کرد: این کنفرانــس فرصتی برای محققان و 

دانشجویان است تا دستاوردهای علمی خود را ارایه دهند.

فراخوان مقاله پنجمین فصلنامه علمی 
»میراث و گردشگری«

به گــزارش روابط عمومی مرکز گردشــگری علمــیـ  فرهنگی 
دانشجویان ایران، فصلنامه علمي »میراث و گردشگري« به صاحب 
امتیازي جهاددانشــگاهي با هدف ترویج و انتشار یافته های علمی 
به منظور ارتقای ســطح آگاهی محققان و پژوهشگران از آخرین 
دستاوردها و مطالعات علمیـ  پژوهشی در تمامی موضوعات مرتبط 

با گردشگری مقاله می پذیرد.
از تمام پژوهشگران و محققان دعوت می شود تا مطالب علمی خود را 
با محوریت موضوعات گردشگری و میراث فرهنگی به دفتر فصلنامه 

ارسال کنند.
مقاالت ارسالی نویسندگان مي بایســت براساس راهنماي تدوین، 
ارسال و پذیرش مقاالت تنظیم شود تا پس از اعمال ارزیابی های اولیه 

و داوري نهایی، منتشر شود.
ارسال مقاالت از طریق یکی از سه روش زیر:

 TOURISMGEO@ISTTA.IR : ایمیل
@SadraAmooee :ادمین 

 tourismjournal.istta.ir :سامانه
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دکتر طیبي کاهش آســیب های اجتماعــی در جامعه را یکی 
از برنامه های در دســتور کار این نهاد انقالبی دانســت و گفت: 
پژوهشــکده تخصصی علوم قرآنی توســط جهاددانشگاهی 

راه اندازی می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی یزد، دکتر حمیدرضا طیبی در 
جریان سفر خود به استان یزد با آیت ا... محمدرضا ناصری یزدی نماینده 

ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد دیدار و گفت وگو کرد.
وی در این دیدار با اشــاره به این که پیشــرفت کشــور به وسیله اقتصاد 
دانش بنیان محقق می شــود، اظهار کرد: ما باید تالش کنیم کشور را به 
سمتی هدایت کنیم که اقتصاد و صنعت دانش  بنیان در کشور نهادینه شود.

رییس جهاددانشگاهی افزود: مجموعه ی جهاددانشگاهی در کشور این باور 
را دارد که تحقق اقتصاد مقاومتی در اصل کار سخت یا غیرممکنی نیست و 
تنها نیاز است که به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی توجه داشته باشیم.

دکتر طیبی گفت: به همین دلیل، ما تمام تالش خود را به کار بستیم که 

در راستای ایجاد بسترهای الزم در زمینه ی ترویج اقتصاد دانش بنیان در 
کشور از ظرفیت های بسیار فراوان داخلی استفاده کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: تاکنون هم در این راســتا حرکت های بسیار 
زیادی صورت گرفته که از جمله ی این حرکت ها می توان به دستاوردهای 
بسیار ارزشمند جهاددانشــگاهی در ارتباط با سلول های بنیادی اشاره 

کرد.
دکتر طیبی گفت: عالوه بر این موضوع، اقدامات گسترده ای در زمینه های 
مختلف پزشــکی صورت گرفته که یکی از مهم ترین این اقدام ها، درمان 
نازایی اســت و تاکنون تعداد بســیار زیادی از زوج های نابارور با دریافت 

خدمات درمانی در مرکز رویان، صاحب فرزند شده اند.
رییس جهاددانشــگاهی در پایان به ضرورت تالش در راســتای کاهش 
آسیب های اجتماعی در جامعه تاکید کرد و گفت: با توجه به این که توسعه 
آموزش های قرآنی در جامعه نقش بســیار مهمی در کاهش آسیب های 
اجتماعی دارد، اقدام های الزم برای ایجاد پژوهشکده تخصصی قرآن  کریم 

توسط جهاددانشگاهی انجام شده است.

 عمـومــی

راه اندازی پژوهشکده تخصصی علوم قرآنی 
توسط جهاددانشگاهی 
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طالبیان اظهار کرد: تحقق سیاست های 
وزارت نفت مبنی بر استفاده از نیروی بومی، 
نیازمند تخصص افراد است که در صورت 
عدم وجود مهارت و تخصص الزم در فرد، 
باید روند مهارت آموزی وی دنبال شود که 
تفاهم نامه های همکاری با جهاددانشگاهی 
بر همین مبنا و به جهت آموزش نیروهای 

بومی به امضا رسیده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اســتان مرکزی، سید امیر 
طالبیان در ســفر یک روزه به اراک، در خصوص برخی نارضایتی های 
مردمی در مناطق نفت خیز کشور عنوان کرد: متاسفانه در اغلب مناطق 
نفتی کشور به واسطه برخی شرایط، نارضایتی های اجتماعی از صنعت 
نفت ایجاد شده است که رفع این نارضایتی، نیازمند تدوین راهبرد است.

مشــاور وزیر نفت با اشاره به مطالعات انجام شــده در مناطق نفت خیز 
کشور بیان کرد: براساس این مطالعات، سه راهکار تدوین شده است که 
مهم ترین و بارزترین آن ها، تعامل با مردم است. باید با مردم به گفت وگو 
نشست و خواسته های آن ها را شنید؛ نمی توان بدون توجه به نیازهای 

مردم، مسیر صنعت را پیش برد.
طالبیان بــا بیان این که متاســفانه در حال 
حاضر آموزش های دانشگاهی مهارت محور 
نیستند، بر همین اســاس فارغ التحصیالن 
برای جذب باید کارگاه و دوره ی آموزشــی 
بگذرانند، تصریح کرد: تحقق سیاست های 
وزارت نفت مبنی بر استفاده از نیروی بومی، 
نیازمند تخصص افراد اســت که در صورت 
عدم وجود مهارت و تخصــص الزم در فرد، 
باید روند مهارت آموزی وی دنبال شــود که تفاهم نامه های همکاری با 
جهاددانشگاهی بر همین مبنا و در راســتاي آموزش نیروهای بومی به 

امضا رسیده است.
وی در حوزه ی استفاده از افراد آسیب دیده جهت جذب و اشتغال زایی 
گفت: به منظور اشتغال زایی برای این افراد در درجه ی اول باید شرایط 
خروج از آسیب فراهم شود؛ در برخی مناطق رشد اعتیاد مشهود است 
و در این راستا وزارت نفت تالش دارد که حوزه ی تاثیرگذاری و حواشی 
صنایع نفتی را شناسایی کند و در صورت وجود مشکالت از سمن های 

فعال در حوزه ی آسیب ها بهره مند مي شود. 

دکتــر احمــد شــریفي زاده گفت: 
جهاددانشگاهی به بلوغ رسیده و اکنون 
زمان آن رسیده که منسجم تر از گذشته 

حرکت کند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، دکتر احمد 

شریفی زاده معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی، در جمع معاونان 
و مدیران این سازمان اظهار کرد: پیشرفت های جهاددانشگاهی استان در 
مقایسه با گذشته، حس غرور به ما می دهد، چراکه قدم به قدم کارهایی که در 
این نهاد انجام شده به دلیل عدم وابستگی به بودجه دولتی و وجود پشتوانه 

کار جهادی، مقدس است.
وی با بیان این که همدلی و همراهی تک تک اعضای جهاددانشگاهی در این 
پیشرفت ها موثر بوده است، گفت: برای رسیدن به افق برنامه ششم توسعه 

این  نهاد، تمامی اعضا باید همدلی داشته باشند.
دکتر شریفی زاده تاکید کرد: اســاس اداره مجموعه هایی که بر پایه فکر 
و اندیشــه فعالیت می کنند، بهره گیــری از نظر اعضا اســت، لذا مدیران 

جهاددانشگاهی باید این امر را در اولویت قرار دهند.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی، 
با تاکید بر لــزوم توجه به دالیــل عدم اجرای 
برنامه های توسعه، افزود: یکی از وظایف مدیران 
این است که به  گونه ای برنامه ریزی کنند که با 

تغییر مدیریت ها، روند برنامه ها تغییر نکند.
وی یادآور شد: جهاددانشگاهی شبکه ای بزرگ 
با ظرفیت ها و توانمندی های بزرگ است و باید 
تالش کنیم با همکاری تمامی واحدهای ایــن نهاد از توانمندی ها، نهایت 

استفاده را ببریم.
دکتر جعفر محسنی رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی نیز 
در این جلسه، گزارشی از روند برنامه ها و فعالیت های جهاددانشگاهی استان 

ارایه کرد.
گفتنی است، ساماندهی وضعیت مالی مراکز مختلف جهاددانشگاهی، توسعه 
آموزش و پژوهش، تجهیز و توسعه مراکز پزشــکی و درمان ناباروری و... از 

مواردی بود که در گزارش دکتر جعفر محسنی ارایه شد.
هم چنین در پایان این جلســه، تعــدادی از معاونان و مدیران ســازمان 
جهاددانشگاهی، دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص توسعه و پیشرفت 

این نهاد ارایه کردند.

بهره گیری از پتانسیل جهاددانشگاهی در روند مهارت آموزی 
نیروهای بومی وزارت نفت

جهاددانشگاهی به بلوغ رسیده و باید منسجم تر از گذشته حرکت کند

مشاور وزیر نفت خبر داد:

معاون هماهنگی جهاددانشگاهی:
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نشست مشترک دکتر حمیدرضا 
طیبی رییس جهاددانشــگاهی 
و دکتــر زنــد معــاون وزیر 
جهادکشاورزی و رییس سازمان 
تحقیقــات، آمــوزش و ترویج 
کشــاورزی در دفتــر مرکزی 

جهاددانشگاهی برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی، نشســت مشترک 

دکتر حمیدرضا طیبی رییــس این نهاد و دکتر زند رییس ســازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی با حضور دکتر حسنی رییس 
موسســه تحقیقات باغبانی، دکتــر یزدانی مدیــرکل دفتر تخصصی 
کشاورزی و منابع طبیعی معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی 
و روسای پژوهشکده گیاهان دارویی، سازمان تهران، آذربایجان غربی، 

پژوهشکده ICT و مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی برگزار شد.
در ابتدای نشســت، دکتر طیبی در رابطه با مذاکرات و توافقات قبلی 
در خصوص تهیه ی   بذر هیبرید ســبزی و صیفی جات، موضوع تولید 
جنین های منجمد گاو، تولید گردوی پیوندی و گیاهان دارویی مطالبی 

را بیان کرد و در ادامه روسای واحدها 
و پژوهشــکده های این نهاد در مورد 
موضوع تحقیقات در دســت انجام و 
زمینه های همکاری های مشــترک 

صحبت کردند.
دکتر یزدانی نیز زمینه های مشترک 
جدیدی را که شــامل پرورش شتر، 
هوشمندسازی کشاورزی با تاکید بر 
گلخانه های هوشمند فندق می شود، 

ارایه داد.
هم چنین دکتر زند ضمن تاکید بر لزوم همکاری های مشترک پیشنهاد 
کرد تا چهار موضوع اصلی مورد توافق شــامل تولید بذر هیبرید خیار، 
پرورش شتر، طراحی و ساخت گلخانه های هوشمند و گیاهان دارویی 
در قالب یک تفاهم نامه تنظیم و به امضای مقام وزارت جهادکشاوری و 

دکتر طیبی برسد.
در پایان نیز مقرر شد تا در مورد موضوعات شتر، گلخانه های هوشمند، 
گیاهان دارویی و گل محمدی و فندق در اردبیل پیگیری الزم صورت 
پذیرد و این مربوط در ســازمان تات از طریق دفتر کشاورزی و منابع 

طبیعی انجام شود.

جهاددانشــگاهی در پی تصمیم 
نابخردانه و غیرقانوني دولت ایاالت 

متحده آمریکا بیانیه ای صادر کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاد 
دانشگاهی، در بخشی از این بیانیه آمده 

است:
اقدام موهن و نابخردانــه دولت ایاالت 

متحده آمریکا در اعالم بیت المقدس به عنوان پایتخت یکپارچه رژیمي 
نامشــروع و غیرقانوني و خوش رقصي رییس جمهور این کشــور براي 
صهیونیست هاي اشــغالگر، ُمهر تاییدي است بر غصب، تجاوز و هتک 
حرمت مقدسات توسط این رژیم که نتیجه ی آن تاکنون آوارگي یک 

ملت مظلوم و نادیده گرفته شدن حقوق قانوني آن ها بوده است .
دولــت آمریکا به تالفــي پیروزي بــزرگ مقاومت و پایــان حکومت 
خودساخته داعش، بار دیگر فرســنگ ها دورتر از خاک خود یعني در 
خاورمیانه ي ملتهب و گرفتار جنگ و خون ریزي، آتش فتنه اي دیگر را به 

جان ملت هاي منطقه و به ویژه مسلمانان انداخته است.
ایــن فتنه افــروزي و اعــالم پایتختــي بیت المقدس بــراي رژیم 

صهیونیستي به شدت محکوم است و 
قطعا ملت ها و دولت هاي مستقل، بیش 
از پیش به آن واکنش نشــان خواهند 
داد. ســران آمریکا بایــد بفهمند که 
دیگر این گونه حمایت ها و پیمان هاي 
دوجانبه بــراي حفظ امنیــت رژیم 
صهیونیستي در برابر اراده ی ملت هاي 
مسلمان و جبهه ی مقاومت، کاري از 
پیش نخواهد برد و این رژیم را از سراشــیبي سقوطي که در آن قرار 

دارد، نجات نخواهد داد.
جهاددانشگاهي همگام با دولت و اقشــار مختلف ملت ایران، با مردم 
ستم دیده ی فلسطین اعالم همبستگي نموده و از جامعه ی بین المللي 
قویا مي خواهد تا براي پایان اشــغالگري و بدعت هاي سبک مغزانه  با 

جدیت به مسوولیت خود عمل کند.
اعضاي این نهاد انقالبي، وحدت مســلمانان را رمز پیــروزي آن ها بر 
دشمنان مکار دانســته و بر تداوم انتفاضه و مقاومت تا نابودي غده ی 
سرطاني رژیم صهیونیستي و شکســتي دیگر براي سیاست هاي شوم 

منطقه اي آمریکا و این رژیم تاکید مي کنند.

برگزاری نشست مشترک معاون وزیر جهادکشاورزی 
و رییس جهاددانشگاهی 

بیانیه جهاددانشگاهي در واکنش به تصمیم نابخردانه و غیرقانوني 
دولت ایاالت متحده آمریکا 
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دکتر طیبی اظهار کرد: فلسفه پژوهش، 
مطالعه در تحقیق بــرای تامین نیازهای 
امروز و فــردای مــردم و جامعه، حل 
مشکالت آن ها و رسیدن به جامعه ای بر 

مبنای آمال و آرزوهای مورد نظر است.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در 
یادداشــت دکتر حمیدرضا طیبی رییس این 

نهاد به مناسبت هفته پژوهش آمده است:
در کشور ما نیز به درستی آرزوها برای جامعه ی 

ایده آل و موردنظر در ســند چشــم انداز نظام در افــق 1404 بیان 
شده است، اما این که با وجود گذشــت حدود 14 سال از ابالغ سند 
چشم انداز از ســوی رهبر معظم انقالب، درصد کمی از اهداف سند 
تحقق یافته و چشــم انداز روشــنی برای تحقق آن در 10 سال باقی 

مانده تا افق 1404 وجود ندارد، سوالی است که مسووالن کشور باید 
به آن پاسخ دهند.

به تعداد کافی دانشگاه و موسســه ی تحقیقاتی در کشور ایجاد شده 
اســت. اکثریت دانشــگاه های ما دارای دوره های کارشناسی ارشد و 
دکتری هستند. با وجود ایرادی که به نظام آموزشی ما گرفته می شود، 
کیفیت فارغ التحصیالن دانشگاه های ما به شکلی است که به راحتی 
در بهترین دانشــگاه های دنیا، مراکز تحقیقاتی و شرکت های خوب 

پذیرفته می شوند.
موسســات تحقیقاتی توانمندی مثل جهاددانشگاهی، انرژی اتمی و 
ده ها موسسه دیگر نیز در کشور با کارنامه بسیار درخشان پژوهشی 
و فناورانه وجود دارند. به اندازه کافی نیز بنگاه و شرکت دانش بنیان 
و غیردانش بنیان در کشور ایجاد شــده است. بسیاری از متخصصان 
شرکت های ما نیز به خاطر علم و تجربه ی خوب خود با حقوق باال در 

بهترین شرکت های دنیا پذیرفته می شوند.

مسووالن پاسخگو باشند
من مشکل را در این جا می بینم که مسووالن ما چه در دولت، چه در 
مجلس یا قوای دیگر و سایر ارکان نظام به جای پاسخگو بودن، غالبا از 
وضع موجود گله کرده، به جای بیان علل بروز مشکالت و ارایه راه حل 
برای برطرف کردن آن ها، خود هم مرتب گله و ســوال یا دیگران را 
متهم می کنند. جناح های سیاســی ما که بدنه دولت ها را تشــکیل 
می دهند، اغلــب عملکرد یکدیگر را باعث بروز مشــکالت می دانند. 
عده ی دیگری از مسووالن هم به درســتی می گویند که دیگر نباید 
آمریکا یا رژیم گذشته را عامل اصلی مشکالت و نابسامانی ها دانست 

و باید عملکرد خود را اصالح کنیم.
به عنوان مدیر یکــی از بزرگ ترین نهادهــای فرهنگی، علمی و 
فناورانه کشــور اعالم می کنم، هیچ مشــکلی در انجام پژوهش 
و تولید فناوری های موردنیاز کشــور نداریم؛ به شــرطی که به 

موقع نسبت به شــروع پژوهش ها و تولید 
فناوری اقدام و شرایط و ابزار مورد نیاز انجام 
پژوهش و تبدیل آن به فنــاوری و نوآوری 

فراهم شود.
اگر گله مند از نبود ارتباط صنعت و دانشــگاه 
هستیم، باید بپرســیم کدام ماموریِت جدی 
پژوهشی و فناورانه ای را با کارفرمای باالسرکار 
به دانشگاه داده ایم که به نتیجه نرسیده باشد. 
وقتی برای ما فقط آمار تعداد مقاله مهم است، 
نه کاربرد نتیجه ی پژوهش و بدون ماموریت و 
بدون کارفرمای پای کار، پول در دانشگاه ها توزیع می کنیم و مالک 
اتمام دوره های دکتری ما چاپ چند مقاله ISI یا علمیـ  پژوهشــی 
داخلی است، چرا توقع از دانشــگاه داریم که مشکل جامعه و صنعت 
را حل کند؟ ما از مســووالن ارشــد توقع نداریم مرتب بگویند باید 
اکوسیستم پژوهشــی، فناوری و نوآوری و کاربرد آن ها در جامعه و 
صنعت ایجاد شود. شــما باید آن را ایجاد کنید و اگر مانع جدی در 
آن وجود دارد، شجاعانه مشــکالت و راه حل ها را بگویید و اگر در آن 
سطح عالی توجه نمی شــود، با بیان مخالفت ها توجه به مشکالت را 

پررنگ کنند.

دو مشــکل اساســی نبود ارتبــاط صنعت و 
دانشگاه

این جانب دالیل چنین وضعی را در کشور در دوچیز می دانم: مشکل 
اول این است که جناح های سیاســی با حذف یکدیگر تفکر خود را 
برای اداره ی کشور حق مطلق می شمارند و گاهی نیز از دین و مذهب 
هزینه می کنند و حاضر به مذاکره با یکدیگر برای توافق بر سر اصول 

اداره کشور نیستند.
مشکل دوم نیز مربوط به تربیت نشدن مدیران راهبردی برای کشور 
اســت. بخش علمی تربیت مدیران راهبردی باید در دانشــگاه ها و 
موسســات خاص صورت پذیرد و بخش تجربه اندوزی آن در احزاب 
قوی. ما در هر دو زمینه مشــکل داریم. یعنی هــم باید جناح های 
سیاســی ما در روش اداره ی کشور به اصول مشــترک برسند که بر 
مبنای آن اصول مشترک بتوانند برنامه ریزی درازمدت انجام دهند و 
هم بپذیریم با تشکیل دو سه حزب قوی فرصت به شناسایی و تربیت 
مدیران قوی و اصالح رویه ی غلط در اداره ی کشور بدهیم. کشور ما 
به علت داشتن بسیاری از زیرساخت ها در صورت اصالح سیاست ها 

آماده پرش برای پیشرفت است.
در صورت رســیدن به نگرش واحد و وحدت فرماندهــی در برنامه 
پیشرفت کشور و اصالح نظام نوآوری ناکارآمد فعلی، آن وقت مشاهده 
می شود که چگونه پژوهش نقش جدی و کارآمد در پیشرفت کشور 
خواهد داشت، اما اگر بخواهیم بر ادامه وضع موجود اصرار کنیم، باید 

نگران آینده کشور باشیم.

پژوهش زیر سنگ سیاست

رییس جهاددانشگاهی:
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حمایت این نهاد از »پارک فناوری تخصصی کشاورزی حوضه 
آبریزدریاچه ی ارومیه« واحد آذربایجان غربی

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی بیان کرد:

دکتر شــریفی زاده اظهار کــرد: چنا چه پــارک فناوری 
تخصصی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ی ارومیه به همت 
جهاددانشگاهی در واحد آذربایجان غربی راه اندازی شود، 
این مجموعه می تواند خدمات خوبی را به فارغ التحصیالن 
کشــاورزی و حوزه های مرتبط ارایه کند که در این راستا 
دفتر مرکزی جهاددانشگاهی نیز حمایت های الزم را انجام 

خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی، دکتر 
احمد شریفی زاده و مهندس احمدی از گروه های پژوهشی شیمی 
متابولیت ثانویه گیاهان دارویی، گروه مدیریت کسب وکار کشاورزی، 
مراکز آموزشی و علمی کاربردی واحد و روند اجرای طرح های توسعه 
مشاغل خانگی، آزمایشــگاه های تحقیقاتی، واحدهای بسته بندی 
و فرآوری گیاهان دارویی، شــرکت های دانش بنیان و مراکز رشد، 
واحدهای فناور کشاورزی واحد و گلخانه ها و مزرعه ی گیاهان دارویی 

و مرکز کشت بافت بازدید کردند.
دکتر احمــد شــریفی زاده معــاون هماهنگــی و امــور مجلس 
جهاددانشــگاهی در حاشــیه بازدیــد از بخش هــای مختلــف 
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی افزود: دستاوردهای جهاددانشگاهی 
اســتان در حوزه های مختلف فرهنگی، آموزشــی و پژوهشی قابل 
تحسین بوده و این اقدام ها و موفقیت ها می تواند به عنوان نقشه ی راه 

برای دستگاه ها و مراکز علمی استان قرار گیرد.
وی ادامه داد: تراز جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی در ســطح 
مطلوبی ارزیابی می شود که این نتیجه ی مطلوب، حاصل تالش، 
همدلی و کار جهادی نیروهای این واحد می باشد و امید است بیش 
از پیش در حوزه های مختلف شــاهد موفقیت های روزافزون این 

واحد باشیم.
دکتر شــریفی زاده ادامــه داد: چنانچه پارک فنــاوری تخصصی 
کشــاورزی حوضه آبریز دریاچه ی ارومیه به همت جهاددانشگاهی 

واحد آذربایجان غربی راه اندازی شود، این مجموعه می تواند خدمات 
خوبی را به فارغ التحصیالن کشاورزی و حوزه های مرتبط ارایه کند 
که در این راستا دفتر مرکزی نیز حمایت های الزم را انجام خواهد داد.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با بیان این که رویکرد 
اصلی این نهاد، حل مشکالت استانی و برآوردن نیازهای ملی است، 
خاطرنشــان کرد: پژوهش های نیازمحــور، از اولویت های این نهاد 

انقالبی است.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی تصریح کرد: این نهاد 
می تواند با بهره مندی از شبکه خود در سطح استان ها و به صورت ملی 
از فرصت های فراوان توانمندی های خود و ایجاد تعامل بین واحدی 

در راستای منافع ملی و استانی کشور گام بردارد.

پژوهشــکده توســعه مدیریــت ســبز و 
فناوری هــای نویــن جهاددانشــگاهی 

آذربایجان غربی راه اندازی می شود
ولی عاقلی رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی نیز در جریان این 
بازدید با بیان این که جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی از سال 5۹ 
با تالش های شهید دکتر تهرانی تاسیس شده است، افزود: این واحد 
انقالبی با همیاری و همکاری تمامی اعضای خود، توانسته سنگر جهاد 
را حفظ کند و با تالش پرسنل خود در حوزه های آموزشی، پژوهشی، 

فرهنگی و مراکز رشد فعالیت کند.
وي با اشــاره به برنامه های آتی جهاددانشگاهی استان تصریح کرد: 
درصدد هستیم با همکاری دفتر مرکزی این نهاد، پارک علم وفناوری 
تخصصی کشــاورزی حوضه آبریــز دریاچه ارومیه و پژوهشــکده 
توسعه مدیریت سبز و فناوری های نوین را در واحد آذربایجان غربی 

راه اندازی کنیم.
گفتنی اســت، “حوضه آبریز” به قسمتی از خشکی ها گفته می شود 
که با توجه به شیب و شکل زمین، آب ها در آن جا به پست ترین مکان 

موجود در پهنه ی آن جریان یابد.
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صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، 
نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای 
اســالمی گفت: جهاددانشگاهی 
می تواند نقش به سزایی در توسعه 
کشور و اســتان داشته باشد و الزم 
است مسووالن از این ظرفیت برای 
انجام ماموریت های کالن کشوری و 

استانی استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اردبیل، صدیف بدری، هشتم 
آذر در بازدید از جهاددانشگاهی و جمع جهادگران این واحد افزود: با تمام 
فعالیت ها و خدمات جهاددانشگاهی، این نهاد ظرفیت باالتری دارد و الزم 
است مســووالن از این ظرفیت برای انجام ماموریت های کالن کشوری و 

استانی استفاده کنند.
وی خدمات ارایه شده توسط جهاددانشــگاهی در سطح کشور و به ویژه 
استان اردبیل را قابل ستایش عنوان و تصریح کرد: توسعه این خدمات، نیاز 
به حمایت و مساعدت مسووالن و نمایندگان استان دارد؛ به  همین خاطر 
تمام تالش خود را برای پیشبرد اهداف تعیین شده ی این نهاد که در راستای 

رفع نیازهای استان است، به کار خواهم بست.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و ســرعین در مجلس شورای اسالمی، 

جهاددانشگاهی را مجموعه ای کامال فعال، جوان، علمی و پویا خواند.
بدری با بیان این که فضای جهاددانشگاهی استان اردبیل، یک فضای کامال 
صمیمی است، اظهار کرد: در این فضا می توان کارهای خوبی انجام داد و 

فعالیت هایی که امروز در این مجموعه دیدیم، موید این مطلب است.
وی خدمات ارایه شــده در مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشــگاهی 
را ارزنده خواند و گفت: با وجــود این که این مرکز، یکــی از مراکز مجهز 

شمال غرب کشور اســت و توانسته باری 
از مشکالت اســتان در زمینه ی درمان 
نازایی را بردارد، اما متاســفانه فضای آن 
جواب گوی مراجعه کنندگان نیست و باید 
با حمایت استان، فضای مناسبی در اختیار 

این مرکز قرار گیرد.
در این بازدید، رییس جهاددانشــگاهی 
اردبیل گفــت: این واحد تــالش دارد با 
بهره گیری از پتانســیل های موجود در 
جهاددانشگاهی، گامی اساسی در رشد و توسعه استان بردارد که راه اندازی 

مراکز علمی، درمانی و آموزشی در این راستا می باشد.
مهران اوچی اردبیلی از اشتغال بیش از 60 نفر به صورت مستقیم و 70 
نفر به صورت غیرمستقیم در جهاددانشــگاهی استان اردبیل خبر داد 
و اظهار داشت: این نهاد با احتســاب مراجعه کنندگان به مرکز درمان 
ناباروری و مراکز آموزش تخصصی، بــا جامعه هدف 60 هزار نفری در 

ارتباط است.
اوچی اردبیلی از آمادگی جهاددانشگاهی برای راه اندازی خط تولید نشاسته 
پلیمری از سیب زمینی در منطقه ویژه اقتصادی نمین خبر داد و گفت: این 
طرح در سال گذشته به عنوان طرح کالن ملی استانی تصویب شده است و 
هم اکنون همت و پیگیری مسووالن و نمایندگان استان را برای جذب اعتبار 

الزم از معاونت علمی و فناوری ریاست  جمهوری می طلبد.
گفتنی است، بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
شورای اسالمی از مراکز درمان ناباروری قفقاز، علمی کاربردی، رشد فناوری 
فرآورده های گیاهان دارویی و آموزش تخصصی کوتاه مدت، دفتر نمایندگی 
بانک خون بندناف رویان و آزمایشــگاه ژنتیک بازدید کــرد و در جریان 

فعالیت های آن قرار گرفت.

استفاده از ظرفیت جهاددانشگاهی
 برای انجام ماموریت های کالن کشور 

نقش مهم جهاددانشگاهی در توسعه کشور/ حمایت از راه اندازی 
خط تولید نشاسته ی پلیمری

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس مطرح کرد:

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس 
شورای اسالمی گفت: جهاددانشگاهی، 
نهادی مقدس است که به معنای واقعی 
جهاد علمی در آن انجــام می گیرد، 
به طوری که می تواند با اقدام های اساسی 
خود، نقش مهمی در توسعه کشور داشته 

باشد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اردبیل، ولی ملکی، 18 آذر در 
دیدار با جهادگران این واحد با بیان این که جهاد واژه ای مقدس اســت که 
یادآور دوران هشت ســال دفاع مقدس می باشد، افزود: جهاد یعنی سعی و 

تالش، به طوری که بعد از شنیدن این کلمه، 
خستگی ناپذیری به دنبال آن می آید.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای 
اسالمی با بیان این که اروپا و غرب با عمل به 
واژه ی سعی و تالش به توسعه واقعی رسیده اند، 
ادامه داد: جهاددانشگاهی به دلیل انجام جهاد 
علمی و دانشگاهی و توانمندی هایی که دارد، 
می تواند در تمامی عرصه های مختلف، نقش 
مهمی در توسعه کشور داشته باشد؛ انتظار می رود جهاددانشگاهی استان 
اردبیل نیز با تــالش نیروهای توانمند خود، قدم بــه عرصه های نوآوری و 

پیشرفت علمی بگذارد.
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نماینده مردم قم در مجلس شورای 
اســالمی گفت: جهاددانشگاهی 
با توجه به ظرفیت های پژوهشی 
و علمی خود، توان نقش آفرینی 
در تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع 

آسیب های اجتماعی دارد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
احمــد  قــم،  جهاددانشــگاهی 
امیرآبادی فراهانــی، 11 آذر در دیدار 
با دکتــر محمــد حیــدری رییس و 
معاونان این واحــد افزود: فعالیت های 

جهاددانشگاهی بسیار گسترده و متنوع و کارساز است. ماموریت جهاد 
این بود که روحیه  ی انقالبی و کار جهادی را در دانشگاه ها بدمد که تا حد 

زیادی در این مسیر موفق عمل کرده است.
وی بیان کرد: به نظر می رسد جهاددانشگاهی در اقتصاد مقاومتی و مباحث 
دانش بنیان و مسایل فرهنگی و اجتماعی نیز توانایی الزم را دارد؛ کشور 
گرفتار آسیب های زیادی شده اســت و این نهاد با ارتباط با قشر جوان و 

تحصیل کرده در این حوزه ها می تواند کارایی داشته باشد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: جهاددانشگاهی قم 
فعالیت های خوبی در بخش های علمی و درمان ناباروری داشته است که 

می تواند با حمایت های الزم به پیشرفت های بیشتری دست یابد.
وی گفت: بهتر است جهاددانشگاهی فعالیت های خود در جذب خیرین را 
آغاز کند تا صندوقی در این باره تشکیل شود و خود خیرین به صورت هیات 
امنایی، آن را در حمایت از اقشار ضعیف و اجرای طرح های جهاددانشگاهی 

اداره کنند.
احمد امیرآبــادي فراهاني در پایان عنوان کرد: برای حمایت از اقشــار 

ضعیــف و ایجــاد ظرفیت توســط 
جهاددانشگاهی در مناطق محروم نیز 
با شهرداری مشاوره های الزم را اتخاذ 
می کنیم تا در این مناطق نیز مردم 
بتوانند از خدمات ایــن نهاد انقالبی 

بهره مند شوند.

