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برادرانــم! درســت اســت کــه در مــورد علــم و ایمان 
خیلــی ســفارش کــرده ام ولــی موضــوع اصلــی این 
ــد از  ــائل بای ــام مس ــه تم ــبت ب ــه نس ــه گرچ ــت ک اس
طریــق علــم و فلســفه وارد شــد ولی نســبت به مســائل 
عبــادی از راه محبت و عشــق بایــد وارد شــد و جوهر 
حرکــت عبــادی ایمــان و محبــت عشــق بــه عبــادت 
اســت و ارتبــاط بــا مبــدأ فیــض اســت کــه انســان را 
ــرت و  ــت آخ ــزت و کرام ــد و او را ع ــان می کن انس
ــوم  ــه عل ــد ب ــا خواهــد داد و از ایــن راه می توانی دنی

آشــنائی یابیــد.



گزیده ای از بیانات
 رهبر معظم انقالب اسالمی 

در دیدار مردم قم
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یکی از مهم ترین ابزارهای اقتدار مّلی، جوان مؤمن 
ما است؛ میخواهند این ایمان را از جوان بگیرند. 
این جوان مؤمن است که در مسئله ی هسته ای، 
در مسئله ی پیشرفتهای علمی، در نانو، در رویان، 
در بقّیه ی بخشهای علمی بیداْرخوابی میکشد، 
سختی میکشد تا اینکه یک پیشرفت علمی را 
به نهایت برساند؛ این جواِن مؤمن است، اینها 
بّچه های مؤمن ما هستند و خیلی از اینها را 
ما از نزدیک می شناسیم. اینها میخواهند 
این ایمان را از این جوان بگیرند، انگیزه 

را میخواهند از این جوان بگیرند.
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در محل تاسیسات نفتی شهرری؛ 

هم زمان با ایام ا... دهه ی فجر انقالب اسالمی و در مراسمی با حضور مهندس 
بیطرف معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت، دکتر حمیدرضا 
طیبی رییس جهاددانشگاهی و مهندس صادق آبادی مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، پروژه ی دانش بنیان سيستم كنترل 
دور الكتروموتورهاي ولتاژ متوسط VFD در محل تاسيسات نفتي شهرري 

افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، مراســم افتتاح پــروژه ی VFD که به 
کارفرمایی شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران توسط جهاددانشگاهی علم 
و صنعت اجرا شده است، با حضور مهندس حبیب ا... بیطرف معاون امور مهندسی، 
پژوهش و فناوری وزیر نفت، مهندس علیرضا صادق آبادی معاون وزیر و مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، دکتــر حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی، مهندس محمد فرزی مجری پروژه در جهاددانشگاهی علم و صنعت، 
مهندس عباسعلی جعفری نسب مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

و تعدادی از مسووالن جهاددانشگاهی، 17 بهمن برگزار شد.

گام های موثر جهاددانشگاهی برای تولید 
فناوری در صنعت نفت 

مهندس بیطرف در این مراسم گفت: شاهد افتتاح و بهره برداری از یک پروژه ی مهم 
پژوهشی هستیم. این پروژه به دلیل فناوری باال و اهمیت نقش آن در سیستم های 

انتقال و تبدیل موتورها به دور متغیر، نقش مهمی در انتقال نفت خام دارد.
وی افزود: این کار با پژوهش هایی که در مجموعه ی جهاددانشگاهی علم و صنعت 
انجام شد، نشان می دهد متخصصان کشور توان کشف دانش فنی و اتکا به خود را 

پیدا کرده اند.
مهندس بیطرف با اشاره به اهمیت موضوع پژوهش تصریح کرد: در صنعت نفت، 
حجم زیادی از کارهای پژوهشی به شــرکت های دانش بنیان و نهادهایی مانند 

جهاددانشگاهی برون سپاری شده است.
معاون امور مهندســی، پژوهش و فناوری وزیر نفت با تاکید بر این که موضوع 
پژوهش و توسعه فناوری در وزارت نفت یک موضوع جدی است، تصریح کرد: 
بخش های مختلف صنعت نفت از جمله شــرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، 
شرکت ملی پاالیش و پخش و شرکت ملی پتروشــیمی به این موضوع توجه 

دارند.
وی تاکید کرد: پژوهش ها باید تقاضامحور و کاربردی و در عین حال، شرکت های 

مجری طرح نیز باید از توانایی علمی الزم برای انجام پژوهش برخوردار باشند.
مهندس بیطرف از دست اندرکاران جهاددانشــگاهی و صنعت پاالیش و پخش 

به دلیل حمایت از این طرح، تشکر کرد.

نگاهی به ســوابق  شــاخص جهاددانشــگاهی در 
حوزه های مختلف

در ادامه ی مراسم دکتر حمیدرضا طیبی اظهار کرد: قبل از انقالب اسالمی بسیاری 
از کارشناسان، جوانان و دانشگاهیان از این که کشور در زمینه ی توسعه علمی و 
فناورانه عقب نگه داشته می شد و از پیشرفت خوبی برخوردار نبود، ناراضی بودند؛ 
لذا بعد از انقالب اسالمی و تشکیل جهاد سازندگی با وجود روحیه ی خودباوری 
که میان مردم وجود داشت، این فکر در دانشگاه ها در میان جوانان عالقه مند شکل 
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گرفت تا دنبال ایجاد نهادی باشند که اثبات کند جوان ایرانی توان تولید 
علم و فناوری، تجاری سازی و کاربرد آن را دارد و اقتصاد کشور می تواند 
متکی بر تولیدات داخل باشد. از این رو جهاددانشگاهی در سال 1359 
شــکل گرفت که خوشــبختانه تاکنون پروژه های خوبی در حوزه های 

مختلفی مانند پزشکی انجام داده است.
وی ادامه داد: از شاخص ترین فعالیت های جهاددانشگاهی در حوزه ی 
پزشکی، مساله ی سلول های بنیادی و پژوهشگاه رویان است؛  به طوری که 
پژوهشــگاه رویان در مرزهای علم حرکت می کند و امروز بســیاری از 
فعالیت هایش تجاری سازی شــده و در خدمت درمان مردم قرار گرفته 

است.
رییس جهاددانشگاهی به فعالیت های دیگر این نهاد در حوزه ی فنی و 
مهندسی هم چون ساخت فرستنده های رادیویی و تلویزیونی اشاره کرد و 
افزود: به غیر از حوزه ی فنی و پزشکی، یکی از زمینه هایی که این سازمان 
از ابتدای فعالیت های خود به آن توجه بسیار داشته است،  صنعت نفت و 
به معنای عام آن یعنی گاز، پتروشیمی،  پاالیش و پخش است و معتقدیم 
که این صنعت به سبب جامع بودن فناوری هایی که در آن مورد استفاده 
قرار می گیرد، می تواند موتور محرک توســعه ی دانش بنیان در صنعت 

باشد.
دکتر طیبی ادامــه داد: محققان جهاددانشــگاهی در دهه ی 70 روی 
شارژرها و دهه ی 80 روی ساخت دکل حفاری و سیستم برق متمرکز 
شدند. هم چنین دهه ی 90 نیز پروژه هایی هم چون مبدل های فرکانسی، 
بازوهای بارگیری انجام شــد و در حال حاضر شــیب خوبی در تولید 

فناوری های صنعت نفت داریم.
وی به تولید مواد شیمیایی مانند دمولسیفایر در جهاددانشگاهی اشاره 
کرد و افزود: البته در برهه ای از زمان، بحث پژوهش در صنعت نفت کند 
شد، ولی بسیار امیدواریم که با حضور مدیران متعهدی که مسوولیت را 

بر عهده دارند، مجددا این روند رشد خوبی بگیرد.
رییس جهاددانشــگاهی تصریح کرد: این نهــاد تفاهم نامه ی  مطلوبی 
را با مهندس بیطرف معــاون وزیر نفت در امور مهندســی، پژوهش و 
فناوری امضا کرده اســت و امیدواریم این تفاهم نامه منجر به این شود 
که جهاددانشگاهی باز هم بتواند اقدامات ارزنده دیگری را در زمینه ی 

توسعه ی فناوری در صنعت نفت ایران انجام دهد.
دکتر طیبی تاکید کرد: توان تولید انواع فناوری ها در کشور وجود دارد 
و مهم آن است که در کشور یک سازمان مناســب برای تولید فناوری 

انتخاب شود.
وی از اشکاالتی که در روند تولید فناوری در ایران وجود دارد، به طوالنی 
بودن زمان تولید فناوری ها اشاره کرد و گفت: به هر حال این اشکال باید 
رفع شــود که هم   زمان تولید فناوری ها کوتاه گردد و هم  بعد از تولید، 

فناوری مورد نظر تولید شده مورد بهره برداری قرار گیرد.
رییس جهاددانشــگاهی در پایان در رابطه با پروژه ی VFD عنوان کرد: 
این کار بسیار ارزنده ای است که با حمایت صنعت نفت و به ویژه شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران انجام شده و جزو پیشروترین فناوری ها 

است.
در بخــش دیگــر این مراســم، مهنــدس فــرزی مجری پــروژه در 
جهاددانشگاهی علم و صنعت در مورد این پروژه گفت: سیستم کنترل 
دور موتورهای الکتریکی ولتاژ متوسط توان باال، شبکه برق فرکانس ثابت 

را به ولتاژ DC تبدیل کرده و در عبور از اینورتر، به  AC تبدیل می کند.

به گفته فــرزی، افزایش راندمــان، افزایش بهــره وری و صرفه جویی 
اقتصادی، از جمله مهم ترین مزیت های الکتروموتورهای دور متغیر می 

باشد و تمام اجزای طرح به شکل ماژوالر و تکرارپذیر تولید شده است.
گفتنی است، تكنولوژي مبدل هاي چندسطحي صنعتي براي كنترل 
الكتروموتورهاي به كار رفته در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، صنعت 
ســيمان، صنايع نيروگاهي، صنعــت حمل و نقل ريلي برون شــهري 
و درون شــهري، صنايع فلزي و ... كــه پيش از اين در دســت معدود 
شــركت هاي بزرگ خارجي نظيــر SIEMENS و ABB بود با تالش 
محققان جهاددانشگاهي واحد علم و صنعت و پس از دستيابي به دانش 
فني آن، اين هفته و مقــارن با ايام دهه فجر انقالب اســالمي عمال در 
تاسيسات نفتي شهرري وارد مدار شده و به طور چشمگيري موجب صرفه 

جويي در مصرف  انرژي فن ها و پمپ هاي پرقدرت خواهد شد.

تعریف و اهداف طرح
امکان کنتــرل دور در موتورهای الکتریکی در حــال بهره برداری در 
صنعت مزیت فوق العاده ای اســت که عالوه بر کنتــرل دقیق فرآیند 
بهره وری انرژی بسیار باالیی را در پی دارد؛ یعنی اگر برای یک فرآیند 
مانند انتقال نفت، شــما نیاز به کنترل دبی انتقالی مثال به میزان 50 
درصد مقدار نامی داشته باشید در حال حاضر این کار با موتورهای دور 
ثابت و باز و بسته کردن شیرهای مکانیکی انجام می شود که عالوه بر 
ضربات و مشکالت مکانیکی اتالف انرژی بسیاری باالیی دارد؛ ولی با 
داشتن سیستم کنترل دور موتور عالوه بر راه اندازی نرم موتور و پمپ 
که عمر تجهیزات را فوق العاده افزایش می دهند می تواند مصرف انرژی 
به میــزان 25 درصد حالت دور ثابت تقلیل یافتــه و 75 درصد صرفه 
جویی انرژی را فراهم کند. در این طرح هدف اصلی »دستیابی به دانش 
فنی طراحی و ساخت سیستم کنترل دور موتورهای ولتاژ متوسط توان 
باال ) 6 کیلو ولت و 1500 کیلو وات (« مورد نیاز در صنایع نفت و گاز و 
پتروشیمی و ... با حمایت و همکاری بخش پژوهش و فناوری شرکت 

خطوط لوله و مخابرات بود.
این طرح با موفقیت انجام و نمونه صنعتی ســاخته شــده در سایت 
کارفرما نصب و در حال بهره برداری اســت. ساخت این نوع مبدل ها 
در دنیا در انحصار چند شــرکت چند ملیتی است که به علت مصارف 
دوگانه این نوع سیستم کنترل ها و محدودیت های تحریمی کشور در 
اختیار ایران و صنایع مربوطه قرار نمی گرفت. با دانش به دست آمده در 
این طرح هم اکنون جهاددانشگاهی توانایی ساخت مبدل های کنترل 
دور موتورهای الکتریکی تا توان پنج مگاوات به صورت ماژوالر را پیدا 

کرده است.

نوآوری
این پروژه در شاخه برق، الکترونیک و کنترل از فناوری های نوین است 
که در آن با موتورهای الکتریکی با توان و ولتاژ باال، پردازنده های سریع 
نوع DSP، کلیدهای الکترونیک قــدرت جدید مانند IGBT ولتاژ باال و 
ایزوالسیون فیبر نوری سر و کار دارد. از طرفي سازندگان اين محركه ها نيز 
تكنولوژي این نوع محرکه ها را به علت کاربری دوگانه در اختيار سايرين 
قرار نمي دهند و در ايران نيز تاکنون كسي اين طرح را در این رنج قدرت و 
ولتاژ اجرا نكرده است. نتایج حاصل از اين طرح در تمام پروژه های صنعتي 

بزرگ جديد مورد نياز می باشد.
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نشســت روســای ســازمان ها، واحدها، پژوهشــگاه ها، 
پژوهشکده ها، دانشگاه ها، مراکز و موسسه های آموزش عالی 
جهاددانشگاهی 25 و 26 بهمن در مرکز همایش های بین المللی 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، نشست روسای واحدهای 
سازمانی جهاددانشگاهی با محوریت همکاری بین  واحدی و ارایه تجارب 
موفق، بررسی برنامه ی ششــم و نحوه ی ارزیابی ساالنه برای دستیابی 
به اهداف تعیین شــده ی واحدهای ســازمانی، چالش هــای موجود و 
آینده در فعالیت ها و منابع جهاددانشگاهی و تاثیر آن بر منابع انسانی، 
نحوه ی مشارکت و استفاده از بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی 
جهاددانشگاهی، اســتراتژی تشــکیل دانش بنیان در این نهاد و نقش 

جهاددانشگاهی در اشتغال دانش آموختگان برگزار شد. 

دکتر طیبی بیان کرد:
حضــور قــوی جهاددانشــگاهی به منظور 

جریان سازی فکری در دانشگاه ها

رییس جهاددانشگاهی اظهار کرد: در حقانیت انقالب اسالمی ایران 
و راهی که در گذشــته برای پیروزی انقالب انتخاب کردیم، شک و 
شبهه ای نداریم و امروز نیز که کشور با مشکالت زیادی رو به رو است، 
با صدای بلند اعالم می کنیم که طرفدار انقالب اسالمی هستیم، اما 
نیاز داریم نیروهای وفادار انقالب به یک مدل مشترک برای اداره ی 

کشور برسند.
دکتر طیبی بیان کرد: برنامه ی ششــم توسعه ی جهاددانشگاهی بر 
اساس سند توسعه ی کشور تهیه شده است و در حال حاضر که برنامه 

تهیه شده، باید منابع را بر اساس آن در نظر بگیریم.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به این که بودجه ی این نهاد برای سال 
97 با رشد مناسبی روبه رو بوده است، گفت: 35 میلیارد تومان افزایش 
بودجه در مجلس برای جهاددانشگاهی در نظر گرفته شده است که 

امیدوارم این حمایت ها ادامه داشته باشد.
وی اظهار کرد: عالوه بر بحث برنامه ی ششم توسعه ی جهاددانشگاهی 
که تالش شده عرضه محور باشــد، این نهاد به دنبال مصوبه ی نقش 

جهاددانشگاهی در نقشه جامع علمی کشور است.
رییس جهاددانشگاهی با اشــاره به فعالیت های این نهاد در حوزه ی 
انتقال فناوری گفت: آب  شــیرین کن ها و حمل ونقل ریلی از جمله 
فعالیت های جهاد در این حوزه بوده و افتخاری برای جهاددانشگاهی 
است که موضوع واگذاری بازار به خارجی ها در برابر انتقال فناوری را 
مطرح کرد و در حال حاضر در خریدهای خارجی به آن توجه می شود.
دکتر طیبــی افزود: بیش از یک ســال اســت کــه آینده نگری در 
جهاددانشگاهی مطرح شده است تا تصمیم گیری شود در خصوص 
فعالیت ها روش فعلی را ادامه دهیم یا تغییری در فعالیت ها و روش کار 
این نهاد داشته باشیم و این مستلزم تشکیل اتاق فکر توسط عده ای 
از همکاران بود و در همین راســتا کانون »تفکر و برنامه« راه اندازی 

برگزاری نشست روسای واحدهای سازمانی 
جهاددانشگاهی سراسر کشور 
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شد تا بتوانیم از این کانون برای برنامه های آینده ی جهاددانشگاهی 
استفاده کنیم.

وی با اشــاره به دیــدار رییــس و مســووالن جهاددانشــگاهی با 
رییس مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: رییــس مجلس گفت: 
»جهاددانشگاهی متولی چند کار بزرگ در کشور شود«، که به دنبال 
این موضوع، جهاددانشگاهی زمینه های کاری خود را اعالم کرده است 

و منتظر هستیم که نتیجه ی بررسی ها از طرف مجلس اعالم شود.
دکتر طیبی با تاکید بر لزوم ارتباط بیشــتر دولت با جهاددانشگاهی 
برای اســتفاده از توانمندی های این نهاد اظهار کرد: این مساله را در 
جلسه ای با دکتر واعظی رییس دفتر رییس جمهور مطرح کردیم و 
این موضوع مورد پذیرش قرار گرفت که مســتقیم از طریق وی این 

ارتباط برقرار شود.
رییس جهاددانشــگاهی تصریح کرد: تمایل داریم در بازسازی عراق 
و سوریه حضور داشته باشــیم و برنامه ای هم وجود دارد که در سفر 
بعدی دکتر جهانگیری به سوریه، نماینده ای از جهاددانشگاهی نیز 

حضور داشته باشد.
وی افزود: برای حضور در آفریقا نیز برنامه هایی در جهاددانشــگاهی 
وجود دارد و در سفر دکتر ظریف به آفریقا که بنده هم حضور داشتم، 

شاهد فضای خوبی برای فعالیت در آفریقا بودیم. 
رییس جهاددانشگاهی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: با 
اصالح روش های فرهنگی، باید حضور قدرتمندی در دانشگاه ها داشته 

باشیم و بتوانیم جریان فکری در دانشگاه ها ایجاد کنیم.
وی با اشــاره به این کــه حضور قوی جهاددانشــگاهی بــه منظور 
جریان سازی فکری در دانشــگاه ها ضروری است، افزود: هم چنین 
شــورای فرهنگی متشــکل از نیروهای جوان را برای تقویت ارتباط 
جهاددانشگاهی با بدنه ی دانشجویی در این نهاد راه اندازی کرده ایم تا 

بتوانیم نقش خوبی در توسعه ی فرهنگی کشور ایجاد کنیم.
دکتر طیبی در پایان بیان کرد: تخصصی و کیفی شدن آموزش ها از 
برنامه های جهاددانشگاهی است، ولی همه ی این ها مستلزم اداره ی 

کشور به صورت دانش بنیان است.

معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات:
جهاددانشگاهی می تواند راهگشای تحوالت 

علمی کشور باشد 
دکتر نصرا... جهانگرد با اشاره به ظرفیت های جهاددانشگاهی گفت: 
امیدواریم جهاددانشــگاهی بتواند در دوره جدید راهگشای تحوالت 

علمی در کشور باشد.
وی با بیان این که احزاب در بسیاری از کشورهای جهان به رقابت های 
سیاســی و اجتماعی عالقه دارند، گفت: اما آنها بــرای ورود به این 
حوزه ها با برنامه عمل می کنند ولی در کشــور ما این برنامه وجود 

ندارد.
معاون نوآوری و فنــاوری وزارت ارتباطات یادآور شــد: با این وجود 
جهاددانشگاهی به عنوان پیکره ای که دارای اعتقادات مشترک است 

می تواند در حوزه توسعه پیش قراولی کند.
وی با اشاره بر ظرفیت ها و توانمندی های جهاددانشگاهی تصریح کرد: 
این نهاد می تواند در پروژه اکشن پلن اقتصاد دیجیتال ورود پیدا کند 
و ما نیز در مورد بودجه می توانیم بــه آن کمک کنیم؛ زیرا جهاد یک 
نهاد دانشگاهی صاحب نظر است که می تواند در این حوزه تحقیقات 

الزم را انجام دهد.
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رییس ســازمان تجاری ســازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان:

جهاددانشــگاهی بــه اشــتغال فراگیر توجه 
ویژه ای دارد 

دکتر بیجنــدی به ارایه و تشــریح عمده ترین برنامه های این ســازمان 
پرداخت و تصریح کرد: زمانی که هیچکس در کشور به فکر اشتغال نبود، 

جهاددانشگاهی سازمانی را به این منظور ایجاد کرد.
وی با تاکید بر توجه ویژه به بخش اشتغال فراگیر و جدی گرفتن آن، 
افزود: جهاددانشگاهی در این زمینه می تواند در کشور مرجعیت داشته 

باشد.
دکتر بیجندی با اشاره به این که سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش 
آموختگان در حال حاضر در شش طرح ملی در حال فعالیت است، گفت: 
هشت واحد استانی جهاددانشگاهی به پیشــنهاد وزارت کار، در حال 
اجرای پایلوت طرح توسعه مشاغل خانگی است و امیدواریم این طرح 

نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.
وی یادآور شد: فروش دانش فنی، اخذ بهره مالکانه، ایجاد شرکت با سهم 
حداقلی جهاددانشگاهی، از اولویت های اصلی ای است که به تصویب 
شورای مرکزی این نهاد رسیده اســت و واحدها باید به این اولویت ها 

توجه کافی داشته باشند.
معاون رییس جهاددانشــگاهی در ادامه بر لزوم پایبنــدی به فرایند 
راه اندازی شرکت ها و موسسات جدیدالتاســیس تاکید کرد و گفت: 
راه اندازی این شرکت ها باید با شیوه نامه راه اندازی شرکت ها و موسسات 

جهاددانشگاهی مطابقت داشته باشد.
رییس سازمان تجاری ســازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان به 
عمده ترین برنامه های آتی این سازمان اشــاره کرد و گفت: طراحی 
و را ه اندازی مرکز خدمات تجاری ســازی فناوری، بازنگری و اصالح 
شیوه نامه راه اندازی شرکت ها و موسسات تجاری جهاددانشگاهی، 
تهیه و تدوین آیین نامه نحوه ی مشارکت اعضای جهاددانشگاهی در 
شرکت ها و موسسات تجاری، شناسایی پروژه های ملی و منطقه ای 
منطبق بــا توان تخصصی شــرکت ها و موسســات جهــاد و ایجاد 
کنسرســیوهای خدماتی الزم و تعیین تکلیف 19 شرکت و موسسه 
تجاری غیرفعال و متوقف جهاددانشگاهی بخشی از فعالیت های آینده 

این سازمان است.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی تشریح  کرد:
جذب و مدیریت علمی و اجرایی 18 پروژه ملی 

آموزشی 
دکتر سید سعید هاشــمی معاون آموزش جهاددانشگاهی ضمن ارایه 
آمارهایی از واحدهای مختلف این نهاد در سراسر کشور به بیان وضعیت 
واحدهــا در موضوعاتی همچون درصد رشــد فراگیران ســازمان ها و 
واحدهای جهاد، درصد رشد درآمد سازمان ها و واحدها و نسبت فراگیران 

جهاددانشگاهی به جمعیت شهری کشور پرداخت.
وی با بیان اینکه طبق آمارها در ســال 95 در حــدود 30 درصد از کل 
درآمدهای جهاددانشــگاهی در حــوزه آموزش بوده اســت، گفت: در 
سال های آینده روسای واحدهای جهاددانشگاهی باید توجه خاصی به 

حوزه آموزش داشته باشند.
دکتر هاشمی با بیان این که بخش قابل توجهی از واحدهای مختلف جهاد 
آموزش را در اولویت های سوم و چهارم فعالیت های خود قرار می دهند، گفت: 
بعضی واحدها بستر الزم را برای آموزش فراهم نمی کنند. این در حالی است 

که منابع درآمدی در حوزه آموزش به صورت نقدی و سریع وصول می شود.
معاون آموزشــی جهاددانشــگاهی در مورد اجرای طرح بومی سازی و 
تولید منابع آموزشی زبان انگلیســی eight در جهاددانشگاهی گفت: 
از مجموعه کتاب هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده 5 کتاب 

آماده شده است.
وی در ادامه بر اهمیت یکسان ســازی منابع آموزشی و تقویم آموزشی 
واحدهای مختلف جهاددانشگاهی تاکید کرد و گفت: در حوزه آموزش 
چند اولویت جدی داریم و بایــد در بخش آموزش های الکترونیکی نوع 

آموزش های خود را تغییر دهیم تا از تحوالت جا نمانیم.
دکتر هاشمی یادآور شد: بخشــی از درآمدهای آموزش براساس برنامه 
پنجم و ششم توسعه قرار بود در بخش آموزش هزینه شود اما شاهد آن 
هستیم که بعضی از واحدها این کار را انجام نمی دهند و تجهیزات آن ها 

قدیمی و مستهلک شده است.
معاون آموزشی جهاددانشــگاهی به اهمیت نظارت بر بخش تبلیغات 
واحدهای آموزشی جهاددانشگاهی تاکید کرد و گفت: گاهی اوقات در 
شبکه های اجتماعی تبلیغاتی دیده می شود که این نوع تبلیغات در شأن 
جهاددانشگاهی نیست و باید نظارت بیشتری در این حوزه صورت گیرد.

وی بر لزوم پرداخت دستمزد مدرسان حق التدریس واحدهای آموزشی 
جهاددانشگاهی تاکید کرد و گفت: با توجه به این که شغل اصلی بسیاری 
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از این مدرسان تدریس در واحدهای جهاددانشگاهی است، به پرداخت 
حق و حقوق کامل آنان باید توجه بیشتری شود.

دکتر هاشمی معاون آموزشی جهاددانشگاهی به بیان اهم فعالیت های 
اجرایی این معاونت گفت: پیگیری برنامه های آموزشــی بین المللی 
جهاددانشــگاهی، تهیه و تدوین آیین نامه سازمان آموزش تخصصی 
و مهارت های پیشــرفته، پیگیری برنامه عملیاتی ماموریت آموزشی 
جهاددانشگاهی در نقشه راه علمی کشــور، جذب و مدیریت علمی و 
اجرایی 18 پروژه ملی آموزشی، تهیه و تدوین 7 عنوان پروژه آموزشی 
همکاری توســعه ای بین المللی بــا وزارت امور خارجــه، طراحی و 
راه اندازی سیســتم جامع یادگیری الکترونیکی جهاددانشگاهی و راه 
اندازی دبیرخانه کانون ارزیابی و توسعه شایستگی بخشی از مهم ترین 

فعالیت های این معاونت است.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی 
تأکید کرد:

ضرورت همکاری واحدها با دفتر مرکزی به 
منظور گسترش شــبکه های ارتباطی پایدار 

بین واحدی 
دکتر بهروز بادکو بر ضرورت همکاری واحدها با دفتر مرکزی به منظور 

گسترش شبکه های ارتباطی پایدار بین واحدی تاکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت ساماندهی ساختمان ها 
و امالک جهاددانشگاهی اشاره کرد و افزود: پرداخت حقوق و مزایای 

افراد و کسورات باید در اولویت قرار گیرد.
معاون پشــتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشــگاهی با تاکید بر این 
که اســتفاده از امکانات، تولیدات و خدمات فنی مهندســی داخلی 
جهاددانشگاهی در اولویت قرار دارد، گفت: ساماندهی فضاها با توجه 

به نیازهای واقعی واحدها براساس اهداف برنامه ششم نیز مهم است.
دکتر بادکو تصریح کرد: نگهداشت نیروهای شاغل درحوزه فناوری 
اطالعات، آمــوزش فناوری اطالعات )تخصصی )شــاغلین فناوری 
اطالعات( و عمومی)کارکنان((، اســتفاده از زیرســاخت های دفتر 
مرکزی، هماهنگی بیش از پیش واحدها با اداره کل توسعه فناوری 
اطالعات، طراحی ساز و کار جهت ســرمایه گذاری در دارایی های 
ثابت و پایش شــاخص های زیربنایی برنامه ششم، خدمات رفاهی 
و تناسب پست سازمانی با شاغل را از مواردی دانست که باید مورد 

توجه قرار گیرد.

سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی: 
توجه ایــن نهاد به مقوله اقتصاد و توســعه 

فرهنگی ضروری است 
مهندس علیرضا زجاجی با اشــاره به این که مــا افتخار می کنیم که 
جهاددانشگاهی نهاد مولود انقالب اسالمی است، گفت:  از این رو حوزه 

فرهنگ از حوزه های مهم فعالیت های جهاددانشگاهی است.
وی افزود: یکی از فعالیت های مطلوبی که به صورت آزمایشی از چند 
روز پیش اجرای آن شــروع شده، فعالیت ســامانه ای جهت دریافت 
گزارشات واحدها است که اگر این سامانه بازخورد خوبی داشته باشد، 

در حوزه های دیگر نیز از آن استفاده خواهد شد.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی در ادامه  با تاکید بر حضور 
فعال و تاثیرگذار جهاددانشگاهی در دانشگاه ها، گفت : جهاددانشگاهی 
باید در شورای فرهنگی دانشگاه ها حضور داشته باشد و برای این کار 
باید فکرهای جدید با برگزاری جلسات کارشناسانه جمع بندی و ارایه 
شود. در این رابطه نیز نظرات روسا و معاونان و راهکارهای آنان را در 
این حوزه لحاظ خواهیم کرد تا در این زمینه فعالیت های پر رنگ تری 

صورت گیرد.
مهندس زجاجی از در اختیار قرار دادن محیطی در دانشگاه زنجان به 
مدت 30 سال برای فعالیت جهاددانشگاهی خبر داد و گفت : این بخش 
با عنوان باشگاه دانشجویی فعالیت خواهد کرد و جهت بهره وری هر 
چه  بیشتر این باشــگاه وجود اعضای متخصص جهادگر و استفاده از 

ابزارهای روز در آن ضروری است.
وی در ادامه  یادآور شــد: در برنامه ششــم توســعه جهاددانشگاهی 
ضروری است تا از ابزار هنر و فضای مجازی بیشتر و پررنگ تر استفاده 

کرد.
مهندس زجاجی تصریــح کرد: یکی از چیزهایی کــه توجه به آن به 
صورت جدی باید از دفتر مرکزی جهاددانشــگاهی آغاز شود، مقوله 

اقتصاد فرهنگی و توسعه فرهنگی است.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشــگاهی در رابطه با فعالیت 
پارک علوم و فناوری های نرم در صنایــع فرهنگی این نهاد گفت : 
امیدواریم این پــارک، ارتباط تنگاتنگی بــا فعالیت های فرهنگی 

جهاد پیدا کند.
وی به استفاده از ظرفیت های فرهنگی جهاددانشگاهی مانند ایسنا، 
ایکنا و سینا پرس تاکید کرد و گفت : این سازمان ها ظرفیت خوبی برای 

فعالیت های فرهنگی جهاددانشگاهی دارند.
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معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشــگاهی  

بیان کرد:
پیگیری طرح »ماجد« در این معاونت 

دکتر احمد شریفی زاده  اظهار کرد: در این نشست به دنبال دو هدف 
»تعامل بین واحدی« و »برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی« بودیم 
تا روسای واحدهای سازمانی این نهاد توانمندی ها و نیازهای استانی 
خود را بیان کنند و از نحوه پایش برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی 

و برخی مواردی که نیاز به تغییر دارد اطالع یابند.
وی افزود: در بخش دیگری هم برنامه ریزی بــرای انجام تعامل بین 
واحدها و دفتر مرکزی صورت گرفت و فرصتی ایجاد شــد تا واحدها 

بتوانند مطالب خود را به اطالع دفتر مرکزی برسانند و بالعکس. 
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی تصریح کرد: مدیران 
آینده کشور »ماجد« عنوان طرحی است که در این معاونت در حال 
پیگیری و اجرای آن هستیم و در صددیم این طرح را با همکاری تمام 

واحدها انجام دهیم.

مدیر کانون تفکر جهاددانشگاهی:
چگونگی فرآیند تشــکیل و تشریح وظایف 

کانون تفکر جهاددانشگاهی 
دکتر حمیــد امین اســماعیلی بــه تشــریح وظایف کانــون تفکر 
جهاددانشگاهی و چگونگی فرایند تشکیل آن پرداخت و با بیان اینکه 
کارکرد نهادهایی مانند کانون تفکر این است که پیشنهادهای راهبردی را 
به مراکز تصمیم گیری ارایه کنند، گفت: منظور از امور راهبردی کارهایی 

است که کالن و ناظر به زمان میان مدت و بلندمدت است.

مدیر کانــون تفکر جهاددانشــگاهی اظهار کرد: بدیهی اســت که 
ســازمان ها به شــدت با محیط های دور و نزدیک خود در تعامل 

هستند.
دکتر حمید امین اســماعیلی ادامه داد: در جهاددانشــگاهی برای 
ایجاد کانون تفکر، مطالعات و اقداماتی انجام شد که مطالعات در این 
خصوص نشــان داد، اتاق فکرها در جهان حداقل سه نسل هستند. 
نســل اول این نوع کانون، جنگ جهانی دوم بود که تحت عناوینی 
مانند اتاق فکر شــکل گرفت که عمده موضوعاتی کــه در این اتاق 
فکرها در مورد آن ها بررسی و گفت و گو می شد، موضوعات امنیتی 

و جنگ بود.
وی افزود: نسل دوم کانون های تفکر از اواخر دهه هفتاد میالدی شروع 
به کار کردند که بیشتر فعالیت های آن ها ناظر به تحوالت اجتماعی، 
سیاسی و خصوصا اقتصادی بود و محیط های دور و نزدیک سازمان را 

بررسی می کردند.
مدیر کانون تفکر جهاددانشــگاهی اضافه کرد: نســل سوم اتاق های 
فکر از دهه نود به بعد آغاز به فعالیت کردند که تمرکز آن ها عمدتا بر 
حوزه های علم و فناوری یا همان نوآوری است و علت تمرکز روی این 
موضوع آن است که در زمان فعلی، علم و فناوری یا نوآوری عامل اصلی 

تحوالت خوانده می شود.
وی در خصوص دیگــر اقداماتی کــه برای شــکل گیری این کانون 
انجام شــده، تصریح کرد: پس از انجام مطالعات با 30 نفر از همکاران 
جهاددانشــگاهی که در این حوزه آگاهی داشتند، در خصوص کانون 
تفکر مشــورت و نکات آن ها ثبت و ضبط شــد. پس از آن آیین نامه 
کانون تفکر براســاس مطالعات تدوین و در سایت جهاددانشگاهی به 
نظرخواهی گذاشته شد و پس از طی این مراحل آیین نامه به تصویب 

مراجع ذی ربط رسید.
دکترامین اسماعیلی درباره دبیرخانه و دبیر کانون تفکر توضیح داد: 
به این نتیجه رسیدیم که برای این منظور یک ساختار جدید تشکیل 
ندهیم، بلکه از یکی از واحدهای سازمانی استفاده کنیم؛ لذا پژوهشگاه 
علوم انسانی جهاددانشگاهی به عنوان دبیرخانه و رییس آن به عنوان 

دبیر کانون تفکر تعیین شد.
مدیر کانون تفکر جهاددانشــگاهی ضمن تشریح جزییات اعضای 
تشکیل دهنده این کانون و وظایف آن ها تاکید کرد: چون این کانون 
در آغاز راه است، از روسای واحدهای ســازمانی جهاددانشگاهی 
انتظار می رود پیشنهادها و ایده های خود را برای کارکرد بهتر این 
کانون ارایه دهند و دیدگاه هــای راهبردی خود را به کانون مطرح 

کنند.
وی افزود: شــورای علمی کانــون موضوعاتی همچــون بازنگری در 
اساسنامه جهاددانشگاهی،  بررســی جایگاه این نهاد در نظام علمی و 
فناوری، بحران جهاددانشگاهی و نیروی انســانی و مسایل آنان را به 

عنوان اولویت های کانون پیشنهاد کرده است.
دکترامین اسماعیلی در پایان گفت: رییس جهاددانشگاهی موضوعاتی 
مانند بررسی ماموریت این نهاد در توســعه علمی و فناورانه، جایگاه 
جهاددانشگاهی در نظام تصمیم سازی کشور،  استراتژی ورود این نهاد 
به عرصه فعالیت های بین المللی را به عنوان اولویت های کانون تفکر 

پیشنهاد داده است.
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گـــــزارش رییس موسســه علمی کاربردی جهاددانشگاهی  
مطرح کرد:

لزوم توجه پژوهشکده های جهاددانشگاهی 
به ظرفیت های موسسات آموزش عالی این نهاد
دکتر عبدالرضا مجدالدین اظهار کرد: در دهــه هفتاد ضرورت ایجاد 
معاونت آموزشی در جهاددانشگاهی مطرح شد و بعد از دهه هفتاد این 

نهاد وارد بحث آموزش های عالی شد.
وی ادامه داد: جهاددانشگاهی در سال 77 وارد حوزه علمی کاربردی 
شد و سپس این حوزه در سال 81 از بدنه دفتر مرکزی این نهاد جدا شد.
دکترمجدالدین افزود: از آن جایی که دولت در حال کوچک کردن خود 
است، عمال اولین جاهایی که نسبت به جدا کردن آن ها از بدنه دولت 
اقدام شده، نهادهایی اســت که از دولت تقاضای دریافت بودجه می 
کردند، به این منظور در شورای عالی اداری گفته شد خواسته دولت این 
است که فقط وزارت علوم و وزارت بهداشت نسبت به تربیت دانشجو 
اقدام کنند، لذا طی سه بند جذب دانشجو در پژوهشگاه ها، موسسات 
آموزش عالی علمی کاربردی و مراکز علمی کاربردی وابسته به نهادهای 

اجرایی ممنوع اعالم شد.
وی ادامه داد: این تصمیم باعث شــد جهاددانشــگاهی در حوزه های 
جذب دانشجوی پژوهش محور در پژوهشــگاه ها، جذب دانشجو در 
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مراکز علمی کاربردی وابسته به 

جهاد دانشگاهی با ممنوعیت مواجه شود.
دکتر مجدالدین تصریح کرد: اما خوشبختانه طی گفت و گوهایی که 
انجام گرفت نامه ای به وزیر علوم نوشته شد که در آن نامه یادآور شدیم 
این تصمیم بر خالف مصوبه مجلس در خصوص ســند آموزش های 
مهارتی کشور در آذرماه امسال است و طبق این مصوبه مجریان دولتی 

و غیر دولتی تفکیک می شوند.
رییس موسسه علمی کاربردی ادامه داد: خوشبختانه دولت را توجیه 

کردیم که جهاد دانشگاهی نهادی دولتی و بودجه بر نیست.
دکتر مجدالدین افزود: در نهایت 400 مرکــز دولتی از فرایند جذب 
دانشجو ممنوع می شوند و مراکز خصوصی و مراکز غیر دولتی ای مانند 
جهاددانشگاهی، هالل احمر و شهرداری به عنوان نهادهای عمومی به 

فعالیت خود در این زمینه ادامه می دهند.
وی اظهار کرد: خوشــبختانه در نهایت این روند باعث آن شد که برای 
جهاددانشگاهی زمینه ای فراهم شود که بتواند اُفت جمعیت دانشجویی 

موسسه های آموزش عالی خود را جبران کند.
رییس موسســه علمی کاربــردی جهاددانشــگاهی در پایــان گفت: 

پژوهشکده های جهاددانشگاهی می توانند از ظرفیت های موسسات آموزش 
عالی جهاددانشگاهی استفاده کنند و از این طریق جذب دانشجو کنند.

رییس کانون بازنشستگان جهاددانشگاهی: 
تکریم پیشکســوتان، از عوامل موفقیت هر 

سازمان است 
مهندس معلم گفت: یکــی از عواملی که باعث موفقیت هر ســازمانی 

می شود، تکریم پیشکسوتان است.
رییس کانون بازنشســتگان جهاددانشــگاهی گفت: متاسفانه برخی از 
همکاران فکر می کنند افراد پس از بازنشستگی باید از جهاددانشگاهی 

منفک شوند و دیگر انتظاری از این نهاد نداشته باشند.
وی ادامه داد: اما ما معتقدیم که بازنشســتگان تا پایان عمر باید خود را 

عضوی از خانواده جهاددانشگاهی بدانند.
رییس کانون بازنشســتگان افزود: بازنشســتگان خود را یاری گر جهاد 
می دانند و آماده اند طبق مقررات همکاری هایی را با عناوینی مانند برون 

سپاری با جهاد داشته باشند.
مهندس معلم تصریح کرد: الزم است نسبت به رفع مشکالت بازنشستگان 
به عنوان اعضای جهاددانشگاهی پیگیری های الزم صورت گیرد، کانون 

بازنشستگان نیز به همین منظور در این نهاد تشکیل شده است.
وی در مورد وضعیت بازنشستگان جهاددانشگاهی گفت : تاکنون بیش 
از 400 نفر در این نهاد بازنشسته شده اند و هر سال ده ها نفر به این آمار 

اضافه می شود.
رییس کانون بازنشستگان جهاددانشگاهی ادامه داد: در حال حاضر این 
کانون 240 نفر عضو دارد و فعالیت های خــود را بر ارایه خدماتی مانند 

تسهیالتی و وام های قرض الحسنه به بازنشستگان معطوف کرده است.
وی اظهار کرد: کانون بازنشســتگان به روســای واحدهای ســازمانی 
جهاددانشگاهی پیشــنهاد می کند که در ازای هر فردی که بازنشسته 
می شود، واحد مربوطه دو میلیون تومان را به کانون پرداخت کند تا صرف 

ارایه خدمات به بازنشستگان شود.
مهندس معلم در پایان افزود: یکی دیگر از کارهایی که هریک از واحدهای 
سازمانی جهاددانشگاهی می توانند در راستای تکریم بازنشستگان انجام 
دهند، آن اســت که در صورت امکان، مبلغی را به صورت کوتاه مدت در 
اختیار کانون قرار دهند تا کانون آن را در بانک قرار دهد و از طریق آن ایجاد 
اعتبار کرده و به اعضای کانون وام قرض الحسنه کوتاه مدت پرداخت کند.

گفتنی اســت، این نشست به میزبانی جهاددانشــگاهی شهید بهشتی 
برگزار شد.
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آیین امضای تفاهم  نامه  ی همکاری و اسناد تاسیس شرکت مشترک بین 
جهاددانشگاهی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 17 بهمن با 
حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر معظمی رییس هیات 

عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس این 
نهاد با بیان این که برخی فناوری ها در جهاددانشگاهی تجاری  سازی شده اند، بر 
تامین نیازهای ملی و نیز ورود این فناوری ها به بازارهای منطقه ای تاکید کرد و 
گفت: الزمه  ی محقق شدن این امر، استفاده از این فناوری ها و نیز بومی سازی 
فناوری های جدید و ایجاد ساختاری است که بتواند این مهم را به 

انجام برساند.
وی زیرســاخت مورد نیاز در این کار را زیرســاخت کارگاهی و 

آزمایشگاهی عنوان کرد و افزود: ســازمان گسترش و نوسازی می تواند با فراهم 
آوردن زیرســاخت معنوی و حمایتی در تامین بازار و نیز رفع برخی مشکالت 

فرهنگی در انتقال فناوری  ها موثر باشد.
رییس جهاددانشگاهی با بیان این  که در حوزه  ی تولید محصوالت داخلی، یکی 
دو مجموعه از پیش موجود بوده اند، حوزه  ی فعالیت شــرکت مشترک بین این 
 HIGH(سازمان و سازمان گسترش و نوســازی را تولید فناوری  های پیشرفته
TECH(  دانست و گفت: امیدوار هستیم که این شرکت )با نام بزرگی که برای 
آن انتخاب خواهد شد(، بتواند با سایر نام های بزرگ رقابت کرده و گامی در جهت 

تامین نیازهای ملی و منطقه ای بردارد.
دکتر طیبی با تشــریح برخی صنایع مرتبط با این شــرکت بیان کرد: حوزه  ی 
الکترونیک قدرت )power electeronic(، الکترونیک مکانیک )با کاربردهای 
گسترده در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و حمل ونقل ریلی(، حوزه  ی آی.تی و 

شرکت مشترک جهاددانشگاهی و سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران؛  گامی در راستای اتصال دانشگاه و صنعت

پژوهش و فنــــاوری
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نیز حوزه  ی کشاورزی هوشــمند )با توجه به مشکالت فعلی کشور در 
زمینه  ی آب و خاک(، برخی از این صنایع هستند.

وی افزود: با توجه به ســابقه  ی همکاری جهاددانشــگاهی با سازمان 
گسترش و نوسازی، ایده  ی تاسیس شرکت مشترک بین این دو سازمان، 

می تواند یک کار بزرگ در کشور به  شمار آید.
دکتر طیبی در ادامه با بیان این  که یکی از ویژگی  های کشــور، تقویت 
مهندسان توانا اســت، توانایی این مهندســان در ساخت محصوالت 
ســفارش  محور )FAVOR MATES( و گران بودن این محصوالت را 
یادآور شد و گفت: کشــور ما می  تواند در این زمینه حرفی برای گفتن 

داشته باشد و با صنایع بزرگ جهانی رقابت کند.
رییس جهاددانشــگاهی در پایان ابراز امیدواری کرد که امضای این 
تفاهم  نامه بتواند اقدام ارزنده ای در راستای ایجاد اشتغال به  ویژه برای 

فارغ  التحصیالن دانشگاهی باشد.

