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  با افتتاح واحد جهاددانشگاهی در استان بوشهر؛
پوشش خدمات علمی و فرهنگی این نهاد در کشور فراگیر شد

  ساخت پیچ های ارتوپدی قابل جذب توسط پژوهشگران جهاددانشگاهی
  به همت محققان جهاددانشگاهی محقق شد؛

تولید کنسانتره عناصره نادر خاکی از باطله های کارخانه های فرآوری آهن با عیار 50 درصد



فرازی از وصینامه دانشجوی شهید 
سید حسین حسینی

از آنجا که دانشجو بوده  ام از کلیه دانشجویان 
عزیز تقاضا دارم توجه داشته و دقت کنند که 
وظیفه  ای سنگین بر دوش دارند مبادا خود 

را جهت انجام وظیفه بعد از تشخیص آن مهیا 
نکنند مبادا بی  تفاوت باشند. یقین بدانند که 
ضرر خواهند کرد و کوتاهی در حراست از 
انقالب به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود. 
عزیزان اگر به اندازه حل کردن یک مسئله 
علمی هم که شده درباره عاقبت خود تأمل 
کنند که به خدا قسم هیچ عذری پذیرفته 

نیست.



گزیده ای از بیانات 
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 در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت
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سر فصل سّوم، مسئله ی علم و فّناوری است؛ خب، ما در قضّیه ی 
علم و فّناوری، برای پیشرفت کشور واقعًا احتیاج داریم به اینکه 
مسئله ی علم و مســئله ی فّناوری، بشود مسئله ی مطرح کشور؛ 
یعنی یکی از آن سه نقطه ی اصلی و سه ستون اصلی ای که کشور 
امروز به آنها مّتکی است -و شاید عمیق ترینش این است- یکی 
همین مسئله ی علم و فّناوری است که خب ما الحمدهلل پیشرفت های 
خوبی داشته ایم؛ تالش شد، کار شد، دنبال گیری شد، ]اّما[ رشد 
پیشرفت هایمان کم شده...آنچه من گفته بودم و به آن 
توّجه نشد، مسئله ی شتاب بود؛ شتاب رشد. ببینید 
ما از طرف های مقابلمان و از رقبایمان، مبالغ زیادی 
عقبیم؛ ما اگر بخواهیم به او برسیم، اگر با سرعتی 
که او پیش می رود پیش برویــم، این فاصله 
همیشه میمانَد؛ ما باید با یک سرعتی و با یک 
شتابی پیش برویم که چند برابر سرعت او 
باشد تا بتوانیم به او برسیم یا احیاناً از او 
جلو بزنیم، حرف من این است؛ ما این 
شتاب را چند سال داشتیم. شتاب 
وقتی زیاد شــد، این مطلوب 
است؛ ]اّما[ شتاب کم شده، 

حرف من این است
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گـــــزارش

سی و هفتمین سالگرد تأسیس جهاددانشگاهی با حضور دکتر طیبی 
رییس این نهاد، دکتر هاشمی وزیر بهداشــت، تعدادی از نمایندگان 
مجلس، استانداران و اعضای جهاد دانشگاهی ۱۶ مرداد ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی،سی و هفتمین سالگرد تأسیس این 
نهاد، 16 مردادماه به میزبانی واحد شهید بهشتی برگزار شد .

وزیر بهداشت اظهار کرد:
نام جهاددانشگاهی با مفهوم خالقیت و تالش گره 
خورده اســت/امیدوارم در دولت دوازدهم 
شاهد حمایت بیشتری از جهاد دانشگاهی 

باشیم

دکتر حسن قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه اول انقالب نام دو نهاد سپاه و جهاد 
نوشته شد، اظهار کرد: در ابتدای انقالب دانشجویان به دو گروه تقسیم شدن و 

گروهی سپاه و گروهی دیگرجهاد را تشکیل دادند.
وزیر بهداشت افزود: نام جهاد همواره با تالش، نوآوری، خالقیت و دانشگاه گره 

خورده است.
وی با بیان اینکه طی این سال ها راه پرمخاطره ای را گذرانده ایم، ادامه داد: مایه 
مباهات است که مردم هنوز از شعارها و اهداف انقالب حمایت می کنند و با وجود 

برخی سختی ها، بدقولی ها و ندانم کاری ها پشتیبان انقالب هستند.
دکتر هاشمی تصریح کرد: بخش خالی لیوان مواردی است که آرزوهای بسیار 
خوبی را در حوزه عدالت و رفاه اجتماعی و معیشت مردم داشتیم و به نوعی تعریف 
انقالب اسالمی در تراز بین المللی و توجه به آحاد مردم بود. امروز گرفتارهای ما 
در قیاس با موفقیت هایمان زیاد نیست، اما وقتی فی نفسه به مشکالت مردم نگاه 

می کنیم متوجه می شویم که این گرفتاری ها کم هم نیست.
وزیر بهداشت تاکید کرد: برای رفع مشکالت ایمان و توکل به خدا و انگیزه های 
روزهای اول انقالب مثمرثمر است و در وهله دوم نیز وحدت و یکپارچگی مردم 

می تواند ما را در راه دستیابی به آرزوها و اهدافمان کمک کند.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی وظیفه کشف اســتعدادها، انجام تحقیقات و 
به ثمر رســاندن تحقیقات را از طریق اجرای طرح های ملی دارد، گفت: جهاد 
دانشگاهی باید پیشگام نوآوری در کشور باشد که امیدواریم بتواند در این حوزه 

به خوبی نقش آفرینی کند.
دکتر هاشــمی افزود: باید بدانیم همه نهادها اگر نوآوری نداشته باشند و دچار 

مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد 
تأسیس جهاددانشگاهی برگزار شد

گزارش
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کم تحرکی و خمودگی شــوند قطعا دچار زوال می شــویم که جهاد 
دانشگاهی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

وزیر بهداشــت با بیان این که امیدوارم نســل های جدیدی به جهاد 
دانشگاهی وارد شود که البته این اتفاق تا حدودی افتاده است، اظهار 
کرد: اگر این نهاد شیوه کاری مشخصی را انتخاب کند به موفقیت های 
بیشتری دست می یابد. درست است که تجهیزات، صنعت، پول و نیروی 

نظامی در پیشرفت موثر هستند، اما علم تعیین کننده نهایی است.
وی همچنین با بیان این که جهاد دانشــگاهی در حوزه ســالمت نیز 
اقدامات خوبی انجــام داده و اگرچه بعضی از ایــن اقدامات پراکنده 
بودند اما در مسیر خوبی قرار داشته، گفت: تأسیس دانشکده جدید و 
بیمارستان کامال مجهز که موجب رونق پژوهش های رویان شود قطعا 

می تواند موفقیت های جهاد دانشگاهی را چند برابر کند.
دکتر هاشــمی تاکید کرد: امیدوارم در دولت دوازدهم شاهد حمایت 
بیشتر از جهاد دانشگاهی باشیم و در عین حال نیز همکاری این دو نهاد 

در حوزه های مختلف افزایش یابد.

دکتر طیبی:
جهاد دانشگاهی می تواند متولی انتقال فناوری 
در کشور شود/قدرتمندی این نهاد در تحقیق و 

کار تخصصی همراه با نوآوری های  فرهنگی
دکتر حمیدرضا طیبی در این مراسم که در محل دانشگاه شهید بهشتی 
برگزار شــد، با بیان اینکه با توجه به تجربه فعالیت ما طی 35 ســال 
اخیر، اشکاالتی در برنامه ریزی پیشرفت کشور می بینیم، اظهار کرد: 
متاسفانه در مراحل برنامه ریزی کشور شاهد رعایت درست پیش نیازها 
نیستیم در حالی که به طور قطع پیشرفت حاصل برنامه ریزی درست 

و هماهنگ است.
رییس جهاددانشگاهی افزود: عناصر پیشرفت کشور توسعه فرهنگی، 
اجتماعی، علمی و فناوری و سیاسی است اما قبل از برنامه ریزی در این 
حوزه ها باید سند چشم انداز می نوشتیم و البته قبل از نگارش سند باید 

نوع تعامل با دنیا تعیین شود.
وی ادامه داد: باید مشخص شود که آیا در پی حذف از روابط دنیا و یا تنها 
تکیه بر توان داخل هستیم؟ قاعدتا باید به صورت معقول از توان های 

مختلف دنیا بهره ببریم.
دکتر طیبی تاکید کرد: اگر سند علمی کشور را در تعامل معقول با دنیا 
نوشته اند نباید کسانی مسوول شــوند که نهایت کار، درگیر شدن با 

سخت ترین تحریم ها باشد.
وی افزود: قطعا در شــرایط آزاد بیشتر پیشــرفت می کنیم البته در 
شرایط تحریم هم می شود پیشرفت کرد، اما باید این وضعیت به خوبی 

مدیریت شود.
دکتر طیبی تصریح کرد: اگر قرار باشــد تحریم فقط منجر به پر شدن 

جیب واسطه ها شود، قطعا قابل قبول نیست.
رییس جهاددانشــگاهی با بیان اینکه باید سناریوی تعامل با دنیا را به 
درستی انتخاب کنیم، افزود: از طرفی باید اولویت های توسعه پیشرفت 
کشور مشخص شود. این در حالی است که با گذشت 38 سال از انقالب 

هنوز این اولویت ها تعیین نشده اند.
وی با اشاره به ضرورت توسعه سیاسی در کشور، اظهار کرد: سیاسیون 
باید در مصالح ملی به اتفاق نظر برســند. ما به دعواهای سیاسی کشور 
معترض هستیم. این اتفاقات در حالی در کشور ما رخ می دهد که 90 
درصد برنامه های احزاب دنیا مشترک بوده و تنها در 10 درصد برنامه ها 

اختالف دارند.
دکتر طیبی افزود: نباید اقتصاد جهت گیری های مختلفی داشته باشد و 
الزم است سیاسیون ما در مصالح ملی و خطوط قرمز به توافق برسند و 

در گردش های سیاسی، برنامه ها تغییر نکند.
رییس جهاددانشگاهی با بیان اینکه سند چشم انداز در سال 82 نوشته و 
تهیه نقشه جامع علمی کشور در سال 86 ابالغ شد، گفت: سندی که در 
حوزه توسعه علم و فناوری نگارش شد در سال 90 یا 91 به اتمام رسید. 
این فاصله به ضرر کشور است چراکه برنامه ها به موقع اجرا نشوند قطعا 

دچار مشکالت زیادی می شویم.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر در نوشتن سند هماهنگی الزم در شورای 
عالی انقالب فرهنگی با دولت وجود نداشت. به گونه ای که تنها جسم 

دولت در این سند وجود داشت، اما روحش وجود نداشت.
رییس جهاددانشــگاهی اظهار کرد: همچنین اگر مدیران را براساس 
شاخص های درست انتخاب کنیم بسیاری از مسایل کشور حل می شود. 
باید مدیرانی که توانسته اند در عرصه عمل به خودباوری برسند، انتخاب 
شوند و مدیرانی که مطابق با برنامه های پیشرفت کشور حرکت می کنند 

نباید در گردش های سیاسی تغییر کنند.
دکتــر طیبــی تاکید کــرد: جهاددانشــگاهی بــا حداقــل هزینه 
ارزش آفرینی های زیادی داشته و توانسته فرهنگ جهادی را در خود 

حفظ کند.
رییس جهاددانشگاهی در ادامه اظهار کرد: جهاددانشگاهی یک نهاد 
دانش بنیان برای الگوســازی توان کشــور جهت رسیدن به پیشرفت 
دانش بنیان اســت و در این راســتا 3 حوزه فرهنگی، علم و فناوری و 
توســعه آموزش های تخصصــی از حوزه های مهم جهاددانشــگاهی 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه به جهت هماهنــگ عمل کردن نهادهای مختلف در 
گردش های سیاسی نباید برنامه ها تغییر کنند، گفت: به عنوان مثال 
زمانی که سند چشم انداز تهیه شده نباید دولت های بعدی خالف آن 

عمل کنند.
دکتر طیبی با بیان اینکه تعامل با دنیا باید حد وسط داشته باشد، گفت: 
مقام معظم رهبری طی ســخنانی در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری 
مباحثی همچون پرداختن به مشکالت مردم و تعامل گسترده با دنیا را 

مورد تاکید قرار دادند.
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رییس جهاددانشگاهی در ادامه با اشاره به الزامات پیشرفت کشور اظهار 
کرد: یکی از مهم ترین الزامات صاحب فناوری شدن است. با توجه به 
اینکه رقابت در دنیا سخت تر می شود ما باید در حوزه فناوری بتوانیم 

حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم.
وی افزود: همچنین اولویت های توسعه فناورانه در کشور باید مشخص 

و در این اولویت ها نیازها و مقیاس اقتصادی نیز تعیین شود.
دکتر طیبی با بیان اینکه برای صاحب فناوری شدن نیاز به آزمایشگاه 
مرجع ملی داریم، افزود: سازنده باید براساس استانداردهای موجود برای 
محصول تولیدی خود گواهی بگیرد تا پس از اخذ گواهی مسووالن و 

متولیان اقدام به خرید این محصوالت کنند.
رییس جهاددانشگاهی عدم رعایت اقتصاد مقیاس را از دیگر موانع سر 
راه پیشرفت کشــور عنوان کرد و گفت: باید قوانین اصالح و راه برای 

پیشرفت شرکت های فناور هموار شود.
وی همچنین تاکید کرد:  اگر در حوزه هایی فنــاوری نداریم باید این 
فناوری را از کشورهای خارجی بخریم اما در این میان این خرید باید 

مدیریت شود و بازار را در اختیار خارجی ها قرار ندهیم.
رییس جهاددانشگاهی اصالح نظام فناوری و نوآوری را از دیگر الزامات 
پیشرفت کشور دانست و بر اســتفاده از مدیران خود باور جهادی در 

بخش های کشور تاکید کرد.
دکتر طیبی افزود: همچنین باید در کشور احزاب قوی داشته باشیم تا از 
دل این احزاب مدیرانی تربیت شوند که بر کاستی ها و مشکالت کشور 

تمرکز کافی داشته باشند.
وی تاکید کرد: در صورت تحقق الزامات پیشرفت قطعا سرعت پیشرفت 
ما چند برابر می شــود و در بازه زمانی 10 ســاله به بسیاری از اهداف 
توسعه ای دست می یابیم که البته جهاد نیز بر پذیرش مسوولیت بزرگ 

در این زمینه اعالم آمادگی کرده است.

جهاد می تواند متولی انتقال فناوری در کشور شود
رییس جهاددانشــگاهی در ادامه با اشــاره به ماموریت های محوله از 
سوی شورای راهبری نقشه جامع علمی کشور به این نهاد اظهار کرد: 

سال گذشته برای اجرایی سازی این ماموریت ها تالش زیادی کردیم و 
نقشه راه هایی را تهیه نمودیم که منتظر تصویب آن ها هستیم.

دکتر طیبی افزود: می توانیم خریدهای خارجی را تجمیع و در مقابل 
امتیاز انتقال فناوری را درخواست کنیم که جهاددانشگاهی می تواند 

متولی این امر در کشور شود.
وی با اشاره به این که جهاد می تواند مجموعه فناوری های ایجاد شده 
در کشور را به کشورهای همسو با جمهوری اسالمی از طریق سازمان 
ایریکا ارایه دهد، گفت: در این راستا با 40 سازمان و وزارت امور خارجه 
هماهنگی های الزم را انجام داده ایم و موافقت شــده اولین پایلوت در 
حوزه پزشکی در کشور افغانستان اجرا شود و پس از انجام چند پایلوت 

موفق سازمان ایریکا به بهره برداری برسد.
رییس جهاددانشگاهی همچنین از تأسیس پارک علم و فناوری صنایع 
فرهنگی و فناوری های نرم خبر داد و افزود:  این پارک در حوزه صنایع 
فرهنگی برای اولین بار در کشور در دانشگاه علم و فرهنگ راه اندازی 

خواهد شد.

تقدیر از 34 جهادگر برتر در ســی وهفتمین 
سالگرد تأسیس جهاددانشگاهی 

در ادامه مراسم دکتر شــریفی زاده، رییس ستاد برگزاری مراسم سی 
و هفتمین سالگرد تأسیس جهاددانشــگاهی، اظهار کرد: هر ساله با 
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گرامیداشت سالروز تأسیس جهاددانشگاهی میثاق می بندیم تا با باوری 
عمیق این راه و سال پیش رو را با ایمانی مستحکم تر و تالشی مضاعف تر 

برای ساخت ایرانی آباد و آزاد ادامه دهیم.
وی افزود: حدود 7 هزار عضو و جهادگر در مجموعه جهاددانشــگاهی 
مشغول فعالیت هستند، از این رو انتخاب 34 نفر برگزیده کار سختی بود.
دکتر شریفی زاده تصریح کرد: به 70 واحد خود اعالم کردیم که افراد 
برگزیده را به ما معرفی کنند که در نهایت  از 296 کاندیدا و با توجه به 
سهمیه هر واحد 34 نفر به عنوان جهادگران برتر انتخاب شدند که طی 

این مراسم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
طی این مراسم از جهادگران  نمونه تقدیر به عمل آمد که اسامی آنها به 

شرح زیر است:

معاونت پژوهشی 
مهشید منزوی، معاون پژوهشی جهاددانشگاهی واحد البرز

عبدالرحمن یزدی پور، معاون پژوهشی ســازمان جهاددانشگاهی استان 
خوزستان

فیروزه احمدی، مدیر گروه پژوهشــی تصویربرداری پژوهشگاه علوم 
سلولی جهاددانشگاهی )رویان(

وحید نیک نــژاد، مدیــر مرکز خدمــات تخصصی ســاخت و تولید 
جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی

افسانه عسگریان، مدیر مرکز فناوری سازمان جهاددانشگاهی استان 
آذربایجان شرقی

محمدمهدی نادری، عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم 
زیستی جهاددانشگاهی-ابن سینا

محمدرضا اخویان، کارشناس اجرایی جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت
کیان حضرتی، کارشناس آزمایشــگاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 

زیستی ایران

معاونت آموزشی
آســیه الفت بخش، مدیر گروه بیماری های پستان پژوهشکده معتمد 

جهاددانشگاهی
محسن برزگری اردکانی، معاون آموزشی دانشگاه علم و هنر سازمان 

جهاددانشگاهی استان یزد
سید غالمرضا رضوی باباحیدری، معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد  

استان چهارمحال و بختیاری
مسعود شهرجردی، سرپرست مرکز جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی

ســید محمد میرحســینی بافتی، رییــس مرکــز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی واحد استان هرمزگان

مهدی زنگویی، کارشناس سازمان جهاددانشگاهی تهران
احمد مکاری، معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان اصفهان

معاونت فرهنگی
رامین جانی پور، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد استان لرستان

حسین یوســفی، مدیر اداره فعالیت های دینی، هنری و ادبی سازمان 
جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی

حســین مهرجردی، مدیرکل راهبری امور فرهنگی ســتاد معاونت 
فرهنگی دفتر مرکزی

معاونت پشتیبانی
قاسم امینی، معاون اجرایی مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی 

)هلجرد(
غالمرضا نســرانی ، معاون اداری و مالی مرکز افکارسنجی دانشجویان 

ایران )ایسپا(
حسین راغ آرا، مدیر امور اداری جهاددانشگاهی واحد استان خراسان 

جنوبی
حسین یوسفی پاشابیگ، حســابدار جهاددانشــگاهی واحد استان 

آذربایجان غربی
علی ازوجی، مســؤول خدمات مالی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی 

شریف
مریم غالمی، متصدی دبیرخانه جهاددانشگاهی واحد استان سیستان 

و بلوچستان
رحمت اهلل حق شــناس، مدیر اداره طرح های عمرانــی دفتر مرکزی 

جهاددانشگاهی
مریم سیدزاده، مسؤول اداره کارگزینی و رفاه دانشگاه علم و فرهنگ

سازمان تجاری سازی و اشتغال
سیروس دشتی برنجه، معاون پژوهش، توانمندسازی و اشتغال سازمان 

تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
اکبر زاهدیان نژاد، مدیر دفتر تجاری سازی جهاددانشگاهی واحد استان فارس

حوزه ریاست و روابط عمومی
مهــرداد میرزاپــور، مدیــر اداره تبلیغــات و انتشــارات روابــط 

عمومی دفترمرکزی

رؤسای واحدها
حسن رهایی، رئیس جهاددانشگاهی واحد استان سمنان

اکبر اسدی، رئیس جهاددانشگاهی واحد استان همدان
علی اکبر هاشمی راد، رئیس جهاددانشگاهی واحد البرز

بهرام بادکو، رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه
علی متقیان، مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(

استانداران حامی جهاددانشگاهی تقدیر شدند
در این مراسم از دکتر رشیدیان استاندار خراسان رضوی، دکتر رازانی 
استاندار کرمانشاه، دکتر بازوند استاندار لرستان و دکتر خباز استاندار 
سمنان به عنوان استانداران حامی جهاددانشگاهی تقدیر به عمل آمد.
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سومین گردهمایی مدیران و رابطان خبری جهاددانشگاهی 
سراسر کشور به میزبانی واحد خراسان رضوی به مدت 2 روز با 

حضور دکتر طیبی رییس این نهاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، سومین گردهمایی مدیران و 
رابطان خبری جهاددانشگاهی سراسر کشور با شعار »فرهنگ جهادی، 
تولید دانش بنیــان، آموزش تخصصی برای اشــتغال بــر بال روابط 

عمومی عملگرا« 14 و 15 تیر ماه برگزار شد.

رییس جهاددانشگاهی:
روابط عمومی یک رکن ســازمان برای تبلیغ 

حرکت توسعه علمی کشور است
دکتر حمیدرضــا طیبی اظهار کــرد: پس از انقالب اســالمی انگیزه 
شکل گیری ساختار مشابه جهادسازندگی که به توسعه زیرساخت های  

اصلی کشور کمک کند، ایجاد شد که از همان جا بود که نهادی تحت 
عنوان جهاددانشگاهی شکل گرفت که وظیفه اصلی آن پایلوت سازی 

در کشور است. 
وی ادامه داد: جهاددانشگاهی نهادی است که می تواند در حوزه های 
فعالیت های فرهنگی، فناورانه و آموزش های  تخصصی الگوسازی کند 
و در اساســنامه آن نیز این حوزه ها گنجانده شده است و تالش ما این 
است که این اقدامات شاخص را در تمام واحدهای جهاددانشگاهی به 

انجام برسانیم.
رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد: عده ای در کشور جهاددانشگاهی 
را رقیب خود می دانند که باید تالش کنیم این دیــدگاه از بین برود. 
جهاددانشگاهی مجموعه ای اســت که با حداقل امکانات و با روحیه 
جهادی اقدامات بزرگی را در کشور به ثمر رسانده است. عده ای دیگر نیز 
ما را به ویژه در حوزه علم و فناوری مزاحمی برای منافع خود می دانند، 
زیرا زمانی که محصول و خدمات این افراد در کشــور وارداتی باشــد، 
مسلما میان اقدامات ما و آن ها تزاحم ایجاد می شود. عده ای نیز هنوز 
باور به توان ملی ندارند و گمان می کنند مشکالت ما باید توسط غرب 

حل شود.
دکتر طیبی با اشــاره به این که روابط عمومی یک رکن سازمان برای 
تبلیغ حرکت توسعه علمی کشور است، اضافه کرد: روابط عمومی های 
واحدهای جهاددانشــگاهی باید با فرهنگ ســازی تالش کنند تا این 

مشکالت خللی در مسیر حرکت این نهاد ایجاد نکند.
وی با اشاره به اینکه تبلیغ علم و فناوری برای تحقق اقتصاد دانش بنیان 
ضروری است، عنوان کرد: برخی مدیران سیاسی کشور از الزامات اداره 
دانش بنیان کشور آگاهی کاملی ندارند، در حالی که بنا بر بیانات مقام 
معظم رهبری دهه چهارم انقالب به عنوان دهه پیشــرفت و عدالت با 

مدیران و رابطان خبری روابط عمومی های 
جهاددانشگاهی سراسر کشور در مشهد 

مقدس گردهم آمدند 
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دانش بنیان اداره کردن جامعه حاصل می شود.
رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد: روابط عمومی ها باید توانمندی های  
جهاد را به خوبی بشناســند تا بتوانند این توانمندی ها را در سه حوزه 
فرهنگ، علم و فناوری و آموزش به نحو احسن به جامعه معرفی کنند. 
به ویژه  موضوع اعتدال گرایی در مسایل فرهنگی که اساس دین ماست، 

باید در دانشگاه ها تبلیغ شود.
دکتر طیبی با اشاره به افزایش شادابی و نشــاط در جهاددانشگاهی، 
خاطرنشان کرد: روابط عمومی ها باید در بدنه سازمان زمینه شادابی و 

نشاط را فراهم کنند. 
وی با تاکید بر ضرورت وجود فعالیت های  روابــط عمومی و اقدامات 
بازاریابی به طور همزمان، یادآور شــد: هم باید به فعالیت های  روابط 
عمومی توجه شــود و هم به موضوع بازاریابی. روابط عمومی ها باید از 
ابزارهای برندسازی حداکثر استفاده را داشته باشند و مراقبت نمایند تا 

شأن این نهاد در تبلیغات و بازاریابی حفظ شود.
رییس جهاددانشگاهی افزود: با توجه به فضای سیاسی حاکم در کشور 
وظیفه جهاددانشــگاهی به عنوان یک نهاد انقالبی تلطیف مســایل 

سیاسی در کشور است.
دکتر طیبی بــا تاکید بر تقویت ارتباطات جمعی جهاددانشــگاهی با 
رسانه های گروهی، تصریح کرد: روابط عمومی ها در جهاددانشگاهی 
باید ارتباط دوستانه ای با رسانه های کشور برقرار و در حوزه فعالیت ها 
و ماموریت های  این نهاد فارغ از گرایشات سیاسی رسانه های  مختلف 

با آن ها همکاری کنند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اســتقبال و قدردانی از اقدامات 
موثر انجام شده در حوزه روابط عمومی، بر لزوم توجه جدی واحدهای 

جهاددانشگاهی سطح کشور به روابط عمومی ها تاکید کرد.
رییس جهاددانشگاهی با ابراز خرسندی از پروژه های  تلویزیونی جدید 
این نهاد، یادآور شد: بودجه پروژه های  تلویزیونی اخیر تدوین شده در 
روابط عمومی جهاددانشگاهی تامین شده است و امیدواریم تالش های  
آغاز شــده در این ســازمان با کمک مســووالن ورابط عمومی همه 

واحدهای کشور به انجام برسد.

مدیر کل روابط عمومی جهاددانشگاهی:
اهتمام روابط عمومی ها بــرای ایفای نقش 
در برنامه ششم توســعه جهاددانشگاهی و 
نقشه جامع علمی کشور/ نظام اطالع رسانی 

و تبلیغات را تقویت خواهیم کرد

ابوالقاســم رئیســی در گردهمایی مدیران و رابطان خبــری روابط 
عمومی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی با اشاره به این که برگزاری 
این گردهمایی با حمایت و توجه ویژه رییس جهاددانشگاهی برگزار 
شد، اظهار کرد: جهاددانشگاهی در چشم انداز تدوین شده افق 1404 
نهادی است انقالبی، با هویت اسالمی، برخوردار از منابع انسانی متعهد و 
کارآمد، الهام بخش در کشور، پیشگام در توسعه علم، فناوری و فرهنگ 

با تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی.
وی افزود: به این منظور، شــعار گردهمایی روابط عمومی »فرهنگ 
جهادی، تولید دانش بنیان، آموزش تخصصی برای اشــتغال بر بال 
روابط عمومی عمل گرا« انتخاب شد و از آنجایی که جهاددانشگاهی 
نهادی پیشــرو، پویا با فعالیت های  متنوع و گسترده در حوزه های  
علم، فرهنگ و آموزش اســت نیازمند یک روابــط عمومی علمی و 

عملگراست . 
مدیر کل روابــط عمومی جهاددانشــگاهی بیان کــرد: در روابط 
عمومی عملگرا شناخت سازمان، شناخت بروز و صحیح مخاطبان، 
شــناخت تکنولوژی های  ارتباطــی،  واقع بینــی در فرایندهای 
ارتباطات، مهارت و دانش آگاهی از اصول آن اســت که حوزه های  
مختلف این نهاد می توانند با کمک و حضور چنین روابط عمومی به 
اهداف خود دست یابد و جهاددانشگاهی نیز به چشم انداز خود در 

1404 برسد. 
وی با اشاره به اهداف برگزاری گردهمایی گفت: از اهداف برگزاری این 
گردهمایی می توان به »بررســی وضعیت موجود در روابط عمومی در 
سطح جهاددانشــگاهی«، »دســتیابی به راهکارهای تحول و ارتقای 
روابط عمومی«، »فراهم ساختن فضای مناسب برای تبدیل تجربیات«، 
»بهســازی توان علمی تخصصی اعضای این حوزه با برگزاری کارگاه 
آموزشی« و »بررســی راهکارهای هم افزایی و اســتفاده از توان بین 

واحدی« اشاره کرد.
مدیر کل اداره روابط عمومی جهاددانشگاهی گفت: اگر روابط عمومی را 
مجموعه اقدامات و کوشش های  حساب شده و ویترینی برای اینکه در 
آن بهترین ها چیدمان می شوند و در معرض دید قرار می گیرند، بدانیم و 
تالش در روابط عمومی را به منظور جلب اعتماد و حل برخی مشکالت 
براساس نیاز مخاطب در نظر بگیریم و نگاهی به فعالیت ها و تالش های  
جهاددانشگاهی داشته باشیم شاید بتوانیم بگوییم جهاددانشگاهی خود 
روابط عمومی نظام است که با تالش صادقانه هدفمند، حساب شده و 
ارایه ویترینی از بهترین ها در حوزه های  مختلف، تصویری زیبا و توانمند 

از جمهوری اسالمی ایران ساخته است.
رئیســی تصریح کرد: به هر حال در دوره ای هســتیم که بسیاری از 
طرح ها، پروژه ها و تالش های  جهادگران در حال به ثمرنشستن است 
و باید با تالش بیشــتر، هماهنگی و همدلی و بکارگیری تخصص و با 
هدفمندی خاص بتوانیم در معرفی و اطالع رســانی و تبلیغ آنچه این 

نهاد انجام داده اقدام کنیم.
وی در ادامه با اشــاره به برخی نیازها گفت: تخصیص بودجه مناسب، 
تجهیزات نیروی انسانی و لزوم حمایت بیشتر روسای واحدها از جمله 

این نیازها است.
رئیسی تصریح کرد: بدون شک وجود یک تشکیالت و روابط عمومی پویا 
و کارآمد در هر ســازمان یکی از مولفه های  تداوم حرکت و پویایی آن 

سازمان به شمار می رود.
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لــزوم هــم افزایــی نیروهــای روابــط 
عمومی سراسر کشور

وی با تأکید بر هم افزایی نیروهای روابط عمومی سراسر کشور افزود: 
پرواضح است که ایفای نقش روابط عمومی برای چنین نهادی کاری 
بســیار ســخت و نیازمند تالش های  فراوان و همدلی است. چنانچه 
تمرکز بر سیاست های  کلی جهاددانشگاهی که ویرایش های  آن در 
حال انجام است داشته باشــیم مالحظه می کنیم در یکی از بندهای 
آن)بند 14( بر تقویت حوزه اطالع رسانی، مستندسازی و تبلیغات در 
حوزه ها به منظور شناخت بیشــتر جامعه از توانمندی های  این نهاد 

تأکید شده است.
مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی بیان کرد: همچنین با مطالعه 
برنامه ششم توســعه حوزه های  فرهنگ، پژوهش و آموزش این نهاد 
تقویت نظام اطالع رسانی و تبلیغات جزو یکی از اهداف آن ها می باشد 

که این کار را انجام خواهیم داد.
وی اظهار کرد:  از طرفی اگر تمام تالش های  جهاددانشگاهی در اجرای 
نقشه جامع علمی کشــور و تحقق آن ها را در نظر بگیریم بی تردید و 
قطعا ضرورت تقویت و حمایت روابط عمومی در جهاددانشــگاهی بر 

همگان آشکار می شود.
رئیسی در ادامه با اشاره به اطالعات و آمار فعاالن روابط عمومی های  
جهادانشــگاهی، برخی  اقدامــات انجام شــده در اداره کل روابط 
عمومی جهاددانشــگاهی را اصالح برخی زیرســاخت هادر روابط 
عمومی جهاددانشــگاهی، ورود به فضای مجازی و راه اندازی کانال 
رسمی جهاددانشــگاهی و پیگیری برای توســعه افزایش مخاطب 
و تنوع محتوا، تصویب برنامه تلویزیونی بیســت و شــش قسمتی 
»میانبر« برای ســاخت با نگاهی به دســتاوردها و توانمندی های  
این نهاد، انجام نظرسنجی از روســای واحدها و معاونان و مدیران 
ستادی جهاددانشگاهی درخصوص فعالیت ها و برنامه های  روابط 
عمومی، تدوین و ویرایش نسخه تکمیل شده مجموعه بیانات رهبر 
معظم انقالب اسالمی )رهنمود( پس از شــش سال، تدوین کتاب 
فرایندهای کاری در روابط عمومی، عقدقرارداد امور مربوط به پرتال 
اطالع رســانی جهاددانشگاهی، توســعه معرفی راه های  ارتباطی 
جهاددانشگاهی، افزایش مخاطبان سامانه پیامکی و تغییر گرافیکی 
و محتوای پیام جهاد، اقــدام برای طراحی نرم افزار برای آرشــیو 
مستندات جهاددانشــگاهی و پروژه هویت بصری جهاددانشگاهی 

اعالم کرد.
وی در پایان تصریح کرد: تشکیل شورای عالی سیاست گذاری روابط 
عمومی جهاددانشگاهی، تشــکیل کارگروه های  تخصصی شوراها و 
تأمین محتوا و تولید اطالعات، انجام پژوهش و مطالعه افکار عمومی و 
مخاطبان جهاددانشگاهی از طریق نظرسنجی و ...، تقویت ارتباطات و 
نگهداری درون سازمانی و بهره گیری از پیشنهادهای کارکنان، تقویت 
معرفی به موقع توانمندی ها و محصوالت و خدمات این نهاد در راستای 
جایگاه و منزلت جهاددانشگاهی، استفاده موثرتر از ظرفیت های  رسانه 
ای خود جهاددانشــگاهی، تقویت و توسعه حضور اثربخش در فضای 
مجازی و نظام ارزیابی روابط عمومی بخشی از برنامه های  آینده این 

اداره کل است.

رییس سازمان جهاددانشــگاهی خراسان رضوی 
مطرح کرد:

ارتقای علمی و توجه به علوم انسانی ویژگی 
اصلی روابط عمومی در این نهاد

در ادامه دکتر ســیدعلی اکبر شمســیان، روابط عمومی را یک تالش 
سازمان یافته بر افکار عمومی دانست و اظهار کرد: فردی که در روابط 
عمومی کار می کند باید بداند که روابط عمومی چیست و قرار است چه 
کاری انجام دهد که این امر مستلزم مطالعه و دانش کافی است که فرد 

بایستی در این حرفه به لحاظ فکری به آن مجهز باشد.
وی به گفته امام جعفر صادق)ع( مبنی بر اینکه بهشتیان چهار نشانه 
چهره گشــاده، زبان نرم، قلب مهربان، و دســت دهنده دارند اشاره و 
تصریح کرد: باید همه تالش کنیم که این چنیــن ویژگی هایی را در 
خودمان پرورش دهیم و این ضرورت و اهمیت برای کارکنان و دست 

اندرکاران روابط عمومی بیشتر  نمایان می شود.
رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی ادامه داد: یک مسوول 
روابط عمومی بایستی در ابتدا ســازمان خود یعنی جهاددانشگاهی را 
خوب بشناســد و بداند که این نهاد با چه اهدافی تشکیل شده، هویت 
جهادی و فرهنگ جهادی را بشناســد و به آن اعتقاد داشته باشد، از 
ظرفیت ها و توانمندی های  ســازمان خود نه تنها در اســتان بلکه در 
کشور آگاه باشــد و از اطالعات به روزی در مورد اتفاقات پیرامون خود 

برخوردار باشد.
شمســیان عنوان کرد: یک مســوول روابط عمومی بایستی از محیط 
پیرامون خود آگاهی کامل و شناخت دقیق داشــته باشد تا بتواند از 
فرصت های موجود در راستای منافع سازمان استفاده نماید. همچنین 
بتواند توانمندی های سازمان و یا محصوالت و تولیدات خود را به نحو 
شایسته معرفی و عرضه نماید. این محیط پیرامون بسته به ظرفیت های  
سازمان می تواند یک شهر، یک استان، یک کشور و حتی فراتر از کشور 

و بُعد بین الملل را پیدا کند.
وی با اشــاره به اینکه برخــورداری از مهارت هــای  ارتباطی از دیگر 
ویژگی های  روابط عمومی اســت، تصریح کرد: مهارت هایی همچون 
مهارت شــنیدن، گفت و گو، مهارت ارائه، مهارت در برقراری ارتباط،  
مهارت سخنوری،  انعطاف پذیری، مثبت نگری، بانشاط بودن، امیدوار 
بودن، صبور بودن، خالق بودن و اعتماد به نفس داشتن از مهارت های  

ارتباطی یک روابط عمومی است.
به گفته وی، یکی دیگر از نکات مهم و تاثیر گذار در حوزه روابط عمومی، 
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احترام عمیق به مخاطب و اعتقاد به اینکه حق با مشــتری است چون 
اگر روزی مخاطبین ما از ما روی برگردانند به طور قطع ما یک سازمان 

شکست خورده ای بیش نخواهیم بود.
رییس سازمان جهاددانشگاهی خراســان رضوی تصریح کرد: یکی از 
اهداف روابط عمومی تاثیرگذاری بر افکار عمومی اســت. پس ما برای 
رسیدن به این هدف هر چه با علوم انسانی آشنایی بیشترداشته باشیم 
و هر چه شناخت ما از انسان بیشــتر باشد، میزان تاثیرگذاری بر افکار 
هم بیشتر خواهد شد. لذا آشنایی با علومی چون مدیریت روانشناسی، 
جامعه شناســی، تاریخ و دیگر رشــته های  مرتبط تأثیر به سزایی در 

موفقیت یک کارشناس روابط عمومی خواهد داشت. 

 

دکتر ساعی: 
امروزه رویکــرد تبلیغــات غیرمســتقیم و 
بازاریابی محتوا در روابط عمومی برنده است

در ادامه دکتر منصور ساعی مدرس ارتباطات در کارگاه آموزشی ویژه 
مدیران و رابطان خبری روابط عمومی های  جهاددانشگاهی، رویکرد 
تبلیغات غیرمستقیم را شامل یادداشت و تحلیل و مقاله های  مطبوعاتی 
مرتبط با سازمان و برنامه ها و فعالیت های  آن دانست که تاثیرگذاری 

بیشتری از تبلیغات و محتواهای خبری دارند.
این مدرس ارتباطات با اشــاره به تحول در فعالیت های  ارتباطی روابط 
عمومی در دوره فراگیری رســانه های  اجتماعی، گفــت: دوران تولید 
محتواهای خبری صرف به پایان رسیده و برای موفقیت در ارتباطات با 
جامعه و توسعه خوشنامی و شهرت سازمان باید روابط عمومی ها به رویکرد 

تبلیغات غیرمستقیم و استفاده از رویکرد بازاریابی محتوا روی بیاروند.
وی با تاکید بر تاثیرگذاری رســانه های  اجتماعــی نوین بر نوع تولید 
محتوا و توســعه راهبرد بازاریابی محتوایی در روابط عمومی ها گفت: 
امروزه تولید محتوای مفیدی که مخاطبان را هوشــمند و آگاه سازد 
و به آنها برای پیشبرد حیات اجتماعی و اقتصادی شان کمک کند، به 
موفقیت روابط عمومی در برندسازی و ایجاد خوشنامی برای سازمان 

کمک شایانی می کند.
دکتر ساعی افزود: با توجه به افزایش ضریب نفوذ رسانه های  اجتماعی، 
رویکردهای ارتباط با رسانه ها از سوی سازمان ها نیز متحول شده است. 
تا جایی که ارتباط با رسانه های  جمعی سنتی و استفاده از ظرفیت های  
آنها برای برقراری ارتباط و اطالع رسانی به مخاطبان از اولویت گذشته 
افتــاده و روابط عمومی ها بــا تولید محتوای بصری در قالب موشــن 

گرافیک، اینفوگرافیک و ویدئوها و نظایر آن در رسانه های  اجتماعی 
به توسعه حضور و نفوذ و ارتباطات با کاربران و مخاطبان پرداخته اند.