دکتر حیدري:
جهاددانشگـــــاهی بــا 
رویکرد  انقالبی و علمی به 
پیشرفت های پژوهشی 

دست یافته است

رییس جهاددانشگاهی قم گفت: این واحد با رویکرد انقالبی و علمی به 
پیشرفت های پژوهشی زیادی در سال های اخیر دست یافته است.

دکتر حیدری با گرامیداشت هفته پژوهش، افزود: جهاددانشگاهی در طول 
انقالب همواره رسالت های خود را جامه عمل پوشانده و در مسیر تعالی و 

خدمت گام نهاده است.
وی در زمینه ی   ایجاد بســترهای خدماتی در مناطــق محروم عنوان 
کرد: جهاددانشــگاهي ماهیتی مردمی دارد و دوســت داریم به سمت 
خدمت رسانی به اقشار ضعیف حرکت کنیم؛ جامعه ی هدف ما قشر ضعیف 
است؛ با توجه به خدماتی که در مرکز درمان ناباروری به اقشار ضعیف ارایه 

می گردد، باید زمینه  ی حضور خیرین در این نهاد فراهم شود.
رییس جهاددانشــگاهی قم اظهار کرد: یکی از درخواست های مهم ما، 
همراهی مجلس در تامین اعتبارات الزم برای حضور این واحد در مناطق 
ضعیف و حاشیه ای می باشــد که در این صورت طرح های جدیدی را در 

جهت آموزش و رفاه مردم در دست اجرا داریم.

جهاددانشگاهی توان کمک برای رفع آسیب های اجتماعی را دارد

نماینده مردم قم در مجلس:

وی اظهار داشت: جهاددانشگاهی نهادی تالشگر است که به دنبال پژوهش ها 
و فناوری های دانش بنیان جهت پیشرفت و بهبود مستمر در امور استانی و 
کشوری است و با اقدامات خوبی که در عرصه های علمی انجام داده، توانسته 
تاحدودی موفق عمل کند؛ این مرکز باید پیوسته به دنبال هدف های جدید 

و نوآورانه باشد.
ولي ملکي جهاددانشگاهی را مجموعه ای فعال، جوان، علمی و پویا دانست و از 

زحمات جهادگران و رییس جهاددانشگاهی اردبیل تقدیر کرد.
وی بر پیگیری و راه اندازی خط تولید نشاسته ی پلیمری با ظرفیت 1500 تن 

در سال قول مساعد داد.
در این دیدار، رییس جهاددانشگاهی اردبیل نیز ضمن تقدیر از حضور نماینده 
مردم مشگین شهر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در این نهاد انقالبی، گفت: این واحد تالش دارد با بهره گیری از پتانسیل های 
موجود در استان و توانمندی های جهاددانشگاهی، گامی اساسی در رشد و 
توسعه اســتان بردارد که راه اندازی مراکز علمی، درمانی و آموزشی در این 

راستا می باشد.
وی مهارت افزایی و اشــتغال زایی را رویکرد اصلی فعالیت های آموزشــی 

جهاددانشگاهی عنوان و اضافه کرد: مرکز آموزش علمی کاربردی، در ۹ رشته 
کاردانی و کارشناسی و 4 مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی 
اردبیل، سعی دارد زمینه ی مهارت آموزی و بسترسازی برای اشتغال فراگیران 

را فراهم کند.
رییس جهاددانشــگاهی اســتان اردبیل تصریح کرد: به منظور گسترش 
فعالیت های جهاددانشگاهی این واحد، در تالش هستیم تا با راه اندازی مراکز 

جدید به اهداف عالی خود در ارتباط با ارایه خدمات به مردم دست یابیم.
اوچی اردبیلی با اشاره به استقرار 15 واحد فناور با 26 طرح فناورانه در مرکز 
رشد فناوری فرآورده های گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل، 
تصریح کرد: حمایت های الزم از این واحدها بــرای تبدیل ایده به پدیده و 

تجاری سازی محصوالت دانش بنیان انجام می گیرد.
وی از آمادگی جهاددانشگاهی برای راه اندازی خط تولید نشاسته ی پلیمری 
از سیب زمینی در منطقه ویژه اقتصادی نمین خبر داد و گفت: این طرح در 
سال گذشته به عنوان طرح کالن ملی منطقه ای تصویب شده است و هم اکنون 
همت و پیگیری مسووالن و نمایندگان استان را برای جذب اعتبار الزم از 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می طلبد.
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آماده ی همکاری با جهاددانشگاهی هستیم
شهردار زنجان:

شــهردار زنجان با تاکیــد بر این که 
فعالیت های جهاددانشگاهی زنجان 
نمونه ی عینی و بارز شعار “خواستن، 
توانستن است”، گفت: جهادگران در 
جهاددانشــگاهی زنجان با امکانات 
محــدود و وضعیت مالی مشــخص، 
توانسته اند کارهای بزرگی انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان، مسیح ا... معصومی، 

20 آذر در جریــان بازدیــد از بخش های 
مختلف مجتمع جهاددانشــگاهی زنجان، 
با بیان این کــه با مشــاهده فعالیت های 
جهاددانشــگاهی ایــن واحــد را به عینه 
می بینیم که می توان به شــعار “خواستن 
توانســتن اســت” رســید، گفت: وقتی 
برنامه ریزی درست باشد، به همه ی اهداف 

می توان دست یافت.
وی با اشاره به این که نوع فعالیت های انجام شده در جهاددانشگاهی استان 

مجید خدابخش در دیــدار رییس و 
معاونان سازمان جهاددانشگاهی استان 
اظهار کرد: انتظار داریم، جهاددانشگاهی 
با دید چالشی به موضوعات مختلف ورود 
کرده تا نقشه ی راهی برای رفع مشکالت 

نشان دهد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
جهاددانشــگاهی آذربایجان شــرقی، مجیــد خدابخــش اســتاندار 
آذربایجان شرقی، 1۹ آذر در دیدار رییس و معاونان این سازمان با وی، با 
بیان این که جهاددانشگاهی، هراسی از ورود به عرصه  های مختلف نداشته و 
دارای نیروهای متعهد و متخصص است، گفت: این ویژگی ها از جمله دالیل 

موفقیت این نهاد اتقالبی در زمینه های مختلف است.
وی با بیان این که مطرح کردن قابلیت های فرهنگی تبریز به گردشگران 
در رویداد تبریز 2018 مدنظر است، بیان کرد: رفت وآمد گردشگران منجر 
به رونق اقتصادی و اشتغال زایی زودبازده می شود و در این بین خبرگزاری 
ایسنا و ایکنا ســرمایه  ی بزرگی محسوب می شــوند، زیرا عموم مردم و 
خانواده ها حضور فعالی در فضای مجازی دارند و می توان با تولید محتواهای 

متنوع توسط رسانه ها به مردم جهت  فکری دهیم.
استاندار آذربایجان شــرقي با اشــاره به نتایج دقیق مرکز افکارسنجی 
دانشجویان )ایسپا( در خصوص نتایج انتخابات سال ۹6، گفت: این آمار 
دقیق نشانگر علمی بودن نظرسنجی ایسپا است، البته انتظارمان هم از 
جهاددانشــگاهی همین بوده و این نهاد باید در بخش های مختلف الگو 

باشد.
خدابخش ادامه داد: انتظار داریم، جهاددانشگاهی با دید چالشی به موضوعات 

مختلف ورود کرده و نقشه ی راهی برای رفع مشکالت نشان دهد.
وی با بیان این که در خصوص اعطای تسهیالت اشتغال زایی دیدگاه های 

مختلفی وجود دارد، عنــوان کرد: عده ای 
معتقدند به جای اعطای تســهیالت خرد 
به مردم، بهتر اســت تســهیالت، تنها به 
تولیدکننده ها جهت اشتغال زایی اعطا شود؛ 
به جهاددانشگاهی پیشنهاد می کنیم در این 

خصوص افکار سنجی کند.
استاندار آذربایجان شرقي با بیان این که همه  
استعداد کارآفرینی ندارند، گفت: کارهای 
پژوهشی و نظرسنجی جهاددانشــگاهی در خصوص نحوه  ی کارآفرینی 

می تواند برای استان و حتی کشور موثر واقع شود.
خدابخش تاکید کرد: جهاددانشگاهی از مجموعه های مهم و تاثیرگذار است.

در ادامــه، دکتــر جعفر محســنی رییس ســازمان جهاددانشــگاهی 
آذربایجان شــرقی نیز در این دیدار با بیان این که فعالیت های پژوهشی 
جهاددانشــگاهی به سه بخش پزشکی، فنیـ  مهندســی و علوم انسانی 
تقسیم می شــود، اظهار کرد: مرکز خدمات پزشکی از جمله بخش های 
درمانی جهاددانشگاهی است که خدماتی نظیر آزمایشگاه تشخیص طبی، 

پاتولوژی و طب کار را ارایه می دهد.
وی با بیان این که مرکز درمان ناباروری دومین مجموعه ی  بخش درمان 
جهاددانشگاهی استان است، بیان کرد: این مرکز، خدمات درمان ناباروری 
هم سطح با استانداردهای کشــوری و جهانی برای مردم استان و منطقه 

ارایه می دهد .
دکتر محسنی با اشاره به برنامه های توسعه ای مرکز درمان ناباروری، اظهار 
کرد: به دنبال احداث بیمارستان تخصصی درمان ناباروری و مرکز تحقیقات 

ژنتیک تولید مثل هستیم.
وی ادامه داد: احداث بیمارستان تخصصی ضروری است، چراکه نزدیک 
به 22 درصد از زوج ها جهت رفع مشکل ناباروری، نیازمند درمان هستند 

که آمار قابل توجهی است.

جهاددانشگاهی با دید چالشی به موضوعات ورود کند/ الگو 
بودن این نهاد در بخش های مختلف

استاندار آذربایجان شرقی:

   46
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و شهرداری زنجان در برخی حوزه ها نزدیک به هم است، اظهار کرد: البته 
یک تفاوت عمده نیز در این رابطه وجود دارد و آن این است که جهادگران 
در جهاددانشــگاهی زنجان با امکانات محدود و وضعیت مالی مشخص 

توانسته اند، کارهای بزرگی انجام دهند.
معصومی ادامه داد: امکانات و پتانسیل زیادی در شــهرداری داریم، لذا 
باید تالش کنیم، هم چون جهاددانشگاهی زنجان از این داشته ها حداکثر 
اســتفاده را ببریم، چراکه در این نهاد انقالبی نتیجــه ی کار را دیده ایم و 
می توان عنوان کرد که در این شرایط، می شود به گونه ای کار کرد که به 

نتیجه ی  دلخواه رسید.
این مسوول با اشاره به این که شــهرداری می تواند از طرق گوناگون با 
ارگان ها و نهادهای مختلف در تعامل باشد و مطالبات خود را از آن ها 

دریافت کند، افزود: روش های مختلفی از جمله تهاتر، عرضه ی اوراق 
یا ارایه خدمات به شهرداری، می تواند راهکاری برای همکاری های دو 
طرف باشد؛ به همین خاطر آمادگی همکاری با مجموعه های مختلف 

از جمله جهاددانشگاهی زنجان را در این رابطه داریم.
وی هم چنین با اشاره به این که جهاددانشــگاهی زنجان توان باالیی برای 
تامین نیازهای مختلف شــهرداری به ویژه در حوزه ی فناوری اطالعات و 
آموزش دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به شناختی که از ظرفیت های این نهاد 
انقالبی و فعالیت های آن در استان داریم، می توانیم از ظرفیت های موجود 
در جهاددانشــگاهی زنجان در حوزه ی آموزش مدیران، در بخش ناوگان 
حمل ونقل عمومی و... بهره ببریم و امیدواریم با انعقاد تفاهم نامه و جلسات 
کارشناسی، بتوانیم به نیازهای جامعه با همکاری های دوجانبه پاسخ دهیم.

شــهردار کرج در دیدار با رییس 
و معاونــان جهاددانشــگاهی 
واحد اســتان البرز بــه ضرورت 
بهره مندی از خدمات آموزشــی 
جهاددانشگاهی اشاره کرد و افزود: 
آمادگی داریم تمامی برنامه های 
آموزشی مدیریت شــهری را به 

جهاددانشگاهی واگذار کنیم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز، در دیدار مسووالن این 
واحد با شــهردار کرج بر همکاری مشترک و اســتفاده از ظرفیت های 

جهاددانشگاهی در توسعه شهری تاکید شد.
سید علی اکبر هاشمی راد رییس جهاددانشــگاهی استان البرز در این 
نشست گفت: جهاددانشگاهی نهادی برخاسته از انقالب فرهنگی است 
که برای تحقق اهداف انقالب فرهنگی و زیر نظر شــورای عالی انقالب 
فرهنگی فعالیت می کند و مهم ترین سرمایه ی  این نهاد وجود نیروهای 
مومن، متخصص و پرتالش با فرهنگ جهادی است که برای جهاد علمی 

در راستای تحقق شعار خودباوری تالش می کنند.
وی با اشــاره به ظرفیت های جهاددانشگاهی در اســتان تصریح کرد: 
گروه های پژوهشــی جهاددانشگاهی اســتان به ویژه گروه مطالعات و 
برنامه ریزی شهری، توانمندی خوبی برای ارایه خدمات علمی به شهر 
کرج را دارند و در این زمینه می توانیم با تعریف و اجرای پروژه های مورد 

نیاز شهر ایفای نقش کنیم.
هاشمی راد با اشــاره به مشکالت و آســیب های اجتماعی استان البرز 
خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی البرز با نظر به وضعیت موجود با دارا 
بودن گروه های پژوهشی مرتبط متناسب با اهداف و ماموریت های خود، 

پژوهشکده علوم اجتماعی و شهری را راه اندازی خواهد کرد.

رییس جهاددانشــگاهي اســتان البرز 
هم چنین به ظرفیت های آموزشی این 
واحد نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه ی 
آموزش های کوتاه مدت، بسترهای خوبی 
برای ارایه خدمات آموزشــی در استان 
وجود دارد و هم اکنــون نیز برنامه های 
متعددی در راســتای توانمندســازی 
کارکنان دستگاه ها و شهروندان در حال 

اجرا می باشد.
اصغــر نصیری شــهردار کرج نیــز در این نشســت ضمــن تاکید بر 
همکاری های مشترک شهرداری و جهاددانشگاهی، با اشاره به اهمیت 
پیوست های فرهنگی و اجتماعی برای بررسی تاثیر پروژه های شهری، 
اعالم کرد: برخی مواقع از این موضوع غافل هستیم و با قصد انجام کار 
خوب، پروژه ای را انجام می دهیم، ولی به خاطر همین غفلت، آسیب هایی 
برای آن محله ایجاد می کنیم و با ایجاد یک شکاف عمیق بر ذهنیت و 

عالقه مندی مردم در آن منطقه تاثیر منفی می گذاریم.
نصیری گفت: به توانمندی جهاددانشــگاهی ایمان و اعتماد داریم که 
می تواند تاثیرگذار باشد؛ در مدیریت شهری تهران نیز همواره از ظرفیت 

دانشگاهی در کمیسیون ها و پیشبرد کارها استفاده کرده ایم.
شــهردار کرج ادامه داد: جهاددانشــگاهی می تواند در قالب پروژ های 
مرتبط، هم در حوزه ی آموزشــی، هم در حوزه ی فرهنگی و سنجش 
افکار عمومی به صورت عملیاتی در توسعه محالت و سایر برنامه ها به 

شهرداری کمک کند. 
وی در ادامه به ضرورت بهره مندی از خدمات آموزشی جهاددانشگاهی 
نیز اشاره کرد و افزود: آمادگی داریم تمامی برنامه های آموزشی مدیریت 
شهری را به جهاددانشگاهی واگذار کنیم و در این راستا می توانیم با یک 

تفاهم نامه همکاری وارد برنامه های عملیاتی شویم.

واگذاری برنامه های آموزشی مدیریت شهری 
به جهاددانشگاهی

شهردار کرج مطرح کرد:

   47
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شــهردار اصفهان در دیدار با رییس و 
مدیران جهاددانشگاهی واحد اصفهان 
گفت: جهاددانشــگاهی از نهادهای 
پژوهش محور و کمک کننده به همه ی 
نهادها اســت و از ایــن ظرفیت باید 
استفاده کرد و به یقین مدیریت شهر از 

پتانسیل این نهاد کمک خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، هفتم آذر رییس و 
معاونان جهاددانشگاهی این واحد با قدرت ا... نوروزی دیدار کردند.

در این دیدار شهردار اصفهان، جهاددانشگاهی را از نهادهای پژوهش محور و 
کمک کننده به همه ی نهادها دانست و گفت: از این ظرفیت باید استفاده کرد 

و به یقین مدیریت شهر از پتانسیل این نهاد کمک خواهد گرفت.
قدرت ا... نوروزی افزود: جهاددانشگاهی همواره در مباحث علمی و پژوهشی، 
حرف برای گفتن دارد و امروز که مدیریت شهری نیازمند مباحث علمی و 
پژوهشی است، این نهاد به عنوان یک بازو در کنار مدیریت شهری خواهد 

بود و می تواند مانند یک پیشران در مباحث عمل کند.
شهردار اصفهان گفت: در طول ســال های اخیر، بنده از نزدیک در جریان 

روند تحوالت و فعالیت های جهاددانشگاهی 
واحد اصفهان هســتم و قطعا ایــن نهاد با 
داشتن نیروهای انســانی کیفی، می تواند 
بازوی توانمندي برای شــهرداری اصفهان 
در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و 

فرهنگی باشد.
در ایــن دیــدار، محمــود مراثــی رییس 
جهاددانشــگاهی واحد اصفهان با اشاره به 
فعالیت های این نهاد انقالبی اظهار کرد: جهاددانشگاهی در فعالیت های 
پژوهشی و فرهنگی، هم چنان مثل گذشته در کنار مدیریت شهری اصفهان 

قرار دارد و با طرح های خود می تواند به پیشرفت این شهر کمک کند.
وی افزود: امروز مباحــث فرهنگی در اصفهان مباحث مهمی اســت که 
جهاددانشگاهی می تواند با ارایه طرح هایی به این موضوعات ورود پیدا کرده 

و مدیریت شهری را در این زمینه یاری کند.
رییس جهاددانشــگاهی اصفهان ادامــه داد: در زمینه  ی پژوهشــی نیز 
جهاددانشگاهی در همه ی برنامه های مدیریت شــهری تاکنون در کنار 
شهرداری بوده و امروز هم با قوت بیشتری در کنار مدیران شهری به سمت 

توسعه پایدار کالن شهر اصفهان حرکت خواهد کرد.

دکتر ســید جعفر نظام دوست رییس 
جهاددانشگاهی استان مرکزی تاکید 
کرد: جهاددانشگاهی به عنوان نهادی 
علمی می تواند در حوزه ی مسوولیت 
اجتماعــی، تجارب خوبــی با حضور 
گروه های پژوهشی و آموزشی متعدد 
داشته باشد و اهداف مشترک را دنبال 

کند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، دکتر سید جعفر 
نظام دوســت رییس این واحد، 1۹ آذر در اولین همایش ملی مسوولیت 
اجتماعی در صنعت نفت منطقه مرکزی و غرب کشور که در شازند برگزار 
شد، گفت: واژه ی مسوولیت اجتماعی، اواخر قرن بیستم در دنیای مدیریت 
مطرح شد؛ مسوولیت اجتماعی در معنای ساده یعنی این که شرکت ها و 

سازمان ها در قبال جامعه ای که در آن فعالیت دارند، مسوولیت بپذیرند.
وی ادامه داد: بنگاه ها و شرکت های مختلف در هر منطقه ای، از منابع  انسانی 
تا اقتصادی آن منطقه استفاده می کنند؛ بنابراین در برابر منطقه و جامعه ی 
فعالیت خود مسوول هســتند و باید خدمات و منافع مردم این مناطق را 
تامین کنند. امروز دنیای کسب وکار نمی پذیرد که شرکت ها فقط به دنبال 

منافع سهامداران خود باشند.

نظام دوســت افزود: از یک ســو دولت ها و 
مدیران به دنبال تحقق مسوولیت اجتماعی 
مي باشــند و از ســویي دیگر نیز، نهادهای 
مردمی و قانون گذار به دنبال نهادینه کردن 
این وظایــف در جامعه به ویــژه در دنیای 
کسب وکار هستند. امروز مدیران شرکت ها 
به واسطه ی فشار نهادهای مختلف، به  فکر 
ایجاد استراتژی جدید در مسوولیت اجتماعی 

هستند.
رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی تاکید کرد: امیدواریم در این شرایط 
و ضرورتی که ایجاد شده، سازمان های مختلف به دنبال استفاده از تجربیات 
موفق در حوزه ی مسوولیت های اجتماعی باشند؛ این همایش نیز با همین 

انگیزه برگزار می شود.
وی ادامه داد: جهاددانشگاهی به عنوان نهادی علمی، پژوهشی، آموزشی 
و فرهنگی در سطح کشور و استان، فعالیت های موثری به ویژه در حوزه ی 
پژوهش صنعت نفت  و گاز دارد. تفاهم نامه ها و قراردادهای خوبی با پتروشیمی 
در زمینه ی  پژوهش و آمــوزش داریم و می توانیم در حوزه ی مســوولیت 
اجتماعی نیز تجارب خوبی با حضور گروه های پژوهشی و آموزشی متعدد 
داشته باشیم و اهداف مشترک را دنبال کنیم. هم چنین جهاددانشگاهی 
استان مرکزی به دنبال تاسیس اولین پژوهشکده توسعه پایدار استان است.

استفاده ی مدیریت شهری از توانمندی جهاددانشگاهی

جهاددانشگاهی به دنبال تجارب جدید در تحقق مسوولیت 
اجتماعی است

شهردار اصفهان اظهار کرد:

رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی:
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دکتــر محمــد حیــدری رییــس 
جهاددانشگاهی قم گفت: جهاددانشگاهی 
به عنوان بازوی اجرایی دستگاه های دولتی، 
توان مهندسی، فنی و معماری برای اجرای 

طرح ها را دارد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قم، 
دکتر محمد حیدری در دیدار با محســن بهشتی معاون هماهنگی و امور 
عمرانی استانداری قم عنوان کرد: ما قصد داریم فازهای جدیدی را در جهاد 
مطابق با فعالیت های کشور آغاز کنیم و هم چون بازوان اجرایی مدیران، 

پروژه های بر زمین مانده را به سرانجام برسانیم.
رییس جهاددانشگاهی قم افزود: در قم خألهایی وجود دارد که با نیازسنجی، 
آن ها را شناســایی کردیم و می توانیم با توان و تخصص موجود در جهاد، 

زمینه ای برای اشتغال و توسعه اقتصادی فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: در قم بافت های فرســوده ی زیادی وجود دارد؛ اســتان 
می تواند در عرصه  ی معماری نیز الگویی برای کشــور باشد؛ در این راستا 

جهاددانشگاهی، پیشینه ی مهندسی، فنی و 
معماری دارد و توفیقاتی را نیز به دست آورده 

است.
دکتر حیدری با بیان این کــه توانمندی های 
زیادی بــا حضــور نیروهــای متخصص در 
جهاددانشگاهی وجود دارد، گفت: ما توانسته ایم 
اعتماد بســیاری از مراکز را در بســیج نیروها 
و امکانات جلب کنیم و این ظرفیتی بالنده اســت که دستگاه های دولتی 

می توانند از آن استفاده کنند.
رییس جهاددانشگاهی استان قم افزود: جهاددانشگاهی می تواند زمینه ی  

اشتغال فارغ التحصیالن را مطابق با توانمندی ها ایجاد نماید.
وی افزود: در بسیاری از استان های کشور، ظرفیت های کشاورزی با استفاده 
از توان جهاددانشگاهی به روش های نوین و تکنولوژی روز مجهز شده اند و 

روش های پیشرفته ای در کشاورزی جایگزین روش های سنتی کرده ایم.
دکتر حیدري بیان کــرد: هم چنین در زمینه ی گردشــگری، ایده های 
اقتصادی بزرگی با رویکرد زیارتی در قم وجود دارد که می تواند تحقق یابد.

دکتر یعقوب محمدی فر سرپرست دانشگاه 
بوعلی سینا همدان گفت: جهاددانشگاهی 
یکی از بال های دانشگاه ها در امور علمی بوده 
و امروزه نیز کارهای پژوهشی و فرهنگی در 

سطح استان ها دارد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان، 
دکتر یعقــوب محمدی فــر اظهار کرد: ایســنا 

زیرمجموعه ی جهاددانشگاهی است که این نهاد یکی از بال های دانشگاه ها 
در امور علمی بوده و امروزه نیز کارهای پژوهشی و فرهنگی در سطح استان ها 

دارد.
سرپرست دانشگاه بوعلی سینا با تاکید بر این که نقش دانشجویان در انقالب 
غیرقابل  انکار است، گفت: دانشجویان به حفظ دستاوردهای انقالب توجه 

داشته باشند.
دکتر یعقوب محمدی فر با تاکید بر این که دانشجویان پس از انقالب اسالمی 
در برهه های مختلف در عرصه های سیاسی کشور حضور داشتند، اظهار کرد: 
دانشجو دغدغه ی کشور را دارد و جوانان تحول خواه ما به دنبال هویت اسالمی 

کشور بودند که به صحنه آمدند.
وی تصریح کرد: هزینه های زیادی برای دســتاوردهای انقالب شده که در 
حال حاضر مهم ترین نکته ای که دانشجویان باید به آن توجه کنند، حفظ 

دستاوردهای انقالب است.
محمدی فر خاطرنشان کرد: بخشی از کار دانشــجویان و قسمت پررنگ 
دانشگاه امروز، رقابت های بین المللی و علمی اســت که در کنار آن نقش 

سیاسی و اجتماعی نیز باید وجود داشته باشد.

سرپرست دانشگاه بوعلی ســینا اظهار کرد: روز 
دانشــجو، یکی از روزهای مهم در تاریخ معاصر 
به حســاب می آید، به طوری که بخشی از هویت 
جامعه ی جوان را به خود اختصاص داده و در طول 

تاریخ نقش آفرین بوده است.
وی با اشاره به این که پیشینیه ی  روز دانشجو به 
سال 1332 که شرایط خاصی در ایران حاکم بوده 
برمی گردد، ادامه داد: در این زمان، جنبش های 
تحول خواهی در کشور ایجاد شد و فضای ضداستعماری شکل گرفته بود که 
در پی سفر »ریچارد نیکسون« معاون رییس جمهوری وقت آمریکا، این فضا 

جدی تر شد و شرایط خاصی را ایجاد کرد.
محمدی فر اظهار کرد: در پی سفر نیکسون به ایران، دانشجویان اعتراض 
می کنند که حکومت نظامی برقرار شــده و به دانشــگاه تعرض می شود و 
دانشجویان مورد ضرب وشتم قرار می گیرند و این موضوع مقدمه ای برای 

جنبش دانشجویی بوده است.
سرپرست دانشگاه بوعلی سینا بیان کرد: خبرگزاری ایسنا، در زمانی که فقط 

یک خبرگزاری در کشور وجود داشت، شکل گرفت.
وی یادآور شد: ایسنا زیرمجموعه ی  جهاددانشگاهی است که این نهاد یکی از 
بال های دانشگاه ها در امور علمی بوده و امروزه نیز کارهای پژوهشی و فرهنگی 

در سطح استان ها دارد.
محمدی فر با بیان این که خبرگزاری ایسنا با وجود قشر جوان و پرانگیزه، یکی 
از خبرگزاری های موفق در کشور بوده است، تاکید کرد: خبرگزاری ایسنا 
نقش خود را به خوبی ایفا کرده و نفوذ خود را در بین اقشار مختلف به ویژه 

جوانان داشته است.

جهاددانشگاهی توانایی مهندسی اجرای طرح های شهری را دارد 

جهاددانشگاهی یکی از بال های دانشگاه ها در امور علمی است

رییس جهاددانشگاهی استان قم:

سرپرست دانشگاه بوعلی  سینا:



پیام جهـاد  | شماره166
w w w . a c e c r . a c . i r

 عمـــومــی

هفتمیــن مرکــز جهاد 
دانشــگاهی در اســتان 
اصفهان و در شهرســتان 
شاهین شــهر بــا حضور 
فرماندار شــاهین شهر، 
رییس، معــاون و مدیران 
جهاددانشــگاهی واحد 
اصفهان، ۱4 آذر  افتتاح شد.

به گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشگاهی واحد اصفهان، 
محمود مراثی در مراسم افتتاح 

شــعبه ی شاهین شــهر این واحد اظهار کرد: آمال و آرزوهایمان این بود 
که شعبه ای در یکی از شهرستان های اســتان اصفهان داشته باشیم که 
خوشبختانه شاهد افتتاح دومین شعبه ی شهرستانی جهاد در شهرستان 

شاهین شهر هستیم.
 وی با بیان این که جهاددانشگاهی نهادی عمومی و غیردولتی است، افزود: 
تمام هزینه های جهاددانشگاهی از طریق درآمدهای واحد تامین می شود 

و بودجه دولتی تخصیص داده نمی شود.
رییس جهاددانشــگاهی واحد اصفهان ادامه داد: ســه بخش شــاخص 
فعالیت های ما به حوزه های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی تقسیم می شود.
مراثی اضافه کــرد: بیش تریــن قراردادهای ما در حوزه ی پژوهشــی و 
فعالیت های مطالعات شهری با شهرداری اصفهان بوده است. فعالیت دیگر 
در معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، آزمایشگاه تشخیص 

طبی می باشد که سال ها است، در اصفهان فعالیت می کند.
وی بیان کرد: شعبه ی جدید جهاددانشگاهی واحد اصفهان در شاهین شهر، 

هفتمین مرکز دایر در استان 
اصفهان محسوب می شود که 
رویکرد اصلــی آن در حوزه ی 

آموزش است.
رییس جهاددانشگاهی واحد 
اصفهان اظهار کــرد: در این 
شــعبه، عالوه بر فعالیت های 
آموزشی، فعالیت های فرهنگی 
نیز دنبال می شود و کانون های 
دانشــجویی در ایــن مرکــز 
فعال خواهند شــد. هم چنین 
نظرسنجی و ارزیابی عملکرد 
توسط مرکز افکارسنجی )ایسپا( برای ادارات و نهادهای متقاضی در مرکز 

شاهین شهر اجرا می گردد.
در ادامه، علیرضا بصیری با تبریک میالد پیامبر اکرم)ص( و امام صادق)ع( 
اظهار کرد: زمان بسیار خوب و مناسبی برای راه اندازی این مرکز انتخاب 

شده و امیدوارم در فعالیت ها به  خوبی دنبال شود.
وی با بیان این که شاهین شهر، شهری پویا و زنده است، گفت: هم چنین 

شاهین شهر  به عنوان شهر دانش و خالقیت لقب گرفته است.
فرماندار شاهین شهر ادامه داد: وجود شعبه ی جدید جهاددانشگاهی در 
شاهین شهر، می تواند در زمینه های مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی 

مورد استقبال خوب شهروندان این شهرستان قرار بگیرد.
بصیری اضافه کرد: جهاددانشگاهی می تواند عالوه بر بحث های شهری، در 
حوزه ی جغرافیا و گردشگری روستایی نیر فعال باشد. صنعت گردشگری 
می تواند به اقتصاد کشور و توســعه شهرها و روستاهای کشورمان کمک 

کند. باید در این رابطه، فعالیت های تحقیقاتی و دانشگاهی صورت بگیرد

افتتاح شعبه ی جهاددانشگاهی واحد اصفهان 
در شاهین شهر

راه اندازی دبیرخانه نهضت تسهیل گران توسعه در 
جهاددانشگاهی مازندران 

سرپرســت جهاددانشگاهی مازندران 
تاکید کرد: با توجه به موافقت استاندار با 
راه اندازی دبیرخانه نهضت تسهیل گران 
توســعه در این واحد، به محض ابالغ 
رســمی، جهاددانشــگاهی مازندران 
فعالیت های متناسب با آن را آغاز خواهد 

کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی 
مازندران، دکتر واحد عبداللهیان اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی یکی از مناسب ترین مراکزی 
است که با توان و پشتوانه ی علمی و پژوهشی 
خود، می تواند در کاهش و رفع آثار تحریم ها 

موثر باشد.
وی افزود: با توجــه به ویژگی های اســتان 
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کانکس هــای دومنظــوره ی 
خورشــیدی و گازی اهدایــی 
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 
به مناطق زلزله زده ی کرمانشاه 

ارسال شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی، 
ولی عاقلی رییس جهاددانشــگاهی 

این واحد، در مراسم ارســال محموله ی اهدایی جهاددانشگاهی به 
زلزله زدگان کرمانشــاه با حضور جمعی از مسووالن استانی، افزود: 
این کمک ها شامل یک کانکس مجهز به چهار حمام خورشیدیـ  
برقی، یک کانکس مجهز به چهار سرویس بهداشتی و یک دستگاه 
آبگرمکن خورشیدی است که توسط متخصصان جهاددانشگاهي 
طراحي شده و برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه ارسال شد و یک 
دستگاه بخاری خورشیدی گازی نیز بعد از طی مراحل آزمون و خطا 

ارسال مي شود. 
وی با اشاره به ارزش ریالی محموله ی ارسالی اظهار کرد: ارزش ریالی 
این کانکس های بهداشتیـ  خورشــیدی، معادل 600 میلیون ریال 

برآورد شده است.
ولي عاقلي با اشاره به شرایط سخت و سرمای هوا در مناطق زلزله زده، 
گفــت: امیدواریم ارســال این محموله کــه یکــی از نیازهای اصلی 
زلزله زدگان در این شرایط خاص است، بتواند تا حدودی از مشکالت 

زلزله زدگان را جبران کند.

وی ادامه داد: حمام خورشیدی برای 
اولین بار در کشور طراحی شده است و 
در شرایطی که دسترسی به گاز و برق 
میسر نباشــد، این سیستم جوابگوی 

مردم می باشد.
رییس جهاددانشــگاهی آذربایجان  
غربــی در خصــوص ویژگی های این 
سیستم اظهار کرد: یخچال خورشیدی 
توســط انــرژی خورشــیدی، بدون 
استفاده از برق شهری می تواند 24 ساعت نیاز را برطرف کند و آبگرمکن 
خورشیدی نیز بدون نیاز به گاز و برق، توانایی دارد تا ۹0 درجه سانتی 

گراد و در هوای ابری تا 50 درجه آب را گرم کند.
وی ادامه داد: مولد خورشیدی یا برق ســیار نیز توان ذخیره سازی 2 
کیلووات برق در 24 ساعت را دارد و می تواند برق یک واحد مسکونی را 

به راحتی تامین نماید. 
محمودی مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان نیز در حاشیه ی این 
مراسم ضمن قدردانی از زحمات جهاددانشــگاهی به عنوان یک نهاد 
انقالبی در یاری رساندن به زلزله زدگان کرمانشاه تصریح کرد: حرکت 
بشردوستانه ی جهاددانشگاهی استان برای ارسال  کانکس بهداشتیـ  

خورشیدی دستاورد مهمی بوده است.
وی اظهار کرد: در طول سال های متمادی، جهاددانشگاهی به عنوان 
نهادی که نیازهای جامعه را شناســایی می کند، با دستاوردهای خود 
در راستای رفع نیازها و مشکالت کشــور تالش کرده و موفقیت های 

چشمگیری داشته است.

ارسال کانکس های دومنظوره ی خورشیدی و گازی اهدایی 
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی به مناطق زلزله زده ی کرمانشاه

مازندران، جهاددانشــگاهی آمادگی دارد برای تحقق ماموریت های 
استان، همه ی ظرفیت های خود را به کار گیرد.

سرپرست جهاددانشــگاهی مازندران با بیان این که استان مازندران 
دارای ظرفیت هــای مهمی در حوزه ی دانشــگاهی اســت، تصریح 
کرد: باید در عملیاتی کردن طرح های اقتصادی استان، دانشجویان 
متخصص، خوش فکر و فعال را مشــارکت دهیم و برای آن ها جایگاه 

قایل شویم.
وی با تاکید بر ضرورت راه اندازی نهضت تســهیل گران استان، افزود: 
به محض ابالغ رسمی اســتاندار، مبنی بر راه اندازی دبیرخانه نهضت 
تسهیل گران توسعه در جهاددانشگاهی مازندران این واحد فعالیت های 

متناسب با آن را آغاز خواهد کرد.
دکتر عبداللهیان عنوان کرد: باید برای توســعه اســتان، مولفه هایی 
هم چون بومی سازی توسعه، تغییر رویکرد در موضوع انرژی، حفاظت از 
محیط زیست و توجه به تغییرات اقلیمی و اقتصادی کردن فعالیت ها، 

مدنظر قرار گیرد.
سرپرست جهاددانشگاهي مازندران با بیان این که باید مردم را در فرآیند 
توسعه استان دخالت داد، اظهار کرد: با وجود این که یکی از عرصه های 
اقتصادی استان مازندران گردشگری اســت، اما این حوزه به منفعت 
اقتصادی شهروندان استان منجر نشده است و جهاددانشگاهی آمادگی 

دارد در صورت تمایل مدیران استان در این زمینه ورود کند.
   51
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گسترش همکاری جهاددانشگاهی خراسان شمالی و فرماندهی انتظامی استان
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی، فرماندهی انتظامی استان این واحد، به منظور گسترش همکاری ها و ارتقای سطح علمی، 

تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
این تفاهم نامه به منظور گسترش همکاری ها و ارتقای سطح علمی، تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی منعقد شده است.

موضوع این تفاهم نامه، انجام همکاری های مشترک جهت ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی کارکنان فرماندهی انتظامی خراسان شمالی در 
زمینه های علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی می باشد.

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت ضمن خدمت کارکنان، اجرای فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی کاربردی، برگزاری دوره های 
آموزشی کوتاه مدت برای خانواده کارکنان، برگزاری همایش ها، سمینارها و نشست های تخصصی و گسترش فعالیت های مشترک فرهنگی و اجتماعی 

در حوزه های مختلف از زمینه های همکاری این تفاهم نامه است.

آیین رونمایی از خبرگزاری علم 
و فرهنگ )ســیناپرس( منطقه 
اصفهــان با حضور مســووالن و 

اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری جهاددانشگاهی 
واحد صنعتی اصفهان، آیین رونمایی از 
خبرگزاری علم و فرهنگ )سیناپرس( 
منطقه اصفهــان، 28 آذر بــا حضور 

مرتضی تیموری رییس جهاددانشــگاهی واحــد صنعتی اصفهان و 
مدیرمسوول خبرگزاری ســیناپرس اصفهان، محمود مراثی رییس 
جهاددانشــگاهی واحد اصفهان، بهاره صفوی ســردبیر خبرگزاری 
سیناپرس و جمعی از اصحاب رسانه در محل تاالر خوارزمی دانشگاه 

صنعتی اصفهان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، وحید عالم ســردبیر سیناپرس اصفهان با بیان 
این که جهاددانشــگاهی به عنوان نهادی علمــی و فرهنگی از معدود 
نهادهایی است که تاکنون تجربه موفق تاسیس دوخبرگزاری ایسنا و 
ایکنا را در کارنامه ی خود دارد، اظهار کرد: سیناپرس سومین خبرگزاری 
جهاددانشگاهی است و رسالت اصلی این رسانه ی خبری، انعکاس نقش 
دانشگاهیان و نخبگان در پیشرفت کشور، ارتقای آگاهی علمی افراد 

جامعه و ایفای نقش واسط بین مسووالن، نخبگان و مردم است.
در ادامه، سردبیر خبرگزاری ســیناپرس با اشاره به این که توسعه یک 
کشور در گرو آگاهی علمی عموم جامعه است، بیان کرد: در شرایطی 
که اکثر کشــورهای دنیا ارتباط بین رســانه و فضاهــای علمی را به 
خوبی ایجاد کرده اند و علم، عمومی سازی شــده است، اما در ایران به 
این صورت نیست و همواره مباحث علمی در الیه های زیرین رسانه ها 

منتشر می شود.
صفوی ادامه داد: جهاددانشــگاهی با توجه به اسناد باالدستی کشور، 
تصمیم به ایجاد یک رسانه ی تخصصی در حوزه ی علم و فناوری گرفت 
که پس از مطالعات فراوان، خبرگزاری سیناپرس از سال ۹3 فعالیت 

خود را در راستای ترویج علم در سطح جامعه شروع کرد.

وی در خصوص هدف از چرایی تاسیس 
ســیناپرس، گفــت: هدف از تاســیس 
ســیناپرس این بوده اســت که بتوانیم 
پلی بین بدنه ی جامعه و پژوهشــگران و 
دانشگاه باشیم و زنجیره ای را که به درستی 
نمی چرخد، به عنوان یک رسانه و بازوی 
رسانه ای به حرکت در بیاوریم و نقش خود 

را به خوبی ایفا کنیم.
سردبیر خبرگزاری سیناپرس اظهار کرد: 
اصفهان از لحاظ علمی و فرهنگی یکی از شاخص ترین شهرهای ایران 
است و همواره در علم حرفی برای گفتن داشته است. امیدواریم بتوانیم 
تمرکززدایی کنیم تا عالوه بر دانشگاه هایی مثل تهران و شریف، به دیگر 

دانشگاه ها نیز توجه شود.
رییس جهاددانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان نیز در این مراسم ضمن 
تبریک و گرامیداشــت هفته پژوهش، بیان کرد: تقارن هفته پژوهش و 
آیین رونمایی از خبرگزاری سیناپرس اصفهان را به فال نیک می گیریم و 
امیدواریم بتوانیم رسالت خود را در امر نشر علم در سطح جامعه به خوبی 

انجام دهیم.
تیموری با بیان این که در هفته پژوهش، رسانه ها اخبار و اتفاق های علمی 
را  پوشش می دهند، گفت: شایسته است خود رسانه ها نیز هفته پژوهش 
داشته باشند تا برنامه های علمی و نوآوری های علمی خود را ارایه دهند.

وی با اشاره به این که فعالیت های علمی و میزان انعکاس آن ها با یکدیگر 
تناسب ندارند، بیان کرد: بیش از نیمی از فعالیت ها و رخدادهای علمی 
در سطح جامعه بازگو نمی شــود. همین عدم تناسب، باعث عدم رشد 

کافی علم در سطح جامعه شده است.
 در ادامه ی این مراسم که به میزباني جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان 
برگزار شد، مدیرمسوول سیناپرس اصفهان نیز ضمن بیان این که اصفهان 
دومین استان علمی و اولین استان صنعتی کشور است، خاطرنشان کرد: 
انتظار می رود مباحث علمی، بیش از این وارد زندگی مردم شده و مورد 
توجه قرار گیرد. امیدواریم خبرگزاری سیناپرس با همکاری دیگر نهادهای 

علمی، بتواند به محقق کردن این امر کمک کند.

آغاز به کار خبرگزاری سیناپرس در استان اصفهان

اخبار کوتاه
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تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی البرز 
و سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان 

منعقد شد

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اســتان البرز، 
هم زمان با پنجم آذر، سالروز تاسیس بسیج مستضعفان به فرمان 
حضرت امام خمینی)ره(، تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی 
استان و سازمان بسیج مهندسین صنعتی البرز با موضوع گسترش 

همکاری های دوجانبه منعقد شد.
این تفاهم نامه در راســتای تقویت و تعامالت علمی، پژوهشــی، 
آموزشی، فناوری، فرهنگی و با عنایت به منویات و رهنمودهای مقام 
معظم رهبری در خصوص اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 
جهادی و به منظور هم افزایی و گســترش همکاری های دو جانبه 

منعقد شده است.
اســتفاده ی  دوجانبه از ظرفیت های علمی، پژوهشــی، آموزشی، 
فناوری، فرهنگی، فنی و مهندســی و تبادل دانــش و اطالعات و 
همکاری در زمینه ی تدوین، تالیف و چاپ نشریات علمیـ  پژوهشی، 
مقاالت و کتب آموزشی و فرهنگی در موضوعات مختلف آموزشی 
ـ پژوهشــی و همکاری در برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی، 
همایش ها، کنفرانس ها، نشست های مشترک علمی، تخصصی و 
آموزشی، اتاق فکر و کرسی های نظریه پردازی و آینده پژوهی از جمله 

اهداف این تفاهم نامه مي باشد.
هم چنین ارایه خدمات فنی، نظارتی، مشاوره ای، اجرایی، نظرسنجی 
و افکارسنجی در زمینه های مختلف، تبادل یافته ها و دستاوردهای 
علمی، پژوهشــی، آموزشــی و فرهنگی و همکاری در تشــکیل 
کارگروه های تخصصی مورد نیاز در حوزه های علوم و فنون مهندسی، 
فناوری، فرهنگی، علوم انسانی و اجتماعی، جذب و عضویت اعضای 
بسیجی در استان البرز و بهره مندی از امکانات آموزشی و تجهیزات 
فنی، آزمایشگاهی، کتابخانه ای و نیروی انسانی متخصص و متعهد 
در عرصه های علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی از دیگر مفاد این 

تفاهم نامه است. 

امضای  تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی آذربایجان غربي و اداره کل 

ارتباطات وفناوري اطالعات استان

رییــس جهاددانشــگاهی آذربایجان غربــي و مدیــر کل 
ارتباطات وفناوري اطالعات استان، تفاهم نامه همکاري هاي 

علمي و آموزشي امضا کردند.
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي آذربایجان غربي، 
بر اساس این تفاهم نامه، جهاددانشگاهي آذربایجان غربي 
و اداره کل ارتباطات وفناوري اطالعات اســتان در زمینه ی 
اســتفاده از امکانــات و توانمندي هاي متقابــل علميـ  
تخصصي، طرح هاي مطالعاتــي و پژوهش هاي کاربردي، 
تدوین و طراحي سرفصل هاي آموزشي، مدیریت و اجراي 
ســمینارها، همایش ها و کارگاه هــاي تخصصي همکاري 

خواهند داشت.
هم چنین دو طرف توافق کردند که در برگزاري استارت آپ ها 
و نیز غنابخشي به طرح توسعه مشاغل خانگي، همکاري هاي 

خود را گسترده تر و کاربردي تر کنند. 
قاســم جلیلي نژاد مدیر کل ارتباطات وفنــاوري اطالعات 
آذربایجان غربــي اظهار کرد: ما با ظرفیت هــا و توانایي هاي 
جهاددانشگاهی آشنا هستیم و مي دانیم که به کمک این نهاد، 
مي توانیم گام هاي خوب، موثر و مفیدي در زمینه ی آموزش 

و اشتغال برداریم.
دکتر عاقلي رییــس جهاددانشــگاهي آذربایجان غربي 
نیز اظهار امیدواري کرد: امضــاي تفاهم نامه با اداره کل 
ارتباطات وفناوري اطالعات، زمینه را براي همکاري هاي 
بیشتر علمي و عملي گشــوده و منجر به اشتغال پایدار 

شود.

بررسی روند تحقق برنامه ششم توسعه سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، روند تحقق برنامه ششم توسعه سازمان در شش ماهه نخست سال جاری با حضور 
رییس، معاونان و کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر جعفر محسنی رییس سازمان جهاددانشگاهی استان در این نشست، مستندسازی را بسیار با اهمیت دانست و گفت: معاونان باید کارهایی که 
در حوزه های مختلف نسبت به مستندسازی طبق برنامه ششم توسعه است، انجام دهند.

وی افزود: ارایه مستندات و بررسی عملکرد و برنامه ها از جمله کارهایی است که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار می گیرد و هر کاری که انجام 
می شود، باید به صورت مستند ارایه شود.

دکتر محسنی اظهار کرد: اهداف و اقدام واحدهای مختلف جهاددانشگاهی براساس برنامه های توسعه تعیین شده است و خوبی این روش انجام ارزیابی 
واقعی و مستندسازی دقیق می باشد.

رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی با تاکید بر این که معاونان باید در حوزه های مختلف نسبت به تحقق اهداف برنامه ششم دقت بیشتری 
داشته باشند، گفت: هماهنگی و برگزاری جلسات و کنکاش برنامه ها، می تواند در رسیدن به اهداف کمک کننده باشد.

در ادامه ی نشست، معاونان پژوهشی، آموزشی و فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی از روند تحقق برنامه ششم توسعه گزارشی ارایه 
کردند.
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افزایش همکاری استانداری آذربایجان شرقی 
با جهاددانشگاهی استان

به گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی 
آذربایجان شــرقی، دکتر رحیم شــهرتی فر معاون سیاسی و 
امنیتی استانداری آذربایجان شرقی، در دیدار رییس و معاونان 
سازمان جهاددانشگاهی استان با وی، با بیان این که در ارتباط 
با کاهش آســیب های اجتماعی، در اداره کل امور اجتماعی 
استانداری قراردادهایی تنظیم شده است که در این راستا با 
جهاددانشگاهی نیز همکاری دارند، گفت: معتقدم پژوهشگران 
این نهاد در زمینه ی آســیب های اجتماعی به صورت جدی 
کار پژوهشــی و مطالعه ی  کاربردی انجام دهند، به طوری که 
پژوهش ها نباید در قفسه ها باقی بماند، بلکه باید تمامی آن ها 

در راستای کاهش آسیب های اجتماعی عملیاتی شود.
وی در ادامه در خصوص فعالیت های جهاددانشگاهی در مورد 
انرژی های خورشیدی نیز با بیان این که اداره ها و ارگان های 
دولتی، باید نســبت به صرفه جویی در مصــرف برق اهتمام 
جدی ورزند، اظهار کرد: بی شک انرژی خورشیدی در تامین 
روشنایی مدارس، مساجد، اداره ها و سازمان ها مقرون به صرفه 
است؛ به عنوان مثال انجمن اولیا و مدارس می توانند با یکدیگر 
بسیج شــده و با تامین اعتبار، برق مدرســه را از محل انرژی 

خورشیدی تامین کنند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی در پایان 
اظهار کرد: بنده در زمینه ی فعالیت های جهاددانشــگاهی و 

دستگاه های دولتی استان اعالم آمادگی و همکاری می کنم.
در ادامه، دکتر جعفر محسنی رییس سازمان جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی نیز با بیان این که جهاددانشگاهی در حوزه ی 
 آســیب های اجتماعی و علوم انســانی به عنوان بازوی علمی 
 می تواند نقش موثــری در جامعه ایفا کنــد، اظهار کرد: این 
نهاد در بحث پژوهش و فناوری از جملــه راه اندازی نیروگاه 

خورشیدی در استان گام موثری برداشته است.

گسترش تعامل بین جهاددانشگاهی کردستان و 
شورای مبارزه با مواد مخدر استان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی کردستان، دکتر چیا 
سهراب نژاد، 18 آذر در نشست امضای تفاهم نامه همکاری شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و جهاددانشگاهی کردستان، 
اظهار کرد: این نهاد انقالبی در زمینه ی علمی و پژوهشی، توانسته 

است گام های خوب و موثری در راستای توسعه بردارد.
وی افزود: امیدواریم در اجرای این تفاهم نامه، بتوانیم مواد و اهداف 
این مهم را به صورت مطلوب و تاثیرگذار جلو ببریم و نقش موثری 

در تحکیم بنیاد خانواده ایفا کنیم.
دبیر شــورای مبــارزه با مواد مخدر اســتان کردســتان ضمن 
اشــاره به این که امضای این تفاهم نامه نشــان از پتانسیل خوب 
جهاددانشــگاهی در زمینه ی کارهای علمی و پژوهشــی است، 
اظهار کرد: ما امروز خرســند هســتیم که ایــن تفاهم نامه را با 
همکاری جهاددانشگاهی استان به امضا رسانده ایم و امیدواریم از 

پتانسیل های جهاددانشگاهی به صورت مطلوب بهره ببریم.
وی ضمن اشاره به این که جهاددانشگاهی در حوزه های مختلف، 
ظرفیت های مناســبی دارد، عنوان کرد: امروزه پژوهش یکی از 
مسایل مهم در راه رشد و توسعه است و اگر به بحث پژوهش اهمیت 

جدی ندهیم، نمی توانیم کاری جدید و به روز داشته باشیم.
 

راه اندازی مرکز مشاوره پیش از ازدواج 
جهاددانشگاهی در اسدآباد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان، اکبر اسدی در 
نشست هماهنگی ایجاد مرکز مشاوره پیش از ازدواج شهرستان 
اسدآباد که 28 آذر برگزار شد، اظهار کرد: در راستای تحکیم بنیاد 
خانواده و به منظور کاهش روند رو به  رشــد طالق به ویژه طالق 
توافقی، جهاددانشگاهی این واحد از دی ماه سال گذشته، اقدام به 
راه اندازی مرکز مشاوره پیش از ازدواج در همدان کرده که این امر 

نقش موثری در این مدت در کاهش طالق داشته است.
وی با بیان این که استانداری همدان، معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از جرم دادگستری همدان و مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
همدان در تاسیس و راه اندازی این مرکز با جهاددانشگاهی همکاری 
داشته اند، افزود: جهاددانشگاهی همدان با هدف راهنمایی و ارایه 
خدمات حرفه ای مشاوره به جوانان و خانواده برای ازدواج آگاهانه 
و پایدار و نیز تحکیم و تعالی خانواده مطابق با موازین شــرعی و 
اصول بهداشت روانی، تاسیس مراکز مشــاوره پیش از ازدواج در 
شهرستان ها را نیز در دســتور کار خود قرار داده و در این راستا 
تاکنون مراکز مشاوره شهرستان های مالیر و نهاوند تاسیس شده 

است.
اسدی با اشــاره به بازخورد خوب این مرکز مشاوره تصریح کرد: 
در حال حاضر جلسات الزم در راستای ایجاد مرکز مشاوره پیش 
از ازدواج با همکاری جهاددانشــگاهی در شهرستان های بهار و 
کبودرآهنگ برگزار شده و در شهرستان اسدآباد هم با تعیین محل 

مناسب، این مرکز مشاوره به زودی راه اندازی مي شود.
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انتصاب رییس جهاددانشگاهی کرمان 
به عنوان عضو شورای راهبردی استان 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی استان کرمان، دکتر 
رضا کامیاب مقدس رییس این واحد، طی حکمی از سوی علیرضا 
رزم حسینی اســتاندار کرمان، به عنوان عضو شورای راهبردي و 

تلفیق سند برنامه توسعه ششم استان منصوب شد.

برپایی اختتامیه جشنواره ملی »مکران گنج 
بیکران« و جشنواره »حرکت«

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اســتان قم، 
اختتامیه جشــنواره ملی »مکران گنج بیکران« و جشــنواره 
“حرکت«، با حضور فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و هم چنین معاونان و مدیران جهاددانشگاهی استان در 

دانشگاه قم برگزار شد.
فضــل ا... ایرجی مدیــر کل فرهنگی اجتماعــی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری بیان کرد: جشنواره دوم مکران باید موضوعات 
گســترده تری را تعقیب کند و در دوره های بعــد می توان این 
جشنواره را با همکاری جامعه ی پیشــرو و نخبه ی دانشجویی 
و نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران به عنوان یک 

جشنواره ثابت برگزار کرد.
در ادامه ی این مراسم، امیردریادار شهرام ایرانی تصریح کرد: مقام 
معظم رهبری سال86 در ماموریتی راهبردی، گسترش نیروی 
دریایی در سطح آب های آزاد و گسترش به سواحل مکران را ابالغ 
کردند و امیر سیاری نیز در این دوره با مدیریت جهادی در این 

حوزه گام های اساسی برداشتند.
وی افزود: بخش فرهنگ ســازی در دریا از اهمیت بســیاری 
برخوردار است که با تعاملی که با وزارت علوم و معاونت فرهنگی 
این وزارت خانه انجام شــد، این امکان فراهم گردید که ارتباط 

خوبی با اکثر دانشگاه های کشور ایجاد کنیم.
گفتنی اســت، جشــنواره »مکران گنج بیکران« با مشارکت 
جهاددانشگاهی اســتان قم و با موضوع طراحی مسکن بومی 
و ایده ی بازار دریایی ســواحل مکران، 1۹ آذر طی مراسمی با 
تجلیل از برگزیدگان این جشنواره در تاالر شیخ مفید دانشگاه 

قم پایان یافت.

احداث ساختمان جهاددانشگاهی در ساوه
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، تفاهم نامه ی احداث ساختمان جهاددانشگاهی ساوه و مرکز تحقیقات علمی کشاورزی این 
واحد به امضای مشترک نماینده مردم ساوه و زرندیه و نیز معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی و رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی رسید.

محمدرضا منصوری در جریان بازدید معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی درباره  توانمندی های جهاددانشگاهی ساوه گفت: برای آغاز 
احداث ساختمان جهاددانشگاهی ساوه، مبلغ 5 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و ادامه ی اعتبار این پروژه در سال های آینده از محل اعتبارات 

استانی تامین خواهد شد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه بیان کرد: این ساختمان در قطعه زمینی به مساحت 1800 متر مربع در بهترین نقطه از شهر ساوه جانمایی شده و فرآیند 

واگذاری و اخذ مجوزهای الزم صورت گرفته است و در این بازدید بررسی های الزم برای احداث نیز توسط معاون جهاددانشگاهی، صورت گرفت.
در ادامه، دکتر احمد شریفی زاده گفت: جهاددانشگاهی از معدود نهادهایی است که با اتکا به ظرفیت های درونی خود درآمدزایی داشته و با هدایت 

درآمدها در عرصه های گوناگون علمی، پژوهشی و تحقیقاتی فعالیت دارد.
وی با اشاره به ظرفیت باالی ساوه در حوزه ی صنعتی و کشاورزی گفت: جهاددانشگاهی به عنوان یک حلقه ی ارتباطی بین صنعت و دانشگاه، می تواند 

نقش خوبی را در توسعه صنعتی به ویژه در شهرستان ساوه به عنوان قطب صنعت کشور ایفا کند.

جهاددانشگاهی بازوی توانمند توسعه 
فرهنگی کشور

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان، 
رییس جهاددانشــگاهی اســتان و هیات همــراه، 27 آذر با 
حجت االسالم والمسلمین صادقی مسوول دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان وبلوچستان دیدار کردند.

مســوول نهاد نمایندگی مقام معظــم رهبری در دانشــگاه 
سیستان وبلوچستان در این دیدار، از جهاددانشگاهی به عنوان 
یکی از نهادهای قدیمی و با ســابقه در دانشــگاه یاد کرد که از 
بدو تاسیس و شــکل گیری، خدمات ارزنده ای به جامعه و نظام 

جمهوری اسالمی ارایه داده است.
حجت االسالم والمسلمین صادقی گفت: سابقه ی جهاددانشگاهی 
در این دانشــگاه با توجه به راه اندازی و ایجاد آن از دهه ی 60، 
سابقه ای طوالنی اســت که به طور قطع خدماتش در جامعه و 

دانشگاه موثر افتاده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به روحیه ی جهادی و تفکر انقالبی 
حاکم بر جهاددانشگاهی، باید این نهاد را به عنوان بازوی توانمند 

فرهنگی کشور دانست.



   56

پیام جهـاد  | شماره166
w w w . a c e c r . a c . i r

 عمـــومــی

برگزاری نشست تخصصی نقد و بررسی سند تدبیر توسعه  آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، نشست تخصصی نقد و بررسی سند تدبیر توسعه  آذربایجان شرقی، با حضور 
دکتر داوود بهبودی رییس سازمان برنامه وبودجه استان، دکتر جعفر محسنی رییس سازمان جهاددانشگاهی استان، دکتر نجف قراچورلو رییس 
پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاددانشگاهی، محمد عزیزی راد مدیر خبرگزاری جمهوری اسالمی استان، اسد بابایی سرپرست خبرگزاری 

مهر در استان و تعدادی از کارشناسان و صاحب نظران عرصه های مختلف به میزبانی سازمان برگزار شد.
دکتر داوود بهبودی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در این نشست، با بیان این که سند تدبیر توسعه  استان بر مبنای 
رویکردهای نوین برنامه ریزی تدوین شده است، بیان کرد: در تدوین این سند، به برنامه های مشارکتی، اجتماع محور و رویکرد هسته های کلیدی 
توجه شده که بعد از مطالعات دانشگاهی، محورهایی هم چون بهبود فضای کسب وکار، اقدام های زیربنایی و... که می توانند منشا تغییرات سریع 

در استان شوند، مدنظر قرار دادیم.
در ادامه دکتر جعفر محسنی رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی اظهار کرد: حضور کارشناسان در این جلسه، نشانگر اهمیت سند 
تدبیر توسعه استان است و خوشبختانه این سند توانسته به بطن جامعه ی  دانشگاهی ورود کند و این موضوع منجر به مشخص شدن نقاط ضعف 

و قوت آن می شود، چراکه برنامه متاثر از شرایط جامعه است.
دکتر نجف قراچورلو رییس پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاددانشگاهی نیز با اشاره به این که تبریز شهر اولین ها است، اظهار کرد: سند 
تدبیر توسعه، اقدام شایسته و اولینی دیگر برای تبریز و الگویی برای سایر استان ها است؛ تبریز همواره خط شکن بوده، اما در حفظ خط و ادامه ی 

فعالیت با مشکل مواجه است.

بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از جهاددانشگاهی همدان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، محمدباقر الفت 27 آذر در جریان بازدید از مرکز مشاوره  واحد استان، اظهار کرد: با برگزاری 
کالس های مهارت های پیش از ازدواج این آسیب وجود دارد که اتصال بین فرزندان و والدین قطع شود و در آینده با والدینی مواجه شویم که خود 

را در قبال آموزش به فرزندان مسوول ندانند.
الفت با اشاره به فرموده ی مقام معظم رهبری مبنی بر این که کار پیشــگیری باید علمی باشد، بیان کرد: حضور دانشگاهیان و فرهیختگان 
دانشگاهی سبب تضمین اثربخشی تصمیمات ما می شود؛ براین اساس تالش می کنیم ســطح ارتباط  را با دانشگاه و حوزه توسعه دهیم تا 

علمی بودن پیشگیری حفظ شود.
وی با تاکید بر این که آسیب های برگزاری کالس های آموزشی مهارت های پیش از ازدواج باید مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: آموزش های 
مهارت های زندگی برای جوامعی است که روابط و پیوندهای خانوادگی در بین اعضای خانواده ضعیف باشد؛ بنابراین باید به این موضوع توجه 

کرد که برگزاری این کالس ها اتصاالت خانوادگی را از بین نبرد.
محمدباقر الفت با بیان این که در بحث آموزش های پیش از ازدواج بسیار تالش شــده از قانون ازدواج این استنباط را بکنیم که تاکید شود 
زوجین قبل از ازدواج گواهی سالمت را بگیرند، خاطرنشان کرد: تالش کردیم این گواهی را از گواهی سالمت جسمی به سالمت های روحی 

تعمیم دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: براین اساس دوره های آموزش پیش از ازدواج راه اندازی شده تا دفترخانه ها 

با رویت این دو گواهی، ازدواج را ثبت کنند که اتفاق خوبی بوده و در استان کرمان نیز این مرکز راه اندازی شده است.
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 عمـــومــی

راه اندازی سامانه جامع گزارش گیری فعالیت های فرهنگی 

دفتر فرهنگی جهاددانشگاهی در دانشگاه یزد افتتاح شد

فرهنگی

سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشــگاهی در نشست با مدیران کل، 
مدیران و کارشناسان این معاونت از راه اندازی سامانه جامع گزارش گیری 

فعالیت های فرهنگی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، مهندس علیرضا زجاجی سرپرست معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهی، 1۹ آذر در نشســت با مدیران کل، مدیران و کارشناسان 
این معاونت ضمن تشکر و قدردانی از زحمات دکتر سعید پورعلی در مدت تصدی 
مســوولیت معاونت فرهنگی، با تاکید بر ظرفیت های این معاونت در اجرای هر چه 

بهتر برنامه ها و فعالیت های فرهنگی به اهمیت اجرای برنامه ششم توسعه فرهنگی 
جهاددانشگاهی اشاره کرد و آن را محور فعالیت های فرهنگی این معاونت دانست.

وي هم چنین تقویت ارتباط و تعامل با سازمان  ها و واحدهای جهاددانشگاهی سراسر 
کشور از طریق گفت وگوی حضوری یا برگزاری ویدیو کنفرانس و راه اندازی سامانه جامع 

گزارش گیری فرهنگی را از دیگر برنامه های در دست اقدام معاونت فرهنگی برشمرد.
در ادامه، مدیران کل معاونت فرهنگی، گزارشی اجمالی از عملکرد دفاتر و اداره های کل 
ارایه دادند و در پایان اعضای معاونت فرهنگی ضمن معرفی اجمالی و فعالیت های فرهنگی 

خود، پیشنهادهایی در راستای ارتقای وضعیت فرهنگی جهاددانشگاهی ارایه کردند.

دفتر فرهنگی جهاددانشگاهی استان 
یزد با حضور دکتــر حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشگاهی،  محمد صالح 
اولیا رییس دانشگاه یزد، مهدی باصولی 
رییس سازمان و دیگر مسووالن استانی 

در دانشگاه یزد افتتاح شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
جهاددانشگاهی یزد، دفتر فرهنگی این سازمان 
با هدف انجام فعالیت های فرهنگي در درون 
دانشگاه یزد با همکاري معاونت فرهنگي این 

دانشــگاه و هم چنین فعالیت هــاي فرهنگي 
بین دانشگاهي در استان شکل گرفته است.

این دفتر تمرکــز ویــژه اي روي برنامه های 
فرهنگی و ترویجي در حوزه های آب و  محیط 
زیست،  کارآفرینی و اشتغال نیز خواهد داشت.

گفتنی است، شعبه ی سازمان دانشجویان ایران 
وابسته به جهاددانشــگاهي در استان یزد نیز 
در این دفتر مستقر خواهد بود و فعالیت هاي 

فرهنگي در فضاي دانشجویي 
و دانشگاهي را گسترش خواهد 

داد.
   57
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فرهنگـــــی

دکتر محمدحســین فرهنگی 
در نوزدهمین ســالروز تاسیس 
خبرگزاری دانشــجویان ایران 
)ایسنا( منطقه آذربایجان شرقی 
که با حضور مسووالن استانی و 
تعدادی از نماینــدگان مجلس 
شورای اسالمی در تبریز برگزار 
شد، گفت: خبرگزاری دانشجویان 
ایران )ایسنا( در بستر یک نهاد 
انقالبی و علمی شکل گرفته و تا به 
امروز قدم های موفقی را برداشته 

است.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، 
نوزدهمین ســالروز تاســیس خبرگزاری دانشــجویان ایران )ایسنا( 
استان با حضور دکتر رحیم شــهرتی فر معاون سیاسی استاندار، دکتر 
محمدحسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی، دکتر 
محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، 
دکتر زهرا ساعی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اسالمی، دکتر بخشعلی معصومی رییس دانشگاه پیام نور استان، دکتر 
جعفر محسنی رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی و جمعی 

از مسووالن، 14 آذر در سالن اجتماعات جهاددانشگاهی برگزار شد.
دکتر محمدحسین فرهنگی عضو هیات رییسه  مجلس شورای اسالمی 
و نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اســکو در این مراســم تاکید کرد: 
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( در بستر یک نهاد انقالبی و علمی 

شکل گرفته و تا به امروز قدم های موفقی را برداشته است.
وی با اشاره به  این که کار خبر وخبرنگاری، مسوولیت خطیری است، 
گفت: وجود خبرگزاری های ســالم، واقع نما و متعهد به رسالت خبر و 
خبرنگاری در جامعه دارای جایگاه مهمی است و توجه به اهمیت آن ها 

ضروری به نظر می رسد.
دکتر فرهنگی ادامه داد: ایسنا از زمان شکل گیری نقش مهمی را داشته 
است و بنده برای زحمات و تالش های این خبرگزاری ارزش قایل هستم.

 ایسنا؛ رسانه ای مستقل، معتدل و خوش فکر
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس نیز در این مراسم، گفت: 

ایسنا رسانه ای مستقل، معتدل و خوش فکر است.
دکتر زهرا ساعي اظهار کرد: خبرگزاری ایسنا از جمله خبرگزاری های با 
خط و مشی اعتدال است که در راه روشنگری و آگاه سازی اقشار مختلف 

جامعه به خصوص دانشجویان و زنان پیشگام بوده است.

حقایق  رسانه ها 
را بدون تنش بیان 

کنند
محمد اســماعیل  دکتــر 
ســعیدي نیز اظهار کرد: به 
پشــتوانه  عظیم تالش ها و 
زحمات دانشــجویان فعال، 
عدالتخــواه و مطالبه گــر، 
این خبرگزاری نوزدهمین 
ســالگرد تاســیس خود را 

جشن می گیرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی افزود: 
رسانه ها باید به طور معقول و منطقی، تمامی حقایقی را که مسووالن 

باید از آن با خبر باشند، انعکاس دهند.

اطالع رسانی سریع و حفظ امانت داری توسط 
رسانه ها، شتاب دهند ه  حرکت توسعه  کشور 

است
دکتر رحیم شهرتی فر معاون سیاســی و امنیتی استاندار آذربایجان 
شرقی، در این مراسم خطاب به خبرنگاران و مسووالن افزود: امیدوارم 
به رسالت خود که اطالع رسانی و آگاه سازی جامعه است، عمل کرده و 

فعالیت های آن را گسترش دهید.
وی با بیان این که اطالع رسانی سریع، دقیق و حفظ امانت داری توسط 
رسانه ها، شتاب دهند ه  حرکت توسعه  کشور است، اظهار کرد: ایران در 
طول تاریخ از نبود بسترهای ارتباطی و اطالع رسانی صدمات زیادی 

دیده است.
دکتر جعفر محسنی رییس ســازمان جهاددانشگاهی آذربایجان 
شرقی نیز در این مراسم، بیان کرد: ایسنا با تکیه بر توان، خالقیت 
و نوآوری جوانان دانشجو با هدف اطالع رسانی صحیح، در 16 آذر 
سال 78 مصادف با روز دانشجو آغاز به کار کرد و تنها خبرگزاری با 
هویت دانشجویی و نخستین خبرگزاری غیردولتی ایران محسوب 

می شود.
به گفته ی محســنی، ایفای نقش دانشــگاهیان در توســعه فضای 
رســانه ای کشــور و ارتقای آگاهی های علمی، فرهنگی، سیاســی، 
اجتماعی، اقتصادی، هنری و صنفی با نگاهی دانشگاهی و دانشجویی 
و شکل گیری حلقه ی واسط بین مســووالن، نخبگان و مردم رسالت 

اصلی ایسنا است.
وی ادامه داد: هم چنین این حضور مسووالن، نشان دهنده ی رضایت  

آن ها از ایسنا و حرکت این خبرگزاری در مسیر صحیح است.

ایسنا در بستر یک نهاد انقالبی و علمی شکل گرفته است

عضو هیات رییسه مجلس:



   59

پیام جهـاد  | شماره166
w w w . a c e c r . a c . i r

فرهنگـــــی

طرح قرآنی سازمان قرآنی دانشــگاهیان کشور وابسته به 
جهاددانشگاهی در همایش ملی »فرهنگ و مدیریت جهادی« 
به عنوان طرح و الگوی برتر ســازمان های جهادی معرفی و 

تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایکنا، در مراسم 
اختتامیــه یازدهمین همایش ملــی و دومین جشــنواره فرهنگ و 
مدیریت جهادی که 23 آذر در مشهد برگزار شد، از طرح سازمان قرآنی 
دانشگاهیان کشور وابسته به جهاددانشــگاهی با نام “نهادینه کردن 
فرهنگ قرآنی در جامعه  ایرانی و جهانی” به عنوان طرح و الگوی برتر 
جهادی تقدیر شــد که زهرا نقی زاده رییس مرکز فعالیت های قرآنی 

دانشــجویان به نمایندگی از دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی لوح 
تقدیر را دریافت کرد.

هم چنین در قالب پنلی توسط زهرا نقی زاده، طرح الگوی برتر جهادی 
ارایه شد و فعالیت های قرآنی جهاددانشگاهی در همه مراکز سازمان 

قرآنی دانشگاهیان کشور در قالب الگوهای جدید جهادی تشریح شد.
گفتنی اســت، در این پنل، از خبرگزاری بین المللی قــرآن )ایکنا(، 
مرکز رشــد واحدهای فناور هنرهای قرآنی، آموزش تخصصی علوم و 
فنون قرآن کریم، مطالعات میان رشــته ای قرآن کریم، دانشجو معلم 
قرآن کریم، تولیدات چندرسانه ای مبین و مسابقات بین المللی قرآنی 
دانشجویان مسلمان از جمله مراکز و فعالیت های موفق قرآنی و جهادی 

در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور جهاددانشگاهی نام برده شد.

تقدیر از سازمان قرآنی دانشگاهیان جهاددانشگاهی
در همایش ملی »فرهنگ و مدیریت جهادی«

مسابقه ملی عکس »آن سوی واقعه« برگزیدگان خود را شناخت

با همکاری جهاددانشگاهی 
خوزســتان، آییــن پایانی 
مسابقه ملی عکس “آن سوی 
واقعه” ۱4 آذر برگزار و نفرات 

برتر آن معرفي شدند. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی خوزســتان، 
برگزیدگان مســابقه ملی عکس 
»آن ســوی واقعه«به شرح زیر 

اعالم شدند:
در بخش آزاد این مسابقه؛ حسین فرهادزاده، هادی دهقان پور و سید 

جواد میرحسینی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند.
هم چنین پژمان موالیی با دو عکس و بهروز تقی محب و مریم قدک پور 

و سیدجواد میرحسینی هر کدام با یک عکس شایسته تقدیر شدند.

در این بخــش هم چنین، هادی 
دهقان پور و افشــین میرزایی با 
دو عکس و امیررضا فخری، علی 
ابک، سجاد پاداش، سید مرتضی 
صــدری، عرفــان ســلمان فر، 
محمدرضــا صالحــی، محمد 
آهنگر، ثریا غبیشــی و مطهره 
مشایخی هر کدام با یک عکس 
به نمایشگاه این مسابقه راه پیدا 

کردند.
در بخش دانشجویی؛ مریم قنبری، سید محمدمهدی میرزایی و میالد 

اسالم زاده به ترتیب رتبه های اول تا سوم جشنواره را کسب کردند.
در این بخش نیز میالد اســالم زاده با چهار عکس، وحید مومن زاده با 
دو عکس و هاشم حمید، آیه دشت بزرگ و مهدی مهینی هر کدام با 
یک عکس به نمایشگاه مسابقه ملی عکس “آن سوی واقعه” راه یافتند.
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رییس ســازمان انتشــارات 
جهاددانشــگاهی گفت: از بین 
استان های کشــور، ۱۰ استان 
که از لحاظ اجــرای برنامه های 
فرهنگــی فعال تر هســتند، 
برای برگزاری مسابقات »دفاع 
ســه دقیقه ای از پایان نامه های 
دانشجویی« انتخاب شدند که 
استان کردســتان یکی از این 

استان هاست.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، عادل تقوی، 27 آذر 
در مسابقات دفاع سه دقیقه ای از پایان نامه های دانشجویی استان کردستان 
اظهار کرد: سازمان انتشــارات جهاددانشگاهی هرساله دو برنامه شاخص 
ملی را در سطح دانشگاه ها برگزار می کند که بســیار مورد استقبال قرار 

گرفته است.
وی افزود: جشنواره های کتاب سال دانشجویی و پایان نامه سال دانشجویی، 
دو برنامه شاخص سازمان انتشارات جهاددانشگاهی در سطح دانشگاه ها است.
رییس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی با اشاره به این که تاکنون 24 دوره 
جشنواره کتاب سال را در سطح کشور برگزار کرده ایم، اعالم کرد: در این 
جشنواره، دانشجویان در تمام رشته های تحصیلی دانشگاه ها که در طول 
سال اقدام به چاپ یا ترجمه کتاب کرده باشند، می توانند در بخش اصلی 

شرکت کنند .
تقوی اعالم کــرد: تاکنــون 17 دوره جشــنواره دفاع ســه دقیقه ای از 
پایان نامه های دانشجویی نیز در کشور برگزار شده که مرحله مقدماتی آن 

در حال حاضر در سطح استان های کشور در حال برگزاری است.
وی بیان کرد: از بین اســتان های کشور، 10 اســتان که از لحاظ اجرای 
برنامه های فرهنگی فعال تر هستند، برای برگزاری این جشنواره انتخاب 

شدند که استان کردستان یکی از این استان هاست.
رییس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی ادامه داد: نفرات برگزیده مرحله 
مقدماتی در مرحله کشوری با هم به رقابت می پردازند و در پایان سه نفر 

برگزیده، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی افزود: پایان نامه های دانشــجویی غالبا بعد از ارایــه در کتابخانه های 
دانشگاه ها و وزارت علوم بایگانی شده و هیچ استفاده ای ندارند که در این 
راستا سازمان انتشارات جهاددانشــگاهی به برگزاری این مسابقات برای 

تبدیل شدن پایان نامه ها به ایده کسب وکار اقدام کرده است.
تقوی در پایان یادآور شد: این مسابقات در راستای بهره مندی عموم مردم 
از نتایج تحقیقات پایان نامه های دانشجویی برگزار می شود که امیدواریم به 

نتایج استفاده مفید از این پایان نامه ها برسیم.
گفتني است، مسابقه “دفاع سه دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی” برای 
اولین بار در استان و به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی زنجان برگزار 

و برگزیده ی این مسابقه جواز حضور در مرحله کشوری را به دست آورد.

سهیال مرادی در رشته اصالح نباتات 
و با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
خود تحت  عنوان “تولید بذر مصنوعی 
در هیبریدهای آفتابگردان” با کسب 
بیشــترین امتیاز، جــواز حضور در 

مرحله ی کشوری را به دست آورد.

برترین هاي مسابقات 
»دفاع ســه دقیقه اي 
پـــایان نامه هــــای 

دانشجویي« یزد
دومین دوره مسابقات »دفاع ســه دقیقه اي پایان نامه هاي دانشجویان« با 
معرفي برترین هاي مرحله ی استاني در یزد خاتمه یافت و در این مرحله از 
رقابت ها که براي اولین بار در استان و به همت جهاددانشگاهي استان یزد 
برگزار شد، 28 دانشجو از دانشگاه هاي استان در سالن منتظر القائم دانشگاه 

یزد با هم به رقابت پرداختند.
براساس راي هیات داوران این مسابقات، »مهران زارعي« و »مریم عابدي« 
دانشجویان رشته اقتصاد و »وجیهه مظفري« دانشجوي رشته نساجي که 
همگي از دانشجویان دانشگاه یزد  بودند، به ترتیب مقام های اول تا سوم را 
از آن خود کردند تا مجوز حضور در مســابقات نیمه نهایي این رقابت ها را 

کسب کنند.

منتخــب مســابقات »دفــاع ســه دقیقه ای 
پایان نامه های دانشجویی« جهاددانشگاهی 

واحد صنعتی اصفهان
در این مسابقات که برای اولین بار به همت معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي 
صنعتی اصفهان برگزار گردید، دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد 
در رشته های برق و الکترونیک، شیمی و مدیریت با هم به رقابت پرداختند 
که پس از برگزاری این مسابقات، دفاع وحید جوانبخت در مقطع دکتری 
در رشته شیمی فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان، به عنوان دفاع برتر 
شناخته شد و به منظور حضور در مرحله ی کشوری این مسابقات معرفی 

گردید.

برگزیدگان مرحله ي استاني همدان 
در این مرحله از رقابت ها که براي نخستین بار در استان و به همت معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهي همدان، 28 آذر برگزار شد، 14 دانشجو که از این 
تعداد، 4 نفر دانشجوی دکتری و 10 نفر ارشد بودند، در سالن آمفی تئاتر 

فرهنگ دانشگاه علوم پزشکی همدان با هم به رقابت پرداختند.
براساس راي هیات داوران این مســابقات، به ترتیب »زهره بخشی نظر« 
دانشجوی جامعه شناسی از دانشگاه بوعلی سینا در مقطع کارشناسی ارشد 
مقام اول را از آن خــود کرد تا مجوز حضور در مســابقات نیمه نهایي این 

رقابت ها را کسب کند.

میزباني 10 استان در برگزاری مسابقات »دفاع سه  دقیقه ای از 
پایان نامه های دانشجویی«



   61

پیام جهـاد  | شماره166
w w w . a c e c r . a c . i r

فرهنگـــــی

دکتــر نوبخت رییس ســازمان 
برنامه وبودجه کشور در بازدید از 
نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 
استان البرز از غرفه جهاددانشگاهی 
بازدید کرد و در جریان روند طرح 

پیمایش ملی خانواده قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي 
البرز، دکتر محمدباقــر نوبخت پس از 

افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز در بازدید از غرفه ی 
جهاددانشگاهی از آخرین وضعیت طرح پیمایش ملی خانواده اطالع یافت.

در این بازدید، سیدعلی اکبر هاشــمی راد رییس جهاددانشگاهی واحد 
اســتان البرز، هدف این پژوهش را رصد وضعیت خانواده و تغییرات آن 

در طول بازه های زمانی مشخص عنوان 
و اظهار کرد: این پیمایش توسط گروه 
آسیب شناســی اجتماعی این واحد در 
مرحله ی اجرا قرار دارد و کار جمع آوری 

داده ها نیز به زودي به انجام می رسد.
وی تصریح کرد: در این طرح که بازه ی 
زمانی اجــرای آن هر سه ســال یک بار 
اســت، محورهایی ماننــد مالک های 
همســرگزینی، خشــونت در خانواده، 
فرزندآزاری و فرزندپروری و هم چنین ســاختار قدرت در خانواده مورد 

تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
گفتني است،  طرح پیمایش ملی خانواده و طرح شناسایی مولفه های شادکامی 

ایرانیان از جمله طرح های شاخص معرفی شده در این نمایشگاه است.

سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی 
سیستان وبلوچســتان از برگزاری همایش 
منطقه ای میعاد محراب ویژه دانشــجویان 
شــرق کشــور در این اســتان خبر داد و 
گفت: ایــن همایش ویژه ی دانشــجویان 
سیستان وبلوچستان، کرمان، یزد، خراسان 
رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی 

است.

به گــزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی 
سیستان وبلوچســتان، محمود محمدقاســمی 
با اعالم ایــن خبر افزود: ایــن همایش فرهنگی 
و معنــوی ویــژه دانشــجویان شــرق کشــور 
)سیستان وبلوچســتان، کرمان، یزد، خراســان 

رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی( در این استان برگزار می شود.
وی راهبردها و راهکارهای جذب جوانان به مسجد، چگونگی جذب پایدار 
جوانان به مســجد، نقش نماز در عرصه ی فردی و اجتماعی، مساجد و 
جوانان و فرصت ها و تهدیدها، آسیب شناسی حضور جوانان در مساجد، 
بررسی گرایش و عدم گرایش جوانان به مسجد، بررسی راه های تقویت 
ارتباط جوانان به سوی مسجد، نقش نهادهای فرهنگی در جذب جوانان به 
مسجد، نقش والدین در هدایت جوانان به مسجد، بررسی راه های تقویت 
ارتباط و تعامل عوامل فرهنگی مسجد در جذب جوانان، مسجد و نیازهای 

معنوی جوانان و ارتباط هنر نماز و شــیوه های 
تشویق جوانان به مسجد را 13 محور ارایه مقاله 

به همایش منطقه ای »میعاد محراب« دانست.
سرپرســت معاونت فرهنگی جهاددانشــگاهی 
سیستان وبلوچستان با بیان این که مقاالت تنها از 
 www.jdsvb.ac.ir/mehrab طریق لینک
قابل دریافت اســت، تصریح کرد: دانشــجویان 
شرق کشور تا 20 بهمن ســال جاری، می توانند 
چکیده و اصل مقاالت خود را به آدرس اعالم شده 

ارسال کنند.
محمدقاسمی با اشــاره به این که زمان برگزاری 
این همایش ششم اسفند امسال در محل دانشگاه 
سیستان وبلوچستان خواهد بود، گفت: از مقاالت 
برگزیده در بخش ارایه جهت شرکت در همایش 

دعوت به عمل خواهد آمد.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان خاطر 
نشان کرد: معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، سازمان فعالیت های قرآنی 
دانشگاهیان کشور، دانشگاه سیستان وبلوچستان، دانشگاه والیت ایرانشهر، 
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، دانشــگاه علوم پزشکی زاهدان، 
دانشگاه آزاد اســالمی زاهدان، دانشــگاه علوم قرآنی زاهدان و دانشگاه 
مذاهب اســالمی شــعبه زاهدان، همراهان همایش منطقه ای "میعاد 

محراب" ویژه دانشجویان شرق کشور هستند.

همایش منطقه ای »میعاد محراب« در سیستان وبلوچستان 
برگزار می شود 

آخرین وضعیت پیمایش ملی خانواده تشریح شد

ویژه ی دانشجویان شرق کشور؛

با حضور معاون رییس جمهور؛
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خبرگزاري ایکنا و ایســناي استان 
مرکزي، خبرگزاري ایسناي خراسان 
رضوي و ایکناي کردستان از رسانه 

هاي جهاددانشــگاهي بودند که در 
حوزه ی وقف و رسانه مورد تقدیر قرار 

گرفتند. 

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي، به 
مناسبت دهه وقف و روز ملي وقف و رسانه،  

خبرگزاري ایکنا و ایسناي استان مرکزي، خبرگزاري ایسنای خراسان رضوي 
و ایکناي کردستان تقدیر شدند. 

به مناسبت دهه وقف و روز ملي وقف و رسانه، ازخبرگزاري ایکنا و ایسنا به 
عنوان رسانه هاي برتر حوزه وقف تجلیل شــد و از احمد جودکي به عنوان 
سردبیر ایکنا، مریم روشــن به عنوان خبرنگار ایکنا، زهرا بهرامي به عنوان 

عکاس ایکنا و علي فرقاني به عنوان خبرنگار ایسنا تقدیر به عمل آمد.

در آیین اختتامیه ششمین دوره جشنواره 
وقف و رسانه که در تاالر نور اداره کل اوقاف 
و امور خیریه خراسان رضوی برگزار شد، 
خبرگزاری دانشــجویان ایران منطقه ی 
خراسان در بخش رسانه های فعال در امر 

ترویج وقف مورد تجلیل قرار گرفت.
عالوه بر بخش خبرگزاری ها، صادق حاتمی 
عکاس این خبرگزاری نیز در بخش عکس 
این جشنواره موفق به کسب مقام اول شد 

و لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی این بخش را از آن خود کرد.
برای سومین سال متوالی نیز، ایکنای جهاددانشگاهی کردستان در همایش 

»یاوران وقف و وقف و رسانه« خبرگزاری برتر حوزه وقف معرفی شد.
در این همایش، ایکنا به عنوان خبرگزاری برتر معرفی و از چیا سهراب نژاد 
مسوول خبرگزاری تجلیل و از ملیحه سیفی ســردبیر ایکنای کردستان 

به عنوان خبرنگار برتر در این عرصه تقدیر شد.

هویت سازی  تخصصی  نشســت 
در حوزه مد و لبــاس از مجموعه 
نشســت های دومین جشنواره مد 
و لباس »دیبا«، 2۸ آذر در ســالن 
همایش های صندوق نــوآوری و 

شکوفایی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
واحد هنر، در ابتدای این نشســت، سید 

مهدی میرصالحی مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، درباره ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: ما در شرایط کنونی 
نیازمند تدوین ســازوکارهای اصولی برای ایجاد ارتباط پویا و موثر میان 
صنعت و دانشگاه هستیم که حوزه مد و لباس هم در این بخش از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
وی با تاکید بر این که صنعت هرگز از دانشــگاه جدا نیست، اظهار داشت: 
نوآوری، خالقیت و ابداع از محیط های آموزشی و دانشگاهی سر برمی آورد 
و این همان چیزی است که در بخش صنعت بیش از هر زمان دیگری بدان 

نیازمندیم.
میرصالحی افزود: یکی از مهم ترین سازوکارهایی که از زمان دولت یازدهم 
و در معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت انجام شــد، ایجاد 
واحدهای تحقیق و توسعه با نام مستعار “R&D” بود که می تواند با تکیه 
بر خروجی پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاه ها به افزایش تولید و توسعه و 

تجاری سازی حوزه های مختلف کمک کند.

مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
این که یکی از مهم ترین مشکالت حوزه 
مد و لبــاس، کوچک بــودن واحدهای 
صنعتــی و فقدان واحدهــای تحقیق و 
توسعه در تمام بخش هاست، بیان کرد: 
از همین روست که احداث شهرک های 
تخصصی و صنعتی پوشاک در دستور کار 
قرار گرفته و مذاکرات بسیاری با سازمان 

شهرک های صنعتی در این ارتباط انجام شده است.
وی به امضــای تفاهم نامه با وزارت علوم در ارتباط بــا لزوم جذب نیروهای 
متخصص دانشگاهی اشاره کرد و افزود: نسل اول دانشگاه ها بر پایه آموزش، 
نسل دوم بر پایه پژوهش و امروز، نسل سوم دانشگاه ها با رویکرد کارآفرینی به 
فعالیت های خود می پردازند و ورود دانشجو به ویژه پس از اتمام مقطع تحصیلی 

کارشناسی ارشد به دکترا و رفتن به بخش های صنعتی از الزامات است.
میرصالحی هم چنین از فرسودگی و قدیمی بودن تکنولوژی های موجود در 
بخش صنعت پوشاک گله  کرد و آن را از مهم ترین عوامل عدم رقابت پذیری 

ایران در بازارهای جهانی دانست.
در ادامه ی این نشست، آرش ســلطانعلی مشاور ارشد برندسازی، مدرس 
دانشگاه و مدیرعامل موسسه فرهنگیـ  آموزشی »ایده« درباره برندسازی 
و هویت سازی در عرصه ی مد و لباس مطالبي را بیان کرد و به موضوعاتی 
هم چون تعاریف برند، چگونگی ورود به عرصه برندینگ و تاریخچه ظهور این 

مفاهیم در تمامی عرصه ها به ویژه مد و لباس اشاره کرد.

برگزاری نشست تخصصی هویت سازی در حوزه  مد و لباس 
»دیبا« توسط واحد هنر

رسانه هاي جهاددانشگاهي 
در بین برترین هاي حوزه ی وقف و رسانه 
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رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی از اقدام انتشارات این 
نهاد در سال جاری نســبت به چاپ و آماده سازی 24 عنوان 

کتاب خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، دکتر سیدجعفر 
نظامدوست، نشر کتاب را مصداق ترویج سخن، دانایی و آگاهی دانست و 
اظهار کرد: انتشارات این واحد سال هاست که در این راستا خدمت رسانی 
و نسبت به انتشــار نتیجه تالش های علمیـ  پژوهشی دانشگاهیان و 

اصحاب قلم اقدام می کند.
وی با بیان این که جهاددانشگاهی اســتان مرکزی از ابتدای سال ۹6 
تاکنون نسبت به چاپ و آماده سازی 24 عنوان کتاب اقدام کرده است، 
اظهار کرد: این کتب در حوزه های متنوع علمیـ  پژوهشی چاپ و آماده 
شده است و در سطح دانشگاه های اســتان و خارج از آن مورد استفاده 

دانش پژوهان قرار می گیرد.
به گفته وی، عناوین کتب چاپ شــده شــامل: »اصول و مبانی تعلیم 
و تربیت« تالیف دکتر هاشــمی مقدم، »گردشــگری مالــی نوین در 

حسابداری« تالیف ایمان زارع و همکاران، »والیبال« تالیف دکتر شوندی 
و همکاران، »انگلیسی را شــبیه انگلیسی زبانان صحبت کنیم« تالیف 
سعادت منش و سعادت خواه، »مسوولیت مدنی بر اساس قاعده فقهی 
غرور« تالیف دکتر سعید حسنی، »جنین شناسی فقهی« تالیف دکتر 
سعید حسنی، »جریان های جهانی و چالش های برنامه ریزی شهری« 

تالیف میالد همافر می شود.
از کتب در مرحله آماده سازی نیز می توان به »تنوع زیستی کشاورزی« 
تالیف سعید شــرفی، »چهره اروپا از روم تا اتحادیه«، »تاریخ مختصر 
ایران از آغاز تــا رحلت امام خمینی)ره(«، »مورخان مســلمان و تاریخ 
نگاری«، »ترکیبات آلی و نقش آن ها درتوسعه کشاورزی پایدار«، »پرواز 
از تپه های اوین«، »راهنماي کاشــت، نگهداري و شناسایي مهم ترین 
درختان و درختچه هاي زینتي«، »نانو کامپوزیت های شعله«، »راهنمای 
بازاریابی خدمات مالی«، »تحلیل سازه ها« تالیف دکتر مهبد، »مقاومت 
مصالح« تالیف دکتر مهبد، »کشاورزی هوشمند تولیدات گیاهی« تالیف 
دکتر جهانیان، »نگاهی به فرهنگ مسلمانان«، »کارآفرینی و مدیریت 
کسب وکار« و »هوشمندی رقابتی )مبانی، مفاهیم و روش ها(« اشاره کرد.