حمایت از تحقیقات مهم جهاددانشــگاهی 
برای تولید در بازار

در ادامه، دکتر معظمی رییس هیات عامل ســازمان گســترش و 
نوســازی صنایع ایران اظهار کرد: جهاددانشــگاهی را باید بیشتر 

شناخت.
وی ضمن قدردانــی از تصمیم جدی این ســازمان برای حضور 
قوی تر در عرصه  ی تولید و اشــتغال خبر داد و بیان کرد: دوستان 
ما در جهاددانشــگاهی، تحقیقات مهمی را به نتیجه رسانده اند و 
این نیز وظیفه  ی ماســت که این فناوری های پیشرفته را به بازار 

عرضه کنیم.
رییس سازمان گسترش و نوســازی ادامه داد: در این زمینه به یک 
جمع بندی رســیده ایم و زمینه های همکاری بین خود را مشخص 
کرده ایم تا بتوانیم در آن زمینه ها مشارکت و سرمایه گذاری موثری 

داشته باشیم.
دکتر معظمی با بیان این  که با امضای این تفاهم  نامه همکاری بین 
سازمان جهاددانشگاهی و سازمان گســترش و نوسازی وسعت 
یافته اســت، این موضوع را به فال نیک گرفت و اضافه کرد: ما در 
کارهایی که نتیجه  ی آن به تولید و اشــتغال کمک کند، حضور 

پیدا می  کنیم.
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح 
کرد: جلسات متعددی با مسووالن جهاددانشگاهی برگزار کردیم که 
نتیجه  ی آن منجر به انعقاد تفاهم  نامه  ی همکاری و تاسیس شرکت 

مشترک با این نهاد شد.
وی اظهار کرد: ایجاد این شــرکت می  تواند گامی در راستای اتصال 
دانشگاه و صنعت باشد. امیدواریم این حرکت منجر به تولید، اشتغال 

و ثروت بیشتر شود.

این گیت دو محصول جدید 
محققان این واحد اســت که 
دارای قابلیت هشدار در زمان 
وقوع زلزله از طریق عالیم نور 

و صدا را دارد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی خواجه نصیر، 
این واحــد از دو محصول جدید 
خود در زمینه  ی گیت های کنترل 
تردد با نام  های »رابین« و »رابو«، 
که از قابلیت های بســیار باالیی 
برخوردار بوده و از نظر کیفی، قابل 

رقابت با سایر محصوالت خارجی می باشــد، دوم بهمن در مراسمی با 

حضور مدیران و مسووالن ارشد 
ســازمان ها، اداره  ها ، ارگان های 
دولتی و خصوصی و اصحاب رسانه 
در ســالن کنفرانس دانشکده  ی 
هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی رونمایی کرد. 

این طرح، از سال 86 آغاز شده و 
تاکنون تعدادی از این دستگاه  ها 
تولید و در اختیــار مجموعه های 
دولتــی و خصوصی قــرار گرفته 

است.
گفتنی اســت، تاکنون 14 نوع از 
این دستگاه ساخته شده که مدل 

»رابو«، نوع پیشرفته تر آن می  باشد. 

رونمایی از »رابین« و »رابو«؛ 
گیت  های کنترل تردد جهاددانشگاهی خواجه نصیر
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بانک ســلول های انســانی 
و جانوری مرکــز ملی ذخایر 
ژنتیکی و زیستی ایران اقدام 
به ارایه کیت ها و مجموعه  ی 
خدمــات جانــوری جدید، 
بــرای محققان رشــته های 
دامپزشــکی، علوم دامی، 
شــیالت، زیست شناســی 
جانوری و رشته  های وابسته 

کرده است.

به گزارش روابــط عمومی مرکز 
ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران، دکتر پروانــه فرزانه مدیر بانک 
سلول های انسانی و جانوری این مرکز در خصوص این بسته  ی خدماتی 
جدید گفت: در سال های اخیر، فعالیت ها، پژوهش ها و خدمات ژنتیکی 
در حوزه  ی جانوری توسعه  یافته اســت. افزایش جمعیت و گسترش 
شهرنشینی، توسعه  ی فناوری های جدید و استفاده  ی از آن ها به منظور 
بهبود عملکرد دام ها، تولید دام هــا و نژادهای برتر و هم چنین افزایش 
آگاهی عمومی نسبت به درمان بیماری های ناشی از نقایص ژنتیکی، 
منجر به رشــد تقاضا برای محصوالت جانوری و توسعه  ی این صنعت 

شده است.

وی افــزود: ایــن بانــک دارای 
مجموعه  ای ارزشمند از نمونه های 
سلول  های انسانی و جانوری ایران 
و تعدادی رده  ی سلولی از مراکز 
معتبر خارج از کشــور است که 
تالش می کند تا با ارایه خدمات و 
رده های سلولی، نیازهای محققان، 
اســاتید و مراکــز تحقیقاتــی، 
دانشگاهی و تولیدي سراسر کشور 
را برآورده کند. بدیهي است این 
امر بدون کمک، یاري و راهنمایی 
امکان پذیر نخواهد بود. در راستای 
تکمیل خدمات قابل ارایه این بانک، مجموعه ای از کیت ها، خدمات و 
آزمون های پیشــرفته ژنتیکی را در حوزه  ی دام های اهلی، حیوانات 

خانگی، پرندگان و آبزیان ارایه می شود.
گفتنی است، این مرکز در راستای حفاظت از ذخایر ژنتیکی جانوری 
کشور و با درک نیاز محققان، دانشجویان، دامداران و عالقه مندان این 
حوزه، کلکسیون هایی از رده  های ســلولی و DNA ژنومی گونه های 
مختلف دامی و خدمات متنوع ژنتیکی جانوری را تهیه و ارایه می کند. 
هم  چنین این مرکز در اجرای طرح  های تحقیقاتی و دانشجویی که در 

راستای اهداف مرکز باشد، مشارکت می کند.

معاون امور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری از مرکز درمان 
ناباروری جهاددانشگاهی واحد 

استان قم بازدید کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی واحد استان قم، 
دکتر معصومه ابتــکار معاون امور 
زنان و خانواده ریاســت جمهوری، 
16 بهمن به  همراه جمعی از مدیران 

کل اســتانداری قم از بخش های مختلف مرکز فوق تخصصی درمان 
ناباروری جهاددانشگاهی قم بازدید کرد.

در ایــن بازدیــد که بــا همراهــی دکتــر محمد حیــدری رییس 

جهاددانشــگاهی واحد اســتان 
قم انجام شــد، وی در بخش های 
مختلف این مرکــز فوق تخصصی 
از جمله درمانــگاه، مرکز درمان از 
راه دور، آزمایشگاه تشخیص طبی، 
اتاق عمل، بانک خون بندناف و... 

حضور یافت.
در این مراســم، دکتر حیدری با 
اشاره به ظرفیت های این مرکز فوق 
تخصصی با ارایه گزارش آماری از 
خدمت  رســانی این مرکز به بیماران در ایران و سراسر جهان، از آمار 
باالی موفقیت در این مرکز نســبت به مراکز مختلف حتی نسبت به 

میانگین جهانی خبر داد.

بازدید دکتر ابتکار از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری 
جهاددانشگاهی قم

کیت ها و مجموعه  ی خدمات جانوری جدید ارایه شد

توسط بانک سلول های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران؛
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بانک بیولوژیک پژوهشکده معتمد، یکی از ۹ بانک تخصصی 
سرطان پستان در جهان و تنها بانک بیولوژیک آسیا 

رییس پژوهشــکده معتمد )مرکز تحقیقات سرطان پستان( 
جهاددانشــگاهی از معرفی بانک بیولوژیک این پژوهشکده 
به  عنوان یکی از ۹ بانک تخصصی سرطان پستان در جهان و 

تنها بانک تخصصی بیولوژیک در آسیا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد )مرکز تحقیقات سرطان 
پستان( جهاددانشــگاهی، دکتر مجیدزاده با اعالم این خبر گفت: در 
کتاب تخصصی Biobanking in the 21s t Century ضمن 
اعالم این مطلب، بانک پژوهشــکده معتمد را تنهــا بانک تخصصی 

سرطان پستان در آسیا و یکی از ۹ بانک تخصصی سرطان پستان در 
جهان معرفی کرده که این مطلب از افتخارات کشور و جهاددانشگاهی 

محسوب می شود.
وی با اشــاره به این  مهم که جمع آوری نمونه های زیســتی که طیف 
وسیعی از نمونه های بالینی، گیاهی، حیوانی و اکولوژیکی دارد، اضافه 
کرد: ایجاد کردن و داشتن چنین بانکی در سراسر دنیا به  ویژه کشورهای 
پیشرفته از اهمیت بسیاری برخوردار اســت؛ زیرا ژن های خاصی که 
ممکن اســت در این نمونه ها موجود باشــد، کمک بسیاری به کشف 
راه های درمانی و دارو در مبارزه با بیماری ها از جمله سرطان می  کند. 

بیــژن عالي پــور مدیرعامل 
شرکت ملي مناطق نفت  خیز 
جنوب در نشستي مشترک با 
رییس جهاددانشگاهی اظهار 
کرد: در برخورد با شــعار سال 
و موضوع اقتصــاد مقاومتي، 
نباید به  صورت شــعاري اقدام 
شود، بلکه باید در عمل و کار 
بتوانیــم نیازهاي صنعت نفت 
را با اســتفاده از ظرفیت ها و 

توانمندي هاي فناورانه جهاددانشگاهي بومي کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، مدیرعامل 
شــرکت ملي مناطق نفت  خیز جنوب در  نشستی مشــترک با رییس 
جهاددانشــگاهی و هیات همراه که 30 بهمن برگزار شد، گفت: بنده و 
دیگر همکاران در مجموعه  ی شرکت ملي مناطق نفت  خیز جنوب به نظام 
جمهوري اسالمي و ایران عزیز تعصب داریم و حمایت از ساخت داخل و 

همکاري با جهاددانشگاهي را وظیفه  ی خود مي دانیم.
عالی  پور افزود: در اســتفاده از ظرفیت هاي فناورانه  ی کشــور، به ویژه 
توانمندي هاي جهاددانشــگاهي باید جدیت داشــته باشیم و مغلوب 
خارجي ها، مخصوصا چیني ها نشویم. در برخورد با شعار سال و موضوع 
اقتصاد مقاومتي، نباید به صورت شعاري اقدام شود، بلکه باید در عمل 
و کار بتوانیم نیازهاي صنعت را با استفاده از ظرفیت ها و توانمندي هاي 

فناورانه  ی جهاددانشگاهي بومي کنیم.

وی گفــت: حمایــت همه جانبه 
از ســازندگان و فناوران داخلي، 
هدف شرکت ملي مناطق نفت  خیز 
جنوب است و مي توان پروژه هاي 
فناورانه  ی بــزرگ و پیچیده را با 
کمک جهاددانشگاهي به شکلي 
مطلوب اجرایي کــرد؛ تا به حال 
نیز هر پروژه اي را با کمک این نهاد 
اجرا کرده ایم، موفق و سربلند بوده 

است.
مدیرعامل شــرکت ملی مناطــق نفت  خیز جنوب ادامه داد: شــخصا 
مسوولیت استفاده از توانمندي هاي سازندگان داخلي تجهیزات صنعت 
نفت، به ویژه جهاددانشگاهي را بر عهده مي گیرم و اعتقاد دارم این نهاد 
در بومي سازي فناوري همیشه موفق است؛ به همین دلیل از همکاران 
در شــرکت نفت مي خواهم که از توانمندي جهاددانشگاهي در اجراي 
پروژه ها استفاده کنند، زیرا براي ایجاد اشتغال و بومي سازي فناوري، باید 

از ظرفیت سازندگان داخلي حمایت کنیم.
وی گفت: سازندگان داخلي و جهاددانشــگاهي باید اجازه ی  حضور در 
پروژه ها را داشته باشند و مطمئن هســتیم که سازندگان داخلي مانند 
جهاددانشگاهي از خیلي شرکت هاي خارجي در اجراي پروژه ها موفق تر 

هستند.
دکتر حمیدرضا طیبي رییس جهاددانشگاهي نیز در این دیدار ضمن ارایه 
گزارش فعالیت هاي در حال اجرای این نهاد از آمادگي جهاددانشگاهی در 
زمینه  ی توسعه  ی همکاري ها با شرکت ملي مناطق نفت  خیز جنوب خبر داد.

بومی نمودن نیازهای صنعت نفت با بهره وری از توانمندی های 
فناورانه  ی جهاددانشگاهی

مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفت  خیز جنوب:
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واگذاری ماموریت پژوهش ملی و کاربردی در حوزه  ی گیاه 
»شیرین بیان« به جهاددانشگاهی

نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با معاون 
پژوهش  وفناوری وزارت علوم برگزار شد

در اولین نشست تخصصی 
شورای راهبری کشاورزی 
هوشمند که در پژوهشکده 
و  اطالعــات  فنــاوری 
ارتباطات جهاددانشگاهی 
برگزار شــد، مشاور وزیر 
موافقت  جهاد کشاورزی 
خود را با واگذاری ماموریت 
انجام همه  ی پژوهش های 
ملی و کاربــردی در بخش 
تامین گیاه »شیرین بیان« 
به جهاددانشگاهی را اعالم 

کرد.

به گــزارش روابــط عمومی 
پژوهشــکده فناوری اطالعات 
و ارتباطات جهاددانشــگاهی، 
اولین نشست تخصصی شورای 

راهبری کشاورزی هوشــمند با موضوع »طراحی و پیاده  سازی سامانه 
هوشــمند مدیریت زنجیره ارزش محصــوالت کشــاورزی در حوزه 
گیاهان دارویی«، 11 بهمن در پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات 

جهاددانشگاهی برگزار شد.
در ابتدای این نشست که با حضور دکتر پیمان یوسفی  آذر مشاور وزیر 
جهاد کشــاورزی و مجری طرح ملی گیاهان دارویی این وزارت  خانه و 
جمعی از صاحب  نظران حوزه های مختلف از سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشاورزی، اداره کل فناوری اطالعات وزارت جهاد کشاورزی، 

هواشناســی  پژوهشــکده 
گیاهــان  پژوهشــکده  و 
دارویــی جهاددانشــگاهی 
برگزار شــد، دکتر یزدانی و 
مهندس اصغــری، مجریان 
طرح گزارشــی از روند اجرا 
و پیشــرفت کار ارایه دادند. 
ســپس اعضای نشســت در 
خصوص چالش های پیش  رو 
و نحوه  ی تعامل بــا بازیگران 
اصلی حوزه  ی گیاهان دارویی، 

بحث و گفت  وگو کردند.
در ادامه مقرر شــد تا نسبت 
به تنظیم سند همکاری بین 
وزارت جهــاد کشــاورزی و 
جهاددانشــگاهی در حوزه  ی 
گیاهان دارویی در بخش  های 
مختلــف از جملــه تامین و 

تجارت اقدام گردد.
در پایان نشســت، دکتر یوســفی  آذر با تاکید بر اهمیت گیاه »شیرین 
بیان«، موافقت خود را با واگذاری ماموریت انجام تمام پژوهش های ملی 
کاربردی در بخش تامین گیاه شیرین بیان به جهاددانشگاهی در کشور 

را اعالم کرد.
گفتنی است، پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی، 
مجری »طراحی و پیاده  سازی سامانه هوشمند مدیریت زنجیره ارزش 

محصوالت کشاورزی در حوزه گیاهان دارویی« است.

نشست مشــترک رییس، معاون پژوهش و فناوری و رییس 
سازمان تجاری  ســازی فناوری و اشــتغال دانش  آموختگان 
جهاددانشگاهی با معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، یکم 

بهمن برگزار شد.

به گــزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی، نشســت مشــترک 
دکتر حمیدرضــا طیبی رییــس، دکتر محمدرضــا پورعابدی معاون 

پژوهش  وفنــاوری و دکتــر محمدصــادق بیجندی رییس ســازمان 
تجاری  ســازی فناوری و اشــتغال دانش  آموختگان جهاددانشگاهی با 
دکتر برومند معاون پژوهش  وفناوری وزارت علوم، برگزار و بر موضوعاتی 
هم  چون »ایجاد نگاه ملی به پروژه  های پژوهش  وفناوری«، »ابالغ مجوز 
فعالیت پارک علوم و فناوری  های نرم و صنایع فرهنگی از سوی وزارت 
علوم«، »گســترش همکاری  های دوجانبه« و »حمایــت از طرح  های 

اشتغال فراگیر جهاددانشگاهی« تاکید گردید.
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تقدیر از پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی به  عنوان 
پژوهشکده برتر

انعقاد قرارداد همکاری بین سازمان دام  پزشکی کشور
و  پژوهشکده   گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 

پویش  نخستین  در 
ملی گیاهان دارویی 
که زیر نظر مرکز ملی 
گیاهان دارویی جهاد 
کشــاورزی برگزار 
شــد، از محققــان 
جهـــاددانشگاهی 
و پژوهشـــــکده 
گیاهــان دارویــی 
این نهــاد به  عنوان 
پژوهشــکده  ی برتر 

تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، 
نخســتین پویش ملی گیاهان دارویی زیر نظر مرکــز ملی گیاهان 
دارویی جهاد کشاورزی و با حضور برترین شرکت های تولیدکننده  ی 
گیاهان دارویی ، شــرکت های داروســازی گیاهی ، تولیدکنندگان 
ارگانیک، کلینیک های طب ســنتی و تولیدکننــدگان مواد غذایی 

ســالم و محصــوالت 
سالمت محور در تهران 

برگزار شد.
در این پویــش، داروی 
گیاهــی ملیتروپیــک، 
محصولی از پژوهشکده 
گیاهــــــان دارویــی 
جهاددانشگـاهی جهت 
پیشــگیری از آلزایمــر 
به  عنوان داروی گیاهی 
برتر معرفی و لوح تقدیر 
و تندیــس بــه دکتــر 
آخونــدزاده مجری این 

طرح اهدا شد.
هم  چنین، پژوهشــکده گیاهان دارویــی جهاددانشــگاهی به  عنوان 
پژوهشکده  ی برتر در حوزه  ی تولید داروهای گیاهی معرفی شد و لوح 
تقدیر و تندیس به دکتر رضازاده، رییس پژوهشــکده گیاهان دارویی 

جهاددانشگاهی تعلق گرفت.

در نخستین پویش ملی گیاهان دارویی صورت گرفت؛

مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری پژوهشکده  ی گیاهان 
دارویی و سازمان دام  پزشکی کشور، قرارداد همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، دکتر 
شمسعلی رضازاده رییس پژوهشکده در مراسم امضای قرارداد که در محل 
سازمان دام  پزشکی انجام گرفت، اظهار کرد: یکی از اهداف آزمایشگاه های 
مرجع تشخیص و مطالعات کاربردی سازمان دام  پزشکی کشور، کنترل، 
پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی است که با توجه به وسعت داروها و 
مکمل  های دامی، سازمان دام  پزشکی از خدمات تخصصی آزمایشگاه های 
معتبر کشور جهت پایش نمونه  های دارویی، مکمل ها، مواد بیولوپیک و 

سموم دام  پزشکی بهره مند می شود.
رییس پژوهشــکده گیاهان دارویی افزود: پژوهشــکده گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی یکی از مراکزی است که از سال 1388، قرارداد همکاری 

با سازمان دام  پزشکی را به امضا رسانده است.
وی افزود: در نشستی که با حضور رییس و مدیر مرکز خدمات تخصصی 
آنالیز و فرآوری پژوهشکده گیاهان دارویی و معاونان سازمان دام  پزشکی در 
محل آن سازمان انجام پذیرفت، با توجه به حساسیت سازمان دام  پزشکی به 
صحت نتایج آزمایشگاه  های همکار در یک ارزیابی عملکرد، آزمایشگاه های 
همکار محدودتر و پس از ارزیابی مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری 
پژوهشکده گیاهان دارویی، برای دومین بار قرارداد همکاری بین سازمان 

دام  پزشکی و پژوهشکده گیاهان دارویی منعقد شد.
دکتر رضازاده ادامه داد: در این نشست با توجه به رضایت  مندی از عملکرد 
این مرکز، ســازمان دام  پزشــکی درخواســت افزایش دامنه  ی عملکرد 
آزمون  ها، برگزاری کارگاه ها، سمینارهای علمی و دوره  های آموزشی در 
زمینه  ی گیاهان دارویی را مطرح کرد که مورد اســتقبال دو طرف قرار 

گرفت.
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دکتر شاهوردی سرپرست پژوهشگاه رویان و عضو هیات امنای 
جهاددانشــگاهی و دکتر وثوق معاون خدمات تخصصی درمان 
این پژوهشگاه با حضور در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری 
جهاددانشگاهی واحد استان قم از بخش  های مختلف این مرکز 
بازدید و بر افزایش مشارکت علمی در بخش  های مختلف تاکید 

کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان قم، دکتر عبدالحسین 
شاهوردی سرپرست پژوهشگاه رویان و دکتر احمد وثوق معاون خدمات 
تخصصی درمان پژوهشگاه رویان، 1۹ بهمن با حضور در مرکز تخصصی 
درمان ناباروری جهاددانشگاهی واحد استان قم با فعالیت  های این مرکز 

آشنا شدند.
در این دیدار، دکتر محمد حیدری رییس جهاددانشگاهی قم ضمن ارایه 
توضیحاتی در خصوص بخش  های مختلف این مرکز، به ارایه آمارهایی در 
خصوص فعالیت  های پژوهشی و علمی در بخش  هایی چون پژوهش  های 

سلولی، بانک خون بندناف و... پرداخت.
رییس جهاددانشگاهی واحد اســتان قم گفت: مرکز تخصصی ناباروری 
جهاددانشگاهی واحد استان قم، تاکنون موفق عمل کرده است و با وجود 
فعالیت مرکز درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی و برخورداری از طرح 
حمایت از زوجین نابارور، ولی خوشبختانه با تالش همکاران این مرکز، 
تاکنون هیچ اثر منفی در جذب بیماران این مرکز ایجاد نشــده اســت؛ 
هم  چنین به مسووالن دانشگاه علوم پزشکی نیز اعالم همکاری در همه  ی 

زمینه ها از سوی مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی شده است.
وی افزود: از دیگر توفیقات این مرکز می  توان بــه پرداخت دیون مرکز 
و ارتقای وضعیت مالی آن و هم  چنین تعامل مثبــت با نهادهایی چون 
دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد که این مســاله باعث شده است امروز 

فعالیت  ها در شرایطی امن و با سطح تمرکز باالتر انجام شود.

در کار علمی و پژوهشی، میانبری وجود ندارد
در ادامه، سرپرست پژوهشگاه رویان در سخنانی با اشاره به فعالیت ارزشمند 
جهاددانشگاهی قم گفت: مجموعه  ی جهاددانشگاهی نسبت به فعالیت  های 

واحدهای مختلف، همواره دیدگاه حمایتی داشته و دارد و قطعا برای رشد و 
توسعه  ی فعالیت  های واحدها از هیچ حمایت و کمکی دریغ نخواهد کرد.

وی افزود: پژوهشگران به یاد داشته باشند که هیچ  کسی در پژوهش جای 
شــخص دیگری را تنگ نمی  کند؛ زیرا پژوهش دارای بخش  های بسیار 
مختلفی است که واحدهای مختلف می  توانند به تکمیل حیطه  ی کاری 

هم اقدام کنند.
عضو هیات امنای جهاددانشگاهی بیان کرد: دقت نظر و حوصله و صبر 
در عرصه  ی علمی باید باالتر از حد طبیعی باشــد، زیــرا در کار علمی و 
پژوهشی، میانبری وجود ندارد و هرجایی که این تالش صورت گیرد، قطعا 

هزینه  های زیادی به بار خواهد داشت.
دکتــر شــاهوردی گفــت: مرکز فــوق تخصصــی درمان نابــاروری 
جهاددانشگاهی قم، مجموعه  ی بســیار خوبی است، از حیث فیزیکی و 

روش  های درمانی و تجهیزات و نیروی انسانی شرایط بسیار خوبی دارد.

تعدد مراکز درمان ناباروری، یک فرصت جدید 
است

هم  چنین، دکتر وثوق نیز با اشاره به اهمیت خدمت  رسانی در مرکز فوق 
تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی گفت: تعدد مراکز درمانی در 
این حوزه تهدید نیست، بلکه فرصتی است که می  تواند فعالیت  های این 

مرکز را متمایز کند.
وی افزود: وقتی خدمات یونیک و حضور متخصصــان قوی و با تجربه و 
خوش نام و آمار مثبت درمانی این مرکز به خوبی در جامعه منعکس شده 
است، قطعا در آینده نیز باید از این سرمایه برای ارتقای امور بهره  برداری 
شود؛ با توجه به نرخ باالی ناباروری و جمعیت جوان کشور و استان قم، این 

استان ظرفیت ایجاد مراکز مختلف درمانی در این حوزه را دارد.
معاون خدمات تخصصی درمان پژوهشــگاه رویان با ذکر اهمیت تعامل 
مثبت با دانشــگاه علوم پزشکی اســتان تصریح کرد: تکمیل زنجیره  ی 
خدمات درمانی این مرکز، می  توانــد عامل متمایزکننده  ی مرکز درمان 
فوق  تخصصی جهاددانشگاهی باشــد؛ هم  چنین مراکز پژوهشی باید از 
پراکنده  کاری دســت بردارند، زیرا بهتر است یک یا دو کار مهم و عمیق 
انجام و از کارهایی که ممکن است به فعالیت  ها لطمه بزند، خودداری شود.

گسترش همکاری  های پژوهشگاه رویان و مرکز درمان ناباوری 
جهاددانشگاهی قم
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مرکز اطالعات علمي جهاددانشگاهي و 
سازمان عقیدتي سیاسي وزارت دفاع 
و پشتیباني نیروهاي مسلح جمهوري 
اسالمي ایران، تفاهم  نامه همکاري امضا 

کردند.

به گزارش روابط عمومي مرکز اطالعات علمي 
جهاددانشگاهی، این تفاهم  نامه با هدف ایجاد 
و گسترش همکاري هاي علمي دو جانبه و 

تسهیل در ارایه خدمات اطالع  رساني علمي به امضاي دو طرف رسید.
بر اساس این تفاهم  نامه، نمایه  سازي و اطالع  رساني دستاوردهاي علمي و 
تخصصي سازمان عقیدتي سیاسي وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح 
در قالب مقاالت نشریات، مجامع علمي، کتاب  ها و طرح  هاي پژوهشي در 

بانک  هاي تحت پوشش تارگاه SID انجام می شود.
در اولین فاز اجرایي این تفاهم  نامه، نشــریه  ی علمي تخصصي اندیشــه 
دفاعي امام  خامنه  اي)مدظله العالي( از زمان انتشار در بخش نشریات علمي 
ترویجي و علمي تخصصي بانک نشــریات علمي SID نمایه خواهد شد. 

ضمن آن  که مجامع علمي این سازمان در 
قالب کنفرانس و سمینار در بانک مجامع 
علمي نمایه و کلیه  ی دستاوردهاي علمي، 
فرهنگي و پژوهشــي از طریق صفحات 
داخلي بانک  هاي تحت پوشش و تبلیغات 
هوشــمند بــه پژوهشــگران و محققان 

اطالع  رساني خواهد شد.
عالوه بر این، فراخوان مقاله  ی چهارمین 
همایــش تبیین اندیشــه دفاعــي امام 
خامنه ای مدظله العالی که در بهار سال آینده برگزار خواهد شد، از طریق 
مرکز اطالعات علمي اطالع  رساني شده و مقاله  های دوره  هاي پیشین آن نیز 

در بانک مجامع علمي SID نمایه می شود.
گفتنی است، مرکز اطالعات علمي جهاددانشگاهي به  عنوان مرجع بزرگ 
تامین منابع علمي، تنها بانک با دسترسي آزاد )Open Access( در کشور 
است که با توجه به میزان مراجعه  ی کاربران و منابع علمي تحت پوشش از 
پتانسیل باالیي جهت نمایه  سازي و معرفي دستاوردهاي علمي، پژوهشي و 

فرهنگي تمامی سازمان  ها و مراکز تحقیقاتي برخوردار است.

دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن در رشت برگزار شد 

همکاري مرکز اطالعات علمي با سازمان عقیدتي سیاسي وزارت دفاع

به همت سازمان جهاددانشگاهی واحد گیالن؛ 

به همت جهاددانشگاهی گیالن، 
دومین کنفرانس ملی فناوری های 

نوین بتن، 26 بهمن برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
جهاددانشــگاهی گیــالن، دومین 
کنفرانــس ملی فناوری هــای نوین 
بتن، به  همــت این واحد بــا حضور 
پژوهشــگران، اســاتید دانشــگاه، 

دانشجویان، مهندســان و عالقه مندان به فناوری های نوین بتن در تاالر 
حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن برگزار شد.

در این کنفرانس، دکتر تدین رییس انجمن ملی بتن ایران گفت: مســیر 
خوبی در فناوری  های بتن ایران طی شده است و فناوری  های جدیدی در 

این بخش داریم.
رییس انجمن ملی بتن ایران افزود: روش های خاص بتن  ریزی انواع زیادی 
دارد و ما به  صورت محدود از آن  ها استفاده می  کنیم و برای ایجاد توسعه  ی 

پایدار، نیاز داریم سیمان را با مواد جدیدی نظیر سربارها جایگزین کنیم.
وی تصریح کرد: کاهش آلودگی  های زیست  محیطی و کاهش برداشت از 

منابع طبیعی و استفاده از زباله  های صنعتی را در نظر داشته باشیم.
رییس انجمن ملی بتن ایران افزود: بحران  های زیست  محیطی در پیش داریم 

و باید از فناوری  هایی استفاده کنیم که کم تر به محیط  زیست لطمه بزنند.

وی با اشاره به این  که متاسفانه در گیالن 
و مازندران، پوسته  ی باارزش برنج، آتش 
زده و به خاکستر تبدیل می شود، گفت: 
این در حالی است که از این ماده می  توان 

در صنعت بتن بهره ببریم.
دکتر تدین افزود: کشــورهای موفق در 
این عرصه، اقدام  های گسترده  ای انجام 
داده  اند. ما باید ســعی کنیم از ضایعات 
به  عنوان سنگدانه در بتن استفاده کنیم.

در ادامه، رحمت مدن  دوست دبیر علمی کنفرانس ملی فناوری  های نوین 
بتن نیز گفت: امور اجرایی کنفرانس و کارهایی که تا به حال انجام شده است، 

از اسفندماه سال گذشته کلید خورد.
وی افزود: از زمان ارایه فراخوان، مقاله  های زیادی به دبیرخانه رســید که 
40 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت و 14 مقاله به  صورت سخنرانی و مابقی 

به  صورت پوستر ارایه شد.
رییس علمی کنفرانس ملی فناوری  های نوین بتن تصریح کرد: امروزه با 
رشد صنعت ساخت  وساز، ضرورت استفاده از فناوری  های نوین بتن بیش از 

بیش احساس می  شود.
گفتنی اســت، در دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن، عالوه بر 
ارایه مقاالت پذیرفته شده در قالب پوستر و سخنرانی، کارگاه های علمی و 

آموزشی جانبی نیز برای عالقه مندان برگزارشد.
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دکتر محمدرضا پورعابــدی گفت: یکــی از اهداف اصلی 
جهاددانشــگاهی، الگوســازی در حوزه  ی فناوری و میل به 
خوداتکایی بوده تا بتوانیم از دانشــی که به  صورت نظری در 
دانشگاه  های ما تولید می  شــود، به  صورت کاربردی برای حل 

مسایل، مشکالت و معضالت اجتماعی استفاده کنیم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از سیناپرس، معاون 
پژوهش  وفناوری جهاددانشگاهی گفت: این نهاد در حوزه های مختلف 
فنی و مهندسی، پزشکی، کشــاورزی و منابع طبیعی، علوم انسانی و 
اجتماعی، با 23 پژوهشکده، 3 پژوهشگاه، 147 گروه پژوهشی و 117 
مرکز خدمات تخصصی در طول نزدیک به 4 دهه  ی عمر انقالب اسالمی، 

خدمات فناورانه  ی خوبی به جامعه  ی علمی کشور ارایه کرده است.
دکتر پورعابدی تصریح کرد: قاعدتا شرکت های خارجی تمایل دارند 
بدون هیچ گونه رقابتی وارد بازار شــوند، اما هیچ کشوری، بازار خود را 
به راحتی در اختیار خارجی ها قرار نمی دهد؛ اعتقاد ما براین است که باید 
حتما با شرکت های خارجی کارکنیم، ولی این کار باید با برنامه ریزی 
باشد و در ازای بخش کوچکی از بازار که در اختیار آن ها قرار می دهیم، 
بتوانیم انتقال فناوری داشته باشیم و وقتی فناوری را کسب کردیم، آن 

را ارتقا داده و به فکر صادرات فناوری به کشورهای دیگر باشیم.
معاون پژوهش  وفناوری جهاددانشــگاهی با اشاره به فعالیت های این 
نهاد در شــرایط تحریم گفت: تحریم قاعدتا باعث می شــود که حتی 
پژوهش های فناوری با مشــکالتی مواجه شــوند، اما پژوهشگران در 
جهاددانشگاهی، این تحریم ها را به فرصت تبدیل و فناوری های خوبی 
را در داخل بومی سازی کرده اند. در بحث مته های حفاری، نمک زدایی 

از نفت، دکل های حفاری، و حتی طرح اخیر الکتروموتورهای دور متغیر 
که می تواند جایگزین درایوهای دیگر با مصرف باالی انرژی و راندمان 
پایین باشد، پژوهشگران این نهاد کارهای بسیار خوبی انجام داده اند، 

ولی در این مسیر با مشکالتی در قوانین و مقررات روبه رو هستیم.
دکتر پورعابدی افزود: متاسفانه خارجی  ها وقتی متوجه می  شوند که 
ما در داخل به یک فناوری دست پیدا کرده  ایم، برای این  که نتوانیم با 
آن  ها رقابت کنیم، قیمت  های خود را به یک  دوم یا یک  ســوم کاهش 
می  دهند. بیشترین مشکل ما درحال حاضر، مشــکل بازار است. بعد 
از تولید و تجاری  ســازی فناوری، در مرحله  ی بازار، حمایت زیادی از 
جهاددانشگاهی نمی  شود. در بحث تجاری  سازی و تولید باید به موضوع 

اقتصاد مقیاس هم توجه شود.
وی با اشاره به پروژه  ی درایو دور متغیر )VFD( گفت: جهاددانشگاهی 
سال  ها قبل به دانش فنی پایه  ی این محصول دست پیداکرده بود، اما 
تقریبا نزدیک به یک دهه طول کشید تا بتوانیم صنعت را متقاعد کنیم 
که از این دانش و فناوری اســتفاده کند. االن حدود سه سال است که 
پروژه  ی درایو دور متغیر )VFD( ری به شاهرود طراحی شده و شاهد 

بهره برداری از آن بودیم.
معاون پژوهش  وفناوری جهاددانشگاهی تصریح کرد: باید فرهنگ باور 
به توان داخلی و ملی در داخل کشور ایجاد شود؛ این به  معنای نادیده 
گرفتن دنیا نیست؛ قطعا باید با بهترین شــرکت های خارجی ارتباط 
داشته و با آن ها کار کنیم، ولی در عین   حال باید به توان داخل، نیروهای 
جوان و تحصیل کرده  ی کشور و به نهادهای پژوهشی و فناوری کشور 
اعتماد کنیم تا بتوانیم با اســتفاده از این توان، مشکل اشتغال جوانان 

تحصیل کرده را حل کنیم.

به توان داخل، نیروهای جوان و نهادهای پژوهشی 
اعتماد کنیم

معاون پژوهش  وفناوری جهاددانشگاهی:
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آرم مرکــز خدمــات تخصصی درمــان در منــزل )دم( 
جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، یکم بهمن در این مرکز 
با حضور رییس و معاونان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران 

رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی علوم پزشکی تهران، دکتر 
سید مهدی طبایی رییس واحد در مراسم رونمایی از آرم مرکز خدمات 
تخصصی درمان در منزل گفت: فعالیت مرکــز »دم« به  عنوان یکی از 
قدیمی  ترین مراکز تخصصی واحد است که هر سال شاهد این هستیم 
که بر روی نمودار مثبت در حرکتی روبه  جلو قدم برمی  دارد و این به  دلیل 

زحمات تک  تک اعضایی است که در این مجموعه فعالیت می  کنند.
وی یادآور شــد: مرکز خدمــات تخصصی درمان در منــزل یکی از 
سخت ترین کارها است؛ چراکه هماهنگ کردن کادر درمانی با بیماران 
جزو سخت ترین کارهایی می  باشد که در این حوزه انجام می  شود؛ بر 

همین اساس باید گفت که این کار بسیار ارزشمندی است.
دکتر طبایی تصریح کرد: در سال  های گذشــته این مرکز دارای تیم 
منســجم و همدلی بوده اســت؛ به  همین دلیل این مرکــز به  عنوان 
مجموعه  ای قدرتمند حساب می  شود. امیدوارم که ما با درک شرایط 
روز و با داشتن همدلی مناسب در حوزه  ی درمان در منزل، از این مرکز 

به عنوان قدیمی ترین و به  روزترین زیرمجموعه یاد کنیم.
رییس جهاددانشــگاهی علوم پزشــکی تهران با بیــان این مطلب 
که رونمایی از آرم جدید مرکز خدمــات تخصصی درمان در منزل 
)دم( به  عنوان نشانه  ای از نگاه به آینده و به  روز شدن مرکز است، در 
پایان تصریح کرد: تک  تک زیرمجموعه های جهاددانشــگاهی علوم 
پزشکی تهران در حوزه  های مختلف نیاز به یک آینده  نگری دارد که 
سیاست گذاری خوبی نیز در مرکز خدمات تخصصی درمان در منزل 
)دم( انجام شده است که امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم بهره  برداری 

مفیدی هم به  وسیله  ی ابزارهای نوین داشته باشیم.

رونمایی از آرم جدید مرکز درمان در منزل )دم( جهاددانشگاهی 
علوم پزشکی تهران

بخــش نوروتراپی گــروه پژوهشــی مرکز ســالمت روان 
جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، 
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اســتفاده  ی روزافزون از آن در درمان  های 
مختلف پزشکی، جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با تاسیس 
مرکز نوروتراپی سعی دارد تا صنعت و پزشکی را ادغام کرده و سهم به سزایی 

در درمان بیماری  های روان  پزشکی و ارتقای عملکرد افراد داشته باشد.
گفتنی است، نوروتراپی یا درمان سلول های مغزی به  وسیله  ی دستگاه، 
روشی ایمن و بدون درد است که طی آن حس گرهایی به سر بیمار متصل 
شده و اطالعات دریافتی در اختیار بیمار و درمان گر قرار می گیرد. در این 
حالت هم بیمار و هم درمان گر قادر به مشاهده  ی امواج مغزی هستند؛ در 
نتیجه فرآیندهای ناهوشیار و غیرارادی بیمار با کمک درمان گر برای بیمار 

کامال محسوس می شود.

راه اندازی بخش نوروتراپی 
در جهاددانشگاهی علوم  پزشکی شهید بهشتی 
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رییس جهـــاددانشگاهی 
سیستان  وبلوچستان گفت: 
پروانــه  ی تاســیس واحد 
پــرورش ماهــي در قفس 
دریایي بــراي اولین بار در 
سیستان  وبلوچستان به  نام 

جهاددانشگاهی صادر شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
جهاد دانشــگاهی سیســتان   و 

بلوچستان، دکتر منصور تاجری رییس این واحد، 11 بهمن  با اعالم این 
خبر اظهار کرد: جهاددانشــگاهي مجري طرح تحقیقاتي بومي  سازي 
دانش فني تولید بچه  ماهي و پرورش ماهي در قفس در سواحل مکران 

است.
وی افزود: پروژه  ی پرورش ماهي در قفس که در کشور فناوري نویني 
محسوب مي  شود، در راستاي برنامه  هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي این 

واحد به  شمار می  رود.
رییس جهاددانشگاهی سیستان  وبلوچستان ادامه داد: امروزه صنعت 
آبزي  پروري در قفس در دنیا به  سرعت رو به توسعه می باشد و مورد توجه 

محققان و سرمایه  گذاران قرار گرفته است.
دکتر تاجری ظرفیت تولید ماهي در قفس هاي دریایي در ســواحل 
استان را تا 300 هزار تن برآورد کرد و افزود: ما در جهاددانشگاهی در 
پي بومي  سازي این فناوري هستیم؛ یعني در فاز اول، گونه  هاي بومي 
و متناسب با شرایط اقلیمي دریا مثل سي  باس، صبیتي، هامور، سوکال 
و... با توجه به وضعیت بســتر دریا، آب و هوا، درجه  ی حرارت، عمق و 

جنس بستر، جهت و جریان  هاي 
دریایي چون آب و بــاد، دماي 
رشــد، امــواج، طوفان  هــاي 
حاره  اي و... توســط متخصصان 
و کارشناســان بومي استان که 
به همین واسطه جذب شده  اند، 
شناســایي و مورد مطالعه قرار 
مي گیرند و سپس گونه  ی بومي 
سودآور بازارپســند به صیادان 
و ســرمایه  گذاران این فناوري 

معرفي و تجاري  سازي مي  شود.
وی تعداد دفعات و فصول برداشت محصول در سواحل مکران را دو بار 
در سال اعالم و اظهارکرد: در برنامه  ی میان  مدت، این نهاد تعهد کرده 
است که ســاالنه 2000 تن ماهي در قفس را پرورش و به بازار مصرف 
داخلي و خارجي برساند که این امر کمک شایان توجهي به اشتغال و 

اقتصاد دانش  بنیان منطقه خواهد کرد.
دکتر تاجري یادآور شــد: مــا در این برنامه شــش هدف اساســي 
شــامل بومي  ســازي این دانش فني، ایجاد مزرعه تکثیر ماهي جهت 
پیش  پرواري، پرواري و تجاري  ســازي محصــول و تولید ماهي بومي 
متناســب با اقلیم منطقه و بــازار مصرف، ایجاد یــک مرکز خدمات 
تخصصي پــرورش ماهي در قفــس، راه  اندازي یک گروه پژوهشــي 
در آن حوزه و ایجاد یک شــرکت دانش  بنیان شــیالتي و به  کارگیری 

دانش  آموختگان بومي بیکار در حوزه  ی آبزیان را دنبال می کنیم.
وی در پایــان، فقدان مدیریــت یکپارچه ســواحل را از عوامل اصلي 

سختي  هاي این راه برشمرد.

صدور پروانه  ی   تاسیس واحد پرورش ماهي در قفس دریایي 
به نام جهاددانشگاهي

برای نخستین  بار در سیستان  وبلوچستان صورت گرفت؛

توسط مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی؛ 

مرکز اطالعات علمی جهاددانشــگاهی، دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشــرفته  ی کرمــان را به  عنوان 

بهره ورترین دانشگاه صنعتی کشور انتخاب و معرفی کرد.

به گــزارش روابط عمومــی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، دکتر 
محمدجواد آروین رییس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری 
پیشــرفته  ی کرمان با اعالم این خبر اظهار کرد: بر اســاس اعالم دفتر 
تحلیل  دادگان مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی، میزان بهره وری 

پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با توجه به بودجه  ی دریافتی 
در سال 13۹۵، در گروه های دانشگاه های جامع، صنعتی و علوم پزشکی 

و پژوهشگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به میزان تولیدات مدارک علمی در پایگاه اســتنادی 
اسکوپوس و بودجه  ی دریافتی در هر یک از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها که 
مورد ســنجش و ارزیابی قرار گرفته است، دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتی و فناوری پیشرفته در گروه دانشگاه های صنعتی، بهره ورترین 

دانشگاه شناخته شد.

بهره ورترین دانشگاه صنعتی کشور معرفی شد
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اعضای شــورای اسالمی شهـــــر اراک از مرکـــز فوق 
تخصصـــی درمان نابـاروری امید رویــان جهاددانشگاهی 
استان مرکزی بازدید و در جریان فعالیت های این مرکز قرار 

گرفتند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، دکتر سید 
جعفر نظام  دوســت در بازدید اعضای شورای اســالمی شهر اراک از 
مرکز فوق تخصصی درمــان ناباروری امید رویان ایــن واحد، افزود: 
جهاددانشــگاهی در بسیاری از امور پژوهشــی، آموزشی و فرهنگی 
پیشتاز است و مدعی هســتیم در امور علمی و پژوهشی، رتبه  ی برتر 
استان را داریم؛ با وجود این که برخی از فعالیت های علمی، پژوهشی و 
فرهنگی نیاز مبرم استان به  شمار می رود، اما دانشگاه های مادر، در این 
زمینه ورود پیدا نکرده و خود را صرفا به مباحث آموزشی و آن هم در 

رشته های خاص محدود کرده اند.
وی ادامه داد: جهاددانشگاهی بسته به گروه های پژوهشی و آموزشی   
خود، فعالیت های موثری در راســتای نیازهای استان انجام می دهد؛ 
از جمله تدوین سند اشــتغال، اولویت های سرمایه گذاری در استان، 
معضالت اجتماعی مانند مواد مخدر و... که بخش کوچکی از اقدام  های 

پژوهشی این نهاد انقالبی است.
رییس جهـــاد دانشگاهی استـان مرکزی افزود: جهاددانشگاهی با 
بهره مندی از پژوهشگران نخبه، یک مرجع پژوهشی معتبر در استان 
محسوب می شود؛ در همین راستا و برای رفع نیازهای استان به  دنبال 
راه اندازی اولین پژوهشکده  ی استان هستیم که بخشی از مراحل اداری 

و اخذ مجوز آن طی شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به پایین بودن نرخ زادوولد در اســتان از سال 
8۹، تاسیس مرکز درمان ناباروری را برنامه ریزی کردیم و به  مرور زمان 
این مرکز را به لحاظ فضای فیزیکی، تجهیزات و نیروی متخصص )که 
در استان نیروی  مورد نیاز وجود نداشت(، تامین و توسعه دادیم؛ در 
حال حاضر این مرکز مجهزترین مرکز درمان ناباروری غرب کشــور 
است که عالوه بر استان مرکزی به اســتان های همجوار نیز خدمات 

ارایه می دهد.
دکتر نظام  دوست در پایان گفت: تنوع کاری جهاددانشگاهی از امور 
پژوهشی گرفته تا آموزشی، پزشکی، فرهنگی، رسانه و قرآنی بی نظیر 
است؛ آن هم در شرایطی که بخش عمده  ی هزینه ها را خودش تامین 
می کند؛ لذا تا امــروز این نهاد انقالبی به  عنوان یــک نهاد اثرگذار در 

استان موفق عمل کرده است.

بازدید اعضای شورای اسالمی شهر اراک از مرکز درمان 
ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی
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 مدیرعامل بانک خون بندناف رویان گفت: تاکنون بیش از ۹0 
هزار نمونه در بانک عمومی و خصوصی رویان ذخیره  سازی شده 

است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان  جنوبی، دکتر مرتضی 
ضرابی مدیرعامل بانک خــون بندناف رویان، دوم بهمن در نشســت 
تخصصی با پزشکان پیرامون کاربرد و اهمیت ذخیره  سازی سلول های 
بنیاد خون بندناف اظهار کرد: ذخیره  سازی ســلول های بنیادی خون 
بندناف به  عنوان خدمتی نوین در عرصه  ی فعالیت های پزشکی مدنظر 

بوده است.
وی افزود: ســلول  های بنیادی خون بندنــاف در بیماری های خونی و 

غیرخونی مورد استفاده قرار می  گیرد.
مدیرعامل بانک خون بندناف رویان ادامــه داد: با توجه به تاریخچه  ی 
ذخیره  سازی خون بندناف در سطح دنیا، نزدیک به 3۵ هزار پیوند از این 

خون برای بیماری های خونی انجام شده است.

