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فرازی از وصیت نامه 
دانشجوی شهید سیداحمد حسیني

... تنها راه نجات در این دنیاي ظلماني در 
این دنیایي که مستكبرین شرق و غرب نعره 
مي کشند و از چنگالشان خون مظلومان و 

مستضعفان به زمین مي ریزد اتحاد تمام مسلمین 
در جهان است، زیرا که تنها راه سعادت اسالم 

است چرا که اسالم به ما مي گوید که اگر بكشیم 
پیروزیم و اگر کشته شویم پیروزیم، زیرا که 

حیات جاودان انسان در این دنیاي فاني نیست 
و باید بمیرد، پس بهتر است که با عزت برود، با 
علمداري از دین محمد )ص( و حسین)ع( چرا 

که حسین )ع( ما را در طول تاریخ صدا مي زند: 
»هل من ناصر ینصرني«.



در همه ی معامالت خارجی ای 
که ما انجام می دهیم، انتقال 
فّناوری را شرط کنیم. البّته 

برادران ما در دولت به ما 
گفتند که ما این کار را کردیم 
و می کنیم؛ من تأکید میکنم 
و تکرار میکنم برای اینکه 
غفلت نشود. فرض کنید 

]اگر[ یک وسیله ای را یا یک 
شی ء تولیدی جدیدی را 

می خواهند بخرند، تولیدشده 
را نخرند، ]بلکه[ آن شی ء را 
با فّناوری مخصوص خودش 
تهیه کنند و بیاورند؛ فّناوری 

را داخل کشور کنند. در 
قراردادها این را باید بشّدت 

مورد توّجه قرار بدهند.

گزیده ای از بیانات
 رهبر معظم انقالب اسالمی 
در اجتماع زائران و مجاوران 

حرم رضوی
۱۳۹۵ /۱/۱
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رییس جهاددانشگاهی بیان کرد:
برنامه ریزی جهاددانشگاهی برای الگوسازی 

توان کشور در حوزه توسعه علم و فناوری

دکتر حمیدرضا طیبی در این مراســم اظهار کرد: همــواره این صحبت 
که کشــور باید دارای اقتدار دفاعی و اقتصاد دانش بنیان باشــد از سوی 
مسووالن مطرح می شــود و ما نیز در جهاددانشگاهی برنامه ریزی هایی 
را برای الگوسازی توان کشور در توسعه علمی و فناوری، در پیش گرفتن 

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی، مراســم تقدیر از 
برترین هــای هفته پژوهش این نهاد از ســوی معاونت پژوهش و 
فناوری در پژوهشــکده فرهنگ، هنر و معمــاری جهاد برگزار و 

برترین ها تقدیر شدند. 
این مراســم بــا حضور دکتــر ســید حمیدرضا طیبــی رییس 
جهاددانشگاهی، مهندس بهمنی مدیرعامل شرکت حفاری ایران 

و برخی مسووالن کشوری و دانشگاهی برگزار شد.

حامیان و برترین های پژوهـش و فناوری 
جهاددانشگاهی معـرفی شدند

طی مراسمی؛

دومین دوره تجلیل از برترین های پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی 22 آذرماه با حضور رییس، معاونان و مسووالن این نهاد برگزار شد و برترین های این 
حوزه در محل سالن همایش های پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند. 

گــــزارش
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ریزی بلندمدت داشته باشیم، سبب شــده در را به روی دنیا برای توسعه 
علم و فناوری ببندیم. البته این مسأله به عنوان گشایش بی مهابای درهای 
کشور نیست. با توجه به اینکه برای تبدیل علم به ثروت باید مسیر زیادی را 
طی کرد که از طریق تقسیم کار درست بین نهادها محقق می شود به نظر 
می رسد کسی به طور جدی دنبال این مسأله نیست و همچنین مشخص 
نبودن فعالیت های علمی و فناورانه کشــور از مشکالت موجود در مسیر 

توسعه علمی محسوب می شود.
وی ادامه داد: از طرفی نداشتن آزمایشگاه های مرجع کنترل کیفیت که 
موجب شده افراد به دلیل مزیت های خارجی در برابر تولید داخل بایستند و 
عدم ریسک پذیری مدیران از مشکالتی می باشد که نقاط ضعف ما در مسیر 

دستیابی به پیشرفت است.

برنامه های توسعه جهاد و اینکه تالش کنیم همه واحدهای جهاددانشگاهی 
در سراسر کشور چه در حوزه علم و چه در حوزه فناورانه کارهای شاخص 
داشته باشند، انجام داده ایم که امیدواریم در افق 1404 الگوی خوبی را به 

جامعه ارایه دهیم.
رییس جهاددانشــگاهی با بیان این که برنامه پنجم توسعه در حال اتمام 
می باشد و جهاد شروع به اجرای برنامه ششم کرده است، گفت: مشکل اساسی 
در اجرای برنامه مربوط به منابع مالی می شود. یکی از راه های تامین منابع 
این است که اجرای پروژه های »پژوهشی و فناورانه« به صورت توامان انجام 
می شود که این توان در جهاد ایجاد شده و بسیاری از افراد دلسوز که عالقه به 
توسعه کشور دارند ریسک را قبول کردند و با جهاد قرارداد بستند. جهاد نیز 

پاسخ خوبی به ریسک پذیری آنان داده و کارهای موثری را انجام داد.
وی ادامه داد: فعالیت های خوبی که در بخش صنعت انجام داده ایم به واسطه 
ریسک پذیری معقول مدیران بوده است. البته هنوز در کشور اراده الزم برای 
توسعه فناورانه وجود ندارد که این مسأله موجب می شود ما از کشورهای دنیا 
که به سرعت در حال سپری کردن مسیر علم و فناوری هستند عقب بمانیم.
طیبی اظهار کرد: ما بیشتر به دنبال اخذ ماموریت هستیم که البته با توجه به 
تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تعیین نقش جهاد در نقشه جامع 

علمی کشور، هفت ماموریت به جهاددانشگاهی ابالغ شد.
رییس جهاددانشگاهی افزود: در واقع برنامه نقش جهاد در نقشه جامع علمی 
کشور تدوین شــده اســت که از جمله ماموریت های آن  می توان به انتقال 
تکنولوژی در پروژه ها و تشکیل سازمان توسعه ای جمهوری اسالمی اشاره کرد.
وی همچنین با بیان اینکه با معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
حساب مشــترکی را ایجاد کردیم که تعدادی طرح مشترک مورد نیاز را 
اجرا خواهیم کرد، گفت: در این راستا با مشکلی مبنی بر عدم تحقق جدول 

14 برای تامین منابع مالی مواجه شدیم که البته به دنبال حل آن  هستیم.
دکترطیبی با اشــاره به اینکه در پی گنجاندن ســه بند در برنامه ششم 
توسعه جهت تحقق نقشه جامع علمی کشور هستیم، اظهار کرد: تا پایان 
برنامه ششم باید 85 درصد صنعت حمل و نقل ریلی ساخت داخل باشد و 
همچنین 85 درصد تامین آب و آب شیرین کن ها داخلی سازی شود. هم 
اکنون 54 آب شیرین کن بدون امتیاز انتقال تکنولوژی وجود دارد که این 

مسأله قابل قبول نیست.
وی در ادامه نقاط قوت و ضعف موجود در مســیر پیش روی دستیابی به 
توســعه را مورد اشــاره قرار داد و گفت: از نقاط قوت می توان به فرهنگ 
جهادی، باور به درســت بودن راه، تالش برای حرکت در این مسیر، عدم 
انحراف از مسیر و حمایت معنوی مسووالن و حمایت تعدادی از مسووالن 

در عمل اشاره کرد.
رییس جهاددانشگاهی افزود: همچنین ازدیاد تعداد گروه های پژوهشی، 
عدم اراده ملی در عرصه عمل برای دستیابی به پیشرفت و این که در تمام 
عرصه ها به شدت سیاست زده شده ایم که موجب می شود نتوانیم برنامه 

رییس 
جهاددانشگاهی:

برنامه نقش جهاد 
در نقشه جامع علمی 
کشور تدوین شده 
است که از جمله 
ماموریت های آن  
می توان به انتقال 

تکنولوژی در پروژه ها 
و تشکیل سازمان 

توسعه ای جمهوری 
اسالمی اشاره کرد

دبیر ستاد هفته پژوهش جهاددانشگاهی بیان کرد:
هفته پژوهش فرصتی بــرای تقویت و پیوند 

یافته های علمی با نیازهای جامعه

در ادامه عبدالرضا حاجیلری گفت: هفته پژوهش فرصتی را فراهم می کند 
که در بستر آن  می توان به معرفی دســتاوردهای پژوهشگران به جامعه 
علمی کشور، افزایش تعامالت بین محققان و آگاهی از یافته های یکدیگر 
و تقویت و پیوند یافته های علمی با نیازهای جامعه پرداخت. همچنین این 
هفته فرصتی است برای تقدیر از کسانی که در مسیر توسعه علم و فناوری 
و اعتالی کشور همه تالش خود را علی رغم کمبود امکانات مصروف داشته 

و خواهند داشت.
وی به ارایه فرآیند برنامه ریزی و اقدامات انجام شده در جهت انتخاب و 
تجلیل از برترین های پژوهش و فناوری در جهاددانشگاهی طی سال جاری 
پرداخت و افزود: ستاد برگزاری هفته پژوهش در قالب گروهی از مدیران 
حوزه پژوهش و فناوری و مدیران پژوهشی برخی واحدها و پژوهشکده ها 
ماموریت یافت تا با اصالح آیین نامه مربوطه نســبت به نکوداشت هفته 
پژوهش و انتخاب برترین ها اقدام کند. این ستاد با تشکیل 8 جلسه و برنامه 
ریزی برای برگزاری هفته پژوهش و انتخاب برترین ها فعالیت خود را به 

ثمر رساند.
حاجیلری ادامه داد: هم چنین با توجــه به ایفای نقش و حضور محققان 
جهاددانشــگاهی در پنج حوزه علمی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم 
پزشکی، علوم کشــاورزی و منابع طبیعی، علوم انســانی و هنر انتخاب 

برترین ها از این حوزه ها صورت گرفته است.
مدیرکل راهبری پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در ادامه به برترین های 
انتخاب شده هفته پژوهش در جهاددانشگاهی اشاره کرد و گفت: در سطح 
»پژوهشگران برتر« جهت انتخاب با بهره گیری از شاخص هایی همچون 
اجرای طرح چاپ و ارایه مقاالت تخصصی و علمی، تجاری سازی فناوری 
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دبیر ستاد 
هفته پژوهش 

جهاددانشگاهی:
فرآیند ارزیابی 
بر اساس زمینه 
فعالیت مراکز و 

میزان انطباق آن  با 
دانش بنیان بودن 
فعالیت ها، گردش 

مالی مراکز و میزان 
سهم آن ها در ایجاد 
اشتغال مورد توجه 

قرار گرفته است

و غیره نســبت به تدوین و طراحی فرم های مربوطه اقدام و برای معرفی 
کاندیداها به واحدها و پژوهشگاه های جهاددانشگاهی ارسال گردید و با 
گردآوری اطالعات مورد نیاز فرایند امتیازدهی انجام شد و در نهایت پنج 
پژوهشگر برتر انتخاب شدند که سه نفر از بین محققان با تجربه و دارای 

سوابق بیشتر و دو نفر به عنوان پژوهشگر جوان هستند.
وی اظهار کرد: در ســطح پژوهش های برتر نیز برای اولین بار و براساس 
تصمیم ستاد هفته پژوهش مقرر شد از پنج طرح پژوهشی و فناورانه برتر 
تجلیل به عمل آید. از جمله ی شاخص های انتخاب طرح برتر می توان به 
تاثیرگذاری در حل مسایل کشور، دارا بودن ستانده پژوهشی و فناورانه 
مناسب، ارزشمندی نتایج به دســت  آمده، خالقیت و نوآوری در نتایج 

طرح ها و گستره و اهمیت موضوع اشاره کرد.
حاجیلری همچنین با بیان این که گروه های پژوهشی یکی از اصلی  ترین 
ساختارهای پژوهشی در جهاددانشگاهی هستند، گفت: از میان 137 گروه 
پژوهشی این نهاد بر اساس امتیازات کسب شده و ارزیابی گروه ها که به 
صورت ساالنه در حوزه معاونت پژوهشی انجام می شود دو گروه پژوهشی 
براساس شاخص های تولید دانش و فناوری، شاخص های ظرفیت سازی 

به عنوان گروه برتر انتخاب شدند.
دبیر ستاد هفته پژوهش جهاددانشــگاهی ضمن تاکید بر نقش مراکز 
خدمات پژوهشــی برتر به عنوان حلقه واســط بین یافته های علمی و 
تخصصی و همچنین ارایه محصول و خدمت به جامعه اظهار کرد: فرآیند 
ارزیابی بر اساس زمینه فعالیت مراکز و میزان انطباق آن  با دانش بنیان 
بودن فعالیت ها، گردش مالی مراکز و میزان سهم آن ها در ایجاد اشتغال 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: از میان 117 مرکز خدمات تخصصی این نهاد یک مرکز خدمات 
تخصصی به عنوان مرکز برتر انتخاب شد. در این دوره انتخاب مراکز برتر 
براساس گزارش عملکرد ارسالی از سوی واحدها، پژوهشکده ها به دفتر 

برنامه ریزی و توسعه پژوهش انجام شده است.
حاجیلری با بیان اینکه به منظور تقویت توان علمی و پژوهشی واحدهای 
مختلف علم و فناوری با تعریف هدفی ویژه )هدف چهار( در برنامه پنجم 
توسعه جهاددانشگاهی اقدام به انتخاب واحدهای برتر شد، گفت: از بین 
28 برنامه ارسالی از سوی واحدهای در حال توسعه 13 برنامه واجد شرایط 
دستیابی به دانش فنی، فناوری و یا تولید محصول مورد نیاز استان ها و 
کشور انتخاب و طی فرایند و برنامه ای مورد حمایت قرار داده شد. بر اساس 
میزان دقت برنامه ریزی، پایبندی به اجرا و نیز دســتاوردهای حاصل 3 

واحد برتر در این بخش انتخاب شدند.
مدیرکل راهبری و پژوهش جهاددانشگاهی همچنین اظهار کرد: از میان 
نشریه های علمی پژوهشی و دو نشریه علمی ترویجی جهاد، یک نشریه 
به عنوان نشریه برتر براساس معیارهای مصوب شورای نظارت بر نشریات 
جهاددانشگاهی، توسط اطالعات علمی جهاد انتخاب شد.  از معیارهای اصلی 
انتخاب می توان به شاخص های اعتبار علمی، کیفیت استنادی، دسترسی 

دیجیتال، ساختار نشریه، مدیریت نشریه و انتشار منظم اشاره کرد.
وی ادامه داد: همچنین از میان 19مرکز رشد این نهاد یک مرکز به عنوان 
مرکز برتر انتخاب و از یکی از پارک های علم و فناوری سازمان نیز تقدیر به 
عمل می آید. فرآیند انتخاب این مرکز بر اساس بررسی های معاونت اشتغال 
و تجاری سازی و اشتغال فارغ التحصیالن جهاددانشگاهی انجام شده است.

حاجیلری افزود: همچنین از حامیان پژوهش و فناوری برتر که فرایند تحقیق 
و بسترهای فعالیت پژوهشی را فراهم کرده و با اعتماد به نهادهای علمی و 

پژوهشی روند فعالیت های مشترک را تسهیل می کنند، تجلیل می شود.

در پایان مراســم از برترین ها تقدیر شد که اسامی آنها به شرح 
زیر است:

  پژوهشگران برتر
  مهندس حبیب رستمی )جهاددانشگاهی صنعتی شریف( 

  دکتر حجت نادری مشکین )جهاددانشگاهی خراسان رضوی(
  دکتر نرمین بهرامی آده )پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاددانشگاهی(

  پژوهشگر جوان
  جاهده تکیه خواه جهاددانشگاهی کردستان  

  مریم بیرانوندزاده جهاددانشگاهی لرستان 
   طرح های پژوهشی و فناورانه

  طرح »افزایش بازده تولید سلول های بنیادی جنینی و القایی پیوند 
میوز در سلول های حاصله با رویکرد مهندسی« گروه تخصصی پزشکی رویان

  طرح »بهینه ســازی تکثیر رویشــی گردو از طریق پیونــد جوانه و 
شاخه«گروه کشاورزی و منابع طبیعی تهران

  طرح »طراحی و ساخت آزمایشگاه اتصال کوتاه کلیدهای فشار قوی به 
روش سینتتیک« گروه فنی و مهندسی علم و صنعت 

  طرح »پیام های جهانی در شاهکارهای ادبیات فارسی«گروه علوم انسانی 
پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

  طرح »مطالعه جامع حوزه رسوبی پتروگرافی و ژئوشیمی پالینوزی و 
چینه نگاری سکانسی سازنده های فراقان، زاکین، سرچاهان و ساهم در 

میدان پارس جنوبی« گروه علوم پایه پژوهشکده علوم پایه کاربردی 
   گروه های پژوهشی برتر 

  گروه »اتوماسیون« جهاددانشگاهی صنعتی شریف به مدیریت مهندس کوروس 
حمزه 

  گروه »اقتصاد گردشگری« جهاددانشگاهی خراسان رضوی به مدیریت هادی رفیعی
   مراکز خدمات تخصصی برتر

  مرکز »ماشین های الکتریکی« واحد خواجه نصیرالدین طوسی جهاددانشگاهی
  مرکز »بیماری های پستان« پژوهشکده سرطان پستان

   واحدهای در حال توسعه برتر
  واحد »اصفهان« )زمینه فعالیت: مطالعات شهری با رویکرد شهر خالق(

  واحد »خراسان جنوبی« )زمینه فعالیت: بهینه سازی، تولید و فرآوری گیاهان 
دارویی زرشک، زعفران و عناب(

  واحد »هرمزگان« )زمینه فعالیت: طراحی و ساخت تجهیزات مربوط به آب شیرین 
کن با استفاده از رطوبت هوا(

  پارک علم و فناوری و مرکز رشد برتر
  کشاورزی و صنایع تبدیلی محصوالت سردسیری روانسر)زمینه فعالیت: 

کشاورزی و صنایع تبدیلی(

   حامیان پژوهش و فناوری برتر
  شرکت ملی حفاری ایران

  شرکت پهنا
  شرکت نفت فالت قاره

  شرکت پایانه های نفتی ایران
  شرکت لوله و مخابرات نفت ایران

  شرکت فرآب
    نشریه برتر
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به گزارش روابط عمومی ســازمان دانشــجویان جهاددانشگاهی، در 
مراسم افتتاحیه این مســابقه مهدی کاظمی خالدی رییس سازمان 
دانشــجویان جهاددانشگاهی و دبیر مرحله کشــوری پنجمین دوره 
مســابقات ملی مناظره دانشــجویان ایران در جمع گروه های برتر 
دانشــجویی با تأکید بر لزوم رعایت اخالق در تمامی مناظرات گفت: 
فضای آزاد اندیشی در تمامی مراحل این مسابقه وجود دارد، و باید این 
روحیه را در خود تقویت کنیم که رسیدن به فینال برای ما دستاوردی 

جز آموختن نداشته باشد.
وی با اشاره به آموزش مفهوم گفت و گو از مهدهای کودک در الگوهای 
اروپایی مناظره گفت: در دنیا در بسیاری از مهدهای کودک به بچه ها یاد 
می دهند که کنار هم بنشینند و در مورد مفاهیم ساده ای مانند سیب و 
پرتغال بحث کنند تا یاد بگیرند اصول گفت و گو کردن چیست و چگونه 

باید نظر خود را ابراز کنند.
کاظمی خالدی افزود: ما باید اصول حــرف زدن را یاد بگیریم. حاال  اگر 
به هر دلیلی فضای دانشگاه ها برای گفت و گو کردن محدود بوده باید با 
کمک یکدیگر این روحیه را کم رنگ کــرده و ایده های جدیدی به این 

فضا تزریق کنیم.
رییس سازمان دانشجویان جهاددانشــگاهی با بیان اینکه در این دوره 
1760 دانشجو و 440 تیم از کل کشور شرکت داشتند، گفت: بیشترین 

شرکت کنندگان از مردان و دوره کارشناسی بودند. در این دوره زنجان و 
مرکزی بیشترین حضور را داشتند. از 143 نفر دانشجویان علوم پزشکی 

پنجاه درصد به مرحله استانی راه یافتند.
روز سوم و مراسم اختتامیه مرحله کشوری پنجمین دوره مسابقات ملی 
مناظره دانشجویان ایران 23 آذرماه در دانشگاه تهران برگزار شد و در این 
مرحله دو تیم دانشجویی از دانشگاه های زنجان)به عنوان گروه موافق( و 
فردوسی مشهد )به عنوان گروه مخالف( درخصوص موضوع » قطب بندی 
سیاسی، کشور را دچار بحران اجتماعی خواهد کرد« به مناظره پرداختند 

و تیم مشهد به برتری رسید.
در این مناظره گزاره هایی همچــون »تعریف بحران اجتماعی«، »نحوه 
بروز و ظهور زمینه های بحران اجتماعی«، »تفاوت قطب بندی سیاسی 
با تکثرگرایی و اقتدارگرایی کشورها«،»تعریف هویت اجتماعی«، »نیاز 
حکومت ها به قطب بندی سیاسی«،»تفاوت قطب بندی سیاسی با رقابت 
سیاســی«، »ســطوح مختلف بحران اجتماعی«، »مصداق های بروز 
بحران های اجتناعی ناشــی از قطب بندی سیاسی در جوامع مختلف« 

مورد بحث قرار گرفت.
در نهایت پس از حدود 40 دقیقه مناظره بین دو تیم دانشجویی و پاسخ 
به پرسش های مطرح شده داوران مربوطه، تیم دانشجویان »فردوسی 

مشهد« برگزیده این مرحله از مسابقات ملی مناظره شد.

پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان 
به کار خود پایان داد

 با برتری تیم فردوسی مشهد؛

پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشــجویان 2۱ آذرماه با حضور ۱6 گروه راه یافته به مرحله کشوری و به همت سازمان 
دانشجویان جهاددانشگاهی و میزبانی دانشگاه تهران کار خود را آغاز کرد و 2۳ آذر ماه نیز با برتری تیم فردوسی مشهد به کار 

خود پایان داد.

پس از حدود 40 
دقیقه مناظره بین 
دو تیم دانشجویی 
و پاسخ به پرسش 
های مطرح شده 
داوران مربوطه، 
تیم دانشجویان 

»فردوسی مشهد« 
برگزیده این مرحله 

از مسابقات ملی 
مناظره شد
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رییس جهاددانشگاهی بیان کرد:

مسابقات مناظره؛ تمرین گفت و گو بر مبنای 
اصول علمی و اخالقی در دانشگاه 

رییس جهاددانشگاهی در اختتامیه  این مســابقات با بیان این که از 
دالیل برگزاری مسابقات ملی مناظره دانشجویی تمرین و ترویج بحث و 
گفت و گو بر مبنای اصول علمی و اخالقی دانشگاه است، گفت: با توجه 
به اینکه دانشجویان مدیران آینده کشور هستند باید مسایل مربوط 
به گفت و گو بر اســاس اصول اخالقی و علمی را برای برعهده گرفتن 

مسوولیت بیاموزند.
دکتر حمیدرضا طیبی اظهار کرد: گردش های سیاسی در کشور کامال 
اجتناب ناپذیر اســت؛ زیرا در جمهوریت نظام ما، مسووالن ارشد بر 

اساس دخالت مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می شوند.
رییس جهاددانشگاهی افزود: از سویی دیگر ما خواهان پیشرفت 
هســتیم اما در این زمینه باید برنامه ریزی جامع و درازمدتی با 
هماهنگی نهادهای مرتبط بر اســاس مصالح ملی انجام شــود 
به گونه ای که این مصالح در گردش های سیاســی دچار تغییر 

نشوند.
وی تصریح کرد: در غیر این صورت شــاهد بروز اتفاقی خواهیم بود 
که هم اکنون کم  و بیش با آن مواجه هســتیم. ما توقع داریم برای 
دستیابی به پیشرفت در گردش های سیاسی کشور برنامه ها تغییر 
نکنند که این مســأله نیازمند شکل گیری وفاق ملی میان سیاست 

مداران است.

 معاون فرهنگی وزیر علوم:

مسابقات مناظره یک تاکتیک نیست بلکه یک 
ضرورت است

در ادامه معاون فرهنگی وزیر علوم ضمن تاکید بر این که دانشگاه محل مناظره 
و مفاهمه است، گفت: مسابقات مناظره یک تاکتیک نیست بلکه یک ضرورت 

برای رشد دانشجو، دانشگاه و دستیابی به اهداف و آرمان ها است.
دکتر سید ضیا هاشمی با بیان اینکه از دانشجویانی که جدی ترین نقدها را 
با بیان مودبانه مطرح می کنند، تشکر می کنم،  گفت: دانشجویان الگوهای 
خوبی هستند و بعضی از ما مدیران باید از دانشجویان یاد بگیریم،  دانشگاه 
محل مناظره و مفاهمه اســت و باید تکرار کنیم مسابقات مناظره یک 
تاکتیک نیست بلکه یک ضرورت برای رشد دانشجو، دانشگاه و دستیابی 

به اهداف و آرمان ها است.
معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری با تاکید بر اینکه آزادی 
بیان جز اهداف و آرمان های انقالب اسالمی است،  افزود: البته این مسیر 
ظرافت های خاص خود را دارد و افراط و تفریط و گذشتن از مرزهای این 
حوزه موضوعی محتمل است اما ما راهی جز تمرین گفت و گو و باال بردن 

میزان صبر و تحمل نداریم.
وی ادامه داد: باید بســتری برای گفت و گو و تمرین مناظره های واقعی 
فراهم کنیم و با تنگ نظری و کم ظرفیتی با این مســایل برخورد نکنیم. 
دانشگاه و جامعه ظرفیت باالیی دارند و اگر نقدهایی مطرح شود به جایی 
برنمی خورد؛ باید به دانشجو، دانشگاه و جامعه اعتماد کنیم که قطعا پاسخ 
خوبی به اعتماد ما داده خواهد شد. البته خطا امری زدودنی است و نباید 
توقع داشته باشیم که انسان ها بدون خطا باشند از این رو نباید با اندک 

خطایی عرصه را ترک کنیم.
دکتر هاشمی با بیان این که باید با منطق درست در مسیر نقد و گفت  و گو 
حرکت کنیم و دانشگاه باید در این زمینه پیشگام باشد، اظهار کرد: هفته 
گذشته رییس جمهور نماد درخشانی از آزاداندیشی را در دانشگاه تهران به 
نمایش گذاشتند که این موضوع برای دانشگاه های ما آموزنده است. در واقع از 
کالم دانشجو نباید آزرده شویم بلکه باید تشویق گر این مسیر باشیم، زیرا این 
تشویق ها منجر به تبدیل شدن این برنامه ها به سنت جاریه در کشور می شود.

گردش های 
سیاسی در 
کشور کامال 

اجتناب ناپذیر 
است؛ زیرا در 

جمهوریت نظام 
ما، مسووالن 

ارشد بر اساس 
دخالت مستقیم 
و غیرمستقیم 
مردم انتخاب 

می شوند
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 معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 مسابقات مناظره باید حول محور تولید علم و 
حل مسأله حرکت کند

در ادامه سید عباس صالحی با تأکید بر اینکه مسأله تولید علم را باید جدی 
گرفت، گفت: تولید علم، جان مایه مسابقات مناظره است، چرا که از طریق 

این مناظرات می توانیم به سمت حل مسایل برویم.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، افزود: موضوعات و عناوین 
مختلفی در کانون گفت وگوها و مناظرات مطرح شده و بررسی می شود، 
از همین منظر است که می توان به ایجاد مسیری برای حل آن ها نیز فکر 

کرد و امیدوار بود.
صالحی با اشــاره به نامه جمعی از مســووالن به مقام معظم رهبری در 
رابطه با کمبود فضای آزاداندیشــی در دانشگاه ها افزود: تأکید بر تولید 
علم، افزایش میزان آگاهی و همچنین رفتن به ســمت حل مســأله ها 
از سرفصل هایی بود که در پاسخ مقام معظم رهبری به نامه ما بر آن ها 

تأکید شده بود.
معاون فرهنگی وزیر ارشاد ادامه داد: از آنجایی که نامه ما به شکل غیررسمی 
بود، خودمان هم باور نمی کردیم که ایشــان جواب رسمی بدهند و این 

موضوع در حالی بود که با پاسخی که به ما دادند فضا را نیز تثبیت کردند.
صالحی با ابراز امیدواری از به وجود آمدن چنین فضای دانشجویی اظهار 
داشت: این قبیل حرکت ها باید در محیط های جوان نهادینه شده، رشد 
کرده و شاخ و برگ پیدا کند. این روشــی که در حال حاضر پیش روی 
دوستان است چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی باید ارتقا یافته و آینده 

روشن تری را برای جوانان متصور شود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه محیط های دانشگاهی باید به سمت عقالنی 
تر شدن سوق پیدا کند، گفت: چنانچه محیط های آموزشی و دانشگاهی 
ما از هیجانی بودن فاصله گرفته و مسیر عقالنی تر شدن را در پیش بگیرد، 
در آن زمان است که می توان گفت حرکت هایی مانند »مسابقات مناظره« 

به ثمر نشسته و مسیر موفقیت را پیموده است.
در ادامه این مراسم نادر مســتقیمی، سرگروه تیم برنده چهارمین دوره 
مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، به بیان تجربیات خود از شرکت 
در مســابقات پرداخت و از این موضوع ســخن گفت که من در این ایام 
آموختم که چگونه حرف بزنم، آموختم که چگونه اســتدالل کرد و  به 

حرف دیگران گوش کنم.
وی در پایان سخنان خود با تأکید بر این که مسابقات مناظره فرصت خوبی 
را در اختیار دانشجویان و البته اساتید قرار می دهد، همه دانشجویان حاضر 

در مراسم را به حضور در ششمین دوره مسابقات دعوت کرد. 

 معاون فرهنگی دانشگاه تهران:

جهاددانشگاهی در سال های اخیر حرکت های 
فرهنگی اصیلی را در دانشــگاه ها به جریان 

انداخت
در ادامه معاون فرهنگی دانشگاه تهران بیان کرد: جهاددانشگاهی در طول 
ســال های اخیر حرکت های فرهنگی اصیلی را در دانشگاه ها به جریان 
انداخت از این رو در کنار ســایر توانمندی های ایــن نهاد، فعالیت های 
فرهنگی جهاد را باید به عنوان غنــی ترین و پرمحتواترین حرکت های 

فرهنگی نام برد.
دکتر مجید سرســنگی با بیان این که امیدواریم بتوانیم در راه اعتالی 
انقالب اسالمی با برگزاری این نوع مســابقات قدم برداریم، اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی در طول سال های اخیر حرکت های فرهنگی اصیلی را 
در دانشگاه ها به جریان انداخت از این رو در کنار سایر توانمندی های این 
نهاد، فعالیت های فرهنگی جهاد را باید به عنوان غنی ترین و پرمحتواترین 
حرکت های فرهنگی نام برد. در این راستا برگزاری مسابقات ملی مناظره 

دانشجویی از جمله این حرکت های فرهنگی است.
معاون فرهنگی دانشــگاه تهران افزود: لذا امروز باید به فکر بین المللی 
کردن این مسابقات باشــیم تا بتوانیم ایده ها و افکار خودمان را به دیگر 
کشــورها انتقال دهیم و با آنها در حوزه علم و فناوری تعامل بیشــتری 

برقرار کنیم.
وی با بیان اینکه دانشــگاه تهران به دنبال رســیدن به سه هدف است، 
گفت: ارتقاء و بین المللی کردن دانشــگاه تهران، تبدیل این دانشگاه به 
دانشگاهی کارآفرین و گسترش اخالق در دانشگاه تهران از جمله اهداف 

مدنظر است.
سرسنگی اظهار امیدواری کرد: همه مسووالن امر با همکاری در برگزاری 
برنامه های دانشگاهی زمینه را برای رشد و رونق فعالیت هایی همچون 

مسابقات مناظره دانشجویی فراهم کنند.

معاون فرهنگی 
دانشگاه تهران:

 امروز باید به فکر 
بین المللی کردن 

این مسابقات باشیم 
تا بتوانیم ایده ها و 
افکار خودمان را به 

دیگر کشورها انتقال 
دهیم و با آنها در 

حوزه علم و فناوری 
تعامل بیشتری 

برقرار کنیم
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به گــزارش روابــط عمومی مرکــز گردشــگری علمی-فرهنگی 
دانشــجویان ایــران)istta(، اختتامیه یازدهمیــن دوره طرح ملی 
»ایران، مرز پرگهر« با حضور پروفسور پرویز کردواني چهره ماندگار 
علمي کشور، دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، 
دکتر آریا الســتی معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان، دکتر احمد 
مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران، دکتر عبدالحمید احمدی 
معاون فرهنگی، آموزشــی و پژوهش وزارت ورزش و جوانان، دکتر 
علی جهانی مدیرکل روابــط عمومی بانک صــادرات ایران، دکتر 
سیدسعید هاشــمی معاون هماهنگی جهاددانشگاهی، دکتر جبار 
کوچکی نژاد نماینده مردم رشــت و نایب رییــس کمیته آموزش 
و تحقیقات مجلس شــورای اســالمی، رحیم یعقوب زاده رییس 
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشــجویان ایران و دبیر طرح 
ملی »ایران، مــرز پرگهر« و برخی از معاونیــن فرهنگی واحدهای 
جهاددانشگاهی و جمعی از دانشجویان 28 آذر ماه در سالن شهید 

دهشور دانشگاه تهران برگزار شد.

در پیام رییس جهاددانشگاهی به اختتامیه طرح ملی » ایران، 
مرز پرگهر« آمده است:

آشناسازی دانشجویان و نخبگان دانشگاهی 
با پروژه های صنعتی هدف اجرای این طرح 

در بخشــی از پیام دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی که 
توسط دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی این نهاد قرائت شد، آمده 
اســت: اردوهای علمی و فناورانه » ایران مــرز، پرگوهر« که به همت 
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران و معاونت فرهنگی 
واحدهای جهاددانشگاهی با هدف آشناسازی دانشجویان و نخبگان 
دانشگاهی با پروژه های صنعتی ایجاد شده یا توسعه یافته پس از انقالب، 
طرح های علمی و فناورانه شاخص و مواریث فرهنگی و تمدنی انجام 
می شود، در حال حاضر دوازدهمین دوره خود را پشت سر می گذارد، 

که در این سال ها با استقبال گسترده دانشجویان مواجه شده است.
 وجودی اردوهای » ایران، مرز پرگوهر« بر مبنای شناساندن داشته های 
علمی و تمدنی ایران در طول تاریخ و نیز دستاوردهای علمی و فناورانه 

تقدݤݤݤیرݤݤݤ اݤݤݤزݤݤݤ برݤݤݤگزݤݤݤیدݤݤݤگاݤݤݤنݤݤݤ یاݤݤݤزݤݤݤدݤݤݤهمینݤݤݤ دݤݤݤوݤݤݤرݤݤݤهݤݤݤ 
طرݤݤݤحݤݤݤ ملیݤݤݤ ݤݤݤ»اݤݤݤیرݤݤݤاݤݤݤنݤݤݤ ،ݤݤݤ ݤݤݤ مرݤݤݤزݤݤݤ پرݤݤݤگهرݤݤݤ«

اختتامیه یازدهمین دوره طرح ملی »ایران، مرز پرگهر« با حضور چهره های شاخص علمی و فرهنگی کشور در دانشکده علوم 
دانشگاه تهران برگزار و طی این مراسم از مشارکت کنندگان برگزیده طرح تقدیر شد.
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ایران امروز به دانشگاهیان و مستعدان برتر سراسر کشور بنا شده است. 
باید توجه داشــت که در اردوهای » ایران، مرز پرگوهر« هدف فقط 
بازدید صرف از مقصد مورد نظر نیست بلکه دانش افزایی ملموس، عینی 
و عملی در زمان اجرای اردوها برای درک صحیح از نحوه طراحی، اجرا و 
راهبری پروژه های ملی و اقدامات انجام شده پس از انقالب مطرح است 
تا نهایتا اجرای این اردوها بتواند به افزایش خودباوری ملی و اعتماد به 

نفس در دانشگاهیان منجر شود.
در ادامه این پیام آمده است: از ســویی دیگر همه ما بر این باوریم که 
پیشرفت و توسعه کشور از طریق خودباوری ومسئولیت پذیری علمی 
قابلیت تحقــق دارد و این طرح در جهت توســعه و تعمیق گفتمان 
پیشــرفت علمی و ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه که از مسایل 
مورد تأکید و پیگیری رهبر معظم انقالب اســالمی بوده و هســت، 
انجام می شــود. مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه ها در 
25 اردیبهشــت 1386 توجه به اردوهای علمی را به عنوان یکی از 
مطالبات جدی از اســتادان و مدیریت دانشــگاه در مسیر پیشرفت 
علمی کشور و ساختن دانشگاهی در تراز ارزش های اسالمی و ایرانی 
برشمرده اند: یک مسأله هم در مورد رشد دادن به دانشجوها که اشاره 
کردم، کارهایی است که به عهده اساتید و مدیران است. اینجا مخاطب 
فقط اساتید نیستند مدیریت ها هم هستند. این کارها را واقعا در برنامه 
بگذارید: مثل کارگاه های آموزشــی، مثل اردوهای علمی، جایزه به 
نوآوری ها، مطالبه دستگاه صنعت از محقق جوانی که در دانشگاه دارد 
یک کاری را انجام می دهد، یعنی ارتباط دانشگاه و صنعت که این هم 
جزو شعارهای حتمی و قطعی بوده اســت که بنده از سه چهار سال 

قبل از این مطرح کرده ام.
جهاددانشگاهی به عنوان نهاد برآمده از انقالب اسالمی با درک عمیق از 
نقش و اهمیت فرهنگ و تجارب موفق تاریخی ایرانیان در زمینه سازی 
ذهنی و روانی برای توسعه علمی و اقتصادی کشور و پیشگام در ابداع و 
نوآوری طرح های متناسب با نیاز روز دانشجویان توانسته است با ایجاد 
طرح هایی چون » ایران، مرز پرگوهر« در جهت تقویت روحیه امید به 
آینده و کسب هویت خودباوری ملی در دانشجویان گام بردارد؛ چرا که 
ایران یکی از مهمترین کشورهای جهان است که به واسطه بهره مندی از 
ایدئولوژی الهی، سابقه تاریخی و تمدنی  کم مانند، موقعیت استراتژیکی و 
ژئوپولیتیکی ممتاز، داشتن ویژگی های عوامل اجتماعی انسانی شاخص 
و ساختار دینی مردم ساالر و شیوه های تصمیم گیری و سیاست گذاری 
مبتنی بر آرای عمومی در خاورمیانه از قدرت و موقعیت خاص برخوردار 
است و ضروری اســت تا دانشــجویان عالوه بر بازدیدها نسبت به این 

موقعیت تاریخی و قدرت منطقه ای کنونی آگاهی پیدا کنند.

در ادامه پرویز کردوانی، چهره ماندگار علمی کشور نیز در سخنانی ایران 
را یک کشور استثنایی خواند و گفت: در هر فصل و هر زمانی هر کس 
به ایران ســفر کند می تواند از چهار فصل آن استفاده کند. ما قدر این 

کشور را نمی دانیم.
او اضافه کرد: اگر به منطقه ای مانند چابهار رسیدگی های کامل انجام 

شود، همه مردم در هر فصل سال می توانند به آن جا سفر کنند.
وی همچنین افزود: سراســر ایران باید بیابان می شــد، اما با توجه به 
کوهستان ها و دو دریای شمالی و جنوبی کشور، ایران دارای جغرافیایی 
بی نظیر است که مانع از این مسأله شده و پس از آمریکا دومین کشور 
دارای ظرفیت گردشگری است. متاسفانه به رغم این ظرفیت عظیم، ما 

نتوانسته ایم بهره برداری الزم را داشته باشیم.

معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و 
جوانان:

حرکت 10 ساله جهاددانشــگاهی در اجرای 
طرح »ایران، مرز پرگوهر« قابل تقدیر است

در ادامه عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی وزارت 
ورزش و جوانان در مراسم اختتامیه یازدهمین دوره طرح ملی » ایران، 
مرز پرگوهر« اظهار کرد: هر قدر از ایران شناسی و ضرورت آن حرف بزنیم 
باز هم کم است. یکی از مهم ترین و ضروری ترین کارها برای همه ایرانیان 
این است که ما بتوانیم خود را با فرهنگ و تاریخ همه گنجینه های ایران 
آشناتر کنیم. به دنبال آن هر میزان از این آشنایی که عمیق تر باشد بهتر 
می توانیم از ظرفیت های بیشتر آن بهره مند شویم. در واقع باید تا جایی 
که می توانیم خود را با این فرهنگ و تمدن آشنا کرده و دیگران را به سمت 

آن بکشانیم.
وی گفت: حرکتی که جهاددانشگاهی در طی بیش از 10 سال انجام داده 
قابل تقدیر است و باید گسترده تر و تنوع بخش تر ادامه یابد. حتی معتقدم هر 
استان به تنهایی قابلیت ها و ظرفیت های بیشتری دارد که می تواند با تمرکز 

بیشتر روی استان ها این ظرفیت ها را به جوانان منتقل کند.
احمدی با تأکید بر لزوم توجه به بخش رســانه ها برای معرفی بیشــتر 
ظرفیت های ایران اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان از حرکت ایران مرز 
پرگهر حمایت می کند. امیدواریم شرایط به گونه ای مهیا شود که هر نوع 
ظرفیتی که از طریق این وزارت خانه می تواند جوانان را با این پتانسیل ها 

آشنا کند، در اختیار قرار دهیم.