چاپ و آماده سازی 24 عنوان کتاب
 در انتشارات جهاددانشگاهی استان مرکزی

جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان شش عنوان کتاب را 
منتشر و روانه ی بازار کتاب کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحــد صنعتی اصفهان، 
کتاب های »مسوولیت اجتماعی شرکت: تالیف دکتر فریدون امیدی و 
دکتر مجید محمدشفیعی، کتاب» اصول و مبانی حسابداری پیشرفته 
مالی« و کتاب اصول و مبانی »حســابداری پیشرفته مدیریتی«ویژه 
مهندسان صنایع تالیف دیوید اچ مارشــال و همکاران، ترجمه دکتر 
فریماه مخاطب رفیعی، دکتر مهدی خاشعی و مهندس پویان حیدری،  
کتاب»زیست فناوری در فرآوری مواد معدنی« گردآوری و تدوین دکتر 
سید محمدرئوف حسینی، کتاب »فنون مکاتبات اداری«تالیف زهرا 
فاتحی فرد از جهادگران واحد و کتاب »مهارت های کاربردی پژوهش« 
تالیف دکتر احمد ارزانی و دکتر محمدرضا ســبزعلیان در انتشارات 

جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان به چاپ رسید.
در معرفي کتاب »مسوولیت اجتماعی شــرکت« آمده است: رویکرد 
اصلی کتاب حاضر این است که ضمن تبيين اصول، دیدگاه ها، الگوها و 
استراتژی های مسوولیت اجتماعی شرکت، در نهایت اين مفهوم مهم 
را به مشتری مداری ســازمان و عملکرد مالی آن متصل نماید. تالش 
بر این بوده است تا عالوه بر توجه به مســايل نظری، رویکردی عملی 
نیز به موضوع وجود داشــته باشــد تا مدیران بتوانند این مفهوم را در 

سازمان های خود پیاده سازی نموده و از منافع آن بهره مند شوند. 
در معرفی کتاب »زيست فناوري در فرآوري مواد معدني«آمده است: 
مدت هاست که ضرورت حرکت به سمت توســعه فناری زیستی در 
چشم انداز توسعه علمی کشــور لحاظ شده و گسترش کاربردهای آن 

در علوم مهندسی مورد توجه قرار گرفته اســت؛ لذا با عنایت به عالقه 
روزافزون به پژوهش در زمینه ی استفاده از فناوری زیستی در مهندسی 
معدن و اضافه  شــدن درس دو واحدی »بیوفناوری در فرآوری مواد 
معدنی« به برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته فرآوری مواد معدنی، 
کتاب حاضر با بهره گیری از کتب و مقاالت ارزشمند موجود، در هفت 
فصل گردآوری شــده اســت تا به عنوان منبعی مفید مورد استفاده 

قرارگیرد.
در شــرح کتاب »فنون مکاتبات اداری« آمده است: انتقال اطالعات 
و ایجاد ارتباط در ســازمان یکی از مهم ترین امور اداره ی سازمان ها و 
اداره ها محسوب می شــود. اجرای دقیق این امر مهم برای مدیران و 
کارکنان ضروری و الزامی است و باید به آن توجه شود. انتقال اطالعات 
و برقراری ارتباط در سازمان از طریق مکاتبات اداری انجام می گیرد. 
نوشته های اداری چه به صورت الکترونیک و یا به صورت کاغذی، تنها 
وسیله ی ارتباطات رسمی در سازمان می باشد و به عنوان زبان رسمی 
در سازمان موجب رشــد و ارتقا و اجرای دقیق برنامه ها شده است؛ به 

همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است.
در مقدمه ی این کتاب »مهارت های کاربردی پژوهش« آمده اســت: 
پژوهش و تحقيق به عنوان اســاس تصميم گيري در فعاليت ها و خلق 
دانش، كليدي براي آينده اي پايدار است. علم روش تحقيق، پايه تمامي 
پژوهش های هوشمندانه بشر را تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر، علم 
روش تحقيق براي حل مسایل و چارچوب هاي مرتبط و كمك به تجزيه، 
تحليل نتايج و حصول نتيجه، بهتريــن روش را ارایه کرده و به محقق 
توانایي اجراي بهينه تحقيق و قضاوت منطقي در ارزيابي و گزارش از 

نتايج تحقيق همراه با اعتماد به نفس را مي دهد.

چاپ شش عنوان کتاب در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
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اســدا... حیدری مدیرکل بهزیستی 
لرســتان با بیــان این کــه طرح 
شیوع شناسی آسیب های اجتماعی 
به جهاددانشگاهی واگذار شده است، 
گفت: نتایج مهمی از تحقیقات این طرح 

به دست آمده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به 
نقل از ایکنا، اسدا... حیدری مدیرکل بهزیستی لرستان، یکم آذر در جلسه 
ستاد ساماندهی امور جوانان لرستان که در استانداری برگزار شد، گفت: طی 
دو سال گذشته با استفاده از ظرفیت و دانش نخبگان، علمای دین و صاحبان 
اندیشه، تمام آسیب های اجتماعی و راهکارهای رسیدگی به این معضالت 

توسط بهزیستی لرستان احصا شده و این 
در حالی  است که ورود مقام معظم رهبری 
به بحث آسیب های اجتماعی، باعث شده 
این معضالت و آسیب ها به گفتمان غالب 
اجتماعی تبدیل شــده و مورد توجه تمام 

مسووالن باشد.
 وی افزود: در بحث اعتیــاد به مواد مخدر 
بر اساس پایش ملی صورت گرفته، استان 

لرستان در رتبه ی یازدهم کشور قرار گرفته است.
مدیرکل بهزیستی لرستان، مشاوره ی قبل از ازدواج را یکی  از راهکارهای 
مهم در کاهش طالق دانست و عنوان کرد: طی دو سال گذشته، آمار ساالنه 

رشد طالق در استان لرستان متوقف شده است.

واگذاری طرح شیوع شناسی آسیب های اجتماعی 
به جهاددانشگاهی لرستان

نشست گروه های دانشــجویی حامی محیط  زیست و منابع 
طبیعی، ۱3 آذر توسط سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 
استان و با همکاری اداره کل محیط  زیست و منابع طبیعی و 
دانشگاه هرمزگان با حضور دانشجویان استان های هرمزگان، 

کرمان و سیستان وبلوچستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد هرمزگان، در ابتدای 
این نشست، مدیرکل حفاظت از محیط  زیســت هرمزگان با تشریح 
فعالیت های این سازمان در استان بیان کرد: سازمان حفاظت از محیط  
زیســت در زمینه های مختلفی فعالیت دارد و در زمینه ی حفاظت از 
گونه های زیستی، مناطق حفاظت شده و آموزش های محیط  زیستی 

فعالیت های خوبی را صورت داده است.
مجید وفادار با بیان این که نشســت های هم اندیشــی در این حوزه 
می تواند راهگشای بسیاری از مشــکالت باشد، اضافه کرد: هرمزگان 
استانی دریایی اســت که با توجه به اقلیم مشترک سه استان حاضر 
در این نشست، می توانیم به نتایج مناسبی در خصوص برطرف کردن 

معضالت موجود و حفظ زیست بوم آن دست یابیم.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات زیســت محیطی استان در بندرعباس 
و هرمز از فعالیت هــای دانشــجویی حمایت و به طور حتــم باید از 

اندیشه های دانشجویان در جهت بهبود فعالیت ها استفاده کرد.
در ادامه، رییس جهاددانشگاهی واحد هرمزگان با بیان این که تشکیل 
باشگاه حفاظت از محیط زیســت، اقدامی ارزشمند است، اظهار کرد: 
استان با توجه به پتانسیل هایی که دارد، به عنوان پایتخت اقتصادی 
کشور نام  گرفته و از صنایع بزرگی بهره مند است که نیاز است به مسایل 

زیست محیطی آن توجه ویژه ای شود.

سهیل دادخواه افزود: با توجه به مشکل کم آبی که در کشور وجود دارد، 
آب شیرین کن ها معضالت بزرگی را ایجاد می کنند که در آینده باید 

شاهد ضررهای جبران ناپذیری از سوی آن ها باشیم.
وی تصریح کرد: راهکارهای خاصی برای تولید آب در آینده وجود دارد 
که یکی از آن ها رطوبت هوا است که امروز جهاددانشگاهی هرمزگان 
توانسته به این تکنولوژی دست یابد که با حمایت مسووالن ذي ربط، 
می تواند به عنوان راه حلی اساسی در جهت رفع بسیاری از مشکالت 

استفاده شود.
هم چنین معاون فرهنگی دانشــگاه هرمزگان بیان کرد: نشست های 
حامیان محیط زیســت، منجر به رفع چالش های کشور در حوزه های 

آب و محیط  زیست شده تا از محیط  زیست سالمی برخوردار شویم.
عبدا... فروزان فر افزود: دانشگاه های سطح استان هرمزگان، این توانایی 
را دارند که خدمتی را برای محیط  زیست ارایه کنند که سبب بهره وری 

بیشتر در این زمینه شود.
در ادامه مدیر فعالیت های دانشــجویی ســازمان دانشجویان ایران 
تصریح کرد: باشگاه دانشــجویی محیط  زیست سازمان دانشجویان 
ایران از سال 138۹ فعالیت های خود را آغاز کرد و در اولین نشست 
خود با حامیان محیط  زیســت کشــور در تهران با شرکت 60 گروه 
تشکیل جلسه داد و در دومین نشست نیز در سال ۹0، نشست سالیانه 
خود را با حضور 73 گروه حامی محیط  زیست از سراسر کشور برگزار 

کرد.
صادق بابایی اظهار کرد: با جمع بندی به فکر شکل دهی فعالیت های 
این باشگاه هستیم و پس از سال ها وقفه، فعالیت های این باشگاه سال 
گذشته از سر گرفته شــد که با برنامه ریزی و هم افزایی به دنبال گام 

برداشتن در زمینه حل مشکالت محیط  زیستی کشور هستیم.

نشست هم اندیشی گروه های دانشجویی حامی 
محیط  زیست و منابع طبیعی در بندرعباس
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اخبار کوتاه

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، به همت 
سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی این واحد، کارگاه »مهارت های 
ارتباط بین فردی« برای دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
در این کارگاه که 2 آذر به صورت میدانی در پارک ناژوان اصفهان برگزار 
شد، غالمرضا قجاوند مدیر سازمان دانشجویان شعبه صنعتی اصفهان 
به ارایه مباحثی مانند: تعریف ارتباط، تعریف پیام، اجزای پیام، نسبت 
کامل بودن پیام، معنی موثر بودن پیام، ارکان ارتباط موثر، شنوایی فعال، 

شیوه های صحیح برقراری ارتباط و... پرداخت.
گفتنی است، سازمان دانشجویان واحد، مدتی است به منظور تنوع در 
شیوه ی برگزاری و استقبال دانشجویان، ارایه کارگاه های مختلف را از 
حالت سالنی داخل دانشگاه خارج کرده است و این کارگاه ها را به صورت 
میدانی در فضای باز و فضاهای بکر طبیعی برگزار مي کند. این امر باعث 
افزایش تعداد مشارکت کنندگان شده و تاثیر مثبت در فراگیری آن ها 

داشته است.

جهاددانشگاهي قم رتبه ی اول جشنواره 
قرآن و عترت را کسب کرد

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقــل از ایکنا، 
برگزیدگان ســی  ودومین دوره جشــنواره ملی قرآن و عترت 
دانشگاهیان کشور، 7 آذر در آیین افتتاحیه این جشنواره مورد 
تقدیر قرار گرفتند که در این میان مســعود رضایی دانشجوی 
مرکز دانشــگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم به  مقام اول 

دست یافت.

برگزاری نشست »فرهنگ، ابعاد و اهمیت آن«

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان، 
نشست »فرهنگ، ابعاد و اهمیت آن« به همت حوزه ی معاونت فرهنگی 
جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در دفتر نمایندگی نهاد مقام 

معظم رهبری این دانشگاه برگزار گردید.
گفتنی است، در این برنامه که هفتم آذر برگزار شد، مباحثی در مورد 
تاریخچه، تعاریف، ابعاد، کارکردها و ویژگی های فرهنگ ارایه گردید. 
توجه به فرهنگ به عنوان زیربنا، ریشه های فرهنگی انقالب و ضرورت  
انجام فعالیت های فرهنگی به صورت علمی و تخصصی از دیگر موارد 

بیان شده در این کارگاه بود.

سمینار مدیریت پدیده های اجتماعی 
در بیرجند برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، سمینار مدیریت 
پدیده های اجتماعی به همت جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و با همکاری 

استانداری، یکم آذر در بیرجند برگزار شد.
جالل الدین صادقــی رییس جهاددانشــگاهی و رییــس دبیرخانه علمی 
آسیب های اجتماعی استان گفت: در اواسط سال ۹5، براساس تصویب کارگروه 
فرهنگیـ  اجتماعی اســتان و موافقت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری خراسان جنوبی، مسوولیت دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی 
استان به جهاددانشگاهی واگذار و چشم انداز دبیرخانه با موضوع توانمندسازی 

افراد برای داشتن شهری شاد تعریف شد.
رییس دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی استان اظهار کرد: در راستای 
انجام کارهای مشــترک، برنامه هایی از جمله برگــزاری کارگاه بازاریابی 
اجتماعی، برگزاری کارگاه پیشــگیری از ســرطان پســتان در راستای 
سرمایه گذاری سالمت و برگزاری سمینار مدیریت پدیده های اجتماعی 

صورت گرفت.
در ادامه، محمد حسینی اظهار کرد: یکی از نکات بسیار با اهمیت در بحث 
مدیریت پدیده های اجتماعی، داشتن اتفاق نظر نسبی در مورد مسایل است.
معاون سیاسی، اجتماعی، امنیتی استانداری خراسان جنوبی افزود: اولین گام 
در مهندسی پدیده اجتماعی یا هر امر دیگری این است که اتفاق نظر نسبی 

بین افرادی که آن را مدیریت می کنند، وجود داشته باشد.

به همت سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 
واحد صنعتی اصفهان، سومین نشســت نمایندگان گروه های 
دانشجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی منطقه ۸ کشور با 
حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی استان های اصفهان، یزد و 

چهارمحال وبختیاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان، در این 
نشست، احمد پایداری معاون فرهنگی واحد صنعتی اصفهان با اشاره به اهمیت 
فعالیت های دانشجویی، تاکید کرد: دانشجویان همیشه صادقانه و بدون 

چشم داشت و با عشق و عالقه فعالیت های دانشجویی را انجام داده اند.
وی برخی از فعالیت های کانون های دانشجویی محیط زیست 

را برشمرد و با تاکید بر این که در دستورات الهی، به حفظ 

محیط زیست بسیار توصیه شده اســت، افزود: کار کانون های دانشجویی 
محیط زیستی از لحاظ اعتقادی و معنوی هم ارزشمند است.

در ادامه، علی استوار دبیر باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست منطقه 8 به 
ارایه گزارشی از اهداف تشکیل باشگاه، برنامه و فعالیت های انجام شده پرداخت.

همچنین صادق بابایی مدیر فعالیت های دانشجویی سازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی نیز به معرفی باشگاه، اهداف و آیین نامه های آن پرداخت و 
در ادامه کاندیداها معرفی و پس از رای گیری اعضای شورای مرکزی باشگاه 

 منطقه 8 انتخاب شدند.
آزیتا رضوانی، زهرا فتاحی، سعید افتادگان، آرمان جلیل، ایمان حسن پور، 
قهرمان رفیعی و صمد صمصامی به عنوان اعضای شورای مرکزی 
معرفی شــدند و آرمان جلیل به عنوان دبیر باشگاه منطقه 

8 انتخاب شد.

نمایندگان گروه های دانشجویی حامی محیط زیست منطقه 8 
کشور گردهم آمدند 

برای سومین بار؛

برپایی کارگاه »مهارت های ارتباط بین فردی«
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توسعه همکاری نهاد رهبری دانشگاه اراک با 
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 

به گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکزی، 
حجت االسالم والمسلمین حسینی مطلق، مســوول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک ضمن بازدید از سازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی استان مرکزی با اشاره به برنامه های این سازمان گفت: 
نهاد رهبری از فعالیت های فرهنگی سازمان دانشجویان که به تعالی 

اخالق و مطالبات دانشجویان توجه دارد، حمایت می کند.
حســینی مطلق با اشــاره به برخی محدودیت های کار فرهنگی در 
دانشگاه ها گفت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در اجرا و برنامه ریزی 

برخی از برنامه های دانشجویی با سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 
همکاری های بیش تر و موثرتری خواهد داشت.

علی عقیلی کارشناس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان مرکزی 
نیز در این بازدید با اشاره به مشــکالت کار فرهنگی در دانشگاه گفت: 
مخاطب کار فرهنگی، اندیشه و قلب انسان است و برای افرادی که چشم 
و گوش آن ها معطوف به امور جزیی حیات است و عمومی که فرصت 

رهایی از امور دنیوی را ندارند، مباحث فرهنگی محلی از اعراب ندارد.
وی افزود: به همین دلیل است که سخن بسیاری از اهل فرهنگ با وجود 
این که شــاهد تاثیر فرهنگ بیگانه در جامعه هستند، تاثیر جدی در 
جامعه ندارد و گوش شنوایی هم برای دغدغه های این قشر نمی توان 

تصور کرد.

برپایی نشست سیر آرمان خواهی و آرمان گرایی در 
اندیشه ی دانشجو

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی، به همت معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و با مشارکت معاونت فرهنگی دانشگاه 

ارومیه نشست سیر آرمان خواهی و آرمان گرایی در اندیشه دانشجو برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر جباری معاون فرهنگی دانشگاه ارومیه در این 
نشست با اشاره به این که هویت دانشجویی امروز در اصل یک تکاپوی علمی و 
فکری زنده و پویا در جهان امروز با سرمایه عظیم فرهنگ اسالمی و روحیه انقالبی 
است، اظهار کرد: انقالبی بودن دانشــجو به معنای تحول آفرین  بودن بر اساس 

آرمان های بلند اسالمی است.
وی افزود: انقالبی بودن دانشــجو بدین معناســت که دانشجوی حقیقت جو و 
عدالت طلب راضی به وضع موجود نیست و نمی خواهد رسوب و رکود کند و به 
افق های بلند می نگرد و پیوسته با انتظارات زیادی که از خود و تالش های خود دارد، 

در حال مقایسه موفقیت خودش و کشورش با سایر کشورهاست.
این عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه ادامه داد: دانشجوی عدالتخواه امروز فقط 
به توسعه و پیشرفت نمی اندیشد، بلکه دغدغه انسانیت و اخالق و ادب و معنویت 

را هم دارد.

تقدیر از ایکنای همدان در نخستین اجالس نماز و فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، در نخستین اجالس استانی نماز و فضای مجازی در این استان، ضمن تقدیر از دستگاه های 
اجرایی برتر در حوزه ی نماز، از خبرگزاری ایکنای استان همدان به خاطر ایفای سهم قابل  توجه این خبرگزاری در اطالع رسانی برنامه های ستاد اقامه  

نماز و ترویج فرهنگ نماز تقدیر به  عمل آمد.
این مراسم با سخنرانی محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت، آیت ا... غیاث الدین طه محمدی امام جمعه همدان و سید مرتضی حسنی حلم مدیر 

ستاد اقامه نماز استان 27 آذر برگزار شد.
گفتنی است، اجالس سراسری نماز با عنوان »نماز و فضای مجازی« به منظور جریان سازي و نهضت تولید محتواهای متنوع در زمینه نماز، به همت 

ستاد اقامه نماز برگزار گردید.

آغاز به کار »کانون دانشجویی 
سالمت« در واحد صنعتی اصفهان

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی واحد 
صنعتی اصفهان، کانون ســالمت معاونت فرهنگی 
این واحد، 18 آذر آغاز به کار کــرد و اولین برنامه ی 
خود را با حضور دکتر فاطمی نیا پزشک عمومی و طب 
سنتی در حوزه ی ســالمت با موضوع »تغذیه سالم« 

برگزار نمود.
این پزشک عمومی و طب سنتی به شرح ساختار اولیه 
بدن و علت و بروز بیمــاری و ارتباط آن به خوراک ها 
و مزاج هــا و طبع ها پرداخت و در ادامه به ســواالت 

دانشجویان پاسخ داد.
گفتنی است، این کانون که با هدف زندگی با نشاط، 
سالمت تن و جان کار خود را آغاز کرده در نظر دارد با 
برگزاری و اجرای برنامه های مختلف مرتبط با سالمت 
جسم و جان نسبت به دمیدن روح نشاط در محیط 

دانشگاهی گامی موثر بردارد.

ایکنای سیستان  و بلوچستان، رسانه ی برتر حوزه ی نماز 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان، سومین اجالس استانی نماز با عنوان “نماز و فضای مجازی” 22 آذر با حضور جمعی از علما، 
مسووالن استانی و فعاالن فرهنگی فضای مجازی در سالن اجتماعات اداره کل آموزش وپرورش استان برگزار شد.

در پایان این اجالس، که همراه با سخنرانی، پخش کلیپ و برپایی کارگاه آموزشی نماز و فضای مجازی بود، 12 دستگاه برتر در حوزه ی ترویج فرهنگ اقامه 
نماز معرفی و تجلیل شدند که در این بین از هادی محمدی نماینده خبرگزاری ایکنای سیستان و بلوچستان نیز به عنوان فعال رسانه ای قدردانی به عمل آمد.
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چاپ دو عنوان کتاب توسط جهاددانشگاهی اردبیل

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، انتشارات این واحد، کتاب های »توسعه گردشگری و محیط زیست فراتر از پایداری« را 
در 7 فصل و 304 صفحه و »مدل سازی ریاضی پدیده های محیط زیست« را در 7 فصل و 336 صفحه منتشر کرد.

در کتاب »توسعه گردشگری و محیط زیست فراتر از پایداری« که توسط دکتر اکبر قاسمی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی و اسماء شعرباف بهتاش 
ترجمه شده، تحوالت و مفهوم الگوی توسعه پایدار گردشگری و دیدگاه های سنتی توسعه به چالش کشیده شده و رویکردهای نظری و عملی حاکم 
بر توسعه گردشگری بررسی و محدودیت های آن در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی مقایسه و راهکارهای جدید 

ارایه شده است.
کتاب »مدل سازی ریاضی پدیده های محیط زیست« توسط اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر ابراهیم فتایی از واحد اردبیل، دکتر 
مژگان زعیم دار از واحد تهران شمال، دکتر هومن بهمن پور از واحد شاهرود، دکتر فرزام بابایی از واحد علوم، تحقیقات تهران و دکتر سارا اوحدی از 

واحد دماوند ترجمه شده است.
کتاب مذکور با برخورداری از سطح علمی باال به تفکیک موضوعی و سرفصل های مناسب پرداخته و از نثر روانی برخوردار است که تالش کرده برای 
انتقال ساده مفاهیم پیچیده مدل سازی از مثال های کاربردی و جامع بهره گیرد تا نیاز روزافزون دانشجویان و محققان به مدل سازی پدیده های محیط 

زیستی را مرتفع کند. 
گفتني است، ویژگی های اصلی کتاب »مدل سازی ریاضی پدیده     های محیط زیســت« رویکرد اکولوژیکی و دینامیکی نسبت به مقوله آلودگی و 

مدل سازی انتشار آالینده ها است.

انتشار سه عنوان کتاب از سوی 
جهاددانشگاهی قزوین

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، »هم زیستی 
ادبیات تطبیقی و نظریه های ادبی« عنوان کتاب اول اســت 
که در 264 صفحه توســط سید علی قاســم زاده عضو هیات  
علمی و دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، در سه 
فصل نگارش شده که فصل اول با عنوان تاملی در باب ادبیات 
تطبیقی و نظریه ادبی، فصل دوم نظریه های زبان شــناختی و 

فصل سوم نظریه های جامعه شناختی است.
کتاب دوم » BIMســبز، مدل ســازی اطالعات ساختمان با 
رویکرد طراحی پایدار “نام دارد و بــه قلم مازیار آصفی )عضو 
هیات  علمی و دانشــیار گروه معماری دانشگاه هنر اسالمی 
تبریز( و محمدســادات مادرشــاهی در 20۹ صفحه به چاپ 

رسید.
معماری سبز که از آن تحت عنوان معماری پایدار نیز نام  برده 
می شود، به عنوان حوزه ای از معماری که سعی بر کنترل بحران 
انرژی و آلودگی طبیعت و حفظ و گسترش محیط  زیست دارد، 
ازجمله حوزه های پرطرفدار معماری طی سال های اخیر است.

عنوان کتاب سوم »چالش ها و تجارب برتر« به قلم دکتر هانی 
اربابی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و مهندس سینا 
مرادی، ترجمه کتابی است که توسط انجمن مدیریت پروژه 
آمریکا در سال 2014 منتشر شده و هم چنین نتیجه پژوهشی 
است که با حمایت انجمن مدیریت پروژه بر روی 3۹ پروژه و 
برنامه دولتی در کشورهای توسعه یافته از قبیل ایاالت متحده، 

انگلستان و استرالیا صورت گرفته است.

از سوی انتشارات جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر؛

کتاب های »فنون و ابزارهای روش تحقیق 
در مدیریت« و »تحلیل پایداری شیروانی ها« 

چاپ شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، 
کتاب »فنــون و ابزارهای روش تحقیــق در مدیریت« تالیف دکتر 
روح ا... توالیی عضو هیات علمی دانشــگاه شهید بهشتی و مهرداد 
محمدزاده علمداری که توسط انتشارات واحد منتشر شده است در 
آن، کلیات آشــنایی با روش تحقیق علمی و انواع تحقیقات علمی و 
فرآیند چرخه ای انجام آن، تحلیل آماری در تحقیقات مدیریتی و انواع 
آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و مهارت های پایان نامه نویسی 
در قالب راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و نقشه ی راه تهیه و نگارش 

پروپزال و پایان نامه تشریح شده است.
کتاب »تحلیل پایداری شیروانی ها« به تالیف دکتر مهدی امینی عضو 
هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران و مهندس رضا نصیرزاده نیز 

توسط انتشارات این واحد به چاپ رسیده است.
در مقدمه این کتاب آمده است: »کتاب تحلیل پایداری شیروانی ها« 
اساســا برای تدریس در دوره کارشناسی مهندسی معدن، عمران و 
زمین شناسی تدوین شده است. بنابراین تمام اصول پایه ای و کاربردی 
در زمینه ارزیابی شــیروانی ها به صورت گام به گام در آن مشــاهده 
می شوند. از طرف دیگر، مولفان سعی کرده اند، استقالل اغلب فصل ها 
را طوری حفظ کنند که طراحان و مهندسان مشاور بتوانند با توجه به 
نیاز پروژه های مختلف از هر یک از فصل های آن به صورت مجزا نیز 

بهره برداری نمایند.

اخبار انتشار
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چاپ کتاب »واژگان تخصصی و جامع علوم تربیتی«
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی، به همت انتشارات معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی کتاب واژگان 

تخصصی و جامع علوم تربیتی منتشر گردید.
این کتاب توسط دکتر بهاره عزیزی نژاد، دکتر نسرین اسدنژاد و دکتر رزیتا مصطفی پور تالیف شده است.

این کتاب در 528 صفحه چاپ شده و با بیش از 24 هزار لغت واژه نامه انگلیسی به فارسی لغات تخصصی علوم تربیتی توسط انتشارات جهاددانشگاهی 
آذربایجان غربی منتشر شده است.

کتاب های »جوشکاری ذوبی و تحلیل حرارتی« و »فضاي برداري خطي و کاربردهاي مقدماتي 
آن« منتشر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، کتاب »جوشکاری ذوبی و تحلیل حرارتی« تالیف علیرضا آرایی عضو هیات علمی دانشکده 
مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و مهدی جعفری وردنجانی یکی از کتاب هایی می باشد که توسط انتشارات این سازمان روانه بازار نشر شده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: جوشکاری فلزات، دانشی کاربردی است و به واسطه گستردگی استفاده از این فناوری در حوزه های مختلف 
صنعت، چالش ها را به طور مستمر پیش رو قرار می دهد. به منظور رفع این چالش ها، بهره گیری از دانش مهندسی مکانیک، متالوژی و علم مواد مورد 
نیاز است. جوشکاری ذوبی فلزات در بسیاری از شاخه های صنعت از جمله صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، سازه ها، خودروسازی، پل سازی، اسکله های 

دریایی، نیروگاه ها و صنایع نظامی مورد استفاده قرار می گیرد.
کتاب دوم »فضاي برداري خطي و کاربردهاي مقدماتي آن« تالیف مرتضي اسکندري قادي استاد دانشگاه تهران، است.

در بخشي از مقدمه این کتاب آمده: نظریه فضاي برداري خطي، جذابیت خاصي در ریاضیات دارد. بردارها در این نظریه به صورت بسیار کلي تعریف 
مي شوند، به طوري که بردارها با تعریف ارایه شده در کتاب هاي مقدماتي ریاضیات، حالت خاصي از آن است. این نظریه کاربردهاي وسیعي در بسیاري 
از رشته هاي مهندسي دارد. با کمک این نظریه مي توان، ترکیب توابع شناخته شده و هموار را جایگزین توابع پیچیده و احتماال با گرادیان بزرگ نمود.