این پژوهشگر ارتباطات با تاکید بر اینکه روابط عمومی جهاددانشگاهی 
باید از رویکردهــای ارتباطات حرفــه ای برای اســتفاده از ظرفیت 
رســانه های  جمعی بهره بگیرند تا فعالیت ها و خدمــات اجتماعی و 

علمی جهاددانشگاهی برای جامعه ایرانی معرفی شود.
وی بر حضور روابط عمومی های  جهاددانشگاهی در رسانه های  جدید 
نظیر شبکه های  اجتماعی تاکید کرد و بیان داشت: با ورود به اینگونه 
رسانه ها برند جهاددانشگاهی در جامعه بیشــتر معرفی خواهد شد و 

مردم دید مثبتی به این نهاد پیدا خواهند نمود.
وی بر ضرورت آینده نگری و آینده پژوهی در روابط عمومی ها به ویژه 
روابط عمومی های  جهاددانشگاهی تاکید کرد و گفت: روابط عمومی ها 
عالوه بر اینکه باید جامع نگر بودند باید به سمت روابط عمومی علمی و 

تخصصی هم حرکت کنند. 

دکتر سلیمی مطرح کرد: 
ضرورت تغییر ارایه سبک های خبری محتوا 

در روابط عمومی ها
همچنین در ادامه این گردهمایی مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات و 
رسانه تاکید کرد: با توجه به کمبود زمان و حجم باالی اطالعات، باید نحوه 
ارایه سبک های خبری و محتوا در روابط عمومی ها و رسانه ها تغییر یابد.

دکتر سلیمی افزود: جهان آینده جهان بصری است و برای مواجه با چنین 
جهانی، رســانه ها و روابط عمومی ها نیازمند این هستند که به سمت 

تولیدات بصری حرکت کنند.
وی تصریح کرد: به زودی با عصر اینترنت همه اشیا مواجه خواهیم شد، 
عصری که تمام اشیا هوشمند و متصل به اینترنت خواهند شد و رسانه ها 
و روابط عمومی ها ناچارند به سراغ داده هایی بروند که برای مخاطبانشان 

قابل ارایه باشد.
دکتر سلیمی ادامه داد: با توجه به رقابت جذب مخاطب در رسانه ها و روابط 
عمومی ها باید به سمت استفاده از پیام رسان هایی نظیر پیام رسان های 

تلفن همراه و یا سایر پیام رسان های اجتماعی حرکت کنیم.
به گفته این مدرس دانشگاه، شناسایی نیاز مخاطبان یکی از الزامات 

روابط عمومی در بصری سازی تولیدات محتوا  می باشد.
دکتر سلیمی تصریح کرد: ارایه اطالعات به صورت اینفوگرافیک یکی از 
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روش های بصری سازی است و طی سال های گذشته رسانه ها و روابط 
عمومی ها گام هایی را در بحث های اینفوگرافیکی بر داشته اند.

گفتنی است، اولین کارگاه آموزشی متصدیان مشاغل حساس با موضوع 
سامانه های  نوین جاسوسی، همزمان با گردهمایی سراسری - مدیران 
و رابطان خبری روابط عمومی- جهاددانشگاهی سراسر کشور با حضور 
بهنام چهارلنگ مدیرکل حراســت این نهاد و محدث اســتاد مدعو 

اداره کل حراست خراسان رضوی برگزار شد.

مدیرکل حراست جهاددانشگاهی مطرح کرد:
پایه گذاری رویکرد و استراتژی حراست این 
نهاد بر ســه اصل اثرگذاری، تصمیم سازی و 

پاسخ گویی 
بهنام چهارلنگ مدیرکل حراست جهاددانشــگاهی طی سخنانی با 
اشاره به جایگاه حســاس و ویژه روابط  عمومی در ســازمان ها، گفت: 
روابط عمومی در جهاددانشگاهی باید پرچمدار فرهنگ جهادی در این 

نهاد انقالبی باشد.
وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف حراست ها صیانت از منابع سازمان در 
همه حوزه ها می باشد، افزود: ما همکاران روابط عمومی را در زمره همکاران 

خود در جهت صیانت از اهداف و آرمان های جهاددانشگاهی می دانیم.
چهارلنگ با اشاره به تأکیدات وزیر اطالعات در خصوص فعالیت های 
مجموعه اطالعاتی کشــور، اساس کار حراســت در این دوره وزارت 
اطالعات را فعالیت بر سه محور اصلی شــرع، قانون و اخالق دانست و 
تأکید کرد: حراست فراتر از شرع و قانون فعالیتی را انجام نخواهد داد 
و حراست جهاددانشــگاهی در این مســیر همواره اخالق را سرلوحه 

اقدامات حراستی خود قرار داده و می دهد.
مدیرکل حراست جهاددانشگاهی با بیان اینکه حراست سلسله وظایفی 
بر عهده دارد که عمده ترین و اصلی تریــن آن صیانت از نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران است، اظهار داشــت: هر جوان انقالبی و هر 
نیروی دانشگاهی و جهادی باید برای صیانت از نظام مقدس جمهوری 

اسالمی احساس تکلیف نماید.
وی با تأکید بر اینکه تک تک ما به لحاظ شرعی، اخالقی و انقالبی وظیفه 
حفظ و صیانت از آرمان های نظام را برعهده داریم، یادآور شــد: برای 
دستیابی به این آرمان ها خون های زیادی ریخته شده و جوانان مؤمنی 
فدا شــده اند که هر کدام گوهر گران بهایی برای کشور بودند؛ لذا نباید 
از یاد آنها غافل شــویم و فراموش کنیم که برای تحقق این انقالب چه 

جانفشانی هایی شده است.
مدیرکل حراست جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه رویکرد و استراتژی 
حراست در جهاددانشگاهی بر ســه اصل اثرگذاری، تصمیم سازی و 
پاسخ گویی پایه گذاری شده است، گفت: در حوزه اثرگذاری در تالشیم 
تا ورود عالمانه به مسائل داشته باشــیم و مباحث را به صورت علمی و 

کارشناسانه مورد بررسی قرار دهیم.
وی با یادآوری رهنمــود رهبر معظم انقــالب در خصوص عدم ورود 
جهاددانشــگاهی به چپ روی ها و راســت روی های سیاسی، گفت: 
روابط عمومــی در جهاددانشــگاهی باید پرچمدار این قضیه شــود و 
به شــکلی برنامه ریزی شــود که همکاران ما در این نهاد ضمن حفظ 
آگاهی سیاسی، وارد خط دهی ها و خط کشــی های سیاسی نشوند تا 
جهاددانشگاهی در مسیر و ریل انقالب حرکت کرده و دغدغه نظام و 

رهبری را بر طرف نماید.
مدیرکل حراست جهاددانشگاهی با تأکید بر اینکه در زمینه بصیرت افزایی 
همه ما باید تالشــی ویژه کنیم و روابط عمومی ها در جهاددانشگاهی 
متولی این قضیه هستند، اظهار داشت: روابط عمومی باید سیاست های 
تبلیغی - فرهنگی جهاددانشگاهی را بر اساس منویات و رهنمودهای امام 

خمینی)ره( و مقام معظم رهبری ترویج کند.
مدیــر کل حراســت جهاددانشــگاهی در ادامــه بیــان داشــت: 
روابط عمومی متولــی انتقــال فرهنــگ جهــادی به نســل جدید 
جهاددانشگاهی است و باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا این فرهنگ 
که اساس و پایه فعالیت جهاددانشگاهی است همچنان پویا و زنده نگه 

داشته شود. 
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جهاددانشگاهی واحد استان بوشهر 2۶ تیرماه در آیینی با حضور 
دکتر ســید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی به صورت 

رسمی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، طی مراسمی با حضور دکتر 
طیبی رییس این نهاد و مســووالن اســتانی، جهاددانشگاهی واحد 
بوشهر افتتاح گردید و بدین ترتیب پوشش خدمات این نهاد انقالبی در 

تمامی استان های  کشور فراگیر شد.
بوشهر تنها استان فاقد جهاددانشــگاهی بود که با افتتاح رسمی، این 

واحد نیز به جمع واحدهای این نهاد پیوست.

رییس جهاددانشگاهی:
خدمات درمانگاهی ســلول های بنیادی، به 

بیمارستان سلول درمانی ارتقا می یابد

پوشش خدمات علمی و فرهنگی این نهاد 
در کشور فراگیر شد

با افتتاح واحد جهاددانشگاهی در استان بوشهر؛
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دکتر حمیدرضا طیبی با اشــاره به افتتاح دفتر جهاددانشــگاهی در 
بوشهر، اظهار داشت: اســتان بوشــهر دارای ظرفیت های خوبی در 
زمینه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، دریا، شیالت و همچنین مسایل 
فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی است و افتتاح دفتر جهاددانشگاهی 
نقش مهمی در ایجــاد فناوری های گوناگون و اجــرای پژوهش های 

مختلف در این استان دارد.
وی با بیان اینکه تامین قطعات طرح های مــورد نیاز صنایع نفت، 
گاز و پتروشــیمی از برنامه های جهاددانشــگاهی اســت، گفت: 
تامین قطعات مورد نیاز و ارایه آموزش های تخصصی با اســتفاده 
از توانمندی های جهاددانشگاهی از سیاست های این نهاد علمی و 

پژوهشی است.
رییس جهاددانشگاهی از طراحی و ساخت دکل های حفاری توسط 
این نهاد خبر داد و خاطرنشان کرد: در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، 
طراحی و ساخت دکل های حفاری انجام شــده و تولید قطعات انواع 
مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و قطعات برقی 

و الکترونیکی در دستور کار جهاددانشگاهی قرار دارد.
وی با اشــاره به اینکه پژوهش ها در جهاددانشگاهی کاربردی شده 
تاکید کرد: اساســا جهاددانشگاهی فرهنگ ســازی استفاده از توان 
کشور در حوزه های مختلف و فناورانه را در دستور کار دارد و با ارایه 
آموزش های تخصصی، پژوهش ها را در حوزه های مختلف کاربردی 

می کند.
دکتر طیبی با اشاره به پیشرفت در حوزه کشاورزی افزود: پژوهشکده 
گیاهــان دارویی در کشــور ایجاد شــده که ضمن اصــالح نژاد، در 
بومی سازی، کشــت، تولید گیاهان و فرآورده های بهداشتی فعالیت 

دارد.
رییس جهاددانشگاهی با بیان اینکه در حوزه پزشکی به پیشرفت های 
قابل توجهی دســت یافته ایم افزود: در زمینه ســلول های بنیادی، 
جهاددانشــگاهی ضمن به روز بودن و حرکت همگام با علم روز دنیا و 
کاربردی شدن پژوهش ها، خدمات درمانگاهی این علوم به بیمارستان 

سلول درمانی تبدیل می شود.

رییس جهاددانشگاهی در دیدار با استاندار بوشهر 
بیان کرد:

بوشــهر گزینــه مناســبی بــرای ارایــه 
آموزش های  تخصصی حوزه صنعت 

دکتر طیبی در سفر خود به بوشهر با اســتاندار بوشهر دیدار کرد و به 
تشریح فعالیت های  جهاددانشگاهی پرداخت.

وی گفت: جهاددانشــگاهی به لحاظ منابع مالی توان خود را بر پایه 
پژوهش و آموزش بنیان نهاده است.

دکتر طیبی با بیان اینکه پتانســیل های  خوبی در حوزه صنعت و 
پتروشیمی در کشور وجود دارد، افزود: استان بوشهر می تواند گزینه 

خوبی برای آموزش تخصصی در زمینه صنعت و بهره وری باشد.
وی در ادامه با اشاره به این که جهاددانشگاهی در زمینه کشاورزی و 
گیاهان دارویی صاحب دانش است و تا کنون نیز چند دارو تولید کرده، 
گفت: این نهاد در بحث شیرین کردن آب دریا نیز می تواند مسوولیت 

اجرای طرح را برعهده بگیرد.
رییس جهاددانشــگاهی در رابطه با ظرفیت های  موجود در اســتان 
بوشهر بیان کرد: بوشــهر منطقه خوبی در پرورش و کاشت آلوئه ورا 

است. 
دکتر طیبی اظهار کرد: در حوزه های  پزشــکی، ناباروری، ســرطان، 
زخم های  بدخیم دیابتی جهاددانشــگاهی کارهای خوبی انجام داده 
است و با توجه به اینکه نگاه ما مساله محور می باشد در بحث معضالت 

اجتماعی و اقتصادی نیز دارای نگاه ویژه ای هستیم.
وی ادامه داد: در حوزه فرهنگی نیز دو خبرگزاری ایسنا و ایکنای این 
نهاد فعالیت خود را آغاز کرده و با افتتاح این واحد فعالیت آن ها نیز در 

استان بوشهر شروع می شود.
رییس جهاددانشگاهی در پایان با اشــاره به این که شعبه مرکز افکار 
سنجی این نهاد به زودی در این استان افتتاح و کار خود را به صورت 
رســمی آغاز می کند، تصریح کرد: این شــعبه می توانــد در خدمت 
مدیریت اســتان باشــد و در خصوص انعکاس فعالیت های  آن نقش 

مهمی داشته باشد.

استاندار بوشهر اظهار کرد:
ایجاد زیرســاخت های  الزم برای توســعه 

جهاددانشگاهی در استان بوشهر

در ادامه استاندار بوشــهر گفت: اســتان در حوزه دریا، نفت و گاز 
ظرفیت قابل توجهی دارد که باید در حوزه آموزش به سمت مهارت 
آموزی پیش برویم؛ زیرا مشکل ما فارغ التحصیالنی است که مهارت 

ندارند.
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مصطفی ساالری با بیان این که مسایل اجتماعی تهدیدی جدی برای 
جامعه است، اظهار کرد: تمام اســتان ها به نوعی تحت تاثیر مسایل 
اجتماعی می باشــند و این موضوع به نوعی کل کشور را در بر گرفته 

است.
وی با بیان این که در حوزه پژوهش باید بر موضوعاتی متمرکز شــد 
که بخش خصوصی در آن فعالیت ندارد، افزود: در برخی رشته ها که 
مهندسان مشاور در استان نداریم نیز باید ورود کنیم و سایر بخش ها 

را متناسب با اولویت های استان پیش ببریم.
ساالری در پایان در رابطه با توسعه جهاددانشگاهی استان بوشهر گفت: 
در تفاهم نامه ای که قرار است بین جهاددانشگاهی و استانداری به امضا 
برسد بر ایجاد زیرساخت های  الزم برای توسعه جهاددانشگاهی استان 
و افزایش همکاری های  مشترک دو طرف و سایر دستگاه های  اجرایی 

استان اشاره شده است. 

نماینده ولی فقیه در اســتان بوشــهر در دیدار با 
رییس جهاددانشگاهی:

تبدیل علم به محصول و رشد و خودکفایی از 
شاخصه های  فرهنگ جهادی است

آیت اهلل صفایی بوشــهری در دیدار با رییس جهاددانشگاهی و هیأت 
همراه گفت: در ساختار یک نظام اگر به دانش و فناوری و تبدیل دانش 
به محصول در سطح ملی و بین المللی توجه نشود و برنامه ریزی دقیق 
و مدیریت جهادی صورت نگیرد، نظام بــا چالش های جدی روبه رو 
خواهد شد؛ به همین جهت توجه به علم و دانش و فناوری یک ضرورت 

استراتژیک است.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه دانش و علم هم دارای فضیلت می باشد 
و هم مایه اقتدار جامعه و یک نظام است، افزود: اگر در جامعه به علم و 
دانش و مدیریت علم در تولید و استفاده کارآمد از محصول و بهره وری 

از آن توجه گردد، قطعا استقالل آن تامین خواهد شد.
آیت اهلل صفایی بوشــهری حوزه علم را حوزه بسیار مهمی دانست که 
براساس عقل و تجربه استوار می باشد و در ادامه افزود: ما باید شتاب 
بیشتری با مدیریت جهادی داشته باشیم، علمی تر به این مسأله توجه 
نماییم و تالش دانش بنیــان خود را در این زمینــه عرضه کنیم که 
ضروری اســت رهنمودهای مقام معظم رهبری در این راستا مدنظر 

قرار داده شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشــهر با بیان اینکه توجه به علم، رشد 
وخودکفایی و تبدیل علم به محصول و توسعه فرهنگ انقالب وظیفه 
جهادی اســت، عنوان کرد: استان بوشــهر از دیرباز به دلیل شرایط 
جغرافیایی دانش و علم، مهد تمــدن بزرگانی همچون عالمه بالدی 
کتاب می باشد که کتب وی هم اکنون در رفع شبهات وهابیت کارآمد 
است و پیوست فرهنگی نیروهای مسلح که در 100 سال پیش تدوین 

شده است نیز هم اکنون در حال اجرا می باشد.
امام جمعه بوشهر ادامه داد: در عرصه طراحی دانش بنیان، استان 
بوشــهر الگو بوده که بنده آن را به رهبری ارایه داده ام؛ همچنین 
کتاب های درســی حوزه علمیه نیز در بوشــهر تهیــه و تدوین 

می شود.
وی تصریح کرد: در عرصه توســعه مراکز اســتراتژیک مثل دانش 
هسته ای و تجارت الکترونیک نیز فعالیت های  خوبی صورت گرفته 
است و ایجاد دبیرخانه مدیریت علم، دانش و فناوری در بوشهر نیز 
در حال انجام است و همچنین پیوست های  فرهنگی کشور نیز در 
این استان انجام شده و هم اکنون در حال تهیه و تدوین آن در عرصه 

بین المللی هستیم.

طی مراسمی؛
سرپرســت جهاددانشــگاهی واحد بوشهر 

معرفی شد

طی مراســمی که با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس این نهاد و 
هیأت همراه و مسووالن استان بوشهر برگزار شد، علی احمدی زاده به 

عنوان سرپرست واحد بوشهر معرفی شد.
از سوابق وی می توان به مدیر اجرایی مرکز افکار دانشجویان استان، 
پژوهشگر جهاددانشگاهی، عضو انجمن علمی نخبگان کشور و مسوول 

حوزه های  مختلف انتقال خون اشاره کرد.
یادآور می شود، جهاددانشگاهی نهادی عمومی و غیر دولتی زیر نظر 
شــورای عالی انقالب فرهنگی و دارایی شــخصیت مستقل است که 
در حال حاضرعالوه بر دفتر مرکزی دارای 11 ســازمان، 36 واحد، 3 
پژوهشگاه، 27 پژوهشکده، 3 خبرگزاری، هفت مرکز، هشت موسسه، 
19 شرکت دانش بنیان و تجاری، دو دانشگاه، یک مجتمع تحقیقاتی 

و 2 پارک علم و فناوری وابسته به این نهاد است.
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سیزدهمین گردهمایی معاونان پشتیبانی جهاددانشگاهی سراسر 
کشور 2۱ و 22 تیر ماه به میزبانی واحد آذربایجان غربی برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، ســیزدهمین گردهمایی 
معاونان پشــتیبانی این نهاد در 2 روز با حضور دکتر حمیدرضا طیبی 

رییس جهاددانشگاهی در ارومیه برگزار شد.

رییس جهاددانشگاهی  :
توســعه سیاســی، فرهنگی و علم و فناوری 

عامل پیشرفت کشور است
دكترحمیدرضا طیبی اظهارکرد: حل مشكل كشــور با دانش بنیان 

كردن جامعه امكان پذیربوده و تا زمانی كه مشكل دانش و فناوری حل 
نشود نباید توقع حل سایر مشكالت را داشت.

وی گفت: كشور ما با وجود پیشرو بودن در علم و فناوری نسبت به سایر 
كشورها، امروز به دلیل محدودیت ها، تحریم و عدم دسترسی به منابع 
از قافله كشــورهای دیگرعقب مانده كه فرصت ها نیز در حال از دست 

رفتن است.
رییس جهاددانشگاهی عامل پیشرفت را توسعه فرهنگ، علم و فناوری 
و توسعه سیاســی عنوان كرد و گفت: توان علمی و فناوری كه الزمه 
پیشرفت است در كشور وجود دارد؛ اما آنچه كه این توان را به ثروت و 

قدرت تبدیل می کند از طریق محدودیت ها از دست می رود.
دکتر طیبی با اشاره به تالش های  جهاددانشــگاهی برای الگوسازی 
اقتدار اقتصادی و سیاســی و علمی از ابتدای تأســیس، تصریح كرد: 
جهاددانشگاهی از طریق شناسایی مشكالت جامعه و توانمندسازی و 
الگوسازی در راستای رفع مشکالت درصدد جذب ماموریت های  جدید 

در قالب توسعه برنامه های  این نهاد است.
رییس جهاددانشــگاهی با بیــان اینكه ایــن نهاد به دنبال كســب 
ماموریت های  جدید با توجه به توانمندی های  این نهاد از سوی نظام 
برای حل مشكل كشور می باشــد، اظهار كرد: ماموریت های  این نهاد 
تحت عنوان سند نقشــه راه جهاددانشــگاهی در اجرای نقشه جامع 
علمی كشور در شورای عالی تصویب شــده كه به دنبال اجرایی شدن 

آنها هستیم.

برگزاری گردهمایی معاونان پشتیبانی 
جهاددانشگاهی سراسر کشور در ارومیه 
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وی با اشاره به 37 سال فعالیت جهاددانشگاهی و تالش این نهاد انقالبی 
در حوزه های  مختلف برای پیشرفت كشور، تصریح كرد: الزمه پیشرفت 
كشور، برنامه ریزی جامع درازمدت و هماهنگی تمامی نهادهای مرتبط 
بوده كه در این راستا باید به دور از جریانات سیاسی، برنامه ریزی و هم 

راستا با هم حركت كرد.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به موفقیت كشور در ارایه مقاالت برتر، 
افزود: متاسفانه در كاربردی كردن مقاالت به اندازه ی كافی فعال نبوده 

ایم كه این موضوع توجه بیشتری را طلب می كند.
دکتر طیبی با بیان اینكه جهاددانشــگاهی با توجه به پتانســیل های  
باالیی که در كشــور دارد قادر به انجام كارهای بزرگی است، گفت: در 
صورت عدم توجه و بها ندادن به نیروهای جهادگر این نهاد، شاهد خروج 

نیروهای توانمند خواهیم شد.
وی به اشاره به اینكه نیروهای جهاددانشــگاهی باید در مسیر مسأله 
محوری حركت كنند، اظهار كرد: ارایه مقاله به تنهایی مشكلی از جامعه 
حل نمی کنند، بلكه باید همه پروژه ها مسأله محور و در عین حال منجر 

به فن آوری شود.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگــی در ادامه اظهار کــرد: اقدامات 

جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی قابل تقدیر است.
وی افزود: ایــن واحد ازجملــه واحدهای بســیار خــوب و فعال 
جهاددانشگاهی بوده كه با كمبود اعتبارات و با دست خالی اقدامات 
درخوری در همه حوزه ها به ویژه در بخش كشاورزی انجام داده است.

دکترطیبی به برنامه های  اجرایی جهاددانشــگاهی واحد آذربایجان 
غربی اشــاره كرد و گفت: ایجاد پارك علم و فنــاوری در حوزه آبریز 
دریاچه ارومیه، راه اندازی پژوهشكده بین رشته ای مدیریت و توسعه 
فناوری ســبز ازبرنامه های  آتی این واحد در راستای حل مشكالت 

منطقه می باشد.

معاون رییس امــور تحقیقات و فناوری ســازمان 
برنامه و بودجه:

دولت نگاه ویژه ای به جهاددانشگاهی دارد
در ادامه یحیایی افزود: جهاددانشگاهی با توسعه پژوهش و فعالیت های 
فرهنگی و شناسایی ظرفیت های  خود به گسترش فعالیت های  واحدها 
به این نگاه ویژه دولت تحقق بخشــیده و این ظرفیت ناشی از تالش 

واحدهای جهاددانشگاهی است.
وی با اشــاره به اهم فعالیت های جهاددانشــگاهی و بهــره مندی از 
ظرفیت های آن در برنامه پنج ساله ششم توسعه به منظور گسترش 

فعالیت های جهاددانشگاهی افزود: جذب اساتید و متخصصان برای 
آموزش و انتقال فناوری به نیروهای ایرانی، حمایت از تولید محصول 
و خدمات با ارزش افزوده مثبت، توسعه گلخانه ها و مدیریت مصرف 
آب، مشارکت در اجرای پژوهش های مساله محور، تجاری سازی ایده 
و دانش، طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بخشی از مواردی 
است که جهاددانشــگاهی می تواند برای گسترش فعالیت های خود 

اقدام کند.
یحیایی با اشاره به گســترش حاشیه نشینی در کشــور تصریح کرد: 
جهاددانشگاهی می تواند فعالیت های پژوهشی خود را به سمت تدوین 
سازوکار توانمندسازی ساکنین مناطق حاشیه نشینی سوق داده و از 

این ظرفیت استفاده کند.
وی با بیان اینکه تامین 30 درصد از آب شــهرهای جنوب کشور باید 
از طریق شــیرین کردن آب دریاها انجام شود، گفت: جهاددانشگاهی 
با تأسیس شــرکت های دانش بنیان برای طراحی و انتقال فناوری در 
حوزه های انرژی در راستای تامین دستگاه های آب شیرین کن در این 

حوزه پا به عرصه فعالیت بیشتری بگذارد.
معاون امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به 
تعداد شرکت های دانش بنیان در کشور افزود: مجوز برای سه هزار و 30 

شرکت دانش بنیان صادر شده است.
یحیایی با اشــاره به لزوم توجه به مدیریت سبز در کشور تصریح کرد: 
جهاددانشگاهی با گســترش پژوهش های خود و ارایه به دانشگاه ها و 
سازمان های دولتی، می تواند بخشی از فعالیت های خود را به مدیریت 

سبز سوق دهد.
وی افزود: جهاددانشگاهی با تکیه بر پتاتسیل ها و توانمندی های علمی و 
پژوهشی خود می تواند از ظرفیت های پیش بینی شده در برنامه ششم 

توسعه کشور در جهت توسعه فعالیت های خود بهره مند شود.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی 
خبر داد:

توسعه زیرساخت های  این نهاد به ۲۱۰ هزار 
مترمربع/ ایجاد دفتر حقوقی مجازی 

دکتر بهروز بادكو هدف از برگزاری این گردهمایی را تبیین مشكالت و 
جمع بندی توانمندی واحدهای سازمانی این عنوان كرد و گفت: تدوین 
برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی به مرحله نهایی رسیده و گردهمایی 
نیز با هدف تشریح اهداف، برنامه و ارزیابی فعالیت حوزه های  مختلف 

واحدهای سازمانی این نهاد در ارومیه برگزار شده است.



   18

پیام جهـاد | شماره 163
w w w . a c e c r . a c . i r

گـــــزارش

دکتر بادكو با اشــاره به شــش حوزه عملكردی معاونت پشتیبانی 
جهاددانشگاهی اظهار كرد: معاونت پشتیبانی این نهاد در حوزه های  
منابع انسانی، توسعه فناوری اطالعات، فنی و عمرانی، امور حقوقی، 
بودجــه و امور مالی و تشــكیالتی طرح هایی را بررســی و اجرایی 

می كند.
وی با اشــاره به اجرای طرح هایی در حوزه عمرانی معاونت پشتیبانی 
جهاددانشگاهی اظهار كرد: توسعه زیرساخت های  این نهاد به 210 

هزار مترمربع زیر نظر حوزه عمرانی در دست اقدام است.
معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشــگاهی تصریح كرد: در 
تالش هستیم با ایجاد دفتر حقوقی مجازی، تمامی واحدهای استانی 
با واحد مركزی ارتباط غیر حضوری داشــته و درحل مشكالت واحد 

مربوطه سرعت عمل افزایش یابد.
دکتر بادكــو با بیــان اینكه جهاددانشــگاهی یك نهــاد انقالبی 
غیردولتی بوده ودولت الزامی بــرای تامین بودجه آن ندارد، گفت: 
واحدهای این نهاد باید با كاوش و رصد مشــكالت كشور، راهكار 
پیشنهادی متناســب با توانمندی های  خود را ارایه دهند تا دولت 
نیز بودجه ای دراین خصوص برای مرتفع شدن مشكالت كشور به 

جهاددانشگاهی اختصاص دهد.
معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی با بیان اینكه مرحله 
اول بررسی برنامه ششم توسعه از دو ماه پیش آغاز شده است، افزود: 
امید داریم با برنامه ریزی های  صورت گرفته برنامه ششم توسعه این 

نهاد تا پایان مهرماه تصویب شود.

 امام جمعه ارومیه از جهاددانشگاهی
 خواستار شد:

بکارگیری توأمان مدیریت معنوی و ظاهری 
برای تعیین مسیر درست تحقیقات علمی 

حجت االســالم و المسلمین ســید مهدی قریشــی گفت: مدیریت 
اسالمی نباید به ظاهر قضایا بســنده کند؛ چرا که با آمیختن جوهره 
مدیریت به مباحث دینی مطرح شده در قرآن شاهد آثار شگرفی در 

تمام زمینه ها خواهیم بود.
وی با اشــاره به ســخنان امام علی)ع( در نهج البالغه مبنی بر اینکه 
خداوند زمین و آســمان را برای تامین منافع انســان برپا کرده است 
گفت: رفتار انسان ها بر طبیعت تاثیر مستقیم داشته؛ بنابراین معصیت 
درهای رزق و روزی را بر روی انسان می بندد و انسان به ابتالی الهی 

دچار می شود.
حجت االسالم والمسلمین قریشی با تاکید بر اینکه جهان هستی شعور 
پنهانی دارد که تنظیم روابط با ما می شود، خاطرنشان کرد: مدیریت 
در محیطی که از رفتارهای ناشایست دوری گردد برکت و رحمت را 

به ارمغان می آورد.
امام جمعه و نماینــده ولی فقیــه در اذربایجان غربــی اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی باید با عملی کردن مدیریت معنوی در کنار مدیریت 
ظاهری مسیر درستی برای تحقیقات و کار های  علمی تعیین کند تا 

شاهد پویایی علمی در کشور باشیم. 

رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی خبر داد:
ثبت اختراع هفت دســتاورد پژوهشــی در 
طول برنامه پنجم توسعه/ راه اندازی اولین 

درمانگاه تخصصی دیابت در استان
ولی عاقلــی افزود: جهاددانشــگاهی باید از طریق زیر ســاخت های  
پشتیبانی علمی مدیریت جهادی را تدوین، طراحی و الگوسازی کرده 

و به سازمان های  دولتی ارایه دهد.
رییــس جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی معاونت پشــتیبانی 
جهاددانشــگاهی را رصــدگاه و آینــه تمام نمای ایــن نهاد در 
حوزه های  آموزشــی و پژوهشی دانســت و افزود: پایه و اساس 
زیرساخت فعالیت های  این نهاد برای رسیدن به حداکثر اهداف 
با صرف حداقل هزینه ها  گویای رســالت دشوار جهاددانشگاهی 

است.
عاقلی با بیــان اینکه معنی مدیریــت جهادی در واحد پشــتیبانی 
جهاددانشگاهی محقق می شود، تصریح کرد: اگر فعالیت های  آموزشی 
و پژوهشی با صرف هزینه های  گزاف انجام شــود دیگر نمی توان نام 

فعالیت جهادگرانه بر آنها گذاشت.
رییس جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی با اشــاره بــه فعالیت های  
آموزشی، پژوهشی و فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با تاثی 
از فرمایشات معظم له و الگوگیری از آیات الهی در طول برنامه پنجم 
توسعه اظهار کرد: بهره مندی 102 هزار دانشجو در قالب 302 رویداد 
شاخص فرهنگی،چاپ 232 عنوان کتاب دانشگاهی در مرکز انتشارات 
جهاد،تولید و انتشــار 7 هزار و 250 خبر در خبرگزاری قرآنی)ایکنا( 
و 9 هــزار و 350 خبر در خبرگزاری ایســنا برخــی از فعالیت های  

جهاددانشگاهی استان است.
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وی با اشاره به فعالیت های  حوزه آموزشــی جهاددانشگاهی استان 
تصریح کرد: با وجود جوابگو نبودن فضای فیزیکی به دلیل استقبال 
مردم استان در اســتفاده از خدمات آموزشــی در طول برنامه پنجم 
توسعه، 121 هزار و 800 نفر از خدمات جهاددانشگاهی در حوزه های  

فنی، پزشکی و علوم انسانی بهره مند شده اند.
رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی افزود: 4 هزار و 165 دانشجو 
در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 

در سطوح کاردانی و کارشناسی فارغ التحصیل شده اند.
عاقلی با بیان این که در حوزه پژوهش 57 طرح مطالعاتی، پژوهش و 
فناوری در گروههای شیمی، متابولیت ثانوی و مدیریت کسب و کار 
 isi در استان و در سطح ملی اراده شده است گفت: چاپ 127 مقاله
و مجالت علمی و پژوهشــی، ثبت  اختراع هفت دستاورد پژوهشی، 
راه اندازی اولیــن درمانگاه تخصصی دیابت در اســتان برخی دیگر 
از اقدامات جهاددانشــگاهی اذربایجان غربی در طول برنامه پنجم 

توسعه است.
وی با اشاره به اینکه مجموعه جهاددانشگاهی اذربایجان غربی در 5 
هکتار با 10 هزار فضای فیزیکی و 3 هــزار تر گلخانه در حال فعالیت 
است اظهار کرد: 26 شرکت و واحد فناور و دانش بنیان در این مرکز 

مستقر و به فعالیت های علمی و پژوهشی می پردازند.
عاقلی با اشاره به برنامه های  جهاددانشگاهی آذربایجان غربی تصریح 
کرد: راه اندازی پارک علم و فن آوری حــوزه آبریزی دریاچه ارومیه 
برای حل مشــکالت این حوزه در منطقه، راه اندازی شعبه رویان در 
استان و راه اندازی پژوهشکده مدیریت و توسعه فن آوری سبز از عمده 

برنامه های  جهاددانشگاهی آذربایجان غربی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
استاندار آذربایجان غربی بیان کرد:

شتاب توسعه علم و دانش کشور با همکاری 
جهاددانشگاهی 

صفرزاده با بیان این که جهاددانشگاهی همزاد با انقالب است، گفت: 
این نهاد شتاب دهنده به توسعه علم و دانش در کشور و در بیرون آمدن 

از تحریم علمی زمان انقالب موثر بوده است.
صفرزاده ضمن اشــاره به این موضوع که واژه جهاد و بسیج پارادایم 
شناخته شده در کشور های  اسالمی است، گفت: برای کسب قدرت برتر 

منطقه باید برای توسعه این پارادایم ها با همت مضاعف تالش کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه فضای کسب و کار و شفافیت و تعالی این 

حوزه گفت: با تعامل و هم اندیشی دانشگاه ها و درک جهاددانشگاهی از 
این حوزه بایستی به مسأله اشتغال با توسعه شرکت های  دانش بنیان 

توجه ویژه ای داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار آذربایجان 
غربی تصریح کرد: اگر شرکت های  دانش بنیان توسعه علم را به مسابقه 
گذارند توسعه کشور را به طوری که زیبنده ملت اسالمی باشد را شاهد 

خواهیم بود.
در ادامــه مهندس اصغری رییس پژوهشــکده فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات جهاددانشــگاهی در رابطه با اقدامات این واحد در راستای 
راه اندازی سازمان همکاری های  بین المللی » ایریکا« گزارشی ارایه 
داد و گفت: به منظور ســازماندهی کمک های  توسعه ای جمهوری 
اسالمی ایران ایجاد ساختاری تحت عنوان سازمان همکاری های  بین 
المللی ایران )ایریکا( ضرورت داشــت که در ســال 2015 ایجاد این 

سازمان به جهاددانشگاهی واگذار شد.
مهندس اصغری تصریح کرد: 3 هزار نفر از ایــران در ژاپن دوره های  

آموزشی آشنایی با ایریکا را گذرانده اند.
همچنین در ادامه این گردهمایی عبادی معاون منابع انسانی سازمان 
برنامه و بودجه آذربایجان غربی با اشاره اهداف سند چشم انداز و بیانات 
رهبر معظم انقالب در رابطه با این سند گفت: در برخورد با کارکنان 
باید تمام نکات مثبت رعایت شــود تا افرادی خالق برای نظام تربیت 

گردد.
عبادی با بیان اینکه دولت از قانون سوم توسعه به بعد موظف به کاهش 
حجم خود شده است، گفت: قبل از انقالب تعداد پرسنل دولت 750 
هزار نفر بوده و اکنون این تعداد به 3 و نیم میلیون نفر رسیده در حالی 
که جمعیت کشور حدود دو برابر و جمعیت کارکنان به 4 برابر رسیده 

است.
وی افزود: چنان چه این روند ادامه پیدا کند دولت در سه سال آینده 
با مشکل تامین بودجه مواجه خواهد شد چرا که با تکنولوژی امروزی 

انتظار میرفت تعداد پرسنل در همان سطح بماند.
در ادامه معاون سیاسی و امنیتی اســتاندار آذربایجان غربی به لزوم 
هماهنگی نهادهاو سازمان ها برای توسعه زیرساختهای كشور تاكید 
كرد و گفت: كلیه ارگانها و ســازمانها باید برای حل معضالت كشور 

همراستا و در یک مسیر حركت كنند.
وی برنامه ریزی را اصلی ترین بخش فعالیت هر سازمان و نهاد عنوان 
كرد و گفت: كشور به عنوان سازمانی بزرگ، با نگاه به آینده باید برنامه 
ریزی مدون و جامعی برای پیشــرفت كشور داشــته باشد و از بین 

راهكارها بهترین را گلچین و اجرایی كند.
رادفر با اشاره به رشادت های  مردم آذربایجان غربی در طول انقالب 
و تقدیم 12هزار شهید تصریح كرد:  برای حفاظت كشور و حمایت از 

انقالب و رهبری این رشادتها تداوم خواهد یافت.
 وی اظهار كرد: مهمترین مشكل كشور عدم هم راستایی نهاد ها برای 
اجرای  برنامه های  توسعه كشور بوده كه امیداست همه دراین راستا 

همراه باشند.
معاون سیاسی امنیتی استاندارآذربایجان غربی با اشاره به لزوم توجه به 
منافع ملی كشور گفت: متاسفانه گاهی منافع ملی فدای مسایل خرد و 
غیر ضروری شده كه ضروری است با حفظ منافع ملی برای رسیدن به 

پیشرفت و توسعه و پایداری نظام تالش كرد.
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اولین گردهمایی مدیران شعب ســازمان دانشجویان چهارم و 
پنجم مرداد در سازمان فعالیت های  قرآنی دانشگاهیان کشور 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، نخستین 
گردهمایی مدیران شعب این سازمان با هدف تبیین فعالیت های  شعب، 
ارایه گزارش از فعالیت ها و برنامه ریزی های  آینده برای توسعه شعب 
سازمان دانشجویان با حضور مدیران 31 شعبه و اعضای شورای مرکزی 

این سازمان برگزار گردید. 
در این نشســت دو روزه دکتر حمیدرضا طیبی رییس و دکتر سعید 
پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، مهدی کاظمی خالدی رییس 
سازمان دانشــجویان و همچنین روسای ادوار ســازمان دانشجویان 

حضور داشتند. 
برگزاری نشســت های  هم اندیشی »ساختار شــعب« و  »فعالیت 
دانشجویی شــعب«، برپایی کارگاه های  آموزشــی »فعالیت های  
دانشــجویی شــعب در حوزه های  مختلف« با حضــور نمایندگان 
ســازمان ها و مراکز تخصصی فرهنگی و همچنیــن تصمیم گیری 
در مورد سامانه عضوگیری شعب ســازمان از جمله برنامه های  این 

گردهمایی بود.