معاون فرهنگی 
بنیاد ملی نخبگان: 
پیشنهاد می کنم در 
دوره های بعدی این 
طرح »ماجراجویی« 
نیز به این برنامه ها 
پیوند بخورد، چون 

ویژگی جوان ها 
ماجراجویی است
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معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان:
طرح های بدیع را در جهاددانشگاهی می یابیم

آریا الســتی، معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در مراسم اختتامیه 
یازدهمین دوره طرح ملی » ایران، مرز پرگوهر«  اظهار کرد: در بسیاری 
از مواقع در بنیاد نخبگان، زمانی  که به دنبال طرح های بدیع می گردیم، 

آن ها را در جهاد دانشگاهی پیدا می کنیم. 
الستی با تأکید بر اینکه یکی از مهم ترین شناخت ها از محیط بیرونی 
در حوزه زمان و مکان است، افزود: توانمندی های علمی فعلی به اجداد 
و نیاکان ما برمی گردد ، زیرا معتقدیم که اگر اجداد ما هنری داشتند و 

پدراِن ما و ما نیز از آن هنر بی بهره نیستیم.
وی با تأکیــد بر اینکه کشــورهای اطراف هر حرکت ایــران را جدی 
می گیرند، چون از سابقه فرهنگ و تمدن ایران اطالع دارند، افزود: بنیاد 
نخبگان با مرکز گردشگری دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی 
فعالیت می کند چون به سادگی می توانیم به یکدیگر کمک کنیم تا این 
برنامه ها به بهترین وجه برگزار شود و اثرات مختلف آن مانند آشنایی 
با توانمندی ها و باورها بروز کند. ما می توانیم ظرفیت ها و توانایی های 

مرزهای جغرافیایی کشور را به خوبی نشان دهیم.
معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آغاز دومین سال همکاری 
با معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، گفت: پیشنهاد می کنم در دوره های 
بعدی این طرح »ماجراجویی« نیز به این برنامه ها پیوند بخورد، چون 
ویژگی جوان ها ماجراجویی است. پیشنهاد می کنم در برنامه های بعدی 
و در زمان تهیه یک محیط مناسب برای جوانان به این بُعد آنان نیز توجه 
شود. ماجراجویی یک ویژگی نخبگی است. بنابراین بد نیست برخی 
از برنامه ها را با ماجراهای بیشــتری آمیخته کنیم مانند ظرفیت های 

فرهنگی عشایر و زندگی در میان آن ها یا جزیره گردی.
وی با تأکید بر اینکه تهران گردی نیز یکی از ملزومات شناخت کشور 
است، گفت: معتقدم باید جوانان را با همه آنچه در گذشته رخ داده آشنا 

کنیم.
در ادامه رحیم یعقوب زاده، رییس مرکز گردشــگری علمی-فرهنگی 
دانشــجویان و دبیر طرح ملی » ایــران، مرز پرگوهــر«  گفت: مرکز 
گردشگری دانشجویان ایران وابسته به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 
در سال 81 با هدف ترویج و توسعه علم و فرهنگ گردشگری تأسیس 

شد.
وی افزود: از جمله  مهم ترین برنامه های این مرکز برگزاری طرح ملی 
» ایران، مرز پرگوهر« بوده است. طی این طرح اردوهای دانشجویی به 
منظور بازدید از ایران و شناخت منابع فرهنگی، زیستی و علمی کشور 

برگزار شده است.
یعقوب زاده تصریح کرد: این طرح ملی از مهر امسال وارد دور دوازدهم 
شده است و از سال 1384 تاکنون 2100 اردوی دانشجویی با حضور 
74 هزار و 492 نفر از دانشجویان و نخبگان دانشگاهی در سراسر کشور 

برگزار شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از سال گذشته این اردو ها با همکاری بنیاد 
نخبگان برگزار شده و از سال جاری دانشجویان دانشگاه آزاد و دانشگاه 

جامع علمی کاربردی کشور نیز از این اردوها بهره مند خواهند شد.

اسامی برگزیدگان و تقدیرشدگان در اختتامیه یازدهمین دوره 
طرح ملي ایران مرز پرگهر به شرح زیر می باشد:

   چهره برتر علمي و اثرگزار در اجراي طرح:
  پروفسور پرویز کردواني؛ چهره ماندگار علمي کشور

   مدیران اجرایي و دانشجویان برگزیده طرح:
  معصومه صبور، مدیراجرایي برگزیده طرح ملي ایران مرز پرگهر واحد صنعتي 

شریف

  فهیمه اسدي، مدیراجرایي برگزیده طرح ملي ایران مرز پرگهر واحدالزهرا
  زهرا حسن زاده، دانشجوي برگزیده شرکت کننده در طرح از دانشگاه الزهرا

   نهادها و شرکت هاي همکار در اجراي طرح:
  دکتر آریا الستی؛ معاون فرهنگی بنیاد نخبگان

  احمد کریمی؛ فعال گردشگري و راهنماي تخصصي آسمان نماي گنبد مینا
  دکتر محمدحسین جهانگیری؛ مدیر اجرایی ستاد سند راهبردی کشور در 

امور نخبگان

   رسانه ها و خبرنگاران برگزیده در انعکاس اخبار طرح:
  حامد جعفرنژاد، سرویس عکس باشگاه پویا)خبرگزاري تسنیم(

  سهیال رضایي، مجري - کارشناس رادیو فرهنگ
   معاونین فرهنگي برگزیده طرح:

  مجتبی آهنگر؛ معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
  زهرا عزیزی؛ معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد الزهرا

  احمدرضا فیروزی؛ معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد البرز
  خانم زینب یوسفی؛ مدیر اجرایی طرح ملی ایران؛ مرزپرگهر

  تقدیر ویژه از دکتر جمال رحیمیان؛ عضو هیأت علمی جهاددانشگاهي به 
عنوان ایده پرداز و موثر در پایه گذاري طرح ملي ایران، مرز پرگهر.



در پــی ارتحال فقیــه عالیقدر آیت اهلل ســید 
عبدالکریم موسوی اردبیلی جهاددانشگاهی در 

پیامی این ضایعه جانسوز را تسلیت گفت. 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، متن پیام به 

شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

خبر ارتحال مرجع عالیقــدر و عالم مجاهد حضرت آیت 
اهلل سید عبدالکریم موســوی اردبیلی موجب تأثر و تألم 

جهادگران جهاددانشگاهی گردید.
خدمات ارزنده و ماندگار این عالم پارســا و وارســته در 

مبارزه با حکومت ســتم شــاهی و تالش برای پیشبرد 
نهضت اســالمی و پس از پیروزی انقالب نیز با پذیرش 
مسوولیت های خطیر متعدد در مقاطع حساس از حافظه 

مردم  قدرشناس ایران محو نخواهد شد.
تربیت نیروی دینی و پرورش نسل جوان در حوزه های 
علمیه و دانشگاه از مجاهدت های وی در راه تحقق اهداف 

بلند نظام اسالمی به شمار می رود.
جهادگران جهاددانشــگاهی فقدان آن عالم ربانی را به 
محضر حضرت بقیه اهلل اعظم)عج(، مقام معظم رهبری، 
روحانیت معزز، مردم شــریف ایران و بیت مکرم مرحوم 
تســلیت عرض نموده و از درگاه احدیت برای آن فقید 

سعید رحمت الهی مسئلت می نمایند.  

پیام تسلیت جهاددانشگاهی  در پی رحلت  آیت اهلل موسوی اردبیلی

دکتر سیدحسن هاشمی ضمن تشــکر از ایسنا که 
در حوزه سالمت خبررســانی مناسب و منصفانه ای 
را داشته، گفت: طرح تحول سالمت طرحی است که 
مردم را امیدوار کرده و بخشی از خواسته هایشان نیز 
انجام شد و مردم امیدوار شدند. بنابراین از شما تشکر 

می کنیم که منصف بودید. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، دکتر 
سیدحسن هاشمی در جمع مدیران خبر ایسنا، ضمن تبریک 
روز دانشجو و سالروز تاسیس این خبرگزاری، گفت: یاد همه 

شهدای 16 آذر و دانشجویان شهید را که در راه عزت و استقالل کشور و برقراری جمهوری 
اسالمی ایران جانشان را از دست دادند و از جمله شهدای ایسنا را گرامی می دارم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: کار خبر، اطالع رسانی و آگاهی بخشی کاری 
پیامبرگونه و از جنس معلمی است و بسیار دشوار است به ویژه اگر در آن بر مدار اخالق 
پیش برویم و هدف، وسیله را توجیه نکند؛ بنابراین اگر این کار را براساس الگویی دینی و 

اخالقی و نه وارداتی انجام دهیم، بسیار مناسب است که البته آسان نیست.
وی ضمن تشــکر از ایســنا که در حوزه ســالمت خبررسانی مناســب و منصفانه ای را 
داشته، گفت: طرح تحول ســالمت طرحی اســت که مردم را امیدوار کرده و بخشی از 
خواسته هایشان را که باید در طول 37 سال گذشته اتفاق می افتاد و جزو وعده های امام و 
آرزوهای شهدای انقالب اسالمی بوده و در قانون های مکرری که وضع شده، آمده است، 
انجام شد و مردم امیدوار شدند. بنابراین از شما تشکر می کنیم که منصف بودید و کسانی 

را هم که انصاف نداشتند به خدا واگذار می کنیم.

رییس جهاددانشگاهی:
کشــور از لحــاظ توســعه فناورانه و 

فرهنگی مشکلی ندارد
در ادامه دکتر حمیدرضا طیبی در نشســتی که به مناسبت 
16 آذر، »روز دانشجو« و سالگرد تاسیس ایسنا با حضور وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شــد، اظهار کرد: 
در مجموعه نظرسنجی هایی که ایســپا انجام می دهد، مردم 
مهمترین مشکل کشور را مشکالت اقتصادی می دانند و جوانان 
نیز موضوع امنیت و آینده شغلی را در اولوی خود اعالم کرده اند. 
این موارد تحقق پیدا نمی کند مگر با توسعه و پیشرفت کشور، که در این خصوص نیز باید برنامه 
ریزی جامع و بلندمدت داشته باشیم و در عین حال برنامه ها در تغییرات سیاسی کشور، تغییر 

نکند. این امر هم فقط با ایجاد وفاق ملی به ویژه میان سیاستمداران حاصل می شود.
وی با ابراز نگرانی از برخی بداخالقی ها در فضای سیاسی کشور، افزود: کشور از لحاظ توسعه 
فناورانه و فرهنگی مشکلی ندارد؛ بلکه آنچه که باید اتفاق بیفتد وفاق است تا در راه درست 

پیشرفت قرار بگیریم و ابزارهای اصلی پیشرفت نیز مردم سالم هستند.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به دستاوردهای طرح تحول سالمت که دکتر هاشمی مبدع 
آن بود،  ابراز امیدواری کرد، علی رغم برخی مخالفت هایی که می شود، با تامین بودجه این 

طرح در کشور به شکل مناسبی تداوم یابد؛ چون امنیت 
سالمت افراد بحث بســیار مهمی است که امیدواریم با 
حمایت هایی که صورت می گیــرد و همچنین پرهیز از 
رفتارهای سیاسی، طرح تحول به اهداف خود برسد.  

  وزیر بهداشت: 

ایسنا در حوزه سالمت خبر رسانی منصفانه ای داشته است

عمومی
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 عمـــومــی

رییس جهاددانشگاهی طی حکمی، ابوالقاسم رئیسی را به عنوان 
»سرپرست اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی« منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس 
این نهاد طی حکمی، ابوالقاسم رئیسی را به عنوان »سرپرست اداره کل روابط 

عمومی جهاددانشگاهی« منصوب کرد.
رئیســی، دانش آموخته رشــته علوم ارتباطات اجتماعــی در مقطع 

کارشناسی ارشد و عضو انجمن روابط عمومی ایران است.
از فعالیــت هــای اجرایی وی می تــوان بــه مدیریت امور رســانه ای 
جهاددانشگاهی، مســوولیت روابط عمومی سازمان فعالیت های قرآنی 
دانشگاهیان کشور، مدیریت ارتباطات و تبلیغات شمس نهاجا، سردبیر 
ماهنامه »پیام جهاد«، دبیر کمیته تبلیغات، اطالع رســانی و اجرایی 2 
دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان جهان، دبیر کمیته 

برنامه ریزی، تبلیغات و رســانه هجدهمین اجالس سراسری نماز، دبیر 
کمیته تبلیغات، اطالع رسانی و اجرایی 3 دوره مسابقات ملی فرهنگی، 
هنری و قرآنی دانشجویان ایران و خبرنگار و تصویربردار واحد خبر صدا 

و سیما اشاره کرد.
رئیسی، از فعاالن حوزه فرهنگی، هنری و رسانه ای است که در کارنامه 
خود برگزاری نمایشگاه عکس، ســاخت چندین فیلم مستند، کوتاه و 

داستانی را دارد.
گفتنی است؛ دکتر طیبی در نامه ای جداگانه از علی آیینه ساز مدیر کل 

پیشین روابط عمومی جهاددانشگاهی تقدیر و تشکر کرد.

رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه هدف از اقتصاد مقاومتی 
این است که تجهیزات اصلی را در بخش ها و حوزه های مختلف 
خودمان بسازیم، افزود: معتقدیم بهترین راه شاغل کردن جوانان 
این است که این قشر باید صاحب دانش و فناوری شوند، بنابراین 

نباید اقتصاد مقاومتی را فقط محدود به راه اندازی پروژه ها کنیم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان زنجان، دکتر حمیدرضا 
طیبی، 3 آذرماه در بیست و دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
در زنجان با تاکید بر اینکه هدف از اقتصاد مقاومتی این است که متکی به 
توان ملی بوده و تجهیزات اصلی را در بخش ها و حوزه های مختلف خودمان 
بسازیم، افزود: معتقدیم بهترین راه شاغل کردن جوانان این است که این 
قشر باید صاحب دانش و فناوری شوند، بنابراین نباید اقتصاد مقاومتی را فقط 

محدود به راه اندازی پروژه ها کرد.
وی تاکید کرد: برای اینکه صاحب فناوری شــویم، باید از همه فرصت ها 
استفاده کنیم. اراده و باور به توان ملی و نیز برنامه ریزی جامع و درازمدت، نیاز 
رسیدن به این فناوری است که در رأس آن ها باید وفاق ملی سیاسیون را برای 
دست یابی به برنامه ریزی بلندمدت در اولویت قرار دهیم؛ چرا که این وفاق 
باعث خواهد شد که با تغییر دولت ها، این برنامه های بلندمدت دستخوش 
تغییر ناگهانی نشوند و تنها در راستای بهبود و ارتقای برنامه ها حرکت کنیم.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی بــا تاکید بر اینکه ســعی کردیم در 
جهاددانشگاهی ثابت کنیم که در کشور توان توسعه علم و حرکت در مرز 
علم را داریم، اظهار کرد: در حال حاضر این نهاد دارای 30 واحد استانی، 25 

پژوهشکده و 3 پژوهشگاه است که فعالیت  پژوهشگاه ها متناسب با مزیت 
بومی هر استان  انجام می شود.

این مسوول با اشاره به اینکه نگاه ما نگاه کاربردی به حل مسایل در کشور است، 
ادامه داد: امروز مجموعه توانمندی که در جهاددانشگاهی ایجاد شده، این 
امکان را به وجود آورده که بتوانیم کارهای بزرگ و ماندگاری را در کشور انجام 
دهیم. برای اینکه بتوانیم در این عرصه موفق ظاهر شویم، باید محصولی تولید 
کنیم که به لحاظ کیفیت قابل رقابت با سایرین باشد، در این شرایط است 

که سرمایه گذاران رغبت زیادی برای حضور در این عرصه پیدا خواهند کرد.
دکتر طیبی، کسب جوایز مختلف از جشنواره هایی چون جشنواره بین المللی 
خوارزمی، جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، جشنواره جوان خوارزمی و 
بیش از 100 جایزه در جشنواره های علمی و پژوهشی ملی را جزو افتخارهای 
این نهاد انقالبی برشمرد و گفت: این موفقیت ها در شرایطی به دست آمده 
است که اعتبارات دولتی کمتر از 20 درصد از بودجه را پوشش می دهد و 

عمدتا در فعالیت های فرهنگی و توسعه ای صرف می شود.

با حکم رییس جهاددانشگاهی؛

سرپرست اداره کل روابط 
عمومی این نهاد منصوب شد

دکتر طیبی:  

صاحب دانش و فناوری شدن بهترین راه اشتغال جوانان است

امروز مجموعه 
توانمندی که در 
جهاددانشگاهی 
ایجاد شده، این 

امکان را به وجود 
آورده که بتوانیم 
کارهای بزرگ و 
ماندگاری را در 

کشور انجام دهیم
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  استاندار فارس:

بیشترین اعتمادم به 
نظرسنجی های ایسپاست

استاندار فارس گفت: در موضوع نظرسنجي ها و براساس پیشینه 
عملي که شاهد آن بوده ام، بیشترین اعتماد را به ایسپا دارم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان فارس، سید محمدعلي 
افشاني در دیدار با رییس این نهاد در استان گفت: جهاد که حرکت خود 
را با یک تفکر علمي و روحیه جهادي آغاز کــرد، یکي از نهادهاي موفق 

محسوب مي شود.
وي در عین حال لــزوم توجه و اســتفاده از داشــته ها و توانمندي هاي 
جهاددانشگاهي را مستلزم ارتباط بیشتر مسووالن این نهاد با بخش هاي 
مختلف دولتي و خصوصي دانست و گفت: شاید یکي از دالیل مهم در کم 

شدن ارجاع کار و حمایت ها، وضعیت اعتباري کشور باشد.
استاندار فارس با اشــاره به بهبود شرایط کشــور در عرصه اقتصادی و 
دست آوردهاي اجالس اخیر اوپک، گفت: با فاصله اندک و به عقیده من 
براي تحت الشعاع قراردادن این موفقیت و امیدواری ایجاد شده ناشی از 

آن، بحث تصویب تحریم ها از سوي سناي آمریکا مطرح شد.
افشاني لزوم حضور موثر و پررنگ جهاددانشگاهي در شوراهاي مختلف تشکیل 
شده در استان را ضروری دانست و گفت: ما به رسانه ها اعتقاد و لزوم حمایت 

از آنها را باور داریم، اما براي حمایت ها نیازمند راهکارهاي قانوني هستیم.
اســتاندار فارس ابراز امیدواري کرد که زمینه بهره بردن از ظرفیت هاي 
جهاددانشگاهي در فارس بیش از گذشــته فراهم شود و آمادگي خود را 

براي حمایت از این نهاد اعالم کرد.
در ادامه مســعود رستگار رییس جهاددانشــگاهي فارس ضمن تشریح 
توانمندي هاي جهاددانشگاهي در زمینه هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي 

و اشتغال فارغ التحصیالن به عنوان چهار حوزه ماموریتي این نهاد، خواستار 
حمایت بیشتر و مداوم مدیریت ارشد استان از این نهاد با هدف شکوفایي 

فارس شد.
رستگار با بیان اینکه جهاددانشــگاهي مدیریت کننده سه خبرگزاري 
توانمند در حوزه ملي و بین المللي اســت، افزود: خبرگزاري ایسنا یکي 

از معتبرترین و پربازدیدترین خبرگزاري ها در ایران محسوب مي شود.
وی با بیــان اینکه امــکان و ظرفیت هاي خوبــي در حــوزه قرآني در 
جهاددانشگاهي فارس وجود دارد، به برگزاري جشنواره هنرهاي تجسمي 
قرآني توسط این نهاد اشاره و اضافه کرد: در این جشنواره قریب 4 هزار اثر 

از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال و داوري شد که کار بسیار بزرگي بود.
رستگار با یادآوري ظرفیت هاي گردشگري شیراز و استان فارس و با بیان 
اینکه جهاددانشگاهي مرکزي تحت عنوان گردشگري دانشجویي، دارد، 
گفت: این مرکز مي تواند به عنوان هسته اي براي تقویت گردشگري در فارس 
و شیراز عمل کند. خصوصا در این ایام که قرار است شیراز میزبان پایتختي 

جوانان جهان اسالم باشد، مي توان از توان این مرکز به خوبي استفاده کرد.
رستگار با اشاره به توان جهاددانشگاهي در اجراي طرح هاي آمایش سرزمین، 
ظرفیت هاي آموزشــي این نهاد را نیز یادآور و متذکر شد: در زماني که به 
واســطه تحریم ها، وضعیت آموزش نیروهاي بدواستخدام شرکت گاز در 
جنوب کشور با چالش هایي مواجه شده بود، جهاددانشگاهي فارس این مهم 
را عهده دار شد که رضایت مندي و قدردانی مسووالن وقت را به دنبال داشت.

پیام تسلیت رییس جهاددانشگاهی 
در پی درگذشت آیت اهلل حاج شیخ 

محمد واعظ زاده خراسانی 

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی با صدور پیامی 
درگذشــت عالم فرزانه مرحوم آیت اهلل حاج شیخ محمد واعظ 
زاده خراسانی را به فرزند ایشــان دکتر محمد صادق واعظ زاده 
رییس مرکز الگوی ایرانی اسالمی پیشــرفت و از بنیان گذاران 

جهاددانشگاهی و همچنین دیگر بازماندگان تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، متن پیام به شرح زیر است:

إنّا هلل وإنّا إلیِه َراجُعون
اذا مات العالم الفقیه ثلم في االسالم ثلمة الیسدها شيء

برادر ارجمند جناب آقای دکتر واعظ  زاده
سالٌم علیکم؛

احتراماً، با تأثر و تأســف ارتحال والد معظــم مرحوم مغفور حضرت 
آیت ا... حاج شــیخ محمد واعظ زاده خراســانی، رضوان ا... علیه، که 
عمر با برکت خود را در راه نشر معارف و علوم دینی گذراند به حضور 
جنابعالی و بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، رحمت و مغفرت 
الهی برای ایشان و صبر و سالمتی تؤام با طول عمر با عزت برای شما 

و خاندان گرامی مسألت دارم. 
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با حضور دکتر حمیدرضا طیبی، رییس 
جهاددانشگاهی مراسم تقدیر از معاون 
سابق آموزشی جهاد و معاون جدید این 

نهاد، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، 
مراســم تقدیر و معارفه معاون آموزشی 

این نهاد، با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس، دکتر محســن قرنفلی 
معاون سابق آموزشی، دکتر سید سعید هاشمی معاون جدید آموزشی 
جهاددانشگاهی و مدیران و مسووالن سازمان در سالن جلسات معاونت 

آموزشی برگزار شد.
در این مراسم دکتر سیدحمیدرضا طیبی، رییس سازمان جهاددانشگاهی 
ضمن ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در زمان مسوولیت معاون سابق 
آموزشی، گفت: یکی از توقع های ما از معاونت های جهاددانشگاهی این 
است که با حداقل پرسنل حداکثر بهره برداری را داشته باشند و افزایش 

بهره وری و حقوق ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: در حوزه آموزش، کیفیت آموزش مهم است، اما درآمدزایی 
از این حوزه نیز مهم می باشد. جهاددانشگاهی یک مجموعه غیرانتفاعی 
اســت و باید در حوزه آموزش درآمدزایی داشته باشد. در این زمینه باید 

تبلیغات به صورت جدی دنبال شود.
در ادامه، دکتر محسن قرنفلی معاون سابق آموزشی جهاددانشگاهی، با اشاره به 
دوره سه ساله حضور خود در این سمت، گفت: زمان به سرعت می گذرد و تمام 

این ها فرصتی است که بتوانیم از آن ها برای 
خدمت به انسان ها استفاده کنیم. 

وی ادامه داد: آخریــن اتفاقی که به همت 
مجموعه معاونت آموزشی جهاددانشگاهی 
رقم خورده، نهایی شــدن مصوبه تشکیل 
دانشــکده علوم پایــه و فناوری های نوین 
پزشکی است که در شورای گسترش وزارت 
بهداشت به تصویب رسید. برای تحقق این امر تالش بسیاری صورت گرفت 
چرا که گرفتن مجوز از وزارت بهداشت به مراتب سخت تر از وزارت علوم است. 
در ادامه، دکتر سید سعید هاشمی، معاون جدید آموزشی جهاددانشگاهی 
گفت: با توجه به کارهایی که دکتر قرنفلی انجام داده اند، بار مســوولیت 

سنگینی به دوش من گذاشته شده است. 
وی بیان کرد: در سه سال گذشته، کار و فعالیت های بسیار خوبی انجام 
شده و من امیدوارم بتوانیم با پشتیبانی همکاران این مجموعه ادامه دهنده 
این مســیر و با فکر و خالقیت، توســعه بخش فعالیت های آموزشی در 

مجموعه جهاددانشگاهی باشیم.
معاون آموزشــی جهاددانشــگاهی افــزود: در این راســتا از اعتماد و 
حمایت های دکتر طیبی کمال تشکر را دارم و امیدوارم با یاری خداوند 

بتوانیم سیاست های مد نظر وی در حوزه آموزش را دنبال کنیم.
در پایان این مراســم از زحمات دکتر قرنفلی در طول تصدی مسوولیت 
»معاونت آموزشــی« این نهاد تقدیر و تشــکر و دکتر هاشمی به عنوان 

»معاون آموزشی« این نهاد معرفی شد.

مراسم تکریم معاون سابق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی 
و معارفه معاون جدید این نهاد با حضور دکتر طیبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، مراسم تکریم دکتر حمید امین 
اسماعیلی معاون سابق پژوهش و فناوری این نهاد و معارفه دکتر محمدرضا 
پورعابدی معاون جدید با حضور دکتر طیبی رییس جهاد و برخی از مدیران 

و مسووالن مربوطه در دفتر مرکزی برگزار شد. 
دکتر طیبی اظهار کرد: اگر می خواهیم اقتصادمان متکی بر تولید باشد 
تولیدمان هم باید متکی برعلم و فناوری باشــد. در شرایط موجود کشور 
نیز الگوسازی جهاددانشگاهی در زمینه نشان دادن توان ملی برای تحقق 
پذیری این کار باید بیشتر و بیشتر شود. در این راستا جهاددانشگاهی به 
عنوان یک الگو در توسعه علم و فناوری باید کارهای خود را توسعه بدهد و 

این کارها نیز شاخص باشند. 
وی با اشــاره به فعالیت هایی که باید در معاونت 
پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی صورت گیرد، 
گفت: از کارهایی که باید به جد دنبال شود ارزیابی 
وضعیت گروه های پژوهشی و انتخاب کار و اهداف 

بزرگ است. 
در ادامه دکتر حمید امین اسماعیلی به برخی از 
کارهای انجام شده در معاونت پژوهشی اشاره کرد 

و افزود: انقالبی کار کردن برای شرایط ویژه ای می باشد و کار محیط علمی 
تدریجی، پیوسته و تکاملی است. 

همچنین در ادامه این مراسم دکتر پورعابدی، با بیان این که خروجی های 
معاونت پژوهشی ورودی های ســازمان تجاری سازی و اشتغال دانش 
آموختگان اســت، گفت: بــا توجه به ایــن موضوع بنده بــا این حوزه 

آشنایی هایی دارم.
وی در ادامه بیان کرد: کار ما ارایه خدمات و جلب رضایت است و امیدوارم 

که تجربه هایی که کسب کرده ام در این زمینه بتواند به من کمک کند.
وی افزود: یکی از برنامه های در نظر گرفته شــده برای این معاونت ایجاد 
تغییراتی برای حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب است که در این 

راه به کمک تمامی همکاران نیاز داریم.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با اشاره به این که در حیطه کاری سه 
اصل صراحت، صداقت و صمیمیت برایم مهم است، 
اظهار کرد: تالش دارم در ارتباط با همکاران مجموعه 
معاونت پژوهش و فناوری این سه اصل را رعایت کنم.

در پایان این مراسم از دکتر حمید امین اسماعیلی 
در طول مدت تصدی مسوولیت »معاونت پژوهش 
و فناوری« این نهاد تقدیــر و دکتر پورعابدی به 

عنوان معاون جدید معرفی شد.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی معرفی شد

با حضور دکتر طیبی:  

مراسم معارفه معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی  برگزار شد
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مراسم معارفه دکتر ســید علی آذین - سرپرست پژوهشگاه 
فن آوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی، ۳0 آذرماه در 
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر این مجموعه 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی)ابن 
سینا( جهاددانشگاهی، دکتر سید علی آذین در مراسمی که سه شنبه 30 
آذرماه برگزار گردید، به عنوان سرپرست پژوهشگاه فناوری های نوین علوم 

زیستی)ابن سینا( جهاددانشگاهی معرفی شد.
در این مراسم دکتر پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی 
اظهار داشت: در بین سه پژوهشگاه این نهاد، دو پژوهشگاهی که در زمینه 
علوم پزشــکی کار می کنند دارای رتبه های بسیار خوبی هم در سطح 
فعالیت های جهاددانشگاهی و هم در سطح فعالیت های همسان خود در 
جامعه علمی کشور، منطقه و دنیا هستند و پژوهشگاه ابن سینا از لحاظ 
نیروی انسانی متخصص، محصوالت و فرآورده های علمی )مقاله، کارگاه، 
سمینار( سطح باالیی دارد و  همیشه برند خوبی برای جهاددانشگاهی 

بوده است.
دکتر عابــدی در ادامه افــزود: دکتر آخوندی در تأســیس و ایجاد کل 
جهاددانشــگاهی نقش ویژه و مهمی داشــتند و با ایجاد یک ساختار 
پژوهشی هر کجا کاری که فکر می کردند درست است و در توانشان بود، 

انجام دادند.
وی با اشاره به سوابق کاری دکتر آذین در جهاددانشگاهی نیز گفت: وی 
متخصص پزشکی اجتماعی است. شش سال مسوولیت گروه پزشکی 
معاونت پژوهشی جهاددانشــگاهی را به عهده داشتند و به طور کامل 
با ساختارهای پژوهشی، پزشــکی و توانمندی هایی که برای کار بین 
واحدها وجود دارد، آشنا هســتند. وی هم نیروی با سابقه جهاد است 
و هم با سابقه ای که درگذشــته به عنوان مدیر مرکز درمان ابن سینا 
داشته حوزه پزشکی جهاد را می شناسد و امیدواریم حضورش بتواند 

مثمرثمر باشد.
وی تاکید کرد: هدف جهاددانشــگاهی از این تغییر حرکت یک قدم به 

پیش بوده است.
معاون پژوهشی جهاددانشــگاهی اذعان داشت: در پژوهشگاه ابن سینا 

چرخه ایده تا محصول خیلی خوب مهندسی شــده و برگزاری رویداد 
اینوتک سالمت موید این مطلب بود.

وی افزود: به اعتقاد ما پژوهش با تجاری سازی یعنی همه چیز و پژوهش 
بدون تجاری سازی یعنی هیچ ؛ تجاری سازی در ابن سینا شکل گرفته و 
انجام شده، و تنها بازآفرینی و باز مهندسی می خواهد که به نظر می رسد با 
چیدمانی که صورت گرفته همچنان پژوهشگاه ابن سینا بتواند به عنوان یک 
مجموعه منحصر به فرد هم در جهاد و هم در سطح کشور و منطقه بدرخشد.

در ادامه دکتر امین اســماعیلی مشــاور رییس جهاددانشگاهی با 
بیان این که امروز پژوهشگاه ابن ســینا یک برند در زمینه دانش و 
فناوری در کشور است، افزود: یقینا این مجموعه با جدیت، جسارت 
و پیگیری دکتر آخوندی و در سایه تالش همه دوستان و همکاران 
به این مرحله از پیشرفت و ترقی رسیده است و از جایگاه خوبی در 

کشور برخوردار است.
وی ضمن تاکید بر لزوم وجود آرامش در انجــام کار علمی عنوان کرد: 
من به عنوان کسی که 36 سال در جهاد بودم معتقدم، مدیریت باید در 
جهاددانشگاهی گردش داشته باشد. امیدواریم این تحول آرامشی را که 

الزمه کار علمی است ایجاد کند.
در ادامه دکتر سید علی آذین نیز با تشکر از زحمات چندین ساله دکتر 
آخوندی در مجموعه جهاددانشگاهی و ابن ســینا، اولویت های کاری 
خود را شامل تقویت هیأت رییسه و شورای علمی برشمرد و افزود: نباید 
تصمیمات مبتنی بر فرد باشد به خصوص در پژوهشگاه حتما باید یک 
شورای علمی فعال متشکل از همه متخصصان مربوطه وجود داشته باشد. 
چون فعالیت ها بین رشته ای است و تصمیمات باید بر مبنای خرد جمعی 

و بر اساس شواهد و به صورت علمی باشد.
وی با اشاره به این که تفاوت پژوهشگاه و جهاددانشگاهی با دانشگاه ها در 
این است که پژوهش برای پژوهش خیلی خریدار ندارد، افزود: امیدوارم 
کل جهاد این روحیه و پیام را از ابن سینا بگیرند که درها به روی ایده و فکر 
باز است و ما می توانیم ضمن این که تمام حقوق مادی، معنوی و علمی را 

حفظ کنیم کار مشترک انجام دهیم.
دکتر آذین تاکید کرد: نکته آخر مســایل اخالقی، کرامت انسانی و کار 
سالم است و به نظر من تمام مقاالت و پتنت ها و محصوالت علمی وقتی 

ارزشمند هستند که به بهتر شدن زندگی مردم کمک کنند. 
 در ادامه دکتر محمدرضا صادقی معاون پژوهشی این پژوهشگاه با تقدیر 
از زحمات دکتر آخوندی رییس پیشین پژوهشگاه ابن سینا گفت: امروز 
سیستم مدیریت جهاد ترجیح داد یک تغییر مدیریتی صورت پذیرد که 

ما نیز به این تصمیم احترام می گذاریم.
دکتر صادقی در ادامه افزود: دکتر آذین نیز فردی بسیار توانمند هستند 
و ما امید آن داریم که با درایت و خردمندی ایشان جایگاه پژوهشگاه ابن 
سینا حفظ شود و در بخش پژوهشی، تحقیقاتی و درمانی شاهد ارتقای 

روزافزون این مجموعه باشیم.
وی در ادامه گفت: تمامی محققان و کارکنان پژوهشگاه با همه توانمندی 
های خود در کنار ریاست جدید هستند. در ادامه این مراسم دکتر صادقی 
تبار معاون آموزشی پژوهشــگاه ابن سینا، با اشــاره به سابقه تأسیس 
پژوهشگاه ابن سینا افزود: ما در گذشته با دکتر آذین به عنوان مدیر مرکز 
درمان ناباروری ابن سینا همکاری داشته ایم و به توانمندی ها و خوش 
فکری های وی آگاه هستیم و می دانیم که با کمک ایشان مسیر رو به رشد 

فعلی را ادامه خواهیم داد.

طی مراسمی، سرپرست جدید 
پژوهشگاه ابن سینا معرفی شد

دکتر سید علی 
آذین: به نظر من 
تمام مقاالت و 

محصوالت علمی 
وقتی ارزشمند 

هستند که به بهتر 
شدن زندگی مردم 

کمک کنند



   18

پیامجهـاد|شماره158
آذرماه1395

w w w . a c e c r . a c . i r

 عمـــومــی

با حضور دکتــر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی 
مراسم تکریم از رییس سابق و معارفه معاون رییس جهاد و 
سرپرست جدید سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش 

آموختگان جهاددانشگاهی این نهاد، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، مراسم تقدیر و معارفه رییس 
سابق و معارفه معاون رییس جهاد و سرپرست جدید سازمان تجاری 
ســازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان این نهاد، با حضور دکتر 
حمیدرضا طیبی رییس جهاد، دکتر محمدرضا پورعابدی رییس سابق 
و دکتر محمدصادق بیجندی سرپرست جدید سازمان تجاری سازی و 

مدیران و مسووالن مربوطه برگزار شد.
در این مراسم دکتر سیدحمیدرضا طیبی با اشاره به این که الگوسازی 
تبدیل علم به ثروت براســاس اخالق و عدالت وظیفه ای است که ما 
سعی داریم در حوزه های مختلف جهاددانشگاهی انجام دهیم، گفت: 
اما حلقه آخر و تمام کننده درســت این الگوسازی سازمان تجاری و 

اشتغال دانش آموختگان است.
وی در ادامه افزود: آن چه که از ســازمان تجاری سازی انتظار داریم، 
بحث تجاری سازی فناوری های تولید شده در جهاددانشگاهی است.

دکتر طیبــی اظهار کــرد: یکــی از توقعات جــدی مــا از معاونان 
جهاددانشگاهی افزایش بهره وری است. بحث ما کاهش نیرو نیست، 

بلکه توسعه فعالیت ها بدون افزایش نیرو است.
در ادامه محمدرضا پورعابدی رییس پیشــین سازمان تجاری سازی 
و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشــگاهی با بیان اینکه در گذشته 
بحث علم بهتر است یا ثروت؟ مطرح بود، اما امروز کسب ثروت از طریق 
علم مورد تاکید قرار دارد، اظهار کرد: پرداختن به مسایل کارآفرینی 
و تجاری سازی، فرآیند تبدیل علم به ثروت است که هدف گذاری در 

سازمان تعریف و اجرای این فرآیندها بود.
وی افزود: زمانی که وارد سازمان شدیم سازمان احتیاج به بازآفرینی 

و احیای مجدد داشت که این مساله باید در چند سال انجام می شد.
پورعابدی ادامــه داد: در فاز اول بحث تغییر ســاختارها برای ایفای 
ماموریت های سازمان مطرح شد که این موضوع در اساسنامه سازمان 
مورد توجه قرار گرفت. در فاز دوم موضوع هدف گذاری و پیدا کردن 
خألهای موجود در جامعه و البته جایگاه ســازمان در رفع این خألها 
مورد بررسی قرار گرفت چراکه علی رغم تشکیل سازمان در 12 سال 

پیش اما هنوز تفکرات نهادینه شده در سازمان برای همان دوره بود. 
از این رو برای ایجاد حرکت های جدید سیاســت هایی را مدنظر قرار 

دادیم.
وی تصریح کرد: دو برنامه هدایت شغلی و ترویج الگوهای علم و فناوری 
از هفت ماموریت محول  شده به جهاددانشگاهی در قالب نقشه جامع 
علمی کشور مربوط به سازمان تجاری سازی می شد که این دو برنامه بر 

ایجاد تغییر و تحول در سازمان تاثیر بسزایی گذاشت.
رییس پیشین سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاد 
دانشــگاهی با بیان اینکه با توجه به مســایل پیش آمده خألهایی در 
علوم انسانی احساس می شد که به نظر می رســید اگر ایده استفاده 
از علوم انســانی و اتصال فرهنگی به فناوری را پیش بگیریم تحوالتی 
ایجاد می شود، گفت: در این راســتا یک پارک علم و فناوری در حوزه 
نرم و هویت ساز، یک مرکز رشــد علوم قرآنی و یک مرکز رشد صنایع 
فرهنگی تاسیس شد که البته در بحث شرکت ها نیز موضوع جداسازی 
فناوری های به بلوغ رسیده از بدنه جهاد در قالب شرکت دانش بنیان را 

مورد توجه قرار دادیم.
وی با اشاره به ایجاد شــبکه برای ســرویس دهی به واحدها از دیگر 
اقدامات انجام شده بود در فاز سوم، گفت: انجام هدف گذاری ها در بحث 
نیرو و منابع انسانی فاز دیگری بود که مورد توجه قرار دادیم و در فاز 
بعدی سعی کردیم نتایج به دست آمده از اقدامات انجام شده را مورد 

بررسی قرار دهیم.
دکتر پورعابدی اظهار کرد: از طرفی در بحث مباحث تجاری ســازی 
نیازمند منابع مالی بودیم که هفته گذشــته مجوز راه اندازی صندوق 
پژوهش و فناوری با پنج میلیارد تومان سرمایه گذاری را در دو شعبه 

تهران و البرز از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کردیم.
در ادامه دکتر بیجندی با اشاره ای به رزومه فعالیت خود، اظهار کرد: 

بنده 30 سال است که در خدمت جهاددانشگاهی هستم.
وی تصریح کرد: امیدوارم در سازمان تجاری سازی بتوانیم با پتانسیل 
موجود الگوسازی خوبی انجام دهیم و برای نظام مقدس جمهوری به 

عنوان یک نهاد طیبه انجام وظیفه کنیم.
در پایان این مراسم از زحمات دکتر پورعابدی در طول مدت تصدی 
مسوولیت»معاونت و ریاست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان« این نهاد تقدیر و تشــکر و دکتر بیجندی به عنوان 

سرپرست جدید این سازمان معرفی شد. 