دکتر ضرابی تصریح کرد: خون  گیری بند ناف نــوزادان، هیچ تداخلی 
در روند زایمان نداشته و هیچ  گونه مشــکلی برای مادر و فرزند به  وجود 

نمی  آورد.
وی با اشاره به این که بانک های خون بندناف به  صورت عمومی و خصوصی 
است، اظهارکرد: در بانک عمومی، خانواده ها خون بندناف را اهدا کرده 
و این خون در اختیار هر بیمار مورد نیاز قرار می  گیرد که در این زمینه 

دولت و مراکز خیریه کمک به راه  اندازی آن می کنند.
مدیرعامل بانک خــون بندناف رویان ادامه داد: ایــن بانک خونی برای 

کاربردهای درمانی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می  گیرد.
دکتر ضرابی بیان کرد: در بانک خصوصی نیز با انعقاد قرار داد بین والدین، 
خون بندناف کودک ذخیره  سازی و در صورت نیاز خانواده مورد استفاده 

قرار داده می شود.
وی در پایان درباره  ی پیوندهای انجام شده با استفاده از نمونه  های خون 
بندناف، اظهار کرد: حدود 30 پیوند تاکنون با نمونه  های خون بندناف 

انجام شده است. 

دکتر محمدرضا پورعابدی گفت: این نهاد سعی کرده است در 
تمام استان ها با توجه به ظرفیت ها و مزیت هایی که وجود دارد، 

یک یا دو موضوع را برای پژوهش انتخاب کند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر محمدرضا پورعابدی 
معاون پژوهش  وفناوری این نهاد اظهار کرد: این نهاد سعی کرده است 
در تمام استان ها با توجه به ظرفیت ها و مزیت هایی که وجود دارد، یک 
یا دو موضوع را برای پژوهش انتخاب کند تا در آن حوزه های انتخابی 
بتواند سرآمد باشد و به  واسطه  ی آن، مســایل و چالش هایی را که در 

سطح منطقه ای و ملی وجود دارد، پوشش بدهد.
معاون پژوهش  وفناوری جهاددانشــگاهی ادامــه داد: در اصفهان، 
جهاددانشگاهی در مطالعات شهری و فوق جاذبه ها و آب های ژرف 
فعالیت دارد. هم  چنین یک گروه بــرق نیز در اصفهان فعالیت دارد 

که نیازمندی هایی را که در بخش نظامی وجود دارد، تحت پوشش 
خود قرار داده است. زلزله در کرمان و بحث زلزله در یزد را با استفاده 
از مواد نوین و سرامیک های به  روز مورد پژوهش قرار داده ایم و سعی 
کرده ایم کارهای پژوهشی در سطح کشور افزایش پیدا کند، اما این 
افزایش به توانمندی هایی که در ســطح هر اســتان وجود دارد نیز 

بستگی دارد.
وی افزود: بخش کمی از بودجه  ی جهاددانشگاهی توسط دولت تامین 
می شــود. 20 درصد از هزینه های این نهاد را دولت تامین می کند و 
باقی هزینه ها را توسط درآمدها و کارفرماهایی که در بخش پژوهشی 
فعالیت دارند، تامین می کنیم، اما برای این که موضوعی شناسایی شود 
و به   واسطه  ی آن دانشی افزایش پیدا کند، جهاددانشگاهی حمایت های 
اولیه را انجام می دهد و سپس پژوهشــگرها با عقد قرارداد با کارفرما 

می توانند بقیه  ی هزینه های خود را تامین کنند.

ذخیره  سازی بیش از ۹0 هزار نمونه در بانک خون بندناف رویان

افزایش فعالیت های پژوهشی به ظرفیت هر استان بستگی دارد

مدیرعامل بانک خون بندناف رویان جهاددانشگاهی خبر داد:

معاون پژوهش  وفناوری جهاددانشگاهی:
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معاون آموزشــی پژوهشــگاه رویان با اشــاره به تاسیس 
آزمایشگاه ســیار »ســلول های بنیادی برای همه«، اظهار 
کرد: بر اســاس این طرح، تیمی از متخصصان و پژوهشگران 
حوزه  ی سلول های بنیادی رویان با حضور در مدارس مناطق 
مختلف کشور، طی برگزاری کالس های آموزشی و کارگاه  های 
تحقیقاتی و آزمایشگاهی، فرصت آشنایی با بحث سلول های 

بنیادی را در اختیار دانش  آموزان عالقه مند قرار می  دهند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از سیناپرس، دکتر 
روح  ا... فتحی با اشــاره به آغاز فعالیت رسمی دانشکده علوم پزشکی 
پژوهشــگاه رویان اظهار کرد: اگرچه پیش از این نیز دانشجویانی از 
طریق دانشــگاه علم  وفرهنگ در پژوهشگاه آموزش می دیدند، ولی با 
تاسیس این دانشکده، آموزش و پژوهش دانشجویان از صفر تا صد در 
همین دانشکده و تحت مدیریت مستقیم و یکپارچه پژوهشگاه انجام 

می شود.
وی با بیان این  که مجوز پذیرش دانشجو در سه رشته  ی جدید نیز از 
وزارت بهداشت اخذ شده اســت، گفت: در حال حاضر در رشته  های 
بیولوژی تولیدمثل، سلول کاربردی و مهندسی بافت در مقطع دکترا 

پذیرش دانشجو داریم.
معاون آموزشی پژوهشگاه رویان افزود: هم  چنین برخی از دانشجویان 
مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه علم  وفرهنگ نیز برای گذراندن دروس 
عملی و پایان  نامه در رشــته هایی از جمله ژنتیک، زیســت تکوینی، 
سلولی مولکولی و برخی رشــته های دیگر در این دانشکده تحصیل 

می کنند.
وی با اشاره به آمار دانشــجویانی که در حال حاضر در این دانشکده 
تحصیل می  کنند، گفت: 13 دانشجو در دکترای پژوهش  محور وزارت 

علوم، ۹ دانشجو در دکترای پژوهش  محور وزارت بهداشت، 8 دانشجو 
در رشته  ی مهندســی بافت، ۹ دانشجو در علوم ســلول کاربردی، ۵ 
دانشجو در بیولوژی تولیدمثل، 3۹ دانشجو در مقطع کارشناسی  ارشد 
علوم جانوری سلولی تکوینی، 48 دانشجو در کارشناسی ارشد ژنتیک 

و 3۵ دانشجو در دکترای علوم سلولی تکوینی تحصیل می  کنند.

اجرای برنامــه  ی »آموزش بــرای همه« در 
پژوهشگاه رویان

دکتر فتحی در ادامه به اجــرای برنامه  ی »آموزش بــرای همه« در 
پژوهشــگاه رویان اشــاره کرد و گفت: در فرآیند آموزشی رویان، دو 
مساله  ی وسعت و سطح آموزش  ها از اهمیت ویژه  ای برخوردار است. به 
عبارت دیگر، معتقدیم مرکزی باید در زمینه  ی آموزش فعالیت کند که 
علم و دانش مربوطه را در اختیار داشته و عالوه بر آن، تجربیات زیادی 

در این زمینه دارا باشد.
وی با بیــان این  که در اجرای ایــن طرح، وســعت آموزش  ها در بعد 
جغرافیایی از مرزهای پایتخت فراتــر رفته، ادامه داد: انتقال دانش به 
تمام نقاط ایران، به  ویژه مناطق محروم و هم چنین در تمام سطوح از 
جمله دانشجویی و دانش  آموزی جزو برنامه  های پژوهشگاه رویان است.

معاون آموزشی پژوهشگاه رویان در پایان با اشاره به تاسیس آزمایشگاه 
سیار »سلول های بنیادی برای همه«، اظهار کرد: براساس این طرح، 
تیمی از متخصصان و پژوهشگران حوزه  ی سلول های بنیادی رویان 
با حضور در مدارس مناطق مختلف کشور، طی برگزاری کالس های 
آموزشی و کارگاه  های تحقیقاتی و آزمایشــگاهی، فرصت آشنایی با 
بحث ســلول های بنیادی را در اختیار دانش  آمــوزان عالقه مند قرار 

می  دهند.

انتقال دانش به دانش آموزان با اتوبوس »سلول  های بنیادی«

معاون آموزشی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی اظهار کرد:
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سازمان جهاد کشاورزی اســتان ایالم و پژوهشکده توسعه 
تکنولوژی سازمان جهاددانشــگاهی صنعتی شریف، قرارداد 

مشاوره و مهندسی امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی صنعتی شریف، این قرارداد 
به  منظور ارایه خدمات مشــاوره و مهندسی و نظارت توسط متخصصان 
مرکز توسعه تکنولوژی در زمینه  ی بازرسی فنی و کنترل کیفیت و نظارت 
و انجام آزمایشات لوله، لوازم، قطعات، اتصاالت، تجهیزات و ماشین های 
آبیاری، بین سازمان جهاد کشاورزی اســتان ایالم و پژوهشکده توسعه 

تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منعقد شد.

هم چنین بر اســاس این قــرارداد، ارایه خدمات مشــاوره در زمینه  ی 
کنترل کیفیت و نظارت بر تهیه، تامین و بازرسی فنی و هم  چنین انجام 
آزمایش  های لوله، لوازم، قطعات، اتصاالت و تجهیزات و ماشــین های 
آبیاری سطح استان ایالم توسط کارشناســان مرکز توسعه تکنولوژی 

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف طی یک  سال انجام می شود.
گفتنی است، قرارداد همکاری بین سازمان جهاد کشاورزی استان 
ایالم به امضای مهندس ســید محمد تراب  میری رییس ســازمان 
جهاد کشاورزی اســتان ایالم و دکتر محمدصادق حاجی  تاروردی 
سرپرست پژوهشکده توســعه تکنولوژی جهاددانشگاهی صنعتی 

شریف رسیده است.

مرکز خدمات تخصصی بذر و نهال با هدف تولید و تکثیر نشا و 
بذر گیاهان دارویی و مطالعه بر روی تولید و سازگاری برخی از 
گیاهان دارویی در حال انقراض در پژوهشکده گیاهان دارویی 

جهاددانشگاهی تاسیس شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از سیناپرس، مهندس 
حســین قاســمی  فر کارشــناس مرکز خدمات تخصصی بذر و نهال 
پژوهشــکده گیاهان دارویی جهاددانشــگاهی در رابطه با فعالیت های 
این مرکز گفت: مرکــز خدمات تخصصی بذر و نهال، دو ســال پیش با 
هدف مطالعه بر روی سازگاری برخی گیاهان در حال انقراض تاسیس 
شد که از آن زمان بررسی این موضوع را در گروه کشت و توسعه و گروه 

بیوتکنولوژی پژوهشکده در دستور کار قرار دادیم.
وی با بیان این  که برخی از این گیاهان که ارزش اقتصادی باالیی دارند، 
بعد از سازگار شدن، وارد مرکز شده و به صورت انبوه به تولید نشا و بذر 
می رســند، گفت: در داخل همین مجموعه، حدود 14000 مترمربع 
فضای گلخانه ای و چیزی در حدود 2 هکتار زمین، فضای باز وجود دارد 

که تولیدات خود را در این فضا انجام می  دهیم.
قاسمی  فر در رابطه با اهمیت فعالیت های این مرکز تصریح کرد: گیاهانی 
که ارزش اقتصادی باالیی دارند، )حــدود 10 گونه  ی گیاهی که ارزش 
دارویی دارند(، مانند آویشن باغی، گیاه سرخارگل، نعنا فلفلی، به لیمو، 

آلوئورا، گل محمدی، بومادران و... در این مرکز تولید می شوند.
کارشناس مرکز خدمات تخصصی بذر و نهال پژوهشکده گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی با بیان آن  که این مجموعه سعی دارد برخی گونه هایی 
که در حال انقراض هستند و هنوز در داخل کشور بر روی آن ها کار نشده، 
مورد بررسی قرار بدهند، گفت: یکی از این موارد، گونه  ی سرخدار است 

که یک گیاه در حال انقراض بوده و بسیار ارزشمند است و در حال حاضر، 
داخل گلخانه بر روی آن کار می کنیم. ضمن این  که یکســری پایه های 
رویشی بعضی از میوه ها که به تازگی وارد کشور شده و برای اصالح باغات 
استفاده می شود نیز از دیگر مواردی است که بر روی آن مطالعه می کنیم.

وی اظهار کرد: عالوه بر این در بانک بذر این مجموعه نیز بر روی برخی 
بذرها که اصالح شــده و گیاهان دارویی  ای که در ایران بر روی آن کار 
نشده، مطالعه می کنیم که ســال آینده در این مجموعه به بهره برداری 

خواهد رسید.
قاســمی  فر افزود: ضمن این  که گونه های جنگلی هم وجود دارند که به 
خشکی و سرما مقاوم هستند و ما در کشور بسیار به آن ها نیاز داریم. از 
این رو، به صورت آزمایشی بر روی آن ها کار می شود و احتمال می رود طی 
2 سال آینده، برخی گیاهان به ویژه آن هایی که به خشکی مقاوم هستند 

به بازار عرضه شود.
وی در رابطه با مشکالت کار این مرکز گفت: مشکالت ما بحث سازه های 
داخل مجموعه و سازه های گلخانه ای پیشــرفته برای برخی از نهال ها 
به خصوص نهال های گرمسیری است که متاسفانه در دسترس مجموعه 
نیست. حدود هشــت ماه اســت که پیگیری ها برای یک مجموعه  ی 
گلخانه ای 10000 مترمربعی که به حدی پیشرفته باشد تا بتوان در آن 
برخی گونه ها مانند سرخدار، گونه هلی جنگلی مقاوم به خشکی را سازگار 
کرد، انجام شده که گل های کشت بافت بیوتکنولوژی به گلخانه ها منتقل 

شود که در حال حاضر وجود چنین گلخانه ای مشکل اصلی کار ماست.
قاســمی  فر تصریح کرد: عالوه بر این مانند بسیاری از مناطق کشور نیز 
در این پژوهشــکده مشــکل آب وجود دارد که امیدواریم با اندیشیدن 
تمهیداتی این مشکل در سراسر کشور و هم  چنین در پژوهشکده گیاهان 

دارویی مرتفع شود.

امضای قرارداد مشاوره و مهندسی 
بین روسای جهاددانشگاهی صنعتی شریف و جهاد کشاورزی ایالم

گیاهان دارویی در حال انقراض حفاظت می شوند

در مرکز خدمات تخصصی بذر و نهال پژوهشکده گیاهان دارویی؛
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با همکاری جهاددانشگاهی خراســان  رضوی و مجمع خیرین 
سالمت استان، آزمایش های گروه های محروم در معرض آسیب 

اجتماعی انجام می  شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان  رضوی، سید 
احمد واحدی اظهار کرد: در راستای خدمت  رسانی جهاددانشگاهی به 
اقشار مختلف، با همکاری مجمع خیرین سالمت استان، آزمایش  های 
گروه های محروم در معرض آســیب اجتماعی توســط این نهاد انجام 

خواهد شد.
به گفته  ی مدیر داخلی آزمایشگاه مرکزی تشخیص طبی، آسیب  شناسی 
و ژنتیک جهاددانشگاهی خراســان  رضوی، آزمایش های در نظر گرفته 

شده برای این گروه، شامل آزمایش های هپاتیت B و C و HIV است.
وی در ادامه یادآور شــد: این گروه ها عالوه بر آن  که از تعرفه  ی دولتی 
آزمایش های جهاددانشگاهی خراسان  رضوی برخوردار می شوند، شامل 
تخفیف 1۵ درصدی هم خواهند شد که توسط مجمع خیرین سالمت 

استان پرداخت خواهد شد.
هم  چنین در این خصوص، علیرضا کالهــان مدیرعامل مجمع خیرین 
سالمت خراسان  رضوی گفت: انجام آزمایش های گروه های محروم در 

معرض آســیب اجتماعی، یکی از طرح های مشترک بین این مجمع و 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی است.

وی هدف از اجرای این طرح را توجه مســووالن به این گروه ها برشمرد 
و تصریح کرد: در فاز اول این طرح، 1۵ نفر از بانوان در معرض آســیب 
اجتماعی توسط مجمع خیرین سالمت استان به آزمایشگاه تشخیص 
طبی جهاددانشگاهی خراسان  رضوی معرفی شده اند که آزمایش های 

هپاتیت B و C و HIV از آن ها گرفته می شود.
کالهان در ادامه یادآور شــد: در صورت مثبت بودن آزمایش های فوق، 
مجمع خیرین سالمت استان، روند درمانی این افراد را نیز تحت پوشش 

قرار خواهد داد.
مدیرعامــل مجمع خیریــن ســالمت خراســان  رضوی تاکید کرد: 
فعالیت های جهاددانشگاهی در راستای کمک  رسانی به اقشار محروم 

جامعه است.
وی در پایان از همکاری جهاددانشــگاهی خراســان  رضوی، دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد و مجمع خیرین سالمت برای انجام آزمایش های 
هپاتیت برای زندانیان استان خبر داد و افزود: با وجود این که بستر این 
کار مهیا شده اســت، ولی برخی از دستگاه های مرتبط در این خصوص 

همکاری های الزم را ندارند.

مرکز کشــت بافت توت  فرنگی جهاددانشــگاهی کردستان 
با حضور دکتر بیجنــدی معاون جهاددانشــگاهی و رییس 
ســازمان تجاری  سازی فناوری و اشــتغال دانش  آموختگان، 
دکتر امام  دادی رییس ستاد ساماندهی مشاغل خانگی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای شهر سنندج، مدیر 
اشتغال، کارآفرینی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس 

جهاددانشگاهی استان کردستان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، در این مراسم چیا 
سهراب  نژاد، اظهار کرد: جهاددانشگاهی اســتان کردستان در مباحث 
علمی و پژوهشی، فعالیت های مطلوبی انجام داده و امیدواریم در آینده  ای 

نزدیک، ایده های علمی این نهاد در توسعه  ی هرچه بیشتر استان نقش 
مهمی ایفا کند.

وی ضمن اشاره به این که جهاددانشگاهی اســتان کردستان در بحث 
توت  فرنگی به  دنبال تولید نشای عاری از ویروس است، گفت: تحقق این 
مهم، نیازمند مزرعه و گلخانه است و با تهیه  ی این موارد می  توانیم در این 

بحث سریع تر به نتیجه برسیم.
رییس جهاددانشگاهی استان کردســتان در پایان با تاکید بر اهمیت 
چرخه  ی تولیــد در فرآیند تولید توت  فرنگی، یادآور شــد: توت  فرنگی 
استان کردستان به  دلیل عدم بســته بندی مطلوب به استان های دیگر 
صادر نمی شود و بر همین اساس در نظر داریم، بسته بندی توت  فرنگی را 

به  صورت علمی، اجرایی و در پایان چرخه  ی تولید را کامل کنیم. 

انجام آزمایش های اقشار محروم آسیب  دیده  ی اجتماعی با 
همکاری جهاددانشگاهی خراسان  رضوی

افتتاح مرکز کشت بافت توت  فرنگی جهاددانشگاهی
 استان کردستان
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مراســم تکریــم دکتر 
ســید علــی آذیــن 
سرپرســـت پیشین و 
معارفه  ی  دکتر محمدرضا 
صادقی  ســــرپرست 
جدیـــد پــژوهشگاه 
فناوری  هـای نوین علوم 
زیستی جهاددانشگاهی 
)ابن  ســینا( بــا حضور 
دکتــر حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشگاهی، 

دکتر پورعابدی معــاون پژوهش  وفناوری ایــن نهاد، دکتر 
شریفی  زاده معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی 
و دکتر شــاکری  نژاد مدیرکل دفتر تخصصی علوم پزشکی و 
معاونان، مدیران و اعضای هیات علمی در محل سالن کنفرانس 

این پژوهشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ابن  ســینا جهاددانشــگاهی، 
دکتر طیبی با بیان این  که هدف اصلی جهاددانشگاهی الگوسازی و 
فرهنگ  سازی در سطح جامعه و انجام کارهایی بزرگ با اتکا بر توان 
خود است، افزود: اقتصاد مقاومتی و تولید دانش  محور از اهداف مهم 

این نهاد انقالبی است.
وی با اشــاره به این  که پژوهشگاه ابن  ســینا از جمله مجموعه  های 
موفق جهاددانشگاهی اســت، تاکید کرد: زمان آن رسیده است که 
با انجام فعالیت  هایی پیوســته، به اهداف خود دست یابید و کارها و 
خروجی  های جدی داشته باشــید؛ به  گونه  ای که در مقابل رسانه  ها 
پاسخگو بوده و نسبت به انجام وظایف و مسوولیت  ها با احساس تعهد 

بیشتری پرداخته شود.
رییس جهاددانشــگاهی با بیان اهمیت نوآوری در انجام فعالیت  ها، 
تشریح کرد: از جمله انتظارات ما از پژوهشگاه ابن  سینا این است که 
به  اندازه  ی توانمندی  ها و محققان برجسته  ای که دارد، خروجی  های 
ارزشمندی داشــته باشــد و در تمامی پژوهشــکده  ها، شرح کار و 
زمان  بندی امور و اهداف مشخص شــود و موضوعات مورد انتخاب، 
موضوعات و ایده  هایی باشد که در دنیا تا حدی مسیر آن  ها طی شده 
و به لحاظ علمی، توانایی انجام و آموختن آن را داشته باشیم و پس از 

آن بتوانیم در خدمت جامعه قرار دهیم.
دکتر طیبی ضمن تشــکر و قدردانی از فعالیت های دکتر سید علی 

آذین و انتصــاب دکتر 
محمدرضــا صادقــی 
بــه سرپرســتی ایــن 
پژوهشگاه، تصریح کرد: 
دکتر صادقی باید هرچه 
سریع تر پتانسیل  هایی 
که به  صــورت بالقوه و 
بالفعل در پژوهشــگاه 
ابن سینا وجود دارد، به 

نتیجه برساند.

در حوزه  ی درمان باید حــرف جدیدی برای 
گفتن داشته باشیم

در ادامه  ی مراسم، دکتر محمدرضا صادقی سرپرست جدید پژوهشگاه 
فناوری  های نوین علوم  زیستی جهاددانشگاهی )ابن سینا( و رییس جدید 
مرکز درمان فوق تخصصی ناباروری و سقط مکرر ابن  سینا، اظهار کرد: 
این وظیفه، امانتی است که به من سپرده شده است و تمام تالش خود را 

در جهت پیشبرد اهداف پژوهشگاه به  کار خواهم گرفت.
وی با بیان این  که در حال حاضر، این پژوهشگاه بالغ بر ۵00 پرسنل دارد، 
افزود: فضاهای استیجاری مرکز درمان و آزمایشگاه  ها از جمله مسایلی است 
که باید برای آن راهکار مناسبی پیدا کرد و تالش ما این خواهد بود که با 
صرفه  جویی و تامین منابع الزم از منابع مختلف، فضای کالبدی مورد نیاز 

پژوهشگاه را تامین نماییم.
سرپرست پژوهشگاه ابن  ســینا در ادامه تشــریح کرد: برون  داد فناوری 
می  تواند بخشی از وابســتگی  های نفتی ما را کاهش دهد؛ همان  طور که 
مرکز درمان ناباروری که پژوهشگاه ابن  سینا ایجاد کرده است، خود به  نوعی 

توانسته است بخشی از این هزینه  ها را جبران کند.
دکتر صادقی با تاکید بر این  که در حوزه  ی درمان باید حرف جدیدی برای گفتن 
داشته باشیم که بتواند ما را شاخص کند، اظهار کرد: در حال حاضر، پژوهشکده 
بیوتکنولوژی تولیدمثل مــا دارای دو مرکز خدمــات تخصصی در حوزه  ی 
فناوری  های کمک باروری در انسان و نیز مشابه آن در دام است که فعالیت  های 
قابل قبولی را ارایه می  کنند و تولید آنتی  بادی  های منوکلونال، موضوع واکسن 
سرطان و... از دیگر ظرفیت  ها و توانمندی  های این پژوهشگاه به شمار می  رود.

سرپرست جدید پژوهشگاه ابن  سینا در پایان سخنان خود با بیان این که 
جهاددانشگاهی در حال حاضر کارآفرین و فناور می  خواهد، گفت: مرکز 
رشد ابن  سینا بایستی در این مسیر برنامه  ریزی کرده و گام بردارد تا بتواند 

فارغ التحصیالن را به فناور و کارآفرین تبدیل کند.

مراسم تکریم سرپرست پیشین و معارفه  ی سرپرست جدید 
پژوهشگاه ابن  سینا

با حضور دکتر طیبی برگزار شد؛



   29

پیام جهـاد  | شماره 168
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

بانک سلول  های بنیادی خون 
بندناف به  همت جهاددانشگاهی 
اســتان بوشــهر راه  اندازی 

می شود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی بوشهـــــر، دکتر 
ضرابی مدیر عامل بانک سلول  های 
بنیــادی خون بندناف پژوهشــگاه 

رویان با حضور در جهاددانشگاهی بوشــهر، روند راه  اندازی و عملیاتی 
کردن این مجموعه در استان را با احمدی  زاده رییس واحد مورد بررسی 

قرار داد.
دکتر ضرابی در نشســت هماهنگی با رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
استان گفت: اگر ظرفیت مناســب در استان فراهم باشد، مرکز رویان 
آمادگی فعالیت در  بوشهر براساس اهداف خود در زمینه  های درمان 
سرطان، ناباروری و سلول  های بنیادی را خواهد داشت که با توجه به 
مدیریت جوان و فعال جهاددانشگاهی بوشهر، این  مهم دست  یافتنی 

خواهد بود.
در ادامــه، دکتر کشــمیری رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 

بهداشــتی درمانــی بوشــهر نیز 
ضمن ابراز خرســندی از این همت 
جهاددانشگاهی و حضور مدیر عامل 
بانک سلول  های بنیادی افزود: ضمن 
این کــه در حوزه  ی علم پزشــکی، 
اساتید موفق و تراز اولی داریم، ما از 
همه  ی پتانسیل درمانی استان جهت 
راه  اندازی این مجموعه و سایر مراکز 
پزشکی جهاددانشگاهی جهت کمک 
به حوزه  ی پزشکی استان استفاده می  کنیم تا هر چه سریع  تر این مراکز 

راه  اندازی شود.
احمدی  زاده رییس جهاددانشــگاهی استان بوشــهر نیز اظهار کرد: این 
مجموعه  ی مهم، تنها با همــت جمعی صورت می پذیــرد و امیدواریم 
مسووالن استان با همیاری خود، همه  ی ظرفیت  ها در حوزه  ی پزشکی از 
جمله درمانگاه عمومی تخصصی و آزمایشگاه تشخیص طبی و مرکز خون 

بندناف جهاددانشگاهی را فعال کنند.
وی در ادامه افزود: بانک سلول  های بنیادی خون بندناف بوشهر، مجوز 
فعالیت خود را دریافت نموده و امیدواریم به  زودی خبر افتتاح آن را به 

هم  استانی  های خود بدهیم.  

بانک سلول  های بنیادی خون بندناف در استان راه  اندازی می  شود

رییس جهاددانشگاهی بوشهر خبر داد:

محســن پویان مدیر پــروژه دهکــده گیاهــان دارویی 
خراسان جنوبی گفت: با توجه به مشکل کم  آبی و خشکسالی 
در اســتان، می توان از ظرفیت گیاهان دارویی در زیباسازی 

شهر استفاده کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان  جنوبی، محسن پویان 
اظهار کرد: در خراسان  جنوبی، مســاله  ی کم  آبی از اهم مسایل مطرح 
است؛ بنابراین برنامه  ریزی ها باید به این سمت گرایش داشته باشد تا هم 
چشم  انداز فضاها از نظر بیننده زیبا و دلپذیر باشد و هم این چشم  انداز 

نیاز به مصرف آب زیاد نداشته باشد.
وی افزود: در این زمینه می توان اســتفاده از گیاهان دو منظوره را نیز 
مدنظر داشت که عالوه بر مناســب بودن برای کاربرد در فضای سبز، 

استفاده  ی دارویی نیز دارند.
مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی خراســان جنوبی با اشاره به کشت 
گیاهان دارویی در فضای سبز جهاددانشگاهی خراسا  ن  جنوبی تصریح 
کرد: هدف ما از اجرای این کار، ایجاد یک الگوی کشــتی بوده که این 

سیاست می تواند در پارک ها و فضای استان نیز به اجرا درآید.
پویان ادامه داد: به  طور طبیعی توجه به محصوالت استراتژیک از اهداف 
جهاددانشگاهی است؛ بنابراین در این فضا از درختچه  ی عناب، زرشک 

و زعفران استفاده شده است.
وی افزود: گیاه چه دارویی و چه غیر دارویی زیبا اســت، اما گیاهی که 

دارویی است، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی خراسان جنوبی تصریح کرد: گیاهان 
دارویی با نیاز آبی  کم برای این منطقه  ی خشک و کم  باران اهمیت پیدا 

می کنند و باید مورد توجه قرار بگیرند.
پویان اضافه کرد: اگر از فضا و آب و خاک برای کاشت گیاهی استفاده 
می شود، چه بهتر که از آن گیاه بتوان به عنوان دارو و یا دمنوشی برای 

پیشگیری از بیماری ها نیز استفاده کرد.
وی با اشــاره به این که گیاهان دارویی از مقوله هــای مورد توجه دنیا 
و ایران به  شــمار می آیند، در پایان یادآور شد: گیاهانی مانند زرشک، 
عناب، خارمریم، کنگر فرنگی، همیشه  بهار، رزماری و اسطوخودوس 

برای فضاهای شهری مناسب هستند. 

زیباسازی فضای شهری با استفاده از گیاهان دارویی
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 کارگاه آموزشی سامانه  ی اطالعات معاونت پژوهشی )سامپ( 
با حضور جمعی از کارشناسان و مدیران گروه های پژوهشی 
واحدهای مختلف جهاددانشگاهی در محل پژوهشکده برگزار 

شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده فناوری اطالعــات و ارتباطات 
جهاددانشــگاهی، در این کارگاه، کارشناســان و مدیران از معاونت 
پژوهشی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی و نمایندگان واحدهای البرز، علم 
و صنعت، صنعتی شریف، علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشگاه علوم 
انسانی، پژوهشکده معتمد، پژوهشــکده گیاهان دارویی، پژوهشکده 
توسعه صنایع شیمیایی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی، پژوهشکده 

علوم بهداشتی و مرکز اطالعات علمی حضور داشتند.
در این نشست ضمن آموزش و آشــنایی با محیط کاربری و فرآیندها 
و تغییرات جدید در ســامانه، هر کدام از موجودیت ها و زیرسیستم ها 

به تفصیل معرفی شــد و در خصوص نحــوه  ی ورود اطالعات و روند 
فرآیندهای ســامانه در ســتاد دفتر مرکزی و دفاتــر تخصصی کل و 
هم  چنین در واحدها و مراکز به  صورت پرسش و پاسخ بحث و گفت  وگو 

شد.
گفتنی است، سامانه  ی سامپ یکی از محصوالت پژوهشکده فناوری 
اطالعات و ارتباطات اســت که از ســال 13۹3 به  منظور جمع آوری، 
ثبت، تجمیع و یکپارچه سازی اطالعات طرح ها و پروژه های گروه های 
پژوهشی، مراکز خدمات تخصصی و به  منظور مدیریت، ارزیابی و کنترل 
فعالیت ها، برنامه ها و اقدام  ها و نمایش اطالعات به  دست آمده در قالب 
گزارش های مناسب و قابل دسترسی ساده، طراحی و پیاده سازی شده 
و تمام پژوهشکده ها، پژوهشگاه ها، گروه  های پژوهشی و مراکز خدمات 
تخصصی می توانند از این سیستم استفاده کنند. سامپ یک سیستم 
فرآیندی است که فعالیت تمامی موجودیت های سازمانی در آن ذخیره 

شده و قابل گزارش گیری می باشد.

آزمایشگاه های تحقیقاتی 
پژوهشکده گیــــاهان 
دارویی جهاددانشگاهی 
توســط مرکز تجهیزات 
آزمایشگاهی جهــــاد 
دانشگاهی واحــد شهید 

بهشتی تجهیز شد.

به گزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی شــهید 
بهشــتی، مهندس نسرین 

ســقازاده مدیر مرکــز خدمات تخصصــی سیســتم ها، تجهیزات و 
لوازم آزمایشــگاهی این واحــد، گفت: طراحی و اجرای ســکوبندی 
آزمایشگاه های پژوهشــکده گیاهان دارویی مطابق با استانداردهای 

ملی انجام شد.
وی با اشاره به هدف از تاســیس مرکز خدمات تخصصی سیستم ها، 
تجهیزات و لوازم آزمایشــگاهی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، 
افزود: این مرکز در ســال 1370 با هدف تجهیز آزمایشگاه های مراکز 
علمی، تحقیقاتی و آموزشــی و هم چنین رفع نیاز کشــور به خرید از 

شرکت های خارجی تاسیس 
شد.

مهندس سقازاده در ادامه به 
تشریح فعالیت های این مرکز 
پرداخت و گفت: طراحی و 
تولید لوازم آزمایشــگاهی 
فیزیک، طراحــی و اجرای 
تاسیســات آزمایشــگاهی 
و ســکوبندی، مشــاوره، 
طراحی و ساخت تجهیزات 
آزمایشــگاهی از مهم ترین 
فعالیت های این مرکز اســت و این مرکز توانایی تجهیز، سکوبندی و 
تامین سیستم  های آزمایشگاهی تمام آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی 

را در سطوح مختلف دارد.
مدیر مرکــز تخصصی سیســتم ها، تجهیــزات و لوازم آزمایشــگاهی 
جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی 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 مرکز درمان ناباروری اراک و مرکز 

ملی ذخایر ژنتیکی نیز اخیرا توسط این مرکز انجام شده است.

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه پژوهشی سامپ 

تجهیز آزمایشگاه های پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 
توسط واحد شهید بهشتی
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نخستین نشست تخصصی معماری 
هتل ها از سوی جهاددانشگاهی 

واحد اصفهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اصفهان، 
در نخستین نشست تخصصی معماری هتل ها که به  همت 
»گروه مطالعات گردشگری شــهر« جهاددانشگاهی واحد 
اصفهان و با همکاری شرکت مهندسی »تامین«، 26 بهمن 
در سالن جلسات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، پروفسور 
محمدتقی رضایی حریری عضو هیات علمی دانشگاه تهران، 
مهندس فرهاد احمدی عضو هیات علمی دانشــگاه شهید 
بهشــتی و دکتر محمدرضا هل  فروش عضــو هیات علمی 
دانشگاه فنی وین اتریش، پیرامون طراحی هتل  ها و توجه 
به محیط  زیست و بهینه  سازی انرژی در معماری هتل  ها به 

سخنرانی پرداختند.
فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان با تاکید بر توجه ویژه به معماری 
ایرانیـ  اسالمی در طراحی و ســاخت   هتل  ها، اظهار کرد: 
هتل ها باید هویت ایرانی و هویت اصفهان را در خود نمایان 
کنند و بتوان با آن مکتب هتل  سازی اصفهان را نشان بدهیم و  

استانداردهای خود را در هتل  سازی نمودار کنیم.
هم چنین در این نشست تخصصی، قدرت  ا... نوروزی اظهار 
کرد: صنعت گردشگری با فرهنگ، جامعه و اقتصاد در ارتباط 

است. باید تعامل و  تعادلی بین این بخش ها ایجاد کنیم.
شهردار اصفهان گفت: دولت و شــهرداری به  عنوان نهادی 
عمومی و خصوصی، باید برای رفع مشکالت دست در دست 

یکدیگر بدهند و از تخریب اصفهان جلوگیری کنند. 

اخبار کوتاه

تقدیر معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد از جهاددانشگاهی 

خراسان  رضوی 

بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی 
خراسان  رضوی، مدیر مرکز خدمات تخصصی دندان  پزشکی 
جهاددانشگاهی استان گفت: این مرکز موفق به اخذ تقدیرنامه 
از معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشهد جهت انجام 
مناسب و استاندارد فرآیند استرلیزاســیون ابزار و تجهیزات 

دندان  پزشکی شد.
دکتر سید خسرو شمسیان با بیان این مطلب افزود: اختصاص 
دادن یک فضای فیزیکی مناســب مخصوص اتاق استریل و 
استفاده از دستگاه به روز و با ظرفیت باال از دالیل اصلی دریافت 

این تقدیرنامه بوده است.
به گفته  ی وی، سالم و موجود بودن سه دستگاه اتوکالو جهت 
موارد جایگزینی احتمالی در مواقع خاص، موجود و تکمیل 
بودن دفتر اندیکاتور و پرینت های دســتگاه اتوکالو در هر بار 
استفاده شدن و استفاده از نیروی مجزای آموزش داده شده 
به  غیر از پرستاران در اتاق استریل از دیگر دالیل دریافت این 

تقدیرنامه بود.
وی با اشاره به این که فرآیند مناسب و صحیح استرلیزاسیون 
ابزار و تجهیزات مرکز که شــروع این فرآیند از داخل بخش 
توسط نیروی مخصوص می باشد از دیگر ویژگی های دریافت 
این تقدیرنامه اســت، تصریح کرد: ارزیابی صورت گرفته  ی 
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد جهت ارایه 
تقدیرنامه فوق از 145 مرکز دندان  پزشکی تخصصی، عمومی 

و درمانگاه های خیریه و بیمارستانی انجام گرفته است.
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نمایندگان مردم در خانه ملت با تخصیص اعتبارات قانون اســتفاده  ی 
متوازن از امکانات کشــور برای ارتقای مناطق کم  تر توســعه  یافته به 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، پارک  های علم  وفناوری مستقر در استان 

و جهاددانشگاهی موافقت کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، نمایندگان در نشست علنی 30 بهمن 
مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی جزییات بخش هزینه ای الیحه  ی بودجه 

سال 97، با افزودن نام جهاددانشگاهی به بند )ز( تبصره  ی )9( ماده واحده  ی این 
الیحه موافقت کردند.

گفتنی اســت، در بند )ز( تبصره  ی )9( ماده واحده   آمده اســت: به  منظور ارتقای 
شاخص های علمی، پژوهشــی و فناوری، اعتبارات قانون اســتفاده  ی متوازن از 
امکانات کشور برای ارتقای مناطق کم تر توسعه    یافته  ی مصوب 30 مهر 1393، قابل 
اختصاص به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پارک های علم  وفناوری مستقر در 

استان و جهاددانشگاهی است.

 عمـومــی

جهاددانشگاهی مشمول بند )ز( تبصره  ی )۹( الیحه  ی بودجه ۹7 شد
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با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی؛

اولین جلسه  ی کمیته  ی راهبری کانون تفکر 
جهاددانشگاهی با حضور دکتر حمیدرضا طیبی 
رییس این نهاد، هفتم بهمن در اتاق جلسات 

طبقه هفتم دفتر مرکزی برگزار گردید.

به گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، 
در این جلســه که بــا حضور دکتــر طیبی رییس 

جهاددانشگاهی، دکتر امین اســماعیلی مدیر کانون تفکر و دکتر فیضی دبیر کانون، 
دکتر محسن قرنفلی، دکتر سعید پورعلی، دکتر احمد وثوق، مهندس حبیب ا... اصغری، 

کاووس حیدری و دکتر فرانک فرزدی از اعضای کمیته   راهبری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، گزارشی از ضرورت و فرآیند تشکیل کانون تفکر توسط مدیر 
کانون و برخی از اعضا ارایه و اعالم شد وظیفه ی کانون، تصمیم سازی 
و سیاست   ســازی در حوزه های کالن فعالیت جهاددانشــگاهی 
است و موضوع های مورد بررســی در کانون باید به  نحوی انتخاب 

شود که دارای ماهیتی کالن، جامع و رویکردی 
محیط محور باشد.

در ادامه، رییس جهاددانشگاهی در رابطه با ضرورت 
و اهمیت کانون و ضرورت توجه به مسایل کالن و 
راهبردی آتی جهاددانشگاهی توسط کانون تفکر، 
گفت: خــالء وجود یک نهاد سیاست ســاز کالن 
و راهبردی در جهاددانشــگاهی از مدت ها پیش 
احساس می شده است؛ نهایتا به این جمع بندی رسیدیم که کانون برای رفع این خالء و 
نیاز تاسیس شود و سیاست ها و جهت گیری های کالن پیشنهادی کارشناسی   شده را 

به ارکان تصمیم گیری سازمان ارایه کند.
سپس آیین نامه تشکیل کانون توسط اعضای کمیته مرور شد و در بخش بعدی جلسه، 
آیین نامه داخلی پیشنهادی تهیه شده توسط دبیرخانه قرائت شد و مورد بررسی قرار 
گرفت و با اصالحاتی به  تصویب رسید. هم  چنین مقرر شد، تقویم جلسات ثابت ماهانه  ی 

کانون توسط دبیرخانه، تنظیم و در جلسه  ی بعدی ارایه شود.

اولین جلسه  ی کمیته  ی راهبری کانون تفکر جهاددانشگاهی برگزار شد
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رییس جهاددانشــگاهی با بیان این  که جامعه ای می تواند به 
توسعه  ی پایدار برسد که شــرایط شکوفایی استعداد تک تک 
افراد جامعه را فراهم کند، اظهار کرد: دانش بنیان اداره   کردن 
جامعه یعنی هر کاری مبنای علمی و مشارکت و مشورت داشته 
باشد، همان  گونه که خداوند در قرآن  کریم می فرماید: »َوَشاِوْرُهْم 

ِفی األَْمر«.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا، چهاردهمین 
همایش و هشــتمین جشــنواره  ی ملی نظــام پیشــنهادها به  همت 
جهاددانشگاهی، با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی و جمشید 
انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور 

هشتم بهمن در محل تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران آغاز به  کار کرد.
رییس جهاددانشگاهی در آغاز این مراسم اظهار کرد: جامعه ای می تواند 
به   توسعه  ی پایدار برسد که شرایط شکوفا کردن استعداد های تک تک 

جامعه را فراهم می کند.
وی افزود: نخستین پیش نیاز در این زمینه، آموزش اعم از آموزش عمومی 
و آموزش تخصصی است. پس از آن ایجاد نیاز و تقاضا در جامعه و بازار از 

جمله عوامل اصلی فراهم کردن توسعه  ی پایدار است.
دکتر طیبی گفت: برای به فعلیت رسیدن استعداد های بالقوه، ایجاد نیاز 

در بازار و پاسخ صحیح به نیاز ها اهمیت دارد.
وی با بیان این  که بیشترین فناوری در جهاددانشگاهی در حوزه  ی وزارت 
نیرو بوده، عنوان کرد: این اتفاق و همکاری با وزارت نیرو، زمانی به  وقوع 
پیوست که این وزارت  خانه به  درستی تصمیم گرفت نیاز های خود را از 

داخل تامین کند.
رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر تشکیل احزاب قوی در کشور گفت: 
این امر راهکاری اســت که طی آن اســتعداد ها در حوزه  ی فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شناسایی و تقویت می شوند و این مساله 

در سیاست  گذاری در کشور ابزار خوبی است.
دکتر طیبی با اشــاره به دیگر عامل مهم در مقوله  ی توسعه  ی پایدار در 
کشــور بیان کرد: دانش بنیان اداره  کردن جامعه یعنی هر کاری مبنای 
علمی، مشارکت و مشورت داشــته باشــد؛ همان  گونه که خداوند در 
قرآن  کریم می فرماید: »َوَشاِوْرُهْم فِی  األَْمِر« که از عوامل مهم است. طبق 
این آیه  ی شریفه، ابتدا باید با اصحاب صاحب نظر مشورت کرد و به نتیجه 

رسید و بعد به خدا توکل کرد.
رییس جهاددانشــگاهی با بیــان این  که نظــام پیشــنهاد ها یکی از 
نیاز های توسعه در کشور اســت، عنوان کرد: شــریک کردن افراد در 
تصمیم گیری های درســت، باور مدیران و اراده  ی آن ها در مجموعه  ی 

خودشان از جمله پیش  نیاز های این نظام است.
وی افزود: جهاددانشگاهی وظیفه  ی خود می داند که به نیاز های علمی و 
فناورانه بها دهد؛ در این زمینه نیز هم کار علمی انجام می گیرد و هم  چنین 
اقدام به برگزاری این کنفرانس ها و همایش ها را دنبال می کند تا بتواند از 
نیروی انسانی و منابع موجود به درستی استفاده کند تا در مسیر توسعه 

گام موثری بردارد.
هم چنین در ادامه  ی مراســم، محمد ولدخانی دبیر علمی این همایش 
با ارایه گزارشی از روند برگزاری همایش، گفت: در این دوره، 92 مقاله 

دریافت و از میان آن ها 10 مقاله   به  عنوان برتر انتخاب شد.
وی افزود: هم  چنین، تعداد سازمان ها و افراد شرکت  کننده در این دوره 
نسبت به چند دوره پیش از سال 90، رشد نسبی داشته است. در حاشیه  ی 
این همایش نیز نمایشگاهی از دستاورد های 30 ساله  ی نظام پیشنهادها 

برپا است.
گفتنی است، چهاردهمین همایش ملی نظام پیشنهاد ها با هدف بهبود 
بســتر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی نظام پیشــنهاد ها در 
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 8 و 9 بهمن  در تاالر عالمه امینی 

دانشگاه تهران برگزار شد.