انتشار کتاب های »بستر انگیزه ، خاستگاه اندیشه« و 
»شایستگی و جانشین پروری در نظام اداری«

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، »بستر انگیزه، خاستگاه اندیشه«، مروری بر سیر حکمت در ادبیات معرفت گرایی فارسی 
از آغاز تا سده هشتم هجری عنوان کتابی است که توسط دکتر مرتضی دررودی جوان تالیف و به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی وارد بازار 

نشر شده است.
این کتاب دارای چهار فصل است که نویسنده در فصل اول به دوره پیش از غزنوی، عصر خودگرایی بومی و بالنده و در فصل دوم به سده پنجم هجری، 
افول معارف عقلی و طلیعه حکمت ذوقی و در فصل سوم به سده ششم و هفتم، عصر چیرگی حکمت ذوقی و معرفت شهودی و در فصل چهارم به مکتب 

شیراز، حرکت به سوی نهاد عقل و ذوق پرداخته است .
کتاب »شایستگی و جانشین پروری در نظام اداری« اثر دکتر محمد ذاکری و دکتراسماعیل اسدی نیز به گونه ای تدوین شده است که به عنوان مجموعه 
درسی و کمک درسی برای دانشجویان رشته های مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی مورد استفاده قرار بگیرد؛ با وجود این، بخش ها و فصول 

مختلف کتاب، می تواند مخاطبان خاص خود را نیز داشته باشد.
در بخش نخست کتاب با ارایه مبانی نظری و مدل ها و رویکردهای مختلف به ویژه برای پژوهشگران حوزه مدیریت منابع انسانی، اطالعات سودمندی 
را در برمی گیرد. در بخش دوم به بررسی تطبیقی جانشین پروری و مدل های شایستگی در نظام های اداری پرداخته و تجربه کشورهای مختلف و 
کشور خودمان پرداخته است و در بخش پایانی به چالش ها و چشم اندازهای شایستگی و جانشین پروری و ارایه راهکارهایی برای اجرای موثر در آن ها 

می پردازد.
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تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و وزارت نفت در حاشیه همایش 
ملی »مسوولیت اجتماعي در صنعت نفت منطقه مرکزي و غرب کشور« در 

پتروشیمی شازند به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اســتان مرکزی، در همین ارتباط دکتر 
سعید هاشمی معاون آموزشی جهاددانشــگاهی گفت: در راستای تعامالت علمی، 
آموزشی، پژوهش و فناوری بین جهاددانشگاهی و وزارت نفت و با توجه به گستره ی 
جهاددانشگاهی در حوزه های آموزشی و پژوهشی در سراسر کشور، این تفاهم نامه بین 

حوزه  مشاور اجتماعی وزیر نفت و معاونت آموزشی جهاددانشگاهی منعقد شد.
وی استفاده از ظرفیت های متقابل در راستای اجرای مسوولیت اجتماعی در حوزه 
نفت و انرژی را از اهداف انعقاد این تفاهم نامه عنوان کرد و افزود: بر این اســاس یک 
همکاری نظام یافته جهت اجرای مسوولیت اجتماعی در حوزه نفت و انرژی با وزارت 

نفت خواهیم داشت.
دکتر هاشمی مدل سازی، استانداردسازی، بومی سازی و اجرای دوره های آموزشی مورد 
نیاز و تولید منابع و محتوای آموزشی مورد نیاز و انتشار کتب و دستاوردهای آموزشی و 

پژوهشی را از جمله موارد آموزشی این تفاهم نامه عنوان کرد.
وی با اشاره به محورهای پژوهشی این تفاهم نامه ادامه داد: انجام پژوهش های کاربردی، 
مطالعات و بررسی های مورد درخواست حوزه نفت و انرژی در حوزه مسوولیت اجتماعی 
و نظارت و مدیریت بر حوزه های پژوهشی با درخواست مدیران ذی ربط حوزه نفت و 

انرژی از جمله تفاهم پژوهشی جهاددانشگاهی با وزارت نفت است.
معاون آموزشــی جهاددانشــگاهی در پایان انجــام مطالعات پیوســت فرهنگی، 
فرهنگ پژوهی در مناطق نفت خیز و همکاری در فعالیت های ویژه ی ارتقای کیفیت 
و سبک زندگی مناطق نفت خیز را از جمله موارد فرهنگی ذکر شده در این تفاهم نامه 

عنوان کرد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و وزارت نفت

آموزشی
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مشاور اجتماعی وزیر 
نفت با تاکید بر این که 
جهاددانشگاهی نهادی 
کاربردی است، گفت: 
در حال توسعه همکاری 
اجتماعی بــا این نهاد 
هستیم. افزایش تولید 

و پاالیش نفت، نافی مســوولیت اجتماعی نیست؛ برای 
پیشرفت اقتصاد کشــور، تولید و مسوولیت اجتماعی هر دو 

الزم است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اســتان مرکزی، سیدامیر 
طالبیان مشــاور اجتماعی وزیر نفــت، 1۹ آذر در اولین همایش ملی 
مسوولیت اجتماعی در صنعت نفت منطقه مرکزی و غرب کشور که به 
همت معاونت آموزشي واحد استان در پتروشیمی شازند برگزار شد، 
با اشاره به خروج پتروشیمی شــازند از شرایط آالینده، گفت: عوارض 
آالیندگی در شرایطی پرداخت می شود که آالیندگی ایجاد شده باشد 
و حتی طبق مصوبه مجلس، بخشــی از این عــوارض باید صرف رفع 
آالیندگی شود. برای تحقق مسوولیت اجتماعی نباید حتما از عوارض 

آالیندگی تامین اعتبار کرد.
وی با تاکید بر این که جهاددانشــگاهی نهادی کاربردی است، گفت: 
همــکاری وزارت نفت با جهاددانشــگاهی، قدمت زیــادی دارد و در 
زمینه های آموزشی، نفتی و گازی از ظرفیت این نهاد استفاده می کنیم؛ 
در حال حاضر در غرب کارون و پارس جنوبی با جهاددانشگاهی قرارداد 

آموزش نزدیک به یک هزار جوان جویای کار این دو منطقه را داریم.
طالبیان افزود: در افق 1404 نزدیک به ۹00 هزار بشکه از این مناطق 
که با عراق هم مشترک اســت، باید تولید نفت داشــته باشیم. برای 
اولین بار در چند دهه ی اخیر هم زمان با توسعه  تولید این مناطق، توسعه 
اجتماعی هم مورد توجه قرار گرفته است؛ نقشه ی راهی تهیه کرده ایم 
که متناسب با افزایش تولید که در حال حاضر حدود 300 هزار بشکه در 
روز است، توسعه منطقه هم داشته باشیم؛ اگر چرخ دنده توسعه نفت و 

منطقه کنار هم قرار بگیرند، هم افزایی ایجاد می شود.
مشاور اجتماعی وزیر نفت تاکید کرد: باید نظاره  کرد چالش های حوزه ی 
مسوولیت اجتماعی چیست و از ظرفیت جهاددانشگاهی در این عرصه 
استفاده کرد. ما از حضور همه ی ظرفیت هایی که در این حوزه آمادگی 
دارند، استقبال می کنیم؛ در حال حاضر نیز در حال توسعه همکاری با 

جهاددانشگاهی هستیم.
وی افزود: یکــی از موثرترین اقداماتی که اخیــرا بخش نامه آن ابالغ 

شــده، ارایه تســهیالت به 
همکاران اقماری برای ساکن 
شدن در محل خدمت است. 
ایــن بخش نامــه باید جدی 
گرفته شود. ســه حوزه برای 
مسوولیت اجتماعی تعریف 
شده است؛ خانواده و کارکنان، 
جامعه محلی و محیط زیست. برای تقویت بنیان خانواده، این قشر از 

همکاران باید از اقماری خارج شوند.
طالبیان گفت: باید برخی از قواعد موجود بازی را عوض کنیم؛ شناسایی 
این قوانین و تغییر آن ها از جمله تقویت بنیان خانواده و جلب رضایت 

مردم در قبال هزینه ها از مصادیق مسوولیت اجتماعی است.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی:
مسوولیت اجتماعي جهاددانشگاهي تولید و 

انتقال دانش و فناوری است
در ادامه، دکتر سیدسعید هاشمي با اشــاره به وابستگي 20 درصدي 
جهاددانشگاهي به اعتبارات دولتي عنوان کرد: 80 درصد درآمدهاي 
جهاددانشگاهي از محل پژوهش ها و آموزش تامین مي شود و وابستگي 

20 درصدی این نهاد به اعتبارات دولتی مطلوب و قابل قبول است.
معاون آموزشي جهاددانشگاهي یکي از نقص هاي جدي امروز کشور را 
در حوزه ی انتقال دانش دانست و افزود: امروز ده ها کارخانه ی سیمان 
و پتروشیمي در کشور فعال اســت، اما متاسفانه مجهز به دانش بومي 
نیســتند و در حوزه ی نفت نیز بخش عمــده ای از تکنولوژي و دانش 

موجود، خارجي است.
وي با بیان این که در بدنه ی دستگاه هاي اجرایی جدیت در استفاده از 
پتانســیل های داخلی وجود ندارد و از توان داخلي استفاده نمي شود، 
اظهار کرد: امروز ایران جزو 10 کشور برتر دنیا در حوزه ی سلول هاي 
بنیادي است، اما باید توجه داشــت، فعالیت ها در حوزه ی سلول هاي 
بنیادي سرمایه گذاري کالن مي طلبد و تحقق این مسوولیت نیازمند 

حمایت است.
دکتر هاشمي با اشاره به فعالیت هاي موفق پژوهشکده های توسعه 
تکنولوژي و توسعه شیمیایي جهاددانشگاهی بیان کرد: جهت تعامل 
بیش تر، باید شبکه سازي ها دنبال شوند؛ به ویژه این که توانمندی هاي 
مختلفي در ایــن عرصه وجود دارد. باید با علــم روز پیش رفت و از 
توانایي های مشروط بر اعتمادســازي بهره مند شد، البته باید توان 
داخلي را به واسطه پیشرفت زمان توسعه داد و از ظرفیت ها استفاده 

کرد. 

استقبال این وزارت خانه از افزایش همکاری با جهاددانشگاهی 

مشاور اجتماعی وزیر نفت مطرح کرد:
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با حضور رییس و معاونان جهاددانشــگاهی فارس، فرماندار 
امام جمعه و نماینده مردم اقلید و اعضای شــورای اداری این 

شهرستان، مرکز آموزشی شهرستان اقلید افتتاح شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان فارس، 
صالح مشــتاقي الر فرماندار شهرســتان اقلید در این مراســم گفت: 
جهاددانشگاهي در راســتاي علم و دانش اندوزي در همه ی عرصه ها 
حضور داشته است و زماني که هنوز بســیاری از دستگاه هاي متولي 
کارهاي علمي را به منصه ی ظهور نرسانده بودند، جهاددانشگاهي این 

کار را شروع کرد و موفق شد.
وی با ابراز خرسندي از افتتاح دفتر این نهاد انقالبي در شهرستان اقلید، 
افزود: کارهای علمی و آکادمی را همه ی دانشــگاه ها می توانند انجام 
دهند، بنابراین جهاددانشــگاهی که امروز بنیاد آن در این شهرستان 
گذاشته می شود، باید بتواند به عنوان دستگاهی که علم و کار را با هم 

ترکیب مي کند، فعالیت کند.
هم چنین سیدحســین افضلي نماینده مردم اقلید در مجلس شوراي 
اسالمي طی سخنانی گفت: شاید یکي از با مسما ترین ترکیب هایي که 
بعد از انقالب اسالمی به وجود آمده است، ترکیب جهاد و دانشگاه است.
وی با بیان این که عزت در گرو بزرگداشــت این دو اســم در همه ی 
زمینه هاست، افزود: جهاددانشگاهي این مساله را به عینه نشان داده 
است که چقدر زیبا این دو ترکیب را با آن عزت و منشي که شایسته این 

دو اسم است، نگه داشته است.
افضلی اظهار کرد: در شرایط موجود تنها راه دستیابی به استقالل، عزت، 
قدرت و ثروت و هرچه خوب است، اعتقاد به علم و اندیشه مي باشد و 
اکنون اگر مي بینیم در دنیا در زمینه ی علم های مختلف حرفي براي 
گفتن داریم، به برکت تالش، کوشش و پایمردی نهادهای مختلفی است 

که در راس آن ها جهاددانشگاهی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی افزود: جهاددانشگاهي 
از جمله نهادهایی است که مظلوم واقع شده؛ در حالی که جهادوار کار 

مي کند و هرجا وارد شده، سربلند بیرون آمده است.
در ادامه، حجت االسالم والمســلمین محمدصادق طالبی امام جمعه 
اقلید اظهار کرد: جهاد یک فرهنگ است و فرهنگ در قالب های متعدد 

می تواند عرض اندام کند.
وی افزود: گاهی فرهنگ در قالب فکر، قلــم و خدمت به بندگان خدا 
می باشد و گاهی به معنای جهاد واقعی در راه خداست که این حقیقت 
در طول دفاع مقدس و آزادســازی دو کشــور عراق و سوریه به وضوح 
براي ما قابل لمس بود و به صورت جدی احساس کردیم و به سرداران 
و امرای خودمان افتخار می کنیم کــه در زیر چتر والیت مطلقه فقیه، 
توانسته ایم آمال و آرزوهای خود را یکی پس از دیگری درنوردیم و به 

نتیجه برسانیم.
در ادامه  رییس جهاددانشگاهی فارس، فعالیت های دو خبرگزاری ایسنا 
و ایکنا در حوزه ی فرهنگ را یادآور شــد و گفت: به واسطه آمارهایی 
که هر ماهه وزارت ارشــاد ارایه می دهد، خبرگزاری دانشجویان ایران 
)ایسنا( با 42 درصد سهم خبری در رسانه های دیگر، رتبه ی اول را در 
کشور دارد و این خبرگزاری یک خبرگزاری بین المللی و مورد وثوق در 

نظام و سطح بین الملل است.
رستگار با اشــاره به فعالیت های مرکز امام و انقالب اسالمی و مرکز 
گردشگری به مســووالن شهرستان اقلید پیشــنهاد داد تا در بحث 

گردشگری بر روی برنامه های جهاددانشگاهی حساب باز کنند.
رییس جهاد دانشــگاهی فارس در بخش دیگری از سخنان خود 
از تمام مسووالن این شهرستان درخواست همکاري کرد تا این 
مرکز تبدیل به یک مرکز قدرتمند جهاددانشــگاهی در شــمال 

فارس شود.
رستگار هم چنین جهت راه اندازی مرکز دانشگاه علمیـ  کاربردی در 
این شهرستان اعالم آمادگی کرد و گفت: جهاددانشگاهي این آمادگی 
را دارد که در هر کدام از مقاطع و رشــته های کاردانی و کارشناســی 
ناپیوســته، اگر تعداد متقاضیان شهرســتان اقلید به 20 نفر برسد، 

کالس های دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی را برپا کند. 

افتتاح مرکز آموزش های تخصصی جهاددانشگاهی اقلید
 در استان فارس
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قراردادی آموزشــی بین اکبر اسدي رییس جهاددانشگاهی 
همدان و محمودرضا عراقي از دفتر امور روستایی و شوراهای 
اســتانداری با محوریت ارتقاي دانش بیش از 4 هزار دهیار به 

امضا رسید.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي همدان، قرارداد آموزشی 
جهت برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت دهیاران و شــوراهای 
روستاهای استان طبق ســر فصل های مصوب ارایه شده در راستای 
ارتقای سطح کمی و کیفی دانش دهیاران استان، بین جهاددانشگاهي 
همدان و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان منعقد شد.
مدیر اجرایی آموزش جهاددانشــگاهی همدان گفت: این قرارداد 
آموزشــی جهت برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای 4 

هزار و 450 نفر از دهیاران و شوراهای روستاهای استان می باشد 
و طی 10 ماه از ابتدای آذر آغاز شده است و به مدت 124 ساعت 

برگزار می شود.
عباس محبیان عناوین دوره های آموزشی دهیاران و شوراها را، منابع 
درآمدی دهیاری ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه های عمرانی روستایی، 
بودجه نویسی و بودجه ریزی، آشــنایی با وظایف، تشکیالت و جایگاه 
قانونی دهیاری ها، ایمنی و آتش نشانی در روستا، آیین نگارش مکاتبات 
اداری، قانــون کار و تامین اجتماعی، مهارت دوم ICDL اســتفاده از 
 ICDL مهارت ســوم ، )WINDOWS( کامپیوتر و مدیریت فایل ها
واژه پردازهــا  )WORD(، مهارت چهارم ICDL  صفحه گســترده ها  
)INTERNET(  اطالعات و ارتباطات ICDL مهارت پنجم ،)EXCEL(

عنوان کرد.

واگذاری ارتقای دانش  بیش از 4 هزار دهیار
به جهاددانشگاهی همدان

علی باقرزاده رییس سازمان 
نهضت سوادآموزی در رابطه 
با آموزش نیروهاي انســاني 
نهضت ســوادآموزي اظهار 
کرد:  جهاددانشگاهی از سال 
گذشــته فرصتی استثنایی 
برای آموزش کارکنان و نیروی 
انسانی نهضت سوادآموزی 

فراهم کرده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، علی 
باقرزاده با اشاره به برنامه همکاری مشترک با جهاددانشگاهی در 

راستای آموزِش آموزش دهندگان اظهار کرد: آموزِش آموزش دهندگان، 
رابطه ی مستقیمی با کیفیت آموزش دارد.

باقرزاده افزود: از ابتداي شهریورماه، آزمون آموزش دهندگان به تدریج 
برگزار شــد و 57 هزار نفر در آن شــرکت کردند که بیش از 37 هزار 
آموزش دهنده موفق به کسب نمره ی قبولي و دریافت گواهي مربیگري 

شدند. 

وی افزود: در گذشته آموزش ها 
بــه صــورت حضــوری ارایــه 
می شــد که پرهزینه بــود و با 
اســتانداردهای متفاوتــی اجرا 
می شد و هر اســتانی با توجه به 
ارتباطي که به مدرسان داشت، 
دوره هــا را به شــکل متفاوتی 
برگزار می کرد؛ گاهی حواشــی 
آن پررنگ تــر از متن می شــد 
و رضایــت چندانی هــم برای 

آموزش دهندگان نداشت.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان این که جهاددانشگاهی از 
سال گذشته فرصتی استثنایی برای آموزش کارکنان و نیروی انسانی 
نهضت سوادآموزی فراهم کرده اســت، گفت: مذاکرات اولیه، نیمه ی 
دوم امسال انجام و قرار بر این شــد، آموزش دهندگان در پایگاهی که 
جهاددانشــگاهی ایجاد می کند، ثبت نام کنند. در این طرح، مدرسان 
منتخب دروس را ارایه و فیلم هایی ضبط و در پروفایل تک تک افراد ثبت 

نام شده، بارگذاری می کنند.

جهاددانشگاهی فرصتی استثنایی برای آموزش نیروی انسانی 
نهضت سوادآموزی فراهم کرده است

رییس سازمان نهضت سوادآموزی:
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معاون آموزشي جهاد 
دانشگاهي در دیدار با 
جانشین معاون آموزشي 
المصطفي)ص(  جامعه 
العالمیه گفت: ماموریت 
این نهــاد، توســعه 
آموزش هاي بین المللي 
با تاکید بــر جنبه هاي 
فرهنگي و اسالمي است.

به گــزارش روابط عمومي 
جهاددانشگاهي قم، دکتر 

سیدسعید هاشمي در دیدار با حجت االسالم والمسلمین خالق پور 
جانشین معاون آموزشي جامعه المصطفي)ص( العالمیه در قم،  

اظهار داشت: با توجه به سیاست هاي جمهوري اسالمي براي حضور در 
بازارهاي بین المللي و ماموریت جهاددانشگاهي در برنامه ششم توسعه 
کشور،  توسعه آموزش هاي بین المللي با تاکید بر جنبه هاي فرهنگي 

و اسالمي در دستور کار معاونت آموزشي جهاددانشگاهي قرار دارد.
وي افزود: در برنامه ششــم توســعه کشــور بر وجــود خألهایي در 
آموزش هاي بین المللي اشاره شده اســت، لذا در سفر اخیر وزیر امور 
خارجه به جنوب قاره ی آفریقا که جمعي از مسووالن جهاددانشگاهي 
هم ایشان را همراهي مي کردند، مقرر شد که جهاددانشگاهي در پاسخ 
به نیازهاي کشورهاي نیجر و اوگاندا در حوزه ی آموزش، فعالیت خود 

را آغاز کند.
دکتر هاشمي هدف از حضور جهاددانشگاهي در خارج از کشور را انتقال 
دانش و فرهنگ اسالمي عنوان کرد و گفت: این نهاد انقالبي مي تواند 
با حضور در این گونه بازارها، بستر مناســبي را براي ارایه محصوالت 

دانش بنیان خود و سایر مراکز علمي و پژوهشي ایجاد کند.
وي با بیان این کــه این نهاد با آمــوزش 700 هزار فراگیر در ســال، 
گسترده ترین شبکه آموزشي کشور را دارد، تاکید کرد: این فراگیران 
در 148 مرکز آموزشي کوتاه مدت در سطح کشور، آموزش هاي مهارتي 

را فرا مي گیرند.
معاون آموزشي جهاددانشگاهي یکي از رویکردهاي جدید این  نهاد را 
ورود به آموزش هاي الکترونیکي عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال در 
ماه اخیر، 75 هزار نفر از مربیان نهضت هاي سواد آموزي در سطح کشور، 

به صــورت غیرحضــوري 
دوره ی آموزشي خود را در 

این نهاد گذرانده اند.
دکتــر هاشــمي ضمــن 
تاکیــد بــر ظرفیت هــاي 
علمي و آموزشــي جامعه 
المصطفــي)ص( در خارج 
از کشــور، خواستار توسعه 
همکاري هاي مشترک این 
دو نهاد در ارایه آزمون هاي 

بین المللي شد.

حجت االسالم خالق پور بیان کرد:
ضرورت همکاري جامعه المصطفي)ص( 

و جهاددانشگاهي 
حجت االسالم والمسلمین خالق پور بر آمادگي جامعه المصطفي)ص( 
براي توسعه همکاري ها با جهاددانشگاهي تاکید کرد و گفت: هرچه این 

تعامالت بیش تر باشد، ثمرات آن در جامعه اثربخش تر است.
وي با اشاره به ظرفیت هاي جامعه المصطفي)ص( در داخل و خارج از 
کشور اظهار داشت: در حال حاضر حدود 20 هزار طلبه از 110 کشور 

در این نهاد مشغول به تحصیل هستند.
جانشــین معاون آموزشــي جامعه المصطفي)ص( العالمیه در پایان 
این دیدار ضمن تاکید بر اهداف مشــترک جامعــه المصطفي)ص( و 
جهاددانشــگاهي گفت: باید کارگروه هاي تخصصي جهت پیشبرد و 

گسترش اهداف مشترک این دو نهاد تشکیل شود.
در ادامه مدیر مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت نیشــابور سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی از افزایش دوره های این مرکز خبر داد و 
گفت: گسترش و افزایش دوره هایی هم چون نجوم، آموزش قرآن، زبان های 
خارجی به جز انگلیســی، فوریت های پزشــکی، دوره های آتش نشانی، 
پرورش گل های زینتی و آپارتمانی، تربیت مربی مهد و سایر دوره ها با توجه 

به مطالعه و نیازسنجی شهرستان در دستور کار این مرکز است.
حمیدرضا سلیمانی با بیان این مطلب افزود: با توجه به فعالیت چندین  
ساله مرکز نیشابور در زمینه ی زبان انگلیسی، اطالع رسانی و تبلیغات 
گسترده در سطح شهرســتان برای معرفی جهاددانشگاهی به عنوان 

برگزارکننده سایر دوره ها ضروری می باشد.

ماموریت جهاددانشگاهی، توسعه آموزش هاي بین المللي با تاکید 
بر جنبه هاي فرهنگي و اسالمي

دکتر هاشمي:
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مراسم تقدیر از دانشجویان آموزشـــــی
نمونه و شایسته سال ۱3۹6 
مراکز علمی کاربردی سراسر 
کشور در سالن اجتماعات 
دانشــگاه جامــع علمی 
کاربردی برگزار شد که سه 
نفر آن هــا از مراکز علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی 

بودند.

به گزارش روابط عمومی موسســه آموزش عالــی علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی، 27 آذر هم زمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه 

و به دنبال ربع قرن فعالیت دانشــگاه جامع، مراسم تقدیر از دانشجویان 
نمونه و شایسته سال 13۹6 مراکز علمی کاربردی سراسر کشور در سالن 
اجتماعات دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد. در این مراسم 10 
نفر از دانشجویان نمونه و شایسته سال 13۹6 دانشگاه به همراه روسای 
مراکز مربوطه، معرفی و با اهدای هدیه و لوح از آنان تقدیر شد که سه نفر 

آن ها از مراکــز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی بودند.

در این مراســم که بــا حضور 
دکتر محمدحسین امید رییس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی، 
دکتر بهزاد بهرامی نسب معاونت 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
جامع، دکتر عبدالرضا مجدالدین 
رییس موسســه آموزش عالی 
علمی کاربردی جهاددانشگاهی، 
مدیــران معاونت دانشــجویی فرهنگی، برخی از روســای مراکز و 
واحدهای استانی دانشگاه جامع برگزار شد، از ثریا محمدی دانشجوی 
کارشناسی ناپیوسته ی مهندسی فناوری اطالعات مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی کرمانشاه، احسان یارمحمدی دانشجوی کاردانی معماری 
شهری مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک و رامین اخگر دانشجوی 
کارشناسی ناپیوسته ی مهندسی فناوری اطالعات مرکز علمی کاربردی 

جهاددانشگاهی کرمانشاه تقدیر و تشکر شد.

سه دانشجوی موسسه  آموزش عالی جهاددانشگاهی در بین 
شایستگان مراکز علمی کاربردی کشور

با حضور معاون آموزشی 
جهاددانشــگاهی، مرکز 
علوم پزشــکی  آموزش 
جهاددانشگاهی قم افتتاح 

شد.

به گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی قــم، دکتر 
سیدسعید هاشــمی با حضور 
در قم از مراکز فعال آموزشی 

این واحد بازدید کرد.
وی در ایــن دیدار بــه همــراه دکتــر محمد حیــدری رییس 

جهاددانشــگاهی قم و زهرا حبیبی معاون آموزشــی این واحد، پس 

از بازدید از مرکــز آموزش های 
تخصصــی فنــاوری اطالعات 
جهاددانشــگاهی، از مرکز زبان 

نیز دیدن کرد.
دکتر هاشــمي پــس از حضور 
در مرکز آموزش علوم پزشکی 
جهاددانشــگاهی قــم، به طور 
رســمی این مرکز آموزشی را 
افتتاح و از بخش های مختلف آن 

بازدید کرد.
گفتنی است، در این مراسم ظرفیت های علمی، آموزشی و پژوهشی 
جهاددانشگاهی قم، از ســوی مدیران این مرکز تشریح و مباحثی 

پیرامون توسعه این فعالیت ها مطرح شد. 

مرکز آموزش علوم پزشکی جهاددانشگاهی قم آغاز به کار کرد
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محمدصالح شــرافت عضو هیات علمی دانشگاه علم وهنر 
به عنوان تنها نماینده ی استان در اولین جشنواره ملی قرآن و 
عترت ویژه اساتید دانشگاه های سراسر کشور حایز رتبه  دوم 

رشته نهج البالغه شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم وهنر وابسته به جهاددانشگاهي، 
این جشــنواره با هدف نشــر و گســترش فرهنگ قرآن و عترت در 
دانشگاه های سراسر کشور برنامه ریزی شده است و همه ساله با میزبانی 
یکی از دستگاه های عضو شورای هماهنگی فعالیت های قرآن و عترت 

دانشگاه ها برگزار می شود.
سی ودومین جشــنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان با رقابت بیش از 

320 هزار نفر دنبال شد و در نهایت، هزار و 8 نفر به مرحله نهایی راه یافتند.
گفتنی است، محمدصالح شرافت عضو هیات علمي دانشگاه علم وهنر 
جهاددانشگاهي به عنوان تنها نماینده ي استان یزد در جشنواره، رتبه  

دوم رشته نهج البالغه را کسب کرد.
آیین افتتاحیه سی ودومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان 
در تاالر اندیشه حوزه هنری با حضور حجت االسالم والمسلمین محمد 
محمدیان رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و 
محمدرضا داوودآبادی فراهانی معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهدی بحرالعلوم دبیر جشنواره 
و ریاست مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و دانشجویانی از سراسر 

کشور در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد.

رونمایی از محتــوای دوره ی 
آموزشی حفاظت الکترونیک 
با حضور خبرنگاران و اصحاب 
رســانه این حوزه در ســالن 
کنفرانس جهاددانشــگاهی 
خواجه نصیرالدین طوســی 

برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین 

طوسی، رونمایی از محتوای دوره ی آموزشی حفاظت الکترونیک با 
حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه مرتبط با این حوزه و کارشناسان 

شرکت فراگستر و جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی در سالن 
کنفرانس این واحد برگزار شد.

از اهداف برگزاری این دوره ی آموزشی در محیطی علمی و آکادمیک، 
فواید تجاری و سودآوری نبوده و کمک به عالقه مندان دنیای حفاظت 
و متقاضیان این رشــته می باشــد و جهاددانشــگاهی واحد خواجه 
نصیر و شــرکت فراگســتر نیز از نظر علمی، تدوین کتــاب و تربیت 
اساتید خبره دارای توانمندی های باالیی بوده و به همین منظور طی 
تفاهم نامه ای مشترک، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی خواهند 
کرد. برنامه ریزی های انجام شده به نحوی است که برای اشخاصی که 

این دوره را می گذرانند، اشتغال صددرصدی ایجاد شود.

این دوره جامع کــه تدوین و اخذ 
مجوز بــرای آن حدود شــش ماه 
زمان برده است، از دروس مختلفی 
تشکیل شــده که پرکاربردترین و 
شــاخص ترین آن، درس نظــارت 
تصویری اســت که در ایــن دوره، 
فراگیــران آن را ســپری خواهند 
کرد. شــرکت فراگســتر به منظور 
آموزش دوربین های آنالوگ، اقدام 
به راه اندازی آزمایشگاهی تخصصی 
نموده تا فراگیران بتوانند، از آموزش مناســبی برخوردار شــوند. 
فراگیران این دوره ها پس از طی هر دوره، مدرک رسمی از طرف 

وزارت علوم دریافت خواهند کرد.
مخاطبان این دوره به دو بخش تقسیم می شوند که برخی به این حوزه 
آشــنایی ندارند و برای آموزش کامل مراجعــه می کنند و گروه دوم 
کسانی هستند که تجربه حضور در این فضا را دارند و برای آکادمیک  
کردن معلومات خود به این آموزش ها روی می آورند تا در کارشــان 
خبره تر شوند. طول مدت کل دوره، حدود چهار سال و نیم پیش بینی 

شده که در مقطع کارشناسی ارایه خواهد شد.
گفتني اســت، مراســم رونمایي با امضای تفاهم نامه مشــترک بین 
جهاددانشــگاهی خواجه نصیرالدین طوسی و شــرکت فراگستر به 

اتمام رسید.

افتخارآفرینی عضو هیات علمی دانشگاه علم وهنر 
در جشنواره ملی قرآن و عترت

آغاز دوره ی آموزشی حفاظت الکترونیک 
در واحد خواجه نصیرالدین طوسی



   76

پیام جهـاد  | شماره166
w w w . a c e c r . a c . i r

آموزشـــــی

دومین نشست اعضای انجمن های 
علمی دانشــجویی مراکز آموزش 
عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
خوزستان به میزبانی مرکز علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
جهاددانشگاهی خوزســتان، در این 
نشست که با حضور سیدعلیرضا علوی 

رییس سازمان جهاددانشــگاهی خوزستان، مسعود خداپناه رییس 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی اســتان و اعضا و دبیران کانون ها و 

انجمن های علمی دانشجویی، 1۹ آذر در سالن آمفی تئاتر مجتمع آموزش 
عالی جهاددانشگاهی خوزســتان برگزار شد، علوی با ابراز خرسندی از 
حضور در این مراسم، گفت: دوره ی دانشجویی برای همه ی ما یک فرصت 
بسیار مهم و البته زودگذر اســت و اگر بخواهیم از این فرصت زودگذر 
به نحو احسن اســتفاده کنیم، باید به انجام مجموعه ای از فعالیت های 

فوق برنامه بپردازیم.
رییس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان با اشاره به انجام فعالیت های 

فوق برنامه در قالب کانون ها و انجمن های 
علمــی دانشــجویی، افزود: انســان در 
طول دوره ی جوانی خــود تصمیماتی 
می گیرد که ســه تصمیم انتخاب رشته 
تحصیلی، انتخاب شغل و انتخاب همسر 
از مهم ترین آن ها است. خوشبختانه در 
دانشگاه جامع علمی کاربردی سعی شده 
در کنار دانش افزایی، کسب مهارت هایی 
 را به دانشجو القا کند که جای تقدیر دارد.
علوی خطاب به دانشجویان با استعداد و عالقه مند به انجام فعالیت های 
فوق برنامه، تصریح کرد: جهاددانشگاهی آمادگی دارد تا در حد توان خود 

از شما عزیزان حمایت کند.
هم چنین در این نشست، مسعود خداپناه رییس دانشگاه جامع علمی 
کاربردی خوزستان، ضمن ابراز خرســندی از حضور در جمع فعاالن 
دانشــجویی گفت: در دانشــگاه علمی کاربــردی، بخش هایی مورد 
غفلت قرار گرفته بود و فقط مقوله آموزش مورد توجه قرار داشــت که 
خوشبختانه از سال گذشته رویکرد تغییر کرد و بخش های مغفول مورد 

توجه قرار گرفت.

برگزاری نشست انجمن های علمی  دانشجویی در خوزستان

کارگاه آموزشی مواجهه صحیح با خشونت خانگی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان ایالم، کارگاه آموزشی مواجهه صحیح با خشونت خانگی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری استان، مدیر کل امور اجتماعی استانداری ایالم، رییس و معاون جهاددانشگاهی واحد استان ایالم و سازمان های مردم نهاد و 

مددکاران درگیر در فرآیند پیشگیری از خشونت، 30 آبان و اول آذر در جهاددانشگاهی واحد استان ایالم برگزار شد.
یدا... کسایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اســتان ایالم در ابتدای این کارگاه با اشاره به این که هدف از برگزاری کارگاه، 
پیشگیری و کاهش خشونت خانگی در جامعه است، گفت: خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا 

اعضای دیگر همان خانواده است. براساس مطالعات جامعه شناسی هدف اصلی خشونت خانگی زنان و کودکان هستند.
علی مهرعلیزاده مدیر کل امور اجتماعی استانداری ایالم نیز با بیان این که خشونت خانگي یک مشکل سالمت همگاني است که سالمت زنان، خانواده 
و جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار مي دهد و داراي ابعاد و ریشه هاي متعددي است، گفت: خشونت خانگی علیه زنان در جامعه باید یک رفتار غلط 
و نادرست تلقی شود و بنابراین باید راهبردهای مناسب برای آموزش و اطالع رسانی به جامعه و نیز قانونی و اجباری کردن آموزش های کوتاه مدت و 

بلندمدت مرتبط با آن را برای افراد ذی ربط در نظر گرفت.