دکتر طیبی خواستار شد:
ایجاد جریان فکری موثر در بین دانشجویان 
دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس این نهاد در افتتاحیه اولین گردهمایی 
مدیران شعب سازمان دانشجویان گفت: دانشــجو پیش از انقالب در 

جهت دهی صحیح به جریان روشنفکری در دانشگاه تاثیرگذار بود.
وی ادامه داد: جهاددانشــگاهی با ویژگی دور مانــدن از جریان های 
سیاســی، می تواند در ایجاد این جریان فکری مطلوب دانشجویی در 
دانشــگاه ها گام بردارد، همچنین می تواند به راحتــی از این جریان 

نخستین گردهمایی مدیران شعب سازمان 
دانشجویان جهاددانشگاهی برگزار شد
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عضوگیری کند و این افراد جذب این نهاد شوند.
رییس جهاددانشگاهی با بیان اینکه تربیت انسان پیشرفته نخستین گام 
توسعه کشور است، گفت: اگر می خواهیم به توسعه و پیشرفت برسیم، 
گام نخست تربیت انسان پیشرفته می باشــد؛ که اولین ویژگی آن نیز 

توسعه فرهنگی است، زیرا توسعه حاصل پیشرفت در این حوزه است.
وی افزود: ما معتقدیم مهم ترین ویژگی مدیران باید باور به اهمیت علم و 
فناوری باشد، ایجاد این باور در میان دانشجویان خود یک کار فرهنگی 
است، چرا که اغلب مشکالت ما در همین حوزه می باشد. تربیت افرادی 

با این ویژگی، وظیفه جهاددانشگاهی است.
دکتر طیبی با اشاره به مسیر توسعه، خاطرنشــان کرد: توسعه از مسیر 
جریان سازی فکری صحیح در ایجاد باور به اهمیت علم و فناوری میسر 

می شود.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی:
ســخن از بی اهمیتــی فرهنــگ، نشــانه 

توسعه نیافتگی است
دکتــر پورعلــی در گردهمایــی مدیــران ســازمان دانشــجویان 
جهاددانشگاهی با بیان اینکه هر جا سخن از اهمیت ندادن به فرهنگ 
باشد مطمئنا به معنای توسعه نیافتگی است، اظهار کرد: این نهاد تالش 

می کند تعهد و وظیفه شناسی روح قالب این نهاد باشد.
وی اظهار کرد: بر این باورم که هرجا سخن از بی توجهی و اهمیت ندادن 
به فرهنگ است، در شــرایط توســعه نیافتگی خواهیم بود، وقتی در 
مباحث توسعه، گفتمانی حاکم می شود که انسان محور توسعه است، 
یک استفاده ابزاری از فرهنگ می شود، در حالی که نگاه افراد به فرهنگ 

برای خود فرهنگ اصالت و اهمیت دارد.
دکتر پورعلی ادامه داد: اگر بحث توسعه می خواهد به سرانجام برسد، 
باید به سرمایه های انسانی توســعه توجه شود. وضعیت ذهنی یکی از 
جلوه های فرهنگ اســت، البته فرهنگ جلوه هــای دیگری هم دارد، 
معماری، تاریخ، تعامالت و ... بخشی از فرهنگ است، اما مهم ترین آنها، 
وضعیت ذهنی است که می تواند حکایت گر فرهنگ باشد. بعضی این 
وضعیت ذهنی را در فضای توسعه تعریف می کنند. اگر انسان فی نفسه 
بخواهد زیست انسانی داشته باشد، باید بررسی شود چه وضعیت ذهنی 

نیاز است داشته باشد.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خاطرنشــان کرد: اگر انسان »بما هو 
انسان« مطرح باشد، برای زیست باید ذهنیت و منش هایی داشته باشد، 
دارایی های کشور فقط منابع طبیعی، پول، امکانات سخت افزاری و ... 

نیست. مهم ترین دارایی یک کشور، باورها، ارزش ها و نگرش های جامعه 
است، همان گونه که دفاع مقدس را همین دارایی اداره کرد.

وی افزود: در کشــور همان گونه که با منابع طبیعی رفتار می کنیم، با 
دارایی های فرهنگی رفتار می شــود. تفکر حاکم بر توسعه و فرهنگ 
باید مورد اصالح و بازنگری قرار گیرد و مفاهیم جدیدی مانند سرمایه 

فرهنگی و سرمایه اجتماعی وارد این حوزه شود.
دکتر پورعلی اذعان کرد: سرمایه، ثروت یا فرصتی است که برای منابع 
جدید می توان استفاده کرد. سرمایه فرهنگی، رمز بقا، رشد و تعالی فرد 

و جامعه خواهد بود.
وی با بیان اینکه اســاس جهاددانشگاهی بر پایه ســرمایه فرهنگی، 
اجتماعی و انسانی است، ادامه داد: سرمایه فرهنگی برای جهاد، ریشه 
در این دارد که جهاددانشگاهی معماری خود را بر سرمایه اجتماعی و 
انسانی گذاشت و تالش کرد اعتماد، تعهد، شایستگی و کاردانی در این 

سازمان روح قالب باشد.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با بیان اینکه قبل تر ورود دانشجو در 
جهاددانشگاهی، آسان بود، اظهار کرد: خوشبختانه جهاددانشگاهی در 
زمینه توسعه آموزش عالی کشور، پایگاه خود را در دانشگاه های مادر 
کشور حفظ کرده است و الزم اســت در حوزه جذب و توانمندسازی 
دانشــجویان در بدنه جهاددانشــگاهی با تاکید بر دانشگاه های مادر 

کشور، تالش کنیم.

در ادامه مهندس مهدی کاظمی خالدی رییس ســازمان دانشجویان 
گفت: طی فعالیت یکسال گذشته، 83 کانون راه اندازی شده که تنوع 

فعالیت ها و گستردگی در نوع خود جالب است.
وی ادامه داد: پس از این گردهمایی در آستانه آغاز سال تحصیلی شروع 
عضوگیری دانشجویان در شعب را در کنار تقویت شعب خواهیم داشت.
رییس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی گفت: همچنین در شش 
منطقه کشوری نشست های منطقه ای دبیران کانون ها و مدیران شعب 

برای ارتقای واحدها را نیز داریم.
در پایان گردهمایی دو روزه مدیران شــعب ســازمان دانشــجویان 
جهاددانشگاهی، از مدیران شعب برتر این سازمان؛ احمد حاتمی از شعبه 
لرستان، سیاوش گلشیری از شعبه صنعتی اصفهان، حسین یوسفی از 
شعبه خراسان رضوی و سمیه بکشلو از شعبه واحد قزوین و رقیه فرنیا 

از شعبه زنجان، با اهدای تقدیرنامه، قدردانی شد.
گفتنی است، نخستین گردهمایی مدیران شعب سازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی، در سالن همایش سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور 

برگزار شد.  
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اختتامیه دومین دوره ی مســابقات رالی خانوادگی جهادگران 
و کارکنان علوم پزشکی شــهید بهشتی با حضور دکتر پورعلی 
معاون فرهنگی و بیش از ۹۰ تن از کارکنــان و اعضای خانواده 
جهاددانشگاهی به میزبانی مرکز ورزشگری جهاددانشگاهی علوم 

پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی، در 
راستای پیشبرد اهداف و آرمان های  جهاددانشگاهی، دومین دوره ی 
رالی خانوادگی جهادگران به میزبانی مرکز ورزشگری جهاددانشگاهی 

علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. 
این مسابقه 13 مرداد با حضور دکتر پورعلی، معاون فرهنگی جهاد و بیش 

از 90 تن از کارکنان و اعضای خانواده جهاددانشگاهی برگزار گردید.
مصطفی نظری، مسوول کمیته فنی مسابقات نیز نظارت و ارزیابی فنی 

مسابقات را برعهده داشت. 
همچنین در حاشــیه این مسابقه، مســابقات دارت، پرتاب فریزبی با 

اهداف ثابت، پرتاب حلقه و طناب کشی نیز برگزار شد. 
در اختتامیه این مسابقات دکتر علیرضا بهرامی رییس جهاددانشگاهی 
علوم پزشکی واحد شهیدبهشــتی به ارایه ی گزارشی از دستاوردهای 
جهاد در زمینه های  مختلف فرهنگیـ  ورزشی پرداخت و راه اندازی 

مرکز ورزشــگری را نقطه عطفی برای شــروع فعالیت های  مشترک 
واحدهای جهادی در برنامه ها و المپیادهای ورزشی دانست. 

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی:
مسابقات ورزشی رالی نقطه مشترکی برای 

همبستگی خانوادگی جهادگران است
در این مراسم معاون فرهنگی جهاددانشگاهی گسترش ورزش همگاني 
را نگاهی ملی برای تبدیل شدن كشــور به يك خانواده در موضوعات 
فرهنگی دانست و از رویداد رالی خانوادگی بعنوان نقط مشترک خانواده 
جهادگران یادکرد و اظهار داشت: ورزش نقطه آغازی است که با وجوه 
مشــترکش امروِز ما را، به یک روز خانوادگی تبدیل کرده است؛ »روز 

ورزش خانوادگی جهادگران«.
دکتر پورعلی بیان کرد: يكی از اصول مهم براي خوب زيستن ورزش 
و فعالیت بدنی است و امروزه برای گســترش فرهنگ غنی ایرانی در 
موضوعات اجتماعی گوناگونی تحقیق و پژوهش صورت گرفته؛ در این 
راستا توسعه تربیت بدنی و ورزش نیز به عنوان زمینه ساز تامین و تربیت 
نیروی انسانی سالم و تندرست، بخشی از برنامه های  توسعه ملی کشور 
به شمار می رود. ورزش های  همگانی و تفریحی یکی از موضوعاتی است 
که به طور منظم، توسط فرد یا گروه های  رسمی و غیر رسمی، برای رفع 

برترین های  دومین دوره ی مسابقات رالی 
خانوادگی  اعضای جهاددانشگاهی و کارکنان 

علوم پزشکی شهید بهشتی اعالم شدند

با حضور معاون فرهنگی جهاددانشگاهی؛
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نیازهای جسمی و روانی و با هدف تامین سالمت و نشاط افراد و بهبود 
روابط اجتماعی آنان صورت می گیرد.

وی اشاره کرد: ورزش همگاني با نگاهی ملی مي تواند يك كشور را به يك 
خانواده تبديل کرده و فرهنگ سازی کند. آنچه در این مقوله به ورزش 
ارزش مي دهد مسير مصرف آن است و یکی از راه های  گسترش فرهنگ؛ 
نفوذ ورزش و فعالیت بدنی در خانواده های  ایرانی است. با این هدف و از 
نگاه اسالم، ورزش می تواند نقش يکي از مفیدترين و سالم ترين سرگرمي 

هايي را داشته باشد که ياري دهنده انسان در زندگي است.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی اظهار داشــت: برگزاري رقابت های  
ورزشي از جمله جاذبه هاي تربيت بدني در سازمان ها و نهادهای دولتی 
و غیردولتی و از موضوعات مورد اقبال و نشــاط آور در ســازمان های 
اداری و دانشگاهی مي باشــد و از دیرباز از ابزارهاي بسيار قوي جهت 
رشد و تعالی منابع انسانی سازمان ها بوده است. به طوري كه عالوه بر 
ارتقای مهارت هاي ورزشي و گذران لحظات شاد و با نشاط، تجربيات 
و مهارت های  فراواني را در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، اخالقي و به 

منابع انسانی ارزانی داشته است.
وی به راه اندازی مرکز ورزشگری جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید 
بهشتی اشاره کرد و گفت: مرکز ورزشگری جهاددانشگاهی با توجه به 
رویکرد فرهنگیـ  ورزشــی خود در جهت افزایش روحیه مشارکت و 
همکاری خانواده ها، ایجاد نشاط و شادی، نهادینه کردن ورزش میان 
خانواده ها و همچنین بهره گیری از ذکاوت و مقوله مهم مشــورت و 
فرهنگ سازی کار تیمی، دومین مسابقه منظم و پرهیجان رالی خانواده 
بزرگ جهادگران جهاددانشگاهی را در سیزدهم مرداد و به مناسبت سی 
و هفتمین سالگرد تأسیس جهاددانشگاهی برنامه ریزی کرده است که با 
استقبال خوب اعضای خانواده بزرگ جهاددانشگاهی برگزار شد. لیکن 
با راه اندازی مرکز ورزشگری جهاددانشگاهی امید است المپیادهای 

ورزشی با مشارکت تمامی واحدهای جهادی برگزار شود.
دکتر پورعلی به اهداف این مرکز از برگزاری مســابقات و فعالیت های  
ورزشــی در جهاددانشــگاهی اشــاره کرد و گفت: هدف از برگزاری 
رویدادهای ورزشی مشارکت محور نمودن فعالیت ها، ظرفیت شناسی 
و بهره مندی حداکثری از ظرفیت های  درونی و بیرونی جهاددانشگاهی، 
اطالع رسانی و فراهم کردن انگیزش جهت حضور کارکنان و اعضای 
هیات علمی در فعالیت های  ورزشی، توام نمودن فعالیت های  تربیت 
بدنی و ورزش با رفتارهای ارزش مدار ســازمانی، اخالقی، فرهنگی، 

اجتماعی و جهادی و ... است.
وی اظهار داشت: امروز با تغییراتی که انسان ها در نوع زندگی، روابط و 
برخوردهای اجتماعی مواجه هستند باید برای هر سطح از گردهم آمدن 
و هر اندازه از فراوانی و گستردگی روابط میان فردی و اجتماعی؛ اهداف 
و مقاصد و برنامه های  متعدد و متنوعی را در اذهان و نگرش ها پدیدار 
ساخت. البته در برخی جوامع که دارای فرهنگ و وجوه اجتماعی ریشه 
دارتری هستند، موضوعاتی همچون بازی ها و سرگرمی ها تا حدودی 
دارای زمینه هــای  جالب تری برای توامان ســازی ورزش همگانی و 
فعالیت های  اوقات فراغت هستند و از روی طبع، زمینه مناسب تری 
برای رشد ورزش های متناسب با سرگرمی ها و تفریحات جمعی دارند.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی اذعان داشت: زندگی امروز با توجه به 
وجوهی همچون ماشینی شدن و عدم تناسب مسیرها و انواع نامطبوع 
مسکن؛ مخاطرات و بیماری ها و موضوعات ناخوشایندی را به انسان ها 

تحمیل کرده است. کمبود وقت، مصرف انواع غذاهای فست فود و شیوه 
زندگی مدرن زمینه های  بروز ابعاد منفی در زندگی و نیز بیماری های  
روحی از قبیل افسردگی و اضطراب را فراهم کرده است. این وضعیت بی 
شک هر سازمان هدفمند فرهنگی و اجتماعی را برانگیخته می سازد تا 
در جهت کاهش وجوه منفی و افزودن طرح های ی که مانع مخاطرات 
این فرم از زندگی اســت؛ تالش کند. اما باید توجه داشت که چگونه 
می توان به تناسب وجوه متعدد و پیچیدگی ها به این امر برای چنین 
وضعیتی برنامه ریزی کرد. لذا گام نخســت این اســت که یک برنامه 

هدفمند و سازنده در موضوع ورزش طراحی شود.
دکتر پورعلی در پایان خواستار تداوم برنامه های  ورزشی شد و گفت: 
بحمداهلل این امکانی که فراهم شده؛ بی شک یک حرکت برنامه محور و 
هدفمند است که باید امید داشت با تالش و توجه همگان به نتایج تعیین 
شده برسد، امیدواریم دومین دوره مسابقات رالی خانوادگی جهادگران 

گام نخستینی برای آغاز فعالیت های  ورزشی هدفمند باشد. 
در پایان از برگزیدگان مسابقات مختلف برگزار شده تجلیل و هدایایی 

به آنان اهدا شد.
اســامی برندگان دومین دوره مســابقات رالی خانوادگی 

جهادگران به شرح زیر است:
ـ مقام اول، مدال طال، حكم قهرماني و 3 سکه تمام بهار آزادی: سليمان 
شــقاقي به عنوان راننده و ناصر جان محمدي به عنوان نقشه خوان از 

واحد جهاددانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي
ـ مقام دوم، مدال نقره، حكم قهرماني و 2 سکه تمام بهار آزادی: هاشم 
نيك نفس به عنوان راننده و زهرا ســيف به عنوان نقشه خوان از واحد 

جهاددانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي
ـ مقام ســوم، مدال برنز، حكم قهرماني و یک ســکه تمام بهار آزادی: 
حسين قشالقي به عنوان راننده و امير بهرامي به عنوان نقشه خوان از 

واحد جهاددانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي
ـ برگزیدگان مســابقه پرتاب فریزبــی با اهداف ثابت: هاشــم نیک 
نفس )علوم پزشکی شهید بهشــتی(ـ  صدیقه راستین )دفتر مرکزی 

جهاددانشگاهی(
ـ برگزیدگان مسابقه دارت: غالم عباس رهنما )دفتر مرکزی جهاد(ـ  

بهاره فرمانی )علوم پزشکی شهید بهشتی(
ـ برگزیده مسابقه پرتاب حلقه ویژه کودکان و نوجوانان: محمد مشکی 
ـ برگزیدگان مسابقه طناب کشی آقایان: امیرحسین احمدی و یونس 

بیات )علوم پزشکی شهید بهشتی( 
ـ برگزیدگان مسابقه طناب کشی بانوان: زری بیات و فاطمه بیات )علوم 

پزشکی شهید بهشتی(  
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نایب رییس اول کمیســیون بهداشــت مجلس در بازدید اعضای 
کمیسیون بهداشــت مجلس شورای اســالمی از پژوهشگاه رویان 
جهاددانشگاهی که 2۰ تیرماه انجام شد، اظهار کرد: پژوهشگاه رویان 

یکی از نمادهای تفکر دانش بنیان و توجه به داشته های داخلی است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، اعضای کمیسیون بهداشت مجلس 
شورای اسالمی از پژوهشــگاه رویان جهاددانشــگاهی بازدید و در جلسه ای با 
اعضای این پژوهشگاه شــرکت کردند تا از جدیدترین فعالیت ها و عملکرد این 

پژوهشگاه مطلع شوند .
محمدحسن قربانی نایب رییس اول کمیسیون بهداشت مجلس 
در ابتدای این جلسه اظهار کرد: امســال مصادف با برنامه ششم 

توســعه، توجه رهبر معظم انقالب به تولید علم، اقتصاد مقاومتی و داشته های 
داخل و از سویی دیگر روی کار آمدن دولت دوازدهم است. 

وی با بیان اینکه طبق گزارش وزیر بهداشت ســهم تولید علم و مقاالت ایران 
در دنیا قابل قیاس با سال های گذشته نیســت، افزود: پژوهشگاه رویان یکی از 

نمادهای تفکر دانش بنیان و توجه به داشته های داخلی است.
وی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه رویان باید با مجلس ارتباط زیادی برقرار کند، 
گفت: برداشت ما این است که همین نشست ها و ارتباطات می تواند به پژوهشگاه 

رویان جهاددانشگاهی کمک کرده و دستیابی به سیاست ها را تسهیل کند.
قربانی در ادامه با اشــاره به تامین منابع مالی، اظهار کــرد: تمام تالش ما در 
کمیسیون بهداشت در راستای افزایش ارتباط با مراکز علمی است تا از این طریق 

به این مراکز کمک شود.

رویان؛ نماد تفکر دانش بنیان 
و توجه به داشته های داخلی 

پژوهش و فنــــاوری
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نایب رییس اول کمیسیون بهداشت مجلس افزود: پژوهشگاه رویان 
جهاددانشگاهی دومین مرکز دانش بنیان است که در سال 96 از آن 

بازدید کردیم.

رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی خبر داد:
انجام ســاالنه ی 65۰۰ سیکل درمانی/تولد 

۹ بز شبیه سازی / ۲۰۰ هزار ویزیت در سال
در ادامه این جلســه، دکتر حمید گورابی به بیان تاریخچه ای از نحوه 
شکل گیری و عملکرد این پژوهشــگاه پرداخت و اظهار کرد: هسته 
اولیه پژوهشــگاه رویان به دنبال برگزاری سمینار باروری و ناباروری 
در جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران شــکل گرفت و در پی آن در 
تاریخ هشتم خرداد سال 1370 به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف 
ارایه خدمات درمانی به زوج های نابارور و پژوهش و آموزش در زمینه 
علوم باروری و ناباروری توسط زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و 
گروهی از پژوهشگران در جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران تأسیس 

شد.
وی در ادامه با بیان اینکه حاصل فعالیت های این پژوهشگاه در زمینه 
تحقیقات این بوده که توانسته سرمایه گذاران بخش خصوصی را جذب 
کند، اظهار کرد: حدود چهار پروژه پژوهشــگاه کــه به فناوری ختم 
می شود و خطرپذیر نیز هست توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی 

پشتیبانی می گردد.
رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی همچنین اظهار کرد: ساالنه 
بیش از 6500 سیکل درمانی در رویان انجام می شود که بیش از 35 
تا 40 درصد آن با موفقیت همراه اســت. همچنین بیش از 200 هزار 

ویزیت به صورت ساالنه در این مرکز انجام می شود.
دکتر گورابی همچنین با اشــاره به اقدامات مربوط به شبیه سازی در 
این پژوهشگاه گفت: تاکنون شاهد تولد 9 بز شبیه سازی شده از 11 
انتقال بودیم و از طرفی برای حفظ حیوانات در معرض خطر انقراض 

تالش هایی را صورت داده ایم.
وی افزود: برای مثال برای شبیه سازی پلنگ تدابیری را اندیشیده ایم 
و با گرفتن تخمک گربه، جنین پلنگ را شکل داده ایم اما یافتن رحم 

جایگزین برای تولد معضلی در این زمینه بوده است.
رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشــگاهی در ادامه با اشاره به اولین 
پیوند بافت تخمدان منجمد انسانی در بیمار سرطانی گفت: با تثبیت 

روش انجماد تخمدان انســان که حاصل بیش از 15 طرح تحقیقاتی 
بزرگ و کوچک و چاپ بیــش از 10 مقاله علمــی در مجالت معتبر 
بین المللی بود، در سال 91 بانک تخمدان و بیضه انسانی در پژوهشگاه 
رویان تأسیس شد که تاکنون بیش از 120 تخمدان بیمار سرطانی و 

غیرسرطانی در این بانک ذخیره شده است.
وی گفت: ســال گذشــته اولین پیوند بافت تخمدان منجمد بیمار 
سرطانی در ایران صورت پذیرفت که نتایج این پیوند در حال بررسی 

است.
دکتر گورابی با اشــاره به ســخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه 
موسسه رویان ترکیب علم، ایمان و تالش است، گفت: تمام تالش ما در 
پژوهشگاه رویان برای این است که به جایگاهی برسیم که شایستگی 

این تعریف مقام معظم رهبری را داشته باشیم.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی:
حمایت از ایــن نهاد حرکت علمی را شــتاب 

می دهد
در ادامه دکتر سید سعید هاشــمی معاون آموزشی جهاددانشگاهی 
با بیان اینکه این نهاد حــدود 200 میلیارد تومــان از دولت بودجه 
می گیرد، اظهار کرد: کمتر از 10 درصد این مبلغ به پژوهشگاه رویان 

جهاددانشگاهی اختصاص می یابد.
وی ادامه داد: جهاددانشگاهی از طریق آموزش و پژوهش درآمدزایی 
می کند اما انتظار داریم در بخش تحقیقات به ویژه در حوزه تحقیقات 
بنیادی مورد حمایت قرار بگیریم؛ زیرا بضاعت ما در جهاددانشگاهی 

اندک است.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی تاکید کرد: توجه خاص و حمایت از 
مجموعه جهاددانشگاهی می تواند حرکت های علمی را شتاب مضاعف 
دهد از این رو از کمیسیون بهداشت مجلس درخواست داریم که در 

زمان بودجه ریزی، به جهاددانشگاهی نگاه خاصی داشته باشند.
وی افزود: جهاددانشگاهی با اعداد ناچیز کارهای بزرگی را در مراکز 
تحقیقاتی خود انجام می دهد. بنابراین هر میزان که بودجه این نهاد 
افزایش یابد 10 برابر آن می توان انتظار اجرای پروژه از این نهاد داشت.

گفتنی است، حسین بهاروند عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان به ارایه 
توضیحاتی در خصوص سلول های بنیادی و فعالیت های این مرکز در 

حوزه سلول های بنیادی پرداخت.
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محمدرضا  دکتــر 
پورعابــدی معاون 
فناوری  و  پژوهش 
جهاددانشــگاهی 
از تدوین و ارسال 
پیش نــــــویس 
تشکیل  اساسنامه 
نهاد ملی پژوهش و 
فناوری به شورای 
راهبــردی اجرای 
جـامع  نقشــــه 
علمی کشـور جهت 
تصویب خبر داد و 
گفت: گزارش نقشه 

راه اســتقرار نهاد ملی 
پژوهش و فناوری نیز تدوین شده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، دکتر پورعابدی 
در خصوص برنامه های جهاددانشگاهی برای راه اندازی یک نهاد ملی 
پژوهش و فناوری، اظهار کرد: این نهاد در دو طرح مطالعاتی و پژوهشی 
به بررسی ضرورت و فرآیندهای تشــکیل نهاد ملی پژوهش و فناوری 
پرداخته است که حاصل آن در دو گزارش »اسناد پشتیبان اساسنامه 
سازمان ملی پژوهش و فناوری« و» نقشه راه استقرار نهاد ملی پژوهش 

و فناوری« آمده است.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی افزود: این گزارشات بر اساس 
ماموریت بند دوم مصوبه »ماموریت های جهاددانشــگاهی در اجرای 
نقشه جامع علمی کشــور« ابالغی 94/08/17 دبیرخانه شورای عالی 

انقالب فرهنگی آماده شده اند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط جهاددانشگاهی در راستای 
انجام این ماموریت، گفت: تدوین و ارسال پیش نویس اساسنامه تشکیل 
نهاد ملی پژوهش و فناوری به شــورای راهبردی اجرای نقشه جامع 
علمی کشور جهت تصویب و تدوین گزارش نقشه راه استقرار نهاد ملی 

پژوهش و فناوری از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه بوده است.
دکتر پورعابدی تصریح کرد: در اساسنامه تشکیل نهاد پژوهش و فناوری 
ملی ذکر شده است که نهاد ملی پژوهش و فناوری، نهادی غیرانتفاعی 
زیر نظر جهاددانشگاهی است که به منظور اجرای ماموریت های فناورانه 
ملی در حوزه های منتخب )تایید پیشنهاد حوزه های منتخب و برنامه ها 
و طرح های کالن ملی ارایه شده از سوی شورای هماهنگی و ارایه آن به 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت بررسی و تصویب( تشکیل شده و 

طبق مفاد این اساسنامه فعالیت می کند.

معاون پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی ادامه 
داد: ایــن مجموعــه با 
حقوقــی  شــخصیت 
مســتقل بــه عنــوان 
ســازمانی واســط در 
تقویت و تکمیل چرخه 
نوآوری با مدت نامحدود 
ایفای نقــش می کند و 
اداری،  لحــاظ  از 
اســتخدامی، مالــی و 
معامالتی تابع مقرراتی 
اســت که در چارچوب 
اختیــارات قانونــی به 
تصویب هیــات امنای آن 

می رسد.
وی با اشــاره به اهداف تعریف شــده برای این نهاد ملی در حوزه های 
منتخب، اظهار کرد: دســتیابی و توســعه فناوری، ارتقای بهره وری و 
هم افزایی ظرفیت های پژوهش و فناوری کشــور، افزایش همکاری و 
شبکه سازی فناورانه در سطح ملی و بین المللی و افزایش توانمندی های 
یادگیری فناورانه، رفع موانع و تقویت جنبه های فناورانه رقابت پذیری 
ملی و بین المللی، پرورش نخبگان و نوآوران فنــاور، ارتقای فرهنگ 
نوآوری و اعتماد به توانمندی های فناورانه ملی از جمله اهداف مدنظر 

در این بخش است.
دکتر پورعابدی افزود: همچنین وظایف این نهاد در حوزه های منتخب 
محوله از سوی مراجع مرتبط با استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه ها 

و موسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان تعیین شده است.
معاون پژوهــش و فناوری جهاددانشــگاهی ادامــه داد: از جمله 
وظایف این نهاد می توان به مدیریــت اجرای پروژه های تحقیقاتی 
کاربردی ملی، راهبری و اجرای همکاری های فناورانه بین المللی، 
ارایه خدمات مشاوره، آموزش های تخصصی و انتقال دانش فنی و 
مدیریتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه، 
تدوین پیوســت های فناوری و ارایه مشاوره و خدمات نمونه سازی 
صنعتی و تضمین کیفیت محصوالت، خدمات و فرآیندها اشــاره 

کرد.
وی افزود: انجام پروژه های آینده نگاری، ارزیابی و رصد توسعه فناوری، 
ارایه خدمات مشــاوره سیاســتی علم، فناوری و نوآوری، حمایت از 
شکل گیری و تقویت شرکت های فناور، مدیریت انتقال فناوری و دانش 
فنی به بنگاه های کشور در صنایع تکرارپذیر ملی و شبکه سازی و توسعه 
کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی و مرجع نیز از دیگر وظایف این نهاد 

ارسال پیش نویس اساسنامه نهاد ملی پژوهش و 
فناوری  به شورای راهبردی نقشه جامع علمی کشور 

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی اظهار کرد:
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دکتر سورنا ســتاری اظهار کرد: جهاددانشگاهی در مسیر 
توسعه علم و فناوری کشــور تاکنون بسیار تاثیرگذار بوده و 

هست.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به نقش جهاددانشگاهی در 
مسیر توسعه علم و فناوری در کشــور گفت: این نهاد در مسیر توسعه 
علم و فناوری کشــور تاکنون بســیار تاثیرگذار بوده و هست. در واقع 
جهاددانشــگاهی باتوجه به اینکه دارای مراکز پژوهشی و پارک های 
علم و فناوری، مراکز رشد، پژوهشــگاه ها، پژوهشکده ها، سازمان ها، 
دو خبرگزاری، شــرکت ها و ســازمان های زیر مجموعه و حتی مرکز 
افکارسنجی است، باعث می شود تا این نهاد به مسایل و مشکالت جامعه 

آگاه و اشراف کامل داشته باشد.
وی افزود: از آنجا که این نهاد دانشگاهی دارای شخصیت مستقل است 
و با توجه به تعاریف وظایفش در کنــار کار علمی و فناوری می تواند از 
توانش در تبلیغ و ترویج فرهنگ سازی زیست بوم فناوری وکارآفرینی 
بهره ببــرد و در برنامه ریزی فرهنگی تربیتی گرفتــه تا ارایه خدمات 

علمی- فنی در زمینه های مختلف مورد نیاز جامعــه، می توان از آن 
به عنوان اهــرم پژوهش و ایجاد کننده زمینه های اشــتغال بیشــتر 

فارغ التحصیالن استفاده کرد.
دکتر ســتاری افزود: در حال حاضر جهاددانشــگاهی در حوزه های 
پژوهش، آموزش، فرهنگ و اشــتغال فعالیت می کند و در حوزه های 

مختلف با معاونت علمی نیز همکاری های خوبی داشته است.
وی مبنای کار جهاددانشگاهی را تامین نیازهای فناورانه جامعه و بخش 
صنعت کشور دانست و گفت: با توجه به تغییرات و پیشرفت های فراوان 
در علوم، رویکرد جهاددانشگاهی بر برنامه های کاربردی است. از این رو 
و با توجه به اینکه نگاه جهاددانشگاهی، رویکردی فرهنگی و در ادامه 
آن اقتصاددانش بنیان در بخش های  مختلف علوم است، شاهد تحرک 
علمی این نهاد در سراسر کشور بوده ایم و امیدوارم در آینده نیز شاهد 

پیشرفت در این زمینه باشیم.
معاون رییس جمهور در پایان اظهار کرد: همکاری های بین معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و جهاددانشگاهی تاکنون توانسته 
است مســیر رســیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را هر چه بیشتر 

هموار کند.

مبنای کار جهاددانشگاهی تامین نیازهای فناورانه 
جامعه و بخش صنعت کشور است

معاون علمی و فناوری رییس جمهور مطرح کرد:

برشمرده شده است.
دکتر پورعابدی همچنین با اشاره به نقشه راه نهاد ملی پژوهش و فناوری 
تصریح کرد: نقشه راه به عنوان ابزار برنامه ریزی راهبردی، مدیران را در 

دستیابی به هدف گذاری های سازمانی و بلندمدت یاری می رساند.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی افزود: این ابزار سیاست گذاران 
و مدیران را در شناخت وضعیت جاری و مطلوب و چگونگی حرکت از 

وضعیت جاری و نیل به هدف کمک می کند.
وی خاطرنشان کرد: برای تدوین نقشه راه استقرار نهاد ملی پژوهش و 
فناوری پس از پرداختن به مفاهیم نقشه راه فناوری، چارچوبی مناسب 
طراحی و با تشــریح مفاهیم نظام نوآوری و ســازمان های پژوهش و 
فناوری، تالش شده است ضمن ارایه تحلیلی از نظام ملی نوآوری ایران، 

گونه شناسی  از سازمان های پژوهش و فناوری ارایه شود.
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مهنـــدس حبیب اهلل 
بیطــرف معــاون امور 
مهندســـی، پژوهش 
و فنـــــاوری وزارت 
نفت بــا همراهی دکتر 
حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشـــگاهی از 
دستاوردهای این نهاد 
در مجتمــع تحقیقاتی 
شهدای جهاددانشگاهی 

بازدید کرد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، معاون امور مهندسی، پژوهش 
و فناوری وزارت نفت 11 تیر ماه با حضور در مجتمع تحقیقاتی شهدای 

جهاددانشگاهی با توانمندی های  این نهاد آشنا شد. 

مهندس بیطرف:
جهاددانشــگاهی نقطه امید وزارت نفت برای 

اتکا به تولید داخلی است 
مهندس حبیب اهلل بیطرف در این بازدید گفت: در خالل این بازدید گزارش 

بسیار خوبی از فعالیت گسترده جهاددانشگاهی در سطح کشور ارایه شد.
معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت افزود: جهاددانشگاهی 
از نهادهایی است که علم و پژوهش با تعهد و انگیزه برای خودکفایی را با 

بهره گیری از ظرفیت های دانشگاهی تلفیق کرده است.
وی ادامه داد: جهت گیری وزارتخانه های صنعتی به خصوص وزارت نفت 
در سال های اخیر اســتفاده از ظرفیت های  داخلی بوده است تا کاالها و 

تجهیزاتی که از خارج تامین می شود در داخل تولید شود.
این مســوول با بیان این که به طــور معمول صنایــع داخلی برای 
دست یابی به یک فناوری به یک شــریک خارجی نیاز دارند، تصریح 
کرد: اما جهاددانشــگاهی از این قاعده مستثنی اســت و می تواند با 
پژوهش به دانش فنی دست یافته و نسبت به تولید نمونه پژوهشی، 
نیمه صنعتی و حتی صنعتی اقــدام و آن را به یک کاالی مصرفی در 

صنایع تبدیل کند.
معاون پژوهشــی وزیر 
نفت به استقرار مجتمع 
تحقیقاتــی شــهدای 
در  جهاددانشــگاهی 
اســتان البرز اشــاره و 
اعالم کرد: این مجموعه 
ظرفیت بسیار با ارزشی 
اســت کــه می توانــد 
پشتوانه استقرار صنایع 

جدید در البرز باشد.
وی در ادامــه مجددا به 
ظرفیت جهاددانشگاهی برای تحقق اهداف دانش پایه اشاره و تصریح کرد: 
این نهاد می تواند پس از تبدیل دانش به تولید، آن را در اختیار شرکت های 

فناور قرار دهد.
مهندس بیطرف در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم تولید داخل 
کردن تجهیزات مورد نیاز در صنعت نفت گفــت: برای این هدف تا کنون 

گام های  زیادی برداشته شده است و در آینده نیز باید این مسیر ادامه یابد.
وی افزود: در همین راستا وزارت نفت کاالهای مصرفی پرتکرار را شناسایی 

و در قالب 90 گروه کاالیی تقسیم بندی کرده است.
مهندس بیطرف اضافه کرد: 10 گروه کاالیی که در اولویت اول قرار دارد 
و باید روی آن سرمایه گذاری بیشتری انجام شود نیز شناسایی و فرآیند 

مناقصه برای واگذاری به بخش داخلی در حال انجام است.
معاون پژوهشــی وزیر نفت با بیان اینکــه فرایند تولیــد داخل کردن 
داخل این تجهیزات یک فضای جــدی پیش روی صنعت گران داخلی و 
جهاددانشگاهی قرار می دهد، خاطرنشان کرد: این کار برای هشت گروه 

10گانه بعدی نیز باید انجام شود.
مهندس بیطرف با تاکید بر رقابت کیفی، قیمتی و زمانی برای فعالیت در 
این عرصه اعالم کرد: خوشــبختانه جهاددانشگاهی با توجهی که به این 
سه اصل دارد نقطه امید وزارت نفت برای ســپردن این امور به این نهاد 

محسوب می شود.
وی در پایان اعالم کرد: جهاددانشــگاهی این سه اصل را پذیرفته است و 
می تواند برای ساخت کاالهای وزارت نفت مشارکت بیشتری داشته باشد.