توسعه  ی پایدار در گرو شکوفایی استعدادهاست/ »َوشاِوْرُهْم 
ِفی اأَلْمر«؛ مبنای اداره     دانش بنیان جامعه 

دکتر طیبی عنوان کرد:
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امام جمعه موقت قم تصریح کرد: قطعا اگر مســووالن دولت و 
مجلس، نهاد هایی مانند جهاددانشــگاهی را تقویت کنند، ما 
می توانیم این ادعا را در دنیا به اثبات برسانیم که جوان ایرانی از 
نظر قابلیت چیزی کم تر از دیگران ندارد و بلکه در خیلی از مسایل 
سرآمد است و این می تواند در رشد، شکوفایی و خودکفایی کشور 

نقش جدی داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان قم، آیت  ا... حسینی 
بوشهری امام جمعه موقت قم در دیدار رییس و معاونان جهاددانشگاهی 
این واحد با بیان این که جهاددانشگاهی یکی از نهاد های پیشگام و پیشرو 
در بحث پژوهشی است، اظهار کرد: بنده از روز تاسیس این نهاد تاکنون، 
آن را به  عنوان یک نهاد خوشــنام، امیدبخش و پشتوانه  ی علمی کشور 

تلقی کرده  ام.
وی ادامه داد: خیلی از جاهایی که احساس نگرانی می شد دنیا در بعضی 
مسایل جلوتر از ما حرکت کرده، یکی از دلگرمی های مسووالن، این نهاد 
مطمئن، علمی، پژوهشی و پیشگام بود و این نشــان  دهنده  ی توانایی، 
قابلیت و شایستگی جهاددانشگاهی است؛ چه کارهایی که بالفعل انجام 
داده و چه کارهایی که در توان آن است که به  عنوان مسایل بالقوه می تواند 

تقویت شود.
امام جمعه موقت قم هم  چنین، افزود: توسعه  ی جهاددانشگاهی در استان ها 
کار مبارکی بود، زیرا  ظرفیت های بومی و شــرایط اقلیمی هر اســتان، 
اقتضائات خاص خودش را دارد و طبعا این  کار می تواند تاثیرگذار باشد و 
در موازات پیشرفت جهاددانشگاهی در پایتخت، در بقیه  ی استان ها نیز 

پیشرفت الزم را داشته باشد.
آیت ا... حســینی بوشــهری بیان کرد: گاهی از اوقــات آن همدلی ها و 
همراهی های الزم صــورت نمی گیرد و بعضی احســاس رقابت کرده و 
کم  لطفی می کنند و بــه جای آن  که این   نهاد را توانمندتر کنند، ســعی 

می کنند زیاد به چشم نیاید.
وی ادامه داد: اگر مسووالن دولت و مجلس، مراکزی مانند جهاددانشگاهی 
را تقویت کنند، ما می توانیم این ادعا را در دنیا به اثبات برسانیم که جوان 
ایرانی از نظر قابلیت چیزی کمتر از دیگران ندارد و بلکه در خیلی از مسایل 

سرآمد است و این می تواند در رشد و شکوفایی و خودکفایی کشور نقش 
جدی داشته باشد.

آیت ا... حســینی بوشــهری در پایان اظهار کرد: بنده معتقد هستم که 
جهاددانشگاهی، نهاد بزرگی است که ما در بحث علم و فناوری و جنبه های 
مختلف علمی و دانش، به  خصوص مسایل دانش  بنیان، می توانیم از این 
ظرفیت آماده استفاده کنیم و به فکر این باشیم که برای این مجموعه رقیب 
درست نکنیم و اگر امکاناتی وجود دارد، به این نهاد تعلق بگیرد و امیدواریم 
مسووالن کمک کنند و ما هم ســفارش های الزم را انجام خواهیم داد تا 

جهاددانشگاهی همان  طور که عزیز متولد شده است، عزیز بماند.

راه  انـــــدازی درمـــــان از راه دور توســـط 
جهاددانشگاهی برای اولین  بار در کشور

دکتر محمد حیدری در این دیدار با بیان این که جهاددانشگاهی نهادی از 
جوشش انقالب است، اظهار کرد: قبل از این، چنین نهادی در کشور وجود 
نداشت و حتی در خارج از کشور نیز شبیه آن وجود ندارد و در کشور  هایی 
نیز که وجود دارد، نهاد های دانش  محور هستند و رویکرد دینی و فرهنگی 

مانند جهاددانشگاهی ندارند.
وی در خصوص فعالیت های جهاددانشــگاهی قم گفت: در این استان، 
جهاددانشگاهی 15ســال است که تشکیل شــده و 12 سال به  صورت 
تخصصی فعالیت های پزشــکی را انجام می دهد و البته غیر از کار های 
پزشــکی نیز توان انجام کار های دیگر را داریم و بــا توجه به توانایی ها و 
اســتعدادهایی که وجود دارد، می توانیم حتی اگر دانش آن را در اختیار 
نداریم، توسط گروه های پژوهشی کسب کنیم و فعالیت ها را انجام دهیم.

رییس جهاددانشگاهی استان قم ادامه داد: در بحث درمان ناباروری که 
جهاددانشگاهی استان قم در آن تخصصی فعالیت می کند، هم کارهای 
درمانی و هم فعالیت های تحقیقاتی انجام می شــود و این مرکز درمان 
ناباروری جزو 10 مرکز برتر کشور است. اکنون چهار درصد از بیماران ما 

غیر ایرانی و 40 درصد از بیماران از استان های دیگر هستند.
دکتر حیدری در پایان با بیان این که برای اولین  بار در کشور، درمان از راه 
دور توسط جهاددانشگاهی راه اندازی شده است، افزود: می  توان در استان 

بحث توریسم  درمانی را راه  اندازی کرد.

دولت و مجلس جهاددانشگاهی را تقویت کنند

آیت   ا... حسینی بوشهری:
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مرادنیا تصریح کرد: استانداری 
کردســتان در زمینه هایی که 
جهاددانشگاهی در آن فعالیت 
می کند، کمک و در مورد مراکز 
تخصصی و خدماتی این نهاد نیز 
در آینده در حد توان، اعتباری 

به آن اختصاص خواهد داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی کردستان، بهمن 

مرادنیا استاندار کردستان در دیدار 
هیات رییسه ی جهاددانشگاهی استان، اظهار کرد: اگر جهاددانشگاهی 
به صورت جدی در عرصه  ی آموزش و پژوهش حضور پیدا کند، می تواند 

موفق باشد و زمینه  ی توسعه را در استان ایجاد نماید. 
وی ضمن اشاره به این که جهاددانشــگاهی پتانسیل های زیادی دارد، 
عنوان کرد: عدم ارتباط با ادارات از جمله مشکالت جهاددانشگاهی است 
و اگر نتواند این ارتباط را فراهم کند، متاسفانه نمی تواند ظرفیت های 

خود را به جامعه بشناساند و عملی کند.
استاندارکردســتان افزود: اگر تعامل بین جهاددانشگاهی و ادارات 
فراهم شود، این نهاد می تواند در بعضی از فعالیت ها، کمک  حال سایر 

ادارات باشــد و از ظرفیت آن  ها 
بهره بگیرد.

مرادنیا با اشــاره به این  که امروزه 
بیکاری به  عنوان یــک معضل در 
جامعه شناسایی شده است، اظهار 
کرد: اگر هر کســی در راســتای 
اشتغال زایی گامی بردارد، باید آن 
را کمک کنیم و بر همین اساس در 
خصوص طرح اشتغال زایی مشاغل 
خانگی، جلســه ای بــا اداره  های 

ذی  ربط برگزار خواهیم کرد.
استاندار کردستان با اشــاره به این که این استانداری در حد توان خود 
جهاددانشگاهی را حمایت خواهد کرد، گفت: جهاددانشگاهی استان 
کردستان باید آن رســالتی را که بر عهده دارد، به خوبی اجرا کند و آن 

بیگانگی در میان ادارات را با ارتباط قوی از بین ببرد.
مرادنیا در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای جهاددانشــگاهی استان 
کردســتان، یادآور شــد: اســتانداری کردســتان در زمینه هایی که 
جهاددانشــگاهی در آن فعالیت می کند، کمک خواهد کرد و در مورد 
مراکز تخصصی و خدماتی جهاددانشگاهی در آینده در حد توان اعتباری 

به آن اختصاص خواهیم داد.

حمایت از فعالیت های جهاددانشگاهی/ اختصاص اعتبار به 
مراکز تخصصی و خدماتی واحد استان

استاندار کردستان بیان کرد:

دکتر بهروز بادکو گفت: اولویت بندی 
صحیح و خوب فکر کردن، نتیجه  ی  
هم اندیشی دلســوزانه برای تحقق 
کارآفرینی اســت که امیدواریم در 

همه  ی  واحدها محقق شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
ایالم، دکتر بهروز بادکو معاون پشتیبانی و 

مدیریت منابع جهاددانشگاهی، 11 بهمن  در جمع جهادگران واحد استان 
اظهار کرد: این نهاد در استان ها، بر اســاس رسالتی که بر دوش دارد، باید 

کمک   کار توسعه باشد.
وی با بیان این که جهاددانشگاهی در برخی واحدها با همت جهادگران و 
برنامه ریزی دقیق توانسته اســت به بهترین وجه به  تسریع روند توسعه  ی  
استان کمک کند، گفت: اولویت بندی صحیح و خوب فکر کردن، نتیجه  ی  

هم اندیشی دلسوزانه است که امیدواریم در همه  ی  واحدها محقق شود.

معــاون پشــتیبانی و مدیریــت منابع 
جهاددانشگاهی، کارآفرینی را مهم ترین 
نیاز جامعه   ی امروز دانست و تصریح کرد: 
باید به  گونه ای به اثرگذاری فعالیت های 
جهاددانشگاهی توجه داشت که تک  تک 
اعضای این نهــاد از کار خود احســاس 

رضایت کنند.
وی با اشاره به ضرورت حرکت جامعه  ی 
علمی به سمت تبدیل علم به محصول، تجاری سازی علم را رسالت بزرگ 
جهاددانشگاهی دانست و تصریح کرد: جهاددانشــگاهی هر استان باید 

بهترین و مشکل ترین موضوع قابل اجرا را انتخاب کند.
در این دیدار، سید غالمرضا حسینی سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان 

ایالم، گزارشی از وضعیت استان و پتانسیل های واحد ارایه کرد.
گفتنی است، در پایان معاون پشــتیبانی جهاددانشگاهی از بخش های 

مختلف جهاددانشگاهی واحد استان ایالم بازدید کرد.

واحدهای این نهاد به   سمت کارآفرینی حرکت کنند

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی:
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میرحمایــت میــرزاده گفت: 
جهاددانشگاهی مجموعه  ای جوان 
و خوش فکراســت که دوره های 
آموزشی را به سمت کارآفرینی 

و مهارت افزایی سوق داده است.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشــگاهی اســتان اردبیــل، 
میرحمایت میــرزاده نماینده مجلس 
شورای اسالمی، 22 بهمن در حاشیه  ی 

بازدید از جهاددانشگاهی استان اردبیل و در نشستی با جهادگران این واحد 
افزود: این نهاد انقالبی در به   ثمر رساندن کارهای برجا مانده  ی کشور و 

استان، نقش به  سزایی ایفا کرده که شایسته  ی تقدیر است.
وی تقارن 22 بهمن را با بازدید خود از جهاددانشــگاهی مبارک عنوان و 
تصریح کرد: از آن  جا که به  فرموده  ی مقام معظم رهبری، »این مجموعه جزو 
معدود رویش  های اصلی خود انقالب است«؛ به همین خاطر باید زمینه  ی 

فعالیت بیش از پیش آن فراهم شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسالمی با بیان این  که هم  اکنون ورود 
جهاددانشگاهی به کارهای مهم و تاثیرگذار بر جای مانده در استان اردبیل 
ضروری است، بیان کرد: مسووالن امر باید از چنین نهادهایی که در زمینه  ی 

رشد و شکوفایی استان فعالیت می  کنند، حمایت  های الزم را داشته باشند.
میرزاده نقش مجلس را قانون  گذاری خواند و اضافــه کرد: انتظار داریم، 
موسسات علمی و پژوهشــی هم  چون جهاددانشگاهی ما را در شناسایی 

قوانین مغفول مانده و دست  وپاگیر در راه توسعه  ی کشور کمک کنند.
وی با بیان این  که مرکز درمان ناباروری قفقاز از لحاظ امکانات و خدمات 
قابل ارایه در سطح خیلی خوبی قرار دارد، اضافه کرد: جهاددانشگاهی با 
راه  اندازی این مرکز، گام مهم و ارزشمندی در زمینه  ی درمان نازایی استان 
و کشورهای همسایه برداشته است؛ به همین خاطر مسووالن استان باید 

ضمن بازدید از این مرکز در جریان فعالیت  های آن قرار گیرند.
میرزاده ضمن ابراز خوشــحالی از حضور در جمع جهادگران دانشگاهی 

استان، برای رایزنی جهت تامین اعتبار 
الزم برای راه  انــدازی پایلوت صنعتی 
تولید نشاســته  ی پلیمــری و تامین 
زمین بــرای راه  انــدازی مجموعه  ی 
کشــت و تولید گیاهان دارویی توسط 

جهاددانشگاهی قول مساعد داد.
وی از مرکــز رشــد به عنــوان محل 
ایده  پــردازی نام بــرد و یادآور شــد: 
بــرای حمایــت از فناوران و شــکوفا 
کردن ایده  ها، بایــد همکاری و تعامل 
دستگاه  های اجرایی اســتان، مراکز رشــد و پارک علم  وفناوری استان 

افزایش یابد.
در این دیدار، رییس جهاددانشگاهی اســتان اردبیل نیز با تبریک یوم  ا... 
22 بهمن و ارایه گزارشی از فعالیت  های جهاددانشگاهی در استان اردبیل 
گفت: این نهاد آمادگی دارد با دریافت ماموریت از استان و با به  کارگیری 
تمام پتانسیل  های کشوری و اســتانی، در انجام امور الزم برای توسعه  ی 

استان گام بردارد.
مهران اوچی اردبیلی افزود: از زمان آغاز به  کار مرکز درمان ناباروری قفقاز، 
بیش از 20 هزار پرونده برای مراجعه کنندگان تشکیل شده است که این 

نشان از تاثیرگذاری آن دارد.
وی با اشاره به این  که جهاددانشگاهی به  عنوان مولود انقالب اسالمی در 
راســتای حفظ و ترویج ارزش  های انقالب حرکت می  کند، خاطرنشان 
کرد: واحد اردبیل با نیازسنجی الزمه  های تحقق اقتصاد مقاومتی، تمام 
دوره  های آموزشی خود را به سمت کارآفرینی و مهارت  افزایی سوق داده 
است تا فراگیران بتوانند برای خود یک فرصت شغلی مناسب فراهم نمایند.

رییس جهاددانشگاهی استان اردبیل در پایان، لزوم حمایت از ایده  های 
فناورانه  ی محققان را یادآور شد و تصریح کرد: در حال حاضر، 15 شرکت 
با استقرار در مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل و 
با حمایت  های انجام گرفته، ایده  ی خود را به محصول تبدیل کرده  اند و در 

مرحله  ی اخذ مجوزهای الزم برای تجاری سازی هستند.

جهاددانشگاهی مجموعه  ای جوان و خوش  فکر با خدمات ارزنده است

نماینده مردم گرمی در مجلس:

با توجه به ضرورت توسعه و گســترش هم اندیشی، هم فکری و 
اعتالی موقعیت علمی کشور در حوزه  ی فعالیت های علوم پزشکی، 
جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران با معاونت بین الملل دانشگاه 

علوم پزشکی تهران، تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، این تفاهم نامه 
بین دکتر سید مهدی طبایی رییس جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران 
و دکتر رامین کردی معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران تنظیم 

و منعقد شد.
موضوع این تفاهم نامه   همکاری، استفاده  ی بهینه از ظرفیت های بالقوه و 

توانمندی های علمی دو طرف در زمینه  ی آمــوزش، پژوهش و درمان در 
حوزه  ی علوم پزشکی با توجه به معیارهای بین المللی و نیز کوشش در غنی 

کردن و توسعه  ی دانش به  منظور ارتقای سطح سالمت کشور است.
گفتنی است، تسهیل و توسعه  ی ارتباط با کمیسیون های ملی و بین المللی، 
به ویژه کشــورهای منطقه به  منظور همکاری در اجــرای برنامه ها، انجام 
مطالعات مشترک، حمایت معنوی و مادی در اجرای طرح های تحقیقاتی 
مشترک ملی و بین المللی و بهره مند شدن دو طرف از توانمندی های یکدیگر 
از قبیل امکانات آزمایشگاهی، تخصصی، بالینی، کارگاهی، کتابخانه ای، 
ارتباطات بین المللی، فضاهای فیزیکی و تحقیقاتی از جمله موارد توافق در 

این تفاهم نامه می باشد.

امضای تفاهم  نامه بین جهاددانشگاهی علوم  پزشکی تهران و معاونت 
بین الملل دانشگاه علوم  پزشکی استان
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ارایه راه حل کارآمد برای مسایل آبی چهارمحال  وبختیاری
 از سوی جهاددانشگاهی

نماینده مردم شهرکرد در مجلس خواستار شد:

یک هیات چینی فعال 
در حوزه هــای نفت، 
گاز و انرژی به  همراه 
جمعــی از مدیران 
جهاددانشــگاهی از 
مجتمــع تحقیقاتی 
شــهدای این نهاد و 

پارک علم  وفناوری البرز بازدید کردند.

به گــزارش روابط عمومــی پارک علم  وفنــاوری البرز وابســته به 
جهاددانشگاهی، ســوم بهمن یک هیات چینی فعال در حوزه های 
نفت، گاز و انرژی به  همــراه جمعی از مدیران جهاددانشــگاهی از 
مجتمع تحقیقاتی شهدای این نهاد و پارک علم  وفناوری البرز بازدید 

کردند.

سرپرست هیات چینی 
در ایــن بازدیــد اظهار 
کرد: کارهای ارزنده ای 
در این پارک انجام شده 
اســت؛ این نوآوری ها 
مــرا  پیشــرفت ها  و 

شگفت  زده کرد.
وی افزود: ایران به لحاظ منابع انسانی، منابع طبیعی و مدیریت، آینده  ی 
خوبی را پیش رو خواهد داشــت که پارک علم  وفناوری البرز نیز از این 

قاعده مستثنی نخواهد بود.
هم  چنین در این دیدار، سید عزیز آشنا معاون آموزشی جهاددانشگاهی 
تهران به معرفی بخشی از اقدام  ها و خدمات جهاددانشگاهی علم و صنعت 
پرداخت و سپس مهندس ربانی رییس پارک علم  وفناوری البرز نیز این 

پارک و دستاوردهای آن را معرفی کرد. 

نوریــان اصلی تریــن دغدغه  ی 
حوزه  ی عمران و توسعه  ی استان 
را مســاله  ی آب دانست و گفت: 
جهاددانشگاهی می تواند با ارایه 
یک راه حل کلیــدی کارآمد برای 
احقاق حقوق آبی استان تالش کند.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشگاهی چهارمحال  وبختیاری، 

اردشیر نوریان نماینده مردم شهرکرد، هشتم بهمن  در بازدید از ساختمان 
جهاددانشگاهی اســتان، موفقیت های این نهاد در حوزه های آموزش، 
پژوهش و فرهنگی را نشان از وجود ظرفیت در استان چهارمحال  وبختیاری 
دانست و گفت: این ظرفیت ها گاهی مورد غفلت واقع می شود که می توان 

با برنامه ریزی هوشمندانه  ی توام با عقالنیت در این زمینه ها کار کرد.
نماینده مردم چهارمحال  وبختیاری ضمن ابراز رضایت از دستاوردهای 
اخیر جهاددانشگاهی استان و كسب رتبه ها و افتخارات متعدد ملی توسط 
این واحد افزود: جهاددانشگاهی از دو عنوان زیبای جهاد به  معنای حرکت 
به  سوی امری مقدس با تمام وجود و دانشگاه به  معنای مرکز علمی و موتور 

محرکه  ی توسعه نام برد.
وی افزود: مســاله  محوری عمل کردن جهاددانشگاهی به  معنای دنبال 
کردن مسایل با روش های علمی و انگیزه  ی جدی و گزینش مسایل کلیدی 

و راهبردی مساله دار در استان است.

نماینده مــردم چهارمحال  وبختیاری 
اصلی ترین دغدغه  ی حوزه  ی عمران و 
توسعه  ی استان را مساله  ی آب دانست 
و اظهار کرد: جهاددانشگاهی می تواند 
با ارایه یک راه حل کلیدی کارآمد برای 

احقاق حقوق آبی استان تالش کند.
نوریان اظهار کرد: جهاددانشــگاهی 
می تواند در عرصه هایــی که معموال 
مغفول مانده  و در الیه های پنهان گم 

شده، مطالعات انجام دهد و به تولید فکر بپردازد.
در ادامه، رییس جهاددانشــگاهی چهارمحال  وبختیاری با بیان این که 
جهاددانشگاهی در حوزه  ی آموزش در سال 93، به 8 هزار نفر و در سال 
گذشــته به 16 هزار نفر آموزش کوتاه  مدت ارایه داده است، اظهار کرد: 
این نهاد انقالبی قرار نیست تنها به ارایه آموزش بپردازد و در زمینه های 
فرهنگی، تحقیقاتی و اشتغال هم فعال می باشــد و اقدامات موثری هم 

انجام داده است.
وی ادامه داد: در بخش آموزش کوتاه  مدت، آموزش هایی که در دانشگاه 
ارایه نمی شــود، در این نهاد به  صورت تخصصی و اشــتغال  محور ارایه 

می شود.
خلیلی تاکید کرد: حوزه  ی پژوهشی جهاددانشــگاهی با عزم جدی و با 
دریافت مجوز ساختارهای جدید در حال ارایه تحقیقات تقاضامحور در 

استان به  خصوص در بخش گردشگری و محیط    زیست است.

بازدید هیات چینی از توانمندی های جهاددانشگاهی در مجتمع 
تحقیقاتی شهدای این نهاد
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بهمــن طاهرخانی در نشســت 
مشترک با رییس جهاددانشگاهی 
قزوین، بیــان کــرد: خدمات 
جهاددانشگاهی را در شهرستان ها 
ملموس و برای مردم خدمت کنید. 
ما نیز به این نهاد کمک خواهیم کرد 
تا در این راه پیش برود و مشکالت 

آن مرتفع شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، بهمن طاهرخانی رییس 
مجمع نمایندگان اســتان قزوین در این نشســت اظهار کرد: گستره  ی 
فعالیت و تالش های جهاددانشــگاهی قابل تقدیر است و امیدواریم که 

خدمات این مجموعه برای مردم قابل درک و ملموس باشد.
رییس مجمع نمایندگان استان قزوین افزود: باید توجه کنیم که در هر 
حال مردم هرچه را که هست، می بینند و قضاوت آن ها بر اساس آن چیزی 

است که لمس می کنند.
وی گفت: ما در سطح کشور و در ســطح مراکز استان ها شاهد خدمات 
جهاددانشگاهی هستیم، اما این خدمات در شهرستان ها دیده نمی شود و 
مردم در این مناطق کم تر از خدمات جهاددانشگاهی بهره مند می شوند و 

کم تر از آن ها آگاهی دارند.
طاهرخانی ادامه داد: خدمات جهاددانشگاهی را در شهرستان ها ملموس 
و برای مردم خدمت کنید؛ این خدمات را به صورت کلی به مردم برسانید 
و تالش  های خود را نیز اعالم کنید تا مردم ایــن را حس کنند. ما نیز به 
جهاددانشگاهی کمک خواهیم کرد تا در این راه پیش برود و مشکالت 

آن مرتفع شود.

رییــس جهاددانشــگاهی 
قزوین:

آمــــاده  ی ورود بـــــه 
ســه حــوزه  ی درمــان 
ســرطان، طب تسکینی 
و توان بخشی در استان 

قزوین هستیم
فرشاد پیله چی نیز در این نشست اظهار 
کرد: جهاددانشگاهی یک مجموعه  ی 
منسجم و به هم پیوســته و یکپارچه است که در حوزه های مختلف علمی 
و تخصصی فعالیت کرده و به ارایه خدمت می پردازد و آمادگی ارایه تمام 

توانمندی های کشور را در هر استان و در هر حوزه ای دارد.
وی با تاکید بر ظرفیت  های عظیم جهاددانشــگاهی، به سراسری بودن 
دانش فنی در جهاددانشــگاهی و قابلیت اســتفاده از آن در واحدهای 
گوناگون این مجموعه در استان ها اشاره و تصریح کرد: در استان قزوین نیز 
امروز متناظر با این ظرفیت ها و بخش ها، حوزه های کاری  ای وجود دارد که 

متخصصان جهاددانشگاهی در آن مشغول به کار هستند.
پیله چی افزود: در حوزه  ی پژوهش نیز جهاددانشگاهی قزوین، اولین مرکز 
درمان ناباروری در استان و اولین مرکز تخصصی درمان ناباروری به صورت 
دوراپزشکی)تله  مدیسین( کشور را راه اندازی کرده و مشغول فعالیت در این 
حوزه است؛ هم چنین در کنار این مرکز، آزمایشگاه پاتوبیولوژی، نمایندگی 
بانک خون ســلول های بنیادین بندناف رویان نیز در این مجموعه مشغول 
فعالیت است و در حال حاضر نیز آمادگی داریم تا در سه حوزه  ی درمان سرطان 
به ویژه سرطان پستان، طب تسکینی و توان بخشی به صورت تخصصی ورود 

پیدا کنیم و در حال حاضر نیز به  دنبال کسب مجوزهای الزم هستیم.

آماده  ی همکاری با جهاددانشگاهی هستیم

رییس مجمع نمایندگان استان قزوین:

حجت االسالم  والمسلمین نورا... قدرتی گفت: جهاددانشگاهی 
ثمره و فرزند انقالب بوده و امروز در فضای علمی و پژوهشــی 

کشور، اثرگذار است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان قزوین، فرشاد پیله چی 
سرپرســت این واحد و جمعی از مدیــران و معاونان ایــن مجموعه با 
حجت االسالم  والمســلمین نورا... قدرتی رییس کل دادگستری استان 

قزوین دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیــدار، رییس کل دادگســتری اســتان قزوین اظهــار کرد: 
جهاددانشــگاهی ثمره و فرزند انقالب بوده و امــروز در فضای علمی و 
پژوهشی کشور اثرگذار است، اما تا رسیدن به جایگاه واقعی خود خیلی 

راه دارد و بدون شک مطلوب جهاددانشگاهی بیش از این است و خأل های 
زیادی وجود دارد که در کشور جهاددانشگاهی باید آن را پوشش بدهد.

وی افزود: انتظار این است که در زمینه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی، 
همکاری و تعامل اثربخشــی میان دادگستری و جهاددانشگاهی ایجاد 

شود.
قدرتی عنوان کرد: آسیب های اجتماعی جامعه و کشور را گرفتار کرده و 
کثرت پرونده ها، افزایش طالق و آسیب های دیگر نشان می دهد که باید 
بیشتر و بهتر از این کار کرد تا بتوانیم در یک بازه  ی زمانی مشخص، نرخ 

طالق و جرایم را تثبیت کنیم و سپس آن ها را کاهش دهیم.
در این نشست، فرشاد پیله چی سرپرســت جهاددانشگاهی قزوین نیز 

گزارشی از عملکرد و دستاوردهای این مجموعه ارایه کرد.

جهاددانشگاهی در فضای علمی و پژوهشی کشور اثرگذار است

رییس کل دادگستری استان قزوین:
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پژوهشکده  مســووالن 
و  اطالعــات  فنــاوری 
ارتباطات جهاددانشگاهی 
و دانشــگاه تربیت دبیر 
شهید رجایی، تفاهم نامه 
همکاری های آموزشــی، 
پژوهشــی و فناوری امضا 

کردند.

به گــزارش روابــط عمومی 
پژوهشکده فناوری اطالعات و 

ارتباطات جهاددانشگاهی، مسووالن این پژوهشکده و دانشگاه تربیت 
دبیر شهید رجایی، چهاردهم بهمن تفاهم نامه همکاری های آموزشی، 

پژوهشی و فناوری امضا کردند.
این تفاهم  نامه توســط مهندس حبیب  ا... اصغری رییس پژوهشکده 
فناوری اطالعات و ارتباطات و دکتر محمد شمس اسفندآبادی معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه شهید رجایی با موضوعات همکاری در قالب 

تاسیس مرکز رشد در دانشگاه، 
اجرای پروژه های تحقیقاتی و 
کاربردی مشــترک و استفاده 
از کارگاه ها و آزمایشــگاه های 
دو طــرف بــرای بهره برداری 
واحدهای مستقر در مرکز برای 
مدت 5 سال منعقد شده است.

اجــرای این تفاهم نامــه پس از 
معرفی نماینــدگان دو طرف و 
برنامه ریزی و هماهنگی های الزم 

به صورت رسمی آغاز می شود.
عالوه بر موضوعات مطرح شــده جهاددانشــگاهی در راستای 
تاسیس مرکز رشــد متعهد به تربیت نیروی انسانی متخصص با 
راه  اندازی دوره های آموزشی مصوب در چارچوب قوانین و مقررات 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شــده است و در مقابل دانشگاه 
نیز متعهد شده فضا و امکانات مناسب را برای تاسیس مرکز رشد 

مهیا نماید.

ســایت کلینیــک 
پوســـت، مو و لیزر 
جهاددانشـــگاهی 
واحد علــوم پزشکی 
تهران راه  اندازی شد و 
آماده  ی ارایه خدمات 

به مراجعان است.

به گزارش روابط عمومی 
جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، هدف از راه اندازی سایت کلینیک 
پوست، مو و لیزر جهاددانشگاهی، معرفی کامل کلینیک، معرفی کامل 
خدمات، معرفی پزشــکان و کادر درمانی، ایجاد امکان پرسش، پاسخ 
و راهنمایی عالقه مندان، قابلیت های در نظر گرفته شــده برای سایت، 
سهولت و سادگی برای کاربران ســایت جهت دسترسی به بخش  های 
مختلف آن، تشــریح امکانات و خدمــات مرکز به طور کامــل به   زبان 
ساده، گالری تصاویر با کیفیت باال از محیط و خدمات درمانی کلینیک 
جهت آشنایی کاربران ســایت و بخش پرسش  وپاسخ جهت راهنمایی 
غیرحضوری متقاضیان و عالقه منــدان در زمینه  های درمان ضایعات 

پوستی، ترمیم پوست و 
مو است.

ایــن مرکــز خدمــات 
تخصصــی پوســت، مو 
و لیــزر در حــال حاضر 
به  عنوان زیرمجموعه  ی 
مرکز تحقیقات لیزر در 
پزشکی جهاددانشگاهی 
واحد علوم پزشکی تهران 
با حضور شش متخصص پوست و مو که دارای بورد تخصصی و عضو هیات 
علمی هستند، به ارایه تمام خدمات درمانی، جراحی و لیزر در این حوزه 

می  پردازد.
گفتنی اســت، مركز بــا همــكاری گروه پژوهــش ليزر در پزشــكي 
جهاددانشگاهی، پروژه های تشخيصی و درمانی متعددی به اجرا گذاشته 
شده است كه برخي از اين پروژه ها نه تنها در سطح كشور، بلكه در سطح 

بين المللی مطرح شده و افتخارات متعددی را كسب كرده است.
عالقه  منــدان جهت اســتفاده از خدمــات مرکز می  توانند به ســایت                     

http://www.laser-ac.ir مراجعه کنند. 

راه اندازی سایت کلینیک پوست، مو و لیزر جهاددانشگاهی واحد 
علوم   پزشکی تهران

گسترش همکاری  بین پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات 
جهاددانشگاهی و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
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دکتر حمیدرضا طیبی بر ضرورت توازن بین مولفه های مختلف 
پیشرفت در کشور تاکید کرد و گفت: برای این  که بخواهیم به 
توسعه  ی پایدار برسیم، باید بین همه  ی مولفه های پیشرفت 
یعنی توسعه  ی اجتماعی،  سیاسی،  فرهنگی و اقتصادی توازن 
ایجاد شود. در این شرایط است که می توانیم به توسعه دست 

یابیم.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا،  دکتر 
حمیدرضا طیبــی در »چهارمین کنگره ملــی آموزش های مهارت،  
فناوری و اشتغال دانشگاه علمی کاربردی« که در تاالر عالمه امینی 
دانشگاه تهران برگزار شد، بر ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص و 
کارآزموده در کشور تاکید کرد و گفت: برای این  که کشور به پیشرفت 
و توسعه دســت یابد، به طیف گســترده  ی نیروهای انسانی احتیاج 
داریم که ترکیب این نیروها از نظر فیزیکی در کشــور مشخص شود؛  
یعنی تعیین گردد که چه تعداد نیروی متخصص در کشور نیاز داریم 
و گستردگی آن در سطح کشور تعیین شود. برای این کار الزم است 
ابتدا اهداف پیشرفت کشور مشخص گردد، یعنی تعیین کنند که در 
یک بازه  ی زمانی مشــخص به کجا می خواهیم برسیم و شاخصه های 

پیشرفت توسعه چیست.
دکتر طیبی در ادامه تصریح کرد: کشورها، اهداف و برنامه های خود 
را براساس سند چشم انداز مشخص می کنند. در کشور ما نیز در افق 
1404، اهداف دستیابی به توسعه تعریف شده است و براساس این افق،  

ایران باید در سال 1404 به توسعه  دست یافته   باشد.
رییس جهاددانشــگاهی بر ضرورت توازن بیــن مولفه های مختلف 
پیشرفت در کشور تاکید کرد و گفت: برای این  که بخواهیم به توسعه  ی 
پایدار برســیم، باید بین همه  ی مولفه های پیشرفت یعنی توسعه  ی 
اجتماعی،  سیاســی،  فرهنگی و اقتصادی توازن ایجاد شــود؛ در این 
شرایط است که می توانیم به توسعه دست یابیم؛ بنابراین ما نیازمند 
تهیه  ی نقشه های پیشرفت کشور در این چهار مولفه هستیم. این در 

حالی است که فقط نقشه  ی جامع علمی کشور تدوین و ترسیم شده 
است.

وی با تاکید بر این  که پیشرفت ها در کشــور باید مبتنی بر پیشرفت 
دانش  بنیان باشد، اظهار کرد: عالوه بر این باید توسعه با عدالت و اخالق 
اجتماعی نیز همراه شود و همه بتوانند از نتایج توسعه بهره مند شوند.

رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر این  که بسیاری از اهداف چشم انداز 
توسعه هنوز کاربردی نشده، گفت: باید یک آمایش سرزمینی صورت 
بگیرد تا بتوانیم میزان گستردگی پیشــرفت در کل کشور را بررسی 
کنیم؛ ضمن این  که الزم است شرایط برای شکوفایی همه  ی استعدادها 
در کشور که یکی از اهداف دانشــگاه جامع علمی کاربردی است نیز 

فراهم شود.
دکتر طیبی تصریح کرد: توزیع متوازن جمعیت در استان ها، یکی دیگر 
از نمودهای توسعه  ی کشور است که باید مدنظر قرار بگیرد؛ متاسفانه 
در حال حاضر بسیاری از اســتان ها به  دلیل عدم برنامه ریزی درست، 
خالی از ســکنه شــده اند و این می تواند در آینده برای کشور مشکل 

امنیتی ایجاد کند.
وی افزود: امروزه مشکلی که در کشور وجود دارد، این است که همه 
می خواهند بچه های خود را به دانشگاه بفرستند؛ در حالی  که فکری 
برای اشتغال آن ها نداریم و باید در برنامه ریزی ها و اولویت های خود به 
این مباحث نیز توجه کنیم تا در کشور مشکل و بحران اشتغال ایجاد 
نشود و باید دانشگاه ها با ماموریت محور کردن فعالیت های خود به این 

امر مهم توجه کنند.
دکتر طیبی در پایان با بیــان این  که ما نیازمند انجــام گفتمان بین 
عالقه مندان نظام برای حل مشــکالت فعلی هســتیم، گفت: باید با 
گفت وگو بین افراد و عالقه مندان نظام، بتوانیم یک مدل جامع برای 
اداره  ی کشــور ترسیم کنیم؛  چرا که نمی شــود در سیاست داخلی و 
خارجی بین دولت، قوا و نهادهای مختلف، اختالف وجود داشته باشد، 
اما به توسعه دست یابیم؛ بنابراین الزم است نخبگان سیاسی،  علمی و 
اجتماعی کشور، مدلی مشترک برای دستیابی به توسعه   ترسیم کنند.

ضرورت ترسیم مدل جامع و مشترک
 برای دستیابی به توسعه  ی پایدار

رییس جهاددانشگاهی عنوان کرد:
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مراســم تکریم رییس ســابق و معارفه  ی سرپرست جدید 
جهاددانشگاهی گیالن با حضور مسووالن کشوری و استانی در 

تاالر حکمت دانشگاه گیالن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی استان گیالن، آیین تکریم 
رییس ســابق و معارفه  ی سرپرســت جدید جهاددانشگاهی گیالن 
با حضور دکتر احمد شــریفی  زاده معاون هماهنگــی و امور مجلس 
جهاددانشــگاهی، مهندس علیرضا زجاجی رییس حوزه ریاســت و 
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، علی احمدی مدیرکل امور واحدها، 
پژوهشکده ها، سازمان  ها و مراکز جهاددانشگاهی، جبار کوچکی  نژاد 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران کل 

استان در تاالر حکمت دانشگاه گیالن برگزار شد.
کوچکی  نژاد با بیان این  که در کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
همواره حامی جهاددانشگاهی هســتیم، افزود: جهاددانشگاهی یکی 
از نهادهایی اســت که می  تواند به فرآیند تولید علم در کشور سرعت 
ببخشد و اساسا مبنای شکل  گیری این نهاد انقالبی همین است؛ لذا باید 

کمک  های ویژه نسبت به جهاددانشگاهی صورت گیرد.
نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
معتقد هستم که هر مرکز علمی می  تواند کار تربیت دانشجو را بر عهده 

گیرد، اما تولید علم کار هر مرکزی نیست.
وی تولید علم را کار ســخت و هزینه  بر دانست و گفت: در پژوهشکده 
رویان جهاددانشگاهی، شــاهد هستیم که دانشــمندان این مرکز با 

امکانات محدود کارهای بزرگی انجام می  دهند.
کوچکی  نژاد، خواستار راه  اندازی دو پژوهشکده دیگر در جهاددانشگاهی 
گیالن شد و اضافه کرد: از سرپرســت جدید جهاددانشگاهی استان 
گیالن می  خواهیم این موضوع را پیگیری کند تا در کنار ارتقای جایگاه 

جهاد استان، موجب تولید علم و ایجاد اشتغال فارغ  التحصیالن شود.

معاون هماهنگی و امور مجلــس جهاد دانشگاهی:
جهاددانشــگاهی الگوهای توانمندســازی 

جامعه  ی دانشگاهی را ارایه می  کند

دکتر احمد شــریفی  زاده نیز در این مراسم بیان کرد: جهاددانشگاهی 
می  تواند بسیاری از کارها را به  انجام برساند، اما از این نهاد انتظار می  رود 
کارهایی را انجام دهد که دشــمنان از آن  ها احساس ناراحتی کنند؛ 
لذا مجموعه  ی جهاددانشگاهی با همین انگیزه فعالیت های خود را به 

پیش می  برد.
معاون هماهنگی و امــور مجلس جهاددانشــگاهی با بیــان این  که 
پژوهش  های جهاددانشــگاهی مبتنی بر نیازهای کشــور در حوزه  ی 
فناوری و دانش است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز در مرزهای 
علم و دانش حضور داریم و در زمینه  ی سلول  های بنیادی مانند نظامی 
و هسته ای، توفیقات زیادی به  دست آورده  ایم و نام ایران را در مجامع 

بین  المللی بلندآوازه کرده  ایم.
در ادامه، دکتر فریبرز جمالزاد سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی 
استان گیالن اظهار کرد: هر کسی یک گام به جلو بردارد، مورد عنایت 
خداوند قرار می  گیرد، لذا از مهندس رســایی برای گام  های زیادی که 

برای اعتالی جهاددانشگاهی گیالن برداشته، قدردانی می  کنیم.
وی اخالق  مــداری را اســتراتژی و محــور اساســی فعالیت  هــای 
جهاددانشگاهی در حوزه  های مختلف دانست و افزود: جهاددانشگاهی 
متشکل از جهاد و دانشگاه اســت و آیه  ی »َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم الِْكَتاَب 
َوالِْحْكَمه« را سرلوحه  ی حرکت خود قرار داده است؛ لذا باید اخالق  مدار 

باشیم.
گفتنی است در این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات جمشید رسایی، 
دکتر فریبرز جمالزاد به  عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی استان 

گیالن معرفی شد.

مراسم تکریم رییس سابق و معارفه  ی سرپرست جدید 
جهاددانشگاهی گیالن برگزار شد
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جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با مرکز تحقیقات نساجی 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد یادگار امام خمینی )ره( شهر ری، 

تفاهم  نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، دکتر 
مهدی ورسه  ای رییس این واحد از امضای تفاهم  نامه  ی همکاری مشترک با 
مرکز تحقیقات نساجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی)ره( 

شهر ری خبر داد.
وی با اعــالم این خبر افزود: پس از برگزاری نشســت مشــترک با دکتر 
پیروی رییس مرکز تحقیقات نساجی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد یادگار 
امام خمینی)ره(، به  منظور گسترش ارتباط، همکاری  ها و هم   افزایی بین 
جهاددانشگاهی و دانشگاه، این تفاهم  نامه، 23 بهمن در زمینه های مختلف 
پژوهشی، آموزشی و فرهنگی بین جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر 

و دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری به امضا رسید.
دکتر ورسه  ای گفت: تدوین و اجرای طرح   های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی 
مورد نیاز و مرتبط با همکاری مشترک دو طرف در صنعت نساجی پوشاک 

از مهم   ترین موضوعات این تفاهم  نامه است.
وی افزود: این تفاهم  نامه به  منظور استفاده از منابع علمی و پژوهشی، اجرای 
دوره  های آموزشی کوتاه  مدت مشترک، ایجاد شرایط الزم جهت کارورزی و 
اشتغال به  کار فارغ  التحصیالن رشته   های نساجی، پوشاک و طراحی لباس، 
مشــارکت در راه  اندازی کلینیک صنعت به  منظور عارضه  یابی در صنایع 
نساجی و پوشاک، همکاری در تالیف و نشــر کتب و مجالت، تبادل موثر 
اساتید، مدیران و کارشناسان دو طرف در زمینه   های پژوهشی، فرهنگی و 
آموزشی در صنعت نساجی و پوشاک است و امیدواریم با هم  افزایی ، گام   های 
خوبی را در عرصه  ی فعالیت   های پیش  رو و استفاده از ظرفیت   های علمی 

مشترک برداریم.

در راســتای تفاهم  نامه همکاری اســتانداری خراسان  شمالی 
و جهاددانشــگاهی کشــور، اداره کل حفاظت محیط زیست 
خراسان  شمالی و جهاددانشگاهی استان، تفاهم  نامه  همکاری در 

زمینه  ی حفاظت محیط زیست منعقد کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان  شــمالی، سید اصغر 
مطهری مدیرکل حفاظت محیط   زیست خراسان شمالی در آیین انعقاد این 
تفاهم  نامه گفت: با توجه به ظرفیت  های خوبی که در جهاددانشگاهی در 
سطوح مختلف علمی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی وجود دارد، مقرر شد از 
پتانسیل های این واحد برای اشاعه  ی فرهنگ محیط زیست و ارتقای آگاهی 

افراد در این زمینه بهره گرفته شود.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر، جهاددانشگاهی دارای ظرفیت  های دیگری 
هم چون آزمایشگاه است که می  توان از این امکانات برای پایش آالیندگی 

استفاده کرد.
مطهری به وجود دو خبرگزاری ایسنا و ایکنا در این نهاد اشاره کرد و گفت: 
می  توان از توان این رسانه ها برای ارتقای آگاهی های زیست محیطی بهره برد.
در ادامه، دکتر رضا شاهین فر سرپرست جهاددانشگاهی خراسان  شمالی نیز 
اظهار کرد: خراسان  شمالی به  واسطه  ی تاخیری که در تاسیس استان شدن 
خود داشته، دچار کمبودهایی است که برای توسعه  ی هر چه سریع تر خود، 

نیازمند میانبرهایی است.

وی به مســوولیت های واگذار شده به بخش خصوصی توســط ادارات و 
سازمان  ها اشاره کرد و گفت: جهاددانشگاهی می تواند در این رابطه همکار 

بسیار خوبی باشد.
گفتنی اســت، هــدف تفاهم نامه  ی منعقــده میان جهاددانشــگاهی 
خراسان  شــمالی و اداره کل حفاظت محیط زیســت استان، تسهیل در 
روند توسعه  ی پایدار استان و بسترسازی مناسب برای تحقق حفاظت و 
بهره مندی مطلوب از محیط زیست، توسعه  ی کارآفرینی و اشتغال زایی 
ســبز، ارتقای دانش و فرهنگ محیط زیســتی و راهکارهای اجرایی آن 
در جامعه با اســتفاده از توانایی های اجرایی، علمی، آموزشی، تحقیقاتی 
و فناوری جهاددانشــگاهی و ظرفیت های مدیریتــی، علمی، فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی موجود در استان در راستای سند چشم  انداز کشور 

عنوان شده است.
اجرای طرح روستای ســبز، انجام طرح های مشترک اجرایی، تحقیقاتی 
و مطالعاتی، برگزاری دوره های آموزشــی ویــژه  ی کارکنان و متقاضیان 
معرفی شده از سوی اداره کل محیط زیســت، ترویج و توسعه  ی فرهنگ 
محیط زیستی، پوشش خبری فعالیت  های اداره کل محیط زیست از طریق 
خبرگزاری ایسنای خراسان  شــمالی، بهره مندی از امکانات و تجهیزات 
آزمایشگاهی دو طرف تفاهم  نامه و برگزاری همایش های علمی و کارگاه  های 
آموزشیـ  تخصصی در ســطح ملی و بین المللی از زمینه های همکاری 

مشترک این تفاهم نامه است.

جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر و دانشگاه آزاد واحد یادگار 
امام همکاری می  کنند

همکاری جهاددانشگاهی خراسان  شمالی با اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان

در حوزه  ی صنعت نساجی؛
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حجت  االسالم  والمســلمین صادقی در دانشــگاه سیستان 
  وبلوچستان از جهاددانشگاهی به  عنوان نهادی موثر و موفق 
در زمینه  های مختلف نظیر فرهنگــی، علمی، دانش بنیان، 

تحقیقاتی، آموزشی و کارآفرینی یاد کرد.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیستان  وبلوچســتان، 
حجت االسالم  والمســلمین صادقــی، 23 بهمن در شــورای اداری 
جهاددانشگاهی واحد اســتان که با حضور رییس و اعضای این واحد 
برگزار شد، اظهار داشت: فعالیت های جهادی این واحد توام با تفکر و 
رویکرد جهادی می باشد و همین عامل سبب توفیقات و موفقیت  های 

زیادی در جهاددانشگاهی شده است.
وی با بیــان این  کــه فرهنــگ جهــادی را در کــردار و برنامه های 
جهاددانشگاهی همانند گذشته ادامه دهید، افزود: فرهنگ معنوی و 
جهادی در برنامه های این نهاد نمود دارد و باید سعی شود همین روند 

برای تعالی آن ادامه پیدا کند.
مســوول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 
سیستان  وبلوچستان گفت: جهاددانشــگاهی، نهاد مقدسی است که 
در زمینه های مختلــف در حقیقت کمک حال دولــت و نظام بوده و 
در زمینه هــای فرهنگی، علمی، دانش بنیان، تحقیقاتی، آموزشــی و 

کارآفرینی سبب تحوالت و خیرهای فراوانی در کشور شده است.
در ادامــه، رییــس جهاددانشــگاهی سیستان  وبلوچســتان افــزود: 
جهاددانشگاهی واحد استان از بدو تشکیل در سال 1362، فعالیت  های 
آموزشی آن معطوف به آموزش  های فرهنگی بود، اما بعد از تغییرات حاصله 
در اساس  نامه، آموزش  های بلندمدت و کوتاه  مدت تخصصی در دستور کار 
این واحد قرار گرفت و از آن زمان، هزاران نفر از اقشار و طبقات مختلف 

جامعه در چرخه  ی فعالیت  های آموزشی جهاددانشگاهی قرار گرفتند.