ݢݢبرگزاری مراسم معارفه معاون 
رییس جهاد و سرپرست 

سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان 

جهاددانشگاهی

دکتر 
سیدحمیدرضا 

طیبی: الگوسازی 
تبدیل علم به 

ثروت براساس 
اخالق و عدالت 

وظیفه ای است که 
ما سعی داریم در 

حوزه های مختلف 
جهاددانشگاهی 

انجام دهیم
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 دکتر علیرضا محجوب نماینده  دهمین دوره مجلس شورای 
اســالمی 26 آبان ماه در بازدید از توانمندی های ســازمان 
جهاددانشگاهی صنعتی شریف بر لزوم به کارگیری تکنولوژی 
های ایجاد شده در جهاددانشــگاهی به منظور رفع نیازهای 

صنعتی کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، وی 
در نشستی که با حضور مهندس حاجیلو رییس سازمان جهاددانشگاهی 
صنعتی شریف، دکتر حاجی تاروردی سرپرســت پژوهشکده  توسعه 
تکنولوژی و برخی از مدیران این ســازمان برگزار شد، پس از شنیدن 
گزارش نتایج اجرای پروژه ملی»طراحی و پیاده سازی سامانه ارتباطات 
هوشــمند خودرویی« و قابلیت های فناوری ارتباطات خودرویی برای 
ارتقاء سطح ایمنی حمل و نقل جاده ای در کشــور و اطالع از فعالیت 
های این سازمان در زمینه فناوری های سیستم های مکانیزه آبیاری، بر 
حمایت قانونمند از توسعه کاربردهای این نوع از فناوری ها که با تالش 

متخصصان داخلی کشور بدست آمده است تاکید کرد.
دکتر علیرضا محجوب با پیشنهاد انعکاس مباحث فنی مربوط به اجرای 
پروژه ملی»طراحی و پیاده سازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی« 
به کمیسیون تلفیق الیحه برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و تشریح 
آثــار به کارگیری این فنــاوری در افزایش ایمنــی و کاهش تصادفات 
خودرویی برای اعضای این کمیسیون اظهار داشت: در صورت درج یک 
حکم مشخص و مناسب در ارتباط با این موضوع در متن برنامه ششم، 
حمایت قانونمند از توسعه کاربردهای این فناوری و همگامی وزارت راه، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی 

ذیربط تضمین خواهد شد.
دکتر محجوب پس از شــنیدن گزارش مدیر آزمایشگاه فناب سازمان 
جهاددانشگاهی صنعتی شریف در زمینه لزوم تاسیس این آزمایشگاه 
زمینه های کاری و تجربیات به دست آمده در زمینه آزمون های میدانی و 

عملکردی، فعالیت های جهاددانشگاهی در این حوزه را ارزشمند عنوان 
کرد و گفت: با توجه به این که درصد اعظم آب مصرفی در کشور در بخش 
کشاورزی استفاده می شود و هرساله با تصویب مجلس شورای اسالمی 
مبلغ باالیی از بودجه کشور به امر تجهیز سیستم های آبیاری اختصاص 
می یابد، لذا تالش در این است که با توجه به هزینه  انجام شده، بازدهی 

کاری مناسب نیز از بخش آب کشاورزی دریافت کنیم.
وی در ادامه اظهار داشــت: با کاهش تنها چند درصدی مصرف آب در 
بخش آبیاری محصوالت کشاورزی، کشور می تواند گام بزرگی در دور 
شدن از بحران کمبود آب بردارد و در اینجاست که جهاددانشگاهی با 
دستاوردهای ارزشمندی که در این زمینه بدست آورده، می تواند به این 
میدان ورود پیدا کند، همچنان که با تاسیس این آزمایشگاه، ورود پیدا 

کرده است.
دکتر محجوب با اظهار امیدواری از اینکه وزارت جهادکشاورزی و مجلس 
شورای اسالمی بتوانند از پتانســیل موجود در جهاددانشگاهی به نحو 
احسن استفاده نمایند، گفت: اکنون جهاددانشگاهی صنعتی شریف در 
جایگاه استانداردسازی، نظارت و توسعه فناوری ها و مطالعات قرار دارد 
و این انتظار از این سازمان می رود که با انجام کنترل کیفیت  سامانه های 
نوین آبیاری، به افزایش عمر مفید پروژه ها و نزدیک شدن بازدهی واقعی 
با بازدهی پیش بینی شده و مورد انتظار در تئوری و طراحی سیستم ها 
کمک کند و زمینه ساز افزایش اقبال کشاورزان به استفاده از این طرح ها 
و در نهایت بهبود وضعیت سامانه های نوین آبیاری و کاهش هدررفت آب 

و به نتیجه رساندن سرمایه گذاری دولت در این زمینه باشد.
نماینده تهران در ادوار پنجم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسالمی 
پس از نشست با مدیران سازمان جهاددانشــگاهی صنعتی شریف، با 
حضور در مراکز خدمات تخصصی میکرو، هوا فضا، توسعه تکنولوژی، 
اپتیک و آزمایشگاه تخصصی اندازه گیری ابعادی و آزمایشگاه فناوری و 
تجهیزات آب و آبیاری )فناب( این سازمان با فعالیت ها و توانمندی ها و 

دستاوردهای آن ها از نزدیک آشنا شد.

بازدید دکتر محجوب 
از توانمندی های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
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نماینده مردم کاشــمر در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
جهاددانشگاهی کاشمر با اقدامات بسیار ارزنده ای که در طی 
سال های اخیر داشته است، توانســته از سایر دانشگاه ها در 

شکوفایی منطقه پیشگام تر باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر 
بهروز بنیادی، 13 آذرماه در بازدید از جهاددانشــگاهی کاشمر، با بیان 

اینکه این دانشگاه تاکنون موفقیت های بسیاری به دست آورده و از نظر 
فیزیکی و ساختاری بسیار مطلوب است، اظهار کرد: با تالش های صورت 
گرفته امروز این موسسه از پیشرفته ترین تجهیزات جهاد برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی کاشمر از اعضای هیأت علمی متبحر 
و دلسوزی برخوردار اســت، ادامه داد: با توجه به اینکه شغل اکثر مردم 
کاشمر کشاورزی است، خوشبختانه بیشتر رشته های این موسسه نیز 

در همین راستا قرار دارد.
بنیادی دوری دانشــگاه ها از حوزه صنعت و امور مردمی را از مشکالت 
دانشگاه ها دانست و اظهار کرد: جهاددانشگاهی کاشمر به خوبی توانسته 

خود را به مردم منطقه معرفی کند.
نماینده مردم کاشــمر در مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اینکه 
جهاددانشگاهی کاشمر برخالف برخی دانشگاه های دیگر تنها بر روی 
رشته های خاصی تمرکز و خود را به شرایط ایده آل نزدیک کرده است، 
افزود: جهاد توانسته با برنامه ریزی دقیق خود را در رشته هایی که دارد 
به بلوغ برساند به طوری که امروز شاهد نوشتن پایان نامه های کاربردی 

خوبی در این دانشگاه هستیم.
نماینده مردم کاشــمر در مجلس شورای اســالمی افزود: بدون شک 
جهاددانشگاهی کاشمر در رسیدن به اهداف پیش رو با مشکالتی مواجه 
است که به عنوان نماینده این شهرستان آمادگی را دارم با رایزنی های 

الزم در جهت رفع مشکالت تالش کنم.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی 
در دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( حضور یافت.

به  گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي چهارمحــال و بختیاری، 
اردشیر نوریان 18 آذرماه به مناســبت روز دانشجو و سالروز تشکیل 
مجلس شوراي اسالمي در دفتر خبرگزاري دانشجویان ایران )ایسنا( 

حضور یافت.

وي افزود: ایســنای چهارمحال و بختیاري یکي از بهترین باشگاه هاي 
خبري در سطح استان است.

نوریان خاطرنشان کرد: قدرت یک خبرنگار از بسیاري از مسووالن باالتر 
است به گونه اي که بداند در چه زمان و مکاني از قلم خود استفاده کند.

گفتنی است، نماینده مردم شــهرکرد، بن و سامان در مجلس شوراي 
اسالمي پس از حضور در دفتر خبرگزاري دانشجویان ایران )ایسنا(، یک 

نشست خبري با اصحاب رسانه استان برگزار کرد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس: 

جهاددانشگاهی در شکوفایی منطقه پیشگام است

بازدید نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی از خبرگزاری ایسنا
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جهاددانشگاهی  کارنامه 
موفقی دارد

استاندار زنجان با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی در زمینه های 
مختلف از جمله پژوهشی به توفیقات روزافزونی در کشور دست 
یافته که این روند توسط واحد استان نیز به خوبی تداوم داشته و 
کارنامه خوب و مثبتی از خود به جا گذاشته است، افزود: زنجان 
می تواند با توجه به توانمندی های جهاددانشگاهی، با این نهاد به 
یک تفاهم و توافق جمعی در راستای توسعه استان در بخش های 

مختلف برسد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان، اسداهلل درویش امیری، 
در بیســت و دومین جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که 3 آذر 
ماه با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی برگزار شد، 
با اشاره به اینکه استان زنجان بر اســاس آنچه که در پنج برنامه گذشته 
برای توسعه منظور شده، بر روی چهار بخش صنعت، معدن، کشاورزی و 
خدمات متمرکز شده بود، تصریح کرد: ما برخالف بعضی از استان ها هنوز 
صنایع مان، صنایع فرسوده و آالینده نشده است، این در حالی است که اگر 
مراقبت الزم در این زمینه صورت نگیرد و در حین بهره برداری معایب آن 

برطرف نشود، ما هم مثل سایر استان ها، صنایع مان آالینده خواهد شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه استان زنجان از منابع معدنی خوبی برخوردار 

است، ادامه داد: تقریبا 80 درصد معادن شناسایی شده کشور در زنجان می 
باشد که همین امر نشان دهنده ظرفیت خوب استان در این بخش است، 
لذا امیدواریم موانع از پیش روی معادن استان برداشته شده و بتوانیم در 

بحث اکتشاف معادن با فراغ بال ورود پیدا کنیم.
این مســوول با یادآوری اینکه توقع ما از جهاددانشگاهی این است که در 
بخش معدن و صنایع معدنی بتواند با توجه به تجربه ای که دارد، برای مهار 
آالیندگی و کاهش معایب این بخش در استان، همکاری تنگاتنگی با استان 
داشته باشد، اظهار کرد: انتظار ما این است که دست به دست هم داده و با 
کمک جهاددانشگاهی گام های خوبی در این زمینه برداریم تا نگرش مردم 
زنجان نسبت به استقرار شهرک صنعتی سرب و روی و واحدهای معدنی 

روی تغییر کند.
نماینده عالی دولت در استان زنجان همچنین با تاکید بر اینکه برای توسعه 
دادن بخش معدن در اســتان می توان با جهاددانشگاهی به یک تفاهم 
و توافق جمعی رســید، خاطرنشــان کرد: برای ایجاد مرکز رشد صنایع 
فرهنگی خالق در زنجان، استانداری شش میلیارد ریال به جهاددانشگاهی 

زنجان کمک خواهد کرد. 

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شوراي اسالمي مهمترین نیاز 
امروز جهاددانشگاهي استان را تامین زیرساخت ها خواند تا این نهاد 

بتواند متمرکزتر از گذشته در حوزه هاي فعالیتي خود ورود کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، دکتر کمال 
دهقاني فیروزآبادی در دیدار با رییس و معاونان سازمان این سازمان به 
نقش جهاددانشگاهی به عنوان پیوند دهنده دانشگاه و صنعت اشاره کرد 
و گفت: مدیریت بین دانشگاهی یکی از رسالت های این نهاد است که باید 

زیرساخت های آن در استان فراهم شود.
وی وجود زیرساخت ها و امکانات متعدد موجود در دانشگاه های استان اعم 

از دولتي و غیرانتفاعی را یادآور شد و گفت: متاسفانه استفاده و بهره برداري 
مناســب از این امکانات و تجهیزات صورت نمي گیرد و وجود مدیریت 

بین دانشگاهي در استان ضروري به نظر مي رسد.
دهقانــي یکي از زیرســاخت هاي مورد نیــاز براي ایــن مدیریت بین 
دانشگاهي را قانون ذکر کرد و افزود: قطعا اختیارات قانوني مي تواند به 

جهاددانشگاهي در این رابطه کمک کند.
وي در بخش دیگري از سخنانش با ابراز خرسندي در مورد احیاي هنر صنعت 
زیلو در شهرستان میبد توسط جهاددانشگاهي یزد، اظهار کرد: در شهرستان 

میبد به دنبال رونق سه صنعت و فرصت  گردشگري، سفال و زیلو هستیم.
نماینده مردم تفت و میبد به مشــکالت صادرات در کشور اشاره کرد و 
گفت: متاسفانه با توجه به عللی همچون پایین بودن کیفیت کاالها و نبود 
احساس مسوولیت در این حوزه مشــکالتي داریم که جهاددانشگاهي 

مي تواند در این حوزه نیز ورود و به توسعه صادرات کشور کمک کند.
گفتنی اســت، در این نشســت مهــدی باصولــی رییس ســازمان 
جهاددانشگاهی استان یزد گزارشــی مبسوط از توانمندی  ها و اقدامات 
جهاددانشگاهی در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تجاری سازی 
و همیاری اشتغال و مشکالتی که ســد راه توسعه فعالیت های این نهاد 

انقالبی وجود دارد، ارایه کرد.

نماینده مردم تفت و میبد: 

مهمترین نیاز امروز جهاددانشگاهی یزد تامین زیرساخت هاست

استاندار زنجان:
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حمایت از  پژوهشکده محیط زیست 

جهاددانشگاهی در گیالن

نماینده مردم رودســر و املش در مجلس شورای اسالمی در 
بازدید از مرکز علمی و کاربردی جهاددانشگاهی رودسر با اشاره 
به اهمیت مطالعات زیست محیطی به وجود پژوهشکده محیط 
زیست جهاد در استان اشــاره و حمایت خود از این مجموعه را 

اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی گیالن، دکتر اسداهلل عباسی، 
7 آذرماه در بازدید از مرکز علمی و کاربردی جهاددانشگاهی رودسر که با 
حضور رییس واحد گیالن و رییس مرکز علمی کاربردی رودسر انجام شد، 
با بیان اینکه مجموعه جهاددانشگاهی در استان از پتانسیل های علمی و 
پژوهشی باالیی برخوردار است، اظهار کرد: متاسفانه فضا و امکانات الزم 

برای توسعه این مجموعه دانشگاهی در گذشته فراهم نشده است.
نماینده مردم رودســر و املش در مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
اهمیت مطالعات زیســت محیطی به وجود پژوهشکده محیط زیست 
جهاددانشگاهی در استان اشــاره کرد و ضمن اعالم حمایت خود از این 
مجموعه افزود: می توان با وجود چنین ظرفیتی در گیالن ضمن توجه به 
مباحث زیست محیطی، زمینه توسعه استان را با اجرای پروژه های مختلف 

و طرح ها و برنامه های گوناگون فراهم کرد.
دکتر عباسی ضمن اعالم حمایت از فعالیت های جهاددانشگاهی در استان 
گیالن گفت: نباید به اقدامات انجام شده اکتفا کنیم، لذا به دنبال گسترش 

فعالیت ها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه آمادگی دارد در جهت رشد و ارتقای سطح کمی و کیفی 
فعالیت های این مجموعه در کشور کمک کند، ادامه داد: در کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس، حمایت های الزم را از برنامه ها و طرح های 

جهاددانشگاهی خصوصا در حوزه آموزشی و پژوهشی خواهم کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مردم، 
بهره بردار اصلی »مرکــز درمان ناباروری جهاددانشــگاهی 
کرمانشاه« هستند، گفت: در راستای خدمات رسانی سریع به 
مردم باید همه با هم همکاری و در جهت رفع مشکالت و موانع 

آغاز به کار این مرکز اقدام کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه، یوسف 
شاه حسینی 7 آذرماه در بازدید از »مرکز درمان ناباروری و تحقیقات سلول 
های بنیادی جهاددانشگاهی کرمانشاه« با بیان اینکه جهاد پل ارتباطی 
میان دانشگاه و جامعه اســت، گفت: این نهاد به معنای واقعی، مصداق 
مدیریت جهادی، ارتباط میان دانشگاه و جامعه و ظهور علم در عمل است.
وی با اشاره به جایگاه برجســته این ســازمان در میان سایر واحدهای 
جهاددانشگاهی کشور، گفت: فعالیت های بسیار گسترده، متنوع و علمی 
در این مرکز صورت گرفته که موجب شده این مرکز به عنوان یکی از مراکز 
موفق جهاددانشگاهی در کشور مطرح باشد که جا دارد از مسووالن این 

سازمان بابت این مسأله قدردانی کرد.
معاون سیاســی امنیتی استانداری کرمانشــاه به مرکز درمان ناباروری 
جهاددانشگاهی استان اشاره کرد و افزود: این مرکز به لحاظ ساختمان 
و تجهیزات آن بسیار پیشرفته است و نیاز اســت تا مشکالتی که بر سر 
راه اندازی آن وجود دارد هر چه سریعتر مرتفع شده تا در کوتاه ترین زمان 

شاهد آغاز به کار این مرکز باشیم.
در ادامه بهرام بادکو رییس ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشاه نیز در 
این بازدید بــا بیان اینکه موافقت بــا راه اندازی مرکز درمــان ناباروری 

جهاددانشگاهی کرمانشاه در سفر مقام معظم رهبری به تصویب رسید، 
گفت: از همان زمان استارت کار زده شد و امروز شاهد ساخت ساختمان 

مرکز و تجهیز آن هستیم.
وی با بیان اینکه تنها در بحث صدور مجوز راه اندازی این مرکز مشکالتی 
وجود دارد، ابراز امیدواری کرد با همکاری مسووالن دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه هرچه سریعتر این مشکالت مرتفع شده و این مرکز راه اندازی شود.
در ادامه این بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به مشکل 
مرکز درمان ناباروری جهاددانشــگاهی کرمانشــاه در بحث تامین نیروی 
متخصص جهت راه اندازی، گفت: تمام تالش خودمان را به کار خواهیم گرفت 
تا در چارچوب قانون در جهت رفع مشکالت راه اندازی این مرکز اقدام کنیم.

حســین کریم با تاکید بر اینکه مرکز درمان ناباروری جهاددانشــگاهی 
کرمانشاه می تواند نقش موثری در حوزه درمان ناباروری استان ایفا کند، 
گفت: با توجه به اهمیت کار این مرکز از هیچ تالشی در زمینه راه اندازی 

آن دریغ نخواهیم کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه بیان کرد: 

مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی عامل موثری در جذب "گردشگران سالمت"

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس اعالم کرد: 
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ݢانعقاد تفاهم نامه بین  ݢ
دانشگاه و جهاددانشگاهی 

صنعتی شریف 

به منظور هم افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت های علمی دانشگاه 
و جهاددانشگاهی صنعتی شریف جهت ارایه خدمات علمی به 

جامعه، تفاهم نامه همکاری بین این دو نهاد منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی صنعتی شــریف، افزایش 
همکاری های علمی بین دانشگاه و جهاددانشگاهی، کمک به توسعه 
همکاری دانشگاه و صنعت و برقراری مرکزیت آموزش های تخصصی 
مهارتی در سطح ملی و منطقه بخشی از اهداف این تفاهم نامه می باشد.
بر اساس این تفاهم نامه که به امضای دکتر فتوحی رییس دانشگاه صنعتی 
شریف و مهندس حاجیلو رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف 
رسیده است، یک نقشه راه جهت توســعه همکاری های آموزشی و یک 
نقشه راه جهت توسعه همکاری های پژوهشی و فناوری تدوین می شود 
که همکاری های این دو مجموعه بر اساس این نقشه راه ادامه خواهد یافت.
ایجاد مرکز آموزش با مدیریت مشترک طرفین در جهاد جهت ارجاع و 
اجرای برخی از فعالیت های تفاهم نامه و استفاده از ظرفیت های ارتباطات 
بین الملل آموزشی طرفین در برگزاری آموزش های بین المللی از دیگر 
محورهای همکاری آموزشی بین دانشگاه و ســازمان جهاددانشگاهی 

صنعتی شریف است. مدت این تفاهم نامه 3 سال می باشد. 

رییس جهاددانشــگاهی واحد هرمزگان گفت: این نهاد علمی، 
آموزشی و فرهنگی می تواند گره گشــا و به نوعی ارایه دهنده 
راهکارهای برون رفت فعاالن اقتصادی از مشــکالت سرمایه 

گذاری در کشور عمان باشد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی هرمزگان، سهیل دادخواه، 
پیرامون سفر مدیران این واحد به کشور عمان، افزود: از سفر به کشور 
عمان و شهر مســقط اهدافی در نظر گرفته بودیم که شامل بازدید 
از نمایشــگاه اینتکس عمان در حوزه آب و انرژی، ارتباط با شرکت 
های فعال در زمینه های پژوهشی واحد و آشنایی و بازدید از آخرین 

تکنولوژی ها و دستاوردهای جهانی در این حوزه بود.
وی با بیان اینکه هدف دیگرمان ارتباط با دانشگاه ها و مجامع علمی 
شهر مسقط و کشــور عمان جهت تعامالت پژوهشی و آموزشی بود، 
اظهار کرد: همچنین در این سفر به بررسی نقش و جایگاه احتمالی 
جهاددانشگاهی در کشور عمان و کمک به مســووالن برای توسعه 

روابط اقتصادی با عمان، پرداختیم.
دادخواه ارزیابی خود از نمایشگاه اینتکس عمان را رضایت بخش دانست 
و عنوان کرد: شــرکت های مطرحی به خصوص در زمینه آب شیرین 
کن ها در نمایشگاه حضور داشتند که در این زمینه ارتباطات مناسبی 
برقرار و از آن ها برای حضور در بندرعباس و ایجاد تعامالت جدید دعوت 

شد و امیدواریم بتوانیم زمینه های همکاری مان را توسعه دهیم.

رییس جهاددانشگاهی واحد هرمزگان با اشــاره به برگزاری جلسه 
با سفیر و کارکنان ســفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور عمان، 
اضافه کرد: ارتباطات خوبی با همتایان عمانــی برقرار و امیدوارم در 

آینده تعامالت مناسب تری انجام شود.
وی جهاددانشــگاهی را مرکزی توانمند ارزیابی کرد که محصوالت 
صادراتی ویژه ای را به کشــورهای مختلف دارد و در ادامه گفت: در 
بحث صادرات محصوالتمان حتی به کشورهایی مثل عربستان و سایر 
کشورها، جهاددانشگاهی می تواند یک شــرکت را در عمان ثبت و با 
صادرات محصوالتش به عمان و از طریق این کشور محصوالتش را به 

کل دنیا صادر کند.

رییس جهاددانشگاهی واحد هرمزگان:

جهاددانشگاهی می تواند گره گشای فعاالن اقتصادی و
 بازار در کشور عمان باشد
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راهکارهای همکاری مشترک 
جهاددانشگاهی  ایالم و سپاه 

امیرالمؤمنین)ع( استان بررسی شد
بــه منظور توســعه همکاری ها و گســترش تعامــالت بین 
جهاددانشگاهی واحد ایالم و سپاه امیرالمؤمنین)ع( این استان 

مسووالن این دو نهاد در نشستی با هم دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان ایالم، در این دیدار 
که با حضور رییس و معاونان جهاددانشگاهی این واحد و جانشین فرمانده 
سپاه امیرالمؤمنین)ع( ایالم و مســووالن بخش های مختلف این نهاد، 
24 آذر در محل سالن جلسات جهاددانشگاهی واحد استان برگزار شد، 

حاضران در مورد ظرفیت ها، توانمندی ها و همچنین راهکارهای تقویت 
و توسعه همکاری ها و گسترش تعامالت بحث و تبادل نظر کردند.

ذبیح اهلل مهری پور رییس جهاددانشگاهی واحد استان ایالم به فعالیت های 
پژوهشی و تحقیقاتی در این واحد اشاره کرد و افزود: اهلی سازی 3 نوع گیاه 
دارویی و بومی استان و تولید دارو از آنها از جمله برنامه های این واحد است 
که تاکنون نتایج خیلی خوبی هم به دست آمده ، نظیر تولید نانو ذره پلیمری 
در مقیاس آزمایشگاهی که در درمان سرطان سینه کاربرد دارد و داروی 

ترکیبی جلوگیری کننده از سقط جنین در دام است.
وی همچنین در پایان به فعالیت کلینیک صنعت در جهاددانشــگاهی 
واحد ایالم به منظور عارضه یابی واحدهای صنعتی اســتان اشــاره و بر 
توســعه همکاری ها برای احیای این واحدهــا و همچنین گلخانه های 
غیرفعال استان با همکاری سپاه امیرالمؤمنین)ع( و دیگر دستگاه ها برای 
ایجاد اشتغال و پیاده سازی راهبرد اقتصاد مقاومتی در جامعه تأکید کرد.
ســرهنگ عبدالصاحــب طهماســبی، جانشــین فرمانــده ســپاه 
امیرالمؤمنین)ع( استان ایالم نیز در این نشست اظهار کرد: به طور قطع 
برگزاری چنین نشست های تعاملی در زمینه های مختلف به ویژه با نهادی 
که با روحیه جهادی، انقالبی و عاشورایی می خواهد هم پای انقالب، نظام و 

والیت حرکت کند، می تواند مؤثر واقع شود.
طهماسبی با اشــاره به دوران دفاع مقدس و اهمیت روحیه جهادی در 
فعالیت ها برای موفقیت و رسیدن به هدف، افزود: یکی از ظرفیت ها در 
ارتباط با بسیج، خود جهاددانشگاهی است و امروز باید با بهره گیری از 

دیگر ظرفیت های بسیج، این ظرفیت در همه زمینه ها تقویت شود. 

رییس اتاق بازرگانی، منابع، معادن و کشــاورزی همدان ضمن 
بازدید از بخش های مختلف جهاددانشگاهی استان گفت: این 
نهاد مجموعه پرتالشی است که همواره فعال بوده و طرح های 

خوبی را برای ارایه و اجرا دارد.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد همــدان، علی اصغر 
زبردســت، رییس اتاق بازرگانی، منابع، معادن و کشــاورزی اســتان 
چهارشنبه 24 آذرماه در نشستی با رییس این نهاد، گفت: جهاد از ظرفیت 
بسیار باالیی برخوردار بوده و طرح های خوبی را ارایه داده است، بنابراین 

قول همکاری و حمایت از طرح های این مجموعه را می دهم. 
وی افزود: طرح ســالمتکده طب ســنتی، گیاهان دارویی، مرکز سفال، 
ذخیره خون بند ناف از طرح های بسیار خوب این مجموعه است که باید 

بر روی آن سرمایه گذاری کنیم. 
زبردست با بیان اینکه در سفری که به آفریقا داشتم مشاهده کردم که مردمان 
آن خواهان صدور گیاهان دارویی به کشورشان هستند، تاکید کرد: ما باید 
از ظرفیتی که در زمینه گیاهان دارویی در استان وجود دارد استفاده کنیم. 

وی، جهاددانشگاهی را مجموعه پرتالشی خواند که همواره فعال بوده و 
طرح های خوبی را برای ارایه و اجرا داشته است. 

در ادامه رییس جهاددانشگاهی استان اظهار کرد: در مجموعه این نهاد 
طی سال جاری کارهای خوب و بزرگی همچون دوره های کمک پرستاری 

و کارگاه های آموزشی رایگان مالیات بر ارزش افزوده برگزار شده است. 
وی همچنین در خصوص مرکز سفال و سرامیک جهاددانشگاهی همدان 
گفت: مدت 4 ماه است که این مرکز دایر شده و امیدواریم در آینده شاهد 

رشد و توسعه آن باشیم.
اسدی افزود: در بخش سفال و سرامیک به دنبال دانش بنیان کردن این 
صنعت بومی استان هستیم و هدف ایجاد این مرکز ارتقا سطح تولید آن و 

رقابت با تولیدات خارجی است. 
وی از اعالم آمادگی برای تاسیس سالمتکده طب سنتی در همدان یاد 
کرد و گفت: استان همدان نیازمند تاسیس این سالمتکده است، چرا که 
ما در شهر و دیار بوعلی سینا هستیم و جهاددانشگاهی ظرفیت ایجاد این 

مرکز را که مبتنی بر طبع سنتی است دارا می باشد.

رییس اتاق بازرگانی استان همدان: 

جهاددانشگاهی طرح های خوبی برای ارایه و اجرا دارد
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انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی واحد اصفهان و 

اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان

تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی واحد اصفهان و اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان در 7 ماده به امضای محسن 
نیرومند مدیر کل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان و 

محمود مرآثی رییس واحد اصفهان رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، محمود مرآثی 
ضمن اعالم این خبر گفت: این تفاهم نامه در راستای کمک به تحقق 
اهداف دو سازمان و به منظور بهره مندی آن اداره از توانمندی های علمی 
و پژوهشی و همچنین ایجاد شــرایط الزم برای توسعه اشتغال مولد و 
پایدار در بخش تعاون برای اقشــار جامعه و به ویژه دانش آموختگان، 
بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي اســتان اصفهان و این واحد 

منعقد شد.
رییس جهاددانشــگاهی افزود: توســعه همکاری های بین دو طرف در 
راستای اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه 
توسعه بخش تعاونی، هدایت و ســاماندهی دانش آموختگان به ایجاد 
شرکت های تعاونی به ویژه شــرکت های تعاونی دانش بنیان، همکاری 
مشترک به منظور توسعه اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون، استفاده 
بهینه از ظرفیت های سازمانی، آموزشی، پژوهشــی و فناوری طرفین 
تفاهم نامه از جمله حمایت های آموزشی، مشاوره ای، اعتباری و تأمین 
ضمانت برای توسعه فعالیت های تعاونی کارآفرینانه از مهم ترین اهداف 

این تفاهم نامه می باشد.
وی در پایان ضمن بیان موضوعات این تفاهم نامه گفت: در این تفاهم نامه 
مقرر شد تمام تصمیمات در کارگروهی متشکل از نمایندگان دو طرف 

مورد بررسی قرار گیرد و پس از موافقت قابل اجرا خواهد بود.
گفتنی است، این تفاهم نامه در 7 ماده، 3 تبصره و در 2 نسخه به امضای 

دوطرف رسیده است.

رییس جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان:

جهاددانشگاهی پتانسیل 
اجرای طرح 

"احیا و تعادل بخشی منابع 
آب" در استان  را دارد

رییس جهاددانشگاهی سیســتان و بلوچستان گفت: جهاد با 
بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت های نیروی انسانی، دانشگاهی و 
دانشجویی به خوبی می تواند طرح »احیا و تعادل بخشی منابع آب« 

در استان را اجرا کند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیستان و بلوچستان، دکتر 
منصور تاجری، 22 آذرماه در نشست خبری طرح »احیا و تعادل بخشی 
منابع آب در سیستان بلوچســتان« که با حضور مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای و جمعی از مسووالن و خبرنگاران این استان همراه بود، اظهار 
کرد: در سال های اخیر فشار به منابع آب زیرزمینی جهت تامین آب مورد 
نیاز بخش کشاورزی، صنعتی، بهداشت و فضای سبز افزایش یافته است 
به طوری که آب استحصالی از چاه ها بیشتر از ظرفیت آب موجود می باشد.
رییس جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در سال 93 

از طرف وزارت نیرو طرحی تحت عنوان احیا و تعادل بخشــی منابع 
آب زیرزمینی مصوب شد که با همکاری سایر دستگاه های اجرایی، 

عملیاتی شود.
وی اذعان داشــت: با ارزیابی های انجام گرفته از جهاددانشگاهی در 
چند استان کشور، این نهاد به خوبی توانسته با بهره گیری از پتانسیل 
و ظرفیت های نیروی انسانی، دانشــگاهی و دانشجویی که در اختیار 

دارد این طرح را اجرایی و عملیاتی کند.
رییــس جهاددانشــگاهی سیســتان و بلوچســتان یادآور شــد: 
جهاددانشگاهی با برگزاری نشســت ها آمادگی خود را در خصوص 
اجرایی و عملیاتی کردن طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب در استان 

اعالم کرده که در چند بخش اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
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به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی هنر، با امضای تفاهم 
نامه ای بین این واحد و اتحادیه صنایع دســتی و عتیقه کشــور، 
فعالیت های آموزشی، پژوهشــی و خدمات تخصصی این واحد در 

حوزه هنرهای اسالمی و صنایع دستی توسعه می یابد.

در راســتای این تفاهم نامه دوره های آموزشــی ویــژه اعضای 
اتحادیه صنایع دستی، تشکیل بانک اطالعات هنرمندان، تدوین 
استانداردهای هنری و برگزاری همایش های تخصصی با همکاری 

و مشارکت طرفین طراحی و اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، مسووالن و 
مدیران استان به مناسبت روز دانشجو و سالروز تاسیس خبرگزاری 
دانشجویان ایران، از خبرگزاری ایســنای منطقه همدان بازدید 

کردند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه خبرگزاری 
ایسنا با هدف خوبی شکل گرفته اســت، گفت: ایجاد ارتباط بین 
ظرفیت دانشجویی و رســانه از اهداف خوب تشکیل ایسنا بوده 

که امروز به عنوان مرکز جذب پرقدرت دانشجویان مطرح است.

محمدابراهیم الهی تبار، با تأکیــد بر اینکه خبرگزاری ها باید نقش 
خود را به خوبی در جامعه ایفا کنند، اظهار کرد: خبرگزاری و رسانه ها 
باید ارتباط معناداری بین جامعه و مسووالن ایجاد کنند و با صداقت 

باشند.
در ادامه دکتر منصور غالمی رییس دانشگاه بوعلی سینا نیز گفت: با 
توجه به اینکه خبرگزاری ایسنا در مجموعه دانشگاه قرار دارد، بنابراین 
جایگاه ویژه ای در انتشار اخبار علمی، آموزشی و دانشگاهی می تواند 

داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اصفهان، مســعود 
سعیدی معاون پشــتیبانی واحد از آغاز به کار ســامانه اطالع رسانی 
بازنشســتگان در واحد اصفهان خبر داد و گفت: جهت ســهولت در 
دسترسی به اطالعات و همچنین مطلع شدن به موقع پرسنل بازنشسته 
از برنامه ها، بخش نامه ها و طرح های موجود در کشور اقدام به ساخت 
صفحات کاربری در اتوماســیون اداری فرزین ویژه پرسنل بازنشسته 

کرده ایم.

وی افزود: اطالع رســانی به موقع برنامه ها به این پرسنل در دراز مدت با 
افزایش تعداد آن ها روندی دشوار و کند را در پی خواهد داشت. از این رو امید 
می رود با راه اندازی این امکان سرعت در اطالع رسانی در آینده تسریع یابد.

معاون پشــتیبانی بیان کرد: به منظور آموزش پرسنل بازنشسته جهت 
استفاده از این ســامانه، کارگاه یک روزه ای با حضور تمام بازنشستگان 
واحد در سال های گذشته برگزار گردید و نحوه اســتفاده از آن به افراد 

آموزش داده شد.

جهاددانشگاهی واحد هنر و اتحادیه صنایع دستی تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند 

بازدید مدیران استان همدان  از خبرگزاری ایسنا

سامانه اطالع رسانی بازنشستگان در جهاددانشگاهی واحد اصفهان 
آغاز به کار کرد

   26
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دکتر قرنفلی مشاور رییس 
جهاددانشگاهی شد 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد در حکمی، دکتر محســن قرنفلی 
معاون ســابق آموزشــی جهاد را به عنوان »مشاور رییس 
جهاددانشگاهی« منصوب کرد.  گفتنی است، دکتر قرنفلی 

هم اکنون از اعضای هیات امنای جهاددانشگاهی است.

انتصاب معاون آموزشی 
جهاددانشگاهی 

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی،  دکتر ســید 
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی در حکمی دکتر 
سیدسعید هاشمی را برای مدت سه سال به عنوان »معاون 

آموزشی« این نهاد منصوب کرد. 
دکتر هاشمی که پیش از این به عنوان »معاون هماهنگی و 
امور مجلس جهاددانشگاهی« مشغول به فعالیت بود، در حکم 
جداگانه ای از ســوی رییس این نهاد به عنوان »سرپرست 

معاونت هماهنگی و امور مجلس« نیز منصوب شد.
گفتنی اســت، وی دانش آموخته جغرافیا و برنامه ریزی 
در مقطع دکتری اســت و از بخشی از فعالیت های اجرایی 
وی می توان به  ریاست جهاددانشگاهی یزد، مشاور رییس 
جهاد، مدیرکل هماهنگی امور واحدها و پژوهشکده ها و 
سازمانهای جهاد، رییس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه 

علم و فرهنگ اشاره کرد.

معاون رییس جهاددانشگاهی و 
سرپرست سازمان تجاری سازی 

فناوری و اشتغال دانش 
منصوب شد

 
آموختگان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، با حکم دکتر 
طیبی رییس این نهــاد، دکتر محمدصــادق بیجندی 
به عنــوان »معاون رییس جهاد و سرپرســت ســازمان 
تجاری ســازی و فناوری اشــتغال دانــش آموختگان 

جهاددانشگاهی« منصوب شد. 
از ســوابق اجرایــی وی می تــوان به معاون آموزشــي 
و تحصیــالت تکمیلــي دانشــگاه علــم وفرهنــگ 
جهاددانشــگاهی، رییس مرکز آموزش جهاددانشگاهی 
عالمه طباطبایی شعبه کاشــمر، مدیرکل طرح و برنامه 

وعمران و توسعه دانشگاه علم و فرهنگ اشاره کرد. 
گفتنی است، دکتر طیبی در نامه ای جداگانه از خدمات 
و تالش های دکتر محمدرضــا پورعابدی معاون رییس 
جهاددانشگاهی و رییس پیشین این سازمان تقدیر کرد.

دکتر پورعابدی به عنوان معاون 
پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی 

منصوب شد 
به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر محمدرضا 
پورعابدی طی حکمی از سوی دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس 
جهاد، برای مدت سه سال به عنوان »معاون پژوهش و فناوری« 

این نهاد منصوب شد. 
دکتر پورعابدی پیش از این بــه عنوان »معاون رییس و رییس 
سازمان تجاری ســازی و فناوری اشــتغال دانش آموختگان 

جهاددانشگاهی« مشغول به فعالیت بود.  
ریاست جهاددانشگاهی واحد خوزســتان، سرپرست موسسه 
آموزش عالی جهاد خوزستان، سرپرست پژوهشکده تکنولوژی 
تولید، معاون هماهنگی و توســعه دفترمرکزی جهاد، مشاور 
رییس و دبیر هیات امنای جهاد و رییس سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشتغال دانش آموختگان بخشی از سوابق اجرایی وی 

است.
همچنین؛ رییس جهاددانشگاهی در نامه ای جداگانه از تالش ها 
و خدمات دکتر حمید امین اسماعیلی در طول تصدی مسوولیت 

»معاونت پژوهش و فناوری« این نهاد تقدیر کرد.

انتصاب

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی 
ابقا شد

به گــزارش روابــط عمومــی جهــاد دانشــگاهی، دکتر 
ســیدحمیدرضا طیبی رییس این نهــاد، در حکمی دکتر 
سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی را برای مدت 

سه سال در سمت خود ابقا کرد.
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معاون فرهنگی جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، 
طی حکمی از سوی رییس ســازمان جهاددانشگاهی آذربایجان 

شرقی، احد حاجی بلند معاون فرهنگی این سازمان شد.
گفتنی است، احد حاجی بلند از اعضای هیات علمی این واحد بوده 
و در کارنامه خود سابقه فعالیت درمعاونت فرهنگی و آموزشی این 

واحد را دارد.

سرپرست پژوهشگاه فناوری های 
نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی 

)ابن سینا( منصوب شد
به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر ســید 
حمیدرضا طیبی رییس این نهاد در حکمی دکتر سیدعلی 
آذین را به عنوان »سرپرست پژوهشگاه فناوری های نوین 

علوم زیستی جهاددانشگاهی)ابن سینا(« منصوب کرد. 
دکتر آذین کــه دارای بورد تخصصی پزشــکی اجتماعی 
است، پیش از این به عنوان »مدیر درمان مرکز ناباروری این 
پژوهشگاه« مشغول فعالیت بوده و سه دوره مدیریت گروه 

پزشکی جهاددانشگاهی را نیز برعهده داشته است. 
گفتنی است، رییس جهاددانشــگاهی در نامه ای جداگانه 
از تالش ها و خدمات دکتــر محمدمهدی آخوندی در طول 

مدت ریاست پژوهشگاه تشکر و قدردانی کرد. 

ابقای رییس مرکز اطالع رسانی 
بازار کار جهاددانشگاهی 

به گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، مهندس 
سیدکاظم حسیني رییس مرکز اطالع رسانی بازار کار طی 
حکمی از سوی دکتر حمیدرضا طیبی رییس این نهاد برای 

مدت دو سال در سمت خود ابقا شد.