دکتر طیبی:
اولین بــازوی بومی بارگیری نفــت برای بهره 

برداری به خارک منتقل می شود/
جهاددانشــگاهی برای دســتیابی بــه دانش 
موتورهای درون چاهــــــی اقدامات خود را 

آغاز کرده است
در ادامه این بازدید دکتر سید حمیدرضا طیبی گفت: جهاددانشگاهی در 
حوزه های  مختلف همچون مکانیک، برق و صنایع شیمیایی توانمندی های 

معاون وزیر نفت برای بازدید از دستاوردهای 
جهاددانشگاهی به مجتمع تحقیقاتی این نهاد رفت



   29

پیام جهـاد | شماره 163
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

گسترده ای دارد.
دکتر طیبی با اشاره به زمینه باالی همکاری جهاددانشگاهی و وزارت نفت 
خاطرنشان کرد: تاکنون فعالیت های موفق زیادی را در حوزه صنعت نفت 

داشته ایم.
وی در ادامه بخشی از فعالیت های جهاددانشگاهی در رابطه با صنعت نفت 
را معرفی و عنوان کرد: این نهاد دانش پایه سیستم های نمک زدایی را به 
دست آورده اســت و در حال حاضر برای طراحی و ساخت یک واحد در 

مقیاس صنعتی آمادگی دارد.
رییس جهاددانشــگاهی ادامه داد: عالوه بر این پروژه هایی نیز در زمینه 
لوله های سردکن)کول تیوبینگ( با موفقیت شــروع شده و امیداوریم با 

کمک وزارت نفت بتوانیم این پروژه ها را ادامه دهیم.
دکتر طیبی به توانمندی های جهاددانشگاهی در زمینه حفاری های افقی و 
هوشمند اشاره و اعالم کرد: جهاددانشگاهی در این حوزه دارای توانمندی 

خوبی است و پروژه های متعددی را در این بخش در دست کار دارد.
وی خاطرنشان کرد: این نهاد در زمینه موتورهای درون چاهی نیز توان 
خوبی دارد و امیدواریم با حمایت وزارت نفت بتوانیم به این فناوری دست 

پیدا کنیم.
رییس جهاددانشــگاهی ادامه داد: ما در زمینه صنایع شیمیایی و 

تولید مواد نیز اعالم آمادگی کردیم و امیدواریم با تجربه موفقی که 
در غرب کشور کسب کردیم بتوانیم سطح این فعالیت ها را گسترش 

دهیم.
دکتر طیبی از پایان عملیات طراحی و ساخت اولین بازوی بومی بارگیری 
نفت در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی خبر داد و گفت: این 
بازوها تجهیزاتی الکترونیکی و مکانیکی هستند که از آن برای انتقال نفت 

از مخزن به کشتی و یا برعکس استفاده می شود.
وی افزود: طراحی و ساخت این پروژه با حمایت شرکت ملی نفت ایران و 

شرکت پایانه های نفتی انجام شد و دانش آن کامال بومی است.
رییس جهاددانشگاهی اضافه کرد: مســووالن از ما خواسته بودند که در 
ساخت این بازو، مزیت دو بازوی خارجی در طراحی را مد نظر قرار دهیم، 
با وجود اینکه کار بســیار ســختی بود اما این کار با پشت سر گذاشتن 

تمامی تست ها به پایان رسید.
وی خاطرنشــان کرد: این بازو آماده حمل به پایانه نفتی خارک است که 
ظرف دو هفته آینده سعی می شــود این کار صورت بگیرد و در آنجا نیز 

شرایط تست فراهم شود.
دکتر طیبی در پایان اعالم کرد: با دستیابی جهاد به این دانش، زمینه برای 

سفارش بازوهای جدید و تعمیر بازوهای موجود وجود دارد.

عضــو هیــات علمی گــروه 
جنین شناســی پژوهشــگاه 
ابن سینا جهاددانشگاهی ضمن 
اشــاره به تکنیک تولید جنین 
تعیین جنسیت شده گاو با قابلیت 
تولید ســاالنه ۶۰ گوساله ماده، 
از تولید 2۰۰ دز جنین از دی ماه 

سال گذشته تاکنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه 
ابــن ســینای جهاددانشــگاهی، 

محمدمهدی نادری با اشاره به کمبود آب و اثرات آن بر کاهش محصوالت 
کشــاورزی به عنوان خوراک دام ها اظهار کرد: در حالت عادی یک گاو 
خوب به طور معمول روزانه حدود 35 کیلوگرم شیر تولید می کند؛ ولی 
این میزان برای گاوهای پُرتولید که به لحاظ ژنتیکی دارای خصوصیات 
بارزی هستند، می تواند به 40 تا 50 کیلوگرم شیر در روز نیز بالغ شود که 
این افزایش راندمان تولید در گاوداری ها با توجه به افزایش جمعیت کشور 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
این محقق با تاکید بر این که برای گاوداری های شیری، تولید گوساله ماده 
که می تواند در سیکل تولید شــیر قرار گیرد، اهمیت خاصی دارد، ادامه 
داد: با توجه به اهمیت این مساله در مطالعاتی که از 15 سال قبل توسط 
دکتر شیرازی به عنوان بنیان گذار بیوتکنولوژی تولید مثل در حیوانات 

مزرعــه ای آغاز شــد، تکنیکی در 
کشور بومی سازی شد که با استفاده 
از آن از یک گاو پُرتولید که بر اساس 
تســت های ژنومیک انتخاب شده 
است، می توان در سال حدود 50 تا 

60 جنین »ماده« تولید کرد.
نــادری اســاس این تکنیــک را 
اســتحصال تخمک گاو با استفاده 
از سونوگرافی عنوان و تصریح کرد: 
برای تولیــد جنیــن گاو پُرتولید، 
تخمک ها از گاوهای پرتولید با استفاده 
از سونوگرافی گرفته شده و در آزمایشگاه با بهترین اسپرم لقاح داده شده 
تا جنین ممتاز تشکیل  شــود. پس از تشکیل جنین که حدود هفت روز 
طول می کشد، جنین ها فریز می شوند و در نهایت جنین های فریز شده به 

گاوهای گیرنده منتقل خواهند شد.
نادری با بیان اینکه از دی ماه سال 95 شروع به کار کردیم، گفت: از 9 گاو 
نژاد جرزی که برای تخمک گیری انتخاب کردیم تا کنون توانسته ایم 200 

دز جنین تولید کنیم.
وی با بیان اینکه ارگان های دولتی و مرکز اصالح نژاد دام کشور به عنوان 
یکی از متولیان این امر، از این مساله استقبال کرده اند، ادامه داد: هم اکنون 
در حال پیگیری هستیم تا به چند گاوداری دیگر نیز انتقال جنین داشته 

باشیم و جنین را به آن ها بفروشیم.

تولید 200 دز جنین تعیین جنسیت شده گاو ُپر تولید

عضو هیات علمی گروه جنین شناسی پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی خبر داد:
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جهاددانشگاهی توان پوشش بسیاری از 
نیازهای صنعت نفت و گاز را دارد

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب کشور در بازدید از جهاددانشگاهی کرمانشاه:

مهندس ناصری پور در بازدید از جهاددانشگاهی کرمانشاه 
گفت: این سازمان می تواند بسیاری از نیازهای صنعت نفت و 

گاز را پوشش دهد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه، 
مهندس سعید ناصری پور مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز غرب کشور 27 تیر ماه در حاشیه بازدید مدیران این شرکت 
از بخش های مختلف این سازمان با اشــاره به وسعت فعالیت ها و 
ظرفیت خوبی که در حوزه نیروی انسانی و شرکت های دانش بنیان 
در مجموعه جهاددانشگاهی کرمانشاه وجود دارد، اظهار کرد: باید 
ارتباط مناسب تری بین بخش صنعت و مجموعه جهاددانشگاهی 

برقرار شود.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی می تواند بسیاری از نیازها خصوصا 
در حوزه نفت و گاز، پاالیشــگاه، پتروشــیمی ها و ... را پوشش دهد، 
افزود: بایــد تفاهم نامه همکاری برای برطرف کــردن نیازها، بین دو 

مجموعه)جهاددانشگاهی و شرکت نفت و گاز( منعقد شود.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب کشور ادامه داد: باید 
کارآفرینان و نخبگان مجموعه جهاددانشگاهی از نزدیک با مشکالت 
مجموعه های نفت و گاز آشنا شوند تا بتوانند برای برآورده کردن نیازها 

و خواسته های ما پای کار بیایند.
مهندس ناصری پور با بیان اینکه در مجموعه جهاددانشگاهی کارگاه ها 
و مراکز علمی قابل توجهی وجــود دارد، یادآوری کرد: افرادی که کار 
اجرایی کرده اند می توانند در کنار مجموعه های علمی جهاددانشگاهی 
قرار بگیرند که نتیجه آن هم افزایی و تعامل دو طرف با یکدیگر خواهد 

بود.
وی با بیان اینکه در صنعت نفت زمان یک مولفه مهم و حساس است، 
گفت: اگر جهاددانشــگاهی و بخش های زیر مجموعه آن بتوانند در 
زمانی کوتاه نیازهــای صنعت نفت و گاز را بــرآورده کنند، جای کار 
زیادی در این صنعت وجود دارد که این نهاد می تواند روی آن تمرکز 

کند.

مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز غرب از سطح علمی قابل 
توجه واحدهای موجود در مجموعه جهاددانشگاهی کرمانشاه هم یاد 
کرد و گفت: هر زیرساختی که برای تعامل بین دو طرف الزم است باید 

در اسرع وقت فراهم شود.

 رییس سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه:
آماده ایم به نیازهای صنعت نفت و گاز پاسخ 

دهیم 
در ادامه این بازدید بهرام بادکو اظهــار کرد: آماده ایم نیازهایی که در 

مجموعه نفت و گاز وجود دارد را دریافت کرده و به آنها پاسخ دهیم.
وی افزود: این بازدید فتح بابی برای تعامل و همکاری های بیشتر دو 

مجموعه در آینده خواهد بود.
وی با اشــاره به حیطه وســیع فعالیت های جهاددانشــگاهی در 
بخش های مختلف، ادامه داد: می توانیم با استفاده از ظرفیتی که در 
بخش های مختلف مجموعه جهاددانشگاهی وجود دارد، نیازهای 
حوزه نفت و گاز را دریافت کرده و در کوتاهترین زمان به آنها پاسخ 

دهیم.
رییس سازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه از آمادگی برای انعقاد 
تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و شرکت بهره برداری نفت و 
گاز غرب کشور هم خبر داد و افزود: می توانیم این همکاری را در بستر 

فضای مجازی دنبال کنیم.
 بادکو افــزود: می توان با راه انــدازی یک پورتال کــه دو طرف به آن 

دسترسی داشته باشند، این همکاری را گسترش داد.
وی خاطرنشــان کرد: ما نیازها را از مجموعه نفت و گاز می گیریم و 
آن را بر حسب تخصص و زمینه فعالیت بین شرکت های دانش بنیان 

تقسیم می کنیم.
رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه یادآوری کرد: تالش می کنیم 
با استفاده از تمام ظرفیتی که داریم و حتی تعامل با بخش های دیگر، 

نیازهای صنعت نفت و گاز را پوشش دهیم. 
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سرپرســت گروه پژوهشی مواد 
جهاددانشــگاهی خراسان رضوی 
با بیان این کــه تدوین دانش فنی 
پروژه های دانش بنیان و نیازمحور 
اولویت ما برای انجــام پژوهش ها 
اســت، گفت: ســاخت لنزهای 
چشمی دارورســان بــا همکاری 
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم 

پزشکی مشــهد و تولید پوست های 
مصنوعی برای ترمیم سوختگی و زخم های دیابتی که اکنون فاز 

دوم آن در حال انجام است، از جمله اقدامات ما بوده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایسنا، دکتر احمد 
مولودی تصریح کرد: اولین رویکرد ما برای شروع پروژه، نیاز آن محصول 
در جامعه است؛ بدین معنی که لزوما باید برای آن پروژه نیاز و بازار داخلی 
وجود داشته باشد. در این راستا دانش بنیان بودن محصول نیز از اهمیت 
باالیی برخوردار است. همچنین یکی از اولویت های دیگر برای انتخاب 
پروژه، استراتژیک بودن محصول اســت. در این صورت اگر به هر دلیلی 
امکان تامین قطعه از منابع خارجی نبود، بخشی از کشور دچار اختالل 

نخواهد شد.
سرپرست گروه پژوهشی مواد جهاددانشــگاهی خراسان رضوی با بیان 

اینکه در حال حاضر گروه پژوهشی مواد 
در سه زمینه کامپوزیت ها، بیو مواد و نانو 
مواد مشغول به فعالیت است، ادامه داد: 
در حوزه کامپوزیت های فلزی از سه سال 
قبل اولین پایلــوت تولید نیمه صنعتی 
فوم های آلومینیومی را در داخل کشور 
راه اندازی کردیم؛ فوم های فلزی دسته 
جدیدی از مواد مهندســی هستند که 
با توجه به داشتن تخلخل، خواص ویژه ای 
مانند استحکام به وزن باال، جذب انرژی باال، نسبت سطح به حجم زیاد 
و جذب صوت پیدا می کنند. تاکنون در داخل کشــور نیز در این زمینه 
تحقیقات و مطالعات متنوعی صورت گرفته اســت، اما هنوز هیچ واحد 

دیگری وارد فاز تولید صنعتی نشده است.
مولودی تاکید کرد: در بخش بیومواد، پروژه طراحی و ساخت نمونه های 
اولیه پیچ های پلیمری قابل جذب جهت بازسازی تاندون های صلیبی زانو 
انجام شده است که یکی از مزایای این مواد حذف عمل جراحی مجدد و 

بهبود سازگاری با بدن است. 
وی تصریح کرد: ساخت لنزهای چشمی دارورسان در فاز تحقیقاتی نیز با 
همکاری دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفته 
اســت. پروژه دیگری که اکنون فاز دوم آن در حال انجام است، ساخت 

پوست های مصنوعی برای ترمیم سوختگی و زخم های دیابتی است.

سرپرســت معاونــت پژوهــش 
جهاددانشگاهی کردستان از اجرای 
طرح راه اندازی سیستم ۵ کیلووات 
خورشیدی به همت این واحد خبر 

داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
کردســتان، جاهده تکیه خواه از اجرای 

طــرح راه انــدازی سیســتم 5 کیلووات 
خورشــیدی خبر داد و اظهار کرد: این طرح در راستای خرید تضمینی 

برق خورشیدی سیستم 5kw طبق مصوبه هیأت وزیران اجرا می شود.
وی افزود: براســاس رایزنی های انجام شــده با شــرکت توزیع نیروی 

برق کردســتان راه اندازی این سیستم 
در جهاددانشگاهی استان توسط مرکز 
خدمات تخصصی انرژی هــای نو اجرا 

می گردد. 
پژوهشــی  معاونــت  سرپرســت 
جهاددانشگاهی کردســتان با اشاره به 
استقبال شرکت برق استان کردستان از 
این طرح عنوان کرد: با حضور کارشناس 
این اداره جوانب راه اندازی سیستم مطرح 
و فرم ها و مصوبه های  مربوطه مرکــز خدمات تخصصصی انرژی های نو 
جهاددانشگاهی تحویل شد که بعد از تکمیل آن ها از محل نصب تجهیزات 

بازدید خواهد شد.

اجرای فاز دوم تولید پوست  مصنوعی جهت ترمیم 
سوختگی و زخم های دیابتی

اجرای طرح راه اندازی سیستم 5 کیلووات خورشیدی در 
جهاددانشگاهی کردستان

سرپرست گروه پژوهشی مواد جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد:
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مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
اقدامات انجام شده و برنامه های  آتی این پروژه را تشریح کرد 

راه اندازی پایلوت نیمه صنعتی تولید فرآورده های رژیمی در 
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی

مدیر گروه پژوهشــی کیفیت و ایمنی مواد 
غذایی پژوهشــکده علوم و فنــاوری مواد 
غذایی جهاددانشــگاهی خراسان رضوی از 
راه اندازی پایلوت تحقیقاتی و نیمه صنعتی 
تولید فرآورده های رژیمی در این پژوهشکده 

خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی، دکتر معصومه مهربان با بیان این 

مطلب افزود: نصب و خریداری ماشین آالت این پایلوت در برنامه 5 ساله 
گروه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در تالش هستیم با راه اندازی این پایلوت، فرموالسیون تولید 
فرآورده های رژیمی را در اختیار صنایع غذایی استان و حتی کشور قرار دهیم.

به گفته وی، پس از راه اندازی این پایلوت و بسته به 
تقاضای بازار به دنبال ثبت یک شرکت دانش بنیان 
و یا ثبت برند تولیــد فرآورده های رژیمی جهت 

فروش به صنایع غذایی خواهیم بود.
عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی تصریح کرد: با توجه به میل و رغبت زیاد 
مردم به مصرف فرآورده هــای رژیمی و با توجه 
به محدود بودن تولید ایــن گونه فرآورده ها، بازار 

خوبی برای این محصوالت خواهیم داشت.
دکتر مهربان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولید فرآورده های غذایی 
رژیمی محدود به لبنیات های کم چرب و شیرین کننده های جایگزین 
شکر است و تولید انبوه این گونه فرآورده ها که مخصوص بیماران باشد 

را نداریم.  

محسن پویان اظهار کرد: در حال حاضر 
سه پروژه تحقیقاتی مصوب در دهکده 
گیاهان دارویی خراسان جنوبی در حال 

اجرا است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی، محســن پویان، گفت: 
دهکده گیاهان دارویــی این واحد در 14 

هکتار زمین آغاز شده و در حال اجراست که 
از مهمترین اقداماتی که تاکنون انجام شده می توان به فنس کشی اطراف 
زمین، عملیات خاک ورزی شامل تسطیع زمین، قطعه بندی، تعویض خاک 
در بیشتر قسمت ها، حفر چاه آبیاری، احداث استخر ذخیره آب دو منظوره 
)ذخیره آب و پرورش ماهی(، اجرا و انجام آبیاری تحت فشار، کاشت دو 
هکتار نهال عناب، آماده سازی زمین کلکسیون زنده گیاهان دارویی، انجام 
تحقیقات ژنتیکی در راســتای تعیین فنوتیپ های عناب منطقه توسط 
پژوهشگران جهاددانشگاهی، هدایت پایان نامه های دانشجویی در مقطع 
دکتری در راستای رفع نیازهای منطقه و تغییر الگوی کاشت گیاهانی که 

نیاز به آب کمتری دارند، اشاره کرد.
مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: 
در حال حاضر سه پروژه تحقیقاتی مصوب نیز در دهکده گیاهان دارویی 

خراسان جنوبی در حال اجرا است.
وی عناوین پروژه ها را پتانســیل های  کاربردی گیاهان دارویی خراسان 
جنوبی، بهینه ســازی ریز ازدیادی گیاه عناب و اثر بسته بندی و زمان 

انبارداری در دماهــای مختلف بر خواص 
کیفی میوه تازه عناب برشمرد.

پویــان ادامــه داد: پروژه هایــی همچون 
چــاپ کتاب هــای مرتبط، بــا همکاری 
جهادکشــاورزی و نیــز چــاپ مقاالت 
تحقیقاتی در مجالت معتبر علمی پژوهشی 
و انجام بیش از 10 مشــاوره پایان نامه ای 
بــه دانشــجویان تحصیــالت تکمیلی 
از دانشــگاه های مختلــف اســتان و انجام 
سخنرانی های مختلف برای دانش آموزان و دانشجویان در مراکز آموزشی 
مختلف استان از دیگر اقداماتی است که توسط این مرکز انجام شده است.

وی همچنین گفت: برنامه ریزی و اجرای برنامه های رادیویی و تلویزیونی و 
زمینه آماده سازی 40 برنامه مستند در مورد گیاهان دارویی با شبکه های 
استانی و کشوری و انجام حدود 50 برنامه رادیویی تا پایان سال 96 نیز از 

دیگر فعالیت های دهکده گیاهان دارویی است.
مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در 
خصوص برنامه های آینده دهکده گیاهــان دارویی تصریح کرد: تحقق 
اهداف پروژه گیاهان دارویی از جمله ایجاد قطب گردشــگری گیاهان 
دارویی، ایجاد کلکســیون زنده گیاهان دارویی، سوله های خشک کن، 
ایجاد کلکسیون، فرآوری، بسته بندی به منظور ارایه محصوالت به بازار 
داخلی و خارجی، حذف واسطه ها، انتقال حداکثر ارزش افزوده به سمت 
تولیدکنندگان و کشاورزان و افزایش تعداد پایان نامه های  ارشد و دکترا 

در خصوص گیاهان دارویی از جمله برنامه های آینده این مرکز است.
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مدیر اجرایی مراکز رشد کشاورزی پارک علم 
و فناوری کرمانشاه گفت: پارک علم و فناوری 
کرمانشاه با حمایت از هفت شرکت فعال در 
حوزه تولید حشرات پارازیته در سال زراعی 
جاری، بیش از ۳۰ میلیون زنبور هابروبراکون 
و تریکوگراما تولید و در سطح اراضی استان 
کرمانشاه به محوریت و نظارت مدیریت حفظ 

نباتات سازمان جهادکشاورزی کرمانشاه اقدام به رها سازی نمود.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، 
مهندس شهاب خوش خوی با بیان اینکه خوشبختانه با توجه به حمایت 
وزارت جهادکشاورزی مبنی بر کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید 
محصول پاک و سالم، استان کرمانشاه یکی از استان های  پیشرو در حوزه 
استفاده از روش های  بیولوژیک برای کنترل آفات در کشور بوده است، 
گفت: در سال جاری 12 واحد انسکتاریوم در سطح استان به تولید این 

حشرات مفید، اشتغال داشته اند.
وی ادامه داد: بخش زیادی از هزینه تولید این حشرات را بصورت یارانه 
)به ازای هر زنبور مبلغ 120 ریال( از سوی سازمان جهادکشاورزی استان 

در اختیار تولید کنندگان قرارمی دهند و بخش 
اندکی هم توسط زارعین پرداخت می گردد.

مدیر اجرایی مراکز رشــد کشــاورزی پارک 
علم و فناوری جهاددانشــگاهی کرمانشاه در 
ادامه افزود: هفت واحــد فناور تحت حمایت 
پارک علم و فناوری و مراکز رشد شهرستانی و 
کانون های  شکوفایی خالقیت جهاددانشگاهی 
کرمانشاه می باشند که در شهرستان های  کرمانشاه، روانسر، سنقر و 
کلیایی، اسالم آباد غرب، سرپل ذهاب، صحنه و حمیل در این زمینه 

مستقر هستند.
خوش خوی در ادامه با بیان اینکه محصول تولیدی این شرکت ها دو نوع 
زنبور است که زنبورهابروبراکون برای کنترل بیولوژیک آفت هلیوتیس 
در مزارع نخود و گوجه فرنگی و آفت سزامیا در مزارع ذرت کاربرد دارد و 
تریکو گراما که برای مبارزه با کرم گلو گاه انار در باغات منطقه اورامانات 
از سوی باغداران مورد استفاده قرار می گیرد، ادامه داد: در هر انسکتاریوم 
که همان محل تولید این عوامل می باشد حداقل برای سه نفر بصورت 
مستقیم شغل ایجاد می شود که زمان شروع تولید تا پایان رها سازی در 

مزارع حدود 4 ماه بیشتر به طول نمی انجامد.

پژوهشــگران گروه پژوهشی مواد 
جهاددانشگاهی خراســان رضوی 
موفق به ساخت نمونه های تحقیقاتی 
»پیچ های ارتوپــدی قابل جذب برای 
بازسازی تاندون زانو« برای اولین بار در 

کشور شدند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی، مهندس علیرضا صادقی 

اول شــهر، عضو هیات علمی گروه پژوهشــی مواد جهاددانشــگاهی 
خراسان رضوی، با اشاره به انجام پروژه »پیچ های ارتوپدی قابل جذب 
برای بازسازی تاندون زانو« در گروه پژوهشــی مواد جهاددانشگاهی 
خراســان رضوی، اظهار کرد: پیچ های ارتوپدی معموال از جنس فلزی 
هستند، بنابراین مشکالتی را هنگام استفاده در بدن به دنبال دارند، نظیر 
دایمی بودن و نیاز به عمل جراحی مجدد برای حذف از بدن. پیچ های 
پلیمری تداخلی قابل جذب جدیدترین نوع پیچ هایی اســت که برای 
عمل های جراحی خاص مورد اســتفاده قرار می گیرد که هدف از این 
پیچ ها پیوند بافت نرم با بافت سخت است و معموال برای اتصال تاندون 

پاره شده به استخوان استفاده می شود. 

وی افزود: امروزه رویکرد و تمایل متخصصان 
ارتوپدی عمدتا جایگزینی این نوع پیچ به جای 
انواع فلزی است؛ چرا که دارای مزایای متعددی 
از جمله عدم ایجاد تداخل در تصویربرداری های 
بعد از عمل، عدم ایجاد پدیده ســپر تنش و 
گشادی سوراخ مربوطه جهت استقرار پیچ، عدم 
نیاز به عمل جراحی مجدد، قابل جذب بودن، 

زیست سازگاری و ... است.
عضو هیــات علمی گــروه پژوهشــی مواد 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: برای تولید این پیچ ها نیاز به 
دستگاه قالب گیری تزریقی میکرونی است که با توجه به امکانات محدود 
در داخل کشور، این دســتگاه در مقیاس آزمایشگاهی در گروه پژوهشی 

مواد ساخته شد.
مهندس علیرضا صادقی اول شهر، اضافه کرد: در این پروژه برای اولین بار در 
ایران نمونه های تحقیقاتی اولیه این پیچ ها را از جنس پلیمر زیست تخریب 
پذیر و هیدروکسی آپاتیت تولید کرده ایم که نتایج آزمایشگاهی مطلوبی 
را به همراه داشته است. درحال حاضر نمونه اولیه و آزمایشگاهی این پیچ 
تولید شده و تست های آزمایشگاهی را طی کرده است و به دنبال جذب 

سرمایه گذار برای ادامه فعالیت ها هستیم.  

تولید 30 میلیون زنبور »هابروبراکون« و »تریکوگراما« 
توسط پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه

ساخت »پیچ های ارتوپدی قابل جذب« توسط محققان جهاددانشگاهی

با هدف مبارزه غیر شیمیایی علیه آفات کشاورزی صورت گرفت؛

پلیمر جایگزین فلز؛ 
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مدیرگروه جنین شناسی 
و آنـــدرولــــوژی 
پژوهشــگاه ابن سینا 
با  جهاددانشــگاهی 
بیان اینکه دســتیابی 
به روشی مناسب برای 
کاهش استرس حرارتی 
به منظور افزایش کیفی 
تخمک های استحصالی 
از اهداف ایــن مرکز 
اســت، گفــت: تولید 
تشخیصی  کیت  شش 
با کاربرد در تشخیص 

شکست در DNA و یا اختالل در ســاختار کروماتینی اسپرم در 
دستور کار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ابن ســینای جهاددانشگاهی، 
ابوالفضل شــیرازی، اظهار کرد: تحقیق درخصــوص تولید حیوانات 
مزرعه ای مقاوم به برخی بیماری ها و یا با قابلیت تولید شیر با پروتئین 
باال و الکتوز کمتر، در صورت تامیــن بودجه کافی از برنامه های مرکز 

جنین شناسی و آندرولوژی پژوهشگاه ابن سینا است.
مدیــر گــروه جنین شناســی و آندرولوژی پژوهشــگاه ابن ســینا 
جهاددانشــگاهی تعمیم یافته های تحقیقاتی در حیوانات مزرعه ای و 
آزمایشگاهی به موارد انسانی را با احتساب مالحظات اخالقی، از دیگر 
موارد پیش روی این مرکز دانست و افزود: همکاری با مرکز درمان در 
ارایه راهکاری مناسب جهت حفظ باروری در افراد مبتال به بدخیمی که 
نیاز به شــیمی درمانی و... داشــته، از طریق حفــظ ذخایر تخمدانی 
و یا انتقال هســته و سیتوپالســم تخمک در افــراد دارای اختالالت 
میتوکندریایی و سیتوپالسمی تخمک از دیگر فعالیت های این مرکز 

است.
شیرازی ادامه داد: در همین راستا تولید شش کیت تشخیصی با کاربرد 
در تشخیص شکســت در DNA و یا اختالل در ســاختار کروماتینی 
اسپرم و همچنین بررسی مورفولوژیک اسپرم که مراحل تایید نهایی 
خود را در ســازمان غذا و دارو طی می کند، از دیگر فعالیت های این 

مرکز است.

افزایش کیفــی تخمک های اســتحصالی از 
اهداف مرکز است

وی اضافه کــرد: همچنین در حیطــه مطالعات حیوانی دســتیابی 

بــه روشــی مناســب در 
تحریــک  خصــوص 
تخمدانــی از طریق تغییر 
در الگــوی هورمون تراپی 
بــه منظوردســتیابی بــه 
حداکثر فولیکول های قابل 
اســتحصال از دیگر اهداف 

پیش روی این مرکز است.
شــیرازی تصریح کرد: با 
توجه به این که در حیوانات 
تخمک هــای  کیفیــت 
اســتحصالی به ویــژه در 
فصول گرم به شدت تحت 
تاثیر قرار می گیرد، دستیابی به روشی مناسب برای کاهش استرس 
حرارتی به منظور افزایش کیفی تخمک های اســتحصالی از دیگر 

اهداف مرکز است.

روش یابی بــرای تعیین جنســیت جنین با 
کمترین دست ورزی

مدیرگروه جنین شناسی و آندرولوژی پژوهشگاه ابن سینا اظهار کرد: 
در زمینه تعیین جنسیت جنین، گذشته از روش های مولکولی مرسوم، 
به دنبال روش دیگری با کمترین دست ورزی و بدون آسیب فیزیکی 

به جنین هستیم.
وی همچنین در رابطه با طرح های با قابلیت تجاری سازی مرکز نیز گفت: 
درخصوص جنین منجمد تعیین جنسیت شده که با نرخ آبستنی کامال 
قابل قبولی همراه بوده اســت، در حال رایزنی با ارگان های دولتی برای 

تجاری سازی محصول هستیم.
شــیرازی تصریح کرد: فرهنگ ســازی در خصوص اهمیت و کاربرد 
جنین های منجمد تعیین جنسیت شده برای پیشبرد اهداف اصالح 
نژادی به ویژه در صنعت گاو شیری باید سرلوحه مراکز ذیربط دولتی 

و خصوصی قرار گیرد.
مدیرگــروه جنین شناســی و آندرولــوژی پژوهشــگاه ابن ســینا 
جهاددانشــگاهی همچنین با اشاره به برنامه پنج ســاله این مرکز که 
اولویت های مربوط به طرح های پژوهشــی را مدنظر قرار داده است، 
تصریح کرد: برنامه های سال جاری با توجه به اولویت های مرکز شامل 
ارتقای روش های انجمادی جنین، بررســی امکان پیشگویی آبستنی 
متعاقب انتقال جنین  و چگونگی افزایــش النه گزینی جنین، ارتقای 
محیط های کشت جنین، استفاده از روش های هم کشتی برای افزایش 

کیفیت جنین و ... است.  

اقدام برای تولید شش کیت تشخیص اختالالت 
کروموزمی/ ارتقای محیط های کشت جنین

محققان پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی دو پروژه دیگر را کلید زدند؛



   35

پیام جهـاد | شماره 163
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

مراکز  در گردهمایــی 
درمــان و تحقیقــات 
ناباروری جهاددانشگاهی 
که ۱2 تیرمــاه در دفتر 
مرکــزی ایــن نهــاد 
برگزار گردیــد بر ايجاد 
كنسرسيوم هاي همكاري 
مشترك مراكز ناباروري 
این نهاد در حوزه تربيت 
نيروي انساني متخصص 

تأکید شد.

روابــط  گــزارش  بــه 
عمومی جهاددانشــگاهی، 
گردهمایی مراکــز درمان و 

تحقیقات نابــاروری این نهاد 12 تیرماه با حضور دكتر ســید حمیدرضا 
طيبي رییس جهاددانشگاهی، دكتر محمدرضا پورعابدي معاون پژوهش 
و فناوری جهاددانشگاهی، دكتر قدرت اهلل شــاكري نژاد مدیر کل دفتر 
تخصصی پزشکی این معاونت، روسا و معاونان پژوهشي واحدهاي داراي 

مراكز ناباروري برگزار گرديد.
دكتر شاكری نژاد در این رابطه بیان کرد: هدف از برگزاری این گردهمایی 
بررسي نحوه همكاري و تعامل مراكز ناباروري با یکدیگر و پژوهشگاه های  

رويان و ابن سينا بود.
وی در ادامه با اشاره به اهميت مراكز ناباروری جهاددانشگاهی در سراسر 

كشور، اعتماد خانواده ها به 
اين مراكــز و تاكيد رییس 
این نهاد مبنــی بر افزايش 
كيفيت خدمات تخصصي 
در ايــن مراكز افــزود: در 
ایــن گردهمایــی نحوه ی 
همــكاري و پيشــنهادات 
روسای حاضر مبني بر نوع 
همكاري و تعامل با یکديگر 
و دو پژوهشگاه رويان و ابن 
ســينا مورد بررسي و بحث 

قرار گرفت.
مدیر کل دفتــر تخصصی 
پزشــکی معاون پژوهش و 
فناوری جهاددانشــگاهی 
تصریح کرد: تمامی حاضران در گردهمایی بــر همكاري و همياري دو 
پژوهشگاه رويان و ابن سينا با مراكز ناباروري تاكيد داشتند؛ همچنين 
بحث ايجاد كنسرسيوم هاي همكاري مشترك مراكز ناباروري در حوزه 
تربيت نيروي انســاني متخصص، خريد تجهيزات و كيت ها، نظارت و 
ارزيابي ادواري مراكز ناباروري توسط دو پژوهشگاه رويان و ابن سينا با 
حمايت و نظارت دفتر مركزي، ايجاد يك نماينده ثابت جهاددانشگاهي 
در وزارت بهداشــت براي دفاع از حقوق مادي و معنــوی این نهاد در 
وزارتخانه و در اختيار قرار دادن تبادل تجربيات بین مراكز مورد تاكيد 

قرار گرفت .

ایجاد کنسرسیوم های  همکاری مشترک مراکز ناباروري 
این نهاد در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص

تدوین دستورالعمل کنترل کیفی ادوات ریلی به همت 
محققان سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف انجام شد

در گردهمایی مراکز درمان و تحقیقات ناباروری جهاددانشگاهی عنوان شد:

دستورالعمل کنترل کیفی 
ادوات ریلی براساس آخرین 
ویرایش اســتانداردهای 
ملی و بیــن المللی معتبر 
توســط پژوهشگران گروه 
پژوهشی متالورژی سازمان 
جهاددانشــگاهی صنعتی 

شریف تدوین شد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، تدوین 
مشــخصات اجزای فلزی وغیرفلزی شــامل جنس، خــواص مکانیکی، 
مشــخصات ابعادی و روش های  نمونه برداری، آزمون و بازرسی هریک از 

اجزای فلزی و غیر فلزی بخشی 
از دســتور العمل تدوین شده 

است.
در این پروژه همچنین آخرین 
ویرایش استانداردهای مرتبط 
تهیه، ترجمه و اطالعات مورد 
نیاز از استانداردها و مستندات 

موجود استخراج و در اختیار کارفرما قرار گرفت.
گفتنی است، درخواست اجرای این طرح از سوی شرکت سپاسد به گروه 
پژوهشی متالورژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف واگذار شده بود 

که با موفقیت انجام و به کارفرما تحویل داده شد.
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انجام تحقیقات کاربردی و فناورانه مشترک برای توسعه گردشگری

جهاددانشگاهی خراسان شمالی به دنبال»دستیابی به دانش فني 
تولید دارو با منشاء گیاهی« برای درمان بیماری های دام است

در دیدار رییس سازمان 
جهاددانشــــگاهی 
رضوی  خراســـان 
با رییس دانشـــگاه 
مون پلیه )۳( فـرانسه 
بر انجـــام تحقیقات 
کاربــردی و فناورانه 
مشترک برای توسعه 
گردشگری با تاکید بر 

بوم گردی به منظور اشتغال زایی در کشور تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، پروفسور 
پاتریک گیلی رییس دانشگاه مون پلیه )3( فرانسه با تاکید بر بستر مناسب 
ایجاد شده برای افزایش تعامالت علمی با ایران پس از برجام، به عزم این 
دانشگاه برای انجام طرح های پژوهشی مشترک، تبادل دانشجو و استفاده 

از منابع بین المللی برای توسعه گردشگری در ایران تاکید کرد.
دکتر سیدعلی اکبر شمسیان رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی، ضمن تشکر از تعامل مثبت دانشگاه مون پلیه در سابقه دو ساله 
همکاری، خواستار افزایش سطح همکاری ها و ایجاد دوره های آشنایی 

با ادبیات فارسی و فرهنگ 
و تمدن خراسان با تاکید بر 
آســتان مقدس و فرهنگ 

رضوی شد.
در ادامه طرح توسعه مراکز 
بوم گردی استان خراسان 
رضوی مطرح و مقرر شــد 
دو طــرف دانــش فنی و 
توانمندی های خود را برای 

ارتقای کیفیت و کمیت مراکز بوم گردی استان به کار بندند.
همچنین پیشــنهادی برای افزایش تعداد گردشــگران خارجی استان 

خراسان رضوی مطرح شد.
رییس دانشگاه مون پلیه )3( فرانسه از موفقیت کشورهای اروپایی برای 
استفاده از مراکز بوم گردی به منظور اشتغالزایی خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد در جهت پیاده سازی و بومی سازی دانش فنی موجود، رونق خوبی در 

زمینه اشتغال استان فراهم گردد.
بازدید از خبرگزاری دانشــجویان ایران )ایســنا( منطقه خراســان و 
گفت و گو با خبرنگاران این خبرگزاری از دیگــر برنامه های این هیات 

فرانسوی بود.

رییس جهاددانشگاهی خراسان 
شمالی دستيابي به دانش فني 
در زمينه توليد دارو با منشــاء 
گياهي برای درمان بيماري هاي 
دام را هدف این واحد از فعالیت در 

زمینه گیاهان دارویی ذکر کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی  
جهاددانشگاهی خراســان شمالی، 

احســان عباســی در این خصوص افزود: با توجه به برنامه ششم توسعه 
جهاددانشگاهي و با توجه به پتانسيل هاي موجود منطقه در حوزه گياهان 
دارويي و دام، جهاددانشگاهي استان با هدف سالمت و ارتقاي امنيت غذايي، 
اشتغال و كاهش واردات دارو در حوزه دامپزشكي فعاليت در زمينه تخصصي 

» فراوري گياهان دارويي در سالمت دام « را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: همچنین در راســتای توسعه كشت و فراوري گياهان دارويي 
در استان، در منطقه سرخ قلعه شهرستان اسفراین با حمایت های  جهاد 

کشــاورزی، فرمانــداری و نماینده 
اسفراین در مجلس شورای اسالمی و 
ســازمان برنامه و بودجه اســتان، 

برنامه هایی پیاده سازی شده است.
عباســی گفت: در این راستا پس از 
انجام بازديد كارشناســي از منطقه 
مذكور و آماده سازي زمين و با توجه 
به اقلیم آب و خاک و همچنین میزان 
بارندگــی منطقه، کشــت دو گونه 
گیاهی آویشن باغی و سالویا) مریم گلی( با اســتفاده از کشت نشاء و با 

امکانات آبیاری قطره ای توسط اهالی منطقه در حال انجام است.
رییس جهاددانشگاهی خراسان شمالی تصریح کرد: همچنین در همین 
زمینه طرح احداث سامانه تولید نشاء و نهال گیاهان دارویی در منطقه در 

دستور کار قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که در نتیجه این برنامه ها دستيابي به دانش فني 

در زمينه توليد دارو با منشاء گياهي حاصل شود.

در دیدار رییس جهاددانشگاهی خراسان رضوی با رییس دانشگاه مون پلیه )3( فرانسه تاکید شد؛
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ایران توانایی صدور دانش فنی سلول های  بنیادی به 
کشورهای منطقه را دارد

موفقیت محققان پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاددانشگاهی 
در بومی سازی دانش فنی تولید افزایه»میکروبالک«

محققان پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاددانشگاهی 
موفق به بومی سازی دانش فنی تولید افزایه جدیدی با نام تجاری 
میکروبالک برای استفاده در عملیات سیمانکاری چاه های  نفت 

شدند.