دکتر تاجری اظهار کرد: سابقه  ی آموزشــی جهاددانشگاهی استان 
به دو بخش آموزش  های بلندمدت علمــیـ  کاربردی و آموزش  های 
کوتاه  مــدت تخصصــی مهارت  محــور، دانش  محــور و تقاضامحور 
دسته  بندی می  شــود که در حوزه  ی آموزش  های علمیـ  کاربردي، 
قريب 10 هزار جوان عالقه مند در بیش از 30 رشــته  ی کاربردی در 
مقاطع کاردانی و کارشناسی از سراسر اســتان و در دو مرکز علمیـ  
کاربردی وابسته به این نهاد، در زاهدان و زابل دانش  آموخته شده  اند و 
در حال حاضر بيش از هزار و 300 دانشجو در مراکز یاد شده، اشتغال 

به تحصیل دارند.
دکتر تاجری یادآور شد: ميزان و نرخ باالي بيكاري در ميان جوانان و 
جمعيت قابل اعتناي دانش آموخته  ی بيكار دانشگاهي، از جمله داليل 
ورود جهاددانشــگاهي به حوزه  ی آموزش  هاي مهارتــي، كاربردي و 

دانش  بنيان برشمرد.
وی تصریح کرد: خدمات و برنامه  ی متنوعی در زمینه  های پژوهشی و 
فناوری، فرهنگی، علمی، تجاری  سازی محصول، کارآفرینی، پزشکی 
و... در واحد استان در دست اقدام اســت که به  زودی با اجرایی شدن 
آن  ها بســیاری از هم  اســتانی ها از خدمات آن  ها برخوردار و بهره مند 

خواهند شد.
گفتنی است در این نشست، مدیر روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد 
اســتان، رییس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی 
زابل، مدیر دفتر جهاددانشــگاهی دانشــگاه زابل، مدیر برنامه ریزی 
جهاددانشگاهی استان، مســوول دفتر نمایندگی بانک خون بندناف 
سلول  های بنیادی رویان جهاددانشگاهی واحد و مسوول مرکز آموزش 
زبان های بین  المللی جهاددانشگاهی زاهدان به ارایه گزارش پرداختند 
و در پایان از اولین همکار بازنشســته، ابراهیم بشری و فرزندان ممتاز 

همکاران جهادی تجلیل و تقدیر شد.

جهاددانشگاهی نهادی موثر و موفق در زمینه های تحقیقاتی و 
آموزشی است

مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان  وبلوچستان: 

نشست مشترک رييس جهاددانشگاهي با مديرعامل شركت 
ملي حفاري ايران در اهواز، 30 بهمن برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشــگاهي خوزستان، دكتر 
حميدرضا طيبي در ديدار با ســپهر ســپهري مديرعامل شركت ملي 
حفاري ايران به توانمندي هاي جهاددانشگاهي در زمينه  ی تدوين دانش 

فني و ساخت قطعات مورد نياز صنايع نفت و حفاري اشاره و بر توسعه ی 
همكاري هاي مشترك تاكيدكرد.

در ادامه، رییــس جهاددانشــگاهی به  همراه دکتــر محمدرضا 
پورعابدی معاون پژوهش  وفناوری این نهاد در نشســت شــوراي 
راهبري مته  ی حفاري شركت و از روند اســتقرار خط توليد مته 

بازديد نمود.

برگزاری نشست مشترک رییس جهاددانشگاهي با مدیرعامل 
شرکت ملي حفاري ایران
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رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش  وپرورش 
همراه با محمدرضا ســیفی سرپرست دفتر آموزش وپرورش 
عشایر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و مراکز تابعه  ی آن 
هم  چون خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا(،24 بهمن بازدید 
کردند و در جریان فعالیت بخش های مختلف این سازمان قرار 

گرفتند.

به گزارش روابط عمومی ســازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، رضوان 
حکیم  زاده معاون آموزش ابتدایی وزیــر آموزش  وپرورش در دیدار با 
رییس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشــور از مجموعه  ی فعالیت های 
صورت گرفته در این سازمان ابراز خرسندی کرد و گفت: فعالیت های 
این سازمان، بسیار ارزنده و چشم گیر است و جای آن دارد که بیشتر به 

جامعه  ی دانشگاهی و معلمان معرفی شود.
معاون آموزش ابتدایــی وزیر آموزش  وپرورش در ایــن بازدید، عالوه 
بر آشــنایی با ســرویس های مختلف خبرگزاری ایکنا، فعالیت  های 
بین المللی این خبرگزاری که بخشی از آن انتشار اخبار دینی به 16 زبان 
زنده  ی دنیا، انتشــار دوهفته نامه  ی »رایحه« با محوریت شخصیت ها 

و موضوعات دینی روز، تجلیل از شــخصیت های مهم قرآنی با عنوان 
مجموعه نشست های »ظهر دلنشین« و... است، با فعالیت های سازمان 
قرآنی دانشگاهیان و زیر مجموعه های این سازمان از جمله مرکز رشد 
و شــکوفایی فناوری ها و هنر قرآنی، مرکز آموزش های قرآنی و مرکز 

پژوهش های قرآنی آشنا شد.
حکیم  زاده در نشســت با حمید  صابــر فرزام رییس ســازمان قرآنی 
دانشگاهیان کشور، از مجموع فعالیت های صورت گرفته در این سازمان 
ابراز خرسندی کرد و گفت: فعالیت های این ســازمان بسیار ارزنده و 
چشم  گیر است و جای آن دارد که بیشتر به جامعه  ی دانشگاهی معرفی 

شود.
وی با بیان این  که کارهای پراکنده  ی قرآنی  ای که در کشــور صورت 
می گیرد، راهگشا نیست، گفت: نیاز به تغییر نگرش داریم؛ مهجور ماندن 
قرآن یک واقعیت است و فعالیت های قرآنی بعضا به نمایش تبدیل شده 
است؛ سازمان قرآنی دانشگاهیان کشــور که چنین تولیدات علمی و 
قرآنی مدونی دارد، باید به معرفی خــود و فعالیت های خود بپردازد، 
تا نه تنها جامعه  ی دانشگاهی بلکه همه  ی اساتید و معلمان نیز از این 

فعالیت ها بهره مند شوند.

محمد بهاروند در جریان بازدید از دفتر خبرگزاری ایســنا در 
شهرستان ساوه اظهار کرد: خبررسانی سریع، موثق و امیدبخش، 

مهم  ترین ویژگی خبرگزاری ایسنا به  شمار می رود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، محمد بهاروند 
فرماندار ساوه در جریان بازدید از دفتر خبرگزاری ایسنا در شهرستان 
ساوه گفت: خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( با در برگیری تمامی 
مولفه های خبری و اصول رســانه ای، همواره صداقت، ســرعت، امید، 
اخالق، نشــاط در جامعه و امانت  داری را سرلوحه کار خبری خود قرار 

داده است.
وی بیان کرد: فعالیت ارزشمند ایسنا توانسته اســت این خبرگزاری را 
به  عنوان مرجع موثق و دقیق اخبار تبدیل کند که مخاطبان بسیاری را نیز 

به خود جذب کرده و انعکاس اخبار و پوشش رویدادها همراه با انعکاس 
مشکالت و مطالبات مردم از دیگر ویژگی های این خبرگزاری است.

فرماندار ساوه انتشار اخبار امیدبخش را که رویکرد خبرگزاری ایسنا است، 
مورد تاکید قرار داد و افزود: امروز توسعه  ی کشور در گرو تقویت روحیه  ی 
امید در بین مردم به  ویژه جوانان اســت و اگر بخواهیم بذر ناامیدی را در 

جامعه بکاریم، مرتکب گناه بزرگ و جرم نابخشودنی شده   ایم.
وی بیان کرد: رسانه ها با استفاده از ابزار اطالع  رســانی به  دنبال ارتقای 
دانش، آگاهی ها، اخالق و تقویت دینداری و فرهنگ در بین مردم هستند.
بهاروند در پایان با تاکید بر این  که فرهنگ اساس هر کاری است، گفت: 
رسانه ها به  عنوان واسطه    ی موثر در بین مردم و حاکمیت، عالوه بر این  که 
می  توانند با ابزار قلم در صدد حل مشکالت جامعه و مردم برآیند، می توانند 

با تخریب و انتقاد ناصحیح، ناامنی را در جامعه به  وجود آورند.

بازدید معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش  وپرورش
 از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور 

خبررسانی سریع، موثق و امیدبخش، 
مهم  ترین ویژگی   ایسنا 

فرماندار ساوه عنوان کرد:
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سرپرســت جهاددانشــگاهی واحد اســتان ایالم گفت: 
جهاددانشگاهی و دانشــگاه علوم  پزشکی استان می توانند 
با هم افزایــی، کارهای تاثیرگذاری را در زمینه   ی ســالمت و 

توریسم درمانی انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ایالم، مهندس سید غالمرضا 
حسینی در دیدار با رییس دانشگاه علوم پزشــکی استان، اظهار کرد: 
پژوهشگاه رویان، تبلور کار جهادی و بیانگر اهمیت موضوع سالمت در 

نهاد پویا و توانمند جهاددانشگاهی است.
وی با بیان این  که جهاددانشــگاهی در عرصه های مختلف پژوهشی، 
فرهنگی و آموزشی، موضوعاتی از جامعه را مد نظر قرار داده که بر اساس 
عرضه و تقاضا، قادر به راه اندازی و تکمیل زنجیره ها است، تصریح کرد: 
هم افزایی دستگاه های مختلف با جهاددانشــگاهی می تواند زمینه  ی  

فعالیت در عرصه های جدید را فراهم کند.
سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان ایالم با اشاره به پژوهشگاه رویان 
و ابن سینا و سایر مراکز درمانی جهاددانشگاهی که در زمینه  ی درمان 
ناباروری و  ژنتیک و سالمت جنسی و سلول های بنیادی فعالیت دارند، 
اشاره کرد و گفت: می توان با هم افزایی نسبت به تاسیس چنین مراکزی 

در استان اقدام کرد تا هم مورد استفاده  ی استان های مجاور و هم مورد 
استفاده  ی کشور عراق قرار گیرد.

عضو هیات علمی جهاددانشگاهی با تاکید بر اهمیت توریسم درمانی در 
استان ایالم اظهار کرد: با توجه به این  که ایالم، به برکت اربعین به استانی 
شناخته شده، تبدیل شده، جهاددانشــگاهی و دانشگاه علوم  پزشکی 
استان می توانند با استفاده از ظرفیت های موجود، کارهای تاثیرگذاری 

را در زمینه ی توریسم درمانی انجام دهند.
وی مرکز تخصصی سم  شناســی را نمونه ای از نتیجه  ی  کار مشــترک 
جهاددانشگاهی استان و دانشگاه علوم پزشکی دانست و تصریح کرد: این 
مرکز قابلیت آن را دارد که از استان های مجاور کشور و عراق، نمونه هایی 
برای آزمایش سم شناسی پذیرش و در کم  ترین زمان ممکن، نتیجه را 

اعالم کند.
دکتر کریم همتی رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم نیز در این دیدار با 
ابراز خرسندی از همکاری های گذشته بین این دانشگاه و جهاددانشگاهی، 

آمادگی این دانشگاه را برای تداوم این فعالیت ها اعالم کرد.
وی گفت: هدف مشترک همه  ی  ما، توسعه ی استان است و این دانشگاه 
آمادگی دارد جهت راه اندازی بخش درمان ناباروری و توریسم سالمت از 

ظرفیت های جهاددانشگاهی استفاده کند.

عزم مشترک جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم  پزشکی ایالم برای 
رونق توریسم درمانی

اکبر اســدی رییس جهاددانشــگاهی واحد همدان و دکتر 
بابایی پور رییس دانشــگاه مالیر در راســتای توســعه ی 
همکاری های این دو مجموعه، بــا یکدیگر دیدار و گفت  وگو 

کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، اکبر اسدی در 
این دیدار با توجه به ظرفیت  های ایجاد شده توسط جهاددانشگاهی در 
حوزه  ی اطالع  رسانی و مراکز دانش  بنیان مانند خبرگزاری  های ایسنا، 
ایکنا، مرکز افکارسنجی، بانک خون بندناف رویان و مرکز آموزش  های 
کوتاه  مدت بر همکاری هرچه بیشتر با مراکز دانشگاهی به  ویژه دانشگاه 

توانمند مالیر تاکید کرد.
اســدی در ادامه از خبرگزاری ایســنا به  عنوان یک خبرگزاری مورد 
اعتماد نــام برد و گفت: این خبرگــزاری در ایران و جهــان از جایگاه 
ویژه  ای برخوردار اســت و این جایگاه به  واسطه  ی حضور فرهیختگان 
و دانشجویان در خبرگزاری به دســت آمده و از افتخارات مجموعه  ی 

جهاددانشگاهی می  باشد.

وی خبرگــزاری قرآنی ایکنــا را نیــز از خبرگزاری های ارزشــمند 
جهاددانشگاهی برشمرد و گفت: این خبرگزاری در زمینه  ی فعالیت های 
قرآنی فعال است و اخبار خود را به چندین زبان زنده  ی دنیا در اختیار 

مخاطبانش قرار می  دهد.
اســدی فعالیت های جهاددانشــگاهی در زمینه های فرهنگی، فنی، 
پزشکی، علوم  انســانی و آموزشی را بسیار گســترده و موفق خواند و 
ابراز امیدواری کرد که با تعامل خوب و ســازنده بین جهاددانشگاهی 

و دانشگاه مالیر از پتانسیل  های موجود به  نحو احسن استفاده شود.
در ادامه، دکتر بابایی پور ضمن تاکید بر توانمندی  های جهاددانشگاهی 
افزود: خبرگزاری ایسنا به  عنوان اولین خبرگزاری دانشجویی ایران در 
راستای انعکاس دست  اول  خبرهای سطح دانشگاه و با اصل صداقت و 
دیدگاه انعکاسی، جایگاه مهمی در سطح کشور کسب کرده و به یک 

منبع موثق خبری قابل استناد تبدیل شده است.
وی ضمن استقبال از همکاری بین این دو مجموعه گفت: در آینده  ای 
نزدیک و با نظر هیات رییسه  ی دانشگاه از ظرفیت  های جهاددانشگاهی 

و حضور این نهاد در دانشگاه مالیر استفاده خواهیم کرد.

همکاری جهاددانشگاهی همدان و دانشگاه مالیر 
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دشــتی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اردبیل، 
راه اندازی مرکز درمــان ناباروری قفقــاز را از خدمات ارزنده  ی 
جهاددانشگاهی در اســتان خواند و بر حمایت کمیته امداد از 

زوج  های نابارور نیازمند قول مساعد داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اســتان اردبیل، در راستای 
امکان سنجی در حوزه  ی فعالیت  های مشترک جهاددانشگاهی اردبیل و کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان، نشست هم اندیشی هشتم با حضور روسا، معاونان 

و مدیران دو نهاد هشتم بهمن در سالن جلسات کمیته امداد برگزار شد.
در این نشست، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اردبیل با اشاره 
به این که جهاددانشگاهی از گذشته تاکنون در تعالی و موفقیت فعالیت های 
این نهاد بسیار موثر بوده اســت، ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی)ره( 
آمادگی دارد بیش از پیش در زمینه  های مختلف با جهاددانشگاهی استان 

همکاری کند.
دشتی با استقبال از توسعه  ی همکاری های مشترک با جهاددانشگاهی، به 
همکاری و استفاده از ظرفیت های این نهاد انقالبی در حوزه های مختلف 
پژوهشی و افکارسنجی اشاره و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت و پتانسیل های 
ارزشمند جهاددانشگاهی، این دو نهاد می توانند با همکاری، نیاز استان به 

اشتغال را برطرف کنند.

وی راه انــدازی مرکز درمــان ناباروری قفقــاز را از خدمــات ارزنده  ی 
جهاددانشگاهی در اســتان خواند و بر حمایت کمیته امداد از زوج  های 

نابارور نیازمند قول مساعد داد.
مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی)ره( اســتان اردبیل به تفاهم  نامه  ی 
همکاری این کمیته و جهاددانشــگاهی در سطح ملی اشاره کرد و گفت: 
برای اجرایی کردن این تفاهم  نامه، دســتورالعمل اجرایی و بومی  سازی 
آن با مشارکت هر دو نهاد تدوین می شــود تا همکاری های بین دو طرف 

گسترش یابد.
در این نشست، رییس جهاددانشگاهی واحد اســتان اردبیل با اشاره به 
فعالیت سه مرکز آموزشی این نهاد در سطح استان افزود: با توجه به فعالیت 
چشمگیر این مجموعه در حوزه  ی آموزشی، در حال حاضر جهاددانشگاهی 

به  دنبال ارایه دوره های تخصصی و مهارت  افزا به فراگیران است.
مهران اوچی اردبیلی اظهار کرد: جهاددانشگاهی آمادگی دارد در جهت 
ارایه خدمات آموزش عمومی و تخصصی مهارت  محور در قالب دوره های 
حضوری و مجازی برای جامعه در راستای هدف مشترک با کمیته امداد 

امام خمینی)ره( استان اردبیل، با این نهاد همکاری کند.
وی تصریح کرد: جهاددانشــگاهی اردبیل می تواند با برگزاری دوره های 
آموزشی با حداکثر تخفیف، زمینه  ی اشــتغال و کارآفرینی مددجویان 

کمیته امداد را فراهم کند.

سید علی موسوی موینی در دیدار با سرپرست، معاون فرهنگی و 
برخی مدیران جهاددانشگاهی قزوین در راستای احداث ساختمان 
جهاددانشگاهی و اختصاص کمک مالی برای این پروژه در سال 97 
و هم  چنین اعطای پروژه های قابل  اجرا توسط جهاددانشگاهی 

قول مساعد داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان قزوین، سید علی موسوی 
موینی فرماندار قزوین در دیدار با سرپرست، معاون فرهنگی و برخی مدیران 
جهاددانشگاهی اظهار کرد: کار شما در جهاددانشگاهی یک کار خیر، نو و 
اساسی است و توانسته اید نشان دهید که در حوزه های مختلف از جمله در 
بحث درمان ناباروری در استان قزوین کارهای اساسی صورت گرفته است.

فرماندار قزوین با اشــاره به کارهای کالن جهاددانشگاهی در حوزه های 
پژوهشی در سطح کشــور عنوان کرد: پژوهشگاه رویان هم امروز یک کار 
بزرگ و قابل افتخار است که به پیشرفت های روزآمد دنیا نیز تنه می زند و 
کشور ما امروز به این طیف کارهای جهادی در حوزه  ی پژوهش و فناوری 
احتیاج وافر دارد و ایــن جز با کار جهادی و خالصانــه برای مردم حاصل 

نمی شود.
موسوی در پایان سخنان خود در راستای احداث ساختمان جهاددانشگاهی 
و اختصاص کمک مالی برای این پروژه در ســال 97 و هم چنین اعطای 

پروژه های قابل  اجرا توسط جهاددانشگاهی قول مساعد داد.
سرپرست جهاد دانشــگاهی قزوین نیز در این دیدار ضمن بیان گزارشی 
از دستاوردهای جهاددانشــگاهی در این استان به ظرفیت های گوناگون 
این مجموعــه در حوزه های پژوهش و درمان، آموزش و فرهنگی اشــاره 
کرد و افزود: با وجود انجام کارهای بــزرگ در دوره های مختلف، به  دنبال 
ماموریت های جدید هستیم و می خواهیم در استان قزوین یکی از بال های 

دولت و کمک حال آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشیم.
فرشاد پیله چی ضمن تاکید بر سراسری بودن دانش فنی در جهاددانشگاهی 
افزود: ما می توانیم در هر حوزه  ی تخصصی که در استان قزوین نیاز باشد، 
ورود کنیم و دانش فنی موجود در جهاددانشگاهی را به سادگی در این استان 
وارد نماییم و با این ویژگی مطمئن هستیم، امکان ایجاد شرایط مطلوب 

به ویژه در حوزه های درمانی و پژوهشی در استان قزوین وجود دارد.
وی عنوان کرد: دولت می تواند در اســتان قزوین از این پتانسیل ویژه  ی 
جهاددانشگاهی بیشتر اســتفاده کند؛ چرا که با همکاری هایی که امروز 
با دانشگاه علوم  پزشکی و سایر نهادها در زمینه ی ایجاد مرکز جامع طب 
تسکینی، مرکز جامع درمان سرطان پســتان، مرکز توان بخشی و غیره 
در استان قزوین شکل گرفته، به زودی شاهد رخدادهای خوبی در استان 
خواهیم بود که هم مشکالت مردم را مرتفع می کند و هم می تواند ایجاد 

اشتغال نماید.

قول مساعد فرماندار قزوین برای واگذاری پروژه به 
جهاددانشگاهی

حمایت کمیته امداد اردبیل از زوج های نابارور مرکز درمان 
ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی
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همکاری جهاددانشگاهی خراسان  رضوی با شورای مشارکت های زنان استان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراســان  رضوی، تفاهم نامه  ی مشترکی بین سازمان جهاددانشگاهی خراسان  رضوی و شورای 
مشارکت های زنان مجمع خیرین سالمت استان در راستای همکاری های پژوهشی و فناوری، آموزشی و خدمات تخصصی به امضا رسید.

رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان  رضوی در جلسه  ی امضای تفاهم نامه گفت: آفات فقر و محرومیت، دامن ثروتمندان را هم خواهد گرفت.
دکتر سید علی  اکبر شمسیان رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان  رضوی در این جلسه گفت: ورود خیران به حوزه های جدید نظیر آموزش و 

پژوهش، منجر به بهبود وضعیت جامعه خواهد شد.
وی بر استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در حوزه های فرهنگ، آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی پزشکی تاکید و تصریح کرد: امیدواریم با 

استفاده از این ظرفیت ها، بتوانیم در راستای فرهنگ سازی جامعه به  ویژه در حوزه  ی مشارکت های اجتماعی، گام های ارزشمندی را برداریم.
در این نشست، علیرضا کالهان مدیرعامل مجمع خیرین سالمت مشهد با اشــاره به این  که فعالیت های جهاددانشگاهی، جهادگونه است، گفت: 

امیدواریم با امضای این تفاهم نامه، کارهای بزرگی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و پزشکی انجام دهیم.
وی به اســتفاده از ظرفیت های متنوع و گوناگون جهاددانشــگاهی اشــاره و ابراز امیدواری کرد: این تفاهم نامه می  تواند خیران را با ظرفیت ها و 

توانمندی های گسترده  ی جهاددانشگاهی آشنا کند.

انعقاد تفاهم  نامه همکاری بین جهاددانشگاهی البرز و شهرداری کرج 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز، این واحد و شهرداری کرج در زمینه  ی ارایه خدمات تهیه  ی بسته  های سرمایه  گذاری، تفاهم  نامه 
امضا کردند.

این تفاهم  نامه به  منظور توسعه  ی همکاری  های مشــترک در زمینه  ی ارایه خدمات تهیه  ی بسته  های سرمایه  گذاری شهرداری کرج منعقد شد و 
موضوعاتی از قبیل تهیه  ی بسته  های سرمایه  گذاری، مطالعات امکان  سنجی و تهیه  ی گزارش طرح  های توجیهی مدنظر از مفاد این تفاهم  نامه است.

هم  چنین در این تفاهم  نامه، بسته  های پروژه  های سرمایه  گذاری و مشارکت به دو بخش تقسیم می  شود که بخش اول آن شامل ارایه   آنالیز هزینه 
ـ درآمد، ارایه فاکتورهای اقتصادی پروژه شــامل ارزش خالص و نرخ بازده داخلی و پیش  بینی مخاطرات و ریسک  های پیش  روی سازمان و ارایه   

راهکارهایی برای کاهش ریسک است.
بخش دوم نیز شامل معرفی عمومی پروژه از جمله بیان دالیل توجیهی برای اجرای پروژه و منافع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حاصل از اجرای پروژه، 
جایگاه پروژه در سلسله مراتب برنامه  های توسعه و اسناد راهبردی باالدست و تاثیرات مثبت آن در نظام شهری، تحلیل پروژه از نظر نظام حمل  ونقل 

و دسترسی، زیرساخت  ها، نظام عملکردی در مقیاس ناحیه  ای، شهری و منطقه  ای است.



   48

پیام جهـاد  | شماره 168
w w w . a c e c r . a c . i r

 عمـــومــی

 نشست سرپرست جهاددانشگاهی مازندران 
با رییس دانشگاه استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی مازندران، خالق 
میرنیا رییس دانشــگاه مازندران، 29 بهمن در نشســتی 
با سرپرســت واحد اســتان گفت: در حال حاضر دانشگاه 
مازندران به میزان 44 میلیارد تومان پروژه در دست اقدام 

دارد و از نظر علمی نیز از دانشگاه های برتر کشور است.
وی با بیان این  که اســتان مازنــدران از قابلیت  و امکانات 
فراوانی برخوردار است، افزود: اگر کشور ما در برخی حوزه ها 
عقب  ماندگی دارد، علت این مساله را باید در ضعف مدیران 

جستجو کرد.
در ادامه، واحد عبداللهیان سرپرســت جهاددانشــگاهی 
مازندران گفت: اتاق فكر توسعه و تعالی استان که به دبیری 
دانشگاه مازندران تشکیل شده، نیازمند یک رسانه  ی معتبر 
می  باشد و ایسنا با توجه به ماهیت دانشجویی آن، بهترین 

گزینه برای انعکاس اخبار این حوزه است.
وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروه رسانه ای به شورای 
اطالع رسانی استان، افزود: نگاه جهاددانشگاهی در خصوص 
ارایه پیشنهادات این  چنینی، در اختیار قراردادن تجاربی 
است که در گذشته مثبت و موفق بوده و این کارگروه باید با 

شرکت رسانه های تاثیرگذار استان شکل بگیرد.

 در پی حادثه  ی سقوط هواپیمای تهرانـ  یاسوج؛

دکتر عبدالرضا کردی، مدیر هسته  ی فناور 
راه  مبین جهاددانشگاهی درگذشت

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر عبدالرضا 
کردی مدیر هسته  ی فناور راه  مبین جهاددانشگاهی و مدیر 
پیشین مرکز خدمات تخصصی توسعه  ی خالقیت سازمان 
جهاددانشگاهی تهران، 29 بهمن  در پی حادثه  ی سقوط 

هواپیما درگذشت.
وی سال 1342 در شهرستان بروجرد متولد شد و مدرک 
کارشناسی روان  شناســی بالینی را از دانشــگاه شیراز، 
کارشناسی  ارشــد روان  شناســی تربیتی از دانشگاه آزاد 
تهران واحد مرکزی و دکترای روان  شناسی را از دانشگاه 

کورلینز آمریکا کسب کرده بود.
تمامی واحدهای فناور مرکز رشــد قرآنی از همراهی و 
مســاعدت  های خالصانه و بی دریغ دکتر کردی بهره مند 

بودند.
جهاددانشگاهی ضمن عرض تسلیت به جامعه  ی علمی و 
خانواده  ی محترم دکتر کردی، برای آن مرحوم آمرزش و 
مغفرت و برای بازماندگان سالمتی و صبر جمیل از خداوند 

منان مسالت می دارد.

 افتتاح کلینیک دندان  پزشکی 
جهاددانشگاهی خوزستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خوزســتان، 
کلینیک دندان  پزشــکی این ســازمان که با حضور سید 
علیرضا علــوی رییس جهاددانشــگاهی خوزســتان به 
بهره  برداری رســید، خدماتی از جمله ایمپلنت، روکش، 
دندان  پزشــکی اطفال، عصب  کشــی، ترمیمی، زیبایی و 

جراحی لثه را ارایه می  دهد.
کلینیک دندان  پزشکی در مرکز خدمات تخصصی پزشکی 
جهاددانشگاهی خوزستان به آدرس خیابان نادری، ابتدای 
خیابان حافظ جنوبی، روبروی پارکینگ کارون واقع شده و 

آماده  ی ارایه خدمات به شهروندان است.
کلینیک دندان  پزشــکی جهاددانشــگاهی خوزســتان 
هم  اکنون فعال اســت و بــه  زودی نیز خدمــات خود را 

شبانه  روزی خواهد کرد.
گفتنی است، شــهروندان می توانند برای کسب اطالعات 

بیشتر با شماره 32223223 تماس بگیرند.

در بازدید مسووالن جهاددانشگاهی استان مرکزی از 
واحد قم تاکید شد؛ 

افزایش همکاری  های آموزشی و پژوهشی بین 
دو واحد 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اســتان مرکزی، 
جمعی از مسووالن واحد استان، 15 بهمن از جهاددانشگاهی 

استان قم بازدید کردند.
این بازدیــد در راســتای افزایش همکاری  های آموزشــی و 
پژوهشی بین دو واحد صورت گرفت و رییس، معاونان و مدیران 
جهاددانشگاهی استان مرکزی با حضور در بخش های مختلف 
واحد قم، با مســووالن این واحد به بحــث و تبادل تجربیات 

پرداختند.
دکتر سید جعفر نظام دوســت رییس جهاددانشگاهی استان 
مرکزی در این رابطــه اظهار کرد: در ایــن بازدید، توانمندی 
واحدهای جهاددانشــگاهی قم و اســتان مرکزی ارایه شد و 
امیــدوارم بتوانیم در ســال آینده، همکاری های ســازنده و 
گسترده ای را با سایر واحدهای جهاددانشگاهی داشته باشیم.

وی افزود: تعامل بین واحدهای مختلف جهاددانشگاهی باعث 
پیشــرفت روزافزون این نهاد انقالبی خواهد شد و این مهم از 

اولویت  های جهاددانشگاهی استان مرکزی است.
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انتصاب مسوول راه  اندازی دفتر امور ایثارگران جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی از سوی دکتر حمیدرضا طیبی رییس این نهاد، سید محمد هاشمی تروجنی به  عنوان »مسوول راه  اندازی 
دفتر امور ایثارگران جهاددانشگاهی« منصوب شد.

 راه هاي همکاري جهاددانشگاهي 
چهارمحال  وبختیاري و شرکت آب منطقه اي 

استان بررسی شد

به  گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي چهارمحال  وبختياري، 
راه هاي همــکاري جهاددانشــگاهي این واحد و شــرکت آب 

منطقه اي استان، 28 بهمن طی نشستی بررسي شد.
ریيس جهاددانشگاهی چهارمحال  وبختیاری در اين نشست با 
اشاره به اين  که جهاددانشگاهي پژوهش هاي کتابخانه اي انجام 
نداده و به  دنبال انجام پژوهش هاي کاربردي اســت، اظهار کرد: 
بنيان جهاددانشــگاهي، مساله شناسانه و کاربردي عمل کردن 

است.
وحيد خليلي تاکيد کرد: جهاددانشگاهي در همه  ی حوزه هاي 
تحقيقاتي، فرهنگي، آموزشي و اشــتغال، آمادگي همکاري با 
شــرکت آب منطقه اي اســتان را دارد و با وجود پتانسيل هاي 
مختلف خــود به  عنــوان يک دســتگاه همکار در کنار ســاير 
دســتگاه هاي اجرايي در کنار شــرکت آب منطقه اي اســتان 

خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای استان چهارمحال  وبختیاری نیز 
در این نشست اظهار کرد: با توجه به خشک سالي هاي مداوم و 
طوالني  مدت استان در سال هاي اخير، وضعيت منابع آبي به ويژه 

آبخوان ها و بيالن دشت ها با کاهش روبرو شده است.
کوروش نادريان گفت: جهاددانشگاهي مي تواند در حوزه  ی آب 

در فضاي دانشجويي ورود کند و اين يک امتياز مثبت است.
وي اظهــار کرد: اميد اســت کــه تعامــالت ســازنده ميان 
جهاددانشگاهي چهارمحال  وبختیاری و شرکت آب منطقه اي 

استان برقرار شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین:
جهاددانشگاهی، 

چراغ راهنمای مسووالن باشد 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، علیرضا 
آشناگر معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین در دیدار 
با سرپرســت این نهاد که 11 بهمن صورت گرفت، ضمن 
تاکید بر استقالل جهاددانشگاهی اظهار کرد: پیشینه  ی 
این مرکز نشــان می دهد که در امور علمی و پژوهشــی، 
فعالیت های بســیاری صــورت گرفته و نیروی انســانی 

مستعدی در مجموعه مستقر هستند.
وی ضمن اشاره به توانمندی های جهاددانشگاهی افزود: 
این مجموعه باید بــا ارایه نتایج امور پژوهشــی خود به 
مدیــران، اعتماد آن هــا را جلب کرده و به عنــوان چراغ 

راهنمای مسووالن باشد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین ادامه داد: انتظار 
می رود جهاددانشگاهی به عنوان یک مجموعه  ی علمی و 
فرهنگی به صورت بی طرف تصمیمات مدیران اســتان را 

هدایت کند.
سرپرست جهاددانشگاهی قزوین نیز در این دیدار با اشاره 
به این که مجموعه  ی جهاددانشگاهی فارغ از نگاه سیاسی 
فعالیت می کند، اظهار کرد: این مجموعه با رویکرد علمی 
و فرهنگی در خط والیت و رهبر معظم انقالب همواره به 

دنبال شایسته ساالری است.
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سومین دوره  ی سوگواره ی ملی »میعادگاه عاشورایی 
دانشجویان« به پایان رسید 

فرهنگی

آیین اختتامیه  ی سومین دوره  ی ســوگواره  ی ملی »میعادگاه عاشورایی 
دانشجویان« به  همت جهاددانشگاهی استان زنجان برگزار و از نفرات برتر 

تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان، مراســم اختتامیه سومین دوره  ی 
سوگواره ی ملی »میعادگاه عاشورایی دانشجویان«، 29 بهمن به  همت این واحد و به 
میزبانی سالن همایش حسینیه ی اعظم زنجان آغاز شد و با معرفی نفرات به پایان رسید.

پرداختن مســتمر به فرهنگ عاشــورایی، 
مسوولیتی اجتماعی است

مهندس علیرضا زجاجی سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 

در این مراسم گفت: سوگواره  ی ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان که امسال شاهد 
برگزاری سومین دوره  ی آن هستیم، تالش می کند تا بیش از این  که یک رقابت فرهنگی 
باشد، خود را به  عنوان تجمع و میعادی برای دلدادگان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
در محیط   های علمی و دانشگاهی معرفی کرده و دل های جوانان مشتاق و ارادتمند 
اهل بیت)ع( را در کنار هم و برای تعمیق هر چه بیشتر فرهنگ عاشورایی در میان نسل 
آینده ساز کشــور گرد آورد؛ چراکه بر این باوریم که عاشورا الگوی مبارزه  ی دایمی با 
دشمنان خدا و انسانیت و نیز شروعی سرخ بر جاده  ی مستقیم عدالت خواهی است که 

پایان خوشی جز عدالت گستری سبز مهدوی ندارد.
وی افزود: در واقعه  ی عاشورا همه  ی نسل ها حضور دارند؛ همه  ی مقاطع سنی در آن 
نقطه  ی حساس به  هم متصل می شوند؛ چون آن  جا یک الگوی هماهنگ و متناسب 
و جاودانی ارایه می  دهد و حجت برای همه تمام می شود و از عاشورا، الگویی جاودان 
و مستمر در طول زمان برای زندگی سعادتمند برای همه  ی نسل ها و همه  ی اعصار 

می سازد.
مهندس زجاجی تصریح کرد: اغراق نیســت اگر بگوییم در طول قرن های متمادی، 
فرهنگ متعالی عاشورا عامل هویت بخشی و مقاومت پذیری جامعه  ی ما بوده است و 
این دانشگاه بزرگ، نسل های زیادی برای حق طلبی و عدالت جویی تربیت کرده است 
و از این منظر، پرداختن مستمر به فرهنگ عاشورایی و تعمیق آن در میان نسل های 
بعدی، حتی بیش از آن  که وظیفه و مسوولیتی دینی تلقی شود، به  عنوان مسوولیتی 

اجتماعی باید مورد توجه متولیان و دلسوزان فرهنگی قرار گیرد.
سرپرســت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی ادامه داد: ســوگواره  ی ملی میعادگاه 
عاشورایی دانشجویان که دبیرخانه دایمی آن به  واسطه  ی اشتهار زنجان به پایتخت شور 
و شعور حسینی در زنجان قرار دارد، تالش می کند تا از طریق تشویق دانشجویان به 
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تفکر و خلق آثار فاخر در بخش های مختلف در جهت تعمیق باورهای دینی 
و مذهبی در میان نسل آینده ساز کشور، گامی هر چند کوچک بردارد.

مهندس زجاجی تصریح کرد: ترویج هنر متعالی و انقالبی، اشاعه  ی سبک 
و سباق زندگی امام حسین )ع( در جامعه به ویژه در بین جوانان و نوجوانان، 
بدعت شناســی و آگاهی از زمینه های ورود بدعت و تحریف در فرهنگ 
عاشورایی، جهت بهره گیری موثر و مستمر و کاربردی قابل انعکاس در 

فضای جامعه، از دیگر اهداف این سوگواره به شمار می رود.
سرپرســت معاونت فرهنگی جهاددانشــگاهی افزود: نخستین دوره  ی 
ســوگواره  ی ملی میعادگاه عاشورایی دانشــجویان در سال 93 توسط 
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی کشور و جهاددانشگاهی استان زنجان 
و با همراهی ارزشمند حسینیه  ی اعظم زنجان کلید خورد و در برگزاری 
دو دوره    ی قبلی این رویداد فرهنگی، بالغ بر 7500 اثر دانشــجویی در 
بخش های شعر، عکس، پادکســت و کلیپ های تصویری، جمع آوری و 

مورد داوری قرار گرفت.

ذوق هنری، لطفی الهی است
هم  چنین در این مراسم، آیت ا... علی خاتمی نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه زنجان اظهار کرد: ذوق هنری، لطفی الهی است و هنرمندانی 
که طبع لطیف هنری دارند، سهم افزون تری از خدای متعال گرفته اند و 

برخی از این فرصت استفاده کرده و آن را به اوج می رسانند.
وی با اشاره به این  که بانوان سعی کنند با آثار پروین اعتصامی آشنا شوند، 
افزود: پروین اعتصامی، بانویی بود که از لحاظ مادی کم  وکسری نداشته 
و عمر کوتاهی داشت، ولی در همین مدت کوتاه عمر، مطالب ماندگاری 

را خلق کرد.
آیت ا... خاتمی تاکید کرد: این خانم، امکانات مادی و تحصیل در فرنگ 
برایش فراهم بود، ولی باوری که داشــت، حفظ کــرد؛ به  عنوان نمونه  ، 
گفت   وگوی 17 بیتی زنجیر پــای یک دیوانه را ببینیــد؛ فکر بلند یک 

فیلسوف است یا داستان مادر موسی که غوغا است.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به این  که ما در فرهنگ غنی 
خود اوج هیجان و عاطفه و حتی سنگین ترین مصایب را با قالب شعر بیان 
می کنیم، خاطرنشان کرد: شما هنرمندان جوان، عاطفی ترین بخش را 

استفاده کرده اید.
وی با بیان این  که محبت وقتی به ملکه تبدیل  شود، عشق شکل گرفته، 
تاکید کرد: امام حسین)ع( فرمود: »انی احب الصاله«، عشق، واژه  ی بلندی 

است و همه  ی کسانی که در کربال حضور داشتند، عاشق بودند .

معرفی نفرات برگزیده  ی سومین سوگواره  ی 
ملی »میعادگاه عاشورایی دانشجویان«

سومین دوره  ی سوگواره  ی ملی میعادگاه عاشــورایی دانشجویان در 

چهار بخش شــعر، عکس، قطعه های صوتی )پادکست( و کلیپ های 
تصویری توســط جهاددانشگاهی زنجان برگزار شــد که در این دوره، 
3161 اثر دانشــجویی از 28 اســتان و در مجموع از 217 دانشگاه، به 
دبیرخانه سوگواره  ی ملی میعادگاه عاشــورایی دانشجویان در زنجان 
ارسال شده بود که در آیین اختتامیه  ی سومین دوره  ی آن، 22 برگزیده 

معرفی شدند.
برگزیدگان ســومین دوره  ی ســوگواره  ی ملی میعادگاه عاشــورایی 
دانشــجویان در بخش قطعات صوتی )پادکســت(، رضا ســلیمانی از 
دانشــگاه آزاد اســالمی قوچان به عنوان رتبه  ی اول، محمــد براتی از 
دانشــگاه علمی کاربردی بیرجند به عنوان رتبه  ی دوم و رضا علیزاده از 
علمی کاربردی زنجان به  همراه نرگس نیری از دانشــکده فنی دخترانه 

سبزوار به عنوان رتبه  ی سوم مشترک بودند.
در بخش فیلم کوتاه، مهدی شهربافی از دانشگاه پیام نور دلیجان رتبه  ی 
اول، مهدی الماسی از موسســه آموزش عالی روزبه و محسن ذوالقدر از 
علمی کاربردی قزوین به طور مشترک رتبه  ی دوم و رضا عباسی مهرآبادی 

از دانشگاه آزاد ابرکوه رتبه  ی سوم را کسب کردند.
برگزیدگان بخش عکس نیز حســین برازنده از دانشگاه هنر، علی اصغر 
فیض الهــی از علمی کاربردی فرهنگ و هنر تهــران و امین ناصح تبار از 
دانشگاه دامغان، هر سه برگزیده شده و مرتضی امین الرعایایی از دانشگاه 
آزاد تهران مرکز به  همراه پریســا بیات از دانشگاه آزاد زنجان شایسته  ی 

تقدیر معرفی شدند.
برگزیدگان بخش شعر مدافعان حرم، محمدجواد الهی پور از دانشگاه قم 
رتبه  ی نخست، سمانه خلف زاده از دانشــگاه مفید و محمد وطن خواه از 
پردیس فرهنگیان سنندج، هر دو به  طور مشترک رتبه  ی سوم و حسین 

طاهری از دانشگاه پیام نور زنجان شایسته  ی تقدیر شناخته شد.
برگزیدگان بخش شعر عاشورایی نیز مریم کرباسی نجف آبادی از پیام نور 
مرکز نجف آباد رتبه  ی دوم، محمد زارعی از پیام نور مرکز دلیجان و علی 
سلیمانی از پیام نور مرکز تهران جنوب هر دو رتبه  ی سوم مشترک، حسن 
اسحاقی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و میالد حبیبی جوزانی از 

موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی هر دو شایسته تقدیر شدند.

رونمایی از کتاب »عطر تربت ۳«
در پایان سومین دوره  ی سوگواره  ی ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان 

از کتاب »عطر تربت 3« رونمایی شد.
این کتاب مجموعه شعر منتخب اشعار عاشورایی دانشجویان کشور است 
که توسط انتشارات جهاددانشگاهی زنجان در دو بخش اشعار منتخب 
بخش عمومی سوگواره و بخش ویژه با موضوع شهدای مدافع حرم نگارش 

و در 189 صفحه به چاپ رسیده است.
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نهمیــن دوره  ی همایش 
بین  المللی »سیره علوی«، 
29 بهمــن  بــه میزبانی 
جهاددانشگاهی لرستان 
و با رویکرد شــعار سال 
»اقتصاد مقاومتی؛ تولید 
و اشتغال« و در بخش های 
اجتماعی،  و  فرهنگــی 
اقتصــادی، سیاســی و 

بین  المللی برگزار شد.

به گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی لرســتان، 
این همایش بــا حضور آیت ا... 
میرعمادی نماینده ولی فقیه 
در لرستان، سید موسی خادمی 

استاندار لرستان، آیت  ا... شیخ عبدالکریم فرحانی نماینده مردم خوزستان 
در مجلس خبرگان رهبری، دکتر دهقانی الوار رییس جهاددانشــگاهی 
لرستان و مدیران ارشد استان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه عالمه طباطبایی 

لرستان برگزار شد.

چاپ ۳0 مقاله، تقدیر از نویسندگان 12 مقاله  ی 
برتر

دکتر دهقانی الوار زمان برگزاری اولین دوره  ی این همایش را ســال 87 
عنوان کرد و افزود: این همایش هرساله توسط یکی از دانشگاه ها برگزار 
می شود و تا به حال بالغ  بر 1100 مقاله از سراسر کشور در قالب 300 عنوان 
و محور پژوهشی در 40 ســرفصل کلی به دبیرخانه رسیده است که در 

تارگاه های معتبر ملی و بین المللی نمایه شده اند.
وی با بیان این که دانشگاه های مختلفی در این همایش حضور و همکاری 
داشته اند، اضافه کرد: دوره  ی نهم از مرداد امسال با همکاری دانشگاه ها، 
آموزش وپرورش و بنیاد ملی الغدیر به عنوان اعضای ســتاد و با ریاســت 

نماینده ولی فقیه در استان برگزار شده است.

رییس جهاددانشگاهی لرستان 
افــزود: در نهمیــن دوره این 
همایش، 122 مقاله از سراسر 
کشور به دبیرخانه ارسال شد 
که 87 عنوان مرتبط با موضوع 
همایش بــود و در نهایت 30 
مقاله برای چــاپ و 12 مقاله 

برای ارایه انتخاب شد.
وی تصریــح کــرد: اقــدام 
شایسته   ای که در این همایش 
انجــام می شــود، ترجمه  ی 
مقاالت شاخص به زبان های 
روز و پرکاربــرد دنیا از جمله 
عربی و انگلیسی است تا امکان 
بهره گیری از آن ها در خارج از 

کشور تسهیل شود.