اخبار کوتاه

برپایی سمینار »ارتباط سازمانی« معاونت آموزشی
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، سمینار آموزشی ارتباط سازمانی با حضور دکتر علیرضا بهرامی رییس جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی 

شهید بهشتی، همکاران ستادی در حوزه های مختلف آموزشی و فرهنگی و سازمان های وابسته در محل ساختمان شماره 2 این نهاد برگزار شد.
در این نشست که به همت اداره کل برنامه ریزی و توســعه آموزش برگزار گردید، دکتر بهرامی به ارایه راهکارهای برقراری ارتباط موثر در فضای 

سازمانی پرداخت و در ادامه شرکت کنندگان با طرح سواالتی به تبادل نظر در خصوص موانع و راهکارهای ارتقای روابط بهینه سازمانی پرداختند.
گفتنی است، این سمینار آموزشی طی هفته های آینده در موضوعات دیگری ادامه خواهد داشت و برای شرکت کنندگان در سمینار گواهی نامه 

صادر خواهد شد.
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اجرای سه دوره ی آموزشی ویژه کارکنان دولت در سیستان وبلوچستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان، مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی زاهدان در راستای ارتقای 
سطح دانش ، نگرش و مهارت نیروهای تخصصی برای توسعه استان ضمن برخورداری از نیروهای متخصص، متعهد و نوآور با بهره گیری از توان علمی 

داخلی و خارجی، در سطح استانی و منطقه ای فعالیت مي کند.
این مرکز در زمینه نیازسنجی آموزشــی، طراحی، برنامه ریزی، اجرا و برگزاری دوره های آموزشی و آزمون تخصصی به صورت علمی و استاندارد 
 excel و Word فعالیت دارد و در آذرماه نیز دوره ی آموزشی قوانین و مقررات گمرکی و بیمه ای ویژه اداره کل بازرسی استان و دو دوره ی آموزشی

ویژه کارکنان بیمه آتیه سازان حافظ را برگزار کرد.

برگزاری کارگاه آموزشي »اقتصاد مقاومتي در تدوین برنامه هاي فرهنگي«

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اســتان مرکزی، به همت دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت مرکز آموزش علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی اراک و گروه مدیریت، کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی در تدوین فعالیت های فرهنگی، در این مرکز آموزشی برگزار شد.

فاطمه غني پور عضو هیات علمي جهاددانشگاهی در جمع دانشجویان این مرکز، به مهندسي راهبردي مقام معظم رهبري و فرهنگ سازی شعار 
سال هاي گذشته جهت آماده سازی اذهان عمومي و الزامات تحقق سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي پرداخت.

وي با اشاره به این که چیستي و چرایي اقتصاد مقاومتي راهکاري جهت دستیابي به اهداف چشم انداز سند 1404 است، اضافه کرد: تعمق در پیام 
مقام معظم رهبري در سال هاي 88 تا ۹5 جهت آماده سازي افکار عمومی با فرمول اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد.

این مقام مسوول در پایان به حمایت از تولید ملی، توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی، توجه به نخبگان و استفاده از فناوری های نوین، 
مردمی کردن اقتصاد، تکیه بر توان ملی و داخلی که از محورهای اقتصاد مقاومتی است، پرداخت.

انعقاد قرارداد آموزشی بین جهاددانشگاهی همدان 
و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي همدان، قرارداد همکاري جهاددانشگاهی واحد همدان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در 
زمینه هاي آموزشي به امضای مسووالن مربوطه رسید.

این قرارداد جهت اجرای دوره ی آموزشی ضمن خدمت آشنایی با قوانین و مقررات سالمت اداری کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، 
بین اکبر اسدی رییس واحد استان و اسفندیار خزایی از اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري همدان منعقد شد.

مدت قرارداد از ابتدای آذرماه، به مدت یک سال برای 240 نفر ساعت می باشد.

تجلیل از استاد دانشگاه علم وهنر به عنوان پژوهشگر و فناور حقیقی برتر در رده اول

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم وهنر وابسته به جهاددانشگاهي، هم زمان با آغاز پژوهش در دو مراسم جداگانه با حضور مسووالن استان یزد و 
جمعی از پژوهشگران و صنعتگران، نمایشگاه فن بازار در دانشگاه یزد افتتاح و از پژوهشگران و فن آوران برگزیده استان تجلیل شد.

گفتنی است، در این مراسم، برگزیدگان در بخش های مختلف همچون: گروه  دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی، گروه شرکت ها و واحدهای تولیدی 
پژوهش محور، گروه دستگاه های اجرایی، شرکت های دانش بنیان حقیقی، شرکت های دانش بنیان حقوقی و پژوهشگران فرهنگی تجلیل شدند که 
از دانشگاه علم وهنر جهاددانشگاهي در بخش پژوهشگران و فناوران حقیقی بنیاد نخبگان، افشین یزدانی  اله  آبادی در رده ی اول با مدرک دکتری 

شیمی آلی مورد تقدیر قرار گرفت.
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برگزاری  آزمون عملی مهارت های هفت گانه کامپیوتر برای سازمان بنادر و کشتیرانی 
به گزارش روابط عمومی واحد صنعتی امیرکبیر، به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی این واحد، آزمون عملی مهارت های هفت گانه کامپیوتر 

جهت متقاضیان استخدام در سازمان بنادر و کشتیرانی آغاز شد.
مهدي ورسه اي رییس جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با اعالم این خبر افزود: پیرو نیازسنجی و توافقات انجام شده و با هدف گزینش و 
سنجش مهارت های هفت گانه کامپیوتری، جهت آزمون استخدامی و به سفارش سازمان بنادر و کشتیرانی، این آزمون برای استخدام بیش از 600 
نفر در رسته های مختلف شغلی )حسابدار، کارشناس، کاردان، مهندسین فنی و...( از یازدهم آذر آغاز و براساس برنامه ریزی به عمل آمده، مقرر شد 

به مدت 45 روز ارزیابی و نتایج به سازمان بنادر و کشتیرانی اعالم شود.

تشریح بایدهای آینده نگاری در سمینار آموزشی آینده پژوهی
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دومین سری از سمینارهاي آموزشی آینده پژوهی با رویکرد آموزش های کوتاه مدت در محل ساختمان 

شماره 2 جهاددانشگاهی برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیرکل برنامه ریزی و توسعه آموزش، معاون آموزشی جهاددانشگاهی البرز و دیگر همکاران حوزه های مختلف فرهنگی، 
آموزشی و... برگزار گردید، بایدها و الزامات آینده پژوهی و آینده نگاری در حوزه آموزش های مهارتی تشریح و بر لزوم وجود مرکز دیده بانی در هر 

سازمان تاکید شد.
گفتنی است، بنا به اهتمام معاونت آموزشی، ماهیانه دو نشست آموزشی برگزار خواهد شد.

کرسي آزاداندیشي »آتش به اختیار« برگزار شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، به همت امور فرهنگيـ  دانشجویي مرکز آموزش علمي کاربردي جهاددانشگاهي اراک، 

کرسي آزاداندیشي آتش به اختیار از فرمایشات مقام معظم رهبري، هم زمان با روز دانشجو در این مرکز برگزار شد.
در این مراسم در خصوص فرمایش مقام معظم رهبري در خصوص آتش به اختیار مطالبي بیان شد.

گفتنی است، برگزاري کرسي هاي آزاداندیشي در راستاي تحقق فرمایشات مقام معظم رهبري در خصوص شعار سال و... در دستور کار امور فرهنگي 
دانشجویي مرکز جهاددانشگاهي اراک قرار دارد.

منوط شدن دریافت نتایج آزمایش پیش از عقد به گذراندن دوره ی آموزشی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی، معاون آموزشی این واحد گفت: دریافت نتایج آزمایشات پیش از عقد در خراسان شمالی، 
منوط به گذراندن دوره ی آموزشی توسط زوجین شد.

جواد آقایی در این خصوص اظهار کرد: با توجه به اهمیت آموزش های قبل از ازدواج ویژه زوجین، جلسه  ی مشترکي بین دادگستری، دانشگاه علوم 
پزشکی و جهاددانشگاهی استان با هدف افزایش کیفیت آموزش های قبل از ازدواج و کاهش آسیب های ناشی از عدم آگاهی زوجین برگزار شد و 
طبق مصوبه ی این نشست، از 25 آذر ۹6، همه ی زوجین بعد از انجام آزمایشات قبل از ازدواج، موظف به گذراندن دوره ی آموزشی هشت ساعته که 

توسط جهاددانشگاهی استان برگزار می شود، هستند.
وی این آموزش ها را شامل آموزش های بهداشتی، آموزش های حقوقی و آموزش های مهارت  زندگی ذکر کرد و افزود: آموزش ها در مدت دو روز 

ارایه می شود.



   79

پیام جهـاد  | شماره166
w w w . a c e c r . a c . i r

آموزشـــــی

»حقوق کودک در آیینه قانون« بررسی شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، همایش علمی »حقوق کودک در آیینه قانون« به همت مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی 
اراک برگزار شد.

در این همایش که 1۹ آذر در سالن آمفی تئاتر جهاددانشگاهی استان مرکزی برگزار شد، محمدی مدرس دانشگاه گفت: در قوانین ایران بسیار 
شفاف به حقوق کودک پرداخته شده است؛ هر چند در اسناد بین المللی به طور خاص به حقوق کودک اشاره شده، اما قوانین ایران به طور عام، تمام 

افراد انسانی را صاحب این حقوق می داند.
رضوان محمدی افزود: آسیب های متوجه کودک و تعالیم دینی به ما این اجازه را می دهد که حقوق کودک داشته باشیم.

فاطمه غنی پور عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان مرکزی هم در این کارگاه گفت: در راستای پرورش هر چه بهتر خالقیت، باید به فکرهای 
زودگذر کودک اهمیت دهیم؛ با این کار کودک مهارت حل مساله را فرا می گیرد. در جامعه امروزی همه به رفع مشکالت فکر می کنند، اما عده  کمی 

به راه حل می رسند؛ این امر بستگی به خالقیت افراد دارد.

 »GIZ« برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ی همکاری های مشترک ایران و آلمان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز، با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان و جهاددانشگاهی این واحد، کارگاه آموزشی آشنایی 
مدیران واحدهای صنعتی البرز با نحوه ی همکاری های مشترک ایران و آلمان»GIZ«  برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی یک روزه که 21 آذر در مرکز آموزش های جهاددانشگاهی البرز برگزار شد، مدیران ارشد بیش از 20 واحد صنعتی استان 
حضور داشتند.

این کارگاه آموزشی با حضور دکتر امیرحسین طیبی به عنوان مدرس با رویکرد فرهنگ تجارت آلمان و مهارت های ارتباطی، چگونگی تجارت با 
شرکت های آلمانی، چگونگی معرفی شرکت خود برای طرف آلمانی، تفکر طراحی و مدیریت نوآوری، مدیریت پروژه های بین المللی، بازاریابی و 

برندسازی بین المللی برگزار شد.

راه اندازی مرکز آموزش های پیش از ازدواج

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان، در جلسه ستاد ساماندهی آسیب های اجتماعی استانداری همدان که 25 آذر برگزار گردید، مقرر 
شد تا پایان سال ۹6، مرکز آموزش های پیش از ازدواج در تمام شهرستان های استان، با همکاری فرمانداری ها، دادگستری و شبکه بهداشت توسط 

جهاددانشگاهی استان راه اندازی شود.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان در این جلسه افزود: با توجه به اثربخشی خوب اجرای این طرح در مرکز استان و تاثیر این آموزش ها در 

استحکام خانواده ها، ضرورت دارد که این مرکز تا پایان سال ۹6 در تمامی شهرستان های استان راه اندازی شود.
دکتر نادری فر هم چنین از راه انداری کلینیک »سالمت خانواده« با همکاری جهاددانشگاهی همدان تا پایان سال جاری خبر داد.

در ادامه، رییس جهاددانشگاهی همدان ضمن تشکر از مجموعه ی استانداری، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و شبکه بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی در خصوص همکاری های به عمل آمده با جهاددانشگاهی جهت راه اندازی مرکز آموزش پیش از ازدواج در همدان، مالیر و نهاوند، جهت 

تاسیس این مراکز در سایر شهرستان ها اعالم آمادگی کرد.
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رییــس ســازمان تجاری ســازی 
فناوری و اشــتغال دانش آموختگان 
جهاددانشگاهی از اجرای سه طرح ملی 
توسط این سازمان خبر داد و گفت: این 
سه طرح هم اکنون، مرحله ی پایلوت 

خود را می گذراند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به 
نقل از ایسنا، دکتر محمدصادق بیجندی با 
بیان این که ســازمان تجاری سازی فناوری 

و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی، دو 
ماموریت اصلی تجاری سازی فناوری و کمک به اشتغال دانش آموختگان را دنبال می 

کند، افزود: این سازمان در حوزه فعالیت های مربوط به اشتغال قدمت بیشتری دارد و در 
چند بخش به این مهم می پردازد که یکی از اقدامات در این راستا فرهنگ سازی است.

دکتر بیجندی با تاکید براین که معتقدیم دانش آموخته ی دانشگاه باید خود کارآفرین 
باشد و بتواند کسانی را هم به کار بگیرد، افزود: اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد، بخش های 
مختلف باید کمک کنند، برای مثال صنعت باید بگوید چه مدل دانش آموخته با چه 
مهارت هایی نیاز دارد و سیستم اداری کشور نیز باید نیازهای خود را در رابطه با ویژگی 
های دانش آموختگان به دانشگاه ها اعالم کند و از طرف دیگر دانش آموخته نیز باید خود 

را با علم روز دنیا همراه کند.
وي با بیان این که در اکثر پارک ها و مراکز رشد محصوالتی تولید می شود، ولی اتصال به 
بازار این محصوالت و تجاری سازی آن ها با مشکالتی مواجه است، افزود: در نتیجه بسیاری 

از پژوهش های ما رسوب می کنند و مردم و صنعت نتیجه آن را مشاهده نمی کنند.
رییس سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهي بیان 
کرد: براین اساس، ما تالش می کنیم فرهنگ تجاری سازی را نیز از ابتدا به ساکن اصالح 
کنیم. از زمان آغاز ارایه ایده، سعی می کنیم اهمیت اتصال محصول به بازار و جامعه را 
به ایده پرداز گوشزد کنیم تا محصولی تولید شود که فرهنگ مصرف آن موجود بوده، 

مشتری داشته باشد و به بازار خوب منتهی شود.
دکتر بیجندی گفت: بسیاری از شرکت های دانش بنیان کشور با انباشت محصوالت 
خوبی مواجه اند که نتوانسته اند برای آن ها بازار پیدا کنند؛ در واقع باید در فرآیند تبدیل 

ایده به تولید به فکر بازار هم باشند.
طرح اول

وی در ادامه به اجرای ســه طرح ملی توسط سازمان اشاره کرد و گفت: »تعریف نظام 
جامع هدایت شغلی« یکی از این طرح هاست. براساس این طرح، هر دانشجویی که وارد 
دانشگاه می شود، همان گونه که یک پرونده ی آموزشی دارد، باید یک پرونده ی شغلی 

هم داشته باشد.
به گفته وی، باید از فرد در بدو ورود به دانشگاه تست هایی درخصوص 
توانایی ها و نسبت او با رشته ای که انتخاب کرده، گرفته شود و با توجه 
به این که در قانون تعریف شده که دانشجو می تواند تغییر رشته دهد، با 

اجرای این طرح، می توان دانشجویان تازه وارد 
را به سمت آینده شغلی مطمئن تری راهبری 
کرد و براین اساس ما می توانیم به اصالح نگاه 

دانشجو به آینده شغلی اش کمک کنیم.
دکتر بیجندی اظهــار کرد: ایــن طرح در 
دانشگاه علم وفرهنگ به صورت پایلوت در 
حال اجراست و امیدواریم پس از پایان دوران 
اجرای پایلوت، مدلی را برای تمام دانشــگاه 

ها در خصوص ایجاد مراکز هدایت شــغلی 
در دانشــگاه تعریف کنیم تا به محض ورود 
دانشجو به دانشگاه، پرونده ي  شغلی وی تشکیل 
شده و امور مربوط به استعدادسنجی و آینده سنجی درخصوص وی انجام شود و براساس 
آن به دانشجو بگوییم که باید چه مهارت هایی را بیاموزد یا تقویت کند تا آینده ي  شغلی 

خوبی داشته باشد.
وی افزود: از آن جا که طرح در مرحله پایلوت است، مطالعه بر روی ساختار آن نیز در 
حال انجام است؛ چنین مرکزی باید ساختار کوچکی داشته باشد، ولی لزوما نباید این 
ساختار را دوباره ایجاد کرد، بلکه می توان از پتانسیل دانشگاه برای اجرای طرح استفاده 
کرد. هم اکنون در حال تست تمامی مدل ها هستیم و در واقع تست های استاندارد این 

کار با همکاری یک تیم در دست تهیه است.
طرح دوم

وی درخصوص دیگر طرح در دست بررسی این مرکز اظهار کرد: براساس بررسی های 
انجام شده، متوجه شدیم بسیاری از شاخص های عدم اشتغال دانشجویان ما مربوط به 
سرفصل های دانشگاهی است. سرفصل های رشته های دانشگاهی به روز نبوده و مطابق 
نیاز صنعت و جامعه نیستند؛ در نتیجه فارغ التحصیل دانشگاه از دانش پایه ای خوبی 

برخوردار نیست، فاقد مهارت است و به روز نیست.
دکتر بیجندی  با بیان این که بررسی 20 رشته ی دانشگاهی را در قالب پایلوت یک طرح 
ملی انتخاب کرده ایم، افزود: مولفه هایی مانند دانشجویان شاغل به تحصیل، تعداد فارغ 
التحصیالن، تعداد دانشگاه هایی که این رشته را ارایه می کنند و... به عنوان شاخص های 
انتخاب 20 رشته ی مورد نظر کنار هم گذاشته شده اند. مطالعات خوبی در این رابطه 
انجام و با صاحب نظران این حوزه گفت وگو شده است و در حال حاضر در مرحله پایش 

اطالعات کسب شده هستیم.
طرح سوم

دکتر بیجندی در خصوص طرح بعدی که تفاهم نامه مربوط به آن تحت عنوان »طرح 
ملی الگوی توسعه مشاغل خانگی« با وزیر کار منعقد شده است، گفت: براساس این 
طرح، باید در هشت استان پایلوت در حوزه ی مشاغل خانگی، 20 هزار شغل ایجاد شود. 
در این طرح، نگاه به شاخص های بازار است و تالش می کنیم اشتغالی ایجاد کنیم که 

پایدار و مولد باشد.
وی از تشــکیل کارگروه ها و تیم های مربوطه خبر داد و گفت: این طرح دارای سه فاز 

شناسایی، آموزش و اتصال به بازار است که هر سه با هم پیش می روند.

تجاری سازی فناوری  و اشتغال دانش آموختگان

تشریح سه طرح ملی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان
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در آیین افتتاح چهارمین نمایشگاه 
هفته پژوهش وفناوری استان البرز، 
توسط دکتر نوبخت و دکتر نجفی، از دو 
طرح فناورانه ی »نرم افزار تحت ویندوز 
و اپلیکیشن موبایلSediLizer « محصول 
شرکت »تجهیزات زمین پویش هوپاد« 
و »دستگاه کنسول رایانه های کالسی« 

محصول شرکت »پارس ماهان فرا تراشه«، دو شرکت عضو پارک 
علم و فناوری البرز رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری البرز وابسته به جهاددانشگاهی، 
در آیین افتتاح چهارمین نمایشــگاه هفته پژوهش وفناوری استان البرز، 
از دو طرح فناورانه ی شــرکت های عضو پارک توسط دکتر نوبخت معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه کشور و دکتر نجفی استاندار 

البرز رونمایی شد.
نرم افزار تحت ویندوز و اپلیکیشــن موبایل SediLizer محصول شرکت 
تجهیزات زمین پویش هوپاد عضو پارک علم وفناوری البرز است و نام آن از 
ترکیب دو کلمه Sediment به معنی رسوب و Analyze به معنی آنالیز 
گرفته شده است. این نرم افزار با هدف انجام محاسبات مربوط به سایزبندی 
نمونه رسوبی، محاسبات آماری، بررسی و مقایسه انواع نمونه های رسوبی با 

یکدیگر تهیه شده است.
در طراحی ایــن نرم افزار عــالوه بر گروه 
برنامه نویس، از متخصصان رسوب شناسی 
نیز استفاده شــده تا بتوان با درک بهتر و 
کامل تری مفاهیم تئــوری و موارد عملی 
مربوط به علم رسوب شناسی را در نرم افزار 

وارد کرده و مورد استفاده قرار داد.
دستگاه کنسول رایانه های کالسی محصول شرکت پارس ماهان فرا تراشه 
عضو پارک علم وفناوری البرز با هدف مدیریت رایانه های کالس هوشمند 

مدارس و دانشگاه ها اجرا شده است.
کنسول مرکزی رایانه دیواری، یک دستگاه ســخت افزاری همراه با 
نرم افزار می باشــد که می تواند با رایانه های کالســی در موارد انتقال 
صدای میکروفن، مالتی پلیر و هم چنین برقراری ارتباط داخلی صوتی 
از طریق گوشــی تلفن به صورت خصوصی ارتبــاط ایجاد نماید. این 
دستگاه بیشتر در کالس های آموزشــی و مدارس مورد استفاده قرار 
می گیرد، به شکلی که دستگاه کنســول مرکزی در  دفتر مدیریت و 
سیستم رایانا در کالس های آموزشی نصب می شــود و با استفاده از 
سیستم کنسول مرکزی می توان با کالس ها ارتباط صوتی برقرار نمود. 
هم چنین این دستگاه می تواند با ارتباط کابلی به تمام سیستم صوتی 

و آمپلی فایر کل آموزشگاه متصل شود.

دکتر عباس آخونــدی وزیر راه  و 
شهرسازی در حاشــیه بازدید از 
نمایشــگاه تخصصی و بین المللی 
“حمل ونقل، راهســازی، راهداری 
و صنایع وابســته” از ســامانه 
“مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه 
ناوگان )مبین(” محصول شــرکت 
“نوآور شبیه ساز بهینه” عضو پارک 

علم وفناوری البرز رونمایی کرد.

به گــزارش روابــط عمومی پــارک علم وفنــاوری البرز وابســته به 
جهاددانشــگاهی، با حضور دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در 
نمایشگاه تخصصی و بین المللی حمل ونقل، راهسازی، راهداری و صنایع 
وابسته، سامانه مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه ناوگان )مبین( محصول 
شرکت نوآور شبیه ساز بهینه عضو پارک علم وفناوری البرز با هدف برقراری 

ارتباط میان فعاالن حمل ونقل و شرکت های این حوزه رونمایی شد.
میثم نایبی مدیر عامل شرکت نوآور شبیه ساز بهینه گفت: سامانه مبین، 

نخستین پایانه مجازی حمل بار در ایران 
است که 40 هزار راننده، سه هزار شرکت 
حمل  ونقل و صاحبان کاال در آن همکاری 

می کنند.
مدیر ســامانه مدیریــت و برنامه ریزی 
یکپارچه نــاوگان )مبین( ضمــن ارایه 
خدمات این سامانه در حمل ونقل جاده ای 
داخلی، اظهار کرد: براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته، به زودی ارایه خدمات در 
حمل ونقل بین المللی و ترکیبی آغاز می شــود؛ این سامانه مدیریت و 
برنامه ریزی یکپارچه ناوگان بستری برای ارتقای بهره وری حمل ونقل 

جاده ای کشور است.
وی با بیان این که هم  اکنون 40 درصد ناوگان جاده ای به صورت یک ســر 
خالی تردد دارند، گفت: ســاالنه به دلیل اتالف دو ساعته رانندگان، 500 
میلیارد تومان از منابع کشور هدر می رود. یکی از اهداف سامانه مدیریت و 
برنامه ریزی یکپارچه ناوگان، رفع مشکالت مربوط به ظرفیت خالی ناوگان 

جاده ای کشور است.

رونمایی از دو طرح فناورانه ی شرکت های پارک علم وفناوری البرز 
توسط معاون رییس جمهور

وزیر راه  و شهرسازی از سامانه مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه ناوگان 
رونمایی کرد 
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محققــان مرکز رشــد فناوری 
فرآورده هــای گیاهــی دارویی 
جهاددانشگاهی اردبیل موفق به 
تولید رقیق کننده گیاهی انجماد 
اســپرم دام های مزرعه ای به نام 

»لکسپرم« شدند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاد 
دانشگاهی به نقل از ایسنا، حسین واثقی فناور مرکز رشد فناوری 
فرآورده های گیاهان دارویی جهاددانشــگاهی اردبیل در حاشیه 

هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان 
در مورد این محصول دانش بنیان گفت: داروی گیاهی »لکسپرم« برای 

اولین بار در کشور تولید شده و کاربرد آن در صنعت دامپروری است.
وی با بیان این که پژوهش هایی که به مدت سه ســال ونیم و با کمک 

تیم تحقیق وتوسعه یکی از شرکت های 
دانش بنیان انجام شد به تولید این دارو 
انجام گرفت، بیان کرد: اســپرم به عنوان 
یــک محصــول راهبــردی در صنعت 
دامپــروری مطــرح اســت و می توان 
بــا به کارگیری ایــن داروی گیاهی، در 
حفاظت از ذخایر ژنتیکی با پتانسیل باال 

استفاده کرد.
حســین واثقی گفت: در حال حاضر تولید 500 واحد در سال در 
دستور کار قرار گرفته است و شرکت تولیدکننده تصمیم دارد طی 
پنج سال آینده تولید را به میزان نیاز داخلی افزایش دهد و وارد حوزه 

صادرات شود.
گفتنی اســت، از این محصول دانش بنیان در هجدهمین نمایشگاه 

دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان اردبیل رونمایی شد.

در یازدهمین فستیوال »بازار دارایی 
فکری و نوآوری صنایع شــیمیایی 
و پلیمیري« کــه 2۷ آذر در هتل 
پارسیان کرمانشــاه برگزار شد، از 
4۵ طرح شرکت کننده، هشت طرح 
به عنوان منتخب معرفی شد که از 
این طرح ها، شش طرح از واحدهای 
تحت حمایت پارک علم وفناوری بود. 

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری جهاددانشگاهي کرمانشاه، 
در این مراسم، مهندس اکبر قنبرپور رییس فن بازار ملی با بیان این که 
برای نخستین بار است که این فستیوال خارج از پایتخت برگزار می شود، 
گفت: هدف از برگزاری فســتیوال ملی »بازار دارایــی فکری و نوآوری 
صنایع شــیمیایی و پلیمیري«، معرفی نوآوری ها و عرضه به صنایع و 

سرمایه گذاران است.
وی در ادامه با اشــاره به این که امروزه بســیاری از مخترعان با چالش 
تجاری سازی مواجه هستند، گفت: برای کمک به مخترعان با همکاری 
بورس، بازاری برای عرضه ی اختراعات و دارایی فکری فراهم و راه  اندازی 

شد و تاکنون بیش از 250 اختراع در این بازار ارایه شده است.
رییس مرکز فن بازار ملی در ادامه تصریح کرد: تمام این تالش ها در جهت 

درک بیشتر صنعت و بازار از نوآوری و اختراع در جامعه است. 
وی به تشریح انواع معامله ها در بازار دارایی های فکری پرداخت و افزود: 
واگذاری کل اختراع، واگذاری بخش بهره برداری و انتقال اختراع برای 
مدت خاصی و مشارکت و تشکیل شرکت جدیدی با سرمایه گذاران، انواع 

معامله هایی است که مخترعان می توانند در بازار دارایی داشته باشند.
قنبرپور در پایان گفت: امیدواریم این فستیوال بتواند با اهداف ترسیم شده 

به مخترعان در تجاری سازی ایده ها کمک کند.

در این مراسم مهندس فرامرز مرزی دبیر 
خانه صنعت، معدن  و تجارت استان با بیان 
این که در سطح اســتان هم اکنون، 2۹2 
واحد شــیمیایی پلیمیر و سلولزی فعال 
است، گفت: استان ظرفیت بسیار خوبی 

در فعالیت این بخش از صنایع دارد .
وی ادامــه داد: صاحبان صنایــع و خانه 
صنعت و معدن از طرح هــای مخترعان 
استقبال می  کنند و ما این آمادگی را داریم 

که محور معرفی این دو بخش با هم باشیم.
مهندس مرزی در ادامه ظرفیت های صنایع شیمیایی و پتروشیمی را در 
استان بسیار باال دانست و گفت: امیدواریم با امتیازاتی که ستاد تسهیل 
سرمایه گذاری در اســتان و خانه صنعت و معدن تعریف کرده است، در 

جهت رفع موانع تولید تالش  کنیم.
هم چنین طرح های پارک علم وفناوری کرمانشــاه که در این فستیوال 
تجلیل شدند، شامل: طرح فرایند فرموالسیون و ساخت موم قالب گیری 
به روش اکستروژن از شرکت هایا شیمی با مدیریت دکتر روشنی، طرح 
آجرنمای دور باغچه ای پلیمیری توپرداری نانو کامپوزیت فتوکاتالیست 
و لومینسانس از شــرکت ســاروج پلیمر ایرانیان با مدیریت مهندس 
یوسفشاهی، طرح استخراج روغن از گیاه کاملینا از شرکت بیستون شفا با 
مدیریت دکتر رستمی، طرح تولید و استحصال اسید فلوریدریک بر پایه 
دولومیت از شرکت اســلوب صنعت پارس با مدیریت مهندس شادرام، 
طرح راه اندازی خط تولید کود شیمیایی سولفات پتاسیم با خلوص بسیار 
باال از شرکت توسکا تجارت اریان با مدیریت مهندس شمشادی می شود.

گفتنی است، در این مراسم شــرکت اسلوب صنعت پارس از واحدهای 
پارک علم وفناوری کرمانشاه و ســرمایه گذار بخش خصوصی، اقدام به 

انعقاد قرارداد سرمایه گذاری کردند.

تولید رقیق کننده ی گیاهی انجماد اسپرم دام های مزرعه ای 

درخشش واحدهای فناور پارک علم وفناوری کرمانشاه 

برای اولین بار در کشور انجام شد؛

در یازدهمین فستیوال ملی »نوآوری صنایع شیمیایی و پلیمیری « رقم خورد؛
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دکتر بیجندي با بیان این که ساختار 
مشــاغل در حال تغییر است، گفت: 
کارآفرینان با رصــد آینده از جامعه 

پیشتر و جلوتر هستند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
استان مرکزی، دکتر محمدصادق بیجندي 

در سلسله نشست هاي کارآفریني و همایش »مسیر آینده من« که به 
همت جهاددانشــگاهی استان مرکزی در دانشــگاه اراک برگزار شد، 

عنوان کرد: ســازمان تجاري سازي فناوري و اشــتغال دانش آموختگان 
جهاددانشــگاهی از ســال 1377 در زماني کــه تصوري از ســونامي 

فارغ التحصیالن جویاي کار در کشور وجود نداشت، تاسیس شد.
وي با اشــاره به اینکه مطالعه و تحقیقات گســترده در حوزه اشتغال و 
کارآفریني محور کار سازمان در ابتداي تاسیس بوده است، افزود: در سال 
13۹1 ماموریت تجاري سازي فناوري نیز در دستور کار سازمان قرار گرفت 

که در زمینه توسعه پژوهش نقش تعیین کننده اي دارد.
دکتر بیجندي با تاکید بر این که ارزش پژوهش به تجاري ســازي و تولید 
محصول است، تصریح کرد: ســازمان در حال حاضر داراي سه پارک در 
استان تهران، البرز و کرمانشــاه و 24 مرکز رشد می باشد که شش مرکز 
تحت نظارت وزارت بهداشــت و باقي تحت نظارت وزارت علوم هستند ؛ 
این مرکز هم چنین 10 کانون شــکوفایي و فناوري و صندوق پژوهش و 

فناوري نیز دارد.
رییس ســازمان تجاري ســازي فنــاوري و اشــتغال دانش آموختگان 
جهاددانشگاهي عنوان کرد: در آلمان ۹2 درصد مردم سهامدار شرکت های 
مختلف هســتند، اما این میزان در ایران به حداقل امکان مي رسد و این 
شرایط حاکي از آن است که دانشــگاه به وظیفه خود عمل نکرده است و 

موفق به هدایت نقدینگي جامعه به سمت 
بازار سرمایه و بورس نشده است. 