به گــزارش روابــط عمومی پژوهشــکده توســعه صنایع شــیمیایی 
جهاددانشگاهی، محققان گروه پژوهشی صنایع شیمیایی معدنی موفق به 

بومی سازی دانش فنی تولید افزایه جدیدی با نام تجاری میکروبالک برای 
استفاده در عملیات سیمانکاری چاه های  نفت گردیدند.

این محصول مقاومت فشــاری ســیمان حفاری را افزایش داده و از نفوذ 
گازهای زیرزمینی به لوله های  جداری در چاه های  نفت جلوگیری می کند.
گفتنی است، این ماده تاکنون از خارج کشــور تأمین می شده و در حال 
حاضر پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاددانشگاهی آمادگی تأمین 

نیاز داخلی به این ماده را دارد. 

دکتر مرتضی ضرابی گفت: کشور 
ایران توانایی صــدور دانش فنی 
سلول های  بنیادی به کشورهای 
منطقــه را دارد و در این راســتا 
صدور دانش فنی و ایجاد دفاتر در 
کشورهای عراق، لبنان، امارات و 

آذربایجان در دست بررسی است.

به گــزارش روابــط عمومــی  جهاد 
دانشگاهی واحد اســتان اردبیل، مرتضی ضرابی 21 تیر در نشست هم 
اندیشی توسعه فعالیت های  بانک خون بندناف در استان اردبیل افزود: 
تاکنون 85 هزار نمونه در بانک عمومی و خصوصی خون بند ناف رویان 

ذخیره شده است.
وی با اشاره به دو ویژگی ســلول های  بنیادی خون بند ناف تصریح کرد: 
سلول های  بنیادی خون بند ناف نوزاد دارای 2 ویژگی مهم تکثیر و قابلیت 
تبدیل به انواع سلول های  بدن را می باشد و به مدت 25 سال می توان آن 

را فریز و در زمان نیاز مورد استفاده قرار داد.
مدیر عامل شرکت فناوری بن یاخته های  رویان جهاددانشگاهی با تاکید بر 
این که بانک های  عمومی با حمایت دولت و خیرین دایر می شود، افزود: در 
حال حاضر 20 هزار نمونه خون بند ناف در بانک های  عمومی کشور ذخیره 
شده است که جا دارد برای گسترش بهره مندی از این سلول ها در درمان 
بیماری های  صعب العالج، میزان آن با کمک خیرین و دولت افزایش یابد. 

دکتر ضرابی با اشاره به اینکه نمونه های  خون بند ناف جمع آوری شده 
برای درمان بیماری های  با منشا خونی مورد استفاده قرار می گیرد و از 
طریق سلول های  بنیادی پتانسیل درمان بیش از 60 بیماری وجود دارد 
اضافه کرد: مقدمات پروژه ملی درمان فلج مغزی با کمک ســلول های  
بنیادی با همکاری پژوهشــگاه رویان، ستاد سلول های  بنیادی معاونت 

علمی فناوری ریاست جمهوری و مرکز طبی کودکان فراهم شده است.
وی تصریح کرد: به زودی این طرح عملیاتی می شــود و در فاز نخست 

اجرایی ایــن طرح 120 بیمــار پنج  تا 
13 ساله درمان می شــوند و در صورت 
دســتیابی به نتایج موثــر درمان برای 

بیماران دیگر استفاده خواهد شد.
مدیر عامل شرکت فناوری بن یاخته های  
رویان با اشاره به اینکه نمونه خون بند 
ناف ذخیره شده در بانک ها برای امراض 
خونی همچون تاالسمی، انواع سرطان، 
کم خونی ها و حتی بیماری های  دیابتی 
استفاده می شود افزود: تاکنون از 20 نمونه برای درمان کودکان مبتال به 

بیماری و حتی خانواده های  آنها استفاده شده است.
دکتر ضرابی از فعالیت 28 نمایندگی بانک خون بند ناف رویان در سراسر 
کشور خبرداد و خاطرنشــان کرد: علی رغم ذخیره سلول های  بنیادی 
در بانک های  خون کشور، متاســفانه تعداد مراکز پیوند در کشور کم و 
جوابگوی نیاز بیماران نیست طوری که ساالنه در کشور ما به 4 هزار پیوند 

نیاز داریم که سال گذشته تنها 35 هزار پیوند انجام شد.
همچنین در این جلسه سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل از 
ذخیره  550 نمونه در بانک خصوصی بند ناف رویان در استان خبر داد و 
افزود: در سال گذشته 100 نمونه خون بند ناف در استان اردبیل ذخیره 
شده است که نیاز به اطالع رسانی بیشتر و فرهنگ سازی احساس می شود.
مهران اوچی اردبیلی با بیان اینکه در دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف 
استان اردبیل فعالیت هایی از جمله خون گیری، عقد قرارداد، راهنمایی و 
مشاوره انجام می شود خاطرنشان کرد: فعالیت بانک خون بند ناف استان 

از سال 1386 در اردبیل آغاز شده است.
 وی با تأکید به ضرورت مشارکت شهروندان اردبیلی در ذخیره سازی خون 
بند ناف اضافه کرد: انتظار می رود والدین نســبت به ذخیره سازی خون 
بند ناف نوزادان خود اقدام کنند، زیرا خون بند ناف سرشار از سلول های 
بنیادی است و در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان می توان 

از آن استفاده کرد.

مدیر عامل شرکت فناوری بن یاخته های  رویان جهاددانشگاهی:
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طرح  عملیاتی  فاز 
تحقیقاتی »مقایسه 
فنوتیپ و عملکرد 
سلول  های مزانشیم 
انسانی مشتق شده 
از بافت چربی، مغز 
اســتخوان، پرده 
بافت  و  جنینــی 
جفــت« توســط 
گروه  پژوهشگران 
ایمنی  پژوهشــی 

و  ســرطان  درمانی 
پزشکی ترمیمی پژوهشکده معتمد - مرکز تحقیقات سرطان 

پستان- جهاددانشگاهی به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، با توجه 
به اینکه، شرایط التهابی مزمن که به  وسیله موتاسیون های  ژنتیکی، 
بیماری های اتوایمیون و در معرض قرار گرفتن در مقابل فاکتورهای 
محیطی ایجاد می گردد می تواند ریســک ابتال به سرطان را افزایش 
دهد؛ مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان داد که بیش از 25 درصد از مرگ 
 و میر ناشی از سرطان به دلیل التهاب مزمن بوده است. اگرچه التهاب 
به عنوان یک واکنش محافظتی متمرکز یافته بافتی با عالئمی چون 
درد، قرمزی، تورم و در بعضی مواقع از دست دادن عملکرد مشخص 
شــده اســت، امروزه نقش آن در بعضی از بیماری ها مانند سرطان 

به خوبی شناخته شده است.
الزم به ذکر اســت که، التهاب حاد که به عنوان عکس العمل دفاعی 
محســوب می گردد اگر به التهاب مزمن تبدیل شــود، می تواند به 
سرطان، دیابت، بیماری های قلبی عروقی، ریوی و عصبی منجر گردد؛ 
لذا، یکی از روش های درمانی که امروزه توجه بسیاری از محققان را 
به خود جلب کرده است، سلول درمانی به عنوان درمان کمکی برای 
بیماری  های  ایمونولوژیک )بیماری  های  مزمن و خود ایمنی( و غیر 
ایمنولوژیک )مهندســی بافت، ترمیم، بیماری  های تخریب کننده و 

بدخیم از جمله سرطان( است.
 از مهم ترین گزینه هایی کــه برای این خط درمانــی جدید مطرح 
می شوند می توان به ســلول های بنیادی بزرگساالن که تحت عنوان 
سلول  های  بنیادی مزانشیم معرفی می شوند اشاره کرد. سلول  های  
بنیادی مزانشیمی ســلول  های بالغ غیر خون ســاز چنــد ظرفیتی 

و خودنوســاز هستند. 
ایــن ســلول  ها اولین 
بــار از مغز اســتخوان 
جدا شــده و به عنوان 
اســتاندارد طالیی در 
مطالعات سلول درمانی 

به حساب می آیند.
یکــی از بزرگ تریــن 
چالش  های اســتفاده 
از سلول مزانشیم مغز 
اســتخوان در ســلول 
درمانــی، روند پــردرد و 
پرهزینه بودن استخراج این سلول  ها است که استفاده از این سلول  ها 
را به عنوان کاندید برای پیوند آلوگرافت )پیوند از فرد دیگر به بیمار( 

با محدودیت مواجه کرده است.
گروه پژوهشی ایمنی درمانی سرطان و پزشکی ترمیمی در این مطالعه 
ســه منبع بافت چربی، جفت و پرده جنینی را به عنوان جایگزینی 
برای مغز استخوان پیشــنهاد می  نمایند که تامین آنها مشکالت و 
دشواری های  مغز استخوان را ندارند. در واقع بافت جفت و پرده  های 
جنینی پس از عمل ســزارین از نوزاد جدا شده و به عنوان زباله های  
بیمارستانی دور ریخته می شوند. بافت چربی نیز به راحتی با استفاده 
از عمل ساکشن قابل جداسازی می باشد. پس از بررسی نتایج حاصل 
از این مطالعه و با مقایسه ویژگی  های  فنوتیپی، توانایی تکثیر، تمایز 
و تعدیل سیستم ایمنی سلول مزانشــیمی که از 3 بافت پیشنهادی 
انجام شد با اثبات یکسان بودن ویژگی  های  حیاتی و ضروری سلول  ها 
توانستیم نشان دهیم که توانایی هر یک از این سلول های  مزانشیم در 
تمایز به استخوان، غضروف و چربی و همچنین تعدیل سیستم ایمنی 

با یکدیگر متفاوت است .
امید اســت نتایج این مطالعه به ما ایــن امــکان را در آینده بدهد 
که برای ســلول درمانی با توجه به نوع بیماری فرد از منبع ســلول 
مزانشیمی استفاده کنیم که بیشــترین کارایی را برای فرد بیمار به 
همراه داشته باشــد. که این رویکرد ما را به سمت پزشکی شخصی 

سوق میدهد.
گفتنی اســت؛ طرح فوق به صورت پایانامه دانشجویی دکتر سپیده 
کاظمی در گروه ایمنی درمانی سرطان و پزشکی ترمیمی پژوهشکده و با 
همکاری دکتر بهنام صادقی، محمد هادی توحیدلو، دکتر کاظم پریور، 

دکتر نسیم حیاتی رودباری و دکتر پریچهر یغمایی انجام شده است.

فاز عملیاتی طرح تحقیقاتی»مقایسه فنوتیپ وعملکرد 
سلول های مزانشیم انسانی مشتق شده از بافت چربی، 

مغزاستخوان، پرده جنینی و بافت جفت« اتمام یافت

توسط پژوهشگران پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی؛
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معاون پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه گفت: با 
کامل شــدن چرخه درمان ناباروری در مرکز فوق تخصصی 
درمان ناباروری ســازمان جهاددانشــگاهی، اولین عمل 

میکرواینجکشن به صورت موفق در این مرکز انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه، مهندس سید 
غالمرضا حسینی 24 تیر ماه با اعالم خبر فوق گفت: این مرکز اولین مرکز 
فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی در غرب کشور است که در 
راستای سیاست های  ازدیاد جمعیتی و به منظور کمک به زوج های  نابارور 
در منطقه و جلوگیری از تحمیل هزینه های  سنگین در مراجعه به مراکز 

در شهرهای بزرگ راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: در این مرکــز در بخش های مجزا بــه صورت همزمان 

تمامی فرایندهای درمان ناباروری با بکارگیری دانش تخصصی پزشکان 
و متخصصان مجرب استان و پژوهشــگاه رویان جهاددانشگاهی انجام 
می پذیرد که بخش های فعال در این مرکز شامل: کلینیک فوق تخصصی 
زنان و نازایی، کلینیک فوق تخصصی ناباروری مردان،کلینیک مشاوره 
ناباروری و ســالمت جنســی، بخش IVF و ICSI  شــامل آزمایشگاه 
جنین شناسی، اتاق عمل IVF و ریکاوری، بخش IUI شامل آزمایشگاه 
 Semen سونوگرافی، آزمایش های روتین ،IUIآندرولوژی و واحد انتقال
analysis، مشاوره تغذیه، مشــاوره ژنتیک، مشاوره جنین شناسی و 

مشاوره روانشناسی است .
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: آمادگی داریم با توجه به تجهیز به روز 
این مرکز و همکاری بهترین متخصصان درمان ناباروری از این پس پذیرای 

زوج های  نابارور استان باشیم .

عمل میکرواینجکشن در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری 
جهاددانشگاهی کرمانشاه با موفقیت انجام شد

تجهیز و سکوبندی 
بیش از 300 مرکز علمی و تحقیقاتی توسط کارشناسان 

جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی

تجهیز و سکوبندی آزمایشگاه های  
بیش از ۳۰۰ مرکز علمی، تحقیقاتی 
و دانشگاهی توســط کارشناسان 
مرکز تجهیــزات آزمایشــگاهی 
جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی 

انجام شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، 
مهندس نســرین ســقازاده در ادامه به 
تشریح فعالیت های  این مرکز پرداخت و 
گفت: طراحی و تولید لوازم آزمایشگاهی 
فیزیــک، طراحــی و اجرای تأسیســات 
آزمایشــگاهی و ســکوبندی، مشــاوره، 
طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی 
از مهم ترین فعالیت های  این مرکز است 

و این مرکز توانایی تجهیز، سکوبندی و 
تامین سیســتم های  آزمایشگاهی تمام 
آزمایشــگاه های  مراکــز تحقیقاتی در 

سطوح مختلف را داراست.
مدیــر مرکــز تخصصــی سیســتم ها، 
تجهیــزات و لــوازم آزمایشــگاهی 
جهاددانشــگاهی واحد شــهید بهشتی 
در پایان با اشاره به تجهیز بیش از 300 
مرکز تحقیقاتی و دانشــگاهی توســط 
این مرکز، گفت: تجهيز آزمايشگاه هاي 
دانشگاه صنعتي شريف، پژوهشکده لیزر 
پژوهشکده گیاهان دارویی، پژوهشکده 
توســعه صنایع شــیمیایی و مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی از مراکزی می باشــد که 

اخیرا انجام شده است.

برای اولین بار در غرب کشور؛ 
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رییــس جهاددانشــگاهی علوم 
پزشکی تهران گفت: هر زخمی که در 
پوست ایجاد و ترمیم شود، هیچ گاه 
به استحکام اولیه بازنمی گردد و تا 
پایان عمر نیز حداکثر 7۰ تا 8۰ درصد 
می تواند استحکام اولیه را در بهترین 

شرایط بدست آورد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
به نقل از ایســنا، دکترطبایی در کنفرانس یک روزه تازه های تشخیص 
و درمان زخم بســتر که به همت معاونت آموزش جهاددانشگاهی علوم 
پزشکی تهران برگزار شد، با بیان اینکه پوست بزرگترین عضو ارگان بدن 
بوده و خارجی ترین و اولین سد دفاعی است که در بدن انسان با آن مواجه 
هستیم، اظهار کرد: پوســت به عنوان یک محافظ و ارگان تنظیم کننده 
است که آب و الکترولیت بدن یکی از عوامل مهم و حیاتی برای تنظیم آن 
محسوب می شود؛ در این راستا می توان به مرگ بیماران سوختگی بر اثر 

اختالل در آب الکترولیت بدن اشاره کرد.
رییس جهاددانشــگاهی علوم پزشــکی تهران افزود: از طرفی پوست 

می تواند به عنوان اندام متابولیســمی و 
حسی محسوب شــود، چراکه بخشی از 
 D مواد مورد نیاز بدن همچون ویتامین
در پوست سنتز می شود و پوست می تواند 

نقش تنظیم ارتباطات بدن را ایفا کند.
وی ادامه داد: هر زخمی که در پوســت 
ایجاد و ترمیم شود هیچ گاه به استحکام 
اولیــه بازنمی گــردد و تــا پایــان عمر 
نیز حداکثر 70 تــا 80 درصد می تواند 

استحکام اولیه را در بهترین شرایط بدست آورد.
طبایی افزود: در حال حاضر داروها و پانســمان هایی وجود دارد که 
کمبود فاکتورها را جبران می کند و می تواند روی زخم تاثیر گذارد. چه 
اتفاقی می افتد که زخم مزمن در فرد ایجاد می شــود؟ این مکانیزم ها 
در همه زخم ها از لحاظ نداشتن ساپورت خونی مناسب، ایجاد فشار، 
به صورت سیستماتیک و آســیب دیدن عروق اصلی مشترک است. 
هرجا که تنش )Tension( پوســتی زیاد باشد، سلول ها تحت تنش 
باشــند، روند ترمیم زخم به صورت آرام و به دور از تنش و اســترس 

فیزیکی است.

زخمی که در پوست ایجاد و ترمیم شود، 
هیچ گاه به استحکام اولیه برنمی گردد

در کنفرانس یک روزه تازه های تشخیص و درمان زخم بستر عنوان شد: 

کنســانتره عناصر نادر خاکی از 
باطله های کارخانه های فرآوری 
آهن در جهاددانشــگاهی واحد 

صنعتی امیرکبیر تولید شد.

بــه گــزارش معاونــت پژوهشــی 
جهاددانشــگاهی واحــد صنعتــی 
امیرکبیر، در راســتای همکاری ها با 
شــرکت ســنگ آهن ایران مرکزی، 
محققــان گروه پژوهشــی »معدن و 

محیط زیســت« این واحد موفق شــدند کنســانتره عناصر نادر خاکی 
)سریوم، النتانیوم و نئودیمیوم( با عیار 50 درصد برای اولین بار در کشور، 

از باطله های  کارخانه فراوری آهن، تولید کنند. 
 عناصر نادر خاکی از فلزات استراتژیک محســوب شده و کاربردهای 
فراوانی در صنایع مختلف شــیمیایی، متالوژیکی، نظامی، هوا و فضا، 

هسته ای، ســاخت ســوپر آلیاژها، 
سنسورهای اکســیژن، المپ های 
فلورســنت، فیبرهای نوری، سنتز 
لیزر، ســاخت حافظه هــای رایانه و 
گوشــی های موبایل، پاالیش نفت 
خام، آهنرباهای دایمی، موتورهای 
صنعتی دوربین های مدرن عکاسی و 
فیلمبرداری، پزشکی و دندانپزشکی 

و... دارد. 
با تولید این محصول برای اولین بار 
در کشور از باطله های  معدنی توسط محققان گروه پژوهشی »معدن و 
محیط زیست« ، عالوه بر کسب دانش فنی و ایجاد ارزش افزوده برای 
معادن و صنایع معدنی، منجر به مدیریت، ساماندهی و استفاده مجدد از 
باطله های معدنی شده و به بهبود شرایط زیست محیطی آنها نیز کمک 

خواهد کرد.

تولید کنسانتره عناصر نادر خاکی از باطله های
 کارخانه های فرآوری آهن 

به همت جهاددانشگاهی صورت گرفت؛ 
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مدیــر اجرایی طــرح »ایریکا« با 
بیان اینکــه فعالیت های مطالعاتی 
تأسیس ســازمان همکاری های 
بین المللــی ایران )ایریــکا( را به 
نتیجه رسانده ایم، گفت: پیشنهاد 
مصوبه ای را که کاری مشــترک با 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور 
خارجه و جهاددانشــگاهی است، 
آماده کرده ایم تــا برای تصویب به 

هیات وزیران ارسال شود.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی بــه نقل از ایســنا، دکتر 
معصومه مداح معاون فناوری پژوهشــکده فناوری اطالعات و ارتباطات 
جهاددانشگاهی، اظهار کرد: کمک های توسعه ای به عنوان یکی از ابزارهای 
دیپلماسی رسمی و عمومی کشورها در سال های اخیر از جایگاه ویژه ای 

برخوردار شده است.
وی اظهار کرد: در دنیا اعطای کمک های توســعه ای دو جانبه از طریق 
سازمان هایی تحت عنوان »ســازمان همکاری های بین المللی« صورت 

می گیرد. 
مداح گفت: ســازمان همکاری های بین المللی سازمانی است در جهت 
اعمال مدیریت هماهنگ و اســتفاده بهینه و هدفمند از زیرساخت ها و 
ظرفیت های آموزشــی، پژوهشــی، فناوری و صنعتی کشور که موجب 
تحکیم جایگاه منطقــه ای و جهانی، بهبود روابط و توســعه اقتصادی و 

فرهنگی در عرصه بین المللی با سایر کشورها می شود.
معاون فناوری پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی 
افزود: این ســازمان ها در سطح ملی و فرابخشــی فعالیت های خود را با 
هماهنگی و مشارکت دستگاه های دیپلماســی، برنامه ریزی کرده و با 

مشارکت دیگر دستگاه های اجرایی به اجرا در می آورند.
وی ادامه داد: اعطای کمک های توسعه ای توسط جمهوری اسالمی ایران، 
مسبوق به یک سابقه طوالنی است؛ اما در بررسی های صورت گرفته و با 
توجه به دیدگاه صاحب نظران این حوزه، از اثربخشی مطلوب برخوردار 
نبوده و علی رغم صرف هزینه های قابل توجه، منجر به ایجاد اثرات پایدار 

نشده است. 
مداح تاکید کرد: بنابراین با توجه به اهداف چشــم انداز 20 ساله 1404 
برای دســتیابی به جایگاه برتــر در منطقه و همچنیــن اهمیت نقش 
اعطای کمک های توسعه ای در مناسبات بین المللی و اقتصاد سیاسی و 
برخورداری از پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور در زمینه علم و فناوری 
برای درخشش در این حوزه، انجام یک بررسی جامع برای آسیب شناسی 
فعالیت های کشــور در این حــوزه و مطالعات بهینــه کاوی تجربیات 

سازمان های موفق در این زمینه، ضروری بود. 
مدیر اجرایی طرح ایریکا افزود: بر همین اســاس، در ابتدای ســال 
1395 مطالعات امکان ســنجی تأســیس ســازمان همکاری های 

بین المللی ایــران تحت نام اختصاری 
»ایریــکا« با توجه بــه ماموریت های 
محوله به جهاددانشــگاهی در نقشه 
جامع علمی کشــور، در دســتور کار 
پژوهشــکده فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطات جهاددانشگاهی قرار گرفت. 
وی تصریح کرد: بــه عبارتی مهم ترین 
سوالی که مطرح شد، این بود که آیا به 
منظور انسجام بخشی، افزایش اثربخشی 
و ایجاد و حفظ هماهنگی موارد معطوف به کمک های توسعه ای ایران، 
ایجاد و تأسیس ساختاری تحت عنوان سازمان همکاری های بین المللی 

ایران )ایریکا( ضرورت دارد؟ 
مداح اظهار کرد: در این راستا عالوه بر تحلیل و بررسی تجارب سازمان های 
مشــابه بین المللی، ارکان تکلیفی و ماموریت های تعریف شده در اسناد 

باالدستی ایران نیز بررسی شد.
مدیر اجرایی طرح ایریکا گفت: موضوع دیگری که بسیار اهمیت داشت، 
ایجاد وفاق ملی و دســتیابی به وحدت رویه میان نهادها و دستگاه های 

مرتبط در سطوح حاکمیتی، سیاست گذاری و اجرایی در این حوزه بود.
وی ادامه داد: لذا به منظور همسوسازی و هماهنگی نهادهای مختلف با 
موضوع مورد مطالعه و جمع آوری نظرات و پیشنهادات صاحب نظران و 
خبرگان کشور پیرامون فلسفه وجودی »ایریکا« و ضرورت تأسیس چنین 
سازمانی، سلسله جلسات و نشست هایی برنامه ریزی شد که از جمله این 
نشست ها می توان به جلسه با دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 

کشور اشاره کرد.
مداح با بیان اینکه در حــال حاضر فعالیت های مطالعاتــی را به نتیجه 
رسانده ایم، گفت: تمام گزارشات در رابطه با ابعاد مختلف کمک توسعه ای 
و ساختار مناسب به منظور شکل دهی و تأسیس چنین سازمانی، انجام 

شده است. 
وی افزود: هم اکنون در مرحله ای هستیم که مجموعه فعالیت هایی را که 
در این حوزه انجام شده، باید از طریق هیات وزیران به تصویب برسانیم و 
به نوعی پیشنهاد مصوبه ای را که کار مشترکی با سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت امور خارجه و جهاددانشگاهی است، آماده کرده ایم که برای هیات 

وزیران ارسال شود.
معاون فناوری پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی 
تاکید کرد: آنچه که در پیشبرد و به نتیجه رســاندن این موضوع بسیار 
اهمیت دارد، پرهیز از شتاب زدگی است. به عبارتی شکل گیری سازمان 
همکاری های بین المللی جمهوری اســالمی ایران یک امر بطئی است و 

نباید در ایجاد و معرفی آن تعجیل کرد. 
وی در پایان اظهار کرد: موفقیت در این امر مستلزم طی کردن یک دوره 
تکامل حداقل 15 ساله در قالب پنج سال برای شناسایی، رصد و تجربه 
آموزی، پنج ســال برای عملیاتی کردن تجربیات و نهایتا پنج سال برای 

بهره برداری از اقدامات صورت گرفته و رشد و توسعه است. 

پیشنهاد ایریکا برای تصویب به هیات وزیران می رود
بخش مطالعاتی تأسیس سازمان همکاری های بین المللی ایران )ایریکا( به اتمام رسید
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مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان 
مرکزی گفت: درصدد هستیم مرکز تحقیقات سلول های بنیادی را 
ایجاد کنیم که راه اندازی این مرکز با راه اندازی گروه های پژوهشی 

مرتبط آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی استان مرکزی، دکتر علی اصغر 
غفاری زاده، افزود: حوزه درمانی جهاددانشگاهی در استان مرکزی شامل 
سه بخش است که باهم در ارتباطند. بخش بیماری های ناباروری و درمان 
ناباروری که کلینیک های مربوطه در استان موجود است، بخش ذخیره سازی 
سلول های بنیادی خون بند ناف جنین که از سال 88 در استان آغاز به فعالیت 
کرده و نیز بخش جدید سلول درمانی) که مقدمات ایجاد آن مهیا شده است(، 

بخش های درمانی جهاددانشگاهی استان را تشکیل می دهند.
وی تصریح کرد: از سیاست های اولیه مجموعه جهاددانشگاهی این بوده 
است که در کنار ایجاد بخش های درمانی، بخش های تحقیقاتی به صورت 
هم راستا فعالیت کنند. مشخصه مهم مراکز درمانی جهاددانشگاهی بویژه 

اصل کار درمانی که همان رویان و درمان ناباروری است، قرار دادن مراکز 
تحقیقاتی در کنار مراکز درمانی است که باعث شده عملکرد این مراکز 
افزایش یافته و با بهبود روبرو باشد. این موضوع شاخصه مهم و عامل تفاوت 

مرکز درمانی جهاددانشگاهی با سایر مراکز درمانی است.
غفاری زاده اظهار کرد: در راستای تحقق این مهم نیز به فعالیت گروه های 
پژوهشی مرتبط با درمان ناباروری توجه شده اســت تا بتوانیم از نتایج 

تحقیقات این گروه ها برای پیشبرد درمان ناباروری بهره ببریم.
وی در خصوص فعالیت در حوزه ســلول های بنیادی ادامه داد: به دنبال 
ایجاد زمینه فعالیت جهت استفاده از سلول درمانی در برخی بیماری های 
مرسوم در استان هســتیم تا بتوانیم در این زمینه نیز خدمات رسانی به 

مراجعین و مردم استان و استان های همجوار را صورت دهیم.
غفاری زاده  افزود:  در راستای دستیابی به هدف مذکور درصدد هستیم که 
مرکز تحقیقات سلول های بنیادی را ایجاد کنیم، ایجاد مرکز سلول درمانی 
طبق برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی از اهداف ماست که بیشتر در 

زمینه های پوست، ارتوپدی و قلب فعالیت خواهد کرد. 

سرپرســت پژوهشــکده محیط زیســت 
جهاددانشگاهی با بیان اینکه گسترش دانش 
فنی ریسک را در دستور کار قرار داده ایم، گفت: 
بخش مربوط به ارزیابی ریسک محیط زیست در 
پروژه هایی که دولت برای ساماندهی پسماند 
استان گیالن شروع کرده، به ما محول شده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از 
ایسنا، پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی در 
اردیبهشت ماه سال 82 شکل گرفت. این پژوهشکده 
دارای سه گروه پژوهشی قطعی شامل گروه محیط 

زیست طبیعی، گروه مهندســی محیط زیست، گروه 
فرآوری پســماند و یک مرکز خدمات تخصصی با عنوان مرکز خدمات 

تخصصی مدیریت و بهسازی محیط زیست است.
جمشید رســایی، یکی از محورهای مدنظر پژوهشــکده محیط زیست 
جهاددانشگاهی را توسعه فعالیت هایی برای بهبود آموزش و فرهنگ سازی 
دانست و اظهار کرد: اگر بتوانیم از مقاطع پایین تر کار آموزش حفظ محیط 
زیست را انجام دهیم، به نتایج قابل قبولی در بهبود شرایط محیط زیست 
خواهیم رسید، چراکه این افراد هم نســل آینده این کشور هستند و هم 

تاثیرگذاری خوبی در خانواده ها دارند.
سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاددانشــگاهی افزود: به صورت 
موردی طی دو سه سال گذشته در این بخش اقداماتی را انجام دادیم که 
به طور مثال برای برخی شهرهای استان از طریق هماهنگی با استانداری 

گیالن در 200 مدرســه طی یک هفتــه برنامه 
آموزشــی برگزار کردیم که تاثیرات بسیار خوبی 

را داشت.
رسایی با بیان اینکه سال گذشته توانستیم ممیزی 
وزارت علوم را اخذ کنیم، اظهار کرد: با توجه به اخذ 
ممیزی از امســال عالوه بر حضور در ارزیابی های 
جهاددانشــگاهی در محدوده ارزیابی های وزارت 

علوم نیز قرار خواهیم گرفت.
وی در ادامــه تصریح کــرد: از طرفی بــا توجه به 
برنامه های دولت، توســعه دانش فنــی در حوزه 
مدیریت پایدار زیست بوم های طبیعی و مشارکت در 
توسعه دانش فنی و ارزیابی ریسک با هدف مشارکت در 

پروژه های محیط زیستی را جزو اهداف اصلی قرار داده ایم.
وی افزود: برنامه هایی که دولت دارد، این اســت که در بخش های مختلف 
پروژه های متنوعی را شروع کند که این موارد نیاز به ارزیابی ریسک دارد و 
باتوجه به سوابق پژوهشکده سعی کردیم در این بخش دانش فنی ریسک را 
گسترش دهیم و برای این پروژه ها به دولت و دستگاه های اجرایی کمک کنیم.

رســایی ادامه داد: در این زمینه چند کار را در استان گیالن با هماهنگی 
نمایندگان مجلس و استانداری شروع کردیم که عمده این فعالیت ها در 

بحث پروژه های مرتبط با پسماند است.
سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی گفت: بخش مربوط 
به ارزیابی ریسک محیط زیست در پروژه هایی که دولت برای ساماندهی 

پسماند استان گیالن شروع کرده، به ما محول شده است.

ساماندهی پسماند استان گیالن/گسترش دانش فنی ریسک 
پژوهشکده محیط  زیست

مرکز تحقیقات سلول های بنیادی در استان مرکزی راه اندازی می شود

به همت جهاددانشگاهی؛

سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی اظهار کرد:
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اولیــن قــرارداد فروش 
رنگ های خوراکی شــرکت 
دانــش بنیــان افزونــه 
جهاددانشــگاهی خراسان 
رضوی بــا مجتمــع نان و 
شیرینی نورالقائم منعقد شد.

روابــط  گــزارش  بــه 
عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر 
مجید افشاری، مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان افزودنی های طبیعی 

گلچین توس جهاددانشگاهی خراســان رضوی در نشست مشترک 
انعقاد قرارداد فروش رنگ های خوراکی این شــرکت با مجتمع نان و 
شیرینی نورالقائم که در سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار 
شــد، افزودنی های طبیعی را یکی از نیازهای اساسی جامعه دانست 
و اظهار کرد: رنــگ، یکی از ویژگی های اصلی مواد غذایی محســوب 
می شــود، بنابراین یکی از افزودنی های اصلی در مواد غذایی که الزم 

است، طبیعی باشد، رنگ است.
وی با اشاره به اینکه اســتفاده از رنگ به دلیل بازار پسند بودن، مورد 
اســتقبال صنف های مختلفی قرار دارد، ادامه داد: رنگ ها کاربردهای 
متنوعی در طیف های مختلف از جمله استفاده از رنگ های شاد در مواد 
غذایی برای کودکان و همچنین رنگ هایــی که نواقص ماده غذایی را 
پوشش می دهند، دارد؛ بنابراین باید در مقدار رنگی که در موادغذایی 

استفاده می شود دقت نمود.
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان 
افزونه تصریح کــرد: در ایران به 
تولید رنگ های خوراکی چندان 
پرداخته نشده است و معموال این 
نوع محصول از کشورهای خارجی 
از جمله هند و چین که بازار اصلی 
برای واردات آن هستند، در قالب 
بسته بندی های متنوع به کشور 

وارد می شود.
جهانیان، مدیرعامل مجتمع نان 
وشــیرینی نورالقائم مشهد نیز در ادامه این نشســت، ارگانیک بودن 
رنگ های خوراکی شــرکت افزونه جهاددانشگاهی را مهمترین عامل 
استفاده از این محصول در این مجتمع  دانست و اظهار کرد: استفاده 
از رنگ های خوراکی طبیعی دارای اهمیت زیادی برای سالمت انسان 
هســتند. ما تازه به این عرصه ورود یافته ایم، ولی امیدواریم در آینده 
نزدیک رنگ های خوراکی طبیعی حداقل 30 درصد از بازار را اشــغال 

کند.
وی با اعــالم اینکه می توان گفــت بیش از 10 تن رنــگ محلول این 
نوع محصول در مشــهد طی یک ماه کاربــرد دارد، ادامه داد: مصرف 
رنگ های خوراکی طبیعی در میان اصناف مختلف بســیار بیشــتر از 
امروز پیش بینی می شود و مجتمع نان وشیرینی نورالقائم آغازگر این 

حرکت بوده است.

انجام ماهانه 30 مورد ذوب و انتقال جنین به رحم مادر 
در مرکز درمان ناباروری 

امضای اولین قرارداد فروش محصوالت دانش بنیان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی

مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی بیان کرد:

مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشــگاهی 
استان مرکزی گفت: حداقل در ماه حدود ۳۰ مورد فرآیند ذوب 
و انتقال جنین به رحم مــادر در این مرکز صورت می گیرد که 

خوشبختانه نتایج آن خوب و قابل قبول بوده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، دکتر علی اصغر 
غفاری زاده با اشاره به اینکه آزمایشگاه جنین شناسی و آندرولوژی این 
مرکز فعال هســتند، بیان کرد: میزان عملکرد آن ها بستگی به میزان 
مراجعان به مرکز و تعداد افرادی دارد که در سیکل IVF قرار می گیرند.

وی افزود: تعداد بیماران نابارور که در سیکل IVF قرار می گیرند در سه 
ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش حداقل 
20 درصدی مواجه شده اســت، به همین دلیل در تعداد پزشکان نیز 

افزایش داشته ایم.
مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی با بیان اینکه 
بخش درمانی جهاددانشــگاهی در اســتان مرکزی شامل سه بخش 
مرتبط با یکدیگر اســت، تصریح کرد: بخش درمــان ناباروری، بخش 
ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بند ناف جنین و نیز بخش جدید 
سلول درمانی که مقدمات ایجاد آن مهیا شده است، بخش های درمانی 

جهاددانشگاهی استان را تشکیل می دهند. 
غفاری زاده با اشاره به ارایه حداقل در ماه حدود 30 مورد فرآیند ذوب 
و انتقال جنین بــه رحم مادر در این مرکز صــورت می گیرد، گفت: از 
ابتدای امسال نسبت به سال گذشــته میزان خدمات دهی به بیماران 
نابارور افزایش چشمگیری رخ داده و در بخش زنان بر تعداد متخصصان 

افزوده شده است.
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رییس پژوهشکده معتمد 
جهاددانشگاهی با اشاره 
به طرح های در دســت 
اجرای پژوهشکده، گفت: 
با معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری قرارداد 
طرحی را در راســتای 
اعتبارســنجی  مطالعه 
کیت پاســخ به درمان 
منعقــد کردیــم که در 
صــورت به ســرانجام 
رسیدن این طرح، دیگر 

نیازی به ارسال نمونه  بیماران به خارج از کشور نیست.

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، دکتر 
مجیدزاده  با بیان اینکه فعالیت های پژوهشــی زیادی در حوزه های 
متعددی داریــم، اظهار کرد: یکــی از اقداماتی که طی چند ســال 
اخیر انجام دادیم، بومی ســازی کیت تعیین پیش آگهی و پاســخ به 
درمان است. این کیت برای تعیین وضعیت بیماران برای استفاده از 

شیمی درمانی است.
رییس پژوهشــکده معتمد جهاددانشــگاهی افزود: اخیرا با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری قرارداد طرحی را در راستای مطالعه 
اعتبارســنجی کیت پاســخ به درمان منعقد کردیم که در صورت به 
سرانجام رسیدن این طرح، دیگر نیازی به ارسال نمونه  بیماران به خارج 
از کشور نیســت و در داخل نیز می توانیم این تســت ها را روی نمونه 

بیماران انجام دهیم.
وی ادامه داد: معاونت علمی این طرح را مصــوب کرده و بودجه قابل 
توجهی نیز به آن اختصاص داده است و به احتمال زیاد کمتر از دو سال 

دیگر این پروژه به سرانجام می رسد.
مجیدزاده اردبیلی تصریح کرد: در حال حاضر هر بیمار نزدیک به 5 هزار 
دالر باید برای انجام این آزمایش هزینه کند، در حالی که اگر این طرح 
به طور کامل اجرا شود، با مبلغ بسیار کمتری می توانیم در داخل کشور 

و بدون خروج ارز این آزمایش را انجام دهیم.

بررسی و شناسایی ســلول های سرطانی در 
گردش خون

رییس پژوهشــکده معتمــد جهاددانشــگاهی در ادامه با اشــاره به 

طرح بررســی و شناســایی 
ســلول های ســرطانی در 
گردش خون، اظهــار کرد: 
به دنبال ســاخت ابزارهایی 
هستیم که بتوانیم سلول های 
سرطانی در گردش خون را 
از گردش خون جــدا کنیم 
و آزمایش هــای مختلف را 
روی آن ها انجــام دهیم. این 
بررسی ها نحوه ی پاسخ بیمار 
به درمان را مشخص می کند.