اصالح اقتصــادی و مبــارزه با فســاد اداری، 
مهم  ترین سیاست اقتصادی امام علی)ع(

آیت ا... میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرســتان نیز در این مراسم گفت: 
آن  چه در سیاســت های حکومت داری امام علی)ع( مــورد توجه بوده، 

سیاست های اقتصادی آن حضرت و اصالحات اقتصادی است.
وی در خصوص نهمین دوره  ی همایش سیره علوی، ضمن اعالم رضایت از 
مجموعه  ی جهاددانشگاهی در برگزاری مطلوب این دوره، افزود: مقاله  های 
ارسال شده به دبیرخانه  ی این همایش نشان از کثرت مباحث کشورداری 

در حکومت علوی است.
نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان این  که دانشگاه های این استان، امروز 
پرچمدار سیره علوی در جهان هستند، خروجی همایش های سیره علوی 
را تحت عنوان دایره المعارف سیره علوی برشمرد و گفت: آن  چه در شرایط 
کنونی مهم است، شناخت سیاست های اقتصادی امام علی)ع( است، زیرا 

مالک کشورداری، شناخت صحیح سیاست های اقتصادی است.

نهمین همایش بین المللی »سیره علوی« برگزار شد 

به میزبانی جهاددانشگاهی لرستان؛ 
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حمایــت از ســرمایه گذار و بهبــود فضــای 
کســب  وکار از موضوعــات مــورد تاکیــد 

امیرالمومنین)ع( بود
سید موسی خادمی استاندار لرستان نیز در این  همایش گفت: سیره  ی امام 
علی)ع( دریای عظیمی است که بشر توانسته تنها درصدی از آن را کسب 

و استفاده ک÷ند.
وی ادامه داد: امام علی)ع( دریایی از علم است که بشر با این همه پیشرفت، 

نتوانسته به عمق و معنای واقعی کالم و شخصیت ایشان پی ببرد.
خادمی اضافه کرد: بنابراین باید تالش کنیم تا سیره  ی امیرالمومنین)ع( را 

کشف کنیم و در زندگی، مدیریت و کار از آن بهره ببریم.
استاندار لرستان با اشاره به این  که شاخص بهبود فضای کسب  وکار یکی از 
موارد مورد تاکید امیرالمونین)ع( به مالک اشتر بوده است، افزود: باید فضای 
الزم و مناسب برای ایجاد کسب  وکار و تجارت را در استان و کشور فراهم کرد.

نگاه دنیا به انقالب اسالمی مبتنی بر مدل سیره 
علوی است

آیت  ا... شــیخ عبدالکریم فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس 
خبرگان رهبری اضافه کرد: پیکره  ی جامعه  ی مــا زخم هایی دارد که 
همایش هایی مانند سیره علوی باید این زخم ها را درمان کند؛ امروز دنیا 
نگاه می کند که انقالب اسالمی در عرصه  ی فرهنگ و اقتصاد، مدلی بومی 

و مبتنی بر سیره علوی را که نجات  بخش بشریت باشد، رقم بزند.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: در عرصه  ی اقتصاد و فرهنگ چه 
باید کنیم؟ اولین کار مهم شما برگزارکنندگان سیره علوی، همین است که 

بدانید این کار شما مبارزه است.
گفتنی است، در پایان این مراسم از کتاب »مجموعه   مقاالت نهمین دوره   

همایش بین المللی سیره علوی« رونمایی شد.

مســوول دارالقرآن نهاد نمایندگی ولی 
فقیه در دانشــگاه ها با اشاره به این که باید 
مهارت آموزشی خود را به مهارت کارآفرینی 
گره بزنیم، گفت: یکــی از کارهای خوبی 
که جهاددانشگاهی شــروع کرده، بحث 

کارآفرینی قرآنی بوده است.

به گــزارش روابــط عمومــی ســازمان قرآنی 
دانشگاهیان کشور، حجت االسالم  والمسلمین حسین افتخاریان مسوول 
مرکز قرآن و عترت نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها، 
17 بهمن  با حضور در جمع شــرکت کنندگان در طرح »دانشجو معلم« 
قرآن  کریم، ویژه  ی دانشجویان جامعه  ی هدف سازمان بهزیستی که به همت 
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد، در ابتدای صحبت های خود 
با اشاره به سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، به بیان خاطره ای از آن دوران 
پرداخت و گفت: در دهه  ی پنجاه وضعیت شــکل گیری انقالب به شرایط 
حساسی رسیده بود و بسیاری از یاران امام تحت فشار زیادی قرار گرفته 
بودند و حکومت فضای خوف و اختناق سنگینی را برای فعاالن انقالبی ایجاد 

کرده بود؛ فضایی که انقالبی ها نسبت به آینده  ی انقالب نگران شده بودند.
حجت االسالم  والمسلمین افتخاریان با اشاره به توانمندی های جهاددانشگاهی 
در زمینه  ی قرآن و فعالیت های قرآنی، گفت: برخی از مطالباتی که مطرح شد، 

هرچند بر حق است، اما در حیطه  ی اختیارات این سازمان نیست.
وی با اشاره به این  که بحث اشتغال مهم ترین بحث همه  ی حاضران در این دوره 
است، افزود: بحران اشتغال، بحرانی است که همه  ی کشور درگیر آن هستند 

و مربوط به جمع حاضر و قشــر خاصی نیست؛ 
فارغ التحصیالن زیادی در کشور بیکار هستند؛ 
راه حل  این معضل دســت یک ســازمان و یک 
مجموعه نیست. ما به  عنوان یک رابط می توانیم 

تنها منتقل کننده  ی مشکالت باشیم.
در ادامه، حمیدرضا یونسی مسوول برگزاری 
دوره های دانشــجو معلم قــرآن کریم،  گفت: 
ســازمان قرآنی دانشگاهیان کشــور دارای 
بخش های مختلفی اســت که یکی از آن ها مرکز رشد فناوری ها و هنر 
قرآنی است. این مرکز در راستای ایجاد گروه های استارت  آپی و حمایت،  
پرورش و رویش آن ها تا رساندن به یک حد مطلوب و نهایتا درآمدزایی، 

از این گروه ها حمایت می کند.
وی افزود: محور اصلی این استارت آپ ها و دغدغه  ی اصلی  ای که نیروها 
باید نسبت به آن داشته باشند، طرح ایده است. دانشجویان دور هم جمع 
می شوند و یک ایده را که می تواند به اشتغال پایدار برسد، مطرح می کنند و 
اقدام  های پژوهشی الزم را انجام می دهند و نهایتا به  طور آزمایشی کار آغاز 

می شود تا قابلیت و بهسازی آن مورد بررسی نهایی قرار بگیرد.
یونسی بیان کرد: اگر دانشجویانی که در حوزه  ی بهزیستی هستند، ایده هایی 
دارند، می توانند جمعی را تشکیل دهند و ایده  های خود را مطرح کنند تا در 
صورت داشتن حد نصاب ها و تایید طرح، با حمایت ما به اجرا برسانند تا بعد 
از سه سال به یک محصول و تولید و خروجی تجاری برسند. در پایان نیز این 
طرح به خود افراد واگذار می شود تا خودشان آن را به انجام دهند. بر همین 

اساس از ارایه طرح یا ایده های مرتبط استقبال می کنیم.

قدردانی از ورود جهاددانشگاهی به عرصه  ی کارآفرینی قرآنی

مسوول مرکز قرآن و عترت نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها بیان کرد:
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فرهنگی  مرکــز  ریيس 
دانشــجویی امام، والیت 
فقیه و انقالب اســالمی 
جهــــاددانشگاهی در 
همایش منطقه  ای »طریق 
جاوید« گفت: هدف ما در 
جهاددانشــگاهی و این 
مرکز، آن است که بتوانیم 
ظرفیت هایــی را بــرای 
حرکت فرهنگی کشــور 

به  وجود آوریم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان، همایش منطقه  ای طریق 
جاوید با هدف بازخوانی و بررسی آرا و اندیشه  های امام خمینی)ره( با حضور 
دانشجویان و اساتید استان  های چهارمحال  وبختیاری، کهگیلویه وبویراحمد، 
یزد و اصفهان به میزبانی جهاددانشگاهی اصفهان، 18 بهمن در تاالر دکتر 

علی شریعتی دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد.
ریيس مرکز فرهنگی دانشــجویی امام، والیت فقیه و انقالب اســالمی 
جهاددانشگاهی در این همایش با طرح این پرسش که چرا شعار قرآن را 
برای این همایش انتخاب کردیم، اظهار کرد: از نظر امام خمینی )ره(، قرآن، 
سر اسرار الهی از عالم غیب است و او این کتاب شریف را تجلی اسمای الهی 

قلمداد می  کند.
سيد محمد هاشمی تروجنی افزود: این همایش با هدف بازخوانی و بررسی 
آرا و اندیشه  های امام خمینی )ره( برگزار شده است و هدف از این بازخوانی 

به این دلیل است که کشور آسیب نبیند.
وي تصریح کرد: هدف ما در جهاددانشگاهی و مرکز دانشجویی امام، والیت 
فقیه و انقالب اسالمی، این است که بتوانیم ظرفیت هایی را برای حرکت 

فرهنگی کشور به  وجود آوریم.

امام )ره( با دست خالی انقالبی عظیم بر پاداشت

در ادامــه  ی ایــن همایش، 
معــاون فرهنگــی جهــاد 
دانشــگاهی اصفهان اظهار 
کــرد: همایــش منطقه ای 
طریق جاوید بر آن است که 
آرا و اندیشه های امام خمینی 
)ره( را از منظر فلسفی، قرآنی 

و تاریخی بررسی کند.
داریوش اســماعیلی گفت: 
امروز به پاسداشــت طریق 
جاویدی آمده  ایم که امامش 
از همان سالله  ی کوثر است؛ 
امام )ره( با دست خالی انقالبی عظیم برپاداشت و پایه  های سلطنت چند 

ساله را فروریخت.
وی تصریح کرد: ما به  دنبال کوثریم و راه باور ساختن خیر کثیر را به  خوبی 

می  دانیم و به  دنبال همین طریق جاوید راه را ادامه می  دهیم.

بزرگ  ترین پدیده  ای که در ایران  زمین رخ داد، 
پدیده  ی انقالب است

هم چنین، حجت  االسالم   و المسلمین  جعفر شاه  نظری با اشاره به  عنوان 
همایش اظهار کرد: مبنای طریق جاوید، بازخوانی اندیشه های امام است 

و آن چیزی که اندیشه را جاودان می  کند، بازخوانی آن است.
وی با بیان این که بزرگ  ترین پدیده  ای که در ایران  زمین رخ داد، پدیده  ی 
انقالب است، افزود: تفاوت اصلی این انقالب با دیگر انقالب  ها، امام آن 

است.
معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان افزود: امام عارف بود و این شخصیت، 
تبلور و میوه  ی قرآن است؛ امام در عرفان نکات زیبایی دارد و ماندگاری 

امام بر این بود که همه چیز را از آن خدا می  دانست.

هدف از بازخوانی اندیشه  های امام )ره(، جلوگیری
 از آسیب به کشور است

رییس مرکز فرهنگی دانشجویی امام، والیت فقیه و انقالب اسالمی جهاددانشگاهی:
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در اندیشه  ی امام، جمهوریت اصالت دارد

در ادامه، استاندار اسبق اصفهان در این همایش اظهار کرد: نسل اول انقالب، 
جمهوری اسالمی را با دیدگاه های امام )ره( شناخت و تعریف کرد و همین 
دیدگاه اســت که اصالت دارد؛ چون مردم به آن رای دادند و بر اساس آن، 
جمهوری اسالمی شکل گرفت. در اندیشه  ی امام، جمهوریت اصالت دارد و 
مبنا، خواست مردم است. اگر رای مردم نباشد، جمهوریت وجود ندارد و اگر 

جمهوریت نباشد، اسالمیت تحقق نمی یابد.
سید محمود حسینی گفت: امام برخالف جریان سنتی جامعه که به حضور 
زنان در عرصه های اجتماعی باور نداشــت، هم از حضور آن  ها در اجتماع 
حمایت و هم شرایطی را فراهم کرد تا حضور زنان در مراکز قانون  گذاری و 

مدیریتی هموار شود.

نسل جدید انقالب با اندیشــه  ی امام )ره( آشنا 
نیستند

هم  چنین، حجت  االسالم  والمسلمین عباس کمساری با طرح پرسشی مبنی بر 
این  که چقدر جوانان و نسل جدید جامعه با اندیشه  های امام خمینی )ره( آشنا 
هستند، اظهار کرد: طبق یک کار پژوهشی، متاسفانه جامعه و به  طور خاص 
نسل سوم و چهارم انقالب با امام )ره( و اندیشه و گفتمان ایشان آشنا نیستند.
معاون امور فرهنگی، هنری و ارتباطات موسســه تنظیم نشر و آثار امام 
خمینی )ره( افزود: حال پرسش اینجاست که چه لزومی دارد، جامعه و نسل 
جوان با اندیشه  های امام آشنا باشند و چه اصراری برای این موضوع وجود 
دارد؟ پاسخ این است که شالوده و بنیان این حکومت و جمهوری اسالمی بر 
اساس گفتمان و اندیشه  ی امام )ره( بنیان نهاده شده و اصرار بر این قضیه که 

جامعه باید با اندیشه  ی امام آشنا شود، بر همین اساس است.

نشست »انقالب اسالمی و تحوالت نظام بین  الملل؛
 از نظریه تا عمل« برگزار شد 

نشست »انقالب اسالمی و تحوالت 
نظام بین الملل؛ از نظریه تا عمل« از 
سلسله نشست های علمی همایش 
ملی انقالب اسالمی در منظومه فکری 
امام خمینــی)ره(؛ از نظریه تا عمل، 
به همت مرکز فرهنگی دانشجویی 
امام، والیت فقیه و انقالب اسالمی و با 
همکاری پژوهشکده امام خمینی)ره( 
و انقالب اسالمی، 18 بهمن  در محل 

پژوهشکده برگزار شد.

به گزارش روابــط عمومی مرکز فرهنگی 
دانشــجویی امام، والیت فقیــه و انقالب 
اسالمی، دکتر غالمرضا کریمی عضو هیات 
علمی دانشــگاه خوارزمی در این نشست 
سخنان خود را با اشــاره به موضوع بحث 
آغاز و اظهار کرد: بنــا نداریم بحث کنیم 

انقالب اسالمی چگونه اتفاق افتاد؛ آن  چه که امروز مهم است، این است که 
بین پدیده  ی انقالب در سال 57 و نظام بین الملل چه نسبتی وجود دارد؛ 

پایان نامه ها و پژوهش های بسیاری در 
این زمینه انجام شده، اما بحث ما بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی و نظام بین الملل 

است.
وی ادامــه داد: انقالب پدیــده  ی نادری 
است؛ مردمان و رهبران انقالب ها برجسته 
هستند؛ در مجموع می توان شش تا هفت 
انقالب اصیل را نام برد کــه البته وقوع 

انقالب اصیل اکنون سخت است.
عضو هیــات علمی دانشــگاه خوارزمی 
تصریح کرد: حیطه  ی تاثیرگذاری انقالب 
گسترده تر شده اســت؛ در حوزه  ی نظام 
بین الملل، مجموعه  ی دولت ها هستند 
که با هم کنش دارند؛ بر اساس تجربه  ی 
تاریخی ما، قدرت های اصلی هســتند 
که نظام بین الملل را شکل می دهند؛ یا 
نظام توازن قوا را داریم یا نظام دوقطبی 
و تک قطبی کــه جایگاه کشــورهای ابرقدرت یا قدرتمنــد در این نظام 

تعیین کننده است.
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دومین نشست روسای مراکز و سازمان های تخصصی معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهی با هدف بررسی فعالیت های انجام 
شده و در دست اقدام مراکز و سازمان های تخصصی فرهنگی، 

2 بهمن در سالن شهید صبوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در ابتدای نشست، مهندس 
علیرضا زجاجی سرپرســت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی با اشاره 
به کاهش بارندگــی گفت: نیاز برای فرهنگ  ســازی مدیریت مصرف 
آب ضروری است و با توجه به اهمیت موضوع، جهاددانشگاهی به  ویژه 
همکاران فرهنگی می توانند نقش مفید و موثــری در این زمینه ایفا 

کنند.  
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی تاکید کرد: در سازمان ها و 
مراکز تخصصی فرهنگی پیگیری های الزم برای اجرایی شدن تفاهم  نامه 
همکاری جهاددانشگاهی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به  صورت 

جدی دنبال شود.
در ادامه ی این نشســت، رییس سازمان قرآنی دانشــگاهیان با اشاره 
به فعالیت های این ســازمان اظهار کرد: اجرای طرح دانشــجو معلم، 
راه اندازی استودیوی قرآنی و ضبط برنامه های قرآنی و انعکاس خبرهای 
قرآنی هر شب به مدت 15 دقیقه از طریق سیمای جمهوری اسالمی 
ایران و هم چنین انعکاس رویدادهای هفتگی قرآن در روزهای پنج شنبه 
و به مدت 45 دقیقه از طریق برنامه ســیمای قرآن سیمای جمهوری 

اسالمی ایران از جمله فعالیت های شاخص این سازمان است.
حمید صابر فرزام در ادامه به فعالیت های آموزشی و ترویجی در دست 
اقدام این سازمان اشاره کرد و گفت: آموزش قرآن به زبان روسی و آذری 
برای کودکان از طریق برنامه  ی ویژه کودکان، اخذ مجوز اولین کلینیک 
روانشناسی با رویکرد دینی و قرآنی از ســازمان نظام روان شناسی از 

مهم ترین فعالیت های در دست اقدام سازمان می باشد.
رحیم یعقوب زاده رییس مرکز گردشــگری نیز با اشاره به اعزام اولین 
گروه از دانشجویان ایرانی برای زیارت عتبات عالیات به عراق به ارایه 

گزارشی از فعالیت های این مرکز پرداخت و گفت: اجرای سیزدهمین 
دوره »ایران مرز پرگهر« با رویکرد بازدیدهای علمیـ  فرهنگی نخبگان، 
یازدهمین دوره همایش ملی خلیج فارس، ســومین دوره سلســله 
نشست های چشم  انداز صنعت گردشــگری در ایران، دومین دوره  ی 
اردوهای بوم  گشت با رویکرد زیســت محیطی، مشارکت در برگزاری 
همایش ها، پژوهش ها و طرح های مطالعاتی گردشگری، برگزاری دو 
دوره  ی طرح ایران جهانی و جهان ایرانی، با هدف آشنایی دانشجویان 
غیرایرانی مقیم ایران و بازسازی جایگاه ایران معاصر از نگاه دانشجویان 

از جمله فعالیت های این مرکز است.
در ادامه، محمد آقاســی رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با 
اشاره به اجرای نظرسنجی با نرم افزار نظرسنجی سبز گفت: هم  اکنون 
این مرکز برای اجرای نظرسنجی به عقد قرارداد با سازمان هایی نظیر 
ریاســت جمهوری و معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده و 
شهرداری و... با موضوعاتی نظیر آسیب های اجتماعی، بررسی دیدگاه ها 

و انتظارات و نظرات مردم و... مبادرت نموده است.
مهدی کاظمی خالدی رییس ســازمان دانشــجویان نیز با اشاره به  
گسترش دادن فعالیت های سازمان در حوزه  ی محیط  زیست با عضویت 
250 گروه استانی، گفت: برگزاری نشست های مختلف منطقه  ای برای 
گروه های محیط زیست، برگزاری اردوهای طبیعت پاک، زیست  بوم، 
کارگاه های آموزشــی و... با محوریت گروه های دانشجویی مستقر در 
دانشگاه ها، راهبری 31 شعبه  ی سازمان دانشــجویان و صدور مجوز 
ســه شــعبه  ی جدید برای واحدهای علم  وصنعت، شــهید بهشتی و 
قم، راه  اندازی 100 کانون دانشجویی در شــعب سازمان، برگزاری 4 
اکسیر محیط  زیست، برگزاری اردوهای جهادی درحوزه  ی اجتماعی و 

محرومیت  زدایی را از اهم فعالیت های این سازمان است. 
وی ادامه داد: برگزاری گردهمایی شعب سازمان دانشجویان، برگزاری 
نشست دبیران کانون ها و مدیران شــعب در استان زنجان و برگزاری 
گردهمایی کشوری سازمان دانشــجویان نیز از برنامه های در دست 

اجرای سازمان دانشجویان می باشد.

دومین نشست روسای مراکز و سازمان های تخصصی معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار شد 
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سومین دوره  ی مسابقات مناظره  ی 
دانشجویان مراکز علمی کاربردی 
و مرحله  ی دانشــگاهی هفتمین 
دوره  ی مســابقات ملی مناظره  ی 
دانشجویان ایران با حضور 22 تیم 
در محل ستاد دانشگاه جامع علمی 
کاربردی آذربایجان شرقی برگزار 

شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی آذربایجان شرقی، 
سومین دوره  ی مسابقات مناظره  ی دانشــجویان مراکز علمی کاربردی 
استان و مرحله  ی دانشگاهی هفتمین دوره  ی مسابقات ملی مناظره  ی 
دانشجویان ایران با حضور 22 تیم، 11 بهمن در محل ستاد دانشگاه جامع 

علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
احد حاجی بلند معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، 
در این مراسم، اهداف برگزاری مسابقات مناظره  ی دانشجویان در استان 

را رشد و شکوفایی فرهنگ گفت وگو، 
بسترسازی برای شکل گیری و تقویت 
تفکر خالق و نقادانــه، ارتقای دانش، 
آگاهی عمومی و تخصصی دانشجویان، 
توانمندسازی دانشجویان در حوزه  ی 
مهارت های فن بیان و مذاکره، ارتقای 
آســتانه  ی تحمل ســخنان مخالف و 

مدیریت زمان و استرس بیان کرد.
وی در پایان، ضمن تقدیر از اســتقبال 
و همکاری شایسته  ی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، از آمادگی 
جهاددانشــگاهی برای برگزاری کالس های آموزش فــن بیان، اصول و 
فنون مذاکره و مهارت های مدیریت زمان و استرس ویژه  ی دانشجویان 

عالقه مند به شرکت در مسابقات مناظره خبر داد.
در این مرحله، تیم های مراکز علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
ماشین ســازی تبریز، بنیاد شــهید و امور ایثارگران و کمپرسورسازی، 

به  ترتیب مقام های اول تا چهارم را کسب کردند.

مراســم افتتاحيه طــرح ملي 
آب  نجــات  دانش آمــوزي 
)داناب( با حضور سرپرســت 
معاونت هماهنگي امور عمراني 
اســتاندار یزد، رییس سازمان 
جهاددانشگاهی یزد و تعدادي 
از مسووالن دستگاه هاي اجرايي 
استان در مدرسه  ی دخترانه  ی 

شاهد افشار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی یزد، مهدي باصولي رييس 
این سازمان كه مسووليت مشــاوره  ی طرح را برعهده دارد، با تاكيد بر 
جدي بودن موضوع بحران آب، گفت: متاسفانه هنوز درك مناسبي از 
اين بحران در جامعه ايجاد نشده است كه براي اين مهم بايد به مقوله  ی 

فرهنگ سازي توجه بيشتري كرد.
محمود زارع معاون آموزش متوسطه   اداره کل آموزش و پرورش استان 
یزد، طرح داناب را يک طرح ارزشمند خواند كه با مشاركت بيش از 46 
هزار دانش آموز پايه هاي تحصيلي هفتم، هشتم و نهم در استان برگزار 

خواهد شد.
وي انتخاب دانش آموزان مقاطع متوسطه اول را به  دليل آغاز بلوغ عقلي 
آن ها از مخاطبان اين دوره ذكر و ابراز اميدواري كرد كه اين دانش آموزان 
به  عنوان ســفيران آموزش مديريت بهينه   مصرف آب نقش موثري در 

فرهنگ سازي اين مهم در بين خانواده و دوستان و جامعه ايفا كنند.

زارع محورهاي اين طــرح را »آب 
به  عنوان سرچشــمه حيات«، »آب 
به  عنوان سرچشمه آباداني«و »آب 
به  عنوان يكي از منابع انرژي« اعالم 
و در اين مــوارد توضيحاتي را ارایه 

كرد.
محمدمهدی جوادیان زاده مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای یزد نيز در اين 
مراسم با اشــاره به وضعيت منابع و 
مصارف آبي نياكان ما، گفت: مشكل 
از آن  جايي شروع شد كه با ورود تكنولوژي ها، آن  چنان شيفته  ی آن  ها 

شديم كه تنها مزيت  ها را ديديم، ولي عوارض را جدي نگرفتيم.
وي در اين رابطه به تكنولوژي حفر چاه هاي عميق و استفاده از پمپ هاي 
قوي در اين  باره اشاره كرد و افزود: با استفاده از تكنولوژي، آن  چنان آب 
را از دل زمين با شدت برداشت كرديم كه اينك هر ساله شاهد افت 50 

سانتي متري سطح آب  هاي زيرزميني در استان یزد هستيم.
جواديان  زاده در پايان، همكاري و مشاركت همگان در اين رابطه را بسيار 
مهم دانست و ابراز اميدواري كرد كه اين فرهنگ در جامعه شکل بگیرد 

كه اين روش مصرف، نه به صالح خودمان و نه آيندگانمان است.
گفتني است در پايان اين مراسم، از پوستر و اينفوگرافيك و سه جلد 
كتاب داناب براي پايه هاي تحصيلي هفتم، هشتم و نهم كه به همت 
جهاددانشگاهي استان تهيه شــده بود، در حضور مسووالن رونمايي 

شد. 

سازمان جهاددانشگاهی یزد مشاور طرح ملی »داناب« در استان شد 

برگزاری سومین دوره  ی مسابقات مناظره  ی دانشجویان مراکز 
علمی کاربردی آذربایجان شرقی
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دفتر فرهنگی جهاددانشــگاهی 
خراســان جنوبی در دانشــگاه 
فرهنگیان اســتان با حضور رییس 
واحد و رییس دانشــگاه فرهنگیان 

استان، 21 بهمن افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
خراسان  جنوبی، در این مراسم، جالل الدین 
صادقی رییس این واحد با اشاره به آن  که 

یکی از مزیت های حضور خبرگزاری ایســنا در دانشگاه، ایجاد سرعت در 
مخابره  ی اخبار اســت، گفت: زمانی  که فعالیت هایی در دانشگاه صورت 
می گیرد، باید این فعالیت ها اطالع  رسانی شود و خبرگزاری ایسنا می تواند 

به این امر کمک کند.

رییس جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی 
ادامــه داد: خبرگزاری ایســنا می تواند با 
حضور در دانشگاه، دانشجویان توانمند و 
عالقه مند به حرفه  ی خبرنگاری را جذب 

کند.
صادقی بــا بیــان این که مراکــز فرهنگی 
دانشــجویی، مراکز ایجاد اشتغال هستند، 
تصریح کرد: اگر تفکر مادی  گرایی از جوانان 

دور شود، مشکل بیکاری حل خواهد شد.
ایرج مهدی زاده رییس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی نیز در این مراسم 

اظهار کرد: جهاددانشگاهی یک نهاد علمی، اجتماعی و فرهنگی است.
وی یادآور شــد: امیدواریم مرکز فرهنگی جهاددانشــگاهی در دانشگاه 

فرهنگیان به ایجاد تحرک علمی و فرهنگی در دانشجویان کمک کند.

شعبه  ی سازمان دانشجویان 
جهاددانشــگاهی در استان 
قم، 24 بهمن با حضور رییس 
سازمان دانشــجویان ایران 

افتتاح شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی استان قم، سازمان 
دانشــجویان جهاددانشگاهی با 
هــدف ایجــاد فرصــت بــرای 

استعدادها و خالقیت جوانان دانشــجو و نیز خلق نوآوری  های جدید در 
جهت رفع نیازهای جامعه فعالیت می  کند. در همین راســتا و با توجه به 
فعالیت  های دانشجویی گسترده و متنوع در جهاددانشگاهی قم با حضور 
مهندس کاظمی خالدی رییس سازمان دانشجویان ایران، شعبه  ی قم این 

سازمان افتتاح شد.

رییس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی:
سازمان دانشــجویان، متولی بازسازی فضای 

فعالیت خالقانه  ی دانشجویی است
مهدی کاظمــی خالــدی در خصوص فعالیت ســازمان دانشــجویان 
جهاددانشگاهی عنوان کرد: جهاددانشگاهی به  منظور استفاده از استعداد و 
خالقیت جوانان دانشجو و هم  چنین ظرفیت دانشگاه ها برای رفع  نیازهای 
جامعه تشکیل شد و طی ســال ها از یک گلخانه تبدیل به گلستانی برای 
نظام شد که کارهای متنوعی در حوزه های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی 

و... انجام می دهد.
وی افزود: جهاددانشگاهی برای این  که جریان جوان و خالق علمی فرهنگی 
فرصت داشته باشد، نیاز دید این جریان را پیش ببرد و سازمان دانشجویان 

را تاسیس کند.

رییس ســازمان دانشــجویان 
جهاددانشگاهی اظهار کرد: این 
سازمان در سال 77 تشکیل شد 
و در همان ابتدای کار، با خالقیت 
افــرادی کــه ســازمان را ایجاد 
کردند، ایده  ی اولین خبرگزاری 
غیردولتی کشــور تحت عنوان 
»ایســنا« شــکل گرفت و این 

خبرگزاری راه اندازی شد.
وی افزود: در همین راستا شعب 
سازمان دانشجویان در استان ها و دانشگاه ها با نگاه ایجاد ظرفیتی جدا از 
ساختار موجود در تشکل های دانشجویی ایجاد شده است و با هدف به  وجود 
آمدن نوآوری دانشجویی و تشکیل شبکه  ی ارتباطی حوزه های مختلف 
فرهنگی، پژوهشی و علمی فعالیت می کند؛ در این راستا، آزادی عمل بیشتر 

دانشجویان در فعالیت های دانشجویی ایجاد خواهد شد.
کاظمی خالدی ادامه داد: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، 31 شعبه  ی 
فعال در دانشگاه ها دارد و استان قم از مراکزی بود که با وجود فعالیت های 
دانشجویی خوبی که داشت، نبود شعبه  ی سازمان دانشجویی باعث می شد 

که ساختار دانشجویی شکل نگیرد.
وی تصریح کرد: با آماده شدن بســترها و ظرفیت های الزم در این استان 
و تصویب و موافقت اصولی اعضای شــورای مرکزی، شــعبه  ی سازمان 

دانشجویان جهاددانشگاهی استان قم تاسیس شد.
گفتنی است، دفتر شعبه  ی سازمان دانشــجویان جهاددانشگاهی قم در 
دانشگاه قم واقع است و فعالیت  ها و خدمات آن، تمام دانشجویان استان را 
شامل می  شود. ارتباط با نخبگان دانشجویی، جذب ایده  های دانشجویی، 
بارورکردن ایده ها و حمایت از اجرای آن هــا، برگزاری برنامه های متنوع 
در حوزه های مختلف برای دانشــجویان بخشــی از فعالیت های سازمان 

دانشجویان است.

شعبه  ی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی قم افتتاح شد

افتتاح دفتر فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در دانشگاه فرهنگیان
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رییــس ســازمان قرآنــی 
دانشگاهیان کشــور، هفتم 
بهمن در مراسم افتتاحیه  ی 
معلم«  »دانشــجو  طــرح 
قرآن  کریم ویژه  ی دانشجویان 
مــورد حمایــت ســازمان 
بهزیستی، اعالم کرد: آماده  ی 
برگزاری دوره های گسترده تر 
برای مددجویان بهزیســتی 

هستیم.

به گزارش سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، حمید صابرفرزام رییس 
این ســازمان، هفتم بهمن  در مراســم افتتاحیه طرح دانشــجو معلم 
قرآن  کریم ویژه  ی جامعه  ی هدف ســازمان بهزیســتی کــه با حضور 
حجت  االسالم  والمســلمین ســید محمدی معاون فرهنگی سازمان 
بهزیستی کشور، دکتر نحوی نژاد معاون توان  بخشی سازمان بهزیستی 
کشور، دکتر مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و 

40 نفر از دانشجویان گروه هدف بهزیستی برگزار شد.
رییس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با اشاره به این که این سازمان، 
یکی از مراکز مفتخر به فعالیت قرآنی در نظام جمهوری اسالمی است، 
گفت: این سازمان در زمینه های متعدد با اســتفاده از امکانات و توان 

دانشگاهیان برای خدمت به جامعه 
دانشگاهیان و عموم جامعه فعالیت 

می کند.
وی ادامــه داد: مــا از حوزه های 
تبلیغــی و ترویجــی گرفتــه تا 
حوزه های پژوهشی و کارآفرینی 
با موضوع قرآنی را در این مجموعه 
دنبال می کنیم. طرح دانشــجو 
معلم قرآن  کریم نیز با هدف کمک 
به ریشه کنی بی ســوادی قرآنی 
شروع شده و برنامه هایی را در سراســر کشور اجرا می کند. امروز هم 
با همکاری سازمان بهزیســتی کار جدیدی شروع شده که بر اساس 
آن دانشجویان تحت حمایت ســازمان بهزیستی، آموزش های الزم 
برای تدریس قرآن  کریم را آموزش می بینند تا به معلم و استاد قرآن 

تبدیل شوند.
صابر فرزام ضمن تبریک به همه  ی دانشــجویانی که می خواهند معلم 
قرآن شوند و همه  ی دست اندرکارانی که موجب تحقق این طرح شده اند، 
گفت: به فرموده  ی پیامبر)ص(، »بهترین شــما کسی است که قرآن را 
یاد بگیرد و یاد دهد«. این  که اکنون شما در مسیری قرار گرفته  اید که 
بهترین افراد این امت شوید، شکر زیادی دارد و به جز شکر باید از این 

نعمت مراقبت هم بکنید.

ســوگواره  ی ملی »سفر تا 
صفر« بــا حضــور معاونان 
فرهنگــی دانشــگاه قم و 
جهاددانشــگاهی استان در 
مراســمی و با معرفی نفرات 
برگزیده و تجلیــل از آن ها 

پایان یافت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی واحد استان قم، 

سوگواره  ی ملی »سفر تا صفر« به  همت معاونت فرهنگی دانشگاه قم و 
با همکاری جهاددانشگاهی استان برگزار شد. 

در بخش شــعر، نفرات اول، پویا اقرایی و محسن کاویانی، نفرات دوم، 
مجتبی خرســندی و محمدحســین ملکیان و نفرات ســوم، سمانه 

خلف  زاده و پیام جهانگیری معرفی شدند.
در بخش داســتان، مرضیــه پژوهان  فر به  عنــوان نفــر اول، ریحانه 

کشــت  کاران نفر دوم و مجتبی 
صفــدری به  عنــوان نفر ســوم 

برگزیده شدند.
در بخش عکس، اســحاق آقایی، 
علی اصغر یوسفی و حامد راستی 
به  ترتیب مقام  های اول تا سوم این 
بخش از سوگواره را کسب کردند.

در بخش مقاله  ی پژوهشی، کسی 
حایز مقام اول نشد و موسی الرضا 
حیدری و محسن پرویش به  عنوان 

نفرات دوم و سوم معرفی شدند.
در رشته  ی خوشنویسی نیز مصطفی عابدینی مقام اول، حامد فقیهی 
مقام دوم و هادی هنردوست و سید طاها حسین  زاده به  صورت مشترک 

مقام سوم را کسب کردند.
در بخش پوستر، مجتبی صمدیان و عادل کریمی  نیا به  ترتیب نفرات 
دوم و سوم معرفی شدند. در این رشته کسی رتبه  ی اول را کسب نکرد.

آمادگی سازمان برای گسترش برنامه های قرآنی ویژه  ی بهزیستی

برگزاری مراسم اختتامیه  ی سوگواره  ی ملی »سفر تا صفر«

رییس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور اظهار کرد:
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معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی 
اســتان مرکزی بر ضرورت توجه 
به باورهاي ديني و آگاهي نســل 
جوان در فعالیت های این معاونت 

تاکید کرد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، 
محســن مرادی در نشســت اعضای 

معاونت فرهنگی این واحد افزود: جهاددانشگاهی، نهادی است انقالبی 
که پس از تشکیل ستاد انقالب فرهنگی و به  منظور تحقق بخشیدن به 
اهداف این ستاد به فرمان رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی 

)ره( تشکیل شد.
وی با بیــان این  که فعالیت هــای فرهنگی جهاددانشــگاهی از ابتدای 
شکل گیری، بخش اساســی و الینفک برنامه  های این نهاد بوده است، 
افزود: حوزه  ی فرهنگی جهاددانشگاهی استان مرکزی نیز از سال 1359 

هم  زمان با تشکیل جهاددانشگاهی فعالیت خود را آغاز کرد.
مرادی، اهداف حوزه  ی فرهنگی جهاددانشــگاهی را تعميق گرايش ها، 
باورهاي ديني و آگاهي نســل جوان به  ويژه دانشجويان، تبليغ و ترويج 

آرمان هــا و ارزش هــاي انقالب 
اســالمي به  منظور جلوگيري از 
انقطاع نســل  ها و مقابله با تهاجم 
فرهنگي، رشد خالقيت  ها و پرورش 
اســتعدادهاي هنري و ادبي نسل 
جوان به  ويژه دانشــجويان، ايجاد 
زمينه براي تشويق فرهنگ تاليف، 
نشر و نقد آثار علمي و فرهنگي و 
ايجاد زمينه براي تقويت مشاركت 
فعال جوانان به  ويژه دانشجويان در مسایل سياسي و اجتماعي عنوان کرد.

در این نشست، مجید جمالو مدیر روابط عمومی جهاددانشگاهی استان 
مرکزی نیز با اشاره به اهمیت فعالیت  های فرهنگی در جهاددانشگاهی 
افزود: سازمان  هایی که خالقیت و نوآوری یکی از فاکتورهای مهم و درخور 
توجه در کار آن  ها محسوب می  شود، هیچگاه به گذشته رضایت نداده و 
همواره با بهره  گیری از ساز  وکارهای خالقانه، تغییر در نگرش و رفتار را 

سرلوحه    ی امور خویش می  دانند.
وی ادامه داد: یکی از بخش های هر سازمان پویا، روابط عمومی آن سازمان 
است و اگر این بخش، برخوردار از پویایی و خالقیت باشد، می  تواند تحرک 

و نشاط را به تمامی سازمان منتقل کند. 

مدیــر ســازمان دانشــجویان 
جهاددانشگاهی خراسان  رضوی از 
کسب رتبه  ی برتر نشریه  ی »وقایع 
اتفاقیه« این سازمان در اختتامیه  ی 
هفدهمین جشــنواره  ی نشریات 
دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد 

خبر داد.

به گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
جهاددانشگاهی خراسان  رضوی، حسین یوسفی با بیان این مطلب افزود: 
در این جشنواره، بیش از 90 نشریه  ی فرهنگی و علمی دانشگاه فردوسی 

حضور داشتند.
به گفته  ی وی، رقابت در این جشــنواره در بخش های آثــار برتر، بخش 
ویژه و نشــریات برتر بود که با نظر هیات داوران، نشــریه  ی وقایع اتفاقیه 

سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 
خراســان  رضوی، با کسب 9 رتبه  ی 
برتر، پر افتخارترین نشریه  ی فرهنگی 

دانشگاه فردوسی مشهد شد.
دانشــجویی  ســازمان  مدیــر 
جهاددانشــگاهی خراســان  رضوی 
خاطرنشان کرد: نشریه  ی وقایع اتفاقیه 
در بخش آثار برتر در رســته  ی تیتر، 
مصاحبه، گــزارش، عکس و مقاالت 

فرهنگی اجتماعی موفق به کسب رتبه  ی برتر شد.
 وی تصریح کرد: در بخش ویژه، کرسی های آزاداندیشی و نقد و مناظره و 
گفت و گومحوری، رتبه  ی اول مشترک نشریات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و نشریه  ی برتر از نگاه مخاطبان از جمله افتخارات نشریه  ی وقایع اتفاقیه 

در این جشنواره بود.

ضرورت توجه به باورهاي دیني و آگاهي نسل جوان در 
فعالیت های این معاونت

نشریه  ی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 
پر افتخارترین نشریه شد

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان مرکزی تاکید کرد:

در هفدهمین جشنواره  ی نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد؛
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اخبار کوتاه

 برگزاری همایش »اطالع رسانی طرح احیا و تعادل  بخشی منابع  آب زیرزمینی« 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان  وبلوچستان، محسن شه بخش اظهار کرد: همایش »اطالع  رسانی طرح احیا و تعادل  بخشی 
منابع آب زیرزمینی« استان به  منظور آگاهی بخشی عمومی به  ویژه برای چاه  داران و کشاورزان در شهرستان های مختلف سیستان  وبلوچستان 

برگزار شد.
وی ادامه داد: این همایش ها در راستای آشنایی و آگاهی کشاورزان و چاه  داران با ابعاد مختلف طرح احیا و تعادل  بخشی منابع آب زیرزمینی 

و محورهایی از قبیل عدم حفر چاه غیرمجاز، عدم اضافه برداشت از چاه های مجاز و نصب کنتورهای هوشمند برگزار شده و خواهد شد.
مدیر روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان  وبلوچستان گفت: به  همین منظور، دو همایش در شهرستان های خاش، 30 دی  و ایرانشهر، 

یکم بهمن  با همکاری جهاددانشگاهی استان و شرکت آب منطقه ای سیستان  وبلوچستان برگزار شده است.
شــه بخش افزود: فرمانداران، ائمه  ی جمعه و جماعات مساجد شیعه و اهل تسنن، جمعی از مسووالن اســتانی و شهرستانی، چاه  داران و 
کشاورزان نیز در همایش اطالع رسانی طرح احیا و تعادل  بخشی منابع آب زیرزمینی استان در شهرستان های خاش و ایرانشهر حضور داشتند.

وی بیان داشت: در این همایش ها از چند بهره بردار و چاه دار نمونه در شهرستان های خاش و ایرانشهر تقدیر به  عمل آمد.

بازدید مشاور استاندار از 
جهاددانشگاهی و خبرگزاری ایسنای 

کردستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، ابوبکر کریمی 
در دیدار با مسووالن جهاددانشگاهی اظهار کرد: شهدا بانی عزت 
و اقتدار و استقالل ما هستند و در سایه  ی آموزه های این شهدای 
گرانقدر، ما به سمت پیشرفت و توسعه  ی هرچه بیشتر حرکت 

می کنیم.
وی با اعالم این  که خدمت  رسانی به ایثارگران باید عزتمندانه و 
همراه با تکریم و تعظیم باشد، عنوان کرد: هیچ  کس حق ندارد به 

ایثارگران بی  احترامی کند.
چیا سهراب نژاد رییس جهاددانشگاهی واحد کردستان نیز در 
ادامه  ی این دیدار اظهار کرد: جهاددانشــگاهی یکی از نهادهای 
برخاسته از بطن انقالب اســت که در تمام عرصه  های مختلف 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و به  ویــژه علمی، نقش خود را در 

مقابل نظام و انقالب ایفا کرده است.
وی افزود: حضور اقشار دانشگاهی و جهادگران جهاددانشگاهی 
در عرصه های جنــگ تحمیلی و مقابله با متجــاوزان به میهن 
اســالمی بســیار پررنگ بوده و شــهادت 22 تن از جهادگران 

آذربایجان  شرقی، نمود عینی این حضور است.

برپایی نشست »تاثیر استفاده یا عدم 
استفاده از اپلیکیشن  های فنی و اجتماعی« 

در واحد اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اصفهان، سمیه 
زمانی، 25 بهمن در نشســت »تاثیر اســتفاده یا عدم استفاده از 
اپلیکیشــن  های فنی و اجتماعی« که به  همت ایسپای شعبه  ی 
اصفهان در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار 
شد، اظهار کرد: دنیای ســوپرمدرنیته  داری، ویژگی  هایی از قبیل 

افراط و فشردگی فضا دارد.
وی با طرح این پرسش که »ما در این جهان چه می  کنیم؟«، افزود: 
به  واسطه  ی شبکه  های اجتماعی است که خروج از تنهایی، اتفاق و 

هویت مشترک ایجاد می  شود.
این کارشــناس فضای مجازی اضافه کرد: شبکه  های اجتماعی و 
محیط مجازی از لحاظ ارتباطی باعث ارتباط هر چه بیشــتر ما با 
کسانی می  شود که دلخواه ما هستند و متاسفانه از لحاظ ارتباطی 

به ضرر کسانی خواهد بود که از نظر فیزیکی در کنار ما قرار دارند.
زمانی بیان کرد: افراد با قرار دادن پســت در شبکه  های اجتماعی، 
آینه  ای از خود می  سازند و خودشان را با دیگران مقایسه می  کنند و 
خود را در معرض نگاه و قضاوت دیگران قرار خواهند داد و این موضوع 

یکی از روش  هایی است که به شناخت خود منجر خواهد شد.
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تقدیر از عکاس ایسنای منطقه  ی مرکزی
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، طی مراسمی در اراک، از دو دهه فعالیت عکاسی مجید نوری به  عنوان عکاس خبری و هنری 

در استان تقدیر به  عمل آمد.
مجید نوری در دوران 20 ساله  ی فعالیت خود در رشته  ی عکاسی در حوزه  های مختلفی به تولید اثر پرداخته و در این میان نزدیک به 10 سال از دوران 

فعالیت عکاسی خبری خود را در خبرگزاری ایسنا گذرانده است.
این مراسم با حمایت استانداری مرکزی، شورای هماهنگی روابط عمومی  های استان مرکزی، خبرگزاری ایسنا، اداره کل ورزش و جوانان، شرکت 

امالح معدنی ایران، ایرالکو، شهرداری و فرهنگسرای شهر اراک و تعدادی دیگر از مراکز خصوصی و انجمن  ها در »فرهنگسرای شهر« برگزار شد.

حضور جهاددانشگاهی در 
نمایشگاه توانمندی های بانوان 

سیستان  وبلوچستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان  وبلوچستان، 
نمایشگاه توانمندی  های بانوان استان، 17 بهمن با حضور دکتر 
اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه  ی منابع استانداری 
سیستان  وبلوچســتان و تاجری رییس جهاددانشگاهی استان و 

جمعی از مسووالن استانی و شهرستانی افتتاح شد.
مشــاور امور بانوان جهاددانشــگاهی سیستان  وبلوچستان در 

حاشیه  ی برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت:
جهاددانشگاهی واحد استان نیز در این  نمایشگاه با برپایی دو غرفه 

شرکت کرد.
مرضیه کیخا افزود: دو غرفه  ی جهاددانشگاهی استان در قالب بانک 
خون بندناف رویان و تراش سنگ  های قیمتی و نیمه  قیمتی برپا 
شد و دستاوردهای این دو حوزه در معرض دید بازدیدکنندگان و 

عالقه  مندان قرار گرفت.