ابقای معاون پشتیبانی و مدیریت 
منابع جهاد دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشــگاهی، طی حکمی از 

سوی دکتر سیدحمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی، 

دکتر بهروز بادکو معاون پشتیبانی و مدیریت منابع این نهاد 

برای مدت سه سال در سمت خود ابقا شد.

انتصاب عضو جدید شورای 
پژوهش و فناوری واحد هرمزگان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی هرمزگان، سید 
محمد میرحســینی رییس مرکز آمــوزش علمی کاربردی 
جهاددانشــگاهی بندرعباس طی حکمی از سوی سرپرست 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علمی کاربردی، به مدت 
2 سال با حفظ سمت به عنوان عضو شورای پژوهش و فناوری 

دانشگاه علمی کاربردی واحد استان هرمزگان منصوب شد.

انتصاب دکتر امین اسماعیلی 
به عنوان مشاور رییس 

جهاددانشگاهی
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمید امین 
اسماعیلی طی حکمی از سوی دکتر سید حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشــگاهی به عنوان مشــاور رییس این نهاد 

منصوب شد.
گفتنی است، دکتر امین اسماعیلی پیش از این به عنوان معاون 

پژوهش و فناوری مشغول به فعالیت بود. 

 سرپرست مرکز فرهنگي - 
دانشجویي امام، والیت فقیه و انقالب 

اسالمي منصوب شد 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، ســیدمحمد هاشمي 
تروجني، طی حکمی از سوی دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاد 
به عنوان سرپرست مرکز فرهنگي - دانشجویي امام، والیت فقیه و 

انقالب اسالمي منصوب شد.
گفتنی است، دکتر طیبی در نامه ای جداگانه از زحمات دکتر مهدی 
فیض در طول مدت تصدي ســمت » سرپرستي مرکز فرهنگي - 

دانشجویي امام، والیت فقیه و انقالب اسالمي« تقدیر و تشکر کرد.
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پـــــژوهشی

استاندار خراسان رضوی در حاشیه افتتاح 
نمایشــگاه هفته پژوهش و فناوری استان 
که از ۱4 تا ۱7 آذر ماه برپا شد، از طرح های 
پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی 

رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی، طرح های اتاقک کاهش صوت در 
حوزه فنی و مهندسی، تولید سبوس برنج پایدار 
شــده به روش اکســتروژن در حوزه پژوهشکده 

علوم و فنــاوری مواد غذایــی و رنگ موناســکوس در حوزه پژوهشــکده بیوتکنولوژی 
صنعتی ،14آذرماه توسط مهندس علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی رونمایی شد 

و در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.
گفتنی است، طرح اتاقک کاهش صوت که توسط گروه پژوهشی مواد و متالورژی سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی نمونه سازی شده است در صنایع، نیروگاهی، پاالیشگاهی، 
نفت و گاز، صنایع دفاعی و ساختمان سازی کاربرد دارد و این گروه نیز آمادگی دارد تا با عقد 

قرارداد با صنایع اتاقک کاهش صوت را در مرحله نیمه صنعتی هم تولید کند.
همچنین طرح تولید برنج پایدار شده به روش اکستروژن)سبوس برنج اکسترود شده( در 

گروه پژوهشــی فرآوری مواد غذایی پژوهشکده 
علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی که در مرحله تولید نیمه صنعتی قرار دارد 
دارای اثرات تغذیــه ای افزایش فیبرهای رژیمی، 
کاهش میزان کلسترول، کاهش و یا حذف اسید 

فیتیک و افزایش سالمت مصرف کنندگان است.
گروه پژوهشی ریزسازواره های صنعتی پژوهشکده 
بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی نیز با تولید نیمه صنعتی رنگدانه از قارچ 
موناسکوس پرپورئوس در بستر جامد و مایع سعی 
در تغییر الگوی مصرف جامعه به منظور پرهیز از استفاده از رنگ های مصنوعی و کمک 
به حفظ سالمت جامعه را دارد. در این نمایشگاه، این سازمان با ارایه آخرین دستاوردهای 
پژوهشی و فناورانه و در زمینه صنایع غذایی، گردشگری، بیوتکنولوژی صنعتی، پزشکی 

و سلول های بنیادی و فنی و مهندسی توانمندی های خود را به نمایش خواهد گذاشت.
همچنین در حاشیه جشنواره و نمایشــگاه هفته پژوهش و فناوری، نمایشگاه تخصصی 
کتاب دانشگاهی نیز برپا بود و انتشارات ســازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی نیز با 
170 عنوان کتاب در زمینه های کشاورزی، محیط زیست و علوم انسانی در سالن مفاخر 

)انوری( حضور یافت.

مدیران عامل شرکت های نفت مناطق مرکزی و 
بهینه سازی مصرف سوخت از پروژه های درایو 
دور متغیر با فرکانــس )VFD( و نمک زدایی 
الکتروستاتیک جهاددانشگاهی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، مهندس 
کریمی مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی و 
دکتر وکیلی مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف 
سوخت در بازدیدی که 15 آذرماه از مرکز مبدل های 
الکتریکی جهاد   دانشــگاهی انجام دادند بر توسعه 

همکاری با جهاد به منظور ایجاد زنجیره مدیریت دانش بنیان تأکید کردند.
در این بازدید که از آخرین فناوری های ایجاد شده جهاددانشگاهی در صنعت نفت به 
خصوص در حوزه تجهیزات نمک زدایی نفت و الکتروموتورهای دور متغیر انجام شد، 
حمایت صنعت نفت از ســاخت داخل با محوریت فناوری های دانش بنیان در راستای 
پروژه های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مدیران عامل شرکت های نفت مناطق مرکزی 
و بهینه سازی مصرف سوخت قرار گرفت و مقرر شد در این زمینه تفاهم نامه ای مشترک 

بین جهاددانشگاهی و شرکت نفت مناطق مرکزی 
منعقد شود.

در این بازدید دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی با 
بیان این که شرکت ملی نفت ایران همواره در اجرای 
پروژه های فناورانه از این نهاد حمایت کرده و جهاد نیز 
توانسته به اعتماد مسووالن وزارت نفت پاسخ مثبت 
دهد و آمادگی جهاد برای توسعه همکاری با وزارت 

نفت را اعالم کرد. 
مهنــدس کریمی نیز ضمن اســتقبال از توســعه 
همکاری با اشــاره به این که سیاست شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایجاد زنجیره ارزش فناورانه در اجرای پروژه ها اســت و این شرکت 
در راســتای پروژه های اقتصاد مقاومتی با جهاددانشگاهی همکاری فناورانه خواهد 
داشت، بر ایجاد ارزش افزوده در پروژه ها و رسوب دانش و فناوری تأکید کرد و گفت 

که باید کشــور در راســتای اجرای پروژه   های 
اقتصاد مقاومتی صدور محصوالت فناورمحور را 

در دستور کار قرار دهد.

پـژوهشی
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به منظور ایجاد زنجیره مدیریت دانش بنیان صورت می  گیرد؛

گسترش همکاری جهاددانشگاهی و شرکت نفت مناطق مرکزی 

رونمایی از طرح های پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی توسط استاندار
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از سوی پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان 

جهاددانشگاهی صنعتی شریف انجام شد:

انعقاد قرارداد فروش 39 
مجموعه از تجهیزات ریل باس 

به شرکت ایریکو

شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان)ایریکو( با انعقاد قراردادی با 
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، برای تجهیز قطارهای 
ریل باس تولیدی خود، از تجهیزاتی که در پژوهشکده توسعه 
تکنولوژی این سازمان بومی سازی، طراحی و به مرحله تجاری 

سازی رسیده است، استفاده می کند.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتی شریف، 
مهندس علیرضا کریمی مدیر مرکز ساخت این سازمان گفت: براساس 
قراردادی که به امضای مهندس مرتضی مقدمی مدیرعامل شــرکت 
ایریکو و مهندس حســینعلی حاجیلو رییس سازمان جهاددانشگاهی 
صنعتی شریف رسیده است، این سازمان، تعداد 39 مجموعه از تجهیزات 

مرتبط قطار ریل باس را تولید و در اختیار این شرکت قرار می دهد.
وی افزود: ارزش این قرارداد حدود 20 میلیارد ریال می باشد و قرار است این 
تجهیزات در مدت زمان 13 ماه تولید و به شرکت ایریکو تحویل داده شود.

گفتنی است، پیش از این نیز سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف 
طی قراردادهایی با شرکت ایریکو، تعداد 8 مجموعه از این تجهیزات را 

تولید و تحویل داده است.
در حال حاضر پژوهشکده توسعه تکنولوژي، تنها تولید کننده این نوع تجهیزات 
در کشور مي باشد و این مجموعه تجهیزات عالوه بر استفاده در واگن هاي 

شرکت ایریکو، مورد استفاده سایر واگن سازهاي داخل کشور نیز مي باشد.

محققان پژوهشــکده سرطان پســتان جهاددانشگاهی، 
مجموعه ای از داده های موردنیاز سرطان کولورکتال )روده 
بزرگ( را با استفاده از فرم ها و دستورالعمل های استاندارد 
ملی و بین المللی با هدف ثبت این نوع ســرطان در کشور 

پیاده  سازی کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان پستان جهاددانشگاهی، 
ســارا دّری عضو گروه پژوهشی انفورماتیک ســرطان پژوهشکده در 
خصوص پژوهش انجام شــده با عنوان »طراحی عناصر داده ای مورد 
نیاز ســرطان کولورکتال در ایران« گفت: وجود اطالعات در سیستم 
های سالمت به عنوان میانجی در مراقبت و درمان موثر، ضروری است 
و این اطالعات باید در میان کاربران سیستم اطالعات سالمت به طور 

مناسب توزیع شود.
وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر سازمان های تحقیقاتی مختلف 
با هدف تسهیل تحقیقات بین رشته ای و بین موسسه ای پیاده سازی 
شده اند و فارغ از هدف هر سازمان، جمع آوری اطالعات بین رشته ای 
به روش اســتانداری برای جمع آوری، مرتب سازی و انتقال و گزارش 
داده به دیگر موسســه های دخیل نیاز دارد، افزود: در این طرح، هدف 
از طراحی مجموعه داده اصلی سرطان کولورکتال، تسهیل ارتباطات و 
داشتن قابلیت اســتفاده مجدد داده ها در حوزه سرطان کولورکتال و 
جلوگیری از ارزشیابی های مکرر بیمار در مراکز مختلف ارجاعی است.

دّری افزود: با توجه به کمبود چنین مجموعه داده ای در کشــور، در این 
پژوهش سعی شــد با نگاهی جامع و همه جانبه مجموعه  ای از داده  های 
مورد نیاز و متناســب با ســرطان  های کولورکتال با اســتفاده از فرم ها و 
دستورالعمل  های استاندارد ملی و بین المللی همچنین جمع  آوری نظرات 
افراد خبره، به منظور ثبت سرطان  های کولورکتال برای کشور طراحی شود.
گفتنی است، مقاله تهیه شــده از این پژوهش در سومین کنگره بین 
المللی سرطان های دستگاه گوارش که 3 تا 5 آذر ماه در دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید، ارایه شد.

توسط پژوهشگران پژوهشکده سرطان پستان انجام شد

طراحی عناصر داده ای مورد نیاز سرطان کولورکتال در ایران
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تالش محققان جهاددانشگاهی 
در راستای تولید نانو الیاف های 

گیاهی برای زخم پوش ها
محققان جهاددانشگاهی یزد قصد دارند با بهره گرفتن از روش 
الکتروریسی، نانوالیاف های جدیدی را از پلیمرهای تلفیقی و 
عصاره گیاهان دارویی برای استفاده در زخم پوش ها، تولید کنند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی یزد، مژده عزیزی عضو هیات 
علمی گروه بیومواد سرامیکی این ســازمان با بیان این که ایده  استفاده 
از گیاهان دارویی با زمینه پلیمر برای اولین بار در یزد اجرا می شــود، در 
خصوص این طرح خاطرنشان کرد: ترمیم زخم یکی از فرایندهای طبیعی 
است که در هنگام آسیب پوست به منظور بازسازی بافت درم و اپیدرم در 

استان صورت می پذیرد.
عزیزی در ادامه با بیان این که پلیمرها به عنوان یکی از مهمترین منابع 
جهت تولید زخم پوش ها در نظر گرفته می شوند، اظهار کرد: استفاده از 
پلیمرهای طبیعی بهترین گزینه جهت تسریع در ترمیم زخم است چرا 
که پلیمرهای طبیعی به دلیل زیست سازگاری باالیشان برای کاربردهای 
پزشکی بسیار مناسب هستند اما خواص مکانیکی مطلوبی از خود نشان 
نمی دهند، بنابراین با ترکیب کردن آنها با پلیمر مصنوعی زیست سازگار، 

می توان استحکام این داربست ها را قوت بخشید.

وی افزود: با توجه به قابلیت ویژه گیاهان دارویی در ترمیم زخم، زیست 
سازگاری، قیمت مناسب و در دسترس بودن آن ها، استفاده از این گیاهان 
در ســاخت زخم پوش در ده های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و 
این در حالی است که کشور ایران در زمینه کشت گیاهان دارویی یکی از 

قطب های جهان محسوب می شود.
عزیزی تصریح کرد: نانو الیاف به دلیل نسبت سطح به حجم باال، تخلخل 
زیاد شــرایط الزم جهت ســاخت یک زخم پوش ایده آل از جمله حفظ 
رطوبت محیط در محل تماس زخم و پانسمان، ایجاد مانع فیزیکی در برابر 
میکروب های عفونی،دارا بودن منافذی برای تبادل گازها و مایعات، قابلیت 

باال در جذب مایعات زخم را فراهم می کند.
وی با اشاره به این که الکتروریسی از مهم ترین روش های تولید نانوالیاف 
و ساده ترین، کم هزینه ترین و کارآمدترین روش است که گستره وسیعی 
از پلیمرها توســط این روش مورد اســتفاده قرار می گیرند، خاطرنشان 
کرد: با توجه به موارد یاد شــده، در این پژوهش قصد داریم از پلیمرهای 
تلفیقی و عصاره گیاهان دارویی جهت ساخت نانو الیاف با استفاده از روش 

الکتروریسی استفاده کنیم.
عضو هیات علمی گروه بیومواد سرامیکی جهاددانشگاهی یزد در ادامه 
یادآور شد: مصرف درمانی گیاهان دارویی به عنوان یک درمان سنتی در 
طب نیز به کار رفته اســت و از آنها به عنوان مواد ضدعفونی کننده، ضد 
درد، ضد التهاب و آنتی اکسیدان استفاده شده و باعث بهبودی زخم های 

عفونی و غیر عفونی می شوند. 
عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه اســتفاده از آنتی بیوتیک های 
گوناگون جهت درمان عفونت های مختلف بسیار رایج است اما این داروها 
عوارض جانبی مختلفی دارند و حتی پس از مدتی در بدن فرد، مقاومت 
دارویی نســبت به آن ها ایجاد می شــود ضمن این که آنتی بیوتیک ها 
نیز نمی توانند بافت های آســیب دیده را ترمیم کنند، بنابراین طراحی 
زخم پوش بی خطر و کارآمد جهت رهاسازی هدفمند برخی از داروهای 
گیاهی در بافت آسیب دیده می تواند سبب مهار رشد باکتری ها و عفونت و 
ترمیم سریع زخم های ایجاد شده شود و این در حالی است که ساخت آن 

نیز با هزینه  کم امکان پذیر بوده و به سهولت قابل نگهداری است.

سفارش تولید صفحات مســي خط تولید شرکت آلومینیوم 
ایران )ایرالکو( توســط گروه فرآوري مواد فلزي ســازمان 

جهاددانشگاهی تهران نهایي شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشــگاهي تهران، این طرح که با 
پیگیري هاي به عمل آمده از سوي گروه فرآوري مواد فلزي این سازمان نهایي 
شد، شامل تولید 4500 صفحه مسي مورد نیاز خط تولید شرکت آلومینیوم 

ایران است که وزن تقریبي مواد اولیه مورد نیاز طرح حدود 50 تن مي باشد.
طي این توافــق که بیــش از 15 میلیارد ریال مي باشــد، حدود یک 
سوم مبلغ آن براي شــروع پروژه، توســط کارفرما در اختیار سازمان 

جهاددانشگاهي تهران قرار گرفت تا فعالیت هاي پروژه آغاز شود.
گفتنی است، گروه فرآوري مواد فلزي در سه حوزه پژوهش، تحقیقات 
مهندسي و ســاخت و تولید، در راستاي بومي سازي تجهیزات صنایع 

مختلف فعالیت مي نماید.

تأمین صفحات مسی خط تولید 
شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو( 

توسط گروه فرآوری مواد فلزی 
سازمان جهاددانشگاهی تهران
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افتتاحیه ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران 
شهری با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان، معاون وزیر 
راه و شهرسازی، اساتید و محققان دانشگاه های ایران، آلمان، 

اسپانیا، هند و نیجریه برگزار شد.

به گزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده فرهنگ، هنــر و معماری 
جهاددانشــگاهی، دکتر حمید آیتی رییس این واحــد، 18 آذرماه در 
مراسم افتتاحیه ششمین کنفرانس توسعه پایدار و عمران شهری که با 
مشارکت پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، دانشگاه صنعتی دورتموند 
آلمان، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو و موسسه مهد پژوهش 
رهپویان برگزار شد، اظهار کرد: آغاز سده بیست و یکم میالدی همزمان 
است با تکوین انقالب شهری نوینی در جهان که برای نخستین بار در 
تاریخ بشریت، بالغ بر نیمی از مردم جهان در شهرها زندگی می کنند و 
این در حالی است که آثار سوء حاصل از شیوه های زندگی شهرنشینی 
سال هاست معضالت و لطمه های شدیدی برای محیط زیست و انسان ها 
به بار آورده است. این آســیب ها نه تنها حیات موجودات و آدمیان را به 
خطر انداخته، بلکه آینده بسیار دهشتناکی را فرا روی نسل آینده نهاده 
است. در چنین شرایطی، ســه منبع عمده حیات بشر یعنی آب، هوا و 
غذا وضعیتی بسیار بحرانی دارد. مجموعه این موانع و تهدیدها، از سال 

1987، برنامه ریزان و سیاستمداران را به نظریه »توسعه پایدار« رساند 
و این کنفرانس از طریق دعوت از صاحب نظران داخلی و بین المللی و 
برپایی ســخنرانی ها، کارگاه ها و ارایه مقاالت محققان برآن است تا با 
توصیه هایی کاربست پذیر در سطوح مختلف جغرافیایی و پاسخگویی به 
جنبه های نظری و حرفه ای برنامه ریزی در ارتباط با اصول و مالحظات 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی توسعه پایدار 
شهری، تصویر روشن تری از شهرهای پیش روی نسل آینده ترسیم کند.
گفتنی است، در این کنفرانس بین المللی، شهیندخت موالوردی معاون امور 
زنان و خانواده رییس جمهور به سخنرانی با عنوان »زنان و توسعه پایدار« 
پرداخت. همچنین دکتر محمود گالبچی اســتاد نمونه معماری و چهره 
ماندگار جمهوری اسالمی در معماری نوین و دکتر حامد مظاهریان معاون 
مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی نیز از دیگر سخنرانان بودند. 

پروفسور دیتوالد گرون پروفسور برند بنیکوفسکی از استادان دانشگاه 
 iaac صنعتی دورتموند آلمان، دکتر آرتــی مارکوپولو مدیر آکادمیک
اســپانیا، دکتر ماتیلده مارنگو مدیر آموزش موسسه علمی از اسپانیا و 
اساتید به نام دیگری از کشــورهای ایران، آلمان، اسپانیا، هند، سنگال 
و نیجریه و جمعی از محققان و دانــش پژوهان نیز در کنفرانس حضور 
داشته و در میزگردها و کارگاه ها به بیان دیدگاه ها و چکیده مقاالت خود 

در ارتباط با توسعه پایدار  و عمران شهری پرداختند.

راه اندازی تکنیک آنالیز 
کینون های تنفسی برای 

شناسایی میکروارگانیسم ها 
تکنیــک آنالیــز کینون های تنفســی برای شناســایی 
میکروارگانیسم ها در کشور توســط متخصصان مرکز ملی 

ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران راه اندازی شد.

ششمین کنفرانس» توسعه پایدار و عمران شهری « برگزار شد

با حضور دکتر موالوردی: 

توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام شد؛
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به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران، 
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رییس این مرکز ضمن اشاره به 
تداوم دستاوردهای این مرکز از راه اندازی یک تکنیک بسیار ارزشمند 
در شناسایی میکروارگانیسم ها، گفت: این تکنیک که به طبقه بندی 
میکروارگانیسم ها براساس ساختار شــیمیایی کینون های تنفسی 
در غشاء منتهی می شود قادر است میکروارگانیسم ها را به دو گروه 
عمده دارای یوبی کینون و منا کینــون طبقه بندی نماید و به عنوان 
یک ابزار کنترل کیفی در تأیید سایر فاکتورهای شناسایی مرتبط با 
خصوصیات ظاهری یا فنوتیپی به ویژه در پروکاریوتها کارایی موثری 

خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: انجام این تکنیک دستاورد بزرگی برای کشور است 

چرا که برای اولین بار در آزمایشــگاه شیمیوتاکسونومی مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران با توجه به امکانات موجود و تحمیل 
تحریم های ناعادالنه،  بومی سازی و راه اندازی شده است. این تکنیک 
هم اکنون در بانک های معتبر بین المللی نظیر DSMZ آلمان با صرف 
هزینه ای حدود 275 یورو در حال انجام اســت و بومی سازی آن در 
داخل کشور هزینه ها را تا 75 درصد کاهش می دهد و در جلوگیری 

از خروج ارز موثر است.
گفتنی است، تکنیک آنالیز کینون های تنفسی به دلیل حساسیت 
این ترکیبات به نور و اکسیژن با اعمال شرایط فقدان نور و فشار پایین 
هوا و با استفاده از دســتگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال انجام 

می شود.

سهیل دادخواه از رونمایی نسل سوم دستگاه های آب ساز که بر 
اساس سیستم تقطیر و تبدیل رطوبت هوا به آب کار می کند با ظرفیت 
۱00 لیتر تا دهه فجر خبر داد و گفت: این دستگاه می تواند مشکل 

بسیاری از مراکز عمومی مانند فرودگاه و راه آهن را مرتفع کند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی هرمزگان، سهیل دادخواه 
گفت: در چارچوب زمینه  فعالیت های پژوهشی که در حوزه آب و انرژی و 
با محوریت استحصال آب از طریق رطوبت هوا و با توجه به موفقیت های 
اخیر مرکز خدمات تخصصی مدیریت توسعه پایدار منابع آب و انرژی در 
ساخت نسل جدید پس از کسب اطالعات روی نمونه خارجی و با توجه به 
شرایط تحریم و عدم همکاری در کسب اطالعات الزم، بنا را بر شبیه سازی 

و الگوگیری از فرآیند کولرهای گازی و پیاده سازی آن گذاشتیم.
وی اضافه کرد: چند نسل از دستگاه آب ساز ساخته شد تا به نتیجه تولید 
نسل هایی دست  یافتیم که شاهد برابری با نمونه های خارجی و حتی کیفیت 

بهتر بودیم.
دادخواه با اشاره به اینکه در شهریورماه 94 به نسل دوم این دستگاه دست  
یافتیم، تصریح کرد: شــرایط به گونه ای بود که از لحاظ مصرف انرژی و 
تولید آب از نمونه های مشابه داخلی و خارجی برتری قابل توجهی داشت.

رییس جهاددانشگاهی هرمزگان اضافه کرد: با توجه به کاربرد این دستگاه 

در مواقع بحران نمونه هایی برای استفاده در دکل های حفاری، مناطق 
دورافتاده و حتی پادگان های نظامی با استفاده از پنل های خورشیدی 
و الکترو دیزل را پیشنهاد داده ایم که مورد حمایت قرار گرفت و در حال 

حاضر ساخت نسل سوم این آبساز ها را در دست داریم.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه ساخته شده توسط پژوهشگران جهاددانشگاهی 
هرمزگان نسبت به نمونه های مشابه خارجی یک سوم ارزان تر بوده و مصرف 

برق آن نیز یک سوم نمونه های ساخته  شده در آمریکا و کاناداست.
دادخواه به نسل جدید دستگاه های آب ساز که بر اساس سیستم تقطیر 
و تبدیل رطوبت هوا به آب کار می کند، اشاره و در خصوص وضعیت فنی 
این دســتگاه اذعان کرد: در ابعاد 100*125*75 سانتی متر ساخته  
شده که توان مصرفي آن 300 وات بوده و در شرایط عادي، در دماي 35 
درجه سانتي گراد و رطوبت 60 درصد نسبي، روزانه بیش از 20 لیتر آب 
تولید می کند که با توجه به شرایط اقلیمي استان و مشکل کمبود آب، 
راهکار مناسبي براي تولید آب شرب سالم و بهداشتي است. همچنین این 
دستگاه پس از تولید آب با استفاده از رطوبت هوا به روش تقطیر، قابلیت 
انجام پروسه میکروب زدایی و اضافه کردن امالح مورد نیاز بدن را نیز دارد.

دادخواه در پایان خاطرنشان کرد: نمونه تولید شده این محصول در حال 
حاضر با مبلغ چهار میلیون تومان با ظرفیت تولید 20 لیتر آب در شبانه روز 

به بازار ارایه  شده و چند نمونه از آن تاکنون به فروش رسیده است.

 نسل سوم آب سازهای رطوبتی در راه است

رییس جهاددانشگاهی واحد هرمزگان:
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اجرای طرح تولید »سبوس 
برنج اکسترود شده« در 

جهاددانشگاهی خراسان رضوی
عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به تولید »سبوس برنج 
اکسترود شده« در این ســازمان، گفت: هم اکنون سبوس برنج 
پایدارشده در مقیاس صنعتی قابلیت تولید داشته و در حال طی 

کردن مراحل قانونی برای ورود به بازار است.

به گزارش روابط عمومی  جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، دکتر الناز 
میالنی با اشاره به برتری طرح سبوس برنج اکسترود شده این سازمان 
در نمایشــگاه پژوهش اســتان، اظهار کرد: این طرح به کمک فناوری 
اکستروژن مواد غذایی که به صورت مداوم و در دمای باال و زمان کوتاهی، 
حجم زیادی از برنج خام را به سبوس پایدار شده با ارزش  افزوده تبدیل 
می کند، انجام شده است. این محصول استریل خواهد بود و هیچ خطری 

برای سالمتی ندارد.
وی اضافه کرد: در سبوس برنج اکســترود شده آنزیم های مسوول تند 

شدن و اسیفیتیک، غیرفعال شــده و در نتیجه برای مصارف خوراک 
انسان قابل استفاده است.

مجری این طــرح تصریح کرد: به طــور معمول برای تجاری ســازی 
محصوالت جدید مشکالت زیادی وجود دارد، زیرا محصول مشابه آن ها 
وجود ندارد. از این رو، هم اکنون ســبوس برنج پایدارشــده در مقیاس 
صنعتی قابلیت تولید داشــته و در حال طی کردن مراحل قانونی برای 

ورود به بازار است.
میالنی، تدوین دانش فنی تولید سبوس برنج تثبیت شده با ماندگاری و 
ثبت اختراع و ارایه مقاالت علمی پژوهشی معتبر را از جمله دستاوردهای 
طرح سبوس برنج اکسترود شده دانست و تاکید کرد: این محصول راندمان 
باالیی دارد که مهم ترین آن اهمیت فناوری اکستروژن مواد غذایی است. 

میالنی با اعالم اینکه به همت جهاددانشگاهی خراسان رضوی پایلوت 
اکستروژن مواد غذایی از سه سال گذشته در مشهد راه اندازی شده است، 
خاطرنشان کرد: ما در پژوهشکده مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی، عالوه بر تولید محصوالت، آمادگی الزم را جهت ارایه خدمات 
تخصصی به دانشــجویان و کارخانجات نیز داریم و طرح سبوس برنج 
اکسترود شده نیز در راســتای فعالیت پایلوت فناوری اکستروژن مواد 

غذایی انجام گرفته است.
وی افزود: استفاده مجدد از فرآورده های جنبی و تبدیل آن به محصول 
با ارزش افزوده و ورود آن به چرخه تولید از جمله اهدافی است که ما در 

جهاددانشگاهی خراسان رضوی دنبال می کنیم.
مجری طرح »سبوس برنج اکسترود شــده« جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی تصریح کرد: درحالت عادی ســبوس برنج یک فرآورده جنبی 
محسوب می شود که صرفا به مصرف خوراک دام می رسد و موجب ایجاد 
آلودگی های زیســت محیطی و میکروبی زیادی در طبیعت می شود. 
همچنین این فرآورده دارای چربی باال و عمر ماندگاری کمی اســت؛ 

بنابراین نمی توان آن را برای مصارف انسانی به کار گرفت.
میالنی ادامه داد: سبوس برنج اکسترود شده یک فرآورده با ارزش است، 
زیرا از چربی مفید، انواع ویتامین گروه B  و پروتئین باالیی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه برنج اکسترود شــده را می توان به صورت مکمل 
فیبری مصرف کرد، عنوان کرد: با توجه به این که اکنون تمام مکمل های 
فیبری در کشور وارداتی هستند، فناوری اکستروژن مواد غذایی می تواند 

در این زمینه بسیار مؤثر باشد. 

رده سلولی مارمولک بومی 
ایران با کاربرد تحقیقات زیست 

پزشکی تولید شد
محققان مرکز ملی ذخایر زنتیکی و زیستی ایران موفق به تولید 
رده ســلولی مارمولک بومی ایران با کاربرد تحقیقات زیست 

پزشکی شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران، 
بانک سلول های انســانی و جانوری این مرکز ارایه دهنده رده های 
سلولی مختلف انسانی و جانوری برای صنعت زیست فناوری است. در 
همین راستا هرساله تعداد زیادی رده سلولی استاندارد را فراهم نموده 
و با شناسنامه اســتاندارد در اختیار متقاضیان قرار می دهد. دو رده 
سلولی از مارمولک با قابلیت کشت مداوم و نگهداری در حالت انجماد 

نیز از تولیدهای جدید این بانک است.
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 
و زیستی ایران درخصوص این  دســتاورد گفت: یکی از گونه هایی که 
 )gecko( امروزه مورد توجه مراکز تحقیقاتی قرار گرفته، گونه مارمولک
اســت. توانایی ذاتی این موجود در بازســازی دم خویش، منجر شده 
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 ایجاد مرکز خدمات تخصصی 
قطعات سرامیکی در آینده 

نزدیك 
رییس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد از ایجاد مرکز خدمات 
تخصصی قطعات سرامیکی در آینده نزدیک خبر داد و در ادامه 
با اشاره به تالش های این سازمان برای راه اندازی پایلوت تولید 
قطعات سرامیکی در استان، ابراز امیدواری کرد که این واحد تا 

پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، مهدی باصولی 
در آیین تجلیل از جهادگران نمونه عرصه پژوهش جهاددانشگاهی استان که 
به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، یکی از محورهای فعالیت های پژوهشی 
این سازمان که با تامل و تعمیق بیشتری نسبت به گذشته دنبال شده است، 

را حوزه سرامیک های صنعتی ذکر کرد.
وی افزود: در راستای تقویت بنیان های منابع انسانی جهاددانشگاهی در 
طول سه سال گذشته پژوهشگران نخبه در حوزه های مختلف جذب شده اند.
رییس جهاددانشگاهی یزد، همچنین از اخذ مجور قطعی گروه نانو مواد 
سرامیکی و اخذ موافقت اصولی بیومواد سرامیکی در این مدت خبر داد و 
گفت: خوشبختانه با شکل گیری سه گروه پژوهشی در حوزه سرامیک های 
صنعتی، زمینه برای ایجاد پژوهشکده مواد نوین در جهاددانشگاهی استان 
یزد فراهم شده و امیدواریم تا پایان سال جاری مجوزهای الزم در این رابطه 

را اخذ کنیم.
باصولی همچنین از ایجاد مرکز خدمات تخصصی قطعات سرامیکی در آینده 
نزدیک خبر داد و در ادامه با اشاره به تالش های این سازمان برای راه اندازی 
پایلوت تولید قطعات سرامیکی در استان، ابراز امیدواری کرد که این واحد 

تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد.
رییس جهاددانشگاهی استان یکی دیگر از محورهای فعالیت جهاد طی دو 
سال اخیر را حوزه گیاهان دارویی به عنوان یکی از ارکان اصلی جایگزین 

در بخش کشــاورزی اســتان کم آب یزد ذکر کرد و گفت: خوشبختانه 
جهاددانشگاهی در این مدت جایگاه خوبی را در مقوله گیاهان دارویی در 

استان کسب کرده است.
در ادامه سید حسین میرحسینی معاون پژوهشی جهاددانشگاهی یزد 
با اشاره هدف گذاری های صورت گرفته در برنامه سه ساله  گذشته جهاد 
استان، گفت: خوشبختانه در اکثر شاخص های تعیین شده سازمان به رشد 

کمی و کیفی خوبی دست یافته است.
وی تکمیل کادر علمی گروه های پژوهشی و همچنین مهیا شدن شرایط 
ایجاد پژوهشکده مواد نوین جهاددانشگاهی را از جمله اهم اقدامات صورت 
گرفته در این حوزه ذکر کرد و گفت: طی سه ســال گذشته 31 مقاله از 
پژوهشگران جهاددانشگاهی استان به چاپ رسیده و 58 قرارداد پژوهشی 

و 27 تفاهم نامه همکاری منعقد شده است.
وی همچنین از رشد خوب عملکردی در حوزه درآمدهای مراکز خدمات 
تخصصی این سازمان خبر داد و خاطرنشان کرد: البته یکی از آسیب هایی 
که در این رابطه وجود دارد، مشکل وصول مطالبات است که به لحاظ مسایل 

اقتصادی در کشور مبتال به آن هستیم.
میرحسینی در پایان نیز بر تمرکز برنامه  ســه سال آتی جهاددانشگاهی 
استان روی موضوع تجاری سازی در کنار اهتمام به طرح های کارفرمایی 
تاکید و ابراز امیدواری کرد که با تحقق برنامه های مدنظر سازمان طی سه 

سال آینده، جهاددانشگاهی یزد به عنوان واحد نمونه کشور، زبانزد باشد.
سخنرانی لیال شریفی مدیر گروه سرامیک های صنعتی و اعظم مقیمی 
مدیر مرکز خدمات تخصصی مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، تجلیل 

از جهادگران نمونه عرصه پژوهش، از دیگر برنامه های این مراسم بود.

تا ویژگی های مربوط به فاکتورهای رشــد، مطالعات بازسازی بافت و 
تحقیقات طب ترمیمی در این موجود مورد توجه قرار گیرد. همچنین 
این سلول ها قابلیت استفاده در آزمایش هایی مانند بررسی های سم 
شناسی، محیط زیست، حساسیت ویروسی یا مطالعات تولید واکسن و 

نیز مطالعات سیستماتیک جانوری را نیز دارند.
وی افزود: مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران، با اشراف به روند رو 
به رشد تحقیقات شرکت های دارویی و مراکز تحقیقاتی، برای اولین 
بار، با معرفی رده های سلولی جدید با عناوین Hepe01 و Hepe02 از 
دم مارمولک بومی ایران از گونه Cyrtopodion scabrum، این رده 
ها را برای انواع تحقیقات و کاربردها در اختیار جامعه علمی کشــور 

قرار می دهد.
   35
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بازدید نمایندگان سازمان 
همکاری های بین المللی کره 
جنوبی )کویکا( از پژوهشکده 

ICT جهاددانشگاهی
هیأتی از سازمان همکاری های بین المللی کره جنوبی)کویکا( از 

پژوهشکده ICT جهاددانشگاهی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده فناوری اطالعــات و ارتباطات 
جهاددانشگاهی، هیأتی از سازمان همکاری های بین المللی کره جنوبی 
)کویکا( به سرپرستی دکتر Seung Beom KIM مدیر کل دپارتمان 

توسعه ارتباطات بین الملل این سازمان 13 آذرماه از پژوهشکده فناوری 
اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی بازدید کردند.

در این نشست که در راستای اجرای طرح مطالعاتی توسعه سازمان 
همکاری هــای بین المللی ایــران )ایریکا( صــورت گرفت نحوه به 
کارگیری تجارب کره جنوبی در راه اندازی و استقرار این سازمان مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

مشاور مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در 
نشســت انعقاد تفاهم نامه همکاری با جهاددانشگاهی اردبیل، 
گفت: شرکت نفت، مناطق ۳7 گانه خود را مجاب کرده تا پژوهش 

را در رئوس برنامه های خود قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، فردین چراجی 
مشاور مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان این مطلب 
در نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و شرکت نفت منطقه 
اردبیل، افزود: ارتباط بین مراکز علمی پژوهشی با شرکت نفت از طریق انعقاد 
تفاهم نامه و ایجاد دفتر ارتباطی در این مراکز برای ما مهم است چرا که از این 
طریق، زمینه همکاری های مشترک و بهره گیری از توان علمی و پژوهشی 

دانشگاه ها و مراکز علمی و ارتباط با صنعت فراهم می شود.
وی بر توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی با جهاددانشگاهی تاکید 
و خاطرنشــان کرد: نزدیکی مراکز علمی پژوهشی با شرکت نفت سبب 
می شود تکنولوژی های الزم و دستاوردهای تحقیقاتی به صورت مستقیم 

در اختیار شرکت نفت قرار گیرد.

در ادامــه رامز نصیری صالح، اســتفاده شــرکت نفت از دســتاوردهای 
جهاددانشگاهی را خواستار شد و گفت: ساخت دستگاه لوله مغزی سیار، 
طراحی، ســاخت و نصب بازوهــای بارگیری اســکله در جزیره خارک، 
بازسازی کامل 2 دســتگاه الکتروفیلتر واحد کت کراکر پاالیشگاه آبادان، 
USP ،طراحی و ساخت همزن روتاری کف مخزن ذخیره سازی نفت خام

ها و شارژرهای صنعتی، سیستم انتقال برق DC و کارت های الکترونیکی از 
جمله تجهیزات مورد قرارداد همکاری جهاددانشگاهی با شرکت های تابعه 

وزارت نفت است.
در پایان این جلســه، تفاهم نامه علمی - پژوهشی بین شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل و جهاددانشــگاهی استان 

امضا شد.
همکاری های مشترک، انجام طرح های تحقیقاتی و توسعه فناوری مورد 
نیاز شرکت و وزارت نفت، ایجاد زمینه های مناسب به منظور بهره گیری از 
توانمندی ها و خدمات از قبیل تجهیزات پژوهشی، حمایت از پایان نامه های 
تحصیالت تکمیلی با موضوعات مرتبط با فعالیت های شــرکت از جمله 

زمینه های همکاری مندرج در این تفاهم نامه است.

تفاهم نامه همکاری بین شرکت نفت منطقه اردبیل 
و جهاددانشگاهی استان امضا شد
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کنفرانس بین المللی "هنر، 
معماری و کاربردها" برگزار شد

کنفرانس بین المللــی »هنر، معمــاری و کاربردها« با حضور 
استادان هنر و معماری ایران، ایتالیا، روسیه و هند، 2۵ آذرماه در 

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.

به گــزارش روابــط عمومی پژوهشــکده فرهنــگ، هنــر و معماری 
جهاددانشــگاهی، دکتر حمید آیتی رییس پژوهشکده و رییس شورای 
سیاستگذاری کنفرانس در افتتاحیه کنفرانس »هنر، معماری و کاربردها« 
اظهار داشت: متاسفانه به رغم هدفگذاری ها و سیاستگذاری های کالن 
کشــور، رد پای هنر در معماری و شهرسازی ما بســیار کمرنگ است و 
شهرهای ما اسکلت هایی بی روح و بی هویتند. کنفرانس هایی از این دست 
با نگاهی علمی، نقادانه و راهگشا رسالتی بس بزرگ برعهده دارند و باید با 
فرهنگ سازی، آسیب شناسی، تولید دانش و ارایه راهکار، کاستی های 

موجود را برطرف کند.
گفتنی است، دکتر علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور، دکتر 
مصطفی بهزادفر رییس دانشــکده معماری و شهرسازی علم و صنعت، 
دکتر منصور فالمکی چهره ماندگار معماری کشــور، دکتر مهدی خاک 
زند، دکتر محسن فیضی، دکتر غالمحســین محمدی زاده، دکتر بهروز 
جانی پور، دکتر حمید رضا بابایی، دکتر محمدعلی خبری، دکتر مصطفی 

علی بیگی از اساتید دانشگاه، دکتر هدایت اهلل جمالی پور معاون استاندار 
تهران، مهندس هادی رحمتی مدیرکل بحران اســتانداری تهران و... از 

اعضای شورای سیاستگذاری کنفرانس بودند.
در مراسم افتتاحیه کنفرانس، همچنین دکتر عبدالحسین مختاباد رییس 
کمیته هنر شورای اسالمی شهر تهران، دکتر منصور فالمکی، دکترمهناز 
اکبری، مهندس هادی رحمتی، دکتر هدایت اهلل جمالی پور، دکتر پراوین 
 INION کومار از دانشــگاه بی هاراث هند، دکتر الگا الورنووا از موسسه
روسیه و دکتر الساندرا دیچزاریس از دانشگاه ساپینزای ایتالیا سخنرانی 
کردند و سپس کارگاه های تخصصی و ارایه مقاالت محققان آغاز شد. این 

کنفرانس تا جمعه 26 آذرماه ادامه یافت.
بیش از 30 وزارتخانه، ســازمان و انجمن علمی، دانشــگاه و موسسه 
آموزش عالی، شــهرداری، شورای شــهر و رســانه از این کنفرانس 

بین المللی حمایت کردند.