تولید آنتی بادی های دوگانه درمانی به عنوان 
داروهای هدفمند سرطان

دکتر مجیدزاده با اشاره به پروژه تولید آنتی بادی های دوگانه درمانی،  
گفت: این آنتی بادی ها داروهای هدفمند سرطان هستند که یکی از آنها 
در مرحله آزمایشگاهی به نتایج خوبی رسیده و این کار ادامه دارد و به 

حوزه های دیگر نیز وارد خواهیم شد.
رییس پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی ادامه داد: در بسیاری از موارد 
سلول های سرطانی گیرنده هایی متفاوت از سلول های نرمال در سطح 
خود ایجاد می کنند، از این رو دنیا به دنبال این اســت که داروهایی را 
تولید کند که فقط به سلول های سرطانی اثر کنند و سلول های سالم 

را از بین نبرند.
وی افزود: گیرنده های سطحی سلول سرطانی اهداف خوبی برای این 
موضوع هســتند، بنابراین آنتی بادی هایی تولید می شود که روی آن 
گیرنده ها بنشینند و بعد از اتصال به سلول سرطانی از تکثیر این سلول 

جلوگیری کنند.
مجیدزاده اردبیلی با بیان اینکــه این درمان هدفمند با اســتفاده از 
آنتی بادی های ضد ســرطان اســت، اظهار کرد: آنتی بادی های تولید 
شده در محیط آزمایشــگاهی موفق بوده و مطالعات حیوانی ما حاکی 
از این بوده که آنتی بادی در این مورد به خوبی جواب می دهد. پس از 
اتمام مطالعات حیوانی و حدود دو سال آینده وارد مطالعات فاز انسانی 

خواهیم شد.
وی افــزود: یکــی از گروه های پژوهشــی پژوهشــکده به صورت 
اختصاصی روی این پروژه کار می کند که ســال گذشته توانستیم 
موافقت اصولی را بگیریم و امســال نیز آمادگــی دریافت موافقت 

قطعی را داریم.

بروز سرطان پستان طی دهه آینده دوبرابر می شود/ اجرای 
طرح مطالعه اعتبارسنجی»کیت پاسخ به درمان«/ اقدام 

برای شناسایی سلول های سرطانی در گردش خون

رییس پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی مطرح کرد:
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استفاده از میدان ها و امواج الکترومغناطیس
رییس پژوهشکده معتمد جهاددانشــگاهی با بیان اینکه چند مطالعه 
برای بررســی اثر امواج الکترومغناطیس و میدان ها در محدوده های 
بی خطر در کنترل سلول های ســرطانی انجام دادیم که نتایج اعجابی 

داشته است و درصدد چاپ مقاالت این مطالعه هستیم.
وی افزود: در این راســتا کمیته »موج و میدان« در دفتر فناوری های 
سالمت وزارت بهداشت راه اندازی شده و قصد گسترش فعالیت های 

مرتبط با این حوزه را در سراسر کشور داریم.

انجام مجموعــه مطالعــات بیومارکرهای 
سرطان

رییس پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی در ادامه اظهار کرد: در حوزه 
ژنتیک مجموعه مطالعاتی را در خصوص بیومارکرهای ســرطان آغاز 

کردیم که در سال 95 به اتمام رســید و مشغول جمع آوری اطالعات 
نهایی و چاپ مقاالت هستیم.

بروز سرطان پستان در دهه آینده در ایران دو 
برابر می شود

مجیدزاده اردبیلی همچنین با اشاره به بروز بیماری سرطان پستان در 
ایران، گفت: هر خانم ایرانی در طول زندگی خود 8 درصد احتمال ابتال 
به سرطان پستان را دارد که این آمار در کشورهای غربی حدود 10 تا 

11 درصد است.
وی با بیان اینکه آمار ابتال به سرطان در ایران و دنیا رو به افزایش است، 
افزود: در ایران طی دهه آینده میزان بروز سرطان دو برابر خواهد شد 
و این مساله نشان می دهد مســووالن باید توجه ویژه ای را به سرطان 

داشته باشد.

رییس پژوهشکده علوم پایه 
کاربردی  جهاددانشــگاهی 
گفت: در حال حاضر در حال 
طراحی و ساخت پکیج پرتابل 
زیســت پاالیی و بازیافــت 
پسماندهای نفتی با حمایت 
معاونــت علمی وفنــاوری 
ریاست جمهوری هستیم که 
پروژه در مرحله ساخت قطعات 

و خرید تجهیزات است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی، 
دکتر میرزایی اظهار کرد: با توجه بــه موفقیت آمیز بودن پروژه »تصفیه 
پسماندهای کارخانه ِگل حفاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب«که 
در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نفت به عنوان پروژه تحقیقاتی برتر 
انتخاب شد، به پیشنهاد کارفرمای پروژه، در سال 1395 پاک سازی یک 
گودال پســماند دیگر، حاوی بیش از 5,000 مترمکعب لجن های نفتی 
هوا دیده و تغلیظ شــده نیز به گروه میکروبیولوژی نفت این پژوهشکده 

پیشنهاد شد.
رییس پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی افزود: جهت 
بهبود روش اجرای پروژه و صرفه جویی در هزینه مصالح و تجهیزات 
مورد نیاز، از محصول جدید پژوهشــکده با عنــوان پودر میکروبی 
تجزیه کننــده آلودگی های نفتی اســتفاده شــد. روش کار به این 
صورت بود که پودر میکروبی تجزیه کننده آلودگی نفتی با نســبت 
معین و بطور یکنواخت به خاک آلوده اضافه و کامال مخلوط شــد. 
سپس در طول یک دوره دوماهه رطوبت خاک با تانکر آبپاش تامین 

شــد تا باکتری هــای طبیعی 
تجزیه کننده هیدروکربن های 
نفتی موجود در پودر میکروبی 
فعــال شــوند و آالینده های 
هیدروکربنــی را تا بیش از 90 

درصد کاهش دهند.
وی ادامه داد: در پایان نهال های 
یک گونه درخــت بومی منطقه 
که مقاومــت بســیار باالیی به 
شوری و کم آبی داشتند، در خاک 
پاکسازی شــده کاشته شــدند تا به 
این ترتیب فرایند گیاه پاالیی تا حذف کامل آالینده های هیدروکربنی و 

رسیدن به سطح استاندارد محیط زیست ادامه یابد.
رییس پژوهشکده علوم پایه کاربردی با اشاره به طرح ها و برنامه های آینده، 
گفت: در راستای توسعه روش های پاکسازی بیولوژیکی خاک و لجن های 
نفتی و به منظور مکانیزه کردن و  پرتابل کردن فرایند زیســت پاالیی، 
گروه میکروبیولوژی نفت در حال حاضر در حال طراحی و ساخت پکیج 
پرتابل زیســت پاالیی و بازیافت پســماندهای نفتی با حمایت معاونت 
علمی وفناوری ریاست جمهوری بوده که پروژه در مرحله ساخت قطعات 

و خرید تجهیزات است.
میرزایی تصریح کرد: با توجه به سابقه موفق پژوهشکده علوم پایه کاربردی 
در اجرای پروژه های پاک ســازی خاک های آلوده به نفت، مســؤوالن 
شرکت نفت فالت قاره جهت پاک سازی پیت های پسماند آن شرکت در 
جزیره خارک ابراز تمایل کردند که در حال حاضر در مرحله عقد قرارداد 
»پاکسازی خاک های آلوده به  ترکیبات نفتی در بستر پیت های پساب 

کارخانجات ابوذر، فروزان، درود 1 و درود 2« هستیم.

ساخت پکیج پرتابل زیست پاالیی و بازیافت پسماندهای نفتی

با تالش پژوهشگران جهاددانشگاهی محقق می شود؛
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رییس پژوهشــکده علوم 
اجتماعی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات اجتماعی 
جهاددانشگاهی ضمن اشاره 
به اجرای پیمایش ملی سبک 
زندگی ایرانی-اســالمی در 
این پژوهشگاه، گفت: با رصد 
سبک زندگی در جامعه ایرانی 
می توانیم بــه فهم تحوالت 

اجتماعی جامعه نایل شویم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایسنا، محمدجواد 
چیت ســاز اظهار کرد: پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات اجتماعی 
جهاددانشگاهی طبق اساسنامه خود اهدافی را که مربوط به چالش های 
اساسی کشور در حوزه اجتماعی و فرهنگی می شود را در قالب »پرداختن 
به چالش های اساسی جامعه ایران در حوزه های اجتماعی و فرهنگی«، 
»گسترش پژوهش های کاربردی«و »پاسخ به نیازهای علمی، تخصصی 
و تحقیقاتــی دســتگاه های اجرایی« دنبــال می کند و در این راســتا 

مساله شناسی را در دستور کار قرار داده است.
رییس پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی جهاددانشگاهی افزود: در پژوهشکده علوم اجتماعی برای تحقق 
این اهداف در دهه هفتاد مسأله شناسی با رویکرد آینده پژوهانه صورت 
گرفت و مسایل و چالش های جامعه ایرانی مرور شد و در ابتدا دو موضوع 
کالن پژوهشی روابط نسلی و هویت ایرانی اسالمی مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی سوابق علمی و پژوهشی کشور نشان می دهد این دو 
موضوع به  ویژه موضوع روابط نسلی مورد توجه جامعه علمی، تحقیقاتی و 

حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور در آن تاریخ نبوده است.
چیت ساز گفت: با درک این مهم پژوهشگاه این دو موضوع را در دستور 
کار خود قرار داد و با انجام پژوهش ها، نشست های تخصصی، انتشار کتاب، 
کارگاه های آموزشی و پژوهشی و... نوعی جریان سازی پژوهشی را حول 
این دو موضوع در کشــور به وجود آورد، به  طوری کــه در حال حاضر با 
انبوهی از پژوهش ها در دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی و دستگاه های 

اجرایی در راستای این موضوع روبه رو هستیم.

رییــس پژوهشــکده علــوم 
اجتماعــی پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعات اجتماعی 
جهاددانشــگاهی اظهــار کرد: 
بررسی ابعاد مختلف هویت ایرانی 
ـ اسالمی و موضوعات پیرامون 
آن، پژوهشــگاه را بــه موضوع 
پژوهشی دیگری رهنمون کرد 
و آن موضوع سبک زندگی ایرانی 
ـ اسالمی است. ســبک زندگی 
بعد عینی فرهنگ عمومی است 
و می تواند گویای جهت گیری فرهنگی و اجتماعی در یک جامعه به شمار 

آید و ارتباط وثیقی با موضوع هویت ایرانی اسالمی داشته باشد. 
وی ادامه داد: طبق منابع نظری روایت هویت، تمایز گروهی، ایجاد هویت 
و تعلق اجتماعی و ابزار هویت از کارکردها و پیامدهای سبک زندگی است. 
بنابراین موضوع ســبک زندگی ایرانیـ  اسالمی در دستور کار پژوهشی 

پژوهشگاه قرار گرفت. 
چیت ســاز تاکید کرد: با بررســی ها و پژوهش های انجام شده در حوزه 
سبک زندگی مشخص شد با نوعی آشــفتگی مفهومی و روش شناسی 
در پژوهش ها روبه رو هستیم؛ همچنین در حوزه شاخص سازی با نوعی 

تقلیل گرایی مواجه هستیم.
رییس پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی جهاددانشــگاهی با بیان این که از طرفی مفهوم سازی دقیقی 
از سبک زندگی و تعیین مرز مفهومی ســبک زندگی از فرهنگ، خرده 
فرهنگ و شــیوه زندگی و ... انجام نشده اســت، گفت: همچنین تالش 
کمتری جهت بومی ســازی این موضوع به ویژه در حوزه شاخص سازی 
صورت گرفته است و در سطح عملیاتی و سنجش سبک زندگی عمدتا بر 

مصرف مبتنی می باشد.
وی با اشاره به اینکه جامعه آماری این پژوهش ها نیز محدود است و عمدتا 
در سطح دانشــجویی، جوانان و جامعه آماری محدود انجام شده است، 
تصریح کرد: با بررســی صورت گرفته طرح پیمایش ملی سبک زندگی 
ایرانیـ  اسالمی در دستور کار پژوهشــگاه قرار گرفت و با پیگیری های 

صورت گرفته عملیات اجرایی آن آغاز شد. 

پیمایش ملی سبک زندگی ایرانی- اسالمی در پژوهشگاه 
علوم انسانی جهاددانشگاهی

آیت اهلل هاشم هاشم زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری  
2۹ مردادماه از مرکز درمان ناباروری و تحقیقات سلول های بنیادی 

جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، وی 
در این بازدید با تاکید بر اینکه علم پزشــکی در جهان توحیدی بوده و 
همواره هدایتگر انسان به سوی خداشناسی است، گفت: می توان با تدوین 

بازدید عضو مجلس خبرگان رهبری از مرکز درمان ناباروری 
جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی
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رییس جهاددانشگاهی واحد 
استان ایالم از تولید و تکثیر 
بیش از ۳ میلیون انواع قلمه و 
نشاء گیاهان دارویی در ایالم 

خبر داد.

به گــزارش روابــط عمومی 
 جهاددانشگاهی واحد استان 
ایــالم، ذبیــح اهلل مهری پور 
رییس این واحــد اظهار کرد: 
مرکز خدمات تخصصی گیاهان 

دارویی جهاددانشــگاهی واحد 
استان ایالم فعالیت خود را درسال 1389 با اخذ موافقت اصولی آغاز 
و پس از انجام فعالیت های  متعدد در این حوزه موفق به اخذ موافقت 
قطعی در سال 1391 شد و با توجه به شرایط اســتان و فعالیت این 
مرکز و نیاز به یک برنامه مصوب و دقیق در این حوزه در سال 1393 
برنامه مرکز ذیل هدف 4 معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی 
با محوریت »اهلی سازی، پرورش و فرآوری گیاهان دارویی« توسط 
دفتر مرکزی جهاددانشگاهی تصویب و همچنان در این زمینه فعالیت 

می کند.
وی اهم فعالیت های انجــام  گرفته مرکز خدمــات تخصصی گیاهان 
دارویی جهاددانشگاهی واحد استان ایالم را در حوزه تحقیقات، آموزش 
و ترویج و توســعه  کاشــت عنوان و تصریح کرد: راه اندازی آزمایشگاه 
تخصصی استخراج و آنالیز مواد مؤثره گیاهان دارویی و زیست فناوری 
دارویی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی ایالم، اجرای طرح تحقیقاتی 
کاربردی کاشــت آزمایشــی 35 نوع گیاه دارویی با همــکاری مرکز 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایالم، اجرای طرح تحقیقاتی 
کاربردی ”بررســی اثر تراکم بوته و دور آبیاری بر عملکرد گیاه دارویی 
مرزه بختیاری” باهدف تعیین الگوی کاشت مناسب با همکاری دانشگاه 
ایالم، اجرای طرح پژوهشی کاشت گیاه دارویی ماریتیغال در شهرستان 
چرداول با همکاری پژوهشــکده گیاهان دارویی جهاددانشــگاهی و 
تأســیس بانک بذر گیاهان دارویی از فعالیت های حــوزه تحقیقات و 

آموزش این مرکز است.

مهری پور گفــت: تولید و تکثیر 
بیش از 3 میلیون عدد انواع قلمه 
و نشــاء گیاهان دارویی شامل 
ریزوم نعنــا فلفلی، نشــاء گل 
راعی، آویشن باغی، سرخارگل، 
بادرنجبویــه، مــرزه، زوفــا، 
مرزنجــوش، زوفایی)ازبوه( در 
گلخانه مشترک با اداره کل فنی 
و حرفه ای استان ایالم، گلخانه 
مشترک با دانشگاه علوم پزشکی 
و همکاری بــا بخش خصوصی، 
ریشــه دار کردن قلمه گیاه دارویی 
استویا  با همکاری دانشــگاه ایالم، ارایه خدمات مشاوره ای تخصصی به 
فعاالن و عالقه مندان حوزه گیاهان دارویی، شرکت مؤثر در سه جشنواره 
و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، کنگره گیاهان دارویی و دومین همایش 
دیم گیاهــان دارویی و اخذ مجــوز و پذیرش دانشــجو دوره کاردانی و 
کارشناسی ناپیوسته رشته گیاهان دارویی از دیگر فعالیت های انجام شده 

در این مرکز بوده است.
رییــس جهاددانشــگاهی واحد ایالم اجرای برنامه ششــم توســعه 
جهاددانشگاهی، ادامه روند اجرای طرح اهلی سازی و کاشت گیاهان 
دارویی بومی استان ایالم، مشاوره کاشت گیاهان دارویی در قالب برنامه 
ششم توسعه، راه اندازی  و فعال نمودن گلخانه های  راکد در استان  با 
تولید قلمه و نشــاء گیاهان دارویی، اجرای طرح کشت و توسعه گل 
محمدی در استان در سطح بیش از 200 هکتار از مزارع تا پایان برنامه 
ششم توسعه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی را از جمله برنامه های 

در دست اقدام این واحد عنوان کرد.
وی همچنین اجرای طرح توســعه کاشــت گیاهان دارویی در گلخانه، 
راه اندازی کارگاه خشک کن و بســته بندی گیاهان دارویی، مشاوره در 
راه اندازی کارخانه فراوری گیاهان دارویی در شهرســتان دره شــهر با 
همکاری بخش خصوصی، طــرح جایگزینی گیاهــان دارویی به جای 
محصوالت کشــاورزی با مصرف زیاد آب و برگزاری همایش و جشنواره 
گیاهان دارویی تا پایان برنامه ششم توســط جهاددانشگاهی را از دیگر 

برنامه های در حال اجرای این مرکز دانست.  

تولید بیش از 3 میلیون نشاء گیاهان دارویی
 در جهاددانشگاهی واحد ایالم 

کتاب های علمی، توضیح کامل موضوعات پیچیده و نیز تعامل با فقها و 
متخصصان علوم دینی، راه را برای توسعه علم پزشکی و رفع موانع مهیا 

کرد.
آیت اهلل هاشم زاده هریســی، ادامه داد: بعد از بررســی برخی از مسائل 
پزشکی همچون اهدای جنین از لحاظ دینی و شرعی و از طرفی توجیه 
علمی و بیان شرایط آن، می توان این موضوع را در مجلس و از طریق قانونی 

پیگیری کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به اینکه جهان خلقت، ظرافت و 

خواص منحصر بفردی دارد، افزود: همه این جهان نشان از حکیم بودن 
خالق آن است و علم پزشکی در آزمایشگاه ها به بخشی از آن دست یافته 

است.
جعفرمحسنی، سرپرست سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی نیز 
در این بازدید با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی، نهادی انقالبی و پایبند 
به همه اصول و ارزش های دینی و اخالقی است، تاکید کرد: در این مرکز 
درمانی در رابطه با احکام و اصول اهدای جنین، به فتواهای مراجع بسنده 
کرده ایم و در قوانین وضع شده کشور، راه حلی برای آن تعیین نشده است. 
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سرپرســت معاونت پژوهشی 
جهاددانشــگاهی سیســتان 
و بلوچســتان گفت: با دریافت 
موافقــت اصولــی و پروانــه 
بهداشتی از نظام دامپزشکی و 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی سیستان و بلوچستان 
طرح پرورش ماهــی در قفس 
دریایی با نام جهاددانشگاهی در 

این استان اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیســتان و بلوچستان، فرح 
حیدری با اشاره به زمینه و طرح پرورش ماهی در قفس به عنوان یکی از 
طرح های  بزرگ اظهار کرد: در راستای تحقق هدف چهار، جهاددانشگاهی 
واحد سیستان و بلوچســتان در پایان بهمن ماه 1395 با کمک معاونت 
پژوهشی و فناوری جهاددانشــگاهی انجام طرح های  پژوهشی شامل 
معیارهای اصلی آبزی پروری پایدار در قفس های  پرورش ماهی در قفس، 
مطالعه و معرفی گونه های  مناســب پرورش در قفس با توجه به شرایط 
اکوبیولوژیک منطقه چابهار و شناسایی اولیه مکان مناسب نصب قفس 
پرورش ماهی در قفس از لحاظ اجتماعی- اقتصادی را در بهمن ماه 1395 

به پایان رسانده است.
حیدری از دریافت موافقت اصولی و پروانه بهداشتی از نظام دامپزشکی و 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برای طرح پرورش ماهی 
در قفس دریایی با نام جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان خبر داد و 
گفت: همچنین در راستای اجرای این طرح دیدارها، مذاکرات و بازدیدهای 

متعددی توســط رییــس و معاون 
ژوهشی جهاددانشــگاهی استان با 
مسووالن استانی و شهرستانی انجام 

شده است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه اجرای 
طرح پرورش ماهی در قفس تفاهم 
نامه چهارجانبه همکاری بین اداره 
کل شیالت سیستان و بلوچستان با 
مرکز تحقیقات شیالتی آب های  دور 
چابهار، جهاددانشگاهی استان و مرکز 
اقیانوس شناسی منعقد شده است، تصریح کرد: هدف از این تفاهم نامه، 
فراهم نمودن بستر و شرایط مناسب جهت تسریع در روند توسعه پایدار 

طرح پرورش ماهیان دریایی در قفس می باشد.
سرپرســت معاونت پژوهشــی و فناوری جهاددانشــگاهی سیستان و 
بلوچســتان بیان داشــت: همچنین این تفاهم نامه به تایید و امضای 
حسن صالحی معاون وزیر و رییس ســازمان شیالت و همچنین محمد 

پورکاظمی رییس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور رسیده است.
وی با اشــاره به زمینه گیاهان دارویی اظهار داشــت: فعالیت دهکده ی 

گیاهان دارویی سیستان در قالب فاز نخست آن آغاز شده است.
وی ادامه داد: به منظور تحقق بخشی از وظايف جهاددانشگاهي استان 
در زمینه اتنومدیســین و گیاهان دارویی و نيز كمك به رفع نيازهای 
پژوهشی در زمينه شناسايی گونه هاي با ارزش گياهان دارويي، بررسي 
مســایل به زارعی و به نژادی گياهان دارويی، اســتخراج و شناسايی 
تركيبات موثره و کمک به تهيه داروهايی با منشأ »گياهی« اقدام به راه 
اندازی و احداث دهکده گیاهان دارویی در منطقه سیستان کرده ایم.

اجرای طرح پرورش ماهی در قفس توسط جهاددانشگاهی/ 
راه اندازی دهکده گیاهان دارویی سیستان و بلوچستان 

سرپرست معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان خبر داد:

تعداد نشریات علمی جهاددانشگاهی در پایگاه استنادی تامسون 
رویترز به چهار عنوان رسید. 

به گــزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی تربیت مدرس، نشــریه 
 Iranian Journal of Mathematical Sciences انگلیســی زبــان
 Journal ( موفق به قرار گیری در فهرست نشریات and Informatics

 Emerging Source Citation  و نیز بخش اســتنادی )Mas ter Lis t

Index پایگاه استنادی تامسون رویترز گردید. 

ژورنال مذکور به زبان انگلیسی و دارای دوره انتشار دوفصلنامه می باشد و از 

سال 2006 تا کنون به طور منظم 22 شماره از آن منتشر گردیده؛ ضمن آن 
که پیش از این و در سال 1387 از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت 

علوم تحقیقات و فناوری صاحب رتبه علمی پژوهشی شده است. 
 International Journal of و Cell Journal   گفتنی است، مجله های
 Iranian   مربوط به پژوهشــگاه رویان و مجله Fertility and Sterility

Journal of Chemis try and Chemical Engineering به پژوهشكده 

توسعه صنايع شيميایی، سه عنوان نشریه از مجموعه جهاددانشگاهی 
هستند که پیش از این در پایگاه استنادی تامسون رویترز نمایه شده و 

دارای شاخص های  علم سنجی می باشد.

نمایه چهارمین نشریه جهاددانشگاهی
)ISI( در پایگاه استنادی تامسون رویترز 
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مهران اوچی در نشست مشــترک با اداره کل انتقال خون 
استان از مراجعه ۱۹ هزار زوج به مرکز درمان ناباروری قفقاز 

جهاددانشگاهی اردبیل خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اســتان اردبیل، با 
هدف بررســی زمینه های  همکاری مشــترک، جلســه هم اندیشی 
جهاددانشگاهی استان اردبیل و اداره کل انتقال خون استان در مرکز 

درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی استان برگزار شد.
در این جلســه که دوشــنبه 30 مــرداد برگزار شــد، سرپرســت 
جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل گفت: جهاددانشگاهی به عنوان 
یک نهاد عمومی غیردولتی در تالش است تا با کمک به دستگاه های  

اجرایی، ابعادی از اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد.
وی با بیان اینکه در استان اردبیل از هر 5 زوج، یک زوج دچار مشکل 
ناباروری هستند اضافه کرد: مرکز درمان ناباروری قفقاز در جهت تحقق 
ابالغیه سیاست های  افزایش جمعیت از زمان راه اندازی تاکنون 19 
هزار زوج پذیرش داشته که 18از این تعداد، 9 هزار زوج مراحل درمانی 
خود را پیگیری می کنند که طبق اعالم خانواده ها، درمان 700 زوج 

موفقیت آمیز بوده و 351 کودک متولد شده است.
مهران اوچی اردبیلی با اشاره به تمرکز حوزه پژوهش و فناوری واحد 
اردبیل برای پر کردن خالء های  استان تصریح کرد: جهاددانشگاهی 
اردبیل به دنبال ایجاد ساختار پژوهشــی در زمینه سالمت باروری، 
کشاورزی و گردشــگری است تا بتواند در توســعه و رونق اقتصادی 

استان گام بردارد. 
در ادامــه این جلســه مدیــرکل انتقــال خــون اســتان اردبیل، 
جهاددانشــگاهی را افتخاری برای اســتان خواند و افــزود: این نهاد 
فعالیت های  ارزشــمندی در حوزه های  مختلــف خصوصا در حوزه 
سلول های  بنیادی انجام داده اســت که با حمایت و مشارکت سایر 
دستگاه های  اجرایی می تواند به ارایه خدمات بهتر به مردم اقدام کند.

بابک رضازاده با بیان اینکه جهاددانشــگاهی با ورود به حوزه ذخیره 
سازی سلول های  بنیادی جهت استفاده در درمان برخی بیماری های  
خونی و فلج مغزی گام مهمی در حوزه پزشکی برداشته است تصریح 
کرد: با بازســازی تجهیــزات الزم در اداره کل انتقــال خون، جمع 
آوری و ذخیره خون های  اهدایی و رونــد ارایه خدمات به متقاضیان 

فرآورده های  خونی تسریع و بهبود یافته است.

مراجعه 19 هزار زوج به مرکز درمان ناباروری قفقاز وابسته 
به این واحد/ تولد 351 کودک

شناسایی ساالنه 10 هزار زن مبتال به سرطان پستان در کشور

سرپرست جهاددانشگاهی اردبیل خبر داد:

معاون آموزش و پژوهش پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی خبر داد : 

شــهپر حقیقت معاون آموزش و پژوهش پژوهشــکده معتمد 
جهاددانشگاهی با بیان این که سرطان پستان افراد جوان را درگیر 
می کند، گفت: ساالنه ۱۰ هزار بیمار مبتال به سرطان پستان در بین 

خانم های ایرانی شناسایی می شوند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل ازایسنا، شهپر حقیقت با 
بیان اینکه آمار ابتال به سرطان پستان در ایران 30 در 100 هزار به صورت 
ساالنه است، اظهار کرد: در واقع ســاالنه 10 هزار مورد جدید )مبتال به 
سرطان پستان( در بین خانم های ایرانی شناسایی می شوند که البته در 

قیاس با آمار بین المللی عدد باالیی نیست.
معاون آموزش و پژوهش پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی افزود: البته 
نکته مهم این است که کشــور ما یک جامعه جوان بوده، بنابراین توزیع 

سنی بین بیماران ایرانی 5 تا 10 سال جوان تر از سایر کشورها است.

وی ادامــه داد: در واقع اگرچه میــزان بروز این نوع ســرطان فراوانی 
کمــی دارد، اما افراد جــوان ایرانــی را درگیر می کنــد. بنابراین باید 
سیاست گذاری های درستی در زمینه جلوگیری از بروز سرطان پستان 

در دستور کار قرار گیرد.
حقیقت با بیان اینکه این بیماری جزو بیماری های نســبتا قابل درمان 
است، تصریح کرد: به گونه ای که حدود 30 تا 40 درصد قابل پیشگیری و 
حدود 30 درصد نیز قابل درمان است؛ بنابراین با برنامه ریزی درست شاید 

بتوانیم از بروز بیشتر این بیماری جلوگیری کنیم.
معاون آموزش و پژوهش پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی با اشاره به 
اینکه 71 درصد احتمال دارد بیماران مبتال به سرطان پستان تا پنج سال 
زنده بمانند، گفت: آمار پژوهشکده ما باالی 80 درصد بقای پنج ساله را 
نشان می دهد که اگر امکانات تشخیصی و به موقع ارایه شود، می توانیم 

میزان بقا را در سطح ملی افزایش داده و به سطح بین المللی برسانیم.
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سازمان  جهاددانشگاهی استان یزد و تهران و شرکت ملی نفت کش 
ایران در راستای استفاده بهینه از توانایی های علمی و آموزشی 
یکدیگر و همکاری مشــترک در زمینه های مورد نیاز تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایسنا، این قرارداد به 
منظور ایجاد و گسترش و همفکری آموزشی- پژوهشی برای مدت یک 
سال به امضای مهدی باصولی رییس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، 
سید علی طباطبایی قمی رییس سازمان جهاددانشگاهی تهران، محمدعلی 
خبازی نژاد رییس آموزش شرکت ملی نفت کش ایران و جعفر طالیی  تبار 

مدیر عامل موسسه علوم دریایی نفتکش ایران رسیده است.
براساس مفاد این تفاهم نامه، طرفین نسبت همکاری در زمینه برگزاری 

دوره ها و کارگاه های آموزشــی عمومی و تخصصی و استفاده از امکانات 
مورد نیاز، برگزاری تورها و بازدیدهای آموزشی، تولید بسته های آموزشی 
تخصصی استاندارد، همکاری در برگزاری دوره های  MBA و DBA جهت 
پرسنل شرکت، بررسی شیوه ها و روش های نوین در آموزش کاربردی در 

رشته  های مختلف، اقدام خواهند کرد.
همکاری در زمینه تالیف و ترجمه اسناد، کتب و مدارک علمی- آموزشی و 
تحقیقاتی، طراحی، تدوین، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مورد 
نیاز، طراحی و برگزاری نشست ها و همایش های مشترک علمی، پژوهشی و 
فناوری، استفاده از امکانات و تجهیزات یکدیگر براساس قراردادهایی که منعقد 
می شود، فراهم آوردن امکان بازدید کارفرمایان از امکانات طرفین و همکاری 
در اخذ مجوزهای الزم برای برگزاری دوره های مقطع دار داخلی و بین المللی 

برای پرسنل شرکت، از دیگر موارد همکاری در این تفاهم نامه است.

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان های  جهاددانشگاهی 
یزد و تهران با شرکت ملی نفت کش ایران

معاون خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان از اجرای شش هزار 
سیکل روش های پیشرفته درمان ناباروری در سال خبر داد و 

گفت: هزینه درمان در رویان یک سوم مراکز اروپایی است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، احمد وثوق 
با بیان اینکه درمان ناباروری در پژوهشگاه رویان سابقه ای بیش از 27 
سال دارد، اظهار کرد: اولین مرکز روش های پیشرفته درمان ناباروری 
در تهران توسط جهاددانشگاهی در قالب پژوهشگاه رویان شکل گرفت.

معاون خدمات تخصصی  پژوهشگاه رویان افزود: مشکل ناباروری در 
تمام جوامع بشری بروز می کند و از مشــکالت جدی در تمام جوامع 
محسوب می شود. با توجه به جوان بودن کشور ما مشکل ناباروری نمود 
بیشتری دارد و قبل از تأسیس رویان افراد برای درمان مجبور به سفر 
به کشورهای اروپایی، آمریکایی و اســترالیا بودند، اما پس از تأسیس 
»رویان« ضمن اینکه در زمان بسیار کوتاهی توانستیم به خودکفایی 
کامل در درمان ناباروری زوجین ایرانی برســیم به تدریج نیز درهای 

کشور را برای پذیرش زوج های نابارور خارجی گشودیم.
وی ادامه داد: درمــان ناباروری در ایــران برای بیمــاران خارجی از 
لحاظ اطمینان بر رعایت تمام جوانب اخالق پزشکی، شرعی و دینی 
توســط کادر درمانی، وجود قرابت فرهنگی بین ایران و کشــورهای 
همسایه)کشورهای عرب زبان و آسیای میانه(، اتخاذ روش های درمان 
ناباروری اســتاندارد و مطابق با روش های جــاری در دنیا و کم بودن 

هزینه های درمان نسبت به مراکز اروپایی و آمریکایی مناسب تر بود.
وثوق با بیان اینکه پژوهشگاه رویان امروز همراه و هم سطح با بهترین 
مراکز تحقیقاتی در سطح جهان در حال فعالیت است، گفت: در زمینه 
پژوهش مشــکالت ناباروری و کاربردی کردن پژوهش هایی که به 
درمان ناباروری کمک می کنند، قدم های بسیار موثری برداشته ایم. 
امروز آمادگی داریم که بــرای زوج هایی که به هــر دلیلی آمادگی 
فرزنددار شدن را ندارند این پتانسیل و اســتعداد باروری زوجین را 

حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه میزان رجوع زوجین ناباروری به مراکز درمان نسبت 
به دهه قبل بسیار افزایش داشته اســت گفت: در سال آمادگی انجام 
و اجرای 6 هزار سیکل روش های پیشــرفته درمان ناباروری را داریم 
البته جدا از این روش، بســیاری از مراجعین را از طریق دارو درمانی و 

جراحی های کوچک درمان می کنیم.
وثوق تصریح کرد:  در رویان هزینه  اضافــی و روش درمان غیر الزم ر ا 
به زوجین تحمیل نمی کنیم و تالش بر این اســت که روش درمانی را 
انتخاب کنیم که هم برای فرد مناسب بوده و هم کمترین آسیب بدنی 

و کمترین هزینه را دارد.
معاون خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان همچنین اظهار کرد: هزینه 
یک سیکل درمانی در رویان از ابتدای پذیرش تا انتهای درمان پیشرفته 
یک سوم هزینه های مراکز اروپایی است و گاهی در برخی موارد به 50 

درصد آن می رسد.

انجام 6 هزار مورد پیشرفته درمان ناباروری در سال/هزینه 
درمان در رویان یک سوم مراکز خارجی است

معاون خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی خبر داد:
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رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
دفتر نمایندگی آذربایجان شرقی »شرکت فناوری بن یاخته های 
رویان« تاکنون موفق به اخذ بیش از 2۵۰۰ نمونه بند ناف شده است، 
گفت: رشد 7۰ درصدی ذخیره سلول های بنیادی خون بند ناف در 
چند ماه اخیر در این مرکز، نشان از دوراندیشی و نگرش مثبت 

والدین به پس انداز سالمتی است. 

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، 
دکتر جعفر محسنی، رییس این ســازمان، با اشاره به اینکه خون بند 
ناف غنی از سلول های بنیادی پرتوان و نامیرا است، اعالم کرد: خون 
بند ناف تنها گزینه درمان بســیاری از بیماری هــای وخیم و صعب 

العالج است.
وی افزود: با  توجه به اینکه امکان ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بند 
ناف تنها یکبار و آن هم در زمان تولد برای هر فرد وجود دارد، خاطرنشان 

کرد:  امروزه ذخیره سلول های بنیادی نوزاد به انتخاب بسیاری از والدین 
تبدیل شده است؛ به طوری که هم اکنون بیش از 500 بانک خون بند ناف 

در سراسر جهان وجود دارد.
رییس ســازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شــرقی با اعالم اینکه دفتر 
نمایندگی آذربایجان شرقی -شرکت فناوری بن یاخته های رویان وابسته 
به جهاددانشگاهی- از 1387 فعالیتش را آغاز کرده است، گفت: این دفتر 
نمایندگی موفق به اخذ رتبه برتر علمی از نظر کیفیت نمونه های ذخیره 
شده کشور در چندین دوره متوالی شــده است که این حاکی از تجربه و 

تخصص تیم فعال و پویای این مرکز می باشد. 
 دکتر جعفر محسنی با اشاره به ضرورت ذخیره سازی سلول های بنیادی، 
بیان کرد: این ســلول ها به طور متوسط 20 تا 25 ســال ذخیره شده و 
درمان بیش از 70 نوع بیماری صعب العالج، سرطان خون، تاالسمی، کم 
خونی های مادرزادی، نقص سیستم ایمنی و فلج مغزی کودکان با استفاده 

از این سلول های بنیادی میسر می شود.

هوشنگ بازوند بر کمک و حمایت بنیاد برکت برای احداث مرکز 
ناباروری جهاددانشگاهی واحد این استان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، هوشنگ بازوند در دیدار 
با محمد مخبر دزفولی رییس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( اظهار کرد: لرستان در 
همه بخش ها ظرفیت های بالقوه خوبی دارد، اما بالفعل کردن آنها به سرمایه گذاری 

نیاز دارد و برای اجرای این کار نیازمند حمایت و توجه بیشتر هستیم.
استاندار لرستان با اشاره به مســکن محرومین، تصریح کرد: بنیاد برکت 
زحمات زیادی در این زمینه کشیده است و انتظار داریم 1000 واحد برای 

لرستان درنظر گرفته شود.
بازوند در ادامه صحبت هایش تأکید کرد: به علت اینکه مرکز ناباروری در 
لرستان وجود ندارد، زوج ها به اجبار برای درمان به استان های دیگر عزیمت 

می کنند که هزینه های زیادی متحمل می شوند و در این راستا و برای ایجاد 
مرکز ناباروری با جهاددانشگاهی توافق کرده ایم که توقع داریم بنیاد برکت 

به عنوان یک طرح ویژه کمک کند و آن را در دستور کار قرار دهد.
وی یادآور شــد: نزدیک به چهار میلیارد تومان برای زمین این مرکز نیاز 
است که ما آن را تقبل می کنیم و هفت میلیارد برای تجهیزات نیاز است اما 
با پنج میلیارد تومان هم می شود مرکز ناباروری را راه اندازی کرد و پیشنهاد 
ما این است که بنیاد نصف این مبلغ و مابقی را ما تقبل کنیم یا اینکه پنج 
میلیارد تومان به جهاددانشگاهی تسهیالت داده شود و در این حالت یارانه 

وام را ما پرداخت می کنیم.
استاندار اضافه کرد: جهاددانشــگاهی به طور جدی پیگیر راه اندازی این 
مرکز ناباروری است و ما هم تا حد امکان کمک خواهیم کرد تا هزینه های 

زوج های نابارور استان با وجود این مرکز کم شود.

سازمان جهاددانشــگاهی یزد و کمیته امداد امام خمینی)ره( 
در زمینه خدمات مشاوره طرح های  مجریان انرژی خورشیدی 

)فتوولتانیک( قرارداد امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشــگاهی استان یزد، طبق این 
قرارداد که به امضای مهدی باصولی رییس سازمان جهاددانشگاهی استان 
یزد و محســن علیزاده مدیر کل اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان رسید، مشاوره طرح نیروگاه های  خورشــیدی کمیته امداد امام 

خمینی)ره( در سطح استان به جهاددانشگاهی واگذار گردید.
به گفته محمد زارع مدیر دفتر تجاری سازی و اشتغال جهاددانشگاهی، 

طرح نیروگاه های  خورشیدی فتوولتانیک در راستای تحقق شعار اقتصاد 
مقاومتی؛ تولید - اشتغال با هدف اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد در 

سطح استان انجام می پذیرد.
وی بیان داشت: طبق این قرارداد جهاددانشــگاهی در پنج مرحله 
»مطالعات مقدماتی شــامل بررسی ســاختمان، ارایه نقشه فنی و 
مهندسی، ارایه نحوه صحیح و مناســب چیدمان سازه ها«، »انجام 
خدمات مشاور و نظارت کارگاهی«، »نظارت بر اجرای کار«، »نظارت 
بر نصب و راه اندازی پنل های  خورشیدی« و »آموزش به مددجویان 
تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( استان« خدمات ارایه 

می دهد.