 برگزاری نشست »تامین اجتماعی، توسعه 
و عدالت« در جهاددانشگاهی شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی شهید بهشتی، نشست 
»تامین اجتماعی، توسعه و عدالت« از سلسله نشست های هم اندیشی 
تامین اجتماعی در دانشگاه های کشور در تاالر ناصرخسرو دانشگاه 

شهید بهشتی برگزار شد.
این نشست با هدف گفتمان سازی مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی در 
سطح جامعه  ی علمی کشور، با تالش معاونت فرهنگی واحد و با حضور 
کارشناسان موسســه  ی پژوهش تامین اجتماعی، اساتید دانشگاه 
شهید بهشتی، اعضای جهاددانشــگاهی و دانشجویان دانشگاه در 

دانشکده ادبیات برگزار گردید.
در این نشست، دکتر نیکوپور معاون پژوهشی موسسه تامین اجتماعی 
ضمن اشاره به این نکته که تامین اجتماعی از ضرورت های توسعه  ی 
اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی اســت، افزود: کشور ما با شش 
ابرچالش مواجه است که یکی از آن  ها موضوع تامین اجتماعی است؛ 
به  دلیل نبود آگاهی مناســب از کارکردهای بیمه تامین اجتماعی، 
انتظاراتی در جامعه شکل گرفته است که سبب خدشه دار شدن اعتبار 
عمومی نسبت به سازمان شده است و هدف از برگزاری این نشست ها 

را گفتمان  سازی این مفهوم در جامعه  ی علمی کشور دانست.

برگزاری کارگاه »اقتصاد اسالمی در اندیشه امام خمینی)ره(« در جهاددانشگاهی اردبیل 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل، به  مناسبت ایام دهه  ی فجر، کارگاه آموزشی »اقتصاد اسالمی در اندیشه امام خمینی)ره(« 

به  همت معاونت فرهنگی، 15 بهمن در جهاددانشگاهی استان اردبیل برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی، بهراد اسدی مدرس دانشگاه با بیان این که پیدایش انقالب اسالمی در ایران از عظیم ترین و تاثیرگذارترین پدیده های سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر است، افزود: انقالب اسالمی با آگاهی هاى عمیقى که در میان ملت هاى مسلمان جهان به  ویژه در کشورهاى اسالمى 

به  وجود آورد، زمینه  ی تحوالت سیاسى ریشه دار چشم  گیرى را فراهم آورد.
وی اظهار کرد: آن  چه بیش از همه ، مردم را در رژیم پهلوی رنج می داد، بی توجهی نظام حاکم به ارزش ها و عقاید اسالمی و توهین به سنن، آداب و 

رسوم اسالمی و فعالیت های ضداسالمی رژیم بود که موجب ناامیدی و عدم رضایت مردم می  شد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: انقالب ایران برای برپایی عدل و اقتصاد اسالمی و در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی بود.

اسدی جهاددانشگاهی را از نهادهای انقالبی و موفق در زمینه  ی عمل به آرمان های انقالب اسالمی عنوان و تصریح کرد: این مجموعه با گام برداشتن 
در عرصه  های فرهنگی، آموزشی، علمی و تحقیقاتی توانسته است خدمات ارزنده ای به جامعه ارایه دهد.
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به ميزباني جهاددانشگاهي سمنان؛
مسابقات مناظره   ی دانشجویان مراکز 

علمي کاربردي استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي سمنان، اولین دوره  ی 
مسابقات مناظره  ی  دانشجویان مراكز علمي كاربردي استان که 
به  همت دانشگاه جامع علمي كاربردي استان و سازمان دانشجويان 
معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي ســمنان برگزار شد و پنج تیم 
دانشجویی از مراکز علمی کاربردی سراسر استان با هم به    رقابت 

پرداختند.
 حسن سعدالدين مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری 
استانداری، با اشاره به كيفيت خوب اين دوره از مسابقات مناظره 
دانشجويي گفت: اين اقدام جهاددانشگاهي، آغازي براي يك كار 
بزرگ در ســطح دانشگاه هاي استان ســمنان خواهد بود و ما در 
مجموعه  ی استانداري سمنان، همكاري الزم را خواهيم داشت و در 
كميته  ی آموزش و پژوهش استان سمنان براي توسعه  ی اين  گونه 

اقدام  ها حمايت هاي خوبي را انجام خواهيم داد.
فضلی رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان نيز 
با تقدیر از میزبانی جهاددانشگاهی اســتان افزود: اولین دوره  ی 
مسابقات مناظره های دانشــجویی به  همت دانشگاه جامع علمی 
کاربردی و جهاددانشگاهی اســتان و با همكاري و ميزباني بسيار 

خوب جهاددانشگاهي سمنان برگزار شد.
رهایی رییس جهاددانشگاهی ســمنان با بیان این  که مسابقات 
مناظره های دانشجویی برای اولین بار است که در سمنان برگزار 
می شــود، اضافه کرد: باید این روش و متد را به همه  ی دانشگاه ها 
و مراکز دانشگاهی تسری دهیم تا شاهد توسعه و تعمیق فرهنگ 

گفت  وگو باشیم.
اين دوره از مســابقات مناظره  ی دانشجويان با محوريت اشتغال، 
مهارت و كارآفريني برگزار شد و در پايان، مراكز علمي كاربردي 
روستا و كلران در فينال مسابقات به بحث و مناظره در خصوص سود 
بانکی در نظام بانکداری کشور پرداختند كه در پايان و با نظر هيات 
داوران، تيم »تدبير« از مركز علمي كاربردي روستا مقام نخست را 

كسب كرد.

رییس دانشگاه والیت:
خدمات ارزشمند جهاددانشگاهی در 

دانشگاه ها ستودنی است
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان  وبلوچستان، 21 
بهمن در نشست دوجانبه   رییس جهاددانشگاهی واحد استان و دکتر 
رضایی رییس دانشگاه والیت بر توســعه  ی همکاری های مشترک 

تاکید شد.
دکتر رضایی در این دیدار ضمن تبیین نقش و جایگاه جهاددانشگاهی 
در عرصه  ی دانشگاه ها، فعالیت های این نهاد را به  خصوص در حوزه  ی 

فرهنگ و تحقیقات ستودنی دانست.
در این دیدار، رییس جهاددانشــگاهی بر آمادگی این نهاد انقالبی 
جهت انجام فعالیت های فرهنگی نوین و برگزاری  جشنواره  های ملی 
و سراسری دانشجویان کشور در دانشگاه والیت به  منظور آشنایی هر 
چه بیشتر دانشجویان با شهری که مدتی اقامتگاه مقام معظم رهبری 

بوده، تاکید کرد.

برگزاری اولین نشست شورای استانی 
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 

کردستان
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، مجید آوج 
معاون فرهنگی این واحد در اولین نشست شورای استانی سازمان 
دانشجویان جهاددانشگاهی کردستان اظهار کرد: جهاددانشگاهی 
یک نهاد عمومی غیردولتی بوده که زیرمجموعه  ی شورای عالی 

انقالب فرهنگی است.
وی با اشاره به این  که برنامه های فرهنگی در سطح دانشگاه  ها، دچار 
روزمرگی شده است، گفت: تولید محتوای فرهنگی از اولویت های 

سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی است.
آوج افزود: در حال حاضر برای تنوع بیشتر در برنامه  های فرهنگی 
دانشــگاه ها، یک طرح نیازسنجی آغاز شــده تا بتوانیم براساس 
خواسته  ی دانشجویان، برنامه های فرهنگی در سطح دانشگاه ها 

اجرا کنیم.
وی با اشاره به برگزاری مناظرات دانشجویی دانشگاهی یادآور شد: 
جهاددانشگاهی در راستای نهادینه کردن فضای علمی، منطقی 
و اخالقی در ســطح جامعه، مناظرات دانشــجویی را در سطح 

دانشگاه  ها برگزار می کند.

خبرنگار ایسنای خوزستان، برگزیده  ی بخش آزاد نخستین جایزه ادبی دکتر افشین یداللهی شد 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خوزستان، آیین پایانی نخستین جایزه  ی ادبی دکتر افشین یداللهی، پنجم بهمن برگزار و در این آیین، شایان 
حاجی نجف خبرنگار ایسنای خوزستان، به  عنوان برگزیده  ی بخش آزاد نخستین جایزه ادبی دکتر افشین یداللهی معرفی شد.
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تجلیل از برگزیدگان مسابقات 
قرآني جهادگران دانشگاهي 

چهارمحال  وبختیاري
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي چهارمحال  وبختياري، 
برگزيــدگان و منتخبان نخســتين دوره  ی مســابقات قرآن 
جهادگران دانشگاهي چهارمحال  وبختياري در آیيني با حضور 

ریيس و اعضاي اين واحد تجليل شدند.
در اين آیین که 30 بهمن در سالن اجتماعات جهاددانشگاهي 
استان و هم زمان با هفته  ی قرآن و عترت در استان برگزار شد، 15 
نفر از اعضا، همسران و فرزندان اعضاي جهاددانشگاهي با اهداي 

جايزه و لوح سپاس مور تقدير و تجليل قرار گرفتند.
جهاددانشــگاهي  ریيــس  اردلــي  خليلــي  وحيــد 
چهارمحال  وبختیــاری، هــدف از برگزاري اين مســابقات را 
بسترســازي براي توســعه  ی برنامه هاي قرآني در بين اعضاي 
جهاددانشــگاهي اســتان، ايجاد زمينه  ی انس و الفت بيشتر 
کارکنان و خانواده  ی جهاددانشگاهي استان با قرآن  كريم دانست.

يادآور مي  شود اين مسابقات در رشــته هاي ترجمه و تفسير با 
محوريت سوره  ی مبارکه  ی حشر، حفظ قرآن با موضوع حفظ 
جزء ســي ام قرآن، حفظ 15 ســوره  ی آخر جزء سي ام، حفظ 
ســوره  ی مبارکه  ی حشر و حفظ ســوره  ی فجر و آيت الکرسي 
ويژه  ی تمامي مقاطع سني و حفظ ده سوره  ی آخر جزء سي ام 
قرآن و سور منتخب جزء سي ام ويژه ی مقاطع اول تا سوم ابتدايي 

و مقطع پيش دبستاني برگزار شد.
هم  چنين، برگزاري مســابقه  ی خطابه خوانــي قرآني ويژه  ی 
فرزنــدان خردســال و نونهــال اعضــاي جهاددانشــگاهي 
چهارمحال  وبختیــاری از ديگــر بخش هاي مســابقات قرآني 

جهادگران دانشگاهي استان بود.

کسب مقام نخست مرکز علمي کاربردي 
جهاددانشگاهي تهران در مرحله  ی استاني 

مسابقات مناظره   دانشجویی
به گزارش روابط عمومي ســازمان جهاددانشگاهي تهران، مرکز 
علمي کاربردي این واحد در مسابقه  ی مناظره  ی دانشجويي، موفق 
به کسب مقام نخست در مرحله  ی استاني و راهيابي به مرحله  ی 

کشوري شد.
گفتنی است، اين مناظره با موضوع مهارت اشتغال و کارآفريني و 
با حضور سيد مهرداد هاشمي، عرفان صدري و احمد سلجوقيان 
دانشجويان رشــته  ی حقوق و حميدرضا مهدي  زاده از رشته  ی 

روابط عمومي برگزار شد.

درخشش ایسنای ایالم در »سوگواره 
اربعین در آیینه  رسانه«

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان ایالم، 
در مراسم اختتامیه  ی سوگواره  ی اربعین در آیینه  رسانه که 30 
بهمن  در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان برگزار شد، از مجید کیان سردبیر ایسنای ایالم در بخش 
مقاله و یادداشت به  عنوان رتبه  ی سوم تقدیر شد.

هم چنین، اثر عبدالرضا محمدی دیگر جهادگر ایالمی در بخش 
تیتر توانست رتبه  ی  سوم را کسب کند.

این سوگواره با همکاری خانه  ی مطبوعات ایالم، فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان و بسیج رسانه با حضور اصحاب رسانه  ی استان های 

ایالم، کرمانشاه و خوزستان برگزار شد.

عضویت گروه نیازسنجی و مطالعات 
فرهنگی معاونت فرهنگی واحد صنعتی 

اصفهان در دبیرخانه طرح تحول فرهنگی 
استان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 
طی حکمی از سوی شیروانی سرپرست دبیرخانه طرح تحول 
فرهنگی استان، گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی معاونت 

فرهنگی واحد، عضو این دبیرخانه شد.
معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی صنعتی اصفهان با اعالم این 
خبر، هدف از عضویت در این دبیرخانه را وارد شدن در گروه  های 

تصمیم  گیری مباحث فرهنگی استان اعالم نمود.
پایداری با بیان این مطلب که رویکرد جدید معاونت فرهنگی 
جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان، ایفای نقش و ادای وظیفه  ی 
فرهنگی این نهاد در مراکز تصمیم  گیری و کالن فرهنگی استان 
است، افزود: این معاونت با تقویت و اهمیت دادن ویژه به گروه 
نیازسنجی و مطالعات فرهنگی، ســعی در انجام فعالیت  های 
فرهنگی بنیادی، پژوهشــی، مطالعاتی و زیربنایــی را دارد و 
امیدوارم که توســط این فعالیت  های شاخص زیربنایی، بتوان 

نقش این نهاد را در تبیین راهبردهای فرهنگی جامعه ایفا کرد.
غالمرضا قجاوند مدیر گروه نیازســنجی و مطالعات فرهنگی 
معاونت فرهنگی واحد نیــز در این خصوص گفت: طرح تحول 
فرهنگی اســتان اصفهان به  منظور ارتقای ســطح فرهنگ و 
آگاهی های فرهنگیـ  اجتماعی آحاد مردم در اســتان شکل 

گرفته است.
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»واژه ها و عناصر در مبلمان شهری«
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، کتاب »واژه ها 
و عناصر در مبلمان شهری« به قلم رحیم هاشم پور عضو هیات 
علمی و دانشیار گروه شهرســازی دانشــگاه بین المللی امام 
خمینی)ره( توسط انتشارات این واحد در 214 صفحه به چاپ 

رسید.
کتاب حاضر در چهار فصل تنظیم شده است که در فصل اول به 
ارایه مبانی مبلمان شهری شامل تعریف، اهمیت، اهداف، مفاهیم 
پایه و... توجه شده است؛ در فصل دوم پس از گروه بندی مبلمان 
شــهری در 19 بخش، به معرفی زیرمجموعه  های آن پرداخته 
شده است؛ در فصل سوم با عنوان نوآوری در طراحی و ساخت 
مبلمان شهری، تالش نویســنده به ارایه آخرین دستاوردهای 
مبلمان شــهری و کاربرد آن ها در نظام شهری امروز است و در 
فصل چهارم، تحلیلی بر ضوابط و مقررات سیما و منظر شهری در 

ایران مورد مطالعه قرار می گیرد.
در مجمــوع می توان گفت هــدف از کتاب حاضــر، معرفی و 
دسته  بندی جامع و کامل مبلمان شــهری و معرفی خالقیت 
و نوآور ی هــای موجود در این زمینه اســت. گرچــه برخی از 
صاحب  نظران، به دسته  بندی مبلمان شــهری از دیدگاه خود 
پرداخته اند، اما گروه بندی موجود در این کتاب با دقت باال صورت 
گرفته و سعی شده تمامی عناصر مبلمان شهری مورد توجه قرار 
گیرد. امید است این کتاب بتواند راهی روشن و شفاف در مسیر 
حرکتی مدیران، محققان و دانشجویان عالقه مند به بحث مبلمان 

شهری ترسیم کند.

 » طراحی پیشرفته سازه  ها با کمک 
میراگرهای غیر فعال«

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر، کتاب 
»طراحی پیشرفته سازه  ها با کمک میراگرهای غیر فعال« تالیف دکتر 
غالمرضا هوایی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط 

انتشارات جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر به چاپ رسید.
درمقدمه  ی این کتاب آمده است:

“امروزه مهندسان برای کنترل لرزه  ای ســازه  ها از دو روش کنترل 
فعال و یا غیرفعال در طراحی سازه  ها بهره می  برند. روش  های کنترلی 
فعال به دالیل متعددی از جملــه تکنیک  های خاص اجرایی، هنوز 
جایگاه الزم را در بین افکار مهندسان طراح سازه پیدا نکرده  اند و به 
عبارتی هنوز نتوانسته  اند باور کافی را برای عملکرد خود به طراحان 
منتقل کنند؛ اما کنترل غیرفعال سازه  ها به  دلیل سهولت اجرا، وجود 
آیین  نامه  های متعدد طراحی و اجرا، تطبیق مناسب  تر با درک طراحان 
و مهندسان، تنوع بیشتر نسبت به ابزارهای فعال و عملکرد مناسبی 
که در سازه    های متعارف دارند، بیشتر مورد توجه مهندسان طراح و 
مجری سازه  ها واقع شده اند. کنترل غیرفعال سازه، به استفاده از ابزاری 

برای کنترل پاسخ  های مورد انتظار از سازه اطالق می  شود.
در همین راستا استفاده از میراگرها و جداگرهای لرزه  ای برای کاهش 
میزان شتاب و جابه  جایی سازه تا حد مورد نیاز پیشنهاد شده است. 
امروزه ابزار کنترلی به عنوان کاراترین ابزار حفاظت از سازه  ها در برابر 

نیروهای وارده از قبیل زلزله، باد و... شناخته می  شود.
گفتنی است، این کتاب در هشــت فصل، 448 صفحه و به قیمت 

27000 تومان به بازار کتاب عرضه شده است.

برگزاری کارگاه آموزشی »خانواده سالم« در سنندج

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی کردســتان، با توجه به ایام دهه  ی فجر، کارگاه آموزشــی یک روزه  ی »خانواده سالم« با هدف 
خودشناسی بهتر و درک نقاط قوت و ضعف شخصی در زندگی مشترک، 16 بهمن به همت معاونت فرهنگی این واحد و با همکاری کمیته 
امداد امام خمینی)ره( با حضور مدرسانی از حوزه  ی آســیب  های اجتماعی نیروی انتظامی، مبارزه با مواد مخدر و مرکز آموزش سالمت در 

سالن اجتماعات کانون والیت کمیته امداد امام خمینی)ره( برگزار شد.
صلواتی کارشناس مرکز آسیب های اجتماعی نیروی انتظامی در این نشست با تشریح آسیب  شناسی ازدواج در بحث ارتباط و تعامل دوسویه 

بین زوج ها و درک متقابل و همدلی بین آن ها پرداخت.
کریمی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اســتان نیز به  عنوان مدرس دوم این کارگاه، شاخص های مهم و ضروری برای شکل گیری و استمرار 
یک خانواده  موفق را در چهار عامل شناسایی نقاط ضعف و قوت، آگاهی از حق و حقوق زوجین و مسوولیت هایی که حین زندگی مشترک 

برای زوج ها ضروری می باشد، دانست.
دکتر فتحی یونسی کارشناس  ارشد حوزه  ی سالمت نیز در ادامه  ی این کارگاه آموزشی، به  نقش تعیین  کننده  ی حضور سالمت در متن زندگی 

پرداخت.

انتشار کتاب

   65
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»ذن، نیروی حیات بخش گروه« 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی البرز، کتاب »ذن، 
نیروی حیات بخش گروه« با 95 تکنیک راهنمایی برای تشکیل 
و پایداری گروه و کارهای تسهیل  گری توسط انتشارات این واحد 

چاپ شد. 
کتاب حاضر راهنماي افرادي اســت که به  دنبال هدف خاصي 
درگروه هستند؛ این کتاب به دو قسمت کلي يعني  مباني نظري 
کار با گروه و ابزارها و تمرين هاي عملي براي پيشرفت اثربخشي 

گروه تقسيم مي  شود.
این کتاب نوشته  ی دیل هانتر، آن بیلی و بیل تیلور است که توسط 
امیرحسین شاهنوش فروشانی، شــیوا فرمانی شهرضا )عضو 
گروه پژوهشی علوم شــناختی جهاددانشگاهی البرز( و افشین 

فیروزمنش ترجمه شده است.
 سرفصل های بخش نخست شامل: ماهيت گروه، مسایل مربوط 
به گروه )مانند رهبري، قدرت، احساســات(، طرز کار گروه ها 
)مراحل زندگي يک گروه، نقش ها، فرآينــد، محتوا و وظيفه و 
ماموريت(، تکامل و توسعه  ی گروه )اهداف، ارزش ها، اصول کلي، 
دستور جلسه، انواع تصميم  گيري گروهي، سيستم هاي پشتيباني، 
آيين هاي ويژه( حضور در گروه )سانسور کردن، دستور جلسه 
مخفي، جاذبه و دافعه، بررسي هويتي، تعارض، عضو موثر گروه 

بودن( می شود.

»مروری بر روش های سنجش 
فعالیت  های بیولوژیکی پپتیدهای ضد 

میکروبی«
به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب 
مروری بر روش های سنجش فعالیت های بیولوژیکی پپتیدهای 
ضد میکروبی اثر محمدرضا مخبردزفولی و زهره افتخاری توسط 

سازمان انتشارات جهاددانشگاهی چاپ و منتشر شد.
امروزه پپتیدهای ضد میکروبی جزو متنوع ترین ترکیبات ضد 
میکروبی هستند که به  دلیل پیدایش مقاومت باکتری های پاتوژن 

به آنتی  بیوتیک های رایج، مورد توجه زیادی قرار گرفته اند.
ارزیابی خواص و عملکرد این پپتیدها در شــرایط درون  تنی و 
برون  تنی می تواند در شناسایی مکانیسم اصلی پپتیدهای ضد 
میکروبی و ویژگی های بیوفیزیکی مورد نیاز برای فعالیت ضد 
باکتری های مهارکننــده ال.پــی.اس در ارگان های مختلف و 

به  عنوان عوامل ضد سرطانی در مدل های سرطانی کمک کنند.
این کتاب 201 صفحه ای در 11 فصل و با قیمت 13000 تومان 

به بازار نشر ارایه شده است.

»مبانی نظری تحوالت توسعه 
منطقه  ای«

به گزارش روابط عمومی ســازمان انتشارات جهاددانشگاهی، 
کتاب »مبانی نظری تحوالت توسعه منطقه  ای« اثر دکتر آزاده 

عظیمی و سید محمود میرابوالقاسمی بهابادی منتشر شد.
تحوالت تاریخی توســعه به  طور عام و توسعه  ی منطقه به  طور 
خاص و تحلیل اســاس نظری و مبانی فکری چنین تغییراتی 
از موضوعات مورد توجه بســیاری از اندیشمندان برنامه  ریزی 
به  خصوص اندیشمندان مطالعات منطقه  ای، اقتصادی، آمایش 

سرزمین و... بوده است.
در این راستا کتاب حاضر درآمدی بر برخی از مبانی نظریه  ی پایه 
به  مفهوم توسعه و در عین حال توسعه  ی منطقه  ای داشته و در 
سوی دیگر، تئوری  های مرتبط با توسعه و در عین حال توسعه و 

ساختار فضایی منطقه را مورد بررسی قرار داده است.
این کتاب 184 صفحه  ای در شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 

10000 تومان به بازار نشر ارایه شده است.

»آموزش جامع مدلسازی
 با نرم  افزار َگمز« 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اســتان اردبیل، به 
همت انتشــارات این واحد، کتاب »آموزش جامع مدلسازی با 
 DEA نرم  افزار َگمز« به  همراه شبیه  سازی مدل  های کاربردی و

منتشر شد.
این کتاب توسط علی نعمتی و علی علیزاده با ویراستاری علمی 
و ادبی دکتر جمال صفار، راشــد خانجانی و عباس حیدری از 

مدرسان تخصصی نرم  افزار »َگمز«  تالیف شده است.
کتاب کاربردی فوق می  تواند برای دانشجویان رشته  های ریاضی 
کاربردی و مهندســی صنایع )مقاطع تحصیــالت تکمیلی(، 
هم  چنین رتبه  بندی واحدهای مختلف صنعتی، آموزشــی و 

تجاری مورد استفاده قرار بگیرد.
کتاب مذکور با مقدمه  ای بر محیط برنامه  نویسی، انواع پارامترهای 
الزم در مدلســازی و حل مســاله، برنامه ریزی خطی به  همراه 
مثال های کاربردی به آموزش جامــع نرم  افزار »گمز« با زبانی 

ساده می  پردازد.
کتاب فوق در 17 فصل و 232 صفحه به قیمت 19000 تومان به 

بازار نشر ارایه شده است.
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 »زراعت چغندرقند« 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل، کتاب »زراعت چغندرقند« در 4 فصل و 128 صفحه توسط انتشارات این واحد به چاپ رسید.
این کتاب توسط دکتر افشار آزادبخت دانش  آموخته  ی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر نصرا... سوری عضو هیات علمی دانشگاه پیام  نور و 

مهندس سیده فاطمه موسوی مدرس دانشگاه پیام  نور به رشته  ی تالیف درآمده است.
عالقه  مندان می  توانند کتاب »زراعت چغندرقند« که در آن تمام جنبه  های مهم زراعی، مبارزه با علف  های هرز و بیماری های مربوط به چغندرقند 

که با استفاده از منابع معتبر توضیح داده شده است، با قیمت 12000 تومان از کتاب  فروشی  های اردبیل تهیه نمایند.

 »اخبار فقهي«

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي چهارمحال  وبختياري، 
کتاب »اخبار فقهي« حاصل کار علمي و پژوهشــي سعيد مولوي 
وردنجاني عضو هيات علمي دانشگاه شهرکرد و مريم کاوه چليچه 
دانش  آموخته  ی کارشناسي  ارشــد رشــته  ی فقه و حقوق اسالمي 

می  باشد و در هفت فصل و 491 صفحه تدوين شده است.
اين کتاب، پوشــش  دهنده  ی درس احاديث فقهي مربوط به مقطع 
کارشناســي الهيات و معارف اســالمي گرايش فقه و مباني حقوق 

اسالمی می  باشد.

 »EPT - MSRT «
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل، به همت 
انتشارات این واحد کتاب آموزشی» EPT- MSRT« در 88 

صفحه و سه بخش به چاپ رسید.
این کتاب توســط دکتر امید عالف اکبــری مدیرگروه زبان 
انگلیسی جهاددانشــگاهی اردبیل و از مدرسان برجسته زبان 
 EPT - استان تالیف و سعی شده اســت مفاهیم آزمون  های
MSRT با استفاده از روش  های ســاده و سریع به مخاطبان 

منتقل گردد. 
در بخش اول، مفاهیم اصلی گرامر زبان انگلیســی مورد نیاز در 
آزمون، در بخش دوم، نکات و بعضی از روش  های تســت  زنی و 
مهارت  های الزم و در بخش ســوم، مهارت های مورد نیاز برای 
پاسخ دادن به سوال های شــنیداری معرفی و سعی شده است 
موارد مورد نیاز داوطلبان به  صورت ســاده، سریع و خالصه  وار 

توضیح داده شود.

 »فارسي عموميـ  درسنامه دانشگاهی« 
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي چهارمحال  وبختياري، 
کتاب »فارســي عموميـ  درسنامه دانشــگاهي« تالیف دکتر 
اســماعيل صادقي و دکتر ابراهيم ظاهري توسط انتشارات این 

واحد چاپ شد. 
اين كتاب شامل 13 درس و 140 صفحه است كه هر درس از سه 
بخش نظم، نثر و كليات ادبي تشكيل شده و در قسمت كليات، از 

مهم ترين مسايل ادبي سخن گفته شده است.

»صهبای نرگس« 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان  جنوبی، اشعار برگزیده  ی جشنواره  ی منطقه ای » شعر ابن   حسام« در قالب کتاب »صهبای نرگس« 

به چاپ رسید.
این اشعار در بخش کالسیک، آزاد، سپید و نیمایی و بخش محیط زیست بوده که به صورت تفکیک، بعد از داوری انتخاب و چاپ  شده است.

این کتاب با همکاری انتشارات جهاددانشگاهی خراسان  رضوی در 67 صفحه در قطع وزیری به قیمت 5000 تومان چاپ شد.

 »پرواز از تپه های اوین«
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، در دهه  ی 
فجر 96، کتاب »پرواز از تپه های اوین« به  همت انتشارات این واحد 

چاپ و منتشر شد.
این کتاب به قلم ســید عبدالعلی ذواالنواری و میثم امانی پیرامون 

زندگی سید کاظم ذواالنوار نگاشته شده است.
در این کتاب آن  گونه که در مقدمه اش آمده اســت: به زندگینامه  ی 
مبارزی انقالبی علیه رژیم پهلوی پرداخته می شود که به  طور دقیق 
می توان آن را »بیوگرافی تاریخی« نامید. عالوه بر این، فضای تاریخی 
گروه مجاهدین خلق تا قبل از سال 1354 )انشعاب ایدئولوژیک( و 
چگونگی تبدیل این گروه از سازمان مذهبی به گروهکی مارکسیستی 
به  صورت واضح بیان شده است و از این جهت از روایتی فردمحور، به 
روایتی کالن  تر )تحوالت درون  گروهی سازمان( پرداخته شده است.

این کتاب در یک هزار جلد چاپ و به قیمت 20 هــزار تومان ارایه 
شده است.
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ســاختمان جدید مرکز آموزش مهارت  های پیشــرفته ســازمان 
جهاددانشگاهی صنعتی شریف، دوم بهمن افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، دکتر سید 
سعید هاشمی معاون آموزشی جهاددانشگاهی در مراسم افتتاحیه ساختمان 
جدید مرکز آموزش مهارت  های پیشرفته  ی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی 
شریف با اشاره به این  که برنامه  ریزی در واحدهای جهاددانشگاهی باید با توجه به 
پتانسیل و توانمندی  های آن  ها انجام شود و امکانات و فضاهای آموزشی موجود 
در درجه  ی دوم قراردارد، اظهار داشت: این سازمان نیز در حوزه  ی آموزش دارای 

پتانسیل باالیی است که در برنامه  ریزی  ها باید این موضوع را مدنظر قرار داد.
وی گفت: در سازمان  هایی مثل ســازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف که 
سازمانی پژوهشی - صنعتی است، با توجه به نیاز کشور در حوزه  ی آموزش منابع 
انسانی صنایع مختلف کشور، پیشنهاد می  شود بخشی از پتانسیل معاونت  های 

پژوهشی به آموزش اختصاص یابد.
 مهندس حاجیلو رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف 
نیز با اشــاره به ارتقای کمی و کیفی فعالیت  های آموزشی این 
سازمان طی چند سال گذشته، توجه و نیاز صنایع مختلف کشور 

به مهارت  افزایی نیروی انسانی را از دالیل توسعه  ی فعالیت  های آموزشی این 
سازمان عنوان کرد.

هم  چنین، سید محســن جناب مدیر مرکز آموزش  های مهارتی پیشرفته  ی 
سازمان جهاددانشــگاهی صنعتی شــریف با ارایه گزارشــی از فعالیت  های 
یک  ســاله  ی این مرکز، به تمرکز فعالیت  های این مرکز بر توسعه  ی دوره  های 

مهارت  محور در حوزه  های مختلف شغلی اشاره کرد.
مراسم افتتاح ســاختمان جدید مرکز آموزش مهارت  های پیشرفته با حضور 
دکتر سید سعید هاشمی معاون آموزشی جهاددانشگاهی، محمد کیا مدیر کل 
دفتر نیازسنجی و پروژه  یابی آموزش، حسین پاکدل مدیر برنامه  ریزی آموزش، 
حسینعلی حاجیلو رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، محمد فرخ 
معاون آموزش، سید محسن جناب مدیر مرکز آموزش مهارت  های پیشرفته، 
محسن مردانی معاون پژوهشی و غالمرضا وحدانی معاون پشتیبانی این سازمان 

برگزار شد.
گفتنی اســت، مکان جدیــد مرکز آموزش مهارت  های پیشــرفته ســازمان 
جهاددانشگاهی صنعتی شریف در طبقه  ی اول ساختمان شهید ماندگار این 
سازمان به آدرس خیابان آزادی، بلوار شــهید اکبری، خیابان شهید قاسمی، 

پالک 71 افتتاح شد.

افتتاح ساختمان جدید مرکز آموزش مهارت  های پیشرفته 
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

آموزشی
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برپایی گردهمایی 
»یکسان سازی آموزش زبان انگلیسی در جهاددانشگاهی«

گردهمایی یکسان ســازی آمــوزش زبان انگلیســی در 
جهاددانشــگاهی با حضور 45 نفر از معاونان و مدیران گروه  
زبان های خارجی ســازمان ها و واحدهای جهاددانشگاهی 

سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، گردهمایی »یکسان سازی 
آموزش زبان انگلیســی در جهاددانشــگاهی«، 11 بهمن در ســالن 
همایش های سازمان جهاددانشگاهی تهران با حضور 45 نفر از معاونان 
و مدیران گروه  زبان های خارجی سازمان ها و واحدهای جهاددانشگاهی 
سراسر کشور و هم چنین از طریق وب کنفرانس برای برخی از واحدهای 

استانی برگزار گردید.
در این نشســت، ابتدا دکتر کالنتری مدیرکل برنامه ریزی و توســعه 
آموزش با توجه به پیشینه و سابقه  ی یکسان سازی در جهاددانشگاهی 
در دوره  های مختلف معاونت آموزشــی، اسناد و طرح های باالدستی، 
اهداف و برنامه های توسعه  ی آموزش، تاکید مسووالن جهاددانشگاهی 
و هم چنین مصوبه  ی جلسه  ی 150 گروه تخصصی - آموزشی زبان های 
خارجی معاونت آموزشــی )با ایجاد زیرســاخت ها، ایجاد کمیته  ی 
خــاص، برنامه ریزی و نظــارت، روش تدریس مناســب و فازبندی و 
بررسی های مقدماتی(، بر اهمیت و ضرورت یکسان سازی آموزش در 

جهاددانشگاهی تاکید کرد.
وی در ادامه به منافع یکسان ســازی برای جهاددانشگاهی،  فراگیران 
و کل جامعه پرداخت و گفت: یکسان ســازی باعــث بهبود عملکرد و 

افزایش سهم جهاددانشــگاهی، اعتماد و اطمینان بیشتر فراگیران و 
ارتقای کیفیت دوره ها و اثربخشی و کارایی بیشتر افراد جامعه و تفاهم 

و سازگاری بیشتر می شود.
در ادامه، دکتر قدرت ا... رســتم لو مدیر گروه تخصصی آموزشــی 
زبان های خارجی به ضرورت امر یکسان ســازی زبان انگلیســی در 
جهاددانشگاهی پرداخت و اظهار کرد: هدف از این کار، برندسازی، 
صرفه جویی در منافع و نیروی انسانی، نشر و پخش منابع آموزشی 
یکسان، ایجاد فضای رقابتی بین واحدها و تعامل و هم گرایی بیشتر 
و ارتقای کیفیت خدمات آموزشــی اســت که همــه    ی این موارد 
با یکپارچه ســازی فرآینــد دوره های آموزشــی و آزمون  ها حاصل        

خواهد شد.
وی هم چنین، فرآیندهای اجرایی یکسان سازی را تشریح کرد و عوامل و 
مولفه های یکسان سازی )زبان آموز، مدرس، فرآیند آموزش و پشتیبانی 

آن( را مورد توجه بیشتر قرار داد.
در پایان، جلسه  ی پرسش و پاسخ با حضور نمایندگان واحدها برگزار 
و با جمع بندی به  عمل آمده قرار شــد از فروردین  ماه ســال 1397، 
یکسان سازی با اموری هم  چون »تعریف گروه های سنی«، »ثبت نام«، 
»طرح درس های ترمی«، »تقویم آموزشــی«، »صدور گواهینامه« و 

»چارت سازمانی ستاد پشتیبانی« اجرایی شود.
هم چنین مقرر شــد، کمیته  ای اجرایی برای فرآیند یکسان ســازی 
زبان های خارجی در جهاددانشــگاهی در معاونت آموزشی این نهاد 

تشکیل گردد.

از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، کارگاه 
آموزشی »روش تحقیق پیشرفته و تحلیل آما ری با نرم  افزار 
آماری spss « ویژه  ی اعضای هیات علمی گروه پزشکی واحدها 

و پژوهشکده های جهاددانشگاهی سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، 
دو کارگاه یک  روزه  ی »روش تحقیق پیشرفته و تحلیل آماری با نرم  افزار 
آماری  spss« ویــژه  ی اعضای هیات علمی گروه پزشــکی واحدها و 
پژوهشکده های جهاددانشگاهی سراسر کشور به سفارش دفتر تخصصی 
پزشکی معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در روزهای سوم و 

چهارم بهمن توسط اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی پژوهشکده علوم 
بهداشتی جهاددانشگاهی برگزار شد.

دکتر ژیال صدقی استاد پژوهش و عضو هیات علمی گروه ارتقای سالمت 
پژوهشکده علوم بهداشــتی، مدرس كارگاه روش تحقیق پیشرفته و 
علی  اصغر حائری مهریزی عضو هیات گروه مدیریت خدمات بهداشتی 
و درمانی پژوهشــکده، مدرس كارگاه تحلیل آماری با نرم افزار آماری 

SPSS بودند.

گفتنی است، در هر یک از این دو کارگاه که در روزهای یاد شده برگزار 
شد، تعدادی از همکاران عضو هیات علمی جهاددانشگاهی نیز شرکت 

کردند.

برگزاری کارگاه تخصصی اعضای هیات علمی گروه پزشکی واحدهای 
جهاددانشگاهی سراسر کشور
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معــاون آموزشــی جهــاد 
پزشکی  علوم  دانشــگاهی 
تهران بــا تاکید بــر این که 
مراقبان بهداشــت مدارس 
نیاز به آمــوزش دارند، گفت: 
براساس تفاهم نامه ای که بین 
آموزش  و  پرورش استان تهران با 
جهاددانشگاهی علوم پزشکی 
تهران صورت گرفته است، مقرر 

شد حدود 700 نفر از مراقبان سالمت مدارس کل تهران مقاطع 
ابتدایی برای اولین  بار در کالس های این واحد حضور پیدا کنند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، دکتر سینا 
قاسمی گفت: روزانه در حدود 50 نفر از مراقبان سالمت در کالس های 
مراقبت از سالمت دهان و دندان شــرکت می  کنند. این کالس  ها برای 
مراقبان ســالمت مدارس دولتی برگزار می شــود که در آینده امیدوار 
هســتیم برای مراقبان مدارس غیرانتفاعی هم بتوانیم این کالس  ها را 

برگزار کنیم.
وی یادآور شــد: مراقبان بهداشــت مدارس به  عنوان متولیان سالمت 

دانش  آموزان هســتند کــه اگر آن ها 
اطالعات کافی در خصوص ســالمت 
دانش  آموزان داشته باشند، می  توانند 
در اشــاعه  ی فرهنگ سالمت کمک 

به سزایی انجام دهند.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی علوم 
پزشــکی تهران بیان کرد: در رابطه با 
آمــوزش مراقبان ســالمت مدارس، 
وزارت آموزش  وپرورش هم این دغدغه 
را دارد، اما کار اجرایی  ای که قابل لمس باشد، کم تر در این زمینه انجام 
می  شود؛ به همین دلیل جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، یک برنامه  ی 
مدونی را برای آموزش مراقبان بهداشت مدارس برنامه ریزی کرده است تا 

به وسیله  ی آن بتواند سالمت دانش  آموزان را تضمین کند.
قاســمی تصریح کرد: یکی از فعالیت  های مثبتی که در حوزه  ی ارتقای 
سطح ســالمت مردم می توان انجام داد، این اســت که بر روی سالمت 

دانش  آموزی که موضوع بسیار مهمی است، بیش از پیش توجه شود.
وی با اشاره به این که این کالس ها از طریق آموزش  وپروزش اطالع  رسانی 
می  شود، افزود: هزینه  ی این کالس  ها رایگان می  باشد. هم  چنین دکتر 

رحیمی به  عنوان مدرس در این کالس  ها حضور دارد.

700 مراقب بهداشت مدارس تهران 
در کالس های جهاددانشگاهی حضور می یابند

سرپرســت مركز آموزش علمي 
جهاددانشــگاهي  كاربــردي 
اراك از راه  انــدازي مركز نوآوري 
كسب  وكارهاي اينترنتي با هدف 
توسعه  ی روحيه  ی كارآفريني در 

اين مركز آموزشي خبر داد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشگاهی استان مرکزی، مهندس 

مســعود شــهرجردي با اعالم اين خبر، اظهار كرد: اين مركز با نگاه بر 
ظرفيت هاي آموزش عالي استان و وجود مدرسان با تجربه در دانشگاه هاي 
استان و هم چنين ماموريت مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي 
اراك در زمينه  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات با توجه به پتانســيل ها، 
مزيت ها و منابع موجود سعي مي کند بر ايجاد اشــتغال پايدار و افزايش 

بهره  وري اقتصادي كمك کند.
وي افزود: مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك درصدد است 

با حمايت از ايده هاي نو و خالق، حمايت از 
فرآيندهاي نو در ارایه خدمات ارزش  افزوده 
كمك به ايجــاد و حمايــت از ايده  هاي 
خالقانه دانشجويان، ايجاد فضاي مناسب 
جهت توليد، عرضــه و تقاضاي فناوري، 
ايجاد فضاي حمايتي جهت تجاري  سازي 
نوآوري  ها، ارایه خدمات مشــاوره  اي به 
دانشجويان، اساتيد و كارآفرينان و ايجاد 
واحدها و هسته  هاي نوآور به خودباوري و 
روحيه  ی كارآفريني در بين دانشجويان كمك كند و بتواند تعاملي بين 
اقتصاد بومي منطقه و كســب  وكارهاي مرتبط با فناوري  هاي اطالعاتي و 

ارتباطي برقرار نمايد.
مسعود شهرجردي در پايان با اشاره به اين كه توسعه  ی روحيه  ی كارآفريني 
با جديت در اين مركز آموزشي در دستور كار است، تصریح كرد: درهمين 
راستا، مركز نوآوري كسب  وكارهاي اينترنتي به  زودي در مركز آموزش علمي 

كاربردي جهاددانشگاهي اراك راه  اندازي مي  شود.

راه  اندازی مرکز نوآوري کسب  وکارهاي اینترنتي در مرکز آموزش 
علمي کاربردي جهاددانشگاهي اراک
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 ششمین مرکز آموزش تخصصی 
کوتاه  مــدت جهاددانشــگاهی 
سیستان  وبلوچستان در ایرانشهر 

افتتاح و راه اندازی شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاد 
دانشگاهی سیستان  و  بلوچستان، دکتر 
تاجری رییس ایــن واحد، 21 بهمن  در 
دهمین روز از دهــه  ی مبارک فجر و در 

آیین افتتاح ششمین مرکز آموزش تخصصی کوتاه  مدت جهاددانشگاهی 
سیستان وبلوچستان در ایرانشهر که با حضور معاون استاندار و فرماندار 

ویژه، رییس دانشــگاه والیت، مســوول نهاد نمایندگــی ولی  فقیه در 
جهادکشاورزی و ســایر مدیران و مقامات محلی برگزار شد، از این نهاد 
به  عنوان یک نهاد علمی، انقالبی و دانش  بنیان یاد کرد که با برخورداری از 
نیروهای کیفی و کارآمد و با هویتی اسالمی و الهام  بخش و موثر، خدمات 

شایان توجهی در عرصه  ی دانشگاه  ها و جامعه ارایه کرده است.
وی ضمن تبیین ماموریت  های این نهاد انقالبی در حوزه  های چهارگانه 

فرهنــگ، آمــوزش، پژوهــش و 
تجار ی سازی علم، جهاددانشگاهی را 
نهادی دانست که برای رفع مشکالت 
جامعه، همیشه آمادگی اجرا و انجام 

کارهای بر زمین مانده را دارد.
دکتر تاجری خطاب به معاون استاندار 
و فرماندار ویژه این شهرســتان گفت: 
هرگاه در هر زمینه ای به تخصصی در 
حوزه  های گوناگون ســالمت، فنی و 
مهندسی، علوم  پایه، علوم  انسانی و معرفتی نیاز باشد، جهاددانشگاهی 

آمادگی دارد به نیکویی کار را به سرانجام برساند.
رییس جهاددانشگاهی سیستان  وبلوچســتان در این آیین تاکید کرد: 
تفکر جهادی، نگاه علمی و باورهای دینی و معرفتی در جهاددانشگاهی 
و جهادگرانش از آن  ها نهاد و انســان  هایی ساخته که همواره به تحول و 

شکوفایی می  اندیشند.
وی افزود: اگرچه فضاهای کاری و فیزیکی جهاد کوچک اســت، اما نگاه 
جهادگرانش به وسعت خدمت رسانی به مردم محروم به  مراتب بلندتر است.

مدیــرکل امــور اجتماعــی 
اســتانداری قم از اجرای طرح 
»آموزش و مشاوره  ی خانواده« در 
جهت پیشگیری از طالق با عنوان 
»تقویم زندگی ما« با محوریت 
جهاددانشگاهی واحد استان قم 

خبر داد.

به گــزارش جهاددانشــگاهی واحد 
استان قم، عطاالدین قاســمی مدیرکل امور اجتماعی استانداری قم، 

16 بهمن در نشســت دکتر معصومه ابتکار معاون امــور زنان و خانواده 
رییس  جمهور بــا نمایندگان نهادهای مردمی اســتان قم گفت: یکی از 
فعالیت  های مهم اســتانداری قم در زمینه  ی حل مشــکالت مرتبط به 
ازدواج، در پیش، حین و پس از ازدواج ایجاد یک بستر جدید است که در 
این زمینه همکاری گسترده  ای با جهاددانشگاهی واحد استان قم انجام 

خواهد شد.
وی افزود: در این طرح که با همکاری جهاددانشگاهی واحد استان قم اجرا 
می  شود، کسانی  که برای ازدواج به دفاتر مراجعه می  کنند، با یک نامه به 
مرکز مشاوره ازدواج جهاددانشگاهی معرفی می شوند و طی پنج سال در 

زمینه  های مختلف آموزش می بینند 
و تحت مشــاوره  ی این مرکــز قرار 
می گیرند؛ زیرا یکی از مهم ترین دالیل 
افزایش آمار طالق، عدم آموزش  های 
الزم در زمینه  ی زندگی مشــترک و 
مهارت های زندگی و عدم مشاوره های 
مطلوب به خصوص در سال های اولیه 

ازدواج است.
قاســمی بیان کرد: طالق نیز یکی از 
مهم ترین آسیب  های اجتماعی امروز کشور و استان قم است که در 
این زمینه نیز سامانه  ی »تسنیم« فعال شده است که یک طرح فرادستی 
است و در آن پیش از تشکیل پرونده در دادگاه برای ثبت طالق زوجین 
به این سامانه عودت داده می  شوند تا در یک نظام مشاوره  ای مطلوب قرار 
گیرند و مشکالت آن ها به جای حضور در یک پروسه  ی حقوقی، وارد فاز 

مشاوره ای و حل مشکل شود.
گفتنی اســت در ادامه  ی این نشســت، زهرا حبیبی معاون آموزشــی 
جهاددانشــگاهی قم به تشــریح طرح تقویم زندگی ما که قرار است با 
محوریت جهاددانشگاهی واحد استان قم در اســتان به مرحله اجرا در 

بیاید پرداخت.