مدیر گروه پژوهشی علوم شــناختی جهاددانشگاهی گفت: 
هم زمان با هفته پژوهش طرح »بررسی عوامل موثر بر شادکامی 
جانبازان و ایثارگران« از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به 

عنوان طرح برتر پژوهشی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اســتان البرز، اعظم 
نوفرستی گفت: در این طرح، نمونه ای به تعداد هزار و 350 نفر از جانبازان، 
همسران جانبازان، آزادگان، همسران آزادگان و همسران شهدا که اسامی 
آنان در فهرست اسامی بنیاد شــهید و امور ایثارگران در سال 91 وجود 
داشت، از ده استان تهران، اصفهان، خوزستان، گیالن، کرمانشاه، بوشهر، 
گلستان، خراســان جنوبی، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان بر 

اساس شیوه نمونه گیري طبقه اي - سهمیه اي 
نامساوي انتخاب شدند.

وی با بیان مهمترین عوامل موثر بر شادکامی در 
جمعیت مورد بررسی، اظهار کرد: برون گرایی، 
انجام فعالیت های ارادی، ســالمت جسمانی و 
سطح درآمد از جمله مهمترین عوامل موثر بر 

شادکامی در جانبازان و ایثارگران است.

نوفرستی افزود: مطابق یافته های پژوهش حاضر از بین فعالیت های ارادی، 
داشتن اهداف روشن و واضح در زندگی، پیگیری مستمر آن ها، پرداختن 
به فعالیت های مورد عالقه و رفت و آمد کردن با افراد فامیل بیشترین رابطه 
را با شادکامی دارد و استفاده از اینترنت و ماهواره، رفتن به سینما و گوش 

دادن به موسیقی کمترین رابطه را با شادکامی داشته است.
وی تصریح کــرد: از آنجا کــه فعالیت های ارادی بعــد از ویژگی های 
شخصیتی، مهمترین عامل مؤثر بر شادکامی جانبازان و ایثارگران است، 
می توان با آمــوزش این فعالیت ها میزان شــادکامی را در ایثارگران و 

خانواده های آن ها افزایش داد.
نوفرستی در پایان یادآور شــد: این طرح با حمایت دفتر پژوهش هاي 
فرهنگــي معاونت پژوهــش و ارتباطات فرهنگي بنیاد شــهید و امور 
پژوهشــگران  توســط  ایثارگــران 
جهاددانشگاهی واحد اســتان البرز انجام 

شده است.
گفتنی اســت، با اهدای لوح از سوی بنیاد 
شهید طرح بررسی عوامل موثر بر شادکامی 
جانبــازان و ایثارگــران به عنــوان طرح 

پژوهشی برتر، تقدیر شد.

از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران  صورت گرفت؛

معرفی طرح "بررسی عوامل موثر بر شادکامی جانبازان و ایثارگران" 
به عنوان طرح برتر پژوهشی 
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فصلنامــه علمی پژوهشــی سیســتم هــای اطالعاتی و 
ارتباطات)JIST( در پایگاه بین المللی Scopus نمایه شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده فناوری اطالعات و ارتباطات 
جهاددانشگاهی، فصلنامه علمی پژوهشــی سیستم های اطالعاتی 
 Journal of Information Systems and و ارتباطــات 
Telecommunication که توسط این پژوهشکده منتشر می گردد، 

در پایگاه بین المللی Scopus نمایه شد.
شیرین گیلکی مدیر انتشــارات این پژوهشکده گفت: در راستای چشم 
انداز فصلنامه در خصوص معرفی در سطح بین المللی و نمایه سازی در 
پایگاه های معتبر بین المللی، و به دنبال درخواست برای نمایه در پایگاه 

بین المللی اسکوپوس، فصلنامه توسط هیأت مشاوره و انتخاب محتوای 
اسکوپوس Content Selection & Advisory Board )CSAB( ارزیابی 
و با توجه به رویکرد بومی آن، تنوع ملیت نویسندگان، وب سایت فصلنامه و 

به روز بودن آن حایز احراز معیارهای ورود به پایگاه اسکوپوس شد.
مدیر داخلی فصلنامه مذکور افزود: اســکوپوس یکــی از نمایه های 
اســتنادی معتبر و شناخته  شده  اســت که اطالعات کتاب شناختی 

حدود 25 میلیون سند را در خود جمع آوری کرده  است.
 ،Copernicusوی تصریح کرد: این فصلنامه همچنین در پايگاه هاي
پایگاه استنادي علوم جهان اسالم، مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم 
و فناوري، بانک اطالعات نشــریات کشور )مگیران( و مرکز اطالعات 

علمي جهاددانشگاهي )SID( نیز نمایه مي شود.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با 
سیستم جامع و یکپارچه مدیریت 
پژوهش جهاددانشگاهی)سامپ(

کارگاه آموزشی آشــنایی با سیستم جامع و یکپارچه مدیریت 
پژوهش جهاددانشــگاهی )ســامپ( با حضور مدیران گروه 
های پژوهشــی و مراکز خدمات تخصصی ۱4 واحد اســتانی 
جهاددانشگاهی با همت پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات 
جهاددانشگاهی، ۱8 آذرماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومي پژوهشــکده فناوري اطالعــات و ارتباطات 
جهاددانشگاهي، در این کارگاه که با حضور مدیران گروه هاي پژوهشي 
و مراکز خدمات تخصصي، مهندس ذاکري معاون پژوهشي پژوهشکده 
فناوري اطالعات جهاددانشگاهي، مهندس افشین صندوقدار ناظر فنی 

پروژه طراحي و توسعه سیستم مدیریت جامع پژوهش و زلقي مسوول 
برنامه ریزي استقرار ســامانه مذکور برگزار شــد، بخش هاي مختلف 

سیستم به حاضران ارایه شد.
مهندس محمد درزي مدرس کارگاه با تبیین اهداف طراحي این سامانه به 
اهمیت راه اندازي و به کارگیري آن در جهاددانشگاهي پرداخت و گفت: جمع 
آوري و تجمیع داده هاي پژوهشي واحدها، پژوهشکده ها و مکانیزاسیون 

فرایندهاي پژوهش از اهداف اصلي طراحي این سیستم بوده است.
مدیر گروه پژوهشي سیستم هاي اطالعاتي پیشرفته پژوهشکده فناوري 
اطالعات در ادامه افزود: در سیســتم جامع مدیریــت پژوهش  پایه اي 
ترین زیرسیســتم »مدیریت منابع اطالعاتي« است که تمام اقالم داده 

اي مربوط به فعالیت هاي پژوهشي واحدها در آن ورود داده مي شود.
عضو هیات علمي جهاددانشگاهي به بیان مزیت سیستم مدیریت پژوهش 
جهاددانشگاهي)سامپ( که مبتني بر فرایند طراحي شده است پرداخت 
و گفت: تمام فعالیت ها و فرایندهــاي مرتبط با طرح نامه ها و طرح هاي 
پژوهشي اعم از طرح هاي مصوب دفتر مرکزي جهاددانشگاهي، طرحنامه 
هاي کارفرمایي کد 66، طرح نامه هــاي کارفرمایي کد 68 و طرح هاي 

داخلي واحدها در زیرسیستم »مدیریت پروژه« تعریف مي شود.
وي زیرسیستم »مدیریت ساختار« را از دیگر زیرسیستم هاي مهم سامپ 
عنوان نمود و در این باره افزود: درخواســت انواع موافقت هاي اصولي و 
قطعي براي گروه هاي پژوهشي و مراکز خدمات تخصصي، معرفي مدیر 
گروه و مراکز خدمــات تخصصي، معرفي اعضاي شــوراي علمي گروه 
هاي پژوهشــي و اعضاي هیات مدیره مراکز خدمات تخصصي در این 

زیرسیستم پي گیري مي شود.
مدیر گروه سیستم هاي اطالعاتي پیشرفته )AIS( پژوهشکده فناوری 
اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی، زیرسیستم »مدیریت برنامه ریزي« 
را از دیگر زیرسیستم هاي سامپ بیان کرده و در این باره گفت: در این 
زیرسیستم شبکه برنامه گروه هاي پژوهشي و برنامه توسعه واحدها وارد 
و براي بررسي و تایید از طریق فرایند خاص خود از طرف واحد به دفتر 

مرکزي ارسال مي شود.
گفتنی اســت، در این کارگاه یکروزه 23 نفر از مدیران گروه ها و مراکز 

خدمات تخصصی از 14 واحد استاني جهاددانشگاهي حضور داشتند.

Scopus در پایگاه بین المللی JIST نمایه فصلنامه

همزمان با هفته پژوهش صورت گرفت؛ 
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در آیین اختتامیه جشنواره و نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 
خراسان رضوی، از سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به 

عنوان سازمان برتر پژوهشی تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در 
آیین اختتامیه جشنواره و نمایشــگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان 
رضوی که 17 آذرماه با حضور استاندار و دیگر مسووالن اجرایی استان در 
محل تاالر همایش های نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، در بخش 
دستگاه های اجرایی با ماهیت پژوهشــی از دکتر حمیدرضا بیدخوری 
معاون پژوهش و فناوری سازمان با اهدای تندیس و لوح، تقدیر تجلیل 

به عمل آمد.
همچنین در این مراسم، از سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به 
عنوان مسوول کمیته کارگاه ها، سخنرانی ها و همایش های جشنواره و 

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان تجلیل گردید.
در ادامه، از دکتر شــادی بلوریان عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و 

فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراســان رضوی به عنوان فناور 
برتر تقدیر شد.

طرح پژوهشی جواد براتی عضو پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی نیز با عنوان نحوه شکل گیری خوشه صنعتی مرتبط با 

فضای سبز رتبه اول را در حوزه علوم انسانی کسب کرد.
همچنین در حوزه فنی و مهندسی، طرح مهندس علیرضا صادقی اول 
شهر، مدیر گروه پژوهشــی مواد و متالورژی سازمان با عنوان داربست 

پوستی رتبه اول را دریافت نمود.
در ادامه و در حوزه کشاورزی و دامپزشکی، طرح دکتر الناز میالنی، عضو 
هیات علمی پژوهشــکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی با عنوان سبوس برنج اکسترود شده رتبه دوم را کسب 

کرد.
یادآور می شود، غرفه ســازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی نیز به 
عنوان یکی ازغرفه های برتر نمایشــگاه پژوهش و فناوری استان نیز 

معرفی گردید.

مســعود وحدانی دانشــجوی مرکز آموزش علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی مرکز تهران ۳ )وابسته به جهاددانشگاهی عالمه 
طباطبایی( موفق به ساخت سیستم آبیاری هوشمند آدرس پذیر 

برای کمک به حل بحران کمبود آب در بخش کشاورزی شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد عالمه طباطبایی، 
مسعود وحدانی )مسوول طرح( با اشــاره به این که ساخت سیستم 
آبیاری هوشمند آدرس پذیر برای کمک به حل بحران کمبود آب در 
بخش کشاورزی منجر به یک قرارداد تجاری سازی گردیده، گفت: 
این سیستم هیچ گونه مشابه داخلی و خارجی نداشته و برای اولین بار 

طراحی و ساخته شده است.
وحدانی افزود: با توجه به شرایط فعلی بحران کمبود آب در کشور 
و وجود مشکالت متعدد در مسیر اســتفاده از سیستم های رایج 
آبیاری، نسبت به طراحی و ساخت این سیستم اقدام شده است که 
ضمن برطرف کردن مشکالت سیستم های آبیاری موجود مانند 
گرفتگی نازل ها )قطره چکان هــا( نیاز به حجم زیاد آب در لحظه 
و همچنین نیــاز به جریان برق باال، سیســتمی کامال اتوماتیک و 

هوشمند است.

وی افزود: این سیستم به نحوی طراحی شده است که بتواند با حداقل 
جریان آب )یک لوله 1/2 اینچــی( و حداقل انرژی برق )100 وات( 
آبیاری یک مزرعه یا باغ را به صــورت کامل انجام دهد، ضمن اینکه 
بروز هرگونه خطا در عملکرد سیستم را به صورت اتوماتیک تشخیص 

داده و حتی از راه دور به اطالع کاربر می رساند. 
این محصول در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشی ) 24 تا 28 آذرماه 1395( مورد بازدید مسووالن و 

تمام عالقه مندان قرار گرفت.  

درخشش سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در جشنواره و 
نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان

توسط دانشجوی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی؛

»سیستم آبیاری هوشمند آدرس پذیر« ساخته شد
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قرارداد تحقیقاتی میان واحد علوم پزشکی شهید بهشتی و 
مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم پزشــکی شــهید بهشتی، سمیه 
جهانشیری مسوول پژوهشی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی در این 
خصوص اظهار کرد: این قرارداد به منظور اجرای طرح تحقیقاتی » ارزیابی 
کاربردپذیری و محتوایی برنامه های فارسی زبان و ارایه چارچوب عملی 

و علمی جهت تولید برنامه های کاربردی موبایل در حوزه ترک دخانیات 
برای جوانان و سالمندان«توسط این معاونت منعقد شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را ارزیابی برنامه های موبایل فارسی زبان 
مرتبط با دخانیات از دید متخصصان در حوزه های طراحی آموزشی، 
مهندسی نرم افزار، پزشکی و روانشناسی و تولید راهنما یا چارچوب 
براساس نتایج به دست آمده، برای تولیدکنندگان برنامه های موبایل 

در زمینه ترک سیگار و دخانیات بیان کرد. 

اســتاندار سیســتان و بلوچســتان از غرفه پژوهشــی 
جهاددانشگاهی در نمایشگاه »پژوهش، فن آوری و فن بازار« 

استان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیستان و بلوچستان، به 
مناسبت هفته پژوهش هفدهمین نمایشــگاه »پژوهش، فن آوری و 
فن بازار« در محل دانشگاه سیســتان و بلوچستان برپا شده که واحد 
استان نیز دستاوردها و اقدامات پژوهشی خود را در قالب یک غرفه به 

عالقمندان و بازدیدکنندگان معرفی می کند.
فرح حیدری سرپرست معاونت پژوهشی و فن آوری جهاددانشگاهی 
سیســتان و بلوچستان در حاشــیه بازدید استاندار اســتان از غرفه 
پژوهشی واحد اظهار کرد: در این غرفه طرح ها و پروژه های پژوهشی 

جهاددانشــگاهی اســتان از قبیل طرح پرورش ماهی در قفس های 
دریایی، گیاهان دارویی و سلول های بنیادین خون بند ناف در معرض 

دید عالقمندان و بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
وی در ادامه به برخی از توانمندی های جهاددانشگاهی استان و کشور 
اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات انجام شــده جهاددانشگاهی نیز 
ایجاد دفتر بانک خون بند ناف در مرکز استان می باشد که خوشبختانه 

استقبال هم استانی ها از خدمات این دفتر تاکنون خوب بوده است.
حیدری از پیگیری و رایزنی های انجام شــده برای ایجاد ایســتگاه 
تحقیقات شتر در این استان خبرداد که این طرح نیز مورد تشویق و 

تقدیر استاندار سیستان و بلوچستان قرار گرفت.
در ادامه این بازدید نیز علی اوسط هاشمی استاندار سیستان بلوچستان در 
خصوص نوع قفس و شرکت تهیه کننده این قفس ها سواالتی را مطرح کرد.  

عقد قرارداد تحقیقاتی بین جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و 
مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور

بازدید استاندار سیستان و بلوچستان از غرفه پژوهشی 
جهاددانشگاهی استان
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تفاهم نامه همکاری میان جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید 
بهشتی و انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید 
بهشــتی، دکتر علیرضا آزادخانی رییس واحد در این خصوص اظهار 
کرد: ایــن تفاهم نامه جهــت انجام همکاری های مشــترک علمی، 
پژوهشی و فناوری های نوین آموزشی در راســتای ارتقای سالمت 

غذا و تغذیه مردم بین این واحد و انســتیتو تغذیه ای کشور به امضا 
رسیده است. 

وی افزود: در این تفاهم نامه اجرای پروژه های مشترک پژوهشی کالن 
در حوزه غذا و تغذیه، نیازسنجی و امکان سنجی برگزاری دوره های 
تخصصی مهارت افزایی و اشــتغالزایی، برگزاری همایش های ملی و 
بین المللی و ترجمه و تألیف متــون و کتب علمی مد نظر قرار گرفته 

است.

به منظور بهره گیری از توان، تخصص و امکانات متقابل، تفاهم 
نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی بین جهاددانشگاهی 
و سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان گلستان 

منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان گلستان، از اهداف کالن 
سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، دستیابی به خودکفایی علمی 
و ارتقای سطح تحقیقات از طریق این همکاری مشترک و نیز ایجاد بستر 
مناسب جهت فعالیت پژوهشــگران و ارتباط مناسب ایشان در جهت 

اهداف خرد و کالن در چارچوب نیازهای تعریف شده دو سازمان است.
جهاددانشگاهی استان گلستان، در راستای بهره مندی از توان و امکانات 
در دسترس بســیج و معرفی پروژه های پژوهشــی کاربردی مرتبط با 
گیاهان داوریی همکاری مذکور را اجرا می نماید. همچنین اجرای دوره 
های آموزشی کوتاه مدت نیز توسط معاونت آموزشی واحد استانی مدنظر 
بوده است. در همین راستا جلسات متعددی توسط مسووالن دو سازمان 
برگزار و پیشنهادات اجرایی نیز مطرح شده است. تفاهم نامه فوق توسط 
سرگرد مهدیانی مسوول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان 

و مهندس ثقفی ریاست جهاددانشگاهی واحد گلستان امضا شد.

طی مراسمی که ۱8 آذرماه و به میزبانی دانشگاه یزد برگزار 
شد، از پژوهشــگران و فناورهای برتر استان در حوزه های 

مختلف با کسب عناوین اول، دوم و سوم تجلیل شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علم و هنر جهاددانشگاهی، دکتر 
محمدصالح اولیاء، رییس دانشگاه یزد و دبیر ســتاد هفته پژوهش و 
فناوری استان در این مراسم با اشاره به آمار برخی از شاخص های استان 
گفت:  استان یزد در زمینه توسعه ســرمایه انسانی جایگاه خوبی دارد. 
بیش از بیست سال است که استان رتبه اول را در قبولی کنکور دارد، 
رتبه دوم به لحاظ نسبت دانشجو به جمعیت و به لحاظ شاخص توسعه 

انسانی در کشور سوم است که نشان می دهد استان یزد سرمایه انسانی 
را که در واقع مهمترین منبع سرمایه است، در اختیار دارد.

طی مراسمی پژوهشــگران و فناوران برتر اســتان یزد در گروه های  
دانشگاهی  و مراکز پژوهشی، شرکت ها و واحدهای تولیدی پژوهش 
محور، دســتگاه های اجرایی، شــرکت های دانش بنیــان حقیقی، 
شــرکت های دانش بنیان حقوقی و پژوهشــگران فرهنگی معرفی و 

تجلیل شدند.
»دکتر آمنه جاوید« عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه علم 
و هنر جهاددانشگاهی نیز در این مراسم با اهدای لوح تقدیر و تندیس به 

عنوان پژوهشگر برتر در گروه دانشگاه ها معرفی شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان جهاددانشگاهی علوم پزشکی 
شهید بهشتی و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و بسیج علمی، 
پژوهشی و فناوری استان گلستان 

تقدیر از عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر جهاددانشگاهی به 
عنوان پژوهشگر برتر استان یزد 



   42

پیامجهـاد|شماره158
آذرماه1395

w w w . a c e c r . a c . i r

پـــــژوهشی

جهاددانشگاهی در نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهشی و فناوری 

استان اردبیل حضور یافت

جهاددانشــگاهی واحد اســتان اردبیل در نمایشــگاه 
دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان که از ۱4 تا ۱7 آذرماه 

به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، حضوری فعال داشت.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، در این 
نمایشگاه 70 شرکت و واحد فناوری و دانش بنیان، مراکز دانشگاهی 
و آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی، پارک علم و فناوری و مراکز رشد و 
دستگاه ها و سازمان های دولتی، دستاوردها و توانمندی های خود را در 

حوزه پژوهش و فناوری در 43 غرفه به نمایش گذاشتند.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل در حاشیه 
این نمایشگاه گفت: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی اردبیل 
در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان در قالب یک غرفه، 
آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه ســالمت باروری، کشاورزی، 
گیاهان دارویی و محصوالت دانش بنیان واحدهای مستقر در مرکز رشد 
و فناوری فرآورده های گیاهان دارویی این واحد از جمله محصول خشک 
و بذر گیاهان دارویي، گزارش نهایي طرح های پژوهشي و تحقیقاتي، 
محصوالت دارویی و کتاب های منتشر شــده را به معرض دید عموم 

گذاشت که با استقبال خوب بازدیدکنندگان مواجه شد.
مهران اوچی اردبیلی نیز در خصوص حضور واحدهای فناور شــرکت 
کننده این مرکز در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان 
گفت: در این نمایشــگاه، شرکت های نوش داروی ســبالن، نوآوران 
کیمیای پرند ســبالن، خاک آب آژیانه اردبیل، آرتا نوشداروی عصاره 
باغرو، ریحانه دشت شقایق سبالن، روغن کشی کنجد یاغی سبالن، شفا 
درمان پاک داروی سبز و اعجاز افرا سیمرغ سبالن به عنوان واحدهای 

فناور مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی فعاالنه حضور دارند.
مهران محمدی اظهار داشت: طرح های گیاهی موثر در درمان کیست 
تخمدان، واریکوسل، نارسایي هاي کبدي و کبد چرب، فیبروم و میوم 
رحمي، آسم، برونشیت و سرفه هاي خشک، رفالکس معده، سینوزیت، 
عفونت تناسلی زنان، درمان لک و تقویت کننده پوست، آلزایمر، پماد 
گیاهی سوختگی و روغن کشی دانه های کنجد و سیاهدانه از سوی این 

شرکت ها در غرفه جهاددانشگاهی ارایه شده است.

مدیران باغبانی مدیریت کشاورزی شهرستان های آذربایجان 
غربی از مرکز رشــد واحدهای فناوری کشــاورزی جهاد 

دانشگاهی ارومیه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، معاون مرکز 
رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه از بازدید مدیران 
باغبانی شهرستان های استان آذربایجان غربی از گلخانه های این مرکز 
رشد، در 23 آذرماه، خبر داد و گفت: این بازدید در راستای ترویج هر چه 
بیشتر دســتاوردهای جهاد در زمینه تولید نهال های رویشی، گیاهان 
دارویی، آشــنایی مدیران باغبانی با نحوه تولید نهال های رویشی برای 

جایگزین با پایه های بذری در سطح باغات کل کشور صورت گرفت.
محمدرضا دیلمقانی اظهار کرد: مدیران باغبانی استان در جریان نحوه 
تکثیر پایه های رویشی هســته دارها و دانه دارها و تولید انبوه آنها در 

استان قرار گرفتند.
وی ادامه داد: رضایت مدیران باغبانی از ســالمت تولید وتکثیر پایه 
های مورد نظر به اندازه ای بود که بازدید دوره ای و پیوسته مدیران 

کشاورزی را از این مجموعه خواستار شدند.

همچنین در جریان این بازدید مهندس امانی، معاون باغبانی جهاد 
کشاورزی آذربایجان غربی ضمن خرســندی از فعالیت های علمی 
جهاددانشگاهی در زمینه های مختلف کشــاورزی اظهار کرد: این 
اقدامات روش ارزشمندی برای جایگزینی روش های نوین کشاورزی 
به جای روش های سنتی است که جهاددانشگاهی با ورود به این عرصه 

تاثیرگذاری خود در این زمینه را به اثبات رسانده است.

معاون باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی: 

اقدامات جهاددانشگاهی در زمینه کشاورزی ارزشمند و تاثیرگذار است
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حضور جهاددانشگاهی ایالم در 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، 

فناوری و فن بازار استان
معاونت پژوهشی و مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 
واحد ایالم محصوالت و دســتاوردهای خود را در نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان ایالم، نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهشــی، فناوری و فن بازار اســتان 16 آذرماه با حضور 
جمعی از مسووالن، فعاالن حوزه پژوهشی دانشگاه ها، پارک علم و فناوری 
و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی و معاونت پژوهشی 

جهاددانشگاهی این واحد در دانشگاه ایالم افتتاح شد.
در این نمایشگاه محصوالت و دستاوردهای معاونت پژوهشی و واحدهای 
فناور مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد ایالم به 

مدت یک هفته در معرض دید مخاطبان و عالقه مندان قرار گرفت.

تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی، فناوری و آموزشی بین 
سازمان جهاددانشــگاهی تهران و استان گلستان با حضور 

روسا و مدیران دو طرف به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، دکتر شریفی زاده، 
رییس این سازمان در این مراسم، بر همکاری مشترک با جهاددانشگاهی 
استان تأکید کرد و گفت: هدف از انعقاد این تفاهم نامه همکاری در بهره 
برداری از ظرفیت ها و امکانات مشترک در زمینه های مختلف و به ویژه در 

اجرای طرح جامع تولید نهال گردو و پکان پیوندی است.
دکتر احمد شریفی زاده با اشــاره به تجربه و پیشینه کاری 35 ساله 
سازمان تهران، تصریح کرد: در طی 4دهه فعالیت جهاددانشگاهی، ما 
توانسته ایم فرصت های خوبی در حوزه پژوهشی و آموزشی بدست 
آوریم. این تفاهم نامه می تواند زمینه مناســبی جهــت انتقال این 

تجربیات به فراخور نیاز و درخواست استان گلستان باشد.
در ادامه مهندس رضا ثقفی، رییس جهاددانشگاهی استان گلستان 
نیز این تفاهــم نامه را فرصتــی جهت انتقال تجربیات به اســتان 
توصیف کرد و افزود: در نشســت های مشــترکی که با استاندار و 
مدیران دستگاه های اجرایی داشــته ایم، به نظر می رسد با توجه 
به گرایش مردم به ســمت تولید گردو، یکی از مســایل حل نشده 
در این حوزه، انتخاب گونه مناســب شرایط اقلیمی استان است. به 

همین منظور با توجه به تحقیقات انجام شده توسط اعضای هیات 
علمی جهاددانشگاهی تهران، که سال های زیادی در زمینه تولید 
نهال گردو و پکان پیوندی فعالیت می نمایند، مقرر شد در راستای 
اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی و اصالح بخشی از الگوی کشت در 
استان، طرح جامع تولید نهال گردو و پکان پیوندی با حمایت علمی 
و دانش فنی در اختیار سازمان جهاددانشــگاهی تهران در استان 

گلستان انجام شود.

در راستای طرح جامع تولید نهال گردو و پکان پیوندی؛

تفاهم نامه همکاری بین سازمان جهاد دانشگاهی تهران 
و استان گلستان منعقد شد
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به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، مقاله هادي قاسمي عضو هیات 
علمي سازمان جهاددانشگاهي تهران با عنوان

 Melamine-anchored magnetic multiwall carbon  

 nanotubes: tailoring functional groups reactivity for
 Desalination and  در نشریه efficient adsorption of anionic dye

Water Treatment  به چاپ رسید.
این مقاله  با توجه به اهمیت حذف آالینده هاي شــیمیایي از محیط زیست، با رویکرد 

استفاده از فناوري هاي نوین جهت زیست پاالیي تالیف گردیده است. 
در این پژوهش اثرات نانولوله هاي کربني عامل دار شده در جذب رنگدانه هاي منتخب از 
پسماند مورد بررسي قرار گرفته است. دسترسي به مقاله کامل این پژوهش از طریق لینک 

ذیل امکان پذیر است:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19443994.2015.1109559 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، مقاله دکتر سعید پورعلی، عضو هیأت علمی و معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با عنوان »تحلیل گفتمانی 
سیاست گذاری فرهنگی دولت نهم و دهم جمهوری اسالمی ایران در حوزه آموزش عالی« در فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست گذاری عمومی دانشگاه 

تهران )زمستان 1394( به چاپ رسید.
این پژوهش با روش تحلیل گفتمان به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که گفتمان حاکم بر سیاست گذاری فرهنگی دولت نهم و دهم جمهوری 

اسالمی ایران در حوزه آموزش عالی چه نسبتی با نظم گفتمان آموزش عالی دارد؟ 

انتشار مقاله پژوهشگر سازمان 
جهاددانشگاهی تهران در نشریه

 Desalination and Water"
"Treatment

انتشار مقاله عضو هیات علمی جهاددانشگاهی در فصلنامه 
»سیاست گذاری عمومی« 

اخبار کوتاه
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به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، همزمان 
با سفر هیات دولت به استان البرز که چهارشنبه 26 آبان ماه انجام 
گرفت، چندین پروژه کشاورزي، صنعتي، تولیدي از جمله طرح 
تولید نهال پیوندي گردو در این استان معرفي و به بهره برداري 

رسید.
محمــود حجتي وزیر جهاد کشــاورزي، در گزارشــي به 
معرفي طرح هاي این اســتان در حوزه کشاورزي از جمله 

طرح جامع توســعه فناوري تولید گردوي ایراني دستاورد 
محققان سازمان جهاددانشگاهي تهران به رییس جمهوري 

پرداخت.
پس از ارایه گــزارش حجتی در خصوص پــروژه هاي بخش 
کشاورزي استان البرز، با دستور رییس جمهوري بهره برداري 
و آغاز عملیات اجرایي 22 پروژه بخش کشاورزي این استان از 

طریق ویدئو کنفرانس، صادر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبی، 
محسن پویان، پژوهشگر و مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی به عنوان نویسنده برتر استان 

معرفی شد.
محسن پویان، پژوهشگر و مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی که همزمان با هفته کتاب به 
عنوان نویسنده برتر انتخاب شــد، گفت: این انتخاب به لحاظ 
تعداد کتاب های چاپ شده و موضوع کتاب ها از نظر کاربردی 

در سطح جامعه و شاخص مفید بودن کتاب ها بوده است.
وی افزود: کتاب های نوشــته شده  بیشــتر در زمینه گیاهان 
دارویی اســتان و کاربردهای متفاوت آن در صنعت، مشکالت 

درمانی و پیشگیری از بیماری ها می باشد.
پویان با اشــاره به تالیف 36 جلد کتاب در زمینه های گیاهان 
دارویی تصریح کرد: موفقیت همیشه نسبی است و به هر ترتیب 
تالیف، چاپ و انتشــار 36 جلد کتاب علمــی را موفقیت قابل 

قبولی می دانم.

معرفی و افتتاح طرح تولید نهال پیوندي گردو در سفر رییس 
جمهوری به استان البرز

پژوهشگر جهاددانشگاهی خراسان جنوبی نویسنده برتر 
استان شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، نخستین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان 4 تا 7 
آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز برپا شد و سازمان های دولتی و خصوصی و صنایع فعال در استان خوزستان، 

به ارایه توانمندی های خود پرداختند.
سازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان نیز با حضوری فعال در این نمایشــگاه، توانمندی های خود در زمینه های مختلف از جمله 
قطعه سازی برای صنعت نفت، درمان ناباروری، آموزش های کوتاه مدت و توانمندی های موجود در حوزه پژوهش را در معرض دید 

عموم قرار داد.

ارایه توانمندی های جهاددانشگاهی در نخستین نمایشگاه 
فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان
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به گزارش روابط عمومی مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی، 
این مرکز با حضور در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش 
و فناوری به معرفــی فعالیت ها و آخرین دســتاوردهای خود 

پرداخت.
گفتنی اســت، دکتر وحید احمدی معــاون پژوهش و فناوری 
وزارت علوم و برخی از روسای مراکز علمی و تحقیقاتی از غرفه 

مرکز اطالعات علمی بازدید و از نزدیک با آخرین دستاوردهای 
این مرکز آشنا شدند.

هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری با شرکت 
حدود 270 دانشگاه، پژوهشکده، سازمان و مرکز تحقیقاتی در 5 
سالن از 24 تا 28 آذر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار شد.

به گزارش روابــط عمومي جهاددانشــگاهي ســمنان، رییس 
جهاددانشگاهی ســمنان اظهار کرد: تفاهم نامه سه جانبه طرح 
احیاء و تعادل بخشی منابع آب هاي زیرزمینی با عنوان پروژه اطالع 
رسانی، آموزش و فرهنگ سازی طالب و روحانیون، 7 آذرماه توسط 
شرکت آب منطقه اي، سازمان تبلیغات اسالمي و جهاددانشگاهي 
سمنان منعقد و جهاد استان به عنوان مشاور علمي و اجرایي این 

پروژه انتخاب شد.
حسن رهایي افزود: اســتفاده از ظرفیت ها و امکانات فرهنگی و 
تبلیغی سازمان تبلیغات اســالمی و همکاری در جهت پیشبرد 

اهداف و برنامه های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیر 
زمینی در سمنان با توجه به وضعیت بحرانی آب در استان از جمله 

موضوعات این تفاهم نامه سه جانبه است.
رییس جهاددانشگاهي استان ســمنان ادامه داد: جهاددانشگاهي 
استان سمنان نیز به عنوان مشاور علمي و اجرایي طرح در خصوص 
برنامه ریزی و هماهنگی با سازمان تبلیغات جهت برگزاری مراسم ها و 
جلسات، تهیه و تدوین اقالم آموزشی و تبلیغی جهت ارایه به مخاطبان 
و رابطان، برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی برای 
رابطان طرح، مستند سازی و ...  در اجراي این تفاهم نامه همکاري دارد.

مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی در نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی حضور یافت

جهاددانشگاهي سمنان مشاور اجرایي طرح احیا و تعادل بخشی 
منابع آب های زیرزمینی در استان شد

موفقیت فناوران مرکز رشد 
جهاددانشگاهی اردبیل 

در جشنواره پژوهشگران و 
فناوران استان

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی اردبیل، در 
هفدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان، پژوهشگران و 
فناوران استان، دو نفر از فناوران مرکز رشد گیاهان دارویی 

جهاد به عنوان پژوهشگران برتر تجلیل شدند.
در این مراسم لوح سپاس و هدیه نقدی رتبه دوم ایده های 
برتر به ماهرخ ســپهوند و رتبه دوم فناوران برتر به سعید 
خانی، هــر دو از فناوران مرکز رشــد گیاهــان دارویی 

جهاددانشگاهی اردبیل اهدا شد.

پذیرش مقاله عضو 
جهاددانشگاهی خراسان 

جنوبی در مجله نظریه های 
نوین در حسابداری

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، 
مقاله »شناســایی نقاط قــوت و ضعف اســتانداردهای 
حســابداری ایران« تألیف مجتبــی ابراهیمی رومنجان 
مدیر اداره آموزش برنامه ریزی و نظارت معاونت آموزشی 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در مجله نظریه های نوین 

در حسابداری پذیرش شد.
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به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، معاونت 
پژوهشی این واحد در نمایشــگاه هفته پژوهش که از 14 آذر به 
مدت 5 روز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی همدان بر پا بود 

حضور یافت.
دکتر علی کالنترنیا معاون پژوهش جهاددانشگاهی واحد استان 
همدان اظهار کرد: اســاس هفته پژوهش این اســت که آخرین 
دستاوردهای پژوهشی و فناوری پژوهشگران، فناوران، کارآفرینان، 
دانشجویان و کارکنان واحد تحقیق و توســعه اداره ها و سازمان 
ها به نمایش گذاشته شــود، تا ضمن آشنایی شرکت کنندگان با 
دستاوردهای دیگر پژوهشــگران، زمینه برای ارتقای حوزه های 

فناوری و نیز همکاری های بیشتر فراهم آید.

وی بیان کرد: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد همدان نیز 
با در اختیار داشتن مراکز تحت مدیریت این معاونت شامل مرکز 
طب کار جهاددانشگاهی، مرکز خدمات تخصصی سفال و سرامیک، 
مرکز خون بند ناف رویان، مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی، 
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران و آزمایشگاه تشخیص طبی 
آخرین دســتاوردها و خدمات تخصصی خود را در معرض بازدید 

عالقمندان گذاشت.
کالنترنیا گفت: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی همدان در حاشیه 
این نمایشگاه، کارگاه  آموزشی پژوهشی با عنوان ارزیابی اجتماعی 
و پیوســت های فرهنگی در پروژه های شهری را با حضور اساتید 

مجرب استان برای دانش پژوهان برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران، 
بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی »بیوشــیمیدانان و زیست 
 Federation of Asian and Oceanian( »شناســان مولکولــی
 Biochemists and Molecular Biologists (FAOBMB)

Conference( با نام »بیوشــیمی و بیولوژی ملکولی در بهداشت و 

سالمت« از 15 تا 17 آذرماه در شهر مانیل پایتخت کشور فیلیپین 
برگزار شد و دکتر خاطره خرسندی مدیر گروه پژوهشی فتودینامیک 

مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی 
تهران با ســخنرانی در این کنفرانس و ارایه مقاله خــود با عنوان » 
بررس نقش ویتامین D در پاسخ سلول های سرطانی سینه به درمان 
 The role of vitamin D in( فتودینامیک با نانوهیبرید کورکومین
 breast cancer cells response to curcumin nanohybrid

mediated photodynamic therapy(« موفق به کسب فلوشیپ 

محقق جوان گردید.

حضور جهاددانشگاهی استان همدان در نمایشگاه هفته پژوهش 

کسب عنوان محقق جوان کنفرانس FAOBMB توسط عضو 
جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

در هفته پژوهش و فناوری؛
 طرح جهاددانشگاهی البرز به عنوان طرح پژوهشی برتر 

شناخته شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد البرز، دکتر مهشــید منزوی گفت: طرح پژوهشــی جهاد با عنوان »سطح بندی 
توسعه یافتگی شهرستان های استان البرز«در اختتامیه جشنواره پژوهش و فناوری البرز که شنبه 20 آذرماه برگزار گردید در بخش 

طرح های پژوهشی به عنوان طرح برتر شناخته شد.
منزوی با اشاره به عنوان و جزئیات این طرح خاطرنشان کرد: این طرح توســط معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان به منظور 

سطح بندی توسعه یافتگی شهرستان های البرز انجام شده بود.
وی با بیان این که استانداری البرز کارفرمای طرح بود، اعالم کرد: در این طرح میزان توسعه یافتگی شش شهرستان استان به طور 

مجزا و براساس شاخص های مشخص مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت سطح بندی کلی شهرستان ها محاسبه شد.
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به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، مائده دهقانی 
تفتی عضو هیأت علمی سازمان موفق به کسب رتبه  پژوهشگر برتر استان 
در بین واحدهای پژوهشی، دستگاه های فرهنگی و آموزش و پرورش شد.
دهقاني که 9 سال است به عنوان مدیر مرکز خدمات تخصصی محیط 
زیست و آلودگی های محیطی سازمان جهاددانشگاهی یزد فعالیت می 
کند، پس از بررسی سوابق علمی و پژوهشی پژوهشگران در کمیته های 

مربوطه در سال جاری حایز این رتبه شد.

گفتنی اســت، مرکز خدمات تخصصی محیط زیست و آلودگی های 
محیطی سازمان جهاددانشگاهی یزد از ســال 1386 فعالیت خود را 
به طور موردي توســط متخصصان و در قالب تهیه و تدوین طرح هاي 
پیشنهادي، انجام طرح هاي پژوهشي و نگارش مقاالت در زمینه های 
مرتبط با محیط زیست شروع کرده و تاکنون موفقیت هاي بسیار خوبي را 
با فراهم  کردن بستر مناسب و تعامل خوبي که با سازمان ها و کارفرمایان 

استان داشته، کسب کرده است.

عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی یزد پژوهشگر برتر شد

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، این سازمان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کشور که از 24 تا 28 آذرماه در محل دائمي 
نمایشگاه هاي بین المللي برگزار شد، دستاوردهاي پژوهشي خود را در حوزه هاي فراوري مواد ویژه فلزي، بیوتکنولوژي و مهندسي شیمي در اختیار 
بازدید کنندگان قرار داد. همچنین در بازدید وزیر و  معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و هیأت همراه از غرفه این سازمان، طرح گردوي 
پیوندي معرفي گردید. گفتنی است، در این نمایشگاه 84 دانشگاه، 36 پژوهشگاه، 30پارک علم و فناوري، 6 مرکز رشد و 82 مؤسسه دولتي و خصوصي 

جدیدترین دستاوردهاي پژوهشي و فناوري خود را در هفت سالن به نمایش گذاشتند.