واگذاری مشاوره طرح نیروگاه های خورشیدی کمیته امداد 
خمینی)ره( به سازمان جهاددانشگاهی یزد 

 ذخیره سازی 2500 نمونه خون بندناف در جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

کمک بنیاد برکت برای احداث مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان

استاندار لرستان تأکید کرد: 



   52

پیام جهـاد | شماره 163
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

انعقاد تفاهم نامه همکاري بین  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و 
جهاددانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری

نشان» تعهد به کیفیت« سازمان استاندارد 
به بانک خون بندناف رویان جهاددانشگاهی اهدا شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، شرکت فناوری بن یاخته های رویان موفق به کسب نشان »تعهد به کیفیت« در سومین همایش 
بین المللی کیفیت با رویکرد رونمایی ازمحصوالت درجه یک در بخش ارایه خدمات با کیفیت و درجه یک به مشتریان از سوی سازمان ملی استاندارد شد.

سومین کنفرانس بین المللی کیفیت با هدف بررسی و تبیین شاخصه های کیفیت در توسعه و ارتقای سطح کاالها و توانمندی امور تولیدی، خدماتی و 
صنایع کشور در جهت رقابت پذیری و ارزش نهادن به نیاز مخاطبان برگزار شد.

رتبه نخست مرکز بانک خون بندناف 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در حوزه 

تبلیغات و اطالع رسانی
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، ملیحه بهنامیان 
گفت: بانک خون بند ناف از زمان تأسیس، فعالیت خود را در راستای اطالع 
رسانی به خانواده هایی که در آســتانه تولد فرزند بوده و نیاز به ذخیره سازی 

سلول های بنیادی دارند، آغاز کرده است.
وی افزود: در همین راستا، مرکز خون بند ناف استان از ابتدای سال تاکنون در 
بین مراکز سایر استان ها بیشترین تبلیغات و اطالع رسانی را در این زمینه داشته 

و توانسته در رتبه اول اطالع رسانی در حوزه بانک خون بندناف قرار گیرد.
مسوول بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
خون بندناف مملو از سلول های بنیادی خون ساز است که در بیماری هایی که 
منشا خونی دارند همچون تاالســمی، بیماری نقص سیستم ایمنی به دلیل 
اهمیت ســلول های بنیادی کاربرد فراوانی دارد که نگهــداری و ذخیره آن، 

پس اندازی برای سالمت فرزندانمان و نسل های آینده است.

با تالش واحد فناور پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی 
کرمانشاه و برای نخستین بار در کشور؛

خرمنکوب نخود با مخزن مجزای 
بذر و کاه اختراع شد 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی 
کرمانشــاه، مهندس رئوف حیاتی کارشناس ارشد مهندسی 
ماشین های کشاورزی از واحدهای مرحله پیش رشد در کانون 
شکوفایی و خالقیت داالهو پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی 
کرمانشاه، موفق شــد برای تســریع در بخش برداشت برای 
نخستین بار در کشورخرمنکوب نخود با مخزن مجزای بذور و 

کاه اختراع کند 
 خرمنکوب نخود بــا مخزن مجزای بذور و کاه با شــماره ثبت 
اختراع 91686 با قابلیت های  کوبش، بودجاری، ذخیره بذر و کاه 
در مزرعه به کشاورزان کمک می کند تا محصول خود را باسهولت 

مناسب تری برداشت کنند. 

اخبار کوتاه

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي چهارمحــال و بختياري، 
تفاهم نامه همکاري بين شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و جهاد 
دانشــگاهي اســتان چهارمحال و بختياري با حضور ریيس پژوهش، 
توسعه و فناوري شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در خصوص 

مشارکت در فعاليت هاي پژوهشي منعقد شد.
مجتبي سرداري در اين آيين، اظهار کرد: استان داراي جوانان مستعد و 
باهوش است و مي توان از اين پتانسيل در خدمت به پيشرفت استفاده کرد.
مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چهارمحال و بختياري 
با اشاره به اينکه دانشگاه  و مراکز تحقيقاتي استان در حال رشد و طي 

مدارج علمي باالتر هســتند، افزود: با کمک اين دانشــگاه   ها مي توان 
کارهاي پژوهشي در زمينه توليد قطعات مورد نياز شرکت ملي پخش 

فرآورده هاي نفتي استان را انجام داد.
در ادامه وحيد خليلي ریيس جهاددانشــگاهي چهارمحال و بختياري 
اظهار کرد: تربيت نسل مهارتي و کارآفرين و چرخش دانشگاه ها از مدرک 

گرايي به مهارت آفريني از دغدغه هاي دانشگاه است.
وي خاطرنشان کرد: اين نهاد آمادگي کامل دارد تا مأموريتي مشخص 
از سوي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان دريافت و با توان 

داخلي و تجربه گران قيمت ملي آن را به اتمام رساند.   
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در راستای برنامه ششم توسعه صورت گرفت؛

موفقیت مرکز خدمات تخصصی سفال 
و سرامیک جهاددانشگاهی واحد 

همدان در ساخت محصوالت با تکنیک 
رنگ های  زیر لعابی 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحــد همدان، علی 
کالنترنیا اظهار کرد: هم اکنون برای لعاب کاری محصوالت سفالی، 
سرامیکی و چینی از تکنیک های  مختلفی به فراخور کارکرد ظروف 
استفاده می گردد. در این تکنیک ها که از لعاب های  قلیایی و سربی 
استفاده می شود محصوالت در انتهای زنجیره تولید با ویژگی های  
خاص بصری و کاربردی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. 
معاون پژوهشــی جهاددانشــگاهی همدان گفت: مرکز خدمات 
تخصصی سفال و سرامیک جهاددانشگاهی همدان با هدف باز زنده 
سازی تکنیک های  مختلف مرسوم و طیف بخشی به محصوالت 
تولیدی مرکز و در راســتای برنامه پنج ساله ششــم مرکز اقدام 
به آزمایش و تولید این محصول نموده اســت. در این روش که از 
رنگ های  لعابی و بر پایه اکســید فلزات طراحی شده است دمای 

پخت تا 990 درجه باال می رود.
وی بیان کــرد، مرکــز خدمات تخصصی ســفال و ســرامیک 
جهاددانشگاهی واحد همدان بر آن است تا طبق یک برنامه مدون 
در آینده نزدیک، دانش فنی و فناوری ساخت را در حوزه سفال و 

سرامیک و رنگ های  لعابی استان و منطقه گسترش دهد.

قرار گرفتن پژوهشگاه ابن سینا 
جهاددانشگاهی در بین برترین مراکز عضو 
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فناوری های  نوین علوم زیستی 
جهاددانشگاهی ابن سینا، سومین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو 
شــبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی، براساس عملکرد این 
مراکز در سال 1395 و بر پایه سه شاخص »مشتری مداری«، »میزان 
کارکرد« و »همکاری شبکه ای« صورت گرفت تعداد 185 مجموعه 
آزمایشــگاهی در ارزیابی عملکرد سال 1395 شبکه شرکت کردند، 
پژوهشگاه ابن سینا به عنوان نماینده برتر جهاددانشگاهی در بین 10 

رتبه برتر این ارزیابی قرار گرفت.
براســاس نتایج ایــن ارزیابی، در ســال 1395 مراکز عضو شــبکه 
آزمایشــگاهی بیش از 600 هزار خدمت آزمایشگاهی به بیش از 50 
هزار مشتری شامل پژوهشگران، دانشجویان و صنایع کشور ارایه کرده 

و درآمدی در حدود  752میلیارد ریال داشته اند. 

امضای قرارداد همکاری بین مرکز درمان 
ناباروری جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی و 

اداره کل سالمت شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، 
با هدف حمایت از زوج های نابارور کارکنان شهرداری تبریز، قرارداد 
همکاری بین مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی 

با اداره کل سالمت امور اجتماعی شهرداری تبریز امضا شد.
دکتر جعفر محسنی رییس این سازمان 26 تیرماه در مراسم امضای این 
قرارداد، گفت: یکی از رسالت های جهاددانشگاهی در حوزه ی پژوهش، 
ارایه ی خدمات به آحاد مردم جامعه است و با توجه به این که مشکل 
ناباروری در کشور ما 22 درصد و هفت درصد بیشتر از درصد جهانی 
می باشد، از این رو مرکز درمان ناباروری سازمان جهاددانشگاهی استان 

اقدام به ارایه ی خدمات به زوجین نابارور کرده است.
دکتر علیرضا رحیمی مدیر کل ســالمت و امور اجتماعی شهرداری 
تبریز نیز در این خصوص اظهار کرد: اداره کل سالمت و امور اجتماعی 
شهرداری رسالت آموزش به شهروندان و پیشگیری را بر عهده دارد و 

از این رو درمان پرسنل شهرداری بر عهده  این اداره است.
وی افزود: ارایه  خدمات تخصصی و فوق تخصصی با توجه به تجهیزات 
درمانگاه های شهرداری و نیروی انسانی امکان پذیر نبود و به همین 
دلیل با امضای این تفاهم نامه گام مثبتی در راستای حل مشکالت 

ناباروری برداشته شد.

قرارداد همکاری بین مرکز 
درمان ناباروری جهاددانشگاهی 

آذربایجان شرقی و شرکت خدمات بیمه 
برکت امضا شد

به گزارش روابط  عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، 
با توجه به تاکیدات بی شمار رهبر معظم انقالب مبنی بر تسهیل 
تشکیل خانواده و افزایش جمعیت در جامعه  ایرانی، ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( نیز از طریق بنیاد برکت زمینه های اجرای 
این سیاســت را در قالب طرح »برکت خانواده« برای حمایت از 
درمان زوج های  نابارور مناطق محروم کشور فراهم آورد و در این 
راستا قرارداد همکاری با مرکز درمان ناباروری آذربایجان وابسته 

سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی منعقد شد.
دکتر جعفر محسنی سرپرست جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی 
گفت: ارایه خدمات تشخیص درمانی ناباروری به زوج های معرفی 
شده مناطق روســتایی از سوی شــرکت خدمات بیمه برکت با 
تعرفه های  پایین تر از مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی موضوع اصلی این قرارداد بوده و مفاد قرارداد از اول تیر ماه 

اجرایی شده است.
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آغاز فاز دوم اجرایی طرح جامع مدیریت پسماند مهریز 
توسط سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، مسوول 
مركز تحقيقاتي محيط زيست و آلودگي هاي محيطي وابسته به سازمان 
جهاددانشگاهي استان يزد از آغاز فاز دوم اجرايي طرح جامع مديريت 
پسماند مهريز از سوي اين مركز و با همكاري شهرداري مهريز خبر داد.

مائــده دهقاني تفتي مســوول مرکــز تحقیقاتی محیط زیســت و 
آلودگی های  محیطی با تاكيد بر اين كه امروزه مديريت پسماند يكي از 
ضروري ترين محورهاي توسعه پايدار محسوب مي شود، تصريح كرد: 
به منظور مشخص كردن افق برنامه ريزي و چشم انداز اجراي طرح هاي 
مرتبط با پســماند، تهيه طرح جامع مديريت پسماند در يك منطقه 

بسيار ضروري است.
وی افزود: بنابراين در هر منطقه، پيش از اجــراي طرح هاي اجرايي 
مرتبط با پسماند، الزم است ابتدا مطالعات طرح جامع پسماند براساس 

ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي، فني و مهندسي و محيط  زيستي با 
توجه به برنامه ريزي هاي ميان مــدت و بلندمدت براي نيل به اهداف 

استراتژيك مديريت پسماند تهيه شود.
مسوول مرکز تحقیقاتی محیط زیست و آلودگی های  محیطی در ادامه 
اظهار كرد: خوشبختانه پس از انجام فاز مطالعاتي طرح جامع مديريت 
پســماند مهريز در فاز يك و تاييد آن، فاز اجرايي براســاس مصوبات 
كارگروه پسماند شهرستان مهريز به صورت پايلوت در شهر مهريز و دو 

دهستان آن شامل 10 روستا آغاز شد.
به گفته  اين مسوول، در اين فاز، مطالعات آناليز كمي و كيفي پسماند 
در چهار فصل، جانمايي ها و همچنين بررسي سايت هاي دفن پسماند 
صورت مي گيرد و اميد اســت كه گامي موثر در راســتاي حفاظت از 

محيط زيست و نيل به توسعه پايدار باشد.

به همت جهاددانشگاهی استان محقق شد؛ 

افتتاح رسمی اولین کارگاه 
بومی تولید علمک گاز در 

سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیستان و 
بلوچستان، برای نخستین بار کارگاه بومی تولید علمک 
گاز در استان  25 تیرماه با حضور مدیر عامل شرکت گاز، 
معاون جهاددانشگاهی اســتان و مدیرکل برنامه ریزی 
و منابع انسانی اســتانداری سیستان و بلوچستان مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
گفتنی است، این کارگاه به همت 4 نفر از فراگیران دوره 
کارآفرینی جهاددانشگاهی استان راه اندازی و تأسیس 

شده است.

پذیرش 15 مقاله ISI از گروه ژنتیک 
پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی

طی شش ماهه گذشته
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی-مرکز تحقیقات سرطان پستان 
-  در دو فصل اول سال 2017 در مجموع 15 مقاله ISI از گروه پژوهشی ژنتیک پژوهشکده 

مورد پذیرش قرار گرفته است. 
از میان مقاالت یاد شده پنج مقاله با همکاری گروه پژوهشی طب فراگیر در سرطان که از 
دیگر گروه های  پژوهشی پژوهشکده است تهیه گردیده و 2 مقاله نیز مربوط به همکاری 

اعضاء گروه با دانشگاه ها ومراکز علمی خارج از پژوهشکده می باشد.
باالترین ایمپکت فاکتور مقاالت مذکور6,4 و متوسط آنها 3,2 است. 

همچنین مهمترین موضوعات مقاالت نگارش شده مربوط به بحث »مقاومت های  درمانی 
در سرطان پستان)مسیرهای دخیل در مقاومت(«، »نقش سلول های  بنیادی در سرطان«، 

»ایمنوتراپی در سرطان« و »روش های  دارورسانی مبتنی بر نانوذرات« می شود.

از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ 

گواهینامه »تأیید صالحیت آزمایشگاه همکار«
 برای سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف صادر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران با صدور گواهینامۀ تأیید صالحیت، 
آزمایشگاه سامانه های  الکترونیکی و هوشمند مرکز پدافندغیرعامل جهاددانشگاهی صنعتی شریف را به عنوان آزمایشگاه همکار معرفی کرد.

با صدور این گواهینامه، آزمون های  مربوط به ایمنی تجهیزات فناوری اطالعات به خصوص انواع سوئیچ ها و روترها در این آزمایشگاه انجام می شود.
الزم به ذکر است که با توجه به پیشنهاد این آزمایشگاه، انجام آزمون های ایمنی بر روی سوئیچ های شبکه برای اولین بار انجام می گیرد و تا پیش از این 

اجباری نبوده است.
این آزمایشگاه با برخورداری از توانمندی تست و آزمایش ایمنی تجهیزات امنیتی و دوربین های  مدار بسته، با شناسایی و رفع ایرادات احتمالی، ضریب 

اطمینان این تجهیزات را که در مواردی در نقاط حساس کشور نصب می شوند، افزایش می دهد.
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حضور محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 
در کنگره FEMS  2017 با ارایه دو مقاله

ذخایر میکروارگانیسمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مرز 4000 گونه
به گزارش روابط عمومی مرکزملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران،با تالش محققان بانک میکروارگانیسم های  مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، 
تاکنون 3907 سویه از گروه های  مختلف میکربی شامل باکتری ها، آرکی ها، کپک ها، مخمرها، سیانوباکترها، ریزجلبک ها و دیاتومه ها جداسازی، 

شناسایی و نگهداری شده اند.
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رییس مرکز در این خصوص  گفت: گستردگی میکروارگانیسم ها از نظر تعداد، تنوع محیط هاي زیست و همین 
طور از نظر مسیرهای متابولیک بیشتر از سایر موجودات است، به همین دلیل بررسی تنوع آن ها راه را برای دستیابی به سویه های  مفید و ارزشمند 
صنعتی می گشاید. این تنوع گسترده مرهون تنوع ژنتیکی باالی میکروارگانیسم ها است که به آن ها قدرت زیست در اکوسیستم های  مختلف را می دهد 

و آن ها را به کارخانجات کوچک و مولد تبدیل می کند.
وی بیان کرد: از این سویه های  شناسنامه دار، تعداد 54 سویه بومی، حاصل تالش پژوهشــگران مرکز است که از مناطق مختلف کشور جداسازی، 
شناسایی و در مجالت معتبر بین المللی منتشر شده اند که در این میان، معرفی دو خانواده جدید مخمری و باکتریایی طی دو سال  گذشته به عنوان 

دستاوردهای چشمگیر محققان این مرکز به شمار می آید.

نصب تورهای قفس پرورش ماهی 
تولیدی جهاددانشگاهی واحد صنعتی 

امیرکبیر در سواحل قشم
به گزارش معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، در 
راستای همکاری واحد با شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر و شرکت  های  
زیر مجموعه موسســه جهاد نصر، اول مردادماه چهار عدد تور نرسری 
مصرفی در پرورش ماهی در قفس، تحویل شــرکت طالیه داران امین 
قشم، وابسته به جهاد نصر کرمان شد و با نظارت همکاران گروه تکنولوژی 

نساجی واحد، در قفس  های این شرکت نصب گردید.
گفتنی است، تور های تولیدی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر 
مطابق استاندارد NS9415 کشور نروژ طراحی شده و عملکرد آن در 
دو دوره پرورش ماهی در قفس شرکت های  زیرمجموعه موسسه جهاد 
نصر، نظیر سرمایه گذاری جهاد نصر، نصر اصفهان، نصر کرمان، طالیه 
داران امین قشم و تالشگران البرز کاسپین، بسیار مطلوب بوده است و 
منجر به ادامه همکاری در تأمین تورهای پروژه های آتی این موسســه 

شده است.

دریافت موافقت اصولی گروه 
پژوهشی طب فراگیر در سرطان

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، دکتر کیوان 
مجیدزاده رییس پژوهشــکده گفت: در راستای گسترش فعالیت های  
علمی و پژوهشی پژوهشکده معتمد - مرکز تحقیقات سرطان پستان 
جهاددانشگاهی، این مرکز با راه اندازی گروه های  پژوهشی مختلف در 
حوزه های  متنوع مرتبط با تحقیقات پیرامون ســرطان، موفق به اخذ 

موافقت اصولی گروه پژوهشی طب فراگیر در سرطان گردید.
وی در ادامه با اشــاره به اهمیت تحقیقات حوزه های  طب فراگیر در 
سرطان، افزود: متخصصان حوزه های  مختلف از جمله؛ طب سنتی، 
بیوتکنولوژی دارویی، گیاهان دارویی، شیمی آلی، فیزیک، داروسازی 
و علوم آزمایشگاهی از جمله ی متخصصان این گروه پژوهشی هستند 

که در حال حاضر به فعالیت های  متعدد پژوهشی مشغولند.
یادآور می شود؛ در حال حاضر پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی دارای 
10 گروه پژوهشی است که در حوزه های  مختلف سرطان به تحقیقات 

علمی می پردازند.

به گزارش روابــط عمومی مرکز ملــی ذخایر ژنتیکی و زیســتی 
ایران، محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به 
جهاددانشگاهی، در کنگره FEMS 2017 که با حضور 2700 محقق 
و دانشمند از 81 کشور دنیا در شهر والنسیای اسپانیا برگزار شد، با 

ارایه دو مقاله شرکت کردند.
این کنگــره هفتمین کنگــره میکروبیولوژی اروپا اســت 
که هر دوســال یکبار با حضور دانشــمندان مرجع جهانی 
و متخصصــان میکروبیولوژی برگزار می گــردد تا آخرین 

اطالعات و یافته ها در حوزه میکروارگانیسم ها مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گیرد.

گفتنی است؛ مقاالت ارایه شده توسط محققان این مرکز بر اساس 
آخرین یافته ها در حوزه میکروارگانیسم ها بود که با عناوین»تولید 
 halotolerant کارتونوئید توســط گونه ای از میکرو ارگانیســم
bacterium و اثر ضد ســرطانی کارتونوئید« و »پراکســیداز پلی 

 kocuria palustris اکسترموفیلیک از باکتری تحمل کننده نمک
سویه BW«در این کنگره ارایه شد.
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معاون پژوهشی جهاددانشگاهی واحد استان البرز 
خبر داد:

اجرای سه طرح ملی 
توسط این واحد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، 
مهشید منزوی گفت: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان 

البرز در حال حاضر سه طرح ملی را در دستور کار دارد.
وی نخستین طرح را طرح پیمایش ملی خانواده عنوان و اعالم 
کرد: پیشنهاد اجرای این طرح در قالب شــبکه برنامه گروه 
آسیب شناسی اجتماعی جهاددانشــگاهی واحد استان البرز 
ارایه شد و مقدمات تصویب آن توسط کارفرمایان به سال 93 
باز می گردد، اما از سال 94 به طور رســمی اجرای طرح آغاز 

شده است.
منزوی در ادامــه دومین طــرح را  طرح مؤلفه هــا و تعیین 
کننده های شــادکامی در اســتان های تهران و البرز عنوان و 
اظهار کرد: این طــرح دارای چهار کارفرما در ســطح ملی و 

استانی است.
وی به سومین طرحی که جهاددانشگاهی البرز به صورت ملی 
در دســتور کار دارد، اشــاره و اظهار کرد: این طرح به منظور 
بررسی ویژگی های شخصیتی، اجتماعی و دینداری زندانیان 

کشور انجام می شود.
منزوی خاطرنشان کرد: این طرح در پایان سال 94 به تصویب 
ســازمان زندان ها و اقدامات تامینی رســیده است و در حال 
حاضر در حال جمع آوری اطالعات در 10 استان تهران، البرز، 
یزد، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، 

گلستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و گلستان است.

اجرای طرح مطالعاتی» بررسی تنوع ذخیره گاه طبیعی ژرم پالسم فندق 
شمالغرب« در اردبیل 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، قرارداد اجرای طرح مطالعاتی »بررسی تنوع ذخیره گاه طبیعی ژرم پالسم فندق 
شمالغرب )جنگل ارسباران(« بین جهاددانشگاهی استان اردبیل و دانشگاه آزاد اسالمی استان منعقد شد.

سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل با اعالم این خبر افزود: وجود دو زیستگاه طبیعی فندق در استان اردبیل به نام های  جنگل فندقلو 
و حتم مشه-سی  و تاثیرات آن در اقتصاد کشور، موجب اهمیت بحث کشت و کار فندق شده است.

مهران اوچی اردبیلی اهداف این طرح پژوهشی را بررســی تنوع ژنوتیپ های  بومی منطقه حتم مشه سی )ارسباران( از دیدگاه مورفولوژیک، 
ژنتیکی و ترکیبات فیتوشیمیایی مهم فندق خواند و اظهار داشت: محدودیت اطالعات جامع در زمینه ژنتیک فندق های  بومی این مناطق موجب 
شد محققان جهاددانشگاهی استان با ارایه طرح های  مطالعاتی متعدد به بررسی صفات مطلوب کمی و کیفی و ویژگی مقاومت به سرما بپردازند.

سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، مدت زمان اجرای طرح مطالعاتی »بررسی تنوع ذخیره گاه طبیعی ژرم پالسم فندق شمالغرب 
)جنگل ارسباران(« را 16 ماه اعالم و خاطرنشان کرد: این طرح به همت معاونت های  پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی استان و جهاددانشگاهی 

اردبیل اجرا می شود. 

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین 
جهاددانشگاهی زنجان، نظام 
مهندسی کشاورزی استان و 

انجمن خیریه مهرانه

به گــزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی زنجان، 
تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشــگاهی زنجان، نظام 
مهندسی کشاورزی اســتان و انجمن خیریه حمایت از 
بیماران مبتال به ســرطان )مهرانه( با حضور روسای دو 
طرف به میزبانی انجمن خیریه مهرانه با هدف استفاده 
از ظرفیت های این سه بخش در راستای راهبری تولید 

محصول سالم به امضا رسید.
در این جلسه، رییس جهاددانشگاهی استان زنجان، افزود: 
با حضور در این مجموعه دریافتیم که کمتر تیمی در کشور 
قادر اســت در حوزه درمانی آن هم به صورت خیرخواهانه 
این قدر انرژی صرف کند، که نمونه این فعالیت را امروز در 

مجموعه مهرانه زنجان به وضوح مشاهده کردیم.
این مسوول با اشــاره به اینکه جهاددانشگاهی زنجان با 
توجه به ظرفیت هایی که در بخش هــای مختلف دارد، 
این آمادگی را دارد که همــکاری تنگاتنگی با مجموعه 
مهرانه زنجان داشته باشد، ادامه داد: در حوزه فرهنگی با 
وجود برخورداری از ظرفیت هایی چون خبرگزاری ایسنا 
و ایکنا و نیــز توانمندی تولید محصوالت متنوع رســانه 
ای، کمک حال انجمن خیریه مهرانه در راستای ترویج و 
فرهنگ سازی بحث پیشگیری از ابتال به بیماری سرطان 

گام برداریم.
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رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران خبر داد:

نتایج مطالعات تنوع زیستی در 
باالترین سطوح علمی منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 
وابسته به جهاددانشگاهی، مشــارکت های  علمی اخیر محققان 
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مطالعات بین  المللی 
منتج به انتشار مقاالتی با ضریب های  علمی بسیار باال و در مرجع 
ترین مجالت علمی بین المللی شــده اســت. بــرای مثال تنوع 
زیســتی و تاکســونومی قارچ ها، در یکی از معتبر ترین مجالت 
علمی قارچ شناسی )Fungal Diversity( که از باالترین ضرایب 
علمی )Impact factor 2016 = 13,465( نیز برخوردار می باشد 

منتشر شده است.
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رییس مرکز در خصوص این 
موفقیت گفت: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، یکی از معدود 
مراکز بسیار جوان و ملی کشور است که پس از یک دهه فعالیت 
مستمر توانسته است در راستای رسالت های  تعریف شده گام های  
بســیار موثری را در جهت شناســایی، نگهداری، ارائه خدمات و 

نمونه های  زیستی کشور بردارد.

سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل خبر داد:

ساخت موفق نمونه نانو پانسمان های  قابل جذب در این مرکز
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل 
گفت: برای اولین بار در کشور، نمونه نانو پانسمان های  قابل جذب برای درمان انواع سوختگی به همت محققان شرکت فناور شفا درمان پاک داروی 

سبز مستقر در این مرکز تولید شد.
مهران محمدی با بیان اینکه این نانو پانسمان ها از عصاره های  گیاهی موثر و با خاصیت جذب باال ساخته شده است، اظهار داشت: ظرفیت جذب 
باال برای پاک نگهداشتن بستر زخم، نگهداری و حفظ مداوم شرایط محیطی مرطوب در تماس با ضایعه بافت و زخم تحت درمان، اجازه مبادله گاز 
اکسیژن، دی اکسیدکربن و رطوبت پیرامون زخم و عایق نمودن آن از نظر تبادل گرمایی برای بهبود و عدم نیاز به تعویض روزانه پانسمان از دیگر 

مزایای این نانو پانسمان ها می باشد.
محمدی خاطرنشان کرد: مطالعات و بررسی های  علمی و بالینی بر روی این محصول همچنان ادامه دارد و با تثبیت آزمایشات رسمی، امکان صدور 

مجوزهای بهداشتی و اخذ استانداردهای ملی و بین المللی برای این محصول فراهم خواهد شد تا با تولید انبوه وارد بازار دارویی کشور گردد.

ذخیره سازی 1500 نمونه خون بندناف توسط جهاددانشگاهی همدان
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد همدان، عباس وکیلیان با بیان اینکه تا کنون بیش از 1500 نمونه خون در بانک خون بندناف 
جهاددانشگاهی استان همدان ذخیره سازی شده است، افزود: از سال 92 تا کنون شاهد رشد 400 درصدی در شمار متقاضیان برای ثبت نام بوده ایم 

که خوشبختانه روزانه به این افراد افزوده می شود.
وی به کاربرد خون بندناف اشاره کرد و گفت: از این خون برای درمان بیماری سرطان خون، تاالسمی، آنمی، نقص ایمنی مادرزادی، فلج مغزی و 

... استفاده می شود.

راهیابی طرح»پالک شب تاب 
سرامیکی«جهاددانشگاهی استان همدان 

به مرحله نهایی اختراعات چهارمین جشنواره 
بین المللی ایده های  برتر تبریز 2018

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد همــدان، معاون 
پژوهشــی جهاددانشــگاهی همدان گفت: طرح پالک شــب تاب 
سرامیکی با لعاب فسفرسانس توسط پژوهشگر جهاددانشگاهی استان 
همدان مهندس رســتمی، به مرحله نهایی اختراعات در چهارمین 
جشنواره ملی ایده های  برتر و اختراعات مدیریت شهری با محوریت 

تبریز 2018 راه یافت.
علی کالنترنیا اظهار کرد: در این جشنواره نزدیک به 70 عنوان اختراع 
و 333 ایده از کل کشور شرکت کرده بودند که در نهایت 29 عنوان 
اختراع و 30 ایده موفق به راهیابی به مرحله نهایی و نمایشگاهی شدند 
و در نمایشگاه عمارت تاریخی شهرداری تبریز مورد بازدید گردشگران 

داخلی و خارجی قرار گرفتند.
وی گفت: داوری اختراعات توسط داوران بنیاد ملی نخبگان تهران و 
داوری ایده ها توسط شورای شهرداری تبریز صورت پذیرفت که از 5 

ایده برتر و از تمامی اختراعات تجلیل به عمل آمد.
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آزمایشگاه نساجی جهاددانشگاهی 
واحد صنعتی امیرکبیر موفق به اخذ 
مجوز همکار استاندارد از سازمان 

ملی استاندارد ایران شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، یکی 
از زمینه فعالیت های  گروه پژوهشــی تکنولوژی نساجی واحد، ارایه 
خدمات آزمایشگاهی و مشاوره فنی به واحدهای صنعتی و شرکت های  
بازرگانی در زمینه ویژگی های  مواد اولیه و تولیدات نساجی، پوشاک و 
منسوجات صنعتی است. در این خصوص برای تعمیق این فعالیت ها و 
ارتقای خدمات، کسب مجوز همکار استاندارد آزمایشگاه نساجی واحد 

از سال گذشته در برنامه های  واحد قرار گرفت. 
دکتر ورسه ای رییس این واحد در این خصوص اظهار داشت: با تکمیل 
فضای فیزیکی و تکمیل تجهیزات آزمایشگاهی، درخواست ارزیابی 
این آزمایشگاه به اداره کل استاندارد استان تهران ارایه شد و پس از آن، 
مراحل مختلفی نظیر کالیبراسیون دستگاه ها، آموزش پرسنل، تهیه 
اسناد و مدارک مورد نیاز، طی شد و در تیر ماه با مجوز همکار استاندارد 
آزمایشگاه نساجی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر موافقت شد. 
رییس جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر، افزود: با اخذ مجوز 
همکار اســتاندارد آزمایشگاه نســاجی، دامنه خدمات مشاوره ای و 
آزمایشگاهی گروه پژوهشــی تکنولوژی نســاجی عالوه بر صنایع 
تولیدکننده نســاجی و پوشــاک، بازاریان و بازرگانان فعال در این 
حوزه، به گمرکات و شرکت های  بازرسی نیز تسری پیدا می کند و به 
متقاضیان، همراه با خدمات آزمایشگاهی، مشاوره فنی تولید و کسب 
دانش نیز توسط گروه متخصص پشتیبان آزمایشگاهی ارایه می شود. 

معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خبر داد:
انجام بیش از 30 طرح پژوهشی کاربردی توسط این پژوهشکده 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراســان رضوی، دکتر هادی رفیعی اظهار کرد: پژوهشکده گردشگری پتانسیل خاصی را در تهیه 
اسناد استانی در حوزه علوم انسانی دارد، دو ورژن از سند آمایش استان از جمله سند توسعه اشتغال استان و سند صنعت، معدن و تجارت در حوزه علوم 
انسانی جهاددانشگاهی انجام گرفته است که این اسناد توسط بسیاری از پژوهشگران درونی و بیرونی با پتانسیل های داخلی پژوهشکده گردشگری 

جهاددانشگاهی انجام شد.
معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با بیان اینکه حدود 30 تا 40 طرح از سال گذشته تاکنون توسط 
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی انجام شده که برخی از آنها خاتمه نیافته است، افزود: یکی از طرح های شاخص »مکان های باارزش معنایی و 

هویتی« است که مکان هایی که شناسایی و بررسی آن در جذب گردشگر نقش بسزایی دارد و ناشناخته هستند مورد بررسی قرار می گیرند.
رفیعی یادآور شد: طرح دیگر مرتبط با سوغات و صنایع دستی با هدف افزایش سهم سوغات استان به عنوان نماد هویت و سفیر فرهنگی ما در سبد سوغات 
زائران و گردشگران با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حال انجام است. چنانکه 70 درصد سوغات مشهد را کاالهای خارجی و 

فقط 20 تا 30 درصد را کاالهای ایرانی تشکیل می دهند.
وی به انجام طرح-نقشه راه توسعه گردشگری مبتنی بر فناوری و نوآوری استان توسط پژوهشکده گردشگری اشاره و بیان کرد: کارفرمای این طرح 
دانشگاه فردوسی به عنوان نماینده کمیسیون فناوری استان است، در این پژوهش به دنبال این هستیم که مسیر فناوری را در صنعت گردشگری ترسیم 

تا در حوزه حمل و نقل، اطالع رسانی و رزرو هتل و... به فناوری های نوین دست پیدا کنیم.

بخش تصویربرداری عروقی و واریس 
مرکز جامع ترمیم زخم جهاددانشگاهی 

علوم پزشکی تهران افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، مدیر 
مرکز جامع ترمیم زخم جهاددانشــگاهی علوم پزشکی تهران دکتر 
غالمرضا اســماعیلی جاوید گفت: زخم پای دیابتــی و عروقی اندام 
تحتانی از شایع ترین علل زخم های  مزمن و اولین علت قطع عضو در 
بیماران غیرتصادفی به شمار می آید و از مهمترین علل زمینه ای ایجاد 

این نوع زخم ها، مشکالت عروقی است. 
وی افزود: تشــخیص زودهنگام و درمان مناسب اختالالت عروقی 
نقش بسزایی در جلوگیری از بروز این نوع زخمها و قطع اندام خواهد 
داشــت. از طرفی به دلیل بیماری زمینه ای از جمله دیابت و وجود 
تصلب شــرایین در این بیماران، تشخیص مشکالت عروقی نیازمند 
افراد متخصص مجرب و تجهیزات پیشرفته با حساسیت باال می باشد.

دکتر جاوید اشــاره کرد: در حال حاضر بخش تصویربرداری عروقی 
شریانی و وریدی مرکز جامع ترمیم زخم با در اختیار داشتن اعضای 
هیات علمی متخصص و فوق تخصص و آخرین سیستم تصویربرداری 
عروقی جنرال الکتریک  E 9 امکان ارزیابی دقیق مشــکالت عروقی 
بیماران را داراســت. مرکز جامع ترمیم زخم جهاددانشگاهی واحد 
علوم پزشکی تهران با هدف ارایه خدمات مناسب به بیماران مبتال به 
زخمهای مزمن تأسیس و سعی دارد با استفاده از آخرین دانش فنی 
گامی موثر در ترمیم سریعتر زخمهای مزمن بیماران و پیشگیری از 
قطع عضو بردارد. همچنین در این کلینیک، بیماران مبتال به عروق 
واریسی با استفاده از سیستم رادیوفرکوئنسی بدون نیاز به بستری و 
انجام جراحی باز، تحت درمان کمتر تهاجمی و سرپایی قرار می گیرند.  
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رونمایی و فروش اولین 
مجموعه تولیدات اسباب بازی 

جهاددانشگاهی قزوین در سومین 
نمایشگاه ملی بازی و اسباب بازی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی قزوین، جهاددانشگاهی 
قزوین با مجموعه اسباب بازی های ایرانی »چیدا« در نمایشگاه ملی 

بازی و اسباب بازی که از 24 تا 28 مرداد برگزار شد، حضور یافت.
محمدحســین فائزی، اظهار کــرد: اســباب بازی های چیدا به طور 
انحصاری و برای بازی افراد باالی 3 ســال طراحی شــده است. این 
اسباب بازی ها موجب ارتقای خالقیت و تفکر کودک می شود و او را 

تشویق به مشاهده و کاوش در محیط پیرامون خود می کند.
وی ادامه داد: چیدا از بلوک های چوبی که دارای اشــکال هندســی 
برگرفته از معماری بناهای ایرانی اسالمی اســت، تشکیل شده  است. 
کودک با قرار دادن این قطعات چوبی کنار و بر روی هم می تواند تک 
بناهای شهری و یا فضاهایی همچون بازار، مرکز محله و پارک بسازد و 

با ذهن خالق و کودکانه خود، شهری چوبی طراحی کند.
رییس جهاددانشگاهی قزوین با اشــاره به اینکه این مجموعه با نام 
تجاری »چیدا« عرضه شــده اســت، افزود: رونمایی و فروش اولین 
مجموعه تولیدات اســباب بازی جهاددانشگاهی اســتان قزوین در 

سومین نمایشگاه ملی بازی و اسباب بازی انجام شد.

اعطای رتبه علمی پژوهشی به نشریه 
بین المللی چند تخصصی» سرطان« 

پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، رییس 
پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، از دریافت رتبه علمی پژوهشی 
 "multidisciplinary cancer investigation" مجله بین المللــی
پژوهشــکده معتمد جهاددانشگاهی از ســوی کمیسیون نشریات 

علمی پزشکی کشور خبر داد.
دکتر کیوان مجیدزاده رییس پژوهشــکده، با اعالم این خبر گفت: 
نشریه ی بین المللی چندتخصصی ســرطان باهدف انتشار مقاالت 
مرتبط با حوزه ی سرطان در تخصص ها و زمینه های  مختلف اعم از 
علوم پزشکی، پایه و مهندسی از سال گذشته فعالیت خود را آغاز نمود 
و نخستین شماره از نشریه دی ماه 1395 در پایگاه اینترنی این مجله 

به آدرس www.mcijournal.com نمایه گردید.
 Google گفتنی است، این نشــریه تاکنون در پایگاه هایی همچون
 Directory of Research Journals Indexing و scholar

DRJI(( نمایه شده است.

برای اولین بار در کشور توسط متخصصان پژوهشکده توسعه 
تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف انجام شد:

تحلیل، ارزیابی عملکرد و آزمون 
ماشین آبفشان قرقره های  مجهز به 

بوم در کشور
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، به منظور 
کنترل کیفیت ماشین های  آبیاری مورد استفاده در طرح های  آبیاری 
کشور، تحلیل، ارزیابی عملکرد و آزمون ماشین وارداتی آبفشان قرقره ای 
مجهز به بوم، مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی توسط کارشناسان 

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در استان گلستان انجام شد.
مدیر مرکز توسعه تکنولوژی این سازمان در این زمینه اظهار داشت: 
با توجه به لزوم رعايت اســتانداردها و كنتــرل كيفيت تجهيزات و 
ماشين هاي آبياري براي دستيابي به عمر مفيد سيستم و همچنين 
راندمان مورد انتظار، اين سازمان از سال 1374 با تدوين دانش فني 
ماشين هاي آبياري، همكاري با وزارت جهاد كشاورزي را آغاز نمود و 
پس از آن به عنوان همكار آزمون ماشــين هاي آبياري همكاري خود 
را ادامه داد و در این راستا طي ســال هاي اخير، ارزيابي عملكرد انواع 

ماشين هاي آبياري ساخت داخل و وارداتي را انجام داده است.