افتتاح ششمین مرکز آموزش تخصصی کوتاه  مدت جهاددانشگاهی 
سیستان  وبلوچستان در ایرانشهر

طرح فراگیر مشاوره  ی ازدواج در استان اجرا می  شود

با همکاری جهاددانشگاهی قم؛
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به همت جهاددانشــگاهی 
اســتان همدان، دوره های 
آموزشــی منابع درآمدی 
دهیاری ها و بودجه  نویسی 
برای تمــام دهیاری های 

استان برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی همــدان، 
مدیر اجرایی معاونت آموزشی 

جهاددانشگاهی این واحد گفت: براســاس قرارداد منعقده با دفتر 
امور روستایی و شوراهای استانداری همدان و به  منظور افزایش دانش 
دهیاران در زمینــه  ی اخذ عوارض روســتایی و هم چنین روش های 
بودجه  نویســی، دوره های آموزشــی »منابع درآمــدی دهیاران و 

بودجه  نویسی و بودجه ریزی« در جهاددانشگاهی همدان برگزار شد.

عبــاس محبیان اظهــار کرد: 
تعــداد 800 نفــر از دهیاران 
اســتان در این دوره ها شرکت 
کردند و از مطالب سرفصل  های 

تعیین  شده، بهره مند شدند.
وی ادامه داد: بــرای دوره های 
آموزشــی »منابــع درآمدی 
دهیــاران و بودجه  نویســی و 
بودجه ریــزی« که حدود 300 
دهیــار اســتان از آن بهره مند 
خواهنــد شــد، مهــارت windows, word, excel و 

internet برنامه ریزی شده است.
وی تصریح کرد: جهت رفــاه حال شــرکت کنندگان و جلوگیری از 
خطرات جاده ای، تمامی دوره های مذکور در مراکز شهرستان ها برگزار 

شد و نیازی به حضور در مرکز استان نمی باشد.

بهره مندی 1100 دهیار از دوره های آموزشی »منابع درآمدی 
دهیاری ها و بودجه  نویسی« جهاددانشگاهی همدان

کارگاه آموزشی »اصول و فنون دفاعیات در هیات  های مالیاتی« برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی این واحد، کارگاه آموزشی »اصول و 
فنون دفاعیات در هیات های مالیاتی« برای بیش از 60 نفر از معاونان و مدیران ارشد سازمان ها و مراکز دولتی و صنعتی از سراسر کشور، چهارم 

بهمن برگزار شد.
سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر با اعالم این خبر افزود: با توجه به این  که تمام شرکت   ها یا افرادی که در ایران فعالیت 
اقتصادی اعم از خرید، فروش یا ارایه خدمات انجام می دهند، باید در حوزه  ی مالیاتی محل فعالیت، تشکیل پرونده بدهند و با توجه به این  که این افراد 

از حقوقی به  نام حقوق مودیان در مالیات برخوردارند، باید از همه  ی تکنیک ها و مکانیزم   های صحیح دفاع از حقوق خویش آگاه باشند.
وی افزود: هم چنین در این کارگاه آموزشی، نحوه  ی تشخیص دفاعیات این شرکت ها یا افراد از جریمه  ها، محاسبه  ی مالیات و تشخیص مالیات 
به  صورت کامال قانونی و علمی، آموزش داده شد و چکیده  ی مطالب از ابتدا تا انتهای دفاعیات اعم از تشکیل پرونده درحوزه  ی مالیاتی و نحوه  ی ثبت 

اعتراضات جهت ارایه به هیات ها ارایه شد.
عباسی مدت برگزاری این کارگاه آموزشی را هشت ساعت عنوان و تصریح کرد: کارگاه مذکور در قالب آموزش  به  صورت کاربردی و عملی بود و با 
ارایه چندین سری اوراق مالیاتی و چند نمونه از انواع دفاعیات و اتفاقات واقعی در حوزه   های مالیاتی و پرونده هایی که به سرانجام رسیده، مطالب و 

تکنیک   های مورد نیاز ارایه می گردد.

اخبار کوتاه
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ارایه دوره  ی آموزشی »حقوق 
شهروندی« در جهاددانشگاهی 

اردبیل
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اســتان 
اردبیل، مدير اداره آموزش و برنامه ریزی معاونت آموزشی 
جهاددانشــگاهی این واحد از برگزاری دوره  ی آموزشــي 

»حقوق شهروندی« خبر داد.
محمد علیزاده با اعالم این خبر افزود: این دوره  ی آموزشی با 
هدف آشنایی کارمندان با مفهوم و مصادیق حقوق شهروندی 

و اهمیت و جایگاه آن در نظام حقوق ایران برگزار شد.
وی با اشاره به سرفصل های دوره  ی آموزشی مذکور اظهار 
کرد: در ایــن دوره، فراگیران با مباحثــی هم  چون مفهوم 
حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان، حق مشارکت در امور 
جامعه، مفهوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حریم 
خصوصی و مبانی و منابع حمایــت از آن و حق خانواده بر 

جامعه و دولت آشنا شدند.
محمد علیزاده طول مدت برگزاری دوره  ی آموزشی حقوق 
شهروندی را هشت ســاعت عنوان و تصریح کرد: دوره  ی 
مذکور در قالب آموزش های عمومی کارکنان دولت برای140 
نفر از کارکنان دستگاه  های اجرایی استان در مرکز آموزش 
تخصصی کوتاه  مدت شــماره  ی 2 جهاددانشگاهی اردبیل 

برگزار شد.

اجرای اولین دوره  ی آموزشی »مشاغل حساس« در سازمان جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، اولین دوره  ی آموزشی »مشاغل حساس« ویژه  ی معاونان و مدیران سازمان، 9 
و 10 بهمن در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.

آگاهی از مسایل و رویدادها در جهت شناسایی تهدیدها و تبدیل آن ها به فرصت و تببین جایگاه اصلی حراست در سازمان  ها از اهداف برگزاری این 
دوره بوده است.

این دوره در قالب شش عنوان درسی برنامه ریزی شده بود که توسط اساتید مجرب حراست کل استان در مدت دو روز برگزار شد.
گفتنی است، این دوره برای اولین  بار در بین جهاددانشگاهی سراسر کشور در آذربایجان شرقی توسط حراست سازمان برگزار شد.

برپایی دو کارگاه آموزشی ویژه  ی 
کارکنان اداره  ی کل راه و شهرسازی 

سیستان  وبلوچستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیستان  وبلوچستان، 
مرکز آموزش و خدمات مشــاوره   روان  شناختی »رویش«، یکی از 
مراکز کوتاه  مدت فعال جهاددانشگاهی واحد استان به شمار می رود 
که تاکنون خدمات متنوع و مختلفی را به عموم مردم استان ارایه 

کرده است.
در این مرکز، آموزش های پیــش از ازدواج، مشــاوره  ی فردی و 
خانوادگی، برگزاری همایش و سمینارهای علمی، ارایه مشاوره  ی 
حقوقی، مشاوره  ی تربیت فرزندان و مشاوره  ی دوران بارداری نیز به 

متقاضیان ارایه می  شود.
در راســتای برنامه  های آموزشی جهاددانشــگاهی استان، مرکز 
آموزش و خدمات مشاوره روانشــناختی رویش، 18 و 19 بهمن ، 
اقدام به برگزاری دو كارگاه »آسيب  هاي ماهواره و فضاي مجازي بر 
تخريب بنيان خانواده و راهكارهاي آن« و »آموزش مقابله با استرس 
در محيط كار و خانواده و آشنايي با زمينه  هاي ايجاد نارضايتي در 
محيط خانواده« برای كاركنان اداره کل راه و شهرســازي استان 

کرده است.
گفتنی است، در این کارگاه های آموزشی بیش از 30 نفر از کارکنان 
اداره کل راه و شهرسازی استان حضور داشته و از آموزش های الزم 

بهره مند شدند و در پایان گواهی پایان  دوره به آنان اعطا شد.
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برپایی کالس  های »کارآفرینی و اشتغال« برای مددجویان کمیته   امداد گلستان
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی گلستان، محسن قلی  پور سرپرست معاونت آموزشی این واحد اظهار کرد: مطابق قراردادهای منعقده با 
اداره کمیته امداد در شهرستان  های استان گلستان، دوره  های »کارآفرینی با رویکرد فرصت  های محلی، ویژه  ی مددجویان« این ادارات در مرکز 

آموزش این واحد برگزار شد.
وی تصریح کرد: دوره  ی آموزشی کارآفرینی با همکاری کمیته امداد استان گلستان و جهاددانشگاهی و با هدف آموزش کسب  وکارهای امروزی و 
مشاغل مورد نیاز جامعه به  منظور فراهم شدن زمینه  های اشتغال  زایی مددجویان استان گلستان برگزار شد. در این دوره  ی آموزشی، 197 نفر از 

مددجویان فارغ  التحصیل دانشگاهی شرکت کردند.
قلی  پور بیان کرد: زمان برگزاری مجموع دوره  ها، 400 ســاعت بوده که به مدت 24 روز در شهرستان  های گرگان )جلین، افسران و شالیکوبی(، 

کردکوی، گنبدکاووس )بخش داشلی برون و بخش مرکزی( و آزادشهر برگزار شد.
گفتنی است، این کالس ها از 24 آبان تا 25 بهمن در رشته  های مختلف توسط مدرسان کارآفرینی و اساتید هیات علمی دانشگاه و کارشناسان 
حوزه  ی اشتغال، صنعت و کشاورزی برگزار شد و در پایان دوره با در نظر گرفتن طرح توجیهی ارایه شده و ارزشیابی صورت گرفته به مددجویان 

کمیته امداد گواهینامه اعطا گردید.

برگزاری نشست »نظریه  ی زمینه ای« در جهاددانشگاهی واحد اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، نشست آموزش یک روزه  ی »نظریه  ی زمینه ای«، 25 بهمن به همت گروه اجتماعی فرهنگی 
شهر معاونت پژوهشی در تاالر تعالی دانشکده مدیریت و اطالع  رسانی دانشگاه علوم  پزشکی اصفهان برگزار شد.

این آموزش، توسط دکتر مقصود فراستخواه عضو هیات علمی موسسه  ی پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و با حضور دانشجویان و فارغ  التحصیالن 
تحصیالت تکمیلی از رشته های دانشگاهی مختلف در مقاطع کارشناسی  ارشد، دکتری و پسادکتری برگزار گردید.

چیستی و چرایی روش تحقیق کیفی، مهم ترین تمایزات روش های پژوهش کمی با کیفی، خاستگاه، مبانی و کاربرد گرندد تئوری، نسخه های پنج گانه 
گرندد تئوری، حساسیت نظری، جامعه و نمونه، تحلیل داده ها، پدیدایی نظریه و اعتباریابی گرندد تئوری از مباحث مطرح شده در این نشست بود.

دوره  ی آموزشی »طرح تکریم ارباب رجوع« در جهاددانشگاهی استان مرکزی ارایه شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اســتان مرکزی، مدیر روابط عمومی این واحد با اعالم این خبر افزود: با توجه به ماهیت خدمت  رسانی 
جهاددانشگاهی و حفظ و صیانت از حقوق شهروندی و ارایه خدمات بهینه و به  موقع با رعایت اخالق حسنه، این نهاد اقدام به برگزاری دوره  ی آموزشی 

»طرح تکریم ارباب رجوع« کارکنان خود کرد. 
مجید جمالو افزود: در این کالس چگونگی انجام طرح تکریم ارباب رجوع و موارد قانونی آن توسط سید مجتبی آل  یاسین از اساتید علم مدیریت و 

علوم  انسانی تدریس شد.
وی حفظ کرامت و تکریم ارباب رجوع و مراجعان را یکی از اقدامات اصلی جهاددانشگاهی دانست و افزود: این دوره برای کارکنان این نهاد که با ارباب 

رجوع و مراجعان در ارتباط هستند، برگزار گردید.

برگزاری سمینار تخصصی »تربیت فرزندان« توسط جهاددانشگاهی کردستان 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، سمینار »تربیت فرزندان« با حضور دکتر سیما فردوسی و به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی 

این واحد، 21 بهمن در پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد.
کارشناس مسایل تربیتی و مدیر گروه روان  شناسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: براساس تحقیقات صورت گرفته در سطح جهان، مغز نوجوان به محرک های 
متنوع و قوی نیاز دارد و در حال حاضر، آن  چه که جوانان را جذب کرده، موبایل و سایت ها است؛ چرا که تنوع آن بسیار زیاد می  باشد و والدین باید به دنبال 

محرک قوی تر برای جایگزینی این امر باشند.
وی با اشاره به این که کودکان در سن سه و چهار سالگی در حال رشد و تحول هستند، افزود: کودکان نیاز دارند تا محیط پیرامونی خود را درک و شناسایی 

کنند و برخورد ما در این سن با کودکان باید به  گونه  ای باشد که برای هر چیزی توضیح بدهیم.
دکتر فردوسی اعالم کرد: والدین باید به استراحت و آرامش خود برسند تا توان رویارویی با واکنش و عملکرد فرزندان خود در هر رده  ی سنی را داشته باشند.
کارشناس مسایل تربیتی و مدیر گروه روان  شناسی دانشگاه شهید بهشــتی گفت: کودکان سرگرمی می خواهند، چراکه در حال گردش و جستجو 
کردن در محیط اطراف خود هستند و هر چیزی را می خواهند، لمس و درک کنند و یکی از دالیل حساسیت مهدکودک ها به خاطر این است که باید 

کودکان را سرگرم نگه دارند.
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تفاهم نامه سیاست گذاری 
و توســعه  ی زیست  بوم 
صنایع نرم، فناوری های 
فرهنگی و شــرکت های 
خــالق ســـــازمان 
تجاری سازی فناوری و 
اشتغال دانش آموختگان 
رجهاددانشگاهی و ستاد 
توسعه فناوری های نرم 
و هویت ســاز معاونت 
علمی و فناوری ریاست 

جمهوری امضا شد.

به گــزارش روابــط عمومی 
سازمان تجاری  سازی فناوری 

و اشــتغال دانش  آموختگان جهاددانشــگاهی، با توجه به اهداف، برنامه  ها و 
ظرفیت  های این سازمان و ستاد توسعه فناوری  های نرم و هویت  ساز معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری در رابطه با سیاســت  گذاری و توسعه  ی 
زیست  بوم صنایع نرم، فناوری های فرهنگی و شرکت های خالق، تفاهم  نامه  ی 
همکاری بین دکتر محمدصادق بیجندی رییس ســازمان تجاری  ســازی 
فناوری و اشــتغال دانش  آموختگان جهاددانشــگاهی و سید محمدحسین 

سجادی نیری دبیر ستاد 
توسعه فناوری های نرم و 
هویت  ساز معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری 

امضا شد. 
ایــن تفاهم  نامه با موضوع 
»بهره  برداری از امکانات، 
فرصت هــا و ظرفیت های 
دو طــرف در راســتای 
شناسایی، توسعه، نوآوری 
و حمایت از شــرکت  های 
خالق و راه  اندازی فن  بازار 
تخصصی حوزه  ی خالق« 
، »همکاری در جهت توسعه  ی 
منابع انســانی متخصص در 
شــرکت های خالق«، »همکاری در راستای نیازســنجی شرکت  های خالق 
به  منظور توسعه ی زیرساخت ها برای گســترش خدمات و محصوالت آن  ها«، 
»همکاری در تحقیق و پژوهش برای شناســایی و توسعه  ی حوزه  های مرتبط 
با صنایع خالق و فناوری های فرهنگی« و »استفاده از تجارب و نیروی انسانی 
متخصص در راستای ارزیابی و تایید صالحیت شرکت های خالق« به امضای 

دو طرف رسید. 

تجاری سازی فناوری  و اشتغال دانش آموختگان

امضای تفاهم  نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
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به همت مرکز کارآفرینـــــی جهاددانشـگاهی علوم  پزشکی شهید 
بهشتی، اولین مرکز نوآوری و شکوفایی این واحد راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی علوم  پزشکی شهید بهشتی، با رشد 
روزافزون صنعت سالمت، نیاز به ایجاد و اســتقرار واحدهای نوآور و فن آور در 
حوزه  ی سالمت بیش از گذشــته به  وجود می  آید؛ به  این منظور، مرکز نوآوری و 
شکوفایی در حوزه  ی سالمت در این واحد با هدف توسعه  ی فرهنگ کارآفرینی 
و فناوری میــان دانشــجویان و دانش  آموختگان حوزه  ی ســالمت، ترغیب به 
راه اندازی کســب  وکارهای نوپا، حمایت کســب  وکارها از طریق ارایه خدمات 

آموزشی و مشاوره ای، فراهم آوردن فضا برای شتاب دادن به ایده های دانشجویان، 
آموزش های تخصصي ويژه و مشاوره و برگزاری کارگاه  های آموزشی جهت تقویت 

تفکر کارآفرینانه، شروع به فعالیت کرد.
در این راستا صاحبان ایده می  توانند به مدت شش ماه در مرحله  ی شکوفایی و 9 

ماه در مرحله  ی نوآوری از خدمات این مرکز استفاده کنند.
عالقه مندان جهت اطالع بیشــتر به آدرس تلگرام healthCIE@ یا به نشانی 

دانشــگاه علوم  پزشكی شهيد بهشــتی، جنب بیمارستان 
طالقانی، ساختمان شــماره ٢ طبقه دوم، جهاددانشگاهی 
مراجعه نمايند و یا با شماره ی 22439873 تماس بگیرند.

مرکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی 
علوم  پزشکی شهید بهشتی راه اندازی شد
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تجاری سازی فناوری
 و اشتغال دانش آموختگان

در راســتای طرح ملی توسعه  ی 
مشــاغل خانگی که اجرای آن بر 
عهده  ی جهاددانشــگاهی است، 
دکتر بیجندی رییس ســازمان 
تجاری  ســازی فناوری و اشتغال 
دانش  آموختگان و مهناز امام  دادی 
رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی 
و حمایت از مشــاغل خانگی در 
نشســت های راهبردی پایلوت 

طرح چهار اســتان کردســتان، آذربایجان  غربی، کرمانشاه و 
چهارمحال    وبختیاری حضور یافتند. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، شرح گزارش این نشست ها را 
در ادامه می خوانید:

در نشست چهارمحال  وبختیاری؛
استان  های کشور صاحب 2 برند ملی تولیدات 

بومی می  شوند
دکتر محمدصادق بيجندي  در نشست طرح الگوي نوين مشاغل خانگي 
چهارمحال  وبختیاری اظهار کرد: جهاددانشــگاهي يک نهاد واســطه اي 

تسهيل گر و يک سازمان دانش  بنيان با نگاه اقتصاد مقاومتي است.
وی با بيان اين  که تالش بر اين است تا در اجراي اين طرح، 2 برند ملي در 
هر استان ايجاد شود، تصريح کرد: اميد است جهاددانشگاهي با استفاده از 

ظرفيت هاي خويش، نقش موثري در ايجاد مشاغل خانگي ايفا کند.

ایجاد 25 هزار شغل در سطح کشور در حوزه  ی 
مشاغل خانگي

در ادامه، مهناز امام  دادي اظهار کرد: بيکاري تنها در چهارمحال  وبختياري 
و کشور نيست و ساير کشورهاي دنيا نيز با آن دست  وپنجه نرم مي کنند.

دبير ستاد مشــاغل خانگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهار کرد: 
در سال جاري، 25 هزار شــغل در حوزه  ی مشاغل خانگي در کشور ايجاد 

شده است.
در ادامه، سيامک سليماني معاون استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: چهارمحال  وبختياري، استانی چهار فصل است و در گذشته، 10 درصد 
منابع آب کشــور را تامين مي کرد، اما اکنون به دليل خشکسالي اين امر 

محقق نمي شود.
وي با بيان اين  که الزم است در زمينه  ی 
توليدات مشــاغل خانگــي، آموزش و 
مهارت الزم به متقاضيان داده شــود، 
تصريح کرد: اقدام جهاددانشگاهي، يک 
اقدام ارزشمند بوده و الزم است که قبل 
از انجام هر اقدامي، آموزش و بعد از آن، 
پژوهش صورت گيرد تا از آينده  ی آن کار 

اطمينان حاصل شود.

در نشست آذربایجان  غربی؛
حــوزه ی مشــاغل خانگی یکــی از حلقه های 

مفقوده برای اتصال به بازار فروش است 
دکتر محمدصادق بیجندی در نشست راهبردی طرح الگوی جدید توسعه 
و ساماندهی مشاغل خانگی استان آذربایجان  غربی برگزار شد، بیان کرد: 
بر اساس تعهد، جهاددانشگاهی موظف است به ازای هر 50 نفر متقاضی، 
یک مشاور و تســهیل  گر تربیت کند تا ضمن مشــاوره به افراد متقاضی، 
رصدکننده  ی طرح  ها قبل، حین و بعد از اجرای آن  ها تا رسیدن به اشتغال 

پایدار باشند.
دکتر بیجندی برندسازی محصوالت تولیدی در حوزه  ی مشاغل خانگی 
را یکی از حلقه  هــای مفقوده برای اتصال هرچه بهتــر این محصوالت به 
بازار فروش عنوان کرد و افزود: امروز در ســطح کشور به  غیر از اپلیکیشن 
“مامان  پز”، هیچ برند دیگری در مشاغل خانگی نداریم و باید با توجه ویژه به 
این موضوع، روند اتصال به بازار را در حوزه  ی مشاغل خانگی سرعت بخشیم.

جهاددانشگاهی در شناسایی افراد توانمند در 
حوزه  ی مشاغل خانگی نقش اساسی دارد

هم چنین، مهناز امام  دادی رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی 
کشور در این نشست با اشاره به این  که جهاددانشگاهی در شناسایی افراد 
حقیقی و حقوقی توانمند، کارآفرین و نقش  آفرین در حوزه  ی مشاغل خانگی 
نقش اساسی دارد و منابع انسانی مستعد، توانمند و ماهر از سرمایه  های اصلی 
هر منطقه هستند، افزود: بر خالف طرح قبلی، در توسعه  ی مشاغل خانگی با 
الگوی جدید، همه  ی دستگاه  های متولی امر باید ظرفیت  های استان در این 
زمینه را شناسایی کنند و از توانمندی های این افراد در توسعه و راه  اندازی 

چرخ مشاغل خانگی استفاده شود.

برگزاری نشست های راهبردی طرح ملی توسعه  ی مشاغل خانگی 
در چهار استان پایلوت



شناسایی 91 رشــته ی شغلی مســتعد برای 
توسعه مشاغل خانگی آذربایجان غربی

هم  چنین در ادامه  ی این نشســت، ولی عاقلی رییس جهاددانشــگاهی 
آذربایجان  غربی از شناسایی 91 رشته  ی شــغلی مستعد برای توسعه  ی 
مشاغل خانگی در اســتان خبر داد و افزود: 29 رشته  ی صنایع دستی در 
استان فعال است که در الگوی جدید برای توسعه  ی مشاغل خانگی استان، 
91 رشته  ی مستعد در زمینه  های مختلف شناسایی شده است و در راستای 
این طرح، آموزش، توانمندسازی و اطالع  رسانی برای ایجاد شغل  های پایدار 

در رشته  های شناسایی   شده اقدام خواهد شد.
عاقلی در خصوص اقدامات انجام شده در قالب فاز اول الگوی جدید طرح ملی 
توسعه  ی مشاغل خانگی در استان با اشاره به فراهم  سازی مقدمات طرح از 
سه ماه گذشته، خاطرنشان کرد: تشکیل جلسه  های شورای علمی، شورای 
راهبری و هماهنگی، تشکیل دبیرخانه اجرایی و کارگروه کارشناسی، برگزاری 
جلسات هماهنگی و امضای تفاهم نامه  های همکاری با نهادها و سازمان  های 
مختلف، شناسایی بنگاه  های پشتیبان مســتعد و مراکز آموزشی فعال در 
حوزه  ی مشاغل خانگی از جمله اقدام  های انجام گرفته توسط جهاددانشگاهی 

آذربایجان  غربی با همکاری نهادها و دستگاه  های اجرایی استان است.

در نشست کرمانشاه؛
مشاغل خرد و کوچک در کشور مظلوم اند

دکتر محمدصادق بیجندی در نشست طرح الگوی ملی توسعه   مشاغل 
خانگی جهاددانشــگاهی کرمانشــاه با بیان این که طرح در سه   فاز اجرا 
می شود، عنوان کرد: فاز اول شامل شناسایی و توسعه، فاز دوم آموزش و 
مشاوره و فاز سوم اتصال به بازار است. فاز اول حدود 80 درصد، فاز دوم بین 

35 تا 40 درصد و فاز سوم این طرح نزدیک به 30 درصد پیشرفت دارد.
وی تصریح کــرد: هماهنگی هــای الزم با بخش های مختلــف از جمله 
دســتگاه های اجرایی، بخش خصوصــی، کارآفرینان و... انجام شــده تا 

همکاری  های الزم را در خصوص اجرای این سه فاز با ما داشته باشند.
دکتر بیجندی در ادامه بر لزوم تدوین سند توسعه مشاغل خانگی برای هر 
استان تاکید کرد و افزود: از آن  جایی که هشت استان کشور پایلوت اجرای 
این طرح هستند، در پایان باید هشت سند توسعه مشاغل خانگی استانی 

داشته باشیم که در نهایت بتوان از آن ها در یک سند ملی استفاده کرد.
این مسوول افزود: مشاغل خرد و کوچک در کشور ما مظلوم اند؛ در حالی که با 
کم ترین هزینه ایجاد می شوند و مهم ترین گام برای رفع بیکاری کشور هستند.

مشاغل خانگی با حداقل سرمایه قابل راه  اندازی 
است

در ادامه  ی این نشست، رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نرخ باالی بیکاری در 
کشور، توجه به مشــاغل خرد و خانگی را ضروری دانست و گفت: هدف از 

اجرای طرح مشاغل خرد و خانگی، این نیســت که بیکاران را به بیکاران 
بدهکار تبدیل کنیم.

امام  دادی ادامه داد: با توجه به مســایل و مشــکالتی که پیش روی ایجاد 
اشتغال در کشور است، مشاغل خانگی، ویژگی های بسیار خوبی دارند و با 

حداقل سرمایه قابل راه اندازی هستند.

ایجاد اشــتغال برای فارغ  التحصیالن، اولویت 
اساسی ما است

بهــرام بادکو نیز در این نشســت از  فعالیت های گســترده  ی ســازمان 
جهاددانشگاهی کرمانشــاه در زمینه  های مختلف یاد کرد و افزود: یکی از 

مهم ترین اولویت هایی که دنبال می کنیم  ، اشتغال فارغ  التحصیالن است.
وی از طراحی اکوسیســتمی به این منظور خبر داد و ابراز امیدواری کرد: 
به  زودی حلقه های آن با همکاری سایر بخش ها تکمیل شود و بتوان به ایجاد 

شغل برای جوانان تحصیل کرده امیدوارتر بود.
بادکو بیان کرد: خوشبختانه با تعامل خوبی که با دستگاه های اجرایی استان 

برقرار کردیم، بسیار به اجرای طرح مشاغل خانگی امیدوار هستیم.

در نشست کردستان؛
آموزش به زبــا ن محلی می تواند تســهیل گر 

نیازهای آموزشی مناطق مختلف کشور باشد
دکتر بیجندی معاون جهاددانشــگاهی و رییس سازمان تجاری  سازی 
فناوری و اشتغال دانش  آموختگان در نشست طرح توسعه مشاغل خانگی 
کردستان با تاکید بر لزوم توجه به بحث اتصال به بازار به  عنوان فاز سوم 
طرح مشاغل خانگی، گفت: امید اســت در راستای تحقق اهداف عالی 
انقالب با استفاده از ظرفیت های موجود، فضای امید و نشاط را بیش از 

پیش در جامعه گسترش داد.
وی ضمن تاکید بر بهره گیری از ظرفیت های بومی اســتان کردســتان 
به  عنوان استانی زرخیز و قهرمان پرور در مقوله  ی طرح مشاغل خانگی، 
گفت: یکی از ظرفیت های موفق و کاربردی در سطح استان های پایلوت  ، 
بحث آموزش به زبا ن های محلی اســت که می تواند تسهیل گر نیازهای 

آموزشی مناطق مختلف کشور باشد.
هم  چنین، مهناز امام  دادی  در این نشست با اشاره به این که طرح توجه به 
مشاغل خرد و کوچک در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفت، اظهار 
کرد: در کشور ما این طرح از ســال 89 جنبه  ی رسمی به خود گرفت و در 
سال 92، ستاد مشــاغل خانگی در هیات وزیران پیگیری و دبیرخانه این 

ستاد راه  اندازی شد.
وی با بیان این که ضرورت توانمندسازی و ارایه مشاوره برای متقاضیان در 
ابتدا نیازسنجی شده اســت، افزود: مطالعات میدانی، مطالعات تطبیقی، 
بازدید از پروژه ها و اعتبارســنجی صورت گرفته که بر ضرورت بازنگری و 
ایجاد یک سری تغییرات در مقوله  ی مشاغل خانگی اشاره می  کند، مورد 

تاکید است.
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ایفای نقش جهاددانشــگاهی در طرح توسعه 
مشاغل خانگی با ایجاد 2600 شغل پایدار 

رییس جهاددانشگاهی کردســتان با اشاره به اهمیت طرح مشاغل 
خانگی در ایجاد اشــتغال پایدار گفت: در این راستا و با وجود آمار 
باالی بیکاری در استان، جهاددانشــگاهی به  عنوان نهاد تسهیل  گر 
در ایجاد اشتغال 2600 شــغل در طرح مشاغل خانگی ایفای نقش 

می  کند.
ســهراب نژاد با اشــاره به جلســات هماهنگی و برنامه ریزی شورای 
معاونان جهاددانشگاهی و تشکیل ســتاد اجرایی طرح الگوی توسعه 
جدید مشاغل خانگی در اســتان بیان کرد: در این راســتا برای تمام 
شهرستان های اســتان، افرادی به  عنوان کارشناس تعیین کرده ایم که 

این افراد رابطان ما و متقاضیان هستند .

با حضــور  دکتر امیررضا 
خادم معــاون پارلمانی، 
حقوقی و امور استان های 
وزارت ورزش و جوانان، 
پنجاه    ویکمین  نشســت 
از سلســله نشست های 
در  و تخصصی  علمــی 
حوزه  ی تجاری  سازمان 
تجاری  ســازی فناوری و 
اشتغال دانش آموختگان 
جهاددانشگاهی، با عنوان 

»جایگاه صنعت ورزش در برنامه اشتغال فراگیر« برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان تجاری  ســازی فناوری و اشــتغال 
دانش آموختگان جهاددانشــگاهی، این نشســت دوم بهمن با حضور 
 دکتر امیررضا خادم معاون پارلمانی، حقوقی و امور استان های وزارت 
ورزش و جوانان و مدیر برنامه  ی اشتغال فراگیر در حوزه  ی ورزش و دکتر 
محمدرضا برومند دبیر کمیته اشــتغال وزارت ورزش و جوانان، دکتر 
بیجندی رییس سازمان تجاری  سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
جهاددانشــگاهی و جمعی از اســاتید و صاحب نظران و کارآفرینان و 
تولیدکنندگان ورزشی در محل سازمان تجاری  سازی فناوری و اشتغال 

دانش  آموختگان برگزار شد.
دکتر محمدصادق بیجندی ضمن تشریح اهداف برگزاری این نشست، 
اظهار داشت: موضوع اشتغال و کارآفرینی در ورزش یک بحث جوانی 
است و با توجه به تجارب این سازمان در سایر حوزه  ها، می  توانیم تجارب 

خود را به حوزه  ی ورزش نیز تعمیم دهیم.
در ادامه، دکتر خادم به تشــریح سیاســت ها و برنامه های وزارت 

ورزش و جوانان در زمینه  ی 
اشــتغال پرداخت و اظهار 
کرد: این موضوع در محافل 
دانشگاهی چند سالی است 
شروع شــده و یک حرکت 
خوبی در این زمینه شــاهد 
هســتیم، ولــی در وزارت 
ورزش و جوانــان به  عنوان 
متولی اصلی ورزش کشور، 
هیچ فعالیتی صورت نگرفته 
است. از ابتدای سال جاری، 
کمیته  ی اشتغال در این وزارت  خانه راه  اندازی شده که مسوولیت 
تدوین برنامه  های اشتغال این حوزه را برعهده دارد. سیاست اصلی 
وزارت ورزش، تاکید بر خصوصی  سازی و استفاده از ظرفیت باالی 
بخش خصوصی اســت. یکی دیگر از سیاست های این وزارت  خانه، 
تعیین تکلیف تبلیغات و حق پخش تلویزیونی است که به  عنوان یک 
زیرساخت در پیشــبرد برنامه های این وزارت  خانه، می تواند نقش 

موثری را ایفا کند.
وی در ادامه به بحث توسعه  ی اشــتغال و ایجاد 10 هزار فرصت شغلی 
برای سال جاری در حوزه  ی ورزش اشاره کرد و گفت: از دیگر اولویت ها، 
شناسایی و هویت  بخشی به مشاغل حوزه  ی ورزش است که وزارت  خانه 

ورزش و جوانان دنبال می کند.
هم  چنین، دکتر برومند برنامه ها و فعالیت های کمیته اشــتغال وزارت 

ورزش را تشریح کرد.
گفتنی اســت، در پایــان شــرکت کنندگان دیدگاه ها، ســواالت و 
درخواســت های خود را مطرح و از مرکز نوآوری و شکوفایی سازمان 

بازدید کردند.

پنجاه   و یکمین  نشست »جایگاه صنعت ورزش در برنامه اشتغال 
فراگیر« برگزار شد

با حضور دکتر امیررضا خادم؛ 
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مرکز رشد فناوری  های پیشرفته مخابرات جهاددانشگاهی واحد 
خواجه نصیرالدین طوســی با همکاری موسسه  ی»آریامبنا«، 
برای اولین  بار در کشــور اقدام به ایجاد »دفتر مطالعات روند« 

کرده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خواجه نصیر، مرکز رشــد 
فناوری  های پیشرفته مخابرات این واحد با همکاری موسسه  ی آریامبنا، 
اقدام به ایجاد یک دفتر مشترک تحت عنوان »دفتر مطالعات روند« کرده 
است. این ساختار که برای نخستین  بار در ایران ایجاد شده، می کوشد با 
شناسایی، مطالعه و تحلیل ابر روندها و روندهای عمده  ی داخلی و جهانی، 
ابزارهای نوینی را برای ایجاد مبانی بهینه در فرآیندهای تصمیم  سازی 
و تصمیم  گیری و در نهایت بهبود جریان مدیریتی واحدهای گوناگون 

فراهم کند.
دفتر مطالعات روند، تمرکز خود را بر استخراج و بهره  گیری از روندهای 
دو حوزه  ی بسیار پرقدرت و تاثیرگذار فناوری و اقتصاد قرار داده است. 
خدمت اصلی و عمده  ی این دفتر، ارایه راهکارهایی به افراد و سازمان  ها 
در خصوص اخذ تصمیم  های بهتر و بهینه  ســازی عملیات مدیریتی با 
بهره  گیری از داده  های روندی مورد مطالعه و قابل توجه برای ایران است. 
عالوه بر این، دفتر مطالعات روند با برگزاری دوره  ای تحت عنوان مهندسی 

طراحی و تحلیل روند، در نظر دارد متخصصانی را در حوزه  ی مطالعات 
روند تربیت کرده و زمینه   را برای توسعه  ی این ساختار در سایر دستگاه  ها 

و نهادهای خصوصی و دولتی فراهم آورد.
هم چنین، دفتر مطالعات روند به هر سازمان یا نهادی، از یک هسته  ی رشد 
ابتدایی یا استارت  آپ گرفته تا بزرگ  ترین بنگاه  های اجرایی، خدماتی 
تخصصی در رابطه با بهینه  کردن فرآیند برنامه  ریزی و به  ویژه تخصیص 

منابع در راستای توسعه و بهبود ارایه می کند.
تجربه نظام  های مدیریتی موفق در جهان نشــان می  دهد، زنجیره  ای از 
عوامل در موفقیت یک فرآیند مدیریتی موثر است. این زنجیره، همواره 
با اصلی  ترین و کلیدی  تریــن فرآیند مدیریت یعنــی تصمیم  گیری و 

بهینه  کردن تصمیم، آغاز می  شود.
مبنادهی صحیح و موجه به تصمیم  های مدیریتی در هر ســطح و با هر 
ماهیتی، اولین و اساســی  ترین گام برای کســب بهترین نتیجه از یک 
فرآیند مدیریتی اســت. در این بین، مد نظر قرار دادن آینده و تطبیق 
مبانی تصمیم با جریان  ها و روال  های معطوف به آینده، به ایجاد پایه  های 
مبنایی هر چه بهتر برای تصمیم  های منتهی به موفقیت بیشینه، کمک 
شایانی می  کند. کشور ما نزدیک به دو دهه است که این مقوله را از منظر 
آینده  پژوهی مــورد توجه قرار داده و به تازگی، راهــکار نوینی با عنوان 

مطالعات روند نیز وارد این وادی شده است.

مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای 
قرآنی وابسته به جهاددانشگاهی، به   
منظور حمایت از کسب  وکارهای نوپای 
قرآنیـ  اسالمی به پذیرش واحدهای 

فناور اقدام می کند.

به گزارش روابط عمومی ســازمان قرآنی 
دانشگاهیان کشور، مرکز رشد واحدهای 
فناور هنرهای قرآنــی به  منظور حمایت از 
کســب  وکارهای نوپای قرآنیـ  اسالمی به 

پذیرش واحدهای فناور اقدام می کند.
ایجاد زمینه  ی کارآفرینی، حمایت از نوآوری 
و خالقیت افراد صاحب ایده، بسترســازی 

جهت تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی 
و ایده های نو، ایجاد فضای الزم جهت رشد 
شرکت های نوپا در حوزه  ی قرآنی از اهداف 

این مرکز است.
گفتنــی اســت، خدماتــی هم  چــون 
اطالع رسانی، خدمات اینترنتی، پشتیبانی، 
مشاوره، آموزش و مالی و اعتباری در مرکز 
رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی قابل 

ارایه است.
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات 
بیشتر به www.quranati.ir مراجعه 
یا با تلفــن 66410180 تمــاس حاصل 

کنند.

» دفتر مطالعات روند« توسط جهاددانشگاهی خواجه نصیر 
راه  اندازی شد

فراخوان پذیرش واحدهای فناور توسط مرکز رشد
 واحدهای فناور هنرهای قرآنی 

برای نخستین بار در کشور؛
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تجاری سازی فناوری
 و اشتغال دانش آموختگان

تاسیس مرکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی در 3استان
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، 3 واحد خراسان  شمالی، گلستان و کردستان 
این نهاد، مجوز تاسیس مرکز نوآوری و شکوفایی خود را از سازمان تجاری  سازی و اشتغال 

دانش  آموختگان دریافت کردند.
دکتر رضا شاهین  فر سرپرست جهاددانشگاهی خراسان  شمالی در این رابطه گفت: این 
مرکز در زمینه های صنایع غذایی، فناوری های نرم، صنایع فرهنگی، فناوری اطالعات 
و مشــاغل خانگی فعالیت می  کند و این قابلیت وجود دارد کــه به منظور حمایت از 
پژوهشگران، افراد خالق و ایده پرداز و تسهیل اشتغال دانش  آموختگان نسبت به ایجاد 
دفتر در سایر شهرستان های استان نیز اقدام شود که امید است با حمایت فرمانداری و 

مدیران عالقه مند شهرستان ها این مهم تحقق یابد.
ابراهیم شهبازی مسوول راه  اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی گلستان 
نیز اظهار کــرد: این مرکز در زمینه  هــای عمومی با رویکرد گیاهــان دارویی، فناوری 
اطالعات و گردشگری فعالیت خواهد کرد و هدف از راه  اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی 
جهاددانشگاهی گلستان، کمک به توسعه  ی کسب  وکارهای دانش  محور و در نتیجه افزایش 
توان اقتصادی علمی استان است. هم  چنین شناسایی، نیازسنجی، آسیب  شناسی، جذب، 
حمایت و راه  اندازی ایده های کارآفرین، با قابلیت تجاری  سازی و اشتغال  زایی و شتاب  دهی 

به فعالیت  های کسب  وکارهای جوان و نوپا در استان، از اهداف دیگر این مرکز است.
چیا سهراب  نژاد رییس جهاددانشگاهی کردستان نیز در این رابطه بیان کرد: این مرکز 
با زمینه  ی فعالیت عمومی با محوریت صنعت ساختمان کشاورزی، فرهنگی و فناوری 
اطالعات، فعالیت خواهد کرد و هدف از راه  اندازی این مرکز، حمایت از پژوهشگران، افراد 
خالق و ایده  پرداز و تسهیل اشتغال دانش آموختگان برای فارغ  التحصیالن و صاحبان ایده 

برای ایجاد اشتغال است.

پنجاه  ودومین نشست از سلسله 
نشست های علمی و تخصصی در 
حوزه  ی تجاری سازی فناوری، 
اشتغال و کارآفرینی دانشجویان 
و دانش آموختــگان، با عنوان 
»نقش و جایگاه وزارت کشور در 
برنامه  های اشتغال  زایی دولت«، 

16 بهمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان تجاری ســازی فناوری و اشــتغال 
دانش آموختگان جهاددانشگاهی، این نشست با حضور مهندس سعید 

عباسی مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه  گذاری و اشتغال وزارت کشور و 
جمعی از مدیران و صاحب  نظران ذی  ربط و رسانه ها برگزار شد.

عباسی مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه  گذاری و اشتغال وزارت کشور 
گفت: با توجه به این  که نام  گذاری سال  های اخیر، همگي صبغه  ی اقتصادي 
داشته و با توجه به سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري در خصوص 
اقتصاد مقاومتي و هم  چنين نگاه متعالي دولت تدبير و اميد به مقوله  ی اقتصاد، 

تقويت جايگاه حوزه  ی اقتصادي استانداري ها تا سطح معاون استاندار يك 
ضرورت محسوب گردید.

عباسی ادامه داد: نکته  ی قابل توجه این  که اجرای هر برنامه، 
ایده و طرح اجرایی از ســوی دســتگاه  های تخصصی 
ذی  ربط، می  بایســت در نقطه  ی جغرافیایی مشخصی 

)استان، شهر، بخش و...( عملیاتی شود.
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور 
سرمایه  گذاری و اشــتغال وزارت کشور 
گفت: با توجه به ضرورت ايجاد زمينه هاي 
الزم به  منظور جذب نيروي كار تحصيل 
كرده در حوزه هاي توليد، طرح كارورزي 
فارغ التحصيالن مي تواند در رونق توليد 
وكسب مهارت فارغ  التحصيالن موثر باشد 
و زمينه  ی اشــتغال پايدار آن  ها را فراهم 
کند. بنابراین پیشنهاد می  شود، طرح كارورزي دانش  آموختگان دانشگاهي 
به  مدت 11 ماه در بخش  های غیردولتی اجرا شــود؛ به  گونه  ای که حقوق و 
مزایای آن  ها حداکثر معادل حداقل دستمزد در نظر گرفته شده و 50 درصد 

آن توسط دولت تامين و پرداخت گردد.
وی ادامه داد: با توجه به افزايش تعداد فارغ   التحصيالن دانشگاهي و ضرورت 
ساماندهي نيروي كار جوان و ايجاد مهارت كسب  وكار، طرح سرباز صنعت 
مي تواند در نيل به هدف فوق موثر باشد. به  نحوي كه فارغ التحصيالن پس از 
فراغت از تحصيل و طي دوره  ی آموزش نظامي همانند طرح امريه به ادارات 

دولتي، به بنگاه هاي اقتصادي معرفي شوند.
گفتنی است، دکتر بیجندی رییس سازمان تجاری  سازی فناوری و اشتغال 
دانش  آموختگان، در این نشست، آمادگی جهاددانشگاهی را به   عنوان 
نهاد توسعه  ای و تسهیل  گر جهت همکاری با وزارت کشور برای رفع 

معضل بیکاری اعالم کرد.

اجرای طرح نظرسنجی رضایت  مندی مشترکان 
شهری و روستایی از خدمات شرکت گاز 

خراسان  جنوبی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان  جنوبی، عفت خسروی 
زادنبه مدیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( جهاددانشگاهی 
شعبه  ی خراسان  جنوبی با اشاره به اهمیت انرژی گاز و انجام نظرسنجی 
در خصوص رضایت  مندی مشترکان شهری و روستایی از خدمات شرکت 
گاز استان، اظهار کرد: طرح ســنجش »میزان رضایت مندی مشترکان 
خانگی شــهری و روســتایی از نحوه  ی ارایه خدمات شرکت گاز استان 

خراسان  جنوبی« از مشترکان این شرکت را در دست اقدام داریم.
وی هدف از انجام این طرح را ســنجش میزان رضایت  مندی مشترکان 
شرکت گاز از نحوه  ی ارایه خدمات این شرکت دانست و افزود: طرح مذکور 
با کارفرمایی شرکت گاز استان و اجرای مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 

)شعبه  ی خراسان جنوبی( برگزار می  شود.
مدیر مرکز افکارسنجی خراســان  جنوبی در خصوص اجرای این طرح 
گفت: این طرح در 10 شهرستان خراسا ن جنوبی، بخش ها و روستاهای 

تابعه به  شیوه  ی نمونه  گیری خوشه  ای چند مرحله  ای در حال اجرا است.
خسروی زادنبه با اشاره به این که این طرح با حجم نمونه  ی سه هزار نفر 
در استان در حال انجام است، ادامه داد: در این طرح نظرسنجی، بالغ بر 
20 نیروی تحصیل  کرده و آموزش  دیده در قالب تیم های شهرستانی با این 

مرکز در حال همکاری هستند.

اخبار کوتاه 

برگزاری نشست علمی و تخصصی نقش و جایگاه وزارت کشور
 در برنامه  های اشتغال  زایی دولت
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