حضور سازمان جهاد دانشگاهی تهران در نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی کشور

حضور جهاددانشگاهی 
قزوین در نمایشگاه هفته 

پژوهش استان

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحــد قزوین، 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اســتان با شعار »پژوهش 
تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیربنای اقتصاد مقاومتی« 
از 14 تا 18 آذرماه به مدت 5 روز در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

قزوین برگزار شد.
در این نمایشگاه دســتگاه های اجرایی استان، دانشگاه ها، 
مراکــز تحقیقاتی و شــرکت های خصوصــی در فضایی 
به مســاحت یک هــزار مترمربع و در 33 غرفــه، آخرین 

دستاوردهای پژوهشی خود را به نمایش گذاشتند.
جهاددانشگاهی واحد استان قزوین نیز با ارایه پروژه های شاخص 
پژوهشی خود از جمله احیا و تجاری سازی فرش قزوین، طراحی 
اسباب بازی با الهام از الگوی معماری ایرانی اسالمی، طرح تدوین 
منابع آموزش زبان، دورا پزشکی)تله مدیسین( در درمان های 
تخصصی و دو طرح در دست اقدام مرکز ملی شتابدهی اسباب 

بازی کشور و سامانه کاریدا در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.

بازدید استاندار ایالم 
از غرفه پژوهشی 

جهاددانشگاهی استان

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی واحد ایالم، 
نمایشگاه دســتاوردهای پژوهشــی، فناوری و فن بازار 
اســتان سه شــنبه، 16 آذر با حضور جمعی از مسووالن، 
فعاالن حوزه پژوهشی دانشــگاه ها، پارک علم و فناوری 
و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشــد گیاهان دارویی 
و معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی این واحد در دانشگاه 

ایالم افتتاح شد.
در این نمایشــگاه محصــوالت و دســتاوردهای معاونت 
پژوهشی و واحدهای فناور مســتقر در مرکز رشد گیاهان 
دارویی جهاددانشــگاهی واحد ایالم به مدت یک هفته در 

معرض دید مخاطبان و عالقه مندان قرار داشت.
محمدرضا مروارید استاندار ایالم نیز 17 آذرماه در بازدید 
از غرفه جهاد با گوشه هایی از دستاوردها و توانمندی های 
مرکز رشــد گیاهان دارویی و معاونت پژوهشی این واحد 

آشنا شد.
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فرهنگی

معــاون رییس جمهور و رییس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت، با ارایه تعریفی از 
مفهوم مناظره اظهار داشت: آداب مناظره 
و گفت و گو در عنوان و تعریفی که از آن ها 
داریم، نهفته است. دقت در انتخاب موضوع 
و طرفین مناظره همراه با ایجاد زمینه و فضای 
آزاد برای طرح دیدگاه ها بسیار مهم و موثر 
است. در اصل باید موضوع مورد مطالبه و از 

ضرور ت های جامعه باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، معصومه ابتکار، با بیان این 
مطلب افزود: بسیار مهم است که یک مناظره در عین حال که چالشی است، دارای مرزهای 
اخالقی نیز باشــد. زیرا عدم رعایت و مدیریت موازین اخالقی همچون پرهیز از تهمت و 
تخریب در یک مناظره منجر به عدم دســتیابی به هدف غایی آن  می شود و فضای ناسالم 

امکان طرح درست موضوعات را از بین  می برد.
معاون رییس جمهور خاطرنشان کرد: از آنجایی که 
مبنای مسایل محیط زیست، مسایل علمی است، 
بسیار اهمیت دارد که در گفت و گوها و مناظره های 
محیط زیســتی، نگاه علمی حاکم باشد و افرادی 
که به عنوان طرفیــن در این مناظــرات حضور 
پیدا  می کنند از پشتوانه علمی و اطالعاتی کافی 
برخوردار باشــند. زیرا در غیر این صورت ممکن 
اســت به مباحث غیرعلمی و غیرتخصصی ورود کنند یا اظهارنظرهایی داشته باشند که 

جامعه را با تنش و آسیب مواجه کند.
ابتکار در پایان با اشاره به چند بعدی بودن مسأله محیط زیست تصریح کرد: این امر یکی از 
مسایلی است که می تواند در مناظرات به آن پرداخته شود چرا که دارای جنبه های مختلف 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فلسفی، سیاسی، آموزشی، مشارکت های اجتماعی و مدنی 

و حقوقی است.

دومین نشست از سلسله نشست های علمی »بررسی محصوالت تغییریافته 
ژنتیکی؛ باید  ها و نبایدها«، 28 آذرماه در باشگاه دانشجویان سازمان دانشجویان 

جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، در این مراسم داوود حیات 
غیب مدیر پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی با اشاره به اینکه در کشورهایی مانند آلمان 
محصوالت GMO 25 درصد ارزان تر و محصوالت ارگانیک 25 درصد گران تر هستند، گفت: 
باید در این زمینه ظرفیت سازی مناسبی انجام بگیرد و از امکانات سایر کشورها برای ارتقای 
سطح دانش و ارتقای سطح محصوالت سالم اســتفاده کرد که این کار می تواند از طریق 

مشاوره دادن یا اختصاص بودجه باشد.
وی با اشاره به این که متاســفانه در قانون، مالحظات فنی برای کمتر شدن میزان فشار به 
کشاورزان و لزوم خرید تضمینی محصوالت آن ها کمتر دیده شده است، اظهار داشت: برخی 
از بذرها یک بار مصرف یا عقیم هستند، به این ترتیب که مثال در کشاورزی سنتی این امکان 
وجود دارد که از یک بذر برای سال آینده هم استفاده شود، اما در این بذرهای مذکور کشاورز 
دیگر نمی تواند از آن دوباره استفاده کند و این امر می تواند به کشاورز فشار مالی زیادی را 

وارد کند.
حیات غیب با تأکید بر این که باید تحقیقات زیادی در زمینه اثرات محصوالت تراریخته 

انجام شود، تصریح کرد: 
روسیه کشت این قبیل محصوالت را منع کرده، بسیاری از کشورها هستند که برای کودکان 
منع مصرف ایجاد کرده اند. ما نیز باید اســتفاده از این محصــوالت را قانونمند کنیم تا با 

مشکالت و عواقب سوء آن مواجه نشویم. 
در ادامه این مراسم شهاب الدین منتظمی، مسوول دبیرخانه ایمنی زیستی با اشاره به این 
که قانون ایمنی زیستی در سال 88 به تصویب رسید، گفت: این امر دارای جنبه های مختلف 
است که تولید، توزیع، مصرف، واردات و صادرات را در یک مفهوم تجمیع می کند. ایرادی که 

به قانون گرفته شده در واقع بحث بار مالی بود که به دولت وارد می شد.
وی ادامه داد: محصولی که از طریق فناوری به وجود می آید قاعدتا امکان به وجود آمدنش 
در طبیعت نیست، از این رو دولت باید تمهیداتی را از طریق بخش غیردولتی فراهم کند که 

مشکالت این عرصه مرتفع شود.
در ادامه غالمرضا صالحی جوزانی، عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و 
آزاد عمرانی کمبود غذا، خشکی، آفات و کمبود محصوالت را از مشکالت این دوره برشمرد 
و گفت: با توجه به افزایش دمای جهانی تا 6 درجه متاسفانه محصوالت زیادی در معرض 
آفات هستند و موضوعی که در این بین اهمیت پیدا می کند این است که تراریخته در قبال 

وضعیت موجود چه نقشی را ایفا می کند؟
صالحی جوزانی با اشــاره به بازار سموم شــیمیایی در جهان تصریح کرد: اگر چه سموم 
شیمیایی تا حدود 50 درصد از مشکالت آفات شــیمیایی محصوالت را کم می کند و از 

خسارات بیشتر جلوگیری می کند، اما از طرف دیگر معایبی دارد که جبران ناپذیر نیست.
گفتنی است، دومین نشست از سلسله نشست های علمی »بررسی محصوالت تغییریافته 

ژنتیکی؛ باید ها و نبایدها« به همت جمعی از متولیان 
حوزه محیط زیســت و با همکاری باشگاه دانشجویان 

حامی محیط زیست و منابع طبیعی برگزار شد.
   49

دومین نشست علمی "بررسی محصوالت تراریخته" برگزار شد

ضرورت رعایت مرزهای اخالقی در مناظره های دانشجویی

معاون رییس جمهور تأکید کرد:
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 مراســم معرفی و تقدیر از برگزیدگان ششــمین آیین اعطای 
تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران ۱4 آذر از سوی سازمان 
جهاددانشگاهی تهران و با همکاری دستگاه های علمی و فرهنگی 

کشور در دانشگاه تهران برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، ششمین آیین 
اعطای تندیس ملی فداکاری دانشــجویان ایران بــا حضور دکتر طیبی 
رییس جهاددانشگاهی، دکتر حبیبی رییس سازمان جوانان هالل احمر، 
حجت االســالم مؤذنی معاون فرهنگی بنیاد شــهید و امور ایثارگران و 

حجت االسالم محمدیان رییس نهاد رهبری در دانشگاه ها برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حجت االسالم ســید حسن موذنی ضمن تاکید بر 
لزوم تجلیل از شــهدا و ایثارگران تاکید کرد و گفت: جامعه ما امروز باید 
ایثارگری ها و جانفشانی های شــهدا و ایثارگران را قدر بداند چراکه این 
عزیزان در مسیر امنیت کشور و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی با روحیه 

ایثار و از خودگذشتگی از هیچ کوششی دریغ نکردند.
حجت االسالم موذنی گفت: آنچه که الزم است در حوزه فرهنگ بگویم این 
است که امروز فرهنگ، روح مقاومت اقتصادی است و امروزه گفتمان اقتصاد 
مقاومتی اگر بخواهد در جامعه محقق شود باید با رویکرد ایثارگری همراه باشد.
در ادامه محمد درویش مدیرکل امور مشارکت های مردمی سازمان حفاظت 
محیط زیست با بیان اینکه کشور با بحران محیط زیست روبه رو ست، گفت: 
اگر قرار است مشکالت اساسی این کشور حل شود، نیازمند مردمی فداکار 
و ایثارگر هستیم. در میان مردم ایثارگر هیچ گروهی موثرتر از دانشجویان 
نمی توانند در راه حل مشکالت اساسی کشور به ما کمک کنند تا بتوانیم از 
این شرایط بحرانی عبور کنیم. توقع ما از یک دانشجوی محیط زیست این 

است که بگوید من برای ایران چه کردم.
حجت االسالم محمدیان دیگر ســخنران این مراســم، ضمن تشکر از 
جهاددانشــگاهی به منظور برگزاری آیین اعطای تندیس ملی فداکاری 
دانشــجویان ایران گفت: برگزاری این مراســم احیای فرهنگ ایثار و از 
خودگذشتگی و هشداری است به ما در پیچ و خم زندگی که انسان های 

بزرگی را که با ایثارشان حق بزرگی بر گردن ما دارند ، فراموش نکنیم.
وی خاطرنشــان کرد:  ابتکار جالبی که در این آیین وجود دارد، مشــارکت 
دستگاه ها و سازمان ها جهت معرفی ایثارگران است و نکته برجسته  و قابل توجه 
آن است که ایثارگران خود را به عنوان ایثارگر معرفی نمی کنند بلکه نهادها 

و سازمان ها جهت معرفی این عزیزان و ایثارگری هایشان، اقدام می کنند.
مســعود حبیبی رییس ســازمان جوانان هالل احمر نیز ضمن تقدیر از 
دست اندرکاران برگزاری این آیین گفت: خوشحال هستم که در آستانه روز 
دانشجو در این جمع حضور دارم. یکی از بارزترین مصداق های فداکاری و 
ایثار گذشتن از جان اســت، این روزها یادآور 16 آذر روز جان دادن و ایثار 
سه تن از دانشجویان در دانشگاه تهران است لذا یاد تمامی شهدای انقالب 

اسالمی و دفاع مقدس و همچنین شهدای مدافع حرم را گرامی می داریم. اگر 
امروزه در جامعه آرامش و امنیت است و اگر استقالل و سربلندی کشورمان 

در عرصه بین المللی وجود دارد همه مرهون فداکاری شهیدان است.
در این مراسم از دانشجویان و دانشــگاهیان در چهار سطح »دانشجویان 
شایسته دریافت تندیس ملی فداکاری دانشــجویان ایران«، »گروه های 
دانشجویی شایســته دریافت تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران«، 
»دانشجویان شایسته دریافت لوح تقدیر فداکاری« و »گروه های دانشجویی 

شایسته دریافت لوح تقدیر فداکاری« تقدیر به عمل آمد.
در سطح دانشجویان شایســته دریافت تندیس ملی فداکاری دانشجویان 
ایران، از دانشجویان شــهید مدافع حرم علیرضا قلی پور و مسلم نصر تقدیر 
شد. همچنین از محسن رجایی پناه، سید رضی نبوی،  عبدالمجید رحمانیان 
کوشککی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سید رضا خالقی از سوی سازمان 
حفاظت محیط زیست، رقیه وظیفه شناس از سوی سازمان جوانان هالل احمر 

و مجید پیرعلی لو از سوی سازمان انتقال خون مورد تجلیل قرار گرفتند.
همچنین در سطح گروه های دانشــجویی شایسته دریافت تندیس ملی 
فداکاری دانشــجویان ایران از گروه التیام دانشگاه علوم پزشکی تهران از 
سوی وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی، انجمن حمایت از کودکان 
کار و خیابان سفیر نور دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان از سوی سازمان 
بهزیستی و گروه جهادی رویش های انقالب دانشگاه علوم پزشکی تهران از 

سوی سازمان بسیج سازندگی کشور تقدیر شد.
در سطح دانشجویان شایسته دریافت لوح تقدیر فداکاری نیز از محمد وحید 
عمانی و الهه اسالم خواه از سوی سازمان بهزیستی، پوریا قلیچ خانی، غزاله 
دلیری و رضا ابراهیم عضو سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی شعبه لرستان 
و نماینده منطقه هفت باشــگاه دانشــجویان حامی محیط زیست و منابع 
طبیعی کشور از سوی ســازمان حفاظت محیط زیست، علیرضا محمدی،  
عباس شنکائی،  اسماعیل خیرآبادی، قاسم گیالنی فر، فؤاد هاشمی و مهدی 
منصوری از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، بابک مرادی شقانی از سوی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شروان شعاعی و میثم اخالق دوست از سوی 
وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی،  فرهاد پاکدین، سجاد شهبازی و 
یونس چاووش ثانی از سوی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر، سعید شکری 
اطاقسرا و احسان خاک پرورنژاد و محمد مقدادیان از سوی سازمان انتقال خون 

و سروگل ندری از سوی سازمان بهزیستی مورد تجلیل واقع شدند.
همچنین در سطح گروه های دانشجویی شایسته دریافت لوح تقدیر فداکاری 
از گروه خیریه طلوع مهرورزان از دانشگاه علوم پزشکی حکیم سبزواری، 
گروه خیریه طلوع مهر از دانشگاه مغان، گروه جهادی شهید محسن باقری از 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، گروه صالحین جهادگر از دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بوشهر، گروه جهادی شهید هاشمی از دانشگاه شیراز، گروه جهادی 
سفیران هدایت از دانشگاه فرهنگیان واحد کهگیلویه و بویراحمد و کانون 

دانشجویی مرهم از دانشگاه تهران تقدیر و قدردانی به عمل آمد. 

برگزیدگان ششمین آیین 
اعطای تندیس ملی فداکاری 

دانشجویان ایران معرفی شدند

با حضور رییس جهاددانشگاهی؛
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لزوم ترویج گفتمان علم در 
جامعه دانشگاهی و عمومی

دکتر پورعلی ضمن تاکید بر لزوم ترویج گفتمان علم در جامعه 
گفت: الزم اســت مؤلفه های فرهنگ دانشگاهی تقویت و در 

سیاست گذاری های نهادهای علمی به آن توجه شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، دکتر سعید 
پورعلی، 17 آذرماه در نشست خبری همایش ملی »فرهنگ دانشگاهی 
و نهادینه شدن گفتمان علم« با بیان اینکه جایگاه دانشگاه در فضای 
کشور این است که تنوع و تکثر را پاس بدارد و در مسیر تقویت فضای 
نقادی به موازات تولید علم حرکت کند، اظهار کرد: دانشــگاه باید با 
استفاده از ثمرات یافته های علمی بتواند در فرآیندهای سیاست گذاری 

کالن کشور نقش خود را ایفا کند.

دکتر پورعلی با بیان اینکه یکی از اقداماتــی که در معاونت فرهنگی 
انجام شده، برنامه ریزی برای ترویج نهادینه ســازی گفتمان علم در 
جامعه دانشگاهی اســت، گفت: این کار نیاز به شناسایی مؤلفه های 
فرهنگ دانشگاهی دارد تا از این طریق بتوانیم این مؤلفه ها را در فضای 
دانشگاهی تعمیق و ترویج دهیم. در این راستا باید دانشگاه ها را به مثابه 
سرزمین تعریف کنیم تا در قالب سرزمین بتوانیم فرهنگ خاصی را در 

دانشگاه ترویج دهیم.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی تصریح کرد: برای ترویج گفتمان علم 
در جامعه راهی جز شناســایی ارزش های پایه ای که نیازهای علم را 

مشخص می کند، نداریم.
وی به مهمترین مؤلفه های فرهنگ دانشگاهی اشــاره و اظهار کرد: 
استقالل و رعایت آزادی ها و حرمت آزادی های آکادمیک، مشارکت 
اعضای هیــات علمی در فرآینــد جذب و انتصابــات و مدیریت های 
دانشگاه، گسترش فضای رقابت فکری و علمی به جای سایر رقابت های 
مخرب همچون رقابت های سیاسی، پیشگام بودن افراد برای نوآوری و 
نوپژوهشی، کاوش آزادانه علمی در هر موضوع، تحمل ابهام به معنای 
بردباری در برابر وضعیت های نامشــخص، باز بودن فرهنگ دانشگاه 
نســبت به پذیرش وضعیت تضادآمیز و وجود الگوی ارتباط خاص در 
دانشگاه ها از جمله مؤلفه های فرهنگ دانشگاهی محسوب می شوند 
که در صورت تقویت این مؤلفه ها در جامعه علمی شاهد کارآمد شدن 

دانشگاه خواهیم بود.
دکتر پورعلی با بیان اینکه اتهام ناکارآمدی به دانشگاه ها ناشی از قالب 
نبودن این مؤلفه ها در فضای دانشگاهی اســت، به همایش فرهنگ 
دانشگاهی و نهادینه سازی گفتمان علمی اشاره کرد و گفت: ماموریت 
این همایش این است که جامعه دانشگاهی کشور را به نهادینه سازی 
فرهنگ دانشــگاهی ترغیب کند؛ زیرا اگر قرار باشــد براساس سند 
چشــم انداز، ایران به عنوان کشــور اول منطقه در بحث های فناوری 
و علم باشد، الزم اســت مؤلفه های فرهنگ دانشــگاهی تقویت و در 

سیاست گذاری های نهادهای علمی به آن توجه شود.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی تأکید کرد:

اولین همایش ملی »نقش حقوق در اقتصاد مقاومتی و مبارزه با 
مفاسد اقتصادی« با همکاری معاونت فرهنگی و پژوهشکده توسعه 
و برنامه ریزی جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی ۱6 اسفندماه سال 

جاری در تبریز برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی استان آذربایجان 
شرقی، سید محمدتقی علوی رییس این همایش اظهار کرد: علل عدم 
اجرای کامل قوانین موجود هم سو با اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، جایگاه تقنین در مبارزه با مفاسد اقتصادی، الزامات و راهکارها، 
نقش مراجع نظارتی در خصوص اجرای قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی 

و مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی باز تعریف قوانین قضایی و جزایی 
برای مبارزه با فساد اقتصادی، راهکارهای ارتقای نظام سالمت اداری 
و بانکی و جلوگیری از رانت خواری و فســاد اداری و لزوم شناسایی و 
نظارت بر گلوگاه های فساد در نظام اداری و دستگاه های دولتی از جمله 

محورهای این همایش است.
سید محمدتقی علوی در خصوص هدف برگزاری این همایش گفت: 
بررسی جایگاه قانون در مبارزه با مفاسد اقتصادی، توجه به نقش مراجع 
نظارتی و هم چنین تالش بــرای ارتقای نظام ســالمت اداری و ارایه 
راهکارها، تالش برای ارتقای سالمت نظام بانکی از اهداف مهم برگزاری 

این همایش است.

برگزاری اولین همایش ملی»نقش حقوق در اقتصاد مقاومتی و 
مبارزه با مفاسد اقتصادی«
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مجموعه قرآنی »کتیبه های تدبر« 

در فضای مجازی رونمایی شد
همزمان با دوازدهمین نشســت شــوراي هماهنگي و توسعه 
فعالیت هاي قرآني در چهارمحال و بختیاري از مجموعه قرآني 

»کتیبه هاي تدبر« در فضاي مجازي رونمایي شد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي چهارمحال و بختیاري، وحید 
خلیلي رییس این واحد گفت: این نشســت  23 آذرماه با حضور نماینده 
ولي فقیه در استان و نمایندگان دستگاه ها و نهادهاي عضو شورا در دفتر 

نماینده ولي فقیه برگزار شد.
خلیلي گفت: مجموعه اي که رونمایي شد شامل 32 کتیبه است که در هر 
کتیبه یک آیه قرآني همراه با ترجمه فارسي آن درج شده است و در ذیل 
آیه، پیام هدایتي مربوط به آن با نگاه تدبري و بر اساس پژوهش در متن 

تفاسیر قرآني و روایات اهل بیت)ع( بیان شده است.
وي گفت: این کتیبه ها با موضوعاتــي در زمینه هاي مختلف همچون 
سبک زندگي اسالمي، مسایل سیاســي، اجتماعي، اخالقي و شبهات 
قرآني و ... با رویکرد کاربردي متناســب با نیاز روز جامعه و دانشجویان 

تهیه شده است.
رییس جهاددانشگاهي استان اظهار کرد: مجموعه کتیبه هاي قرآني که 
توسط شعبه ســازمان فعالیت هاي قرآني دانشگاهیان جهاددانشگاهي 
استان تهیه شده در قالب ایستگاه هاي تدبر در قرآن در مراکز دانشگاهي 

به نمایش گذاشته مي شوند.

همایش ملی »اخــالق و جامعه ایرانی« به همت پژوهشــکده 
فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی و انجمن جامعه شناسی 

ایران،۳0 آذرماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، همایش ملی »اخالق و جامعه 
ایرانی« به همت پژوهشــکده فرهنگ، هنر و معماری این نهاد و انجمن 

جامعه شناسی ایران برگزار شد.
حمید آیتی رییس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی، 
در این همایش گفت: ادب، ارزشی کانونی در زندگی اجتماعی است که 
نیکی و بدی قواعد روابط بین فردی و تعامالت اجتماعی و انتظارات فردی 

و اجتماعی را در زندگی جمعی معنا می بخشد. 
آیتی افزود: مقوله اخالق در آموزه های دینی و کالم معصومان و بزرگان 
دینی و اساطیر ملی ما ایرانیان مسلمان جایگاهی بزرگ و گرانسگ دارد. 
به گونه ای که پیامبر اکرم)ص(  بعثت خود را اکمال مکارم اخالق می داند و 
بخش اعظم احادیث و روایات ما را توصیه های اخالقی رسول گرامی اسالم 

و امامان)ع( در بر می گیرد.
رییس پژوهشــکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی با طرح این 
پرسش که چرا تعارض های اجتماعی اوج گرفته است؟ گفت: ورود جامعه 
ایرانی به ســاحت های نوین زندگی، فاصله گرفتن از منابع ارزش آفرین 
و هنجارساز سنت و افول نسبی مشــروعیت این منابع در بین برخی از 
اقشــار اجتماعی،  تحوالت سریع علمی، شهرنشــینی انبوه و بی قاعده، 
مهاجرت های وســیع از روستا به شهر و کنده شــدن آنان از زمینه های 
هنجاربخش زندگی و در افتادن آن ها به روابط اجتماعی-اقتصادی بسیار 
متفاوت و ... گذار جامعه ایرانی را به دوران مدرن با دشواری ها و مصائبی 

همراه کرده است که بخشی از آن در قالب مسایل اخالقی رخ می نماید.
وی تصریح کرد: گروه جامعه شناسی فرهنگی پژوهشکده فرهنگ، هنر و 
معماری با درک اهمیت این مسأله، مقوله اخالق و جامعه ایرانی را به عنوان 
شبکه برنامه سه ساله خود برگزیده و امیدوار است با استمداد از صاحب 
نظران این حوزه و انجام برنامه های پژوهشــی به قطب علمی مطالعات 

جامعه شناسی اخالق بدل شود.
در ادامه حسین سراج زاده رییس انجمن جامعه شناسی ایران با بیان اینکه 
امیدوارم این همایش فرصت خوبی برای گسترش گفت وگو پیرامون اخالق 
باشد، گفت: اخالق از منظر جامعه شناسی با دو رویکرد بررسی شده است. 
رویکرد اول کارکردی است که توســط دورکیم طرح شده است. نگرانی 
او از افول ارزش ها در گذار بــه جامعه صنعتی بود. وی معتقد به آنومیک 
بودن جامعه گذار است که نوعی فقدان ضابطه های اخالقی در فضاهای 

اقتصادی جدید به وجود می آورد.
رییس انجمن جامعه شناســی ایــران تصریح کرد: تعریف مــن از اخالق، 
هنجارهای اجتماعی ضروری برای جامعه است که تعریفی واقع بینانه می باشد.

همزمان با نشست شوراي قرآن چهارمحال و بختیاري؛

با همکاری پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی

همایش ملی »اخالق و جامعه ایرانی« برگزار شد
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سومین نشست »خط سرخ شــیدایی« به همت موسسه علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی برگزار و در این مراسم ضمن تعزیه خوانی، 

بخشی از مصائب اهل بیت)ع( پس از حماسه عاشورا نقل شد.

به گــزارش روابط عمومی موسســه آمــوزش عالی علمــی کاربردی 
جهاددانشــگاهی، مراســم سومین خط ســرخ شــیدایی به مناسبت 

گرامیداشت اربعین حســینی، وفات حضرت رسول)ص( و شهادت امام 
رضا)ع(، یکشنبه 7 آذرماه با حضور دانشــجویان، مدرسان، همکاران و 
مدیران مراکز تهران یک، سه، چهار و کرج، کارکنان و مسووالن موسسه 
آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی، نهاد نمایندگی رهبری در 
دانشگاه جامع و مسووالن دانشگاه جامع علمی کاربردی در پژوهشکده 

فرهنگ و هنر جهاد برگزار شد. 
در این مراسم گروه تعزیه خوانی هیأت مذهبی نهاد نمایندگی رهبری 
در دانشگاه جامع علمی کاربردی شبیه خوانی اسارت کاروان کربال در 
مجلس یزید و ســخنرانی حضرت زینب )س( و درد دل های حضرت 
رقیه)س( را به نمایش گذاشتند. در ادامه صابر خراسانی به مرثیه سرایی 

اهل بیت)ع( پرداخت.
در پایان مراسم دکتر محسن قرنفلی معاون آموزشی جهاددانشگاهی و دکتر 
عبدالرضا مجدالدین رییس موسسه از حافظ قرآن سمیه بیاتی دانشجوی 
رشته معماری مرکز علمی کاربردی جهاددانشــگاهی کرج که در سی و 
یکمین مسابقات حفظ قرآن کریم دانشجویان سراسر کشور رتبه سوم حفظ 
را کسب کرده با اهداء لوح وهدیه تقدیر و تشکر به عمل آوردند. در پایان به سه 
نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه کمک هزینه سفر مشهد مقدس اهدا شد. 

سومین برنامه »خط سرخ شیدایی« برگزار شد/ تقدیر از دانشجوی 
حافظ قرآن مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی 

»یلدای طنز« با همکاری سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد 
اصفهان و با حضور شاعران طنزپرداز همچون اسماعیل امینی، 
قاسم رفیعا و مهدی استاد احمد، 28 آذرماه در تاالر پیامبر اعظم 

)ص( این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، یلدای طنز به همت 
انجمن ادبی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان و با همکاری 
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد اصفهان با حضور شاعران طنزپرداز 
همچون اسماعیل امینی، قاسم رفیعا، مهدی استاد احمد و با اجرای صابر 

قدیمی در تاالر پیامبر اعظم)ص( این دانشگاه برگزار شد.
میهمانان یلدای دانشکده ادبیات دانشــگاه اصفهان، نیمروز کوتاهی را به 
شنیدن طنز و فکاهی نوشته های دانشجویان و آرش فرهنگ پژوه و احمد 
پورشیدی دو تن از اعضای نشریه  اصفهان نیمروز؛ که مسایل و مشکالت روز 

جوانان و جامعه را به زبان طنز گله می کرد، پرداختند.
در این نشست شاعران و طنزپردازان حاضر در برنامه به خواندن قسمتی 
از ســروده های چاپ شــده  در کتاب های »عمو زورگیر«، »سمارق« و ... 

پرداختند.
اسماعیل امینی با استقبال از برنامه شکر شکن گفت: چنین برنامه هایی 
عالوه بر تفریح و ســرگرمی، باعث ایجاد فضایی برای گردهمایی دوستان 

شاعر و البته محک زدن آثار است. امیدوارم باز هم شاهد این حرکات مثبت 
در دانشگاه ها باشیم.

این برنامه با اجرای دانشــجویان نوازنده دانشگاه اصفهان و تقدیر و اهدای 
یادبود به دانشجویان شاعر منتخب این برنامه؛ سحرسادات احمدی، میثم 
کاظمی، روح اهلل حالجی، احمدرضا خان احمــد، داوود نجفی و .. به پایان 

رسید.

با حضور شاعران طنزپرداز؛ 

"یلدای طنز" در اصفهان برگزار شد
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به گزارش روابط عمومی ســازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان 
کشور، در ابتدای این نشســت، حمید صابرفرزام به ارایه گزارشی از 
مجموعه فعالیت های سازمان طی ســال های اخیر، در سطح ملی و 

بین المللی پرداخت. 
ارتقای جایگاه خبرگزاری بر اساس شــاخص های کیفی، راه اندازی 
مرکز مطالعات میان رشــته ای قرآن، مرکز رشد و مرکز آموزش های 
قرآنی در بعد درون ســازمانی، برگزاری همایش هایی در قالب طرح 
هفت شــهر شایســتگی در بعد ملی و برگزاری پنجمین مسابقات 
بین المللی قرآن دانشــجویان، همایش وحدت اسالمی و مشارکت 
در نمایشگاه هایی در مســکو و پاریس در سطح بین الملل، بخشی از 
مواردی بود که رییس ســازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان در 

گزارش خود به آن اشاره کرد.

۸0 درصــد منابــع مالــی ســازمان از فعالیت های 
پژوهشی و فناورانـــــــــــه به دست می آید

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی گفت: موفقیت ها و 
تالش های دوستان در ســازمان فعالیت های قرآنی، چشمگیر است. 

بخشی از این را مرهون حمایت های گذشته و جمع حاضر می دانیم. 
ســازمان بحمداهلل برنامه و ایده دارد. 20 درصد بودجه ســازمان، از 
بودجه عمومی کشــور تامین و مابقی از فعالیت های خود ســازمان 
حاصل می شود، این درحالی  است که بخش عمده آن از فعالیت های 
پژوهشی و فناورانه اســت که به شــدت در آن حوزه مشکل داریم. 
پیشــرفته ترین فنــاوری را تولید می کنیــم، اما در مصــرف و بازار 
برنامه ریزی نداریم. چین 17 درصد جایزه صادراتی به فعاالن می دهد، 
تا صــادرات رونق بگیرد. ارتش این کشــور در خدمــت حمل ونقل 

کاالهای کشورش به نقاط مختلف جهان است.

ضــرورت اطالع رســانی درباره اقدامات شایســته 
سازمان فعالیت های قرآنی

در ادامه عباس ســلیمی پیشکســوت قرآنی در ادامه این جلسه، در 
جریان بودن جامعه قرآنی از فعالیت های انجام شــده در سازمان را 
امری ضروری دانست و گفت: فکر می کنم جامعه قرآنی از انجام این 
فعالیت های شــاخص خبر ندارند؛ لذا این را به عنوان دستاورد این 
جلســه در خبرگزاری منعکس کنید تا همه در جریان باشند که چه 

نشست شورای مرکزی سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشــور با حضور اعضای شورای مرکزی سازمان فعالیت های 
قرآنی، دکترحمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاد، حجت االسالم حمید محمدی، 
محمود صالحی، استاد عباس سلیمی، حسن بیادی و حمید صابرفرزام رییس این ســازمان در سالن اجتماعات دفتر مرکزی 

جهاددانشگاهی برگزار شد.

نشست شورای مرکزی سازمان فعالیت های 
قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد

   54
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خدماتی ارایه شده است.
مسیر روبه رشد فعالیت های قرآنی

همچنین در این نشست، حجت االسالم والمسلمین حمید محمدی دبیر 
شورای توسعه قرآنی کشور استفاده از ظرفیت های قرآنی و مرکز رشد 
را نقطه عطف سازمان دانست و خاطرنشان کرد: مسیر رو به رشدی را 
طی این 33 سال فعالیت های قرآنی از سال 62، به خصوص در چندسال 
اخیر، شاهد بودیم. نحوه پیگیری و اصرارهای رییس سازمان برای ما 
ارزشمند بود. حمایت از مرکز رشد یکی از نقاط عطف سازمان است. این 
پنج مرکز یک انقالب در جهاددانشگاهی و سازمان فعالیت های قرآنی 

است. یک سازمان به پنج مرکز فعال تبدیل شده است.

  استقرار اولین مرکز رشد فناوری های هنر قرآنی
در ادامه دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی به بیان 
نکاتی درباره مراکز رشد پرداخت و گفت: اولین پارک فناوری های نرم 
در دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی مستقر شده است. همچنین 
مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآنی نیز در سازمان تاسیس شده است و 
اخیرا هم شورای نظارت و گسترش تجاری سازی و اشتغال، مجوز یک 
مرکز رشــد دیگر تحت عنوان »صنایع فرهنگی« را به زنجان داد که 
آن هم مجموعه ای است که در زمینه تولید فیلم و انیمیشن مشغول 
فعالیت اســت. یک نشــان )برند( در حوزه کارآفرینی به نام »طلوع 
برکت«؛ برای سازمان فعالیت های قرآنی به ثبت رسیده است که هدف 
آن پیدا کردن مدل های کسب وکار در سازمان تجاری سازی است. 10 
همایش »طلوع برکت« برگزار شده که برای ایده های کسب وکاری که 

دانشجویان پیشنهاد می دهند، سرمایه گذار پیدا می کنند.

شش نامزد برای برگزاری مسابقات بین المللی قرآن 
دانشجویان امسال

در ادامه صابرفرزام با اشــاره بــه انجام برنامه ریزی هــای الزم برای 
ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان، اظهار 

کرد: آخرین دوره مسابقات بین المللی قرآن با یاری صالحی در تهران 
برگزار شد و اکنون برای ششمین دوره، شش نامزد داریم: استانداری 
خوزستان، سیستان، خراسان رضوی، شهرداری اصفهان و همچنین 
شهرهای مسکو و عمان. اکنون باید در مورد محل برگزاری این دوره 

مسابقات به جمع بندی نهایی برسیم.

فعالیت مناسب دبیرخانه
محمود صالحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در 
ادامه با طرح این موضوع که قرآن باید فصل مشترک همه سازمان ها 
و مسووالن باشــد، گفت: باید کاری کنیم که سازمان ها و مسووالن 
برای قرآن سر یک میز بنشــینند. در بحث قرآن اختالفات سیاسی 
معنایی ندارد. در زمینه مســابقات، دبیرخانه ســازمان فعالیت های 
قرآنی دانشــگاهیان، فعالیت خوبی را داشته اســت و جا دارد از آنها 
تشکر کنیم. نمایندگان 71 کشــور برای شرکت در مسابقات معرفی 
شدند. کار خوبی هم که انجام شده، این است که در هر رشته ای اجازه 
معرفی تنها یک نماینده را ندادیم، در هر زمینه ای سه نماینده معرفی 
کردند و در آزمونی، بهترین آن ها انتخاب شدند. ویزاها هماهنگ شده، 
اساتید داوری که برای مسابقات قرار است حضور یابند و اساتید تراز 

اول قرآنی برای پژوهش ها دعوت شدند.

گزینه مناسب برای محل برگزاری مسابقات
در ادامه حسن بیادی، ضمن بیان ســخنانی درباره میزبانی مسابقات 
قرآن دانشجویان، اصفهان را گزینه ای مناسب تر برای برگزاری مسابقات 
دانست و گفت: شهر مشهد را اکثر جهان اسالم دیده اند، اما اصفهان را 
ندیده اند و این استان برای توریست خارجی دیدنی تر است. همچنین 

باید بحث مسابقات را از این به بعد در بودجه سازمان لحاظ کنیم.
در پایان این جلسه که 17 آذرماه برگزار شــد، مقرر گردید، جلسات 
شورای مرکزی سازمان فعالیت های قرآنی کشور، با اعضای 8 نفره، هر 

دوماه یک بار برگزار شود.
   55
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برتر ی شعب خبرگزاری ایکنا 
در همایش "یاوران وقف" 

در همایش یاوران وقف رسانه های برتر حوزه وقف از شعب ایکنای 
آذربایجان غربی، کرمانشاه، زنجان، ایالم، خراسان جنوبی، فارس، 
چهارمحال و بختیاری، ساوه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان 

شرقی، یزد، کردستان و خراسان رضوی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور، 
در نیمه اول آذرماه و در هفته وقف همایشی تحت عنوان »یاوران وقف« 
با حضور مسووالن اســتانی، خبرگزاری ها، روزنامه ها، هفته نامه ها و 
رسانه های گروهی در سطح کشور برگزار و از شعب استانی خبرگزاری 
بین المللی قرآن )ایکنا( به عنوان خبرگزاری برتر در حوزه وقف و قرآن 

تجلیل شد.
بر اســاس این گزارش از جملــه خبرگزاری  های برتــر در این همایش 
خبرگزاری  ایکنا در شــعب آذربایجان غربی، کرمانشــاه، زنجان، ایالم، 
خراســان جنوبی، فارس، چهارمحــال و بختیاری، ســاوه، کهگیلویه و 

بویراحمد، آذربایجان شرقی، یزد، کردستان و خراسان رضوی بود.

در شعبه ایکنای زنجان، از ســعیده مصطفوی دبیر و یونس شکوری به 
عنوان عکاس خبرگزاری ایکنای زنجان تجلیل به عمل آمد.

در شعبه ایالم خبرگزاری ایکنا، از رضا نجفی خبرنگار این رسانه قرآنی و 
در شعبه خراسان جنوبی از دبیر، عکاس و خبرنگار این شعبه تجلیل شد.

ایکنای فارس با ارسال 320 خبر طی یکسال گذشته به عنوان برترین رسانه 
حوزه وقف این استان معرفی شد و از زهرا عسکری خبرنگار این رسانه و در 
استان چهارمحال و بختیاری از دبیر ایکنای استان در حوزه وقف تجلیل شد.

در همایش یاوران وقف اســتان مرکزی مرتضی بهاری خبرنگار ایکنای 
استان در شهرستان ساوه به عنوان یاور وقف معرفی و تجلیل شد، دلیل 
این انتخاب پوشش مناسب اخبار وقف در راستای ترویج فرهنگ وقف به 

ویژه تالش برای توجه بیشتر به وقف قرآنی در ساوه بود.
در مرکز کهگیلویه و بویراحمد، سیده مهناز خزیر به عنوان خبرنگار برتر 
از خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا( در تعداد اخبار ارسالی در حوزه وقف 

تجلیل شد.
در آذربایجان شرقی، از امرعلی گل محمدی دبیر خبرگزاری بین المللی 
قرآن)ایکنا( شعبه آذربایجان شرقی  به عنوان خبرگزاری برتر در حوزه وقف 
تجلیل شد. همچنین ایکنای آذربایجان غربی به عنوان خبرگزاری برتر در 
حوزه وقف و قرآن معرفی شد و از امین رستم زاده مدیرمسوول خبرگزاری 

و  دبیرارشد خبرگزاری به صورت جداگانه تجلیل به عمل آمد.
از ایکنای یزد به عنوان رسانه برتر در تعداد اخبار ارسالی در حوزه وقف و 

همچنین ایکنای استان خراسان رضوی، تجلیل شد.
خبرگزاری ایکنای کردستان، برای دومین سال پیاپی خبرگزاری برتر 
در حوزه وقف و قرآن معرفی شــد و از سرپرست و دبیر این خبرگزاری 

تجلیل گردید.
یادآور می شود، این همایش امســال در دهه وقف به صورت سراسری و 
با هدف تجلیل از حامیان و یــاوران وقف، خیرین و متولیان و هیات های 
امنای مساجد و بقاع متبرکه و با همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 

برگزار شد.

مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان و 
بلوچستان گفت: برگزاری کرسی های تالوت قرآن کریم در حقیقت 
یکی از فعالیت های فرهنگی و ارزشمند جهاددانشگاهی محسوب 

می شود.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیســتان و بلوچســتان، 
حجت االسالم قلندری یکشنبه 28 آذرماه در مراسم کرسی تالوت قرآن 
کریم واحد اســتان که با حضور قاری ممتاز بین المللی سید محمدجواد 
حســینی همراه بود، اظهار کرد: تالوت و حتی نگاه کردن به قرآن و کالم 
وحی دارای ارزش و ثواب است. مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بهترین زمان برای تالوت قرآن 
موقع سحر است، ادامه داد: خانواده و والدین باید به این موضوع توجه جدی 

داشته تا برای فرزندان نیز این مهم فرهنگ و نهادینه سازی شود.
مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه استان افزود: توجه و 
تالوت به قرآن در حقیقت سنت پیغمبر)ص( است و باید در زندگی و جامعه 
اسالمی ما نهادینه شود. محسن قلندری یادآور شد: حضرت رسول اکرم)ص( 
از کسانی که قرآن را محجور و آن را فراموش می کنند نزد خداوند متعال 
شکایت می کند. وی اضافه کرد: هر چه فاصله از قرآن بیشتر شود مشکالت 
فردی و اجتماعی ما بیشتر می شــود. مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: سعی کنیم تالوت قرآن توام 

با تدبر باشد هر چند که تالوت هم بسیار ارزشمند است.
قلندری با بیان اینکه مانوس شدن با قرآن زندگی انسان را نورانی و قرآن محور 
می کند، افزود: توجه به قرآن و تاسی به کالم وحی سعادتمندی دنیا و آخرت 

انسان را به همراه دارد.

مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان:

برگزاری کرسی های تالوت قرآن از فعالیت های ارزشمند 
جهاددانشگاهی است
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میزگرد »نظام دانشگاه و آینده فلســفه در ایران« به مناسبت 
روز جهانی فلسفه و با همکاری مرکز ســپهر اندیشه سازمان 
جهاددانشــگاهی تهران و انجمن علمی- دانشجویی فلسفه 
دانشگاه تهران به منظور بررسی رویکردها و سیاستگذاری ها در 
علوم انسانی، یکشنبه 28 آذرماه در دانشکده ادبیات علوم انسانی 

دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، در ابتدای این 
میزگرد، حمید طالب زاده مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران با اشاره به اینکه 
قرار است وضعیت علوم انسانی در محیط دانشگاهی به بررسی گذاشته 
شود، اظهار کرد: اهمیت علوم انسانی در شرایط کنونی، ضرورت توجه به 
آن را دوچندان می کند تا جایگاه این علم در کشور، تثبیت و معین شود 
و ارتقای الزم را بیابد و بدین منظور نیازمند رصد کمی و کیفی هستیم 

تا بتوانیم با همیاری صاحب نظران و اساتید، بر وضع موجود غلبه کنیم.
در ادامه غالمعلی حدادعادل رییس شورای تحول علوم انسانی در پاسخ 
به سوالی در خصوص وضعیت کنونی فلسفه در ایران بیان کرد: وضعیت 

کنونی فلسفه در ایران دارای جنبه های مثبت و منفی مختلفی است.

حدادعادل با بیان اینکه در برخی از رشته ها باید تولید انبوه نیروی انسانی 
داشت، اظهار کرد: در مقابل در برخی رشته ها، همچنین نیازی وجود ندارد 
و فرضا در رشته فلسفه، وجود یک فیلسوف برای کل کشور کافی است و 
معنی ندارد در هر دانشگاه و روستایی تولید انبوه دانشجوی فلسفه داشته 
باشیم؛ زیرا در بازار کار کافی وجود ندارد و موجب ایجاد یاس و ناامیدی در 

دانشجویان می شود.
در ادامه شاپور اعتماد عضو هیات علمی انجمن حکمت و فلسفه نیز در 
ادامه این میزگرد با بیان اینکه در زمینه فعالیت ها برای رشــد  فلسفه، 
شکســت مطلق خورده ایم، گفت: گاهی نیاز است برای رشد علم، شک 
کلی نسبت به زمین و زمان کرد تا بتوان به یک نقطه اتکاء دست پیدا کرد.
در ادامه رضا منصوری، عضو هیات علمی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف 
با بیان اینکه منابع فارسی در رشته فلسفه کم است تا یک دانشجو بتواند، 
100 کتاب فلســفی را مطالعه کند، ادامه داد: ایران رشد داشته اما این 
رشد در مقایسه با گذشته خودش است و در مقایسه با وضع دنیا، رشدی 

نداشتیم و حتی زیرساخت های الزم برای رشد هم فراهم نشده است.
وی تاکید کرد: فلسفه بدون شناخت تفکر دیگران در کشورهای مختلف، 

کارساز نیست.

مسابقه »سیمولتانه شطرنج« 27 آذرماه به همت معاونت فرهنگی 
جهاددانشگاهی خراســان جنوبی و با حضور بیش از ۳۵ نفر در 

بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراســان جنوبی، همزمان با 
میالد رســول اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( مســابقه »سیمولتانه« 
به همت معاونت فرهنگی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبی و معاونت 
فرهنگیـ  دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در بین دانشجویان 

خراسان جنوبی برگزار شد.
در این مسابقه یک نفر از شطرنج بازان خراسان جنوبی که باالترین ریتینگ 
بین المللی شطرنج را در خراسان جنوبی داراست با 35 نفر دیگر مسابقه 

شطرنج داد تا استعداد و توان خود را در این زمینه بسنجد.
حمید مرادی سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
در خصوص برگزاری مسابقه سیمولتانه شطرنج گفت: این مسابقات با هدف 
تقویت روحیه نشاط و شادابی در بین دانشجویان و ترغیب آنان به رشته 

شطرنج برگزار شد. 
وی اظهار کرد: شطرنج تأثیر بسیار مثبتی در هوش و کارکرد درست ذهن 
و نبوغ و خالقیت دارد و به ما می آموزد قبل از اینکه هر حرکتی انجام دهیم 
باید فکر کرد و تدبیر داشت و اینگونه موجب تقویت ذهن انسان می شود. 
در ادامه مجتبی قالسی مود شطرنج باز خراسان جنوبی، که در این رقابت با 
35 نفر دیگر شطرنج بازی کرد، گفت: سیمولتانه همان بازی شطرنج است، 
با این تفاوت که در سیمولتانه یک نفر با چند نفر رقابت می کند که به طور 

طبیعی زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. 
وی اظهار کرد: 13 سال است که ورزش شطرنج انجام می دهم و نیز حدود 

6 سال است که مربی شطرنج در خراسان جنوبی هستم و چند مقام نیز در 
مسابقات مختلف شطرنج از جمله نائب قهرمانی مسابقات کشوری خاوران 
در سال 94، قهرمانی المپیاد علمی و ورزشی خراسان بزرگ در سال 93 

را کسب کردم.
این شطرنج باز بیرجندی یادآور شــد: شطرنج را به واسطه جذاب بودن و 
انتخاب بهترین حرکت در لحظات حســاس و خالقیت آن انتخاب کردم 
و معتقدم این ورزش اعتماد به نفس و تمرکز ذهن و ضریب هوشی را در 

انسان افزایش می دهد.
در ادامه جواد میزانی، داور این مسابقات نیز گفت: سیمولتانه همان بازی شطرنج 
است با این تفاوت که در این بازی یک نفر با چند نفر به صورت همزمان مسابقه 

شطرنج انجام می دهد که نیازمند دقت و تمرکز ذهن بسیار باالیی است.
وی اظهار کرد: مسابقه سیمولتانه به این شکل برای نخستین بار در استان 

و در جمع دانشجویان برگزار می شود.
میزانی بیان کرد: رکورد سیمولتانه را احسان قائم مقامی به نام خود ثبت 
کرده است که با 654 نفر مسابقه داد که حدود 28 ساعت به طول کشید و 
این رکورد در کتاب گینس نیز به ثبت رسیده است و کسی تاکنون نتوانسته 

این رکورد را بشکند. 
وی با اشاره به اینکه از تعداد بازیکنان این مســابقه حدود 13 نفر دارای 
ریتینگ بین المللی هستند، یادآور شد: شطرنج موجب تمرکز، افزایش 

قدرت خالقیت و تصمیم گیری و همچنین موفقیت تحصیلی می شود. 
در ادامه بصیرت رییس هیأت شــطرنج بیرجند گفت: مدرســه شطرنج 
بیرجند همواره برنامه های آموزشی خود را دارد که این برنامه ها در طول 
4 ماه تابستان به صورت مستمر است و در هر دوره تابستانه حدود 100 تا 

120 نفر را آموزش می دهیم. 

میزگرد »نظام دانشگاه و آینده فلسفه در ایران« برگزار شد

مسابقه "سیمولتانه شطرنج" در خراسان جنوبی برگزار شد
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برگزاری جشنواره "مشاعره فرهنگـــــی
دانشجویی سالمت" در بیرجند

جشنواره »مشاعره دانشجویی ســالمت« 28 آذرماه به همت 
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و معاونت فرهنگی دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراســان جنوبی، جشنواره 
»مشــاعره دانشــجویی ســالمت« با حضور هنرمندان و مســووالن 

جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار گردید.

حمید مرادی سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
با اشاره به برگزاری جشنواره در دو بخش دانشجویی و کارکنان، اساتید 
و خانواده های دانشگاه علوم پزشکی، گفت: بخش کارکنان جشنواره در 

اسفندماه سال جاری برگزار می شود.
وی با بیان اینکه در بخش دانشــجویی برای آمادگی بیشتر دانشجویان 
این برنامه تدارک دیده شده اســت، افزود: عالوه بر این کارگاه نقد شعر 
و مشاعره توسط جهاددانشــگاهی به صورت هفتگی و با حضور اساتید 
صاحب نظر برگزار می شود تا در جهت رشــد و ارتقای شعر دانشجویان 

گام مثبتی بردارد.
حجت االسالم عبدالرزاق نژاد مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز 
گفت: شعر یکی از هنرهای اصیل بشری است که از دیر زمان با ذهن و عواطف 

انسان ها سرو کار داشته و در قالب گفتار آهنگین و عاطفی تجلی می یابد.
وی با اشاره به اینکه شــعر در ثبت واقعیت ها و حوادث صدر اسالم و در 
تدوین تاریخ اسالم نقش به سزایی را ایفا نموده است، اظهار کرد: شاعران 
رویدادهای بســیار مهم همچون فتح مکه، واقعــه تاریخی غدیر،حادثه 
عاشورا و شهادت امام حســین)ع( و اهل بیت ایشان و... را در اشعار خود 

ثبت و ضبط کرده اند.
مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشــکی بیرجند در پایان یادآور شد: شعر 

رسانه ای قوی است که باید در خدمت اهداف دین و اسالم باشد.
گفتنی است، اجرای مشاعره، تئاتر گروه جهاد، اشعار برگزیده کارگاه شعر 

و تقدیر از عوامل فرهنگی جهاد از برنامه های این شب شعر بود.

مقــررات و فراخوان دومیــن دوره 
جشــنواره سراســري دانشجویی 
داســتان کوتاه زاینــده رود از طرف 
جهاددانشگاهی واحد اصفهان اعالم 

شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی 
واحــد اصفهــان، معاونــت فرهنگــی 
جهاددانشــگاهی بــا همــکاری معاونت 
دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان دومین دوره جشــنواره سراسري 
دانشجویی داســتان کوتاه زاینده رود را در 
راستای تداوم جریان های ادبی و تأکید بر امر 
خالقیت و نقش صناعت در داستان کوتاه با 

هدف کشف استعدادهای نو در خردادماه سال 1396 برگزار می  نماید.
عالقه مندان به شرکت در جشــنواره می توانند در  سه بخش ویژه با 
موضوع زاینده رود ، بخش آزاد و بخش داستان کوتاه کوتاه با موضوع 

آزاد شرکت کنند.
شــرکت کنندگان باید پس از دریافت فرم شــرکت در جشنواره از 
سایت story.jdisf.ac.ir، داستان کوتاه خود را  -که در هیچ جایزه اي 
شــرکت داده نشــده باشــد- به صورت فایل word با فرمت doc به 

همراه آن فرم و تصویر کارت دانشجویی به 
zayanderoodstory@ پست الکترونیکی

gmail.com ارســال کنند و  دقت داشته 

باشند که دبیرخانه در ویرایش و اصالح آثار 
جهت چاپ آزاد است.

آثار ارسالی به بخش آزاد و ویژه باید حداکثر 
6000 کلمه و بخش داســتان کوتاه کوتاه 

حداکثر 100 کلمه باشند.
جوایز بخش آزاد بــرای نفر اول 15 میلیون 
ریال، نفر دوم 10 میلیون ریال، نفر ســوم 
5 میلیــون ریال ) به همــراه تندیس و لوح 
یادبود برای هر سه نفر اول( است. همچنین 
به نفــرات چهارم تا دهم نیــز جوایزی اهدا 

خواهد شد.
جایزه بخش ویژه نیز 10 میلیون ریال و بخش داستان کوتاه کوتاه 5 

میلیون ریال همراه با لوح یادبود است.
عالقه مندان به شرکت در این جشــنواره می توانند تا تاریخ 30 بهمن 
ماه 1395 آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در دانشگاه اصفهان، 
خیابان اندیشه، جـــنب تاالر سبز، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 
یا پســت الکترونیکیzayanderoodstory@gmail.com  ارسال 

نمایند.

اعالم فراخوان دومین دوره جشنواره داستان کوتاه زاینده رود
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فرهنگـــــی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی، 
نشست دانشجویی »رسالت های منتظران جامعه منتظر در عصر 
غیبت« به همت معاونت فرهنگی این واحد، 3 آذرماه در دانشگاه 

ارومیه برگزار شد.
مدیر گروه معارف اسالمی دانشگاه ارومیه در این نشست با اشاره به 
اینکه انتظاری پویا و سازنده الزمه منتظران ظهور است، اظهار کرد: 
اعتقاد به منجی وصف مشترک همه ادیان الهی است و ریشه در نهاد 
کمال خواهی انسان دارد که منتظر تحقق وعده های الهی در این 
دنیاست و تاکنون این خواسته او برآورد نشده است، تحقق این آرزو 

رابطه معنی داری با منتظران و نقش آنان دارد، لذا باید پرسید جامعه 
منتظر ظهور منجی باید از چه اوصافی برخوردار باشند؟

حجت االســالم ابوالقاســم ولیزاده با بیان اینکه عصر ظهور امام 
زمان)عج( به بهار روزگاران تشبیه شده است، گفت: بهار روزگاران، 

بهار معنوی، بهار خودشکوفایی و بهار تمام فضیلت هاست.
وی با اشاره به ویژگی های منتظران امام عصر)عج( گفت: منتظران 
باید آمادگی ذهنی و فکری داشــته باشند و نباید دچار دل مردگی و 
افسردگی روزمره شــوند بلکه با انتظاری پویا و فعال در مسیر تحقق 

جامعه منتظر گام بردارند.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی اســتان 
یزد، بهارک روشــن بخش عکاس ایســناي یزد در مســابقه 
عکاسي »کودک و محرم« اتحادیه عکاســان و تصویربرداران 

ساوجبالغ)هشتگرد( به عنوان عکاس برگزیده انتخاب شد.
این مسابقه به مناســبت ماه محرم از سوي اتحادیه عکاسان و 
تصویربرداران ساوجبالغ)هشتگرد( با همکاری اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی ساوجبالغ و عکاسی مهرگان با موضوع کودک و 
محرم برگزار شد.

هیأت داوران بعد از بررســی و انتخاب ســه اثر برگزیده اصلي 
که مفتخر به دریافت لوح یاد بود و تندیس شدند، از میان آثار 
شرکت کنندگان 37 اثر دیگر را مجددا براي ارایه در نمایشگاه و 

دریافت لوح تقدیر برگزید.

به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی؛ 

نشست دانشجویی »رسالت های منتظران جامعه منتظر در عصر 
غیبت« برگزار شد

عکاس ایسنای یزد در مسابقه عکاسی »کودك و محرم«
برگزیده شد

اخبار کوتاه

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران)ISTTA(، با توجه به برگزاری و هماهنگی بازدیدهای تخصصی دهمین 
همایش نخبگان فردا ویژه مستعدین برتر بنیاد ملی نخبگان در مهرماه 1395، توسط مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران، لوح تقدیر 

از سوی بنیاد ملی نخبگان به این مرکز اهدا شد.
گفتنی است، از شهریور ماه 1394 تاکنون براساس تفاهم نامه بین معاونت های فرهنگی جهاددانشگاهی و بنیاد ملی نخبگان بازدیدهای مستعدین 

برتر بنیاد مذکور توسط مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران در سراسر کشور اجرا می شود.

اهدای لوح تقدیر بنیاد ملی نخبگان به مرکز گردشگری علمی- 
فرهنگی دانشجویان ایران
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فرهنگـــــی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیستان و بلوچستان، 
سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشــگاهی زاهدان با اعالم 
خبر فوق گفت: نشســت علمی فرهنگی و دانشــجویی »آسیب 
شناسی عزاداری های ایام محرم و صفر« توسط این مرکز و با حضور 

دانشجویان و مدرسان برگزار شد.
احمدمالیی افزود: این نشست علمی، دانشــجویی و فرهنگی به 
مناسبت روز دانشــجو و همزمان با هفته پژوهش با هدف آسیب 
شناســی بدعت ها و انحرافات در شــیوه و نحوه برگزاری مراسم 

عزاداری برای ائمه اطهار)ع( برنامه ریــزی و با حمایت نمایندگی 
دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 

استان سیستان و بلوچستان اجرا شد.
وی با اشاره به حضور و نقش دانشجویان در این نشست خاطرنشان 
کرد: با اطالع رســانی و برنامه ریزی صورت گرفته تعداد 15 مقاله 
توسط دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان با 
موضوع نشست دریافت و پس از طی مراحل ارزیابی و داوری تعداد 3 

مقاله به عنوان برگزیده انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، در 
راستای اجرای دوازدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر، اولین 
اردوی بازدید از کویر تایر بزرگترین کارخانه الستیک سازی شرق 

کشور 23 آذرماه با حضور بیش از 40 نفر برگزار شد.
حمید مرادی سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان 
جنوبی، اظهارکرد: اولین اردو با حضور دانشجویان موسسه علمی 
کاربردی جهاددانشــگاهی در قالب دوازدهمین دوره طرح ملی 
ایران مرز پرگهر با بازدید از بزرگترین کارخانه الســتیک سازی 

شرق کشور انجام شد.
وی هدف اردوهای ایران مرز پرگهر را تالش برای ارایه مدل مناسب 
با رشته های تحصیلی دانشــجویان و پروژه های علمی و صنعتی 
عنوان کرد و گفت: دانشجویان در این بازدیدها با شناختی که به 
صورت رو در رو و بی واسطه با »ایران تاریخی« »ایران امروز« شکل 

می گیرد اعتماد به نفس خود را افزایش می دهند.
گفتنی است، در این بازدید دانشجویان ضمن بازدید از کارخانه 

کویرتایر از نزدیک با چرخه تولید این صنعت آشنا شدند.

نشست »آسیب شناسی عزاداری های ایام محرم و صفر« 
در زاهدان برگزار شد

بازدید دانشجویان از بزرگترین کارخانه الستیک سازی شرق کشور

جهاددانشگاهی کردستان 
مسوول کمیته دانشجویی 

ستاد دهه فجر استان شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، معاون 
فرهنگی این واحد از واگذاری کمیته دانشجویی ستاد دهه 
فجر برای چندمین سال پیاپی به جهاددانشگاهی استان 

خبر داد.
اعظم شریفیان افزود: به منظور فراهم سازی زمینه حضور 
و مشارکت دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در امر 
برنامه ریزی و برگزاری هر چه با شــکوه تر مراسم سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی و آیین گرامیداشت ایام اهلل دهه 
مبارک فجر و آشناســازی آنان با دســتاوردهای انقالب 
اسالمی کمیته دانشجویان ســتاد دهه فجر تشکیل شده 

است.

جهاددانشگاهی گیالن در 
حوزه اوقات فراغت جوانان 

موفق عمل کرده است
به گزارش روابط عمومــی جهاددانشــگاهی گیالن، در 
ششمین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان که 14 
آذرماه با حضور استاندار در سالن شهید انصاری استانداری 
گیالن برگزار شد، از دستگاه های اجرایی موفق در بخش 

اوقات فراغت قدردانی گردید.
جهاددانشــگاهی گیالن، میراث فرهنگــی گیالن، فنی و 
حرفه ای گیالن، دانشــگاه گیالن، دانشگاه علوم پزشکی، 
کمیته امداد، بهزیســتی، کانون پرورش فکری، تبلیغات 
اسالمی، کتابخانه های عمومی استان، هالل احمر، آموزش 
و پــرورش و اداره کل ورزش و جوانــان گیــالن به عنوان 

دستگاه های برتر در حوزه اوقات فراغت شناخته شدند.
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به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، 
طی مراســمی با حضور رییس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری و معاونان دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، رییس 
جهاددانشگاهی، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی، جمعی 
از اساتید و دانشجویان و عالقمندان حوزه قرآنی استان، اختتامیه 
جشــنواره بزرگ قرآنی مکارم االخالق 28 آذر ماه در محل تاالر 

مالصدرای دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
در پایان این مراسم که 28 آذرماه در محل تاالر مالصدرای دانشگاه 
استان برگزار شــد، از نفرات اول تا پنجم هر رشــته در مسابقه 
کتابخوانی جشنواره که به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 
سیستان و بلوچستان برگزار شده بود، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

به گــزارش روابط عمومــی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی 
امیرکبیر، کتاب »پایایی و خطای عامل انسانی در سیستم های 
حمل و نقل«در انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیر 

کبیر به چاپ رسید.
مهندس مجتبی آهنگر معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد، کتاب 
مذکور، تألیف بالبر دیلون بوده که توسط دکتر محمدرضا نباتچیان 
ترجمه شده است. این کتاب مشــتمل بر 11 فصل بوده و به ارایه 
مطالبی در خصوص مبانی و مفاهیم پایایی و خطای عامل انسانی 
در حوزه حمل و نقل، مفاهیم ریاضی مفید جهت تحلیل پایایی و 
خطای عامل انسانی در حوزه حمل و نقل، عوامل انسانی، راهکارهایی 
جهت بررسی و تحلیل، خطای عامل انسانی در حمل و نقل ریلی، 
دریایی، جاده ای و هوایی، خطای عامل انسانی در فرآیند نگهداری 
و تعمیرات هواپیماها و مدل های ریاضی جهت پیش بینی پایایی و 
خطای عامل انسانی در سیستم های حمل و نقل می پردازد. بنابراین 
از این کتاب می توان به عنوان یک کتاب مرجع درسی استفاده نمود. 
این کتاب در 191 صفحه به تیراژ 500 نسخه و به قیمت 125 هزار 

ریال در سال جاری به بازار کتاب عرضه شده است. 

اختتامیه جشنواره قرآنی 
مکارم االخالق جهاددانشگاهی 
سیستان و بلوچستان برگزار شد

کتاب »پایایی و خطای عامل 
انسانی در سیستم های حمل و 

نقل« منتشر شد

موفقیت جهاددانشگاهی اردبیل در 
جشنواره رسانه ای ابوذر

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اســتان 
اردبیل، موســی تقوی نمین و علی انوار، عکاسان خبرگزاری 
دانشــجویان ایران )ایســنا( منطقه اردبیل، به ترتیب مقام  
دوم و ســوم بخش عکس و مهران محمدی، مدیر مســوول 
انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل رتبه تقدیری بخش 
تیتر جشنواره استانی ابوذر را کسب و لوح سپاس و جایزه آن 
بخش را دریافــت کردند. در بخش عکس اثر موســی تقوی 
نمین با موضوع یادواره شــهید اعلمی و عکــس علی انوار با 
موضوع آیین اعتکاف و اثر مهران محمدی با عنوان »اردبیل 
حســینی عطر زینبی گرفت« در جشــنواره رسانه ای ابوذر 

حایز رتبه های برگزیده شدند.
گفتنی است، مراسم اختتامیه این جشــنواره، 15 آذرماه در 

سالن والیت سپاه حضرت عباس )ع( اردبیل برگزار شد.

انتشار کتاب »تفسیر 
الکتروکاردیوگرافی در طب 

حیوانات کوچک« توسط 
جهاددانشگاهی کردستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی کردستان، کتاب 
»تفسیر الکتروکاردیوگرافی در طب حیوانات کوچک« از تازه 

ترین نشرهای این واحد است که به بازار کتاب عرضه شد.
دکتر شــاهین فکور مترجم کتاب گفت: این اثر ترجمه شده، 
منبعی برای دانشــجویان رشته دامپزشــکی بوده که توسط 
انتشارات جهاددانشگاهی استان کردستان به چاپ رسیده است. 
وی با اشاره به این که الکتروکاردیوگرافی روش سریع و عملی 
در تشخیص آریتمی و اختالالت در ریتم قلب است، اظهار کرد: 
آریتمی ها اختالالت در ریتم قلب می باشند که هم در طب دام 

های بزرگ و هم در طب دام های کوچک شناخته شده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سنندج افزود: اساس کتاب 
حاضر معرفی تکنیــک الکتروکاردیوگرافی بوده و متعاقب این 
موضوع با تشریح اصول نظری الکتروکاردیوگرافی، یک رویکرد 
سیستماتیک و سریع در تفســیر الکتروکاردیوگرافی معرفی 

گردیده است.

انتشـــــار
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به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحــد صنعتی امیرکبیر، 
کتاب»مبانی شیمی پلیمر« تألیف دکتر محمدرضا فیروزمنش و همکاری 

مهندس سیمین یزدان پناه، در انتشارات این واحد به چاپ رسید.
کتاب حاضر راهنمای مناســبی جهت استفاده شاغلین بخش های 
مرتبط با مواد پلیمری، دانشجویان رشــته های مهندسی پلیمر و 
مهندسی شیمی و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه ها می باشد.
در این کتاب که در 9 فصل تدوین گردیده ســعی شده به منظور 
آشــنایی عالقمندان علم پلیمر، ابتدا به تعریف دقیقی از این مواد 
پرداخته و در ادامه، کلیات علم پلیمر به بحث و بررســی گذاشته 

شود. سپس به روش های مختلف نامگذاری پلیمرها و کمیت های 
وزن مولکولی و دمای انتقال شیشه ای اشاره شده است. در فصول 
بعدی انواع مختلف کوپلیمرها بررســی و به فرآیند پخت به عنوان 
یکی از مهمترین فرآیندهای علم پلیمر پرداخته شــد. سپس انواع 
پلیمریزاسیون افزایشی و تراکمی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و 
در ادامه مهمترین و متداول ترین پلیمرهای مورد استفاده در صنایع 

مختلف مورد اشاره قرار گرفته است. 
کتاب »مبانی شیمی پلیمر« در 199 صفحه به تیراژ 500 نسخه و به 
قیمت 180هزار ریال در سال 1395 به بازار کتاب عرضه گردیده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، 
چاپ ششم جلد اول کتاب »تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد« 
تالیف پروفسور ســیامک نجاریان و پوریا جعفری مقدم و نازیال 
قاســمی کیانی در انتشــارات جهاددانشــگاهی واحد صنعتی 

امیرکبیر انجام شد.
مهندس مجتبی آهنگر، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد 
صنعتی امیرکبیر دربــاره این کتاب گفت: کتــاب »تجهیزات 
پزشکی طراحی و کاربرد« در انتشارات این واحد و در سال 1395 

برای ششمین بار به چاپ رسیده است.
کتاب مذکور در 7 فصل نگاشته شــده که جامعیت و تأکید آن 
بر مفاهیم و اصول پایه و بنیان مهندســی پزشکی، این کتاب را 
برای تدریس در حوزه وسیعی از رشته مهندسی پزشکی مناسب 

ساخته است.
گفتنی است، کتاب »تجهیزات پزشــکی طراحی و کاربرد«در 
438 صفحه به تیراژ 1000 نسخه و به قیمت 185هزار ریال به 

بازار کتاب عرضه گردیده است.

کتاب »مبانی شیمی پلیمر« توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی 
امیرکبیر منتشر شد

چاپ ششم کتاب »تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد«

کتاب »الگوریتم های 
بهینه سازی فرا ابتکاری« 

به چاپ رسید
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی 
امیرکبیر، کتاب »الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری« 

در انتشارات این واحد به چاپ رسید.
مهندس مجتبی آهنگر معاون فرهنگی این واحد درباره این 
کتاب گفت: کتاب »الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری« 
تألیف دکتر مسعود یقینی )عضو هیأت علمی دانشگاه علم 
و صنعت ایران( و مهندس محمــد رحیم اخوان کاظم زاده 

)کارشناس ارشد مهندسی حمل و نقل ریلی( می باشد.
این کتاب در 8 فصل و 425 صفحه به تیراژ 500 نســخه و 
به قیمت 21 هزار ریال در سال 1395 به بازار کتاب عرضه 

شده است.

چاپ سوم کتاب »مبانی 
فیزیک ساختمان 4 

)سرمایش غیرفعال(«
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی 
امیرکبیر، کتاب »مبانی فیزیک ســاختمان 4 )سرمایش 
غیرفعال(« و توسط دکتر زهرا قیابکلو )عضو هیأت علمی 
دانشگاه تهران( در انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی 

امیرکبیر به چاپ سوم رسید.
کتاب حاضر که در 7 فصل نگاشته شده، تالشی در راستای 
طبقه بندی، معرفی، محاسبه و اصول پایه کاربردی انواع 

سامانه های سرمایشی غیرفعال می باشد.
گفتنی است، این کتاب در 304 صفحه به تیراژ 500 نسخه 
و به قیمت 175هزار ریال در ســال جاری به بازار کتاب 

عرضه گردیده است.
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به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، 
کتــاب »تکنیک هــای نویــن در تصمیم گیری چند شــاخصه 
)MADM(« به همت انتشــارات جهاددانشــگاهی واحد صنعتی 

امیرکبیر چاپ شد.
این کتاب توسط دکتر علیرضا علی نژاد )عضو هیأت علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی قزوین(، دکتر احمد ماکوئی )عضو هیأت علمی دانشگاه 

علم و صنعت ایران( و مهندس نیما اسفندیاری تألیف شده است.

در این کتاب به ذکر چند تکنیــک از بخش MODM پرداخته می 
شود که در کتب فارسی موجود یا به آنها پرداخته نشده و یا کمتر 

مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.
کتــاب »تکنیک هــای نویــن در تصمیم گیری چند شــاخصه 
)MADM(« در 8 فصل و 88 صفحه تألیف و به تیراژ 500 نســخه 
به بهای 80 هزار ریال در سال جاری توسط انتشارات این واحد به 

چاپ رسیده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی، 
به همت انتشــارات معاونت فرهنگی این واحد کتاب »مکانیسم 
های هورمونی مقاومت به تنش های زنده وغیرزنده در گیاهان« 

منتشر شد.
این کتاب با موضوع مکانیســم های هورمونی در گیاهان در 10 
فصل و 184 صفحه توســط دکتر محمدرضا اصغری و مهندس 
علی رشید حسنلویی تالیف و توسط انتشارات جهاد استان منتشر 

شده است.

نقش تنش های مختلف در فعالیت های رشد و نموی گیاه و تولید 
محصول، سیستم های آنتی اکسیدانی مکانیسم مشترک تمامی 
گیاهان برای مقابله با تنش های مختلف، مکانیسم های هورمونی 
پاســخ به تنش ها در گیاهان مختلف و محصوالت برداشت شده، 
کلیاتی در مورد تنش های غیر زنده، تنش های آبی )خشــکی و 
غرقابی(، تنش شوری، تنش های دمایی، تنش اشعه ماوراء بنفش، 
تنش فلزات سنگین و تنش های زنده )آفات و بیماری ها( از جمله 

مباحث مطروحه در این کتاب می باشد.

»)MADM(انتشار کتاب »تکنیک های نوین در تصمیم گیری چند شاخصه

کتاب »مکانیسم های هورمونی مقاومت« منتشر شد

کتاب »مدیریت و طراحی 
جمع آوری پسماندهای 

شهری« به چاپ دوم رسید
به گزارش روابط عمومــی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی 
امیرکبیر، کتاب »مدیریت و طراحی جمع آوری پسماندهای 
شهری« تألیف دکتر سیدمسعود منوری و فرهام امین شرعی 

برای دومین بار در انتشارات این واحد به چاپ رسید. 
این کتاب بر اســاس تجربیات و پژوهش های انجام شده در 
داخل و خارج از کشور تألیف گردیده است و تالش زیادی به 
عمل آمده که الگوهای متناسب با مدیریت پسماندها در کشور 

ایران ارایه شود.
گفتنی است، مطالب کتاب در 4 فصل و 256 صفحه نگاشته 
و در هر فصل به تفکیک به یکی از ابعاد جمع آوری پســماند 
پرداخته که در سال 1395 برای دومین بار با تیراژ 500 نسخه 

و به قیمت 165هزار ریال به بازار کتاب عرضه شده است.

کتاب »حفاظت گیاهان از 
سرمازدگی و یخبندان«

منتشر شد
به گزارش سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب »حفاظت گیاهان 
از سرمازدگی و یخبندان« تألیف جلیل هاللی و دکتر موسی رسولی 

توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به بازار نشر عرضه شد.
این کتاب دارای 12 فصل است و موضوعاتی همچون »شناخت 
ســازوکارهای انتقال انرژی«، »سازوکارهای ســلولی موثر در 
یخبندان و ســرمازدگی« ، »عوامل زیســتی موثر بر تشدید یا 
کاهش یخبندان و سرمازدگی هسته های یخی«، »راهکارهای 

پیش گیرانه مقابله با این پدیده « و ... مطرح شده است.
گفتنی است، چاپ نخست کتاب »حفاظت گیاهان از سرمازدگی 
و یخبندان« با شمارگان 1000 نسخه و در 306 صفحه در قطع 
وزیری و به بهای 20هزار تومان از ســوی ســازمان انتشــارات 

جهاددانشگاهی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است
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به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل، کتاب 
»اصول طراحي ساختمان های مدرن دام و طیور« تالیف دکتر 
جمال سیف دواتي و دکتر رضا سید شــریفی از اعضای هیأت 
علمی گروه علوم دامي دانشگاه محقق اردبیلي به همت انتشارات 

جهاددانشگاهی استان اردبیل منتشر شد.
در این کتاب تمام دیدگاه های مورد نظر و مفید در برنامه ریزی 
های علمي و عملي که در احداث مزارع پــرورش دام و طیور و 

تجهیزات سالن ها، رعایت آن ها الزامی می باشد در ابعاد مختلف 
و اصول علمي مورد بررسی قرار داده شده است.

این کتاب 192 صفحه ای در 6 فصل مجزا به موضوعات مرتبط 
با شرایط الزم جهت ایجاد ساختمان های دامپروری، تأسیسات، 
جایگاه ها و ملزومات پرورش گاو شــیری و گوســفند، اصول و 
طراحی ساختمان محل ذخیره خوراک و ساختمان و تأسیسات 

مرغداری پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی، 
کتاب»راهنمای پلی اتیلن)جلد اول(« تألیف اندرو ج.پیکاک و ترجمه 
سعید احمدجو و غالمحسین ظهوری و رضا راشدی و سامان دماوندی 

توسط این سازمان به بازار نشر عرضه شد.
هدف این کتاب تهیه مقدمه جامعی در زمینه پلی اتیلن از تمام 
جنبه های آن شــامل ریشــه، خواص و کاربردهایش می باشد. 
مخصوصا ارتباط ساختمان مولکولی با شکل شناسی و به دنبال 
آن با خواص و کاربردهای نهایی آن اســت. ایــن هدف با بیان 

مولکولی متغیرهای اصلی پلی اتیلن آغاز می گردد، که بنای تصور 
یکسانی از ساختار مذاب پلی اتیلن و شکل شناسی حالت جامد و 
بیان اینکه چطور این فاکتورها به متغیرهای فراینددهی و کاربرد 

نهایی ارتباط دارند، است.
چاپ نخست کتاب »راهنمای پلی اتیلن)جلد اول(« با شمارگان 
700 نسخه و در 296 صفحه در قطع وزیری و به بهای 17 هزار 
تومان از سوی سازمان انتشــارات جهاددانشگاهی در دسترس 

مخاطبان قرار گرفته است.

کتاب »اصول طراحی ساختمان های مدرن دام و طیور« 
منتشر شد

جلد اول کتاب »راهنمای پلی اتیلن« روانه بازار نشر شد

چاپ دوم کتاب مهندسی 
سواحل )هیدرودینامیک 

سواحل(
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی 
امیرکبیر، کتاب »مهندســی ســواحل )هیدرودینامیک 
سواحل(« تألیف دکتر بهزاد عطایی آشــتیانی )دانشیار 
دانشــکده مهندســی عمران دانشــگاه صنعتی شریف( 
و مهنــدس عطاالــه نجفی جیالنی توســط انتشــارات 
جهاددانشــگاهی واحد صنعتی امیرکبیر برای دومین بار 

به چاپ رسید.
کتاب حاضر، ترجمه بخــش دوم از متن کامل »راهنمای 
مهندســی ســواحل« تحت عنــوان »هیدرودینامیک 

سواحل« بوده که در 8 فصل تدوین گردیده است.
گفتنی است، این کتاب در 233 صفحه به تیراژ 500 نسخه 
و به قیمت 350هزار ریال در ســال 1395 به بازار کتاب 

عرضه شده است. 

انتشار کتاب 
»روش تحقیق در تاریخ« 

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب 
»روش تحقیق در تاریخ« تألیف دکتر مریم پویا تألیف و توسط این 

سازمان منتشر شده است.
کتاب حاضر دارای پنج فصل اســت و مؤلف در این اثر کوشــیده از 
مفاهیم و مبانی روش و پژوهش در تاریخ سخن بگوید، طرح تحقیق 
و مؤلفه های آن را به بحث بگذارد و با منبع شناسی تاریخی به عرصه  
روش های گردآوری داده های تاریخی گــذر کند، راه های پاالیش و 
تصفیه ی داده های درست از نادرست را بشناساند، عناصر و عوامل مؤثر 
در تحلیل داده را به گفت وگو بگذارد و از چگونگی نگارش متن تحقیق 
)تولید فرآورده  علمی( و نقد آن سخن براند. کتاب حاضر به عنوان یک 
کتاب مرجع برای استفاده اساتید و دانشجویان تدوین شده است. چاپ 
نخست کتاب »روش تحقیق در تاریخ« با شمارگان 500 نسخه و در 
232 صفحه در قطع وزیری و به بهای 12500 تومان از سوی سازمان 

انتشارات جهاددانشگاهی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
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گردهمایی علمی حسابداران خراســان جنوبی به همت جهاددانشگاهی 
استان و با حضور حسن همتی عضو تاالر مشــاهیر حسابداری ایران، 22 
آذرماه با شرکت بیش از 400 شرکت کننده در سالن ایثار بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراســان جنوبی، محمد جوانشیر رییس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه، این اولین گردهمایی 
با محوریت حســابداری با حضور بیش از 400 نفر در استان است، گفت: حسابداری 

برمبنای علم و دانش مطرح است.
وی ادامه داد: بحث شرکت های دانش بنیان که هر فعالیتی انجام می دهند باید بنیان 

علمی داشته باشد و هدف از قبل مشخص باشد.
جوانشیر با تاکید بر این که احساس نیاز حسابداری در جامعه قابل لمس است، تصریح 
کرد: باید از رهنمود حســابداران استفاده کرد؛ چراکه حســابداری اطالعات مدیر و 

سیستم را آماده می کند.
رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی با اشــاره به وجود ضعف در 
مستندنگاری وقایع، گفت: امیدواریم با فرایند و رویکرد استفاده از دانش حسابداری 

به نتایج مطلوب برسیم.
در ادامه مجتبی ابراهیمی، مدیر آموزش و برنامه ریزی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
نیز از آغاز فعالیت مرکز ارتقای مهارت های دانش آموختگان و دانشجویان حسابداری 
در جهاددانشــگاهی خبر داد و گفت: با راه اندازی این مرکز، محور آموزش حرفه ای، 
پژوهش و اشــتغال را دنبال می کنیم که آموزش و پژوهش و اشتغال با یکدیگر گره 

خورده اند.