آغاز به کار فاز نخست نیروگاه های 
خورشیدی جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی در استان قم

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، 
دکتر جعفر محسنی، رییس سازمان گفت: نیروگاه های خورشیدی 
تولید شــده توســط معاونت پژوهشــی ســازمان جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( استان قم در شهر قم و با هدف اجرای طرح خودکفایی 
برای مددجویان کمیته  امداد این استان در منازل آنان نصب می شود.

رییس سازمان آذر بایجان شرقی اظهار کرد: فاز نخست نيروگاه های 
خورشيدی با ظرفيت توليد 500 كيلووات برق با هزينه 28 ميليارد ريال 

در سه ماه آينده اجرا خواهد شد.
محسنی  با اشاره به این که این طرح در فاز اول برای 100 خانواده در 
نظر گرفته شده است، یادآور شد: احداث اين نيروگاه های  خورشيدی 
در راستای حمايت از مددجويان كميته امداد امام خمينی )ره( بوده 
و به ازای سرمايه گذاری 280 ميليون ريالی، درآمدزايی ماهانه هشت 

ميليون ريال را براي مددجويان دارد.
وی ادامه داد: این طــرح در فاز اول برای 100 خانــوار در نظر گرفته 

شده است.
گفتنی اســت، آيين راه اندازي فاز نخســت نيروگاه هاي خورشيدي 
تولید شده توسط جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی با حضور استاندار 
قم، مسووالن محلی و سرپرست جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی در 

محل شهر قم برگزار شد.
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تفاهم نامه همکاری میان 
جهاددانشگاهی و مرکز تحقیقات منابع 

آب دانشگاه شهرکرد امضا شد
به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي چهارمحال و بختياري، 
تفاهم نامه همکاري ميان جهاددانشــگاهي استان و مرکز تحقيقات 

منابع آب دانشگاه شهرکرد به امضا رسيد.
حسين صمدي رییس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد 25 
مرداد ماه اظهار کرد: مرکز تحقيقات منابع آب آمادگي کامل به منظور 
همکاري با جهاددانشگاهي استان در حوزه هاي آموزشي، فرهنگي و  

پژوهشي را دارد.
در ادامه ریيس جهاددانشگاهي استان با اشاره به اينکه آب از مهم ترين 
موضوعات ملي و مهم ترين موضوع استان  است، اظهار کرد: در حوزه آب 
با توجه به ظرفيت هاي ملي و استاني مي توان کارهاي بسياري انجام داد.

وحيد خليلي ضمن ابراز رضايت از انعقاد اين تفاهم  نامه گفت: در حال 
حاضر جهاد دانشگاهي استان داراي کانون هاي محيط زيست، حقوق، 
آسيب اجتماعي و فناوري اطالعات است که پيشنهاد مي شود کانون 

دانشجويي آب نیز راه اندازي شود.
خليلي تصريح کرد: جهاد دانشگاهي استان آمادگي دارد با هم فکري 

الزم در طرح هاي مطالعاتي  آب ورود کند.

ذخیره سازی 105 نمونه خون  بند ناف 
نوزاد در بانک خون رویان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد هرمزگان، از ابتدای 
سال تاکنون 105خون  بند ناف نوزاد در بانک خون رویان هرمزگان 
ذخیره شده است که نســبت به مدت مشابه پارســال 25 درصد 

افزایش دارد.
ابراهیم کوهکن مســوول بانک خون بند ناف رویان هرمزگان، با 
اشــاره به اینکه بانک خون  بند ناف رویان هرمزگان از سال 88 در 
استان راه اندازی شده است، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون 111 

قرارداد نمونه برداری خون بند ناف با متقاضیان بسته شده است.
مســوول بانک خون بند ناف رویان هرمزگان خاطرنشان کرد: از 
ابتدای راه اندازی بانک خون رویــان در هرمزگان یک هزار و 600 

خون بند ناف نوزاد در این مرکز ذخیره شده است.

رییس پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی خبر داد:

تالش محققان برای تولید چای مقاوم 
به خشکی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، دکتر میرزایی 
اظهار کرد: با توجه به کاهش 25 درصدی مساحت زمین های کشاورزی 
در جهان به علت خشکی، تولید محصوالت کشاورزی به لحاظ کمی و 

کیفی بطور چشمگیری کاهش یافته است.
رییس پژوهشــکده علوم پایه کاربردی جهاددانشــگاهی ادامه داد: 
بنابراین معرفــی گیاهان با ارزش غذایی باال ماننــد گیاه التیروس )با 
حدود 34 درصد پروتئین( و یا تولید گیاهان مقاوم به خشکی می تواند از 

راهکارهای مناسب در بهبود کمی )عملکرد( و کیفی باشد.
وی ادامه داد: افزایش عملکرد گیاه چــای )Camellia sinensis(از 
طریق دست ورزی ژنتیکی خواب جوانه، تکثیر گیاه چای از طریق کشت 
 Lathyrus بافت و افزایش مقاومت به خشــکی در ارقام حساس گیاه
sativus از طریق دســت ورزی ژنتیکی از جمله اقدامات در حال اجرا 

توسط گروه پژوهشی فیزیولوژی گیاهی این پژوهشکده است.
دکتر میرزایی در پایان طرح هــا و برنامه های آینده گروه پژوهشــی 
فیزیولوژی گیاهی را دست ورزی ژنتیکی ارقام کلونی موجود چای جهت 
ایجاد مقاومت به تنش خشکی و تکثیر آن از طریق کشت بافت و بهینه 
سازی کیفی چای سیاه ایرانی، افزایش میزان کاتچین در برگ چای از 

طریق افزایش بیان آنزیم های موثر عنوان کرد.

نشست هم اندیشی کاربرد سلول های 
بنیادی در پزشکی نوین در زنجان 

برگزار شد 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان، نشست هم اندیشی 
کاربرد سلول های بنیادی در پزشکی نوین 26 مردادماه به میزبانی 

سالن شهید شهریاری مجتمع جهاددانشگاهی زنجان برگزار شد.
مرتضی ضرابی در این نشست هم اندیشی با اشاره به اینکه در اوایل 
دهه 80 تحقیقات دانش سلول های بنیادی در سطح جهان مطرح 
شد، گفت: درآن زمان مهم ترین چالش در این حوزه مسابل اخالقی 

در استفاده از سلول های بنیادی بود.
وی ادامه داد: ســلول های بنیادی به سلول هایی اطالق می شود که 
قابلیت خودنوزایی و تخصصی شدن داشته باشد و امروز معتقدندکه 
همه سلول های بدن قدرت خودنوزایی دارند. همچنین سلول های 
بنیادی جنین قابلیت زنده ماندن به مدت ســه تا پنج روز را دارند 

وسرعت تکثیر این سلول ها و ترمیم شان نیز متفاوت است.
مدیر عامل شــرکت فناوری بن یاخته های رویان جهاددانشگاهی، 
اظهار کرد: اولین بار در سال 1987 نخستین پیوند خون بندناف اتفاق 
افتاد و بانک ذخیره خون بندناف برای اولین بار در سال 1991 صورت 

گرفت و اولین پیوند غیرخویشاوند نیز در سال 1993 انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه فقط یک بار برای هر فرد در طول دوران زندگی و در 
هنگام تولدفرصت ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف وجود 
دارد، افزود: خوشبختانه ذخیره سازی خون بندناف نوزاد در ایران و در 
بانک سلول های بنیادی خون بندناف رویان بیش از 10 سال است که 
انجام گرفته و تاکنون بیش از 70 هزار نمونه خون بندناف در این بانک 

ذخیره شده است.



   61

پیام جهـاد | شماره 163
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

پایگاه اطالعاتی پژوهشگران شهری در 
استان اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اردبیل، بــه همت معاونت 
پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل پایگاه اطالعاتی 

پژوهشگران شهری در استان راه اندازی می شود.
مدیر مرکز مطالعات شهری جهاددانشگاهی واحد استان، با اعالم این 
خبر افزود: این پایگاه در جهت چشم انداز این مرکز با هدف شناسایی 
و اســتفاده حداکثری از نخبگان و نیروهای بومی برای انجام طرح ها و 
پروژه های  شهری و در راســتای ایجاد انگیزه، رونق بخشیدن به فضای 

ابتکار و ارتباط بین علم و عمل به زودی رونمایی خواهد شد.
مهرداد موجبی خاطرنشــان کرد: در این فراخوان رشته های  تحصیلی 
جامعه شناسی، روانشناســی، علوم اجتماعی، اقتصاد، علوم سیاسی، 
مدیریت، Gls و سنجش از دور در شاخه علوم انسانی، عمران، ترافیک، 
تأسیسات، نقشه برداری و کشاورزی در شاخه فنی مهندسی، معماری، 
گرافیک و عکاســی در شاخه هنر شهرســازی و محیط زیست، زمین 

شناسی و آمار در شاخه علوم پایه مدنظر می باشد.
وی تصریح کرد: عالقه مندان واجد شرایط جهت عضویت در پایگاه 

اطالعاتی پژوهشگران شهری استان اردبیل می توانند به سایت
jdard.ac.ir مراجعه و رزومه خود را ارسال نمایند. 

دفتر استانداردسازی در جهاددانشگاهی ایالم افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ایالم، مهناز همتی، مدیرکل استاندارد استان در مراسم افتتاح دفتر استانداردسازی که 12 تیر برگزار شد، 
با تأکید بر نقش مراکز علمی و تحقیقاتی در تدوین و ترجمه استانداردها، اظهار کرد: امیدواریم شاهد نقش آفرینی بیشتر جهادگران دانشگاهی در 

تدوین استانداردها باشیم.
در ادامه ذبیح اهلل مهری پور رییس جهاددانشگاهی واحد استان ایالم اظهار کرد: امیدواریم افتتاح دفتر استاندارد سازی در تداوم همکاری های این 

دو سازمان نقش سازنده ای داشته باشد و نتیجه  این فعالیت ها زمینه سالمت همه جانبه مردم را فراهم نماید.
همچنین در این مراسم تفاهم نامه ای بین مدیرکل استاندارد استان و رییس جهاددانشگاهی واحد ایالم به امضاء رسید.

گفتنی است، بهره برداری از امکانات علمی و فنی دو طرف، انجام بازدیدهای مشترک از جهاددانشگاهی و اداره کل، همکاری در تدوین استانداردهای 
ملی و بین المللی و برگزاری دوره های آموزشی از جمله موارد این تفاهم نامه همکاری است.

امضای تفاهم نامه همکاری 
بین معاونت آب و خاک وزارت 

جهادکشاورزی و جهاددانشگاهی 
صنعتی شریف

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی صنعتی 
شریف، تفاهم نامه همکاری بین معاونت آب و خاک وزارت 
جهادکشــاورزی و پژوهشکده توســعه تکنولوژی سازمان 
جهاددانشگاهی صنعتی شریف به منظور ارایه خدمات فنی 
و مهندسی در زمينه تکنولوژی و تجهیزات سامانه های  نوین 

آبیاری منعقد شد.
محورهای اصلي همکاری بر اساس این تفاهم نامه شامل ارائه 
خدمات تدوین استاندارد و دستورالعمل های  آزمون و ارزیابی، 
نظارت، کنترل کیفیت بر لوازم و تجهیزات و تولیدکنندگان 
آن ها در طرح سامانه های  نوین آبیاری، رصد تکنولوژی های  

این حوزه، مطالعه تطبیقی و بومی سازی آن ها می باشد.
مدیر مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی با بیان این 
خبر اظهار داشــت: این تفاهم نامه در راستای سیاست های  
کلی اقتصاد مقاومتی و همراهی با وزارت جهادکشــاورزی 
در تحقق برنامه هــای  اقتصاد مقاومتی در زمینه توســعه 
ســامانه های نوین آبیاری، با توجه به اثــرات مثبت اجرای 
طرح های  سامانه های نوین آبیاری با استفاده از تکنولوژی های  
مدرن آبیاری، استانداردسازی سامانه های  مدرن وهمچنين 
جهت ترویج و تشویق کشاورزان به استفاده از این فناوری ها 

منعقد شده است.
مهندس علی مهدیزاده با اشــاره به سابقه ی طوالنی فعالیت 
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در حوزه ی تجهیزات 
و ماشــین های  آبیاری گفت: از آنجایی که یکــی از عوامل 
کلیدی و مهم در موفقیت آمیز بودن اجرای طرح های  آبیاری 
و دستیابی به عمر مفید سیستم ها و همچنین راندمان مورد 
انتظار آن ها، استفاده از لوازم، تجهیزات و ماشین های  آبیاری 
منطبق با استاندارد و با کیفیت مناسب ارتباط مستقیم با آن 
دارد، پژوهشکده توسعه تکنولوژی در 20 سال گذشته اقدامات 

موثری در این خصوص در سطح کشور انجام داده است.

اعطای گرنت پژوهشی صندوق حمایت 
از پژوهشگران و فن آوران کشور به 

محققان پژوهشکده معتمد
به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده معتمد جهاددانشگاهی، طرح 
پژوهشی»اگزوزوم ها در سرطان پســتان گروه ژنتیک«  پژوهشکده 
معتمد جهاددانشگاهی، موفق به دریافت گرنت پژوهشی از صندوق 

حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشور گردید.
اگزوزوم ها ذرات وزیکولی منشــا گرفته از سلول ها هستند که نقش 
مهمی در فعالیت های  سلولی بازی می کنند. این ذرات در بیوپسی مایع 
مورد توجه پژوهشگران است. در این تحقیق محتوای ژنتیکی آنها با 

رویکردی خاص مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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دهمین اردوی طریق جاوید به مدت 2 روز با حضور مسووالن استانی و 
دانشجویان استان های  غرب کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان، دهمین اردوی طریق جاوید 29 
و 30 مرداد ماه  با حضور مسووالن استانی و دانشجویان استان های  غرب کشور به 

میزبانی این واحد برگزار شد.

 

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی :
نیاز به بیان اندیشــه های  امام)ره( بیش از هرموقع 

احساس می شود
دکتر پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در دهمین اردوی »طریق جاوید« با 
تاکید بر ضرورت بازخوانی اندیشه های  امام )ره( بیان کرد: با 
وجود اینکه 28 سال از رحلت ایشان می گذرد، باید گفت نیاز 
به بیان اندیشه های  امام)ره( بیش از هرموقع احساس می شود. 

وی با اشاره مؤلفه هایی که یک جامعه برای استحکام به آن نیاز دارد گفت: اولین 
مؤلفه قانون است، که بر اســاس الزام های بیرونی رعایت می شود و دومین مؤلفه 

اخالق می باشد که بر اساس کنترل های درونی و وجدان رعایت می شود.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: اگر حضرت امام)ره( امروز بودند 
همانند مقام معظم رهبری بر مراقبت و حمایت از عناصر انسجام بخش و با ثبات و 
برخورد با مفاسد، حمایت از مظلومان و شایسته ساالری تاکید زیادی داشتند؛ زیرا 

این ها از اصول حفظ هویت ایرانی است.
دکتر پورعلی اظهار کرد: اگر در جامعه ای احترام به قانون رعایت نشود و روز به روز اعتماد 
به نهادهای قانونگذار و مجری قانون کاهش پیدا کند، آن جامعه در معرض خطر و نابودی 
قرار می گیرد. جامعه ایران اگر با این دو چالش درست روبه رو نشود و آن را مدیریت نکند 

در آینده ای نه چندان دور باید هزینه های  زیادی از این بابت پرداخت کند.
وی ادامه داد: ما به دنبال مطرح کردن اخالق به گونه ای که بسیار دست نیافتنی 
و در آسمان ها باشد نیستیم و نباید این موضوع چنان آرمانگرایانه مطرح شود که 

دسترسی به آن سخت باشد.
دکتر پورعلی خاطرنشــان کرد: پیامبر)ص( نماد برجستگی در اخالق است. اگر 
سخاوت و تواضع و مدارا و دیگر صفات را داشــتند به خاطر این بود که سرزمین 

ذهنشان در تصرف این ُخلق ها قرار گرفته بود.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه اخالق، قدرت معنا بخشی می دهد 
و با اشاره به کتاب »معنی زندگی« نوشته دکتر فرانکل بیان کرد: قدرتی در مفاهیم 
اخالقی وجود دارد که می تواند فرد،گروه و اجتماع را تقویت کند و به آنان نیرو بدهد. 

گفتمان اخالقی، زندگی را در جامعه به جریان می اندازد.
وی در پایان با بیان اینکه کاش در جامعه ی امروز قانون در همه حال رعایت می شد، 
اعالم کرد: اگر جامعه با مفاهیم اخالقی مانوس شود و در بطن جامعه اخالقیات جا 

گرفته باشد، هزینه ی زندگی هم کاهش پیدا می کند.

دهمین اردوی» طریق جاوید« برگزار شد

فرهنگی

   62

به میزبانی جهاددانشگاهی همدان؛
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رییــس مرکــز امــام، والیــت فقیــه و انقــالب 
اسالمی جهاددانشگاهی مطرح کرد:

بزرگ تریــن قدرتی که می تواند انســان را در 
مقابل آفت ها بیمه کند، اخالق است/موضوع 
محوری اردوی امسال را اخالق و معنویت امام 

خمینی)ره( قرار دادیم
سیدمحمد هاشمی تروجنی اظهار کرد: در ســال 84 نخستین اردوی 
طریق جاوید برگزار و امسال دهمین دوره آن به همت معاونت فرهنگی 

جهاددانشگاهی همدان اجرا شد.
وی هدف برگزاری این همایش دو روزه را بیان کرد و افزود: آنچه در این دو 
روز به دنبال آن بوده ایم، خالصه ای از اسالم و تجلی انسان کامل بوده است.
هاشمی تروجنی با بیان اینکه امسال محور اردو در مورد اخالق و معنویت 
امام خمینی)ره( بوده است، افزود: بزرگ ترین قدرتی که می تواند انسان 
را در مقابل آفت ها بیمه کند، اخالق اســت به طوری که علما، اخالق را 
تنظیم کننده امور بدن و قوای عقلیه، غضبیه و شهوانیه می دانند و چیزی 

که انسان را از افراط و تفریط  دور نگه می دارد، اخالق است.
رییس مرکز فرهنگی دانشجویی امام، والیت فقیه و انقالب اسالمی ادامه 
داد: اگر بتوانیم دریچه معرفت اخالقی را در دانشگاه ها بگشاییم می توانیم 

بسیاری از مشکالت روحی و فکری دانشجویان را برطرف کنیم.
وی دانشــجویان امروزی را مملو از افکار و دانش هایی معرفی کرد که به 
علت انباشتگی اطالعات و علوم نمی دانند چگونه از آن استفاده کنند و 
خاطرنشان کرد: اخالق چیزی است که می تواند یک جوان را قدرتمند 
کند؛ بنابراین انتظار داریم اساتید دانشگاه به کمک دانشجویان بیایند و راه 

و مسیر را برای این نسل هموار کنند.
هاشمی تروجنی  با بیان اینکه تالش بر این بوده دریچه های معرفتی به روی 
دانشجویان گشوده شود، یادآور شد: در کانون اندیشه های امام)ره( تالش 
داریم دانشــجویان را به عنوان مروجان اندیشه های امام)ره( به همکاری 

بپذیریم و آنچه مورد نیاز دانشجویان است تهیه، تولید و ارایه کنیم.

رییس جهاددانشگاهی همدان مطرح کرد:
ضــرورت بازخوانی آراء و اندیشــه های امام 
خمینی)ره( برای قرار گرفتن در مسیر توسعه

در ادامه اکبر اسدی رییس جهاددانشــگاهی همدان اظهارکرد: این 
اردوی دانشــجویی با هدف تبییــن آرا و اندیشــه های  حضرت امام 
خمینی)ره(، انتقال اندیشه ها و زنده نگهداشتن یاد و نام حضرت امام 
خمینی)ره( و آرمان های  امام و شهدای گرانقدر انقالب اسالمی برگزار 

می شود.
وی با تأکید براینکه در این دوره و فضــای فرهنگی جامعه پرداختن به 
مسایل اخالقی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، عنوان کرد: به ویژه 
برای دانشجویان که قرار است سکاندار بخش های  مختلف کشور در آینده 

باشد پرداختن به مسایل اخالقی اهمیت صدچندان دارد.
اســدی با اشــاره به اینکه بازخوانی واقعی و درســت اندیشه های امام 
خمینی)ره( پرداختن به مباحثی است که مربوط به فطرت انسان است، 
ادامه داد: اگر نظام بخواهد مسیر توسعه داشته باشد ناگزیر به بازخوانی 

آراء و اندیشه های  امام خمینی )ره( است.
وی تصریح کرد: انتقال آراء و اندیشه های  امام راحل به بدنه جامعه و به 

ویژه دانشجویان برای سپری شدن این مسیر امری الزامیست. 

نماینده ولی فقیه در استان همدان:
»طریق جاویــد« باعــث می شــود تقلیدوار 

امام)ره( را دوست نداشته باشیم
همچنین نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه همدان گفت: امام 
خمینــی)ره( تمام رذیلت هــای اخالقی را در خود ریشــه کن کردند و 
فضیلت های اخالقی را به عنوان یک نهال برومند کاشته و به ثمر رساندند.

آیت اهلل غیاث الدین طه محمدی اظهار کرد: برنامه طریق جاوید با هدف 
بازخوانی آراء و اندیشــه های اخالقی باعث می شــود مــا تقلیدوار امام 
خمینی)ره( را دوست نداشته باشیم بلکه بر اساس یک معرفت ریشه دار و 

بنیادی این حضرت را شناخته و دوست بداریم.
وی با بیان اینکه علم اخالق یکی از بهترین علوم انسانی ما است، افزود: 
انسان به عنوان گل سرسبد خلقت آفریده شده تا تمام عمر جهاد بی امان 
داشته باشد بنابراین امام خمینی)ره( در انجام این رسالت پیشتاز شد و 

اکنون الگوی ما شده است.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه اگر انســان حتی یک صفت رذیلت 
در وجود خود داشته باشــد، تمام صفات فضیلت آن خاکستر می شود، 
خاطرنشان کرد: امام انقالب اسالمی در مبارزه با رذیلت های اخالقی است 

که به این قدرت و شایستگی رسیده است.
آیت اهلل طه محمدی یکی از خصلت های مهم امام خمینی)ره( را از بین 
بردن صفات بد عنوان و اعالم کرد: آنهایی که پیگیر اندیشه اخالق امام 
خمینی)ره( هســتند باید خوی حیوانی را در خود ریشه کن کرده و نیز 

خصلت ابلیسی نداشته باشند.
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مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های  دفاع مقدس 

استان همدان:
راه نجات کشور در بازگشــت به گفتمان دفاع 

مقدس و انقالب است

در ادامه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های  دفاع مقدس استان همدان 
با بیان اینکه بازنگری گفتمان دفاع مقدس و دهه اول انقالب جز ضرورت 

هاســت، گفت: راه نجات کشور در بازگشــت به گفتمان دفاع مقدس و 
انقالب است. 

سردار ظفری اظهار کرد: اگر امروز در صحنه های راهبردی سهم داریم و 
اگر می بینیم تیم دیپلماسی کشور با 6 کشور می نشینند و آن ها اهمیت 
می دهند تا با تیم کشــور ما صبحت کنند به دلیل تفکر و روحیات امام 

خمینی)ره( است که بر جامعه و دیپلماسی ما حاکم است.
وی با بیان اینکه برای دانستن هدف انقالب باید به اندیشه های  حضرت 
امام خمینی )ره( مراجعه کرد، گفت: براســاس گفته امام خمینی )ره( 
انقالب اسالمی شاکله و بنیان اساسی حکومت جهانی باید باشد و هدف 

انقالب تشکیل حکومت جهانی است.
در پایان این مراســم از دکتر ســیدعلی قادری، دکتر محمدحسین 
جمشیدی، شــعبانی روابط عمومی هالل احمر، سرهنگ علی بقایی 
معاون فرهنگی سپاه انصارالحســین )ع( همدان، اسداهلل ربانی مهر 
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان، ســید مصطفی موســوی 
معاون فرهنگی شهرداری منطقه 2 همدان و دکتر اکبر عروتی معاون 
فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا برای همکاری در راستای برگزاری اردو 

تقدیر شد. 

افکارســنجی  مرکــز 
دانشــجویان ایــران به 
سفارش سازمان انتشارات 
جهاددانشــگاهی طــرح 
نظرسنجی را با هدف بررسی 
وضعیت مطالعه و کتابخوانی 
و نیازسنجی مطالعاتی مردم 
در ســی امین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران اجرا 

کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشــارات جهاددانشگاهی، براساس 
داده های  این نظرسنجی بیشترین موضوع مورد مطالعه عالقه افراد برای 
مطالعه، با 41,6 درصد به رمان و ادبیات و کمترین آن به کتب تاریخی با 

12,8 درصد اختصاص داشته است.
براســاس یافته های  این گزارش در خصوص روش های  خرید کتاب، 
خرید کتاب از طریق فروشگاه های  کتاب با 60,8 درصد بیشترین فراوانی 
را دارد، خرید از نمایشگاه های  بین المللی و استانی با 56 درصد، فضای 
مجازی و فروشگاه اینترنتی، 16,4 درصد ونمایشگاه های  دانشگاهی، 

10 درصد رتبه های  بعدی را به خود اختصاص داده اند.

نتایج حاصل از پرســش درباره 
سایت های  مورد استفاده جهت 
خرید کتــاب نشــان می دهد 
فقط 8,8 درصــد از افراد نمونه 
مورد مطالعــه، کتاب مورد نیاز 
خود را از سایت های  اینترنتی 

خریداری می کنند.
درصــد   67,6 همچنیــن 
پاســخگویان از طریق اینترنت 
و فضای مجازی از انتشار کتب 
جدید مطلع می شــوند و 17,6 درصد اطالع رسانی از طریق دانشگاه و 
14,4 حضور در فروشگاه را منبع اطالع رسانی درباره کتاب های  جدید 

معرفی کرده اند.
طبق این گزارش از میان شاخصهای مهم در خرید کتاب، نیاز علمی با 
36,4 درصد مهم ترین شاخصه خرید کتاب محسوب می شود و موضوع 
کتاب با 33,2 درصد، مولف با 14 درصد و معرفی استاد با 10,8 درصد 

در رتبه های  بعدی قرار دارد.
اطالعات نشان می دهد 91,6 درصد از پاسخگویان ترجیح می دهند از 
کتاب کاغذی برای مطالعه استفاده کنند و در مقابل 8,4 درصد کتاب 

الکترونیکی را ترجیح می دهند.

بیش از 91 درصد مردم کتاب های  کاغذی را به کتاب 
الکترونیک ترجیح می دهند

براساس نتایج یک نظرسنجی؛ 
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رحیم یعقوب زاده با آیت اهلل 
بطحایی گلپایگانی نماینده 
تهــران در مجلس خبرگان 
دیــدار کرد و گزارشــی از 
یازده دوره همایش علمی- 
فرهنگی خلیج فارس ارایه 

داد.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
 جهاددانشــگاهی، رییس مرکز 

گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران این نهاد در دیدار با آیت اهلل 
بطحایی گلپایگانی نماینده تهران در مجلس خبرگان دیدار و گزارشی از 
یازده دوره همایش علمی- فرهنگی خلیج فــارس ارایه داد و در ادامه نیز 
آیت اهلل بطحایی گلپایگانی رهنمودهای ویژه ای در خصوص این همایش 

ارایه کرد.
وی اظهار نمود: در قرآن بارها در خصوص سفر و گردشگری اشاره شده 
است. گردشگری عالوه بر شــناخت جهان خلقت، عامل تبادل و تعامل 

انسان ها و فرهنگ ها است.
آیت اهلل بطحایی گلپایگانی تصریح کرد: دفاع از مملکت و وطن در نهاد هر 
بشر است، در نتیجه باید از نام خلیج فارس دفاع کنیم و برگزاری همایش 

علمی- فرهنگــی خلیج فارس 
تثبیت نام خلیج فارس اســت. 
ما حق داریــم از وطن و کیانمان 
دفاع کنیم و گاهی از طریق علم 
و دانش و در قالب برگزاری چنین 
همایش هایی ایــن دفاع صورت 

می گیرد. 
وی به برگزارکنندگان همایش 
گفت: مقــاالت باید مســتند و 
علمی باشد و به ویژه وقتی از زبان 
صاحب نظران خارجی از نام خلیج فارس دفاع شود در عرصه بین المللی 

بیشتر مورد پذیرش قرار می گیرد.
همچنین در این دیدار صمیمانه، رحیم یعقوب زاده از نماینده محترم مردم 
تهران در مجلس خبرگان رهبری به عنوان سخنران افتتاحیه این دوره از 
رویداد بین المللی دعوت نموده که آیت اهلل دکتر بطحائی گلپایگانی نیز 

مراتب حضور خود را رسما اعالم نمود.  
در این دیدار جمعی از اعضای دبیرخانه دوازدهمین همایش ملی و نخستین 
کنفرانس بین المللی علمــی- فرهنگی خلیج فارس که توســط مرکز 
گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران وابسته به معاونت فرهنگی 

جهاددانشگاهی در پاییز 1396 برگزار می شود، نیز حضور داشتند.

گردشگری  پژوهشــکده 
جهاددانشــگاهی خراسان 
رضوی و دانشگاه مونت پلیه 
فرانسه در زمینه گردشگری 
طرح های تحقیقاتی مشترک 

اجرا خواهند نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 
دکتــر هــادی رفیعــی معاون 

آموزشی و پژوهشــی پژوهشکده 
گردشگری این سازمان ، 17 تیرماه در جلسه ای با پروفسور پاتریک گیلی 
رییس دانشگاه مونت پلیه و پروفســور دومینک کروزه رییس دپارتمان 
گردشگری دانشگاه مونت پلیه افزود: توسعه همکاری های علمی و اجرای 

طرح های تحقیقاتی مشترک از اهداف این سفر است.

وی همــکاری ســه جانبــه 
گردشــگری  پژوهشــکده 
خراســان  جهاددانشــگاهی 
رضوی با دانشــگاه فردوسی و 
دانشــگاه مونت پلیه را از دیگر 
اهداف سفر این هیات فرانسوی 
بــه ایــران برشــمرد و تصریح 
کــرد: فراهم ســازی زمینــه 
تبادل دانشــجو بین دو کشور و 
کارآموزی دانشجویان ایران در 
فرانسه از دیگر اهداف این سفر است.
به گفته وی،طی این ســفر طرح های تحقیقاتی مشــترک پژوهشکده 
گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با همکاری دانشگاه مونت 
پلیه در زمینه های »گردشگری شب، گردشگری مجازی و بوم گردی«اجرا 

خواهد شد. 

دیدار رییس مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان 
ایران با آیت اهلل بطحایی گلپایگانی

اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین پژوهشکده گردشگری 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دانشگاه مونت پلیه فرانسه
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معــاون فرهنگــی جهاد 
دانشگاهی با اشاره به برخی 
مطالبات دانشــگاهیان از 
دولت دوازدهم تصریح کرد: 
مشارکت دانشــگاهیان در 
مسایل مختلف آموزش عالی، 
از مطالبات جدی دانشگاهیان 
است و باید در این زمینه، کار 

ساختاری شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر سعید پورعلی، معاون 
فرهنگی جهاددانشــگاهی، با اشــاره به انتظــارات و مطالبات جامعه 
دانشــگاهی از دولت دوازدهــم، اظهار کرد: ما در مرکز افکارســنجی 
دانشجویان ایران )ایسپا(، در حال انجام پروژه ای تحت عنوان »انتظارات 
دانشگاهیان از دولت دوازدهم« هستیم که قطعا نتایج این پروژه می تواند 

برای دولت راه گشا باشد.

احترام به نهاد علم و کارآمدی آن
وی ادامــه داد: آنچه من به عنوان یک دانشــگاهی تصور می کنم جزء 
اولویت های فضای دانشجویی و دانشگاهی کشور باشد در چند محور 
خالصه می شود؛ محور نخست، تالش برای احترام فزون تر به نهاد علم 
است. نهاد علم به عنوان عرصه ای که باید از منطق سیاست و منطق های 
غیرعلمی فاصله داشته باشد، نیاز به اســتقاللی دارد که این استقالل 
در بحث نظام پذیرش و جذب اعضای هیأت علمی، پذیرش دانشــجو، 
ارتقای اعضای هیأت علمی، بازنگری متون درسی، نوع ارتباط دانشگاه با 

حوزه های سیاست و اقتصاد می تواند خود را نشان دهد.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با بیان اینکه احترام به نهاد علم ثمراتی 
دارد، گفت: کارآمدی نهاد علم به این احترام بستگی دارد، هرچه قدر این 

احترام افزایش یابد، نهاد علم کارآمدتر می شود.
وی با اشاره به انتظار دیگر جامعه دانشگاهی از دولت دوازدهم عنوان کرد: 
کیفی سازی نهاد علم بحث دیگری است که مورد توجه جامعه دانشگاهی 
است، در یک مقطعی، توسعه بی رویه و به تعبیر من سیاسی آموزش عالی 
را داشتیم، چرا که ناشی از رقابت های سیاسی بود، این به کمیت و کیفیت 

نهاد علم، صدمه زد؛ الزاما هر کمیتی در برگیرنده کیفیت نیست.
دکتر پورعلی افزود: فکر می کنم دانشگاهیان انتظار دارند، شاخص هایی 
که ناظر بر عملکرد و اثربخشی نهاد علم است به صورت جدی دنبال شود.

معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی بــا بیان اینکه در مشــارکت دادن 
دانشــگاهیان در مســایل مختلف آموزش عالی، باید کار ســاختاری 
انجام شود، گفت: مسأله دیگر مشــارکت دادن نظام مند دانشگاهیان 
در فرایند تعیین سرنوشت، به ویژه پیرامون حل مسایل اساسی کشور 
است. در حوزه مشــارکت های دانشــگاهیان باید کار ساختاری انجام 

دهیم، توســعه احزاب بخشی 
مرتبط بــا مباحث سیاســی 
است، اما در تقویت انجمن های 
انجمن هــای  از  علمی اعــم 
علمی اســاتید و انجمن هــای 
علمی دانشجویان،مشــارکت 

دانشگاهیان اهمیت دارد.
وی ادامــه داد: حضور بیشــتر 
فرایندهــای  در  اســاتید 
مسأله شناســی، حضور بیشتر 
آن ها در شــوراهای تصمیم ساز، مشــورت با نخبگان و جامعه نخبگی 
کشور، اســتفاده از ظرفیت دانشــجویان تحصیالت تکمیلی )ارشد و 
دکتری(، شناسایی و تبیین مسایل کشور، بحث اشتغال فارغ  التحصیالن 
و دانش آموختگان از جمله موارد دیگری در زمینه مشارکت دانشگاهیان 

در مسائل مختلف آموزش عالی است.

بازنگری سرفصل های آموزشی و حل مسأله 
اشتغال

معاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی بــا تاکید بر مســأله اشــتغال 
فارغ التحصیالن دانشگاهی گفت: بحث اشتغال، مستلزم آن است که 
یک بازنگری در مباحث آموزشی کشــور اتفاق بیافتد، در حال حاضر، 
مباحث آموزشی کشور، دانشجو را آماده ورود به بازار کار نمی کند، البته 
نسبت پذیرش دانشجو در مقایسه با نیازهای بازار کار نیز در وضعیتی به 
هم ریخته است و در این مورد هم به نظرم بایستی با کمک نقشه جامعه 

علمی کشور تغییر و تحول ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه بحث گســترش تعامالت بین المللی میان دانشگاه و 
دانشگاه های برگزیده سایر کشــورها، از جمله مطالبات جدی جامعه 
دانشگاهی کشور است، یادآور شد: گسترش تعامالت بین المللی می تواند 

به گسترش کیفیت نهاد علم هم منجر شود.

توجه به حضور بانوان در ســطوح مدیریتی 
دانشگاه ها

دکتر پورعلی با اشاره به اســتفاده بیشــتر از ظرفیت قشر بانوان در 
فضای دانشگاهی به عنوان یکی از مطالبات جدی از دولت دوازدهم، 
گفت: یکی دیگر از ضرورت ها و اولویت ها در مطالبات دانشــگاهیان، 
بحث توجه به مسایل زنان در فضای دانشگاه های کشور است، درصد 
جذب دختران دانشجو در دانشــگاه ها زیاد می باشد و این امر با توجه 
به ویژگی هایی که در کشور در مورد استفاده از جمعیت بانوان وجود 
دارد، باید مورد توجه جدی تری قرار بگیرد، زنان می خواهند مشارکت 
بیشتری در سطوح مدیریتی داشته و در جهت مدیریت دانشگاه ها نیز، 

نقش خود را ایفا نمایند.

لزوم مشارکت نظام مند دانشگاهیان در فرایند تعیین سرنوشت

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی بیان کرد:
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جهاددانشگاهی قزوین طی 
تعامل با سرکنســول ایران 
در کربــال اردوی ایران گردی 
دانشجویان عراقی را برگزار 

می کند.

بــه گــزارش روابــط عمومی  
قزویــن،  جهاددانشــگاهی 
محمدحســین فائــزی رییس 
واحد در کنســولگری جمهوری 

اسالمی ایران در کربال با مسعود حسینیان، سرکنسول ایران در کربالی 
معلی دیدار کرد که در ابتدای این دیدار از مأموریت ها و دستاوردهای 

جهاد دانشگاهی قزوین سخن گفت.
همــکاری در ترویــج کتب آمــوزش زبــان انگلیســی EIGHT در 
آموزشــگاه های زبان آموزی کربال، همــکاری در تدوین و عرضه کتب 
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، استفاده از تجربه موفق استان 

قزوین و ایجاد مرکز تله مدیسین 
درمان ناباروری در شهر کربال و در 
جهت تقویت گردشگری سالمت 
بین شهر کربال و ایران موردبحث 

و توافق قرار گرفت.
همچنین در این خصوص مقرر 
شد تا در آینده نزدیک، جلسه ای 
با مدیر بهداشت و درمان کربال در 
آن شهر برقرار و مسایل تخصصی 

بین طرف تبادل گردد. 
در این جلســه همچنین برگزاری اردوی گردشگری دانشجویان ایرانی 
کشــور عراق و بازدید از ابنیه و مکان هــای تاریخی آن کشــور مانند 
بازمانده های تمدن بزرگ بابل، شهرهای زیارتی عراق، برگزاری اردوی 
ایران گردی دانشجویان عراقی توسط جهاد دانشگاهی و امکان تعامل و 
همکاری گسترده در موضوعات کشاورزی و کشت فرا سرزمینی در استان 

نینوا نیز موردبحث و توافق قرار گرفت. 

برگزاری اردوی ایران گردی دانشجویان عراقی توسط 
جهاددانشگاهی 

در دیدار رییس جهاددانشگاهی قزوین و سرکنسول کربال مطرح شد:

بابا حیــدری اظهــار کرد: 
خبرگزاری هــای  فعــال 
جهاددانشــگاهی اخباری 
صادقانه و شــفاف منعکس 

می کنند.

بــه گــزارش روابــط عمومی   
جهاددانشــگاهی چهارمحال و 
بختیاری، علی کاظمی باباحیدری 
با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی 

پس از پیروزی انقالب فعالیت خود را شروع کرده است، اظهار کرد: این 
نهاد در تمام زمینه ها بی حاشیه، بسیار دقیق و علمی پیش رفته و در نهایت 

اقداماتی موثر و موفق داشته است.
رییس مجمــع نماینــدگان اســتان افــزود: خبرگزاری هــای فعال 