وي به مشــاغل آینده دنیا اشــاره کرد و 
گفت: در آینده شــاهد مشاغلي هم چون 
جراحي از راه دور، احیاکنندگان طبیعت، 
طراحان زباله، متخصصان تسهیل پروژه، 
راهنمایان سیستم بهداشــتي و درماني، 
درمانگر سال هاي پایاني عمر، طراحان بازي سازي، مشاوران ربات ها و 
متخصصان چندرسانه اي خواهیم بود و به واسطه انقالب صنعتي چهارم 

در آینده بسیاري از مشاغل را نخواهیم داشت .
دکتر بیجندي اظهار کرد: در آینده به  واســطه توســعه ادوات و ابزارها، 
کشاورزي به سبک فعلي را نخواهیم داشت؛ توسعه ربات ها شمار کارگران 
کارخانجــات را کاهش مي دهــد؛ نرم افــزارhtims drow« » جایگزین 
گزارشگران خبري مي شود؛ نرم افزار »املیا« که امروز به 20 زبان دنیا فعال 
است، جایگزین فروش تلفني خواهد شــد و پیش بیني مي شود در سال 

2025، حدود 250 میلیون اپراتور بیکار  شوند .
رییس سازمان تجاري ســازي فناوري و اشــتغال دانش آموختگان 
جهاددانشــگاهي اضافه کرد: کارآفرینان در همه ی اتفاقات از دیگران 
جلوتر هستند، چراکه آینده را رصد مي کنند و به برنامه، هدف و مسیر 
خود واقف هســتند؛ آن ها نسبت به تیم ســازي آگاهند و از شکست 

هراسي ندارند.
در این همایش، ســعید عباسي موسس شــرکت راوین و فعال در حوزه 
صنایع دســتي و غفاري فعال در حوزه تراش سنگ هاي قیمتي به عنوان 
کارآفرینان موفق، تجربیات خود را تشریح کردند؛ هم چنین محمدرضا 
دانش کارشناس مرکز توانمندسازي و تسهیل گري کسب وکارهاي »نوپا 

فاوا« استان مرکزي در خصوص استارتاپ سخنراني کرد.

کارآفرینان در آینده زندگی می کنند/ ساختار مشاغل در حال تغییر است 

برتری سه شرکت عضو پارک علم وفناوری البرز
در آییــن اختتامیــه چهارمین 
نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری 
استان البرز، ســه شرکت عضو 
پارک علم وفناوری استان وابسته 
به جهاددانشگاهی موفق به کسب 
رتبه هــای برتر این نمایشــگاه 

شدند.

به گزارش روابط عمومــی پارک علم وفناوری البرز وابســته به 
جهاددانشــگاهی، در آیین اختتامیه چهارمین نمایشــگاه هفته 

پژوهش وفناوری اســتان، سه شرکت 
عضو پارک موفق به کســب رتبه های 

برتر این نمایشگاه شدند.
شــرکت »طرح  و توسعه ســما نیرو 
البرز« بــه مدیرعاملی »ســیدان«، 
موفق به کســب رتبه ی فناور برتر و 
شرکت های »پارس ماهان فرا تراشه 
)دانش بنیــان(« بــه مدیــر عاملی 
»نوروزی« و »تجهیزات زمین پویش هوپــاد« به مدیر عاملی 

»عبادی« موفق به کسب عناوین غرفه های برتر نمایشگاه شدند.

رییس سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان:
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دومین رویــداد اســتارت آپی مد 
و فنــاوری بــا همکاری ســازمان 
تجاری ســازی فناوری و اشــتغال 
دانش آموختگان جهاددانشگاهی، 
مرکز نوآوری و شــکوفایی دانشگاه 
الزهرا)س( و جهاددانشگاهی واحد 
الزهرا)س( در این دانشگاه برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال 
دانش آموختگان جهاد دانشگاهی، دومین 

رویداد اســتارت آپی مد و فناوری از مجموعه رویدادهای کارآفرینی 
جهاددانشگاهی، 22 تا 24 آذر با همکاری سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشــگاهی، مرکز نوآوری و شکوفایی 
دانشگاه الزهرا)س( و جهاددانشــگاهی واحد الزهرا)س( در این دانشگاه 

برگزار گردید.
در این رویداد 54 ساعته آموزشــی و ترویجی، 85 نفر از عالقه مندان به 
کارآفرینی، دانشــجویان و دانش آموختگان مشــتاق و ایده پرداز حضور 

داشتند که در مجموع 41 ایده مطرح و از 
این میان، هفت ایده ی منتخب و هفت تیم 
شش تا هشت نفره تشکیل شد. تیم ها در 
طی دو روز و با کمک هفت منتور متخصص 
بر روی ایده خود کار و بوم کســب وکار را 

تکمیل کردند.
 هفت تیــم منتخــب در روز آخــر، مدل 
کسب وکار نهایی شده ی ایده ی خود را در 
برابر هیات داوران ارایه دادند. هیات داوران 
رویداد متشکل از مهندس حسین بختیاری 
مدیر اداره راهبری پارک ها و مراکز رشــد، 
مهدی محمودی رییس انجمن موسسات مد و لباس کشور، مهندس 
علی عمیدی از شتاب دهنده دیموند و مدیر پروژه سامانه تامین مالی جمعی 
کراد و دکتر شــهرتاش رزمجو داور بینالمللی جشنواره فجر و مدیر گروه 
طراحی پارچه و لباس دانشگاه جامع علمی کاربردی و دکتر مریم مونسی 

مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه الزهرا)س( بودند.
در پایان با رای هیات داوران، ســه تیم »ســنجاق«، »استایل من کو« و 
»کاسپلی« به ترتیب اول تا سوم شناخته شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.

اولین نشست کمیته ی تجاری سازی 
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی به همت 
معاونت تجاری سازی پارک ها و مراکز 
رشد سازمان تجاری سازی فناوری و 

اشتغال دانش آموختگان برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی، اولین 
نشست کمیته ی تجاری ســازی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، 25 

آذر با حضور دکتر بیجندی رییس این ســازمان، دکتر پورعابدی معاون 
پژوهش  وفناوری جهاددانشگاهي و واحدهای فعال این حوزه برگزار شد.

در این نشست، ابتدا دکتر بیجندی با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های 
جهاددانشگاهی در حوزه ی گیاهان دارویی و هم چنین بازار مستعد و رو به 
رشد این حوزه، بر لزوم ورود قوی تر و منسجم تر در این زمینه پرداخت و 

شرایط را در این خصوص مناسب توصیف کرد.
دکتر پورعابدی نیز ضمن تاکید بر تمرکز جهاددانشگاهی بر این حوزه، 
توانایی این نهاد در کشت و هم چنین فرآوری گیاهان دارویی را نقطه تمایز 

سازمان معرفی نمود.
معاون پژوهش وفناوري با اشــاره به گردش مالی این حــوزه در جهان، 
خواســتار نگاه بین المللی و ایجاد ساختارهای مناســب برای صادرات 
فرآورده های تولیدی در واحدها شد که به ارزآوری، ایجاد اشتغال و تحقق 

اقتصاد مقاومتی منجر می شود.
دکتر پورعابدي در همین راستا وظیفه و رسالت ستفا و معاونت پژوهشی را 
حمایت از این شبکه، اجزای آن و ایجاد سازوکاری مناسب در جهت بهبود 

و تسهیل هر چه بیشتر این فرآیند دانست.

پیشــنهاد ایجاد فن بازار تخصصی گیاهان 
دارویــی و تقویت نقاط تمایز مراکز رشــد 
جهاددانشــگاهی با ســایر مراکز رشــد از 
بخش های حایز اهمیــت صحبت های وی 
بود که مورد استقبال واحد ها و سازمان ستفا 

قرار گرفت.
در ادامه ي نشست، روسای مراکز رشد فعال 
در زمینه ی گیاهان دارویی از جمله مراکز رشــد یزد، اردبیل، ارومیه، 
کرج، لرستان و ایالم بودند که به توضیح مسایل و ارایه پیشنهادهایی در 
این زمینه پرداختند که از جمله مهم ترین آن ها، میتوان به تامین زمین 
کشاورزی از طریق سازمان جهادکشاورزی برای واحدها، معرفی طرح های 
برتر به صندوق های ســرمایه گذاری، توجیه نبودن کارشناسان استانی 
برای اخذ مجوزهای الزم، لزوم پیدا کردن بازارهای صادراتی و داخلی و... 

اشاره کرد.
مهندس بختیاری مدیر راهبری پارکها و مراکز رشد جهاددانشگاهی نیز از 
دیگر سخنرانان این نشست بود که با اشاره به اینکه مراکز رشد تخصصی 
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی به بلوغ الزم در خصوص جذب و هدایت 
واحدهای فناور فعال در این حوزه رسیده اند، می توانند به صورت جدی تر 

بحث تجاری سازی را نیز دنبال کنند.
وی مهم ترین برنامه های حوزه ی کاری خود در زمینه ی گیاهان دارویی 
را راه اندازی فن بــازار تخصصی گیاهان دارویی و کانون های شــکوفایی 
فناوری گیاهان دارویی، فعالیت بر روی برندسازی، صنایع بسته بندی و 
استانداردسازی، فعالیت های ترویجی و آموزشی در حوزه گیاهان دارویی، 
ســرمایه گذاری ویژه در طرح های منتخب و توجه ویژه بــه نوآوری باز 

به عنوان رویکرد توسعه پژوهش های کاربردی عنوان کرد.

تشکیل اولین نشست کمیته ی تجاری سازی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

برگزاری دومین رویداد استارت آپی مد و فناوری جهاددانشگاهی 
با برتری سه  تیم
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واحدهای برتر فناور و کارآفرین مرکز 
رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات 
جهاددانشگاهی )رویش( با حضور 
معاون جهاددانشــگاهی و رییس 
سازمان تجاری ســازی فناوری و 
اشتغال دانش آموختگان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری 
اطالعات و ارتباطات جهاددانشــگاهی )رویش(، در این مراسم که در 

محل پژوهشــکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی برگزار 
شــد، دکتر محمدصادق بیجندی معــاون جهاددانشــگاهی و رییس 
سازمان تجاری سازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان این نهاد طی 
سخنانی با تاکید بر اهمیت توجه به فناوری و تجاری سازی فناوری گفت: 
توجه به فناوری و کارآفرینی نیاز اصلی کشــور به ویژه در زمینه اشتغال 

دانش آموختگان است.
 رییس سازمان تجاری ســازی  فناوری و اشــتغال دانش آموختگان از 
جهاددانشگاهی به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در زمینه توجه به فناوری 
و تجاری سازی یاد کرد و اظهار داشت: واحدهای مختلف علمی و تخصصی 
جهاددانشگاهی از نخســتین واحدهایی بودند که الفبای توجه به ایجاد 

واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان و دانشگاهی را بنیان نهادند.
دکتر بیجندی، مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی 
)رویش( را از افتخارات این نهاد و کشــور عنوان کرد و افزود: این مرکز از 
اولین مراکز رشد کشور و یکی از مراکز رشد پیشــرو در زمینه توجه به 
فناوری به ویژه فناوری اطالعات و تاســیس و تقویت واحدهای فناور و 
کارآفرین در زمینه آی تی و آی سی تی اســت و نقش موثری در اشتغال 

فارغ التحصیالن این حوزه ایفا نموده است.
در ادامه، مهندس حبیب ا... اصغری رییس 
مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات 
جهاددانشــگاهی )رویــش( بر توســعه 
شرکت های فناور و دانش بنیان کارآفرین 
تاکید و اعــالم کرد: جهاددانشــگاهی از 
واحدهــای فنــاور و کارآفریــن حمایت 

می کند.
وی مشکل اصلی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در کشور را 
مساله ی بازار عنوان کرد و اظهار داشت: محور اصلی توجه و فعالیت مرکز 
رشد رویش جهاددانشگاهی، موضوع بازار و توجه به مساله بازاریابی در 

شرکت های فناور و دانش بنیان است.
مهندس اصغری از فعالیت 10 شرکت دانش بنیان در این مرکز رشد خبر 
داد و اعالم کرد: خوشبختانه ایده ها و طرح های خوبی در این مرکز به ثمر 
نشسته و تالش می کنیم از طریق ارایه تسهیالت و دیگر حمایت های مورد 

نیاز این  واحدها برای موفقیت آن ها تالش کنیم.
در این مراسم، 12 شــرکت فناور و دانش بنیان، تجربیات و مدل بومی 
کســب وکار خود را در حضور داوران و منتور های برجسته  عرصه ی علم 
و فناوری ارایه کردند و طی این برنامه یک  روزه، سه شرکت برتر فناور و 
کارآفرین مرکز رشد رویش معرفی و جوایز و گرنت های خود را دریافت 

کردند.
شرکت های دانش بنیان و فناور نویسا داده پاسارگاد )خبریو( به مدیریت 
سعید ابراهیمیان، شرکت ایران هاروست به مدیریت سام صفوی و شرکت 
مهندس پیشگان آزمون افزار پایدار به مدیریت محمد ولی زاده به عنوان 

واحدهای فناور و کارآفرین معرفی شدند.

تقدیر از واحدهای برتر فناور و کارآفرین مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات

دکتر علیرضا ســالکی، مهندس 
روح ا... مرادی و مهندس ســحر 
اکــرادی از فنــاوران پــارک 
علم وفناوری جهاددانشــگاهی 
کرمانشاه در جشنواره جهادگران 
برتر علم وفناوری استان به عنوان 

برگزیده معرفی شدند.

به گــزارش روابــط عمومــی پارک 
علم وفناوری کرمانشاه، حسین قدیانی 

در جشنواره جهادگران برتر علم وفناوری که 2۹ آذر به همت معاونت 
علمی و فناوری سپاه نبی اکرم)ص( در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار 
شد، با اشاره به عداوت دشمنان از ابتدای پیروزی انقالب با نظام جمهوری 
اسالمی ایران، اظهار کرد: امروز دشــمن به این باور رسیده که توانایی 
مقابله با نظام ما در یک جنگ سخت را ندارد، لذا مدل های رویارویی با 

نظام ما را تغییر داده است.

وی افزود: امروزه عرصــه رویارویی ما با 
نظام ســلطه جنگ های دانشی است و 
باید خود را برای این موضوع آماده کنیم.

رییس ســازمان بســیج علمی گفت: 
نیازمند اســتارت آپ هایی در حوزه ی 
تولید و نه در حوزه ی خدمات هستیم. 
استارت آپ ها باید برای توسعه تولید و 

بازار باشد.
قدیانی در ادامــه با بیــان اینکه باید 
ظرفیت هــا و توانمندیهــای خــود را 
بشناســیم، گفت: امروز بزرگ ترین چالشــی که در نظام احساس 
می کنیم، این اســت که نظــام، اشــرافیت الزم را بــه توانمندی ها و 
نیازمندی های خود ندارد و به همین خاطر نتوانسته ایم، از ظرفیت های 

کشور برای رفع مشکالت مان در آن حوزه ی نیازمندی استفاده کنیم.
گفتني اســت، در این جشــنواره از برترین های جهاد علمی و فناوری 

تجلیل شد.

موفقیت فناوران پارک علم وفناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه
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واحدهای فناور مســتقر در مرکز 
رشد جهاددانشگاهی لرستان در 
استارت آپ ایدوکا موفق به کسب 

مقام های برتر شدند.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشگاهی لرستان، سینا حیدری 
مدیر شــرکت »افالک دیتا« که تحت 

حمایت مرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی استان است، 
گفت: استارت آپ »ویکند« به رویدادی اطالق می شود که به صورت 
آموزشیـ  تجربی برگزار میگردد و شرکت ها و افراد متخصص دارای 
ایده دور هم جمع می شوند و به مدت 54 ساعت، ایده های مطرح شده 

را به مرحله ی اجرا می رسانند.
وی با اشاره به برگزاری اســتارت آپ ایدوکا در زمینه گردشگری در 

خرم آباد، اظهار کرد: در این رویداد طرح 
اپلیکیشن بلوط از شرکت تحت حمایت 
این مرکز موفق به کســب مقام ســوم 
مشترک با تیم نوشدارو شــد. این ایده 
در بین 10 ایــده ی برتر از بین 61 مورد 

مطرح شده انتخاب شد.
مدیر شــرکت افــالک دیتا با اشــاره 
به دیگــر طرح های مطرح شــده در 
استارت آپ ایدوکا خاطرنشــان کرد: هم چنین دو ایده دیگر از 
مرکز رشد تحت حمایت جهاددانشــگاهی، موفق به کسب مقام 

اول و سوم شدند.
حیدری گفت: هدف اصلی در مسابقه های استارتاپ ویکند، »آموزش 
و شبکه سازی« می باشد و هم چنین تیم ها بتوانند کار تیمی را به نحو 

احسن تجربه کنند.

مدیر دفتر تجاری ســازی فناوری 
و اشــتغال دانش آموختگان جهاد 
دانشگاهی اســتان گفت: شناسایی 
رشته های مزیت دار خراسان جنوبی 
یکی از حلقه های مفقوده حمایت از 

مشاغل خانگی است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
خراســان جنوبی، مجتبی ابراهیمی مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و 

اشتغال دانش آموختگان واحد استان، 27 آذر در نشست طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی که با حضور مدیر و کادر اجرایی طرح ملی مشاغل خانگی 
جهاددانشگاهی و برخی از مدیران کاریابی های بیرجند برگزار شد، گفت: 
الگوی توسعه مشاغل خانگی جهاددانشگاهی به صورت پایلوت در هشت 

استان اجرایی می شود. 
وی با اشاره به این که شناسایی رشته های مزیت دار خراسان جنوبی یکی 
از حلقه های مفقوده حمایت از مشاغل خانگی است، اظهار کرد: در الگوی 
توسعه مشاغل خانگی در گام اول، به دنبال شناسایی رشته های مزیت دار 

استان با همکاری کارآفرینان و صاحب نظران هستیم.
مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی گفت: در شناسایی رشته های مزیت دار، مولفه هایی چون 
امکان وجود بازار فرامحلی و توانمندســازی اتصال به بازار بســیار حایز 

اهمیت است.
همچنین در این نشســت، چمنی مدیر کاریابــی کارآفرین اظهارکرد: 
مدارک دانشــگاهی باید نشــانی از توانایی و علم صاحب مدرک داشته 

باشــد؛ در حالی که در شــرایط فعلی، گاه 
این گونه نیست و نمی توان بر حسب مدرک 
دانشگاهی اطمینان به توانایی فرد داشت. 

وی اظهار کرد: اگر برخی از کشورها چون 
چین توانستند به رشــد اقتصادی دست 
بیابند، به خاطر توجه و حمایت از مشاغل 

خانگی بوده است. 
چمنی بیان کرد: در حال حاضر، مشــکل 
مشــاغل خانگی و فعاالن در این عرصه، بحث اتصال به بازار و فروش 
محصوالت تولیدی است که عدم موفقیت در این عرصه، موجب شده برخی 

نتوانند به اشتغال پایدار برسند.
همچنین، محمدرضا بازدیدی مدیر داخلی یکی از کاریابی های خراسان 
جنوبی گفت: در بسیاری از رشــته ها چون پرورش قارچ، اگر بسته بندی 
مناسب وجود داشته باشد، بی شک بازار خود را هم خواهد داشت و می تواند 

به شغل پایدار منجر شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به ســلیقه بازار اظهار کرد: در جهت ایجاد 
بازاریابی برای محصوالت صنایع دســتی و مشــاغل خانگی، می توان به 

ظرفیت کشورهای حاشیه دریای خزر توجه کرد.
فاطمه حســینی مســوول دبیرخانــه کارگــروه تخصصی اشــتغال 
خراسان جنوبی نیز در این نشســت گفت: یکی از مشکالت بحث توسعه 
مشاغل خانگی این است که برخی از محصوالت دسته بندی و بسته بندی 

مناسب ندارد.
وی در پایان اظهار کرد: در حوزه مشاغل خانگی باید به سمت رشته هایی 
برویم که با وضعیت جغرافیایی استان و خشک سالی منطقه مناسب باشد.

شناسایی رشته های مزیت دار خراسان جنوبی؛ حلقه ی مفقوده 
حمایت از مشاغل خانگی

درخشش واحدهای فناور جهاددانشگاهی لرستان در »ایدوکا«
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 برگزاری پیش رویداد هفتمین رویداد شتاب 
»کارآفرینی و کسب و کار« 
در سیستان وبلوچستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیستان وبلوچســتان، 
سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان، 
پنجم آذر در حاشــیه برگزاری پیش رویداد هفتمین رویداد شتاب 
»کارآفرینی و کسب وکار« استان اظهار داشت: این پیش رویداد، بیشتر 

جنبه ی آموزشي، آگاه سازي و انتقال تجربه را دارد.
علی اسماعیلی یکي از اهداف برگزاري این استارت آپ را هم اندیشي 
حول چندمحور عنوان کرد و گفت: مشورت گرفتن و مشورت دادن، 
اســتفاده از تجارب افراد موفــق در این حوزه و ایجــاد یک کانون 

ایده پردازي و موضوعات هم اندیشي از اهداف این رویداد است.
وی کارآفرینی و کسب وکار را یکي از نسخه هاي اصلي توسعه یافتگي 
استان برشمرد و ادامه داد: برگزاري استارت آپ کارآفرینی و کسب وکار 
در اســتان، اقدامي کاربردي، مفیدفایده و کوچک در جهت تقویت 

توسعه یافتگي استان به شمار می رود.
اسماعیلی یادآور شد: این پیش رویداد جهت آشنایی  دانشجویان مرکز 
آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان با روند برگزاری 
رویدادهای شتاب و استارت آپ ها در مراکز رشد و پارک علم وفناوری 
استان با حضور مدرس، دکتر کیکاوسی در محل این مرکز آموزشی به 

مناسبت هفته پژوهش برگزار شده است.

همت جهاددانشگاهی قزوین در حوزه ی 
اسباب بازی 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحــد قزوین، دومین 
پیش رویداد استارت آپی اکسیر، با موضوع اسباب بازی، نهم آذر، در 

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی برگزار شد.
فرشاد پیله چی سرپرست جهاددانشــگاهی واحد قزوین در کارگاه 
ایده پردازی این رویداد ضمن اشــاره به لزوم سرمایه گذاری بر روی 
ایده های نو در زمینه  ی اسباب بازی اظهار کرد: جهاددانشگاهی تمام 
تالش خود را به کار می گیرد تا با یک تیم متفکر و ایده پرداز به ایده های 
نو در زمینه ی اسباب بازی دســت یابد و برای سرمایه گذاری روی 
آن با پشتیبان های مالی وارد مذاکره شود و گامی جدید در صنعت 

اسباب بازی بردارد.
وی در ادامه با تاکید به تجاری سازی ایده ها گفت: جهاددانشگاهی 
با ورود به حوزه ی اسباب بازی نشــان داد، می توان با ایده های جدید 
همواره موفق بود؛ به عنوان مثال: »اسباب بازی های چیدا« که توسط 
جهاددانشگاهی قزوین تولید شده، در نمایشگاه اسباب بازی مرداد ماه  

امسال قزوین حضور داشت و خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت.
پیله چی ســپس به فرآیند ایده پردازی پرداخت و بیان کرد: یکی از 
متفاوت ترین و سخت ترین بخش های هر کاری، ایده پردازی است و 
اگر برای ایده، هدفی را تعیین کرده و برای رسیدن به آن تالش کنیم، 

به نتیجه نزدیک تر خواهیم بود.

اخبار کوتاه 

در بین دفاتر کارآفرینی دانشگاه های جامع استان مرکزی؛

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی نیم ور 
سوم شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، علی عباس 
رییس محمدی سرپرست مرکز علمي کاربردي جهاددانشگاهي نیم ور 
با اعالم این خبر افزود: هم زمان با هفته جهاني کارآفریني و در راستاي 
ترویج فرهنگ کارآفریني در بین جامعه دانشگاهي، دفتر کارآفریني 
مرکز علمي کاربردي جهاددانشگاهي نیم ور موفق به کسب رتبه ی 

سوم در بین مراکز علمي کاربردي استان مرکزي شد.
رییس محمدي در ادامه افزود: این مرکز با ارایه مستندات، مدارک 
و نیز شاخص هاي مصوب ارسالي، از سوي معاونت پژوهش وفناوري 
دانشگاه جامع علمي کاربردي، توانست با عملکرد مناسب، رتبه قابل 

قبولي را در بین مراکز استان کسب کند.
وي در پایان بر استفاده از تمامي پتانسیل ها و ظرفیت هاي این مرکز در 
راستاي تحقق شعار سال )اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال( تاکید کرد.

امضای قراردادهای تجاری 13 میلیاردی 
در هفته پژوهش وفناوری 

به گزارش روابط عمومــی پارک علم و فناوری البــرز، در آیین 
اختتامیه چهارمین نمایشــگاه هفته پژوهش وفناوری استان 
حدود 13 میلیارد تومان قرارداد تجاری بین بخش های مختلف 
خصوصی و دولتی به همت این پارک و اتاق معامالت و فن بازار 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان البرز 

به امضا رسید. 
در این قراردادها، انواع قراردادهــای فروش دانش فنی، فروش 
محصول، فروش پروتکل تجاری، همکاری در تجاری ســازی و 

صادرات و مشارکت در اجرای پروژه های مشترک وجود دارد .
همچنین دو تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه پیام نور 
کرج و شرکت صنایع شیمی ســاختمان آبادگران عضو پارک 
علم وفناوری البرز و نیز انجمن علمی انرژی خورشیدی ایرانیان 

امضا شد.
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با همکاری جهاددانشگاهی واحد اصفهان؛ 

برپایی همایش »کارآفرینی سالمت«

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اصفهان، همایش 
»کارآفرینی سالمت« به همت روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد 
اصفهان و انجمن اسالمی دانشجویان علوم پزشکی در هفته جهانی 

کارآفرینی در اصفهان برگزار شد.
در این همایش که یکم آذر برگزار شــد، شقایق حق جوی جوانمرد 
رییس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان، صبري نقاشیان عضو هیات 
مدیره کانون هموفیلي ایران و کوروش خسروي عضو شوراي اسالمي 

شهر اصفهان سخنراني کردند. 

انتخاب جهاددانشگاهی علوم پزشکی 
شهید بهشتی به عنوان پایلوت اجرای 

طرح کشوری مرکز هدایت شغلی

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی علوم پزشــکی 
شهیدبهشتی، شورای عالی انقالب فرهنگی، هفت ماموریت 
را به جهاددانشگاهی محول کرده که دو ماموریت در ارتباط 
با حوزه اشتغال است. در این راســتا، گام های متعددی برای 
ساماندهی نظام هدایت شغلی و توانمندسازی دانش  آموختگان 
پیش بینی شــده که یکی از گام های اصلی، اجرای یک طرح 

پژوهشی در راستای هدایت نظام شغلی بود.
به دنبال آن، سازمان برنامه وبودجه در برنامه ي ششم توسعه 
کشــور، موظف به تامین بودجه ســنواتی بــرای ماموریت 
جهاددانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهره برداری 
از توانمندی های این نهاد برای توســعه ي فرهنگی، علمی، 
آموزشی و تحصیل اشــتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی با 

همراهی سایر مراجع ذی ربط شده است.
مرکز هدایت شــغلی در قالب طراحی اولیه به مدت یک سال 
در دانشگاه علم وفرهنگ خدمات ارایه خواهد کرد و طی این 
مدت، تیمی پژوهشــی بازخورد طرح را ارزیابی می کنند که 
براساس برنامه ریزي هاي انجام شده این طرح به صورت پایلوت 
اصلی در جهاددانشگاهي علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه 
فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه الزهرا )س( و دانشگاه 
علم وهنر یزد کلید خورد تا پــس از ارزیابی نهایی، نظامی که 
بتواند پاسخ گوی نیازهای آموزش عالی کشور باشد، تدوین و 
با سازوکارهای شورای عالی انقالب فرهنگی برای تصویب به 

مجلس ارسال شود.

طرح توسعه ی مشاغل خانگی در 
خراسان جنوبی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، محمدعلی 
محمدی مدیر جهاد کشاورزی بیرجند،21 آذر در نشست طرح ملی 
توسعه ی مشاغل خانگی که با حضور مدیر و کادر اجرایی این طرح 
برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به کم آبی در خراسان جنوبی، توجه به 

مشاغل خانگی مانع مهاجرت روستاییان می  شود .
وی گفت: در راســتای ایجاد اشتغال در خراســان جنوبی، یکی از 
ظرفیت های مرتبط با جهادکشاورزی، بحث محصوالت استراتژیک 
استان اســت که باید بر روی فرآوری آن کار کرد، چراکه فرآوری 

محصول به ارزش آن می افزاید .
هم چنین در این نشست مجتبی ابراهیمی مدیر تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی ضمن تشریح طرح، هدف 
نشست را دریافت نظرات کارشناسانه ی مدیر سازمان جهادکشاورزی 
بیرجند در حوزه ی مشاغل خانگی مرتبط با سازمان جهادکشاورزی 

عنوان کرد .
وی یادآور شد: در پروسه ی طرح توسعه ی مشاغل خانگی، همه ی 
اسناد باال دســتی را مطالعه و خالصه ســازی و در ادامه از نظرات 
کارشناسان و کارآفرینان برای شناسایی مشاغل مزیت دار استفاده 

کرده ایم.

برگزاری نشست مشترک سازمان 
صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه و پارک 

علم وفناوری استان
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه، 
در راستای اجرای طرح توسعه ی مشاغل خانگی، نشست مشترکی 
20 آذر، بین مسووالن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و پارک 
علم وفناوری کرمانشاه در معاونت امور بازرگانی و توسعه ی سیاست 

خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.
در این نشست معاون فناوری پارک علم وفناوری جهاددانشگاهي 
کرمانشاه برضرورت تالش همه ی دستگاه ها و استفاده از ظرفیت های 

اصناف در اجرای طرح هدایت مشاغل خانگی تاکید کرد.
در ادامه ی این نشست، دکتر علی اسماعیلی معاون امور بازرگانی 
و توسعه تجارت خارجی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمانشــاه با بیان این که هم اکنون 56 هزار واحد صنفی در استان 
فعال است، گفت: آمادگی خود را برای مشارکت در اجرای این طرح  

اعالم می کنم.
اســماعیلی در پایــان با بیــان این که از پــارک علم وفنــاوری و 
جهاددانشــگاهی با ساختاری علمیـ  پژوهشــی، انتظار داریم به 
پژوهش های کاربردی برای ایجاد اشــتغال پایدار بپردازد، گفت: 
آمادگی داریم بخشی از اعتباراتی که در این بخش در اختیار ماست 

به این طرح اختصاص دهیم.
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