وی با بیان اینکه در این زمینه از ظرفیت های اســتانی و کشوری استفاده خواهد شد تا 
خألهای مهارتی دانشگاه ها از بین برود، افزود: با همکاری با سازمان های مرتبط در این 

زمینه سعی می کنیم آموزش ها کیفیت بیشتری داشته باشد.
ابراهیمی خاطرنشــان کرد: مرکز ارتقای مهارت های دانش آموختگان و دانشــجویان 
حسابداری جهاددانشگاهی آماده برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های حسابداری، 

مدیریت و خدمات قابل ارایه جهت شرکت ها و سازمان ها است.
در ادامه حسن همتی عضو تاالر مشاهیر حسابداری ایران گفت: حسابداری تنها جمع 
و تفریق نیست و از گذشته های دور راه تکاملی را طی کرده و از ابتدا این رشته بر اساس 

نیاز انسان شکل گرفته است.
عضو تاالر مشاهیر حسابداری ایران افزود: حسابداری به عنوان یکی از حوزه های دانش و زبان 
تجارت براساس نیاز به پاسخگویی همزمان با تغییرات عوامل محیطی جوامع بشری مسیر 

شکل گیری خود را طی کرده است.
به گفته همتی، نخستین مدارک کشف شده حسابداری در جهان لوحه های سفالین از تمدن 
سومر در بابل می باشد و قدمت آن به 3600 هزار سال قبل از میالد می رسد که این لوحه ها 

از پرداخت دستمزد کارگران است.
وی افزود: دانش حسابداری مختص منطقه ای خاص نیست و در سایر نقاط جهان از جمله 
چین نیز دانش حسابداری وجود داشته است و ابزاری برای بررسی کارآمدی برنامه های 

دولت به حساب می آمد.
گفتنی اســت، در این گردهمایــی عالقمندان از 
شهرســتان های بیرجند، فردوس، قائــن، گناباد، 

بجنورد، بجستان، مشهد و تهران شرکت کردند.

با شرکت بیش از 400 نفر؛ 

گردهمایی علمی حسابداران خراسان جنوبی برگزار شد
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طی مراسمی مرکز آموزش و خدمات مشاوره روانشناختی 
رویش جهاددانشــگاهی سیســتان و بلوچســتان مورد 

بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیســتان و بلوچستان، 
رییس این واحد، 18 آذرماه در مراسم بهره برداری از این مرکز اظهار 
داشت: آموزش های خانواده از جمله آموزش هایی است که در حوزه 

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی طراحی شده است.
دکتر تاجری ادامــه داد: ارایه این آموزش هــا در کارگروه بانوان و 
خانواده استانداری سیستان و بلوچستان مصوب و جهاددانشگاهی 
استان نیز مجری برگزاری دوره های آموزشی خانواده معرفی شده 

است.
وی افزود: بر این اساس، این آموزش ها را در دو سطح تحصیلی طراحی 
کرده ایم که به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی برای زوج ها در 

سطح استان اجرا خواهیم کرد.
رییس جهاددانشــگاهی سیستان و بلوچســتان، هدف از اجرای این 
آموزش ها را آگاهی بخشی به زوج های جوان در خصوص آداب زندگی و 
همسرداری، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی، کاهش طالق 

و تربیت صحیح و اسالمی فرزندان دانست.
در ادامه سرپرســت معاونت آموزشی جهاددانشــگاهی سیستان و 
بلوچستان در این مراسم گفت: خوشــحالیم که امروز آموزش های 
جهاددانشگاهی در زمینه های مختلف در اقصی نقاط استان تسری 

یافته و مردم این استان جهاددانشگاهی را می شناسند.
نیما مالکی ادامه داد: مرکز آموزش و خدمات مشــاوره روانشناختی 
رویش جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان که امروز راه اندازی شده 
یکی دیگر از مراکز کوتاه مدت فعال جهاددانشگاهی این استان به شمار 

می رود.
وی با بیان اینکه در این مرکز آموزش های پیش از ازدواج، مشــاوره 
فردی و خانوادگی به متقاضیان ارایه می شود، تصریح کرد: برگزاری 
همایش و ســمینارهای علمی، ارایه مشاوره حقوقی، مشاوره تربیت 
فرزندان و مشــاوره دوران بارداری نیز در مرکــز آموزش و خدمات 
مشاوره روانشــناختی رویش جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان 

انجام خواهد شد.
سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشــگاهی سیستان و بلوچستان 
یادآور شد: همچنین در این مرکز دوره های توانمندسازی ویژه زنان و 

کودکان با استفاده از اساتید مجرب برگزار می شود.

بهره برداری از مرکز آموزش و خدمات مشاوره روانشناختی رویش 
جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان
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دومین کارگاه توجیهی تخصصی »تشــریح بسته آموزشی 
زبان انگلیسی جهاددانشــگاهی« با حضور معاونان، مدیران 
آموزشی و تعدادی از مدیران مراکز آموزشی زبان انگلیسی 
جهاددانشگاهی علوم پزشــکي تهران، صنعتي امیرکبیر، 
چهار محال و بختیاري، خراسان شــمالي، سمنان، زنجان، 
آذربایجان شرقي، کرمان، کرمانشاه، قم، مرکزي، کردستان، 
عالمه طباطبایي و الزهرا)س( در محل ســاختمان شماره 2 

جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در ابتدای این نشست دکتر 
قرنفلی با اشاره به زمان شروع حرکت جهاددانشگاهی در مسیر تالیف و 
تولید منابع آموزشی زبان انگلیسی از سال 1392 به تشریح روند پیشرفت 
پروژه پرداخت و اظهار امیدواری کرد تا پایان ســال 95 شاهد رونمایی 
حداقل سه سری از بسته های آموزشی ، شامل کتاب اصلی، کتاب کار، 

فیلم آموزشی باشیم.

در ادامه نشست، دکتر کالنتری مدیرکل برنامه ریزی و توسعه آموزش طی 
سخنانی اظهار امیدواری کرد با همکاری جمعی شاهد پیشرفت پروژه 

مذکور و به بهره برداری رسیدن آن تا سال 1396 شدند.
در ادامه فائزی رییس واحد قزوین با ارایه گزارشی از آغاز و روند فعالیت ها 
و گروه های کاری تشکیل شده در واحد و همچنین برنامه های پیش رو 
به بین رشــته ای بودن پروژه اشــاره و آن را تبلور خلــق دانش فنی در 

جهاددانشگاهی در حوزه زبان انگلیسی دانست.
وی با اشاره به فعالیت متمرکز حداقل 25 نفر در بخش های مختلف علمی، 
فرهنگی، هنری، روانشناختی و جامعه شناختی منابع مذکور بر اهتمام 
جدی جهاددانشگاهی در تولید محصول قابل عرضه و رقابت در سطح 

بین المللی تاکید کرد.
در ادامه نشست، هر یک از مسووالن کارگروه های فرهنگی، علمی، هنری 
پروژه تولید بسته آموزشی زبان انگلیسی به طور جداگانه به ارایه گزارش 
روند پیشرفت فعالیت ها در حوزه کاری خود پرداختند و در نهایت جلسه 

پرسش و پاسخ برگزار شد.

مدیر اداره آموزش، نظارت و برنامه ریزی معاونت آموزشــی 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اعالم کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون هزار و ۳۱8 فراگیر از دوره های آموزشی تخصصی مرکز 

کوتاه مدت جهاددانشگاهی خراسان جنوبی بهره مند شدند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، مجتبی 
ابراهیمی اظهارکرد: جهاد دانشگاهي با پشتوانه 33 سال تجربه علمي 
و عملي و برخورداري از ظرفیت هاي متنوع، قــادر به ارایه خدمات 
آموزشــي به عموم جامعه و تأمین نیازهاي آموزشــي دستگاه ها و 

نهادهاي دولتي و غیردولتي  در سطح کشور است.
مدیــر اداره آمــوزش، نظــارت و برنامه ریــزی معاونــت آموزشــی 
جهاددانشگاهی استان با اشاره به اینکه مرکز آموزش های تخصصی کوتاه 

مدت جهاددانشگاهی اســتان در بحث های آموزشی هیج محدودیتی 
ندارد، تصریح کرد: دوره های آموزشی در این نهاد به چند دسته تقسیم 
شده که یکی از این بخش ها آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت است.

وی با اشــاره به این که آموزش های مرتبط با بــازار کار نیز در قالب 
دوره های آموزشی این مرکز قرار دارد، گفت: این دوره ها با نیازسنجی 

از بازارکار و بر اساس مهارت ها طراحی و تدوین می شود.
ابراهیمی یادآور شد: با توجه به استقبال زیاد فراگیران به دنبال راه اندازی 

مرکز شماره دو و سه آموز ش های تخصصی کوتاه مدت هستیم.
وی تاکیــد کــرد: مرکــز آموزش هــای تخصصــی کوتــاه مدت 
همچنین متولی برگزاری ســمینارهای آموزشی اســت که در این 
راســتا ســمینار های »حســابداری«، »امنیت موبایل و شبکه های 

مجازی«و»استانداردهای پدر و مادران« را برگزار خواهیم کرد.

بهره مندی 1318 نفر از دوره های آموزشی جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی

برگزاری دومین کارگاه توجیهی پروژه تولید بسته آموزشی زبان انگلیسی
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جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری و دانشگاه فرهنگیان 

این استان همکاری خواهند کرد
تفاهم نامه همکاري علمي و آموزشي میان جهاددانشگاهي 
چهارمحال و بختیاري و دانشگاه فرهنگیان استان با حضور 

روساي این دو نهاد منعقد شد.

به گزارش روابــط عمومي جهاددانشــگاهي اســتان چهارمحال و 
بختیاري، مسعود رحیمي مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان 
استان، 22 آذرماه در این آیین، بر همکاري مشترک با جهاددانشگاهي 
اســتان تاکید کرد و گفت: برگزاري دوره هاي کوتاه مدت با استفاده 
از امکانات آموزشي دانشگاه فرهنگیان، برگزاري دوره هاي صالحیت 
معلمي، برگزاري سمینارهاي مشــترک و استفاده از مرکز انتشارات 
جهاد در راستاي انتشار کتب اساتید این دانشگاه از مهم ترین اهداف 

انعقاد این تفاهم نامه است.
در ادامــه وحید خلیلي اردلي رییس جهاددانشــگاهي اســتان این 
نهاد را پــل ارتباطي میان دانشــگاه و جامعه دانســت و اظهار کرد: 
جهاددانشگاهي در سه حوزه فرهنگي، آموزشي و پژوهشي در راستاي 

کمک به  اعتالي استان گام هاي موثري را برداشته است.

وی افزود: هــدف از انعقاد ایــن تفاهم نامه را تالش مشــترک براي 
توانمندســازي هدفمند سرمایه انســاني استان و اســتفاده بهینه 
از توانمندي هاي مشــترک طرفیــن به منظور تشــکیل جامعه اي 
دانش بنیان و اســتفاده از ظرفیت  آموزش هاي کاربردي و تخصصي 
جهاددانشگاهي استان دانست و تصریح کرد: دوره هاي آموزشي جهاد  
استان براي فرزندان کارکنان دانشــگاه فرهنگیان استان با تخفیف 

برگزار خواهد شد.
توسعه همکاري هاي مشــترک اســتاني، بهره مند شدن طرفین از 
توانمندي هاي آموزشي و پژوهشي یکدیگر، استفاده از آموزش هاي 
کاربردي کوتاه مدت جهاددانشــگاهي و ارایه دوره هاي آموزشي به 
دانشــجویان پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان اســتان، همکاري در 
برگزاري ســمینارها، نشســت ها، کارگاه  ها و همایش هاي استاني 
و الزام جهاددانشــگاهي اســتان در ارایه گواهینامــه معتبر براي 
شرکت کنندگان در دوره  هاي مختلف از شــاخص ترین محورهاي 

همکاري این دو نهاد بود.

رویداد کارآفرینی"ایده تاب" 
همزمان در مراکز علمی -کاربردی 

خراسان رضوی برگزار شد
همزمان با ۱۳ مرکز علمی - کاربردی در اســتان خراسان 
رضوی، جشنواره »ایده تاب« در موسسه آموزش عالی علمی 

- کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 
مهدی جهان شــرق، مدیر دانشــجویی و فرهنگی موسسه آموزش 
عالی علمی - کاربردی جهاد مرکز مشهد در جشنواره »ایده تاب«این 
مؤسســه که 24 آذرماه در محل تاالر فردوسی برگزار گردید، گفت: 
در این جشنواره که همزمان در 14 مرکز علمی کاربردی در خراسان 
رضوی برگزار می  شود موضوع اقتصاد مقاومتی، دانشگاه کارآفرین و 

افزایش توان ملی برای موسسه انتخاب شده است.
وی با اشــاره به اینکه برای تحقق اقتصادمقاومتی باید ظرفیت های 
بی پایان در داخل کشــور را جســت و جو و فعال کرد تا استعدادها 
پررنگ تر شوند، تصریح کرد: اســتقبال از ایده های جدید، خالق و 
فراهم آوردن زمینه بروز و پرورش ایده ها و خالقیت  ها و مهارت های 

ادراکی دانشجویان نیز از ویژگی های یک دانشگاه کارآفرین است.
جهان شرق با اشاره به اینکه 171 ایده از دانشجویان موسسه در رشته 
های مختلف به جشنواره رسیده است، ادامه داد: رویداد ایده تاب یک 
رویداد کارآفرینی است که ایده های شــرکت کنندگان به محصول 
مبتنی بر کارآفرینــی کمک و آمادگی این شــرکت کنندگان برای 

رویارویی با سرمایه گذاران را مهیا کند.
وی ترویج فرهنگ نوآوری، خالقیت وکارآفرینی، تقویت توان ارایه 
ایده  های مناسب شکستن سد محافظه کاری در خالقیت و نوآوری، 
توســعه نقش دانشــگاه جامع علمی - کاربردی بــه عنوان حامی 
دانشجویان خالق و فناور کشــور و ایجاد فرصت شکل گیری کسب 
و کار و کارهای نوپای قابل اجرا را از اهــداف برگزاری رویداد »ایده 

تاب« برشمرد.
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به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی ایالم، در راســتای 
همکاری های ســال های گذشــته طی قراردادهای جداگانه ای 
دوره های آموزشی مورد درخواست آب و فاضالب روستایی استان 

به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی این واحد برگزار شد.
فرخ نژاد معاون آموزشی این واحد گفت: براساس این قراردادها 
دوره تخصصی بررســی تطبیقی حفظ ارضی باغی به مدت 12 
ساعت برای 36 نفر از کارکنان آبفای روستایی استان ایالم  آذرماه 

برگزار گردید.
وی افزود: دو دوره آموزشی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی 
و ایمنی و بهداشــت در محیط کار نیز به ترتیــب به مدت 8 و 4 
ســاعت برای 23 نفر از کارکنان این اداره در شهرستان آبدانان 
برگزار گردید که مقرر شــد ایــن دوره ها در آینــده نزدیک در 

شهرستان ایالم هم برگزار شود.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي همدان، قرارداد آموزشی برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان طبق سر فصل های مصوب 
ارایه شده در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی دانش دهیاران استان و آشنایی آنان با قوانین و مقرراتی که از سوی دفتر امور روستایی و شوراهای 
اسالمی استانداری همدان برنامه ریزی شده است، بین جهاددانشگاهي استان و دفتر امور روستایی و شوراهای اسالمی استانداری برای 750 نفر 

طی مدت یکسال منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی همدان، مدیر حوزه 
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی همدان گفت: اولین دوره آموزش 
رانندگان وانت بار متقاضی فعالیت حمل و نقل جاده ای 29و 30 

آذرماه برگزار شد.
وی افزود: این دوره های آموزشــی به منظور آشنایی رانندگان 

وانت بار بخش حمل و نقل برون شــهری با مــوارد و موضوعات 
شــغلی مرتبط، ارتقای منزلت اجتماعی رانندگان، افزایش بهره 
وری و ایمنی حمل و نقــل جاده ای و دریافت کارت هوشــمند 

برگزار گردید. 

اولین دوره آموزش رانندگان متقاضی فعالیت حمل و نقل جاده ای در 
جهاددانشگاهی همدان برگزار شد

آموزش کارکنان آبفای روستایی توسط جهاددانشگاهی ایالم

دهیاران همدان توسط جهاددانشگاهی آموزش می بینند

اخبار کوتاه
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به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اردبیل، مدیر مرکز آموزش تخصصي کوتاه مدت 
شماره 2 واحد استان از برگزاری دوره آموزشي »تجارت الکترونیک« در آذر ماه خبر داد.

محمد علیزاده گفت: این دوره برای کارشناسان و کارمندان مشغول در خرید اینترنتی پست 
در سطح استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي واحد استان همدان، همکاری به منظور اجرای دوره 
آموزشی با موضوع راهکارهای افزایش انگیزه و تعهد کارکنان به کار و سازمان طبق سر فصل 
های تعریف شده قرارداد همکاری ، بین اکبر اسدی رییس جهاددانشگاهي همدان و محمد 

کاروند نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه همدان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی همدان، مهندس منصور ستوده معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای استان همدان در این کارگروه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص پروژه اطالع رسانی 
طرح احیاء و تعادل بخشی، گفت: طرح ملی دانش آموزی نجات آب که توسط مجری )جهاددانشگاهی همدان( 
در استان در اوایل سال جاری کلید خورد و همچنین اجرای برنامه های رادیویی و تلویزیونی از دیگر اقداماتی 

بوده که در این راستا انجام گرفته است.

دوره  آموزشی »تجارت الکترونیک« 
در جهاددانشگاهی اردبیل برگزار شد

جهاددانشگاهی و سازمان اوقاف و امور 
خیریه استان همدان قرارداد همکاری 

امضا کردند

پنجمین کارگروه استانی طرح ملی دانش آموزی
 نجات آب )داناب( همدان برگزار شد
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اولین گردهمایی ملی »کسب و کارهای نوین گردشگری در فضای مجازی« 
به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ، ۱7 تا ۱۹ آذر ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر ایمانی خوشخو در افتتاحیه این 
رویداد ملی که با حضور اساتید، صاحب نظران، دانشجویان و فعاالن حوزه گردشگری 
و فضای مجازی در سالن همایش های دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، طی سخنانی 
اظهار داشت: این رویداد آموزشی - تجربی ویژه ایده پردازان خالق و عالقه مندان به 
کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار در حوزه گردشگری بوده و سعی در آموزش و پیاده 

سازی ایده های کاربردی در این حوزه را دارد.
وی با اشاره به این مطلب که ماهیت اصلی حوزه گردشگری، ایجاد شغل و حرفه است، 
افزود: ساالنه حدود 3 هزار دانشجو از رشته های گردشگری در کشور فارغ التحصیل 
می شوند که این ظرفیت خود می تواند به رشد و توسعه این حوزه کمک فراوانی کند.

ایمانی خوشخو بیان کرد: در سال های اخیر استارتاپ های زیادی در زمینه گردشگری 
در سراسر دنیا به وجود آمده که برخی از آنها تحوالت عظیمی در صنعت گردشگری 
ایجاد کرده اند، و اینک صنعت گردشــگری ایران برای توســعه، رشــد و استفاده از 

توانمندی هایش، نیازمند وجود ایده های ناب و راهگشا در این زمینه است.
در ادامه این همایش، دکتر بیجندی دبیراجرایی این رویداد، در سخنانی اظهار داشت: رویکرد 
دانشگاه علم و فرهنگ توجه ویژه به پرورش خالقیت در دانشجویان است و از این رو برگزاری 
رویداد استارت آپ ویکند در حوزه کسب و کارهای نوین گردشگری در حوزه فضای مجازی یکی 
از برنامه های موثر در راستای توانمندسازی و کاربردی شدن ایده های خالق و نوآور می باشد.

گفتنی اســت، در این گردهمایی 44 ایده پرداز در محورهای حمل و نقل، اسکان و 
اقامت، جاذبه های گردشگری، خدمات حمایتی )بهداشــتی، بانکی، اطالع رسانی، 
فرهنگی(، گردشگری سالمت، گردشگری فرهنگی، ورزشــی جانبازان، معلوالن و 
سالمندان به ارایه ایده ها و طرح های نوآوران شان پرداختند و در نهایت داوران از میان 

آن ها به سه انتخاب رسیدند که مورد حمایت برای اجرا نیز قرار گرفت.
ایده  منتخب »توت فرنگی« که جایزه 7 میلیون تومانی را نیز بدست آورد طراح یک 
 Tools« اپلیکیشن برای حل معضل سرویس های بهداشــتی بود. ایده دوم با عنوان
Rent« مربوط به اپلیکیشنی درباره اجاره وسایل گران قیمتی بود که معموال مصرف 

محدودی دارد و ارزش خرید ندارد و این برنامه امکان اجاره دادن آن را به گردشگران 
فراهم می کند. سومین ایده که همانند ایده دوم، سه میلیون تومان جایزه دریافت کرد، 
به نام »طور فود« غذاهای محلی را شناسایی و در دسترس گردشگران قرار می داد تا 
به این ترتیب ضمن معرفی غذاهای محلی و رفع نگرانی گردشگران در این باره، منافع 

اقتصادی را نصیب جامعه محلی کند.
هیات ارزیاب که برخالف داوران در ارتباط با تیم های ایده پرداز و در جریان فرایند 
تبدیل ایده تا کســب و کار بودند، به ســه انتخاب پاراتور )طراحی و سازمان دهی 
تور برای معلوالن(، کیوکاتالوگ )طراحی بارکد در گوشــی های هوشــمند برای 
در دسترس قرار دادن اطالعات جاذبه های گردشــگری که منافع محیط زیستی 
نیز داشــت( و ایل گیم یا الهه بازی )احیا و ســازمان دهی بازی های محلی برای 

گردشگران( رسیدند.

دانشگاه علم و فرهنگ میزبان 
گردهمایی ملی »کسب و کارهای نوین گردشگری در فضای مجازی« 
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برگزاری اولین همایش ملی 
»اشتغال دانش بنیان« در 

کردستان
مجید آوج گفت: اولین همایش ملی »اشتغال دانش بنیان« 
با حمایت سازمان ها، دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، 
توسط سازمان تجاری ســازی فناوری و اشــتغال دانش 
آموختگان جهاددانشگاهی استان کردستان در اسفندماه 

سال جاری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، مجید آوج مدیر 
تجاری سازی فناوری و اشتغال جهاددانشــگاهی استان کردستان، 
اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در 

جامعه، دبیرخانه اجرایی همایش انتظار دارد این رویداد با مشارکت 
متولیان امر در یک طیف گسترده و مرتبط با زنجیره طراحی، برنامه 
ریزی، مدیریت و اجرا)اعم از مســووالن، متخصصان، مهندســان، 

کارشناسان و صاحب نظران( برگزار شود.
وی بیان کرد: رویکرد جهاددانشگاهی استان کردستان در برگزاری 
این رویداد علمی، جلب مشــارکت تمامی مراکــز علمی و حرفه ای، 
تعامل با انجمن های ملی مرتبط و دعوت از صاحب نظران برجسته و 
افزایش خودباوری علمی در کشور، تمرکز بر مسایل و چالش های روز، 

طراحی محتوای علمی و کاربردی می باشد.
آوج با اشاره به اهداف برگزاری این همایش بیان کرد: بسترسازی زمینه های 
پژوهشــی در حوزه کارآفرینی، ارزش آفرینی و خلــق ثروت)اقتصادي، 
سیاســی، فرهنگی، اجتماعی( برای جامعه و مردم، آشــنایی با آخرین 
دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشــی در حوزه اشتغال 
دانش بنیان، ترویج پژوهش های بنیادي و کاربردی در بخش های مرتبط 
و شناسایی ایده های برتر و تبدیل آن ها به طرح های سازنده، فراهم سازي 
بستر مناســب برای انتقال دانش و تجربیات پژوهشگران، ارایه راهبردها 
و راهکارهای تحقق فعالیت های بنیادین در جامعه و شناخت ارزش ها و 
الگوهای مناسب، دستیابی به راهبردها و راهکارهای توسعه کارآفریني و 

کسب و کار از اهداف برگزاری این همایش است.
مدیر تجاری سازی فناوری و اشتغال جهاددانشگاهی استان کردستان 
در پایان کارآفرینی در فناوری پیشرفته، کارآفرینی و اشتغال دانش 
 بنیان، گفتمان سازی فراگیر و ترویج اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه 
نوآوری در تولید و بازاریابی شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی 
محصول، چالش های اشتغال دانش آموختگان، خوشه های صنعتی و 
فرصت های کارآفرینانه، گردشگری و نقش آن در کارآفرینی و توسعه 
پایدار، ارتباط صنعت با دانشــگاه و نقش آن در توسعه کارآفرینی و 
نقش شرکت های دانش بنیان در بهبود فضای کسب  وکار را از جمله 

محورهای این همایش دانست.

حضور پارک علم و فناوری البرز 
در بین برترین های هفته پژوهش 

استان 
در آیین اختتامیه »سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و 
فناوری و فن بازار استان البرز« که سه شنبه 20 آذرماه برگزار 
شد پارک علم و فناوری استان به عنوان یکی از دستگاه های 
اجرایی برتر، سه شــرکت عضو پارک علم و فناوری البرز به 
عنوان یکی از برگزیدگان طرح های پژوهشی و فناورانه ایده 

های برتر هفته پژوهش و فناوری استان معرفی شدند.

به گزارش روابــط عمومی پارک و فناوری البــرز، در آیین اختتامیه 
سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار استان و 
در بخش جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری )طرح برتر پژوهشی 

و فناورانه( ، دکتر مهشــید منزوی معاون پژوهشی جهاددانشگاهی 
البرز، مهندس میثم نایبی مدیرعامل شرکت نوآور شبیه سازان بهینه 
)1(، مهندس مهدی نایبی عضو هیات مدیره شرکت نوآور شبیه سازان 
بهینه )2( و مهندس حمید گروسی مدیرعامل شرکت آتری شیمی 
آذرداد، مهندس هرمز کوشا مدیرعامل شرکت درنیکا صدف کوشا نیز 

از برگزیدگان ایده برتر این نمایشگاه بودند.
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توسط وزیر علوم؛ 

طرح واحد فناور پارک علم و 
فناوری کرمانشاه رونمایی شد

وزیر علوم در هفدهمین نمایشــگاه دستاوردهای پژوهش 
و فناوری از 40 طرح منتخب رونمایــی کرد که در بین این 
محصوالت نســل جدید »منابع تغذیه صنعتی بدون وقفه 
صنعتی« طرح مهندس علی زالی پور که از طرف پارک علم 

وفناوری کرمانشاه معرفی شده است نیز رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومــي پارک علم و فنــاوری کرمانشــاه، وزیر علوم 
درهفدهمین نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش و فناوری که از 24 تا 28 
آذرماه برگزار شد، از 40 طرح منتخب رونمایی کرد که در بین این محصوالت 
نسل جدید »منابع تغذیه صنعتی بدون وقفه صنعتی« طرح مهندس علی 

زالی پور به نمایندگی پارک علم وفناوری کرمانشاه نیز رونمایی شد.
این محصول با کســب نمره TRL9 باالترین امتیــاز فناوری در این 

نمایشگاه را دریافت کرده است .

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، در مراســم  افتتاحیه این نمایشگاه، 
گفت: روز به روز گفتمان پژوهش در کشور تقویت مي شود و شاهد 
حرکت دانشگاه ها و مراکزآموزش عالي کشور به سمت دانشگاه هاي 

نسل سوم و کارآفرین هستیم.
وزیر علوم ضمن اشاره به حضور شرکت هاي دانش بنیان از کشورهاي 
اسالمي، چین و روسیه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوري 
و فن بازار آن را در راستاي تبادل دســتاوردها و صادرات محصوالت 

دانش بنیان ارزیابي کرد.

رونمایی از داروی "پسوس رام" 
منتخب ملی پارک علم و فناوری 
البرز در نمایشگاه دستاوردهای 

پژوهش، فناوری و فن بازار
داروی پســوس رام )جهت درمان بیماری پسوریازیس( 
محصول شرکت مام دارو از شــرکت های عضو پارک علم 
و فناوری البرز در مراســم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه 
دســتاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار توســط دکتر 

فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، داروی پســوس 
رام ) جهت درمان بیماری پسوریازیس( محصول شرکت مام دارو از 
شرکت های عضو پارک علم و فناوری البرز جزو 40 فناوری منتخب 
ملی بود که در مراســم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار توسط دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات 

و فناوری چهارشنبه 25 آذرماه رونمایی گردید.
این دارو به صورت کامال گیاهی بوده و اثرات التیام بخش آن یک یا دو 

ماه پس از آغاز درمان قابل مشاهده است.
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با حمایت و ابتکار پارک علم و فناوری 
جهاددانشگاهی کرمانشاه صورت یافت:

رݤاݤهݤ اݤندݤاݤزݤیݤ ساݤماݤنهݤ اݤیدݤهݤ یاݤبݤ 
حامی کسب و کـــــــــار برای 

صاحبان ایده

با ایجاد ســامانه ایده یاب، صاحبان ایده می توانند به ایجاد 
کسب و کار نو پا در زمینه مورد عالقه خود پرداخته و از طریق 

حمایت های پارک علم و فناوری کرمانشاه برخوردار شوند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، 
علی اکبر والی مدیر مرکز رشد ICT و از مشــاوران این طرح اظهار کرد: 

جذب ایده از طریق این سامانه به صورت فصلی است.
وی گفت: پس از ثبت نام در سامانه ایده یاب و طی کردن مراحل داوری، 
ایده آوران خالق می توانند از حمایت های پارک علم و فناوری کرمانشاه 
از قبیل ارایه آموزش های مهارتی، کارآفرینی، مربیگری، سرمایه اولیه و 

فضای کاری برخوردار شوند.
وی گفت: ایده های برگزیده در پارک علم و فناوری یا مرکز شتابدهنده 
پذیرفته و به صورت مادی و معنوی مورد حمایت قرار خواهند گرفت که 
از حمایت های مادی می توان به اعطای وام بالعوض تا سقف 30میلیون 

ریال اشاره کرد.
وی در پایان گفت: به صاحبان ایده های برتر جوایزی نیز اهدا می شــود 
و این افراد همچنین از امتیاز مناســبی برای تخفیف دوره های آموزشی 

برخوردار خواهند شد.
عالقمندان برای ثبت نام و ارسال ایده می توانند به نشانی

www.idea.kti2.ir مراجعه کنند.

ســمینار »راهکارهــای بهــره وری و ارتقــاء فرهنگ 
کارآفرینی«۳ آذرماه با مشارکت و حضور بیش از ۱00 نفر از 
دانشجویان مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی و فنی و 

حرفه ای شهرستان زابل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیســتان و بلوچستان، 
سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی زابل، سوم 
آذرماه در سمینار راهکارهای بهره وری و ارتقای فرهنگ کارآفرینی 
اظهار داشت: این سمینار به مناسبت هفته کارآفرینی و با مشارکت 
این مرکز و مرکز فنی و حرفه ای شهرستان زابل و با حمایت دانشگاه 

جامع علمی کاربردی سیستان و بلوچستان برگزار شد.
سید هادی حسینی با اشاره به اینکه ســه نوع و سه نسل دانشگاه در 
دنیا و کشورمان وجود دارد، ادامه داد: نسل نخست همان دانشگاه های 
آموزش محور هستند که نیروی انسانی متخصص را تربیت و به جامعه 

معرفی می کنند.
وی افزود: نسل دوم دانشگاه ها همان دانشــگاه های پژوهش محور 
هستند که برنامه ها و کارهای پژوهشی و تحقیقاتی را انجام می دهند 

و به تولید علم می پردازند.
سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی زابل تصریح 

کرد: دانشگاه های کارآفرین نیز نسل سوم دانشگاه های موجود در دنیا 
و کشورمان ایران هســتند که بر تربیت نیروی انسانی ماهر، خالق، 
کارآفرین و اشــتغالزا تاکید دارند و برنامه ریزی و برنامه سازی آنها بر 

این اساس است.
در ادامه مهندس بامری از مدرسان کارآفرینی شهرستان زابل به بیان 

راهکارهای ایجاد شغل و کسب درآمد پرداخت.
همچنین دو نفر از کارآفرینان برتر و موفق شهرستان زابل در ادامه به 

دیدگاه ها و راه های موفقیت خود اشاره کردند.

با مشارکت مرکزآموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی زابل؛

سمینار "راهکارهای بهره وری و ارتقاء فرهنگ کارآفرینی" برگزار شد
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عضویت پنج واحد فناور جدید 
در پارک علم و فناوری البرز

بیست و دومین جلسه شورای پارک علم و فناوری البرز 6 
آذرماه در سالن کنفرانس پارک برگزار شد و ۵ واحد فناور 

جدید به عضویت پارک درآمدند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز،  در این نشســت 
که با حضور اکثریت اعضای شــورا، مهندس ربانی ریاست پارک علم 
و فناوری البرز و رییس شــورا، دکتر امین اسماعیلی معاون پژوهش 
و فنــاوری، دکتر بادکو معاون پشــتیبانی و مدیریــت منابع، دکتر 
پورعابدی معاون جهاددانشــگاهی و رییس ســازمان تجاری سازی 
فناوری و اشتغال دانش آموختگان، مهندس امینی معاون پشتیبانی 
پارک و مهندس جدیدی معاون فناوری پارک علم و فناوری البرز و 
دبیر شورا برگزار شد، پرونده 8 شــرکت متقاضی عضویت در پارک 
مطرح شد و از این میان 5 شرکت بهساز ایده نیکان، صاحب صنعت 
فجر، توسعه افزار پرداز، فناوری های پیشرفته نوین و شرکت دانش 
بنیان پگاه آفتاب پذیرش قطعی، 1 شرکت مردود و 2 شرکت منوط 

به بررسی بیشتر شد.
فعالیت شرکت های پذیرفته شده قطعی شامل »بهساز ایده نیکان: 
طراحی و ساخت دستگاه شبیه ســاز دزیمتر گاما، آلفا و بتا، سیستم 
خود توزین کامیون، طراحی و تولید آمپلی فایر سیستم های صوتی 
و تصویری«، »صاحــب صنعت فجر: اینتر فیس جوش«، »توســعه 
افزارپرداز: هوشمندسازی سامانه های مدیریت و کنترل ناوگان حمل 
و نقل«، »فناوری های پیشــرفته نوین:  طراحی و ساخت انواع پرنده 
بدون سرنشین فراز به همراه ایســتگاه کنترل و تجهیزات زمینی« و 

»پگاه آفتاب: سامانه های مدیریت پایگاه« می شود.

کارگاه تشــخیص فرصت های کســب و کار بــا رویکرد 
کارآفرینی توســط مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی 

زاهدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیســتان و بلوچستان، 
سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان، افزود: این 
کارگاه 28 آبان ماه و همزمان با هفته جهانــی کارآفرینی و با هدف 
معرفی و تشخیص فرصت های اشتغال و کارآفرینی و با حضور 80 نفر 

از دانشجویان گروه صنعت مرکز برگزار شد.
مالیی بیان کرد: سخنران اصلی این برنامه که توسط دفتر کارآفرینی 
این مرکز برگزار شد دکتر رودینی عضو هیأت علمی دانشگاه و مدرس 
کارآفرینی جهانی بود که با معرفی فضای فعلی کار و خالقیت و نقش 
آن در توسعه جهان امروز دانشــجویان را با ظرفیت های پیش روی 

کسب و کار آشنا کرد.
سرپرست مرکز افزود: آشنا کردن دانشجویان با مقوله ایده پردازی، 
چگونگی برگزاری مراسم های ایده شو، راه اندازی استارتاپ ها و راه 
های ایجاد کســب و کار دانش محور و راه یابی بــه پارک های علم و 

فناوری از مطالب مهم مطرح شده در این کارگاه یک روزه بود.
وی در ادامه اظهار کرد: در بخش دیگری از این برنامه ادبیات موضوع 
در قالب اصطالحات مهم در عرصه کارآفرینی توسط دکتر عباس نژاد 

مدرس کارآفرینی مراکز آموزش عالی اســتان و نحوه بهره برداری 
مناسب از ظرفیت های دروس کارورزی توسط مهندس مهران ریگی 

مدرس درس کارورزی بیان شد. 
گفتنی است، این کارگاه با حمایت دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
استان سیستان و بلوچســتان و به عنوان یکی از برنامه های محوری 

هفته جهانی کارآفرینی برگزار گردید.

همزمان با هفته جهانی کارآفرینی:

کارگاه "تشخیص فرصت های کسب و کار" در زاهدان برگزار شد
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دومین جشنواره "ایده های برتر کسب  
و کار" در کردستان برگزار می شود

دومین جشنواره اســتانی »ایده های برتر کسب و کار« به 
همت جهاددانشــگاهی استان کردســتان سوم و چهارم 

اسفندماه سال جاری در سنندج برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی کردســتان، مجید آوج مدیر 
تجاری سازی فناوری و اشتغال جهاددانشگاهی استان، گفت: این جشنواره 

فرصتی برای شناسایی و حمایت از صاحبان ایده های کسب و کار می باشد.
وی افزود: محورهای برگزاری جشنواره در حوزه های کشاورزی و صنایع 

تبدیلی، گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی، توت فرنگی و محصوالت 
باغی، طرح های صنعتی و خدماتی است.

به گفته وی، توســعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و نــوآوری، گردآوری 
ایده های برتر کارآفرینانه و نوآورانه در سطح منطقه، ایجاد تعامل میان ایده 
پردازان و کارآفرینان و سرمایه گذاران، توسعه و ترویج ایده پردازی و ایده 

پروری نیز از اهداف جشنواره ایده های برتر کسب و کار است.
مجید آوج خاطرنشان کرد: از دیگر اهداف این جشنواره فراهم کردن زمینه 
ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان و نوآور، فراهم کردن زمینه حمایت از 
ایده با اهداف اقتصادی و مبتنی بر دانش و فهم حرکت در راستای تحقق 

دانشگاه های کارآفرینی از دیگر اهداف این جشنواره است.
دبیر جشنواره یادآور شد: برگزاری نشست های تخصصی اقتصاد مقاومتی، 
کارگاه آموزشی طرح تجاری )Business Plan( و نمایشگاه دستاوردهای 
کارآفرینی دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان از برنامه های جانبی این 

جشنواره است.
آوج با بیان این که جشنواره فوق توسط جهاددانشگاهی کردستان برگزار 
می شود، گفت: سوم و چهارم اسفندماه آیین اختتامیه این جشنواره است 
و عالقه مندان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر و ثبت ایده خود 
به آدرس الکترونیکی www.jdkurd.ir مراجعه کرده یا با شــماره تلفن 

08733287517 تماس حاصل کنند.
گفتنی است، این جشنواره همزمان با اولین همایش ملی »اشتغال دانش 

بنیان« در سنندج برگزار می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه 
با بیان این که جهاددانشگاهی بدون حاشیه 
به انجام خدمت در استان می پردازد، گفت: 
یکی از کارهای موثر ایــن نهاد حمایت از 

شرکت های دانش بنیان است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمانشاه، 
یوسف شاه حسینی در بازدید از مرکز درمان ناباروری و تحقیقات سلول 
های بنیادی این واحد با بیان اینکه این نهاد پل ارتباطی میان دانشگاه و 
جامعه است، گفت: این نهاد به معنای واقعی، مصداق مدیریت جهادی، 

ارتباط میان دانشگاه و جامعه و ظهور علم در عمل است.
وی با اشاره به جایگاه برجسته جهاددانشگاهی کرمانشاه در میان سایر 
واحدهای جهاد، گفت: فعالیت های بســیار گسترده، متنوع و علمی در 
مرکز واحد کرمانشــاه صورت گرفته که موجب شده این مرکز به عنوان 
یکی از مراکز موفق جهاد در کشــور مطرح باشد که جا دارد از مسووالن 

واحد استان بابت این مساله قدردانی کرد.
شاه حسینی با بیان اینکه این نهاد بدون حاشیه سازی به انجام خدمت در 
استان می پردازد، گفت: یکی از کارهای موثر جهاد دانشگاهی حمایت از 
شرکت های دانش بنیان است که در این راستا جهاددانشگاهی کرمانشاه 
با حمایت های خود از شرکت های دانش بنیان خدمت موثری در راستای 

پیشرفت استان انجام می دهد.
معاون سیاسی امنیتی اســتانداری کرمانشاه با 
اشــاره به مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی 
استان، اظهار کرد: این مرکز به لحاظ ساختمان 
و تجهیزات آن بســیار پیشرفته است و نیاز است 
تا مشکالتی که بر ســر راه اندازی آن وجود دارد 
هر چه سریعتر مرتفع شود تا در کوتاه ترین زمان 

شاهد آغاز به کار این مرکز باشیم.
شاه حسینی به هم مرز بودن استان با کشور عراق اشاره کرد و افزود: این امر 
ظرفیت خوبی برای استان در بحث توریسم درمانی ایجاد کرده و قطعا راه 
اندازی مرکزی مانند مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی کرمانشاه می 

تواند عامل موثری در زمینه جذب توریسم درمانی در حوزه نازایی باشد.
در ادامه بهرام بادکو رییس ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشاه نیز در 
این بازدید بــا بیان اینکه موافقت بــا راه اندازی مرکز درمــان ناباروری 
جهاددانشگاهی کرمانشاه در سفر مقام معظم رهبری به تصویب رسید، 
گفت: از همان زمان استارت کار زده شد و امروز شاهد ساخت ساختمان 

مرکز و تجهیز آن هستیم.
وی با بیان اینکه تنها در  بحث صدور مجوز راه اندازی این مرکز مشکالتی 
وجود دارد، ابراز امیدواری کرد با همکاری مسووالن دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه هرچه سریعتر این مشکالت مرتفع شده و این مرکز راه اندازی شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه :

حمایت شرکت های دانش بنیان از کارهای موثر جهاددانشگاهی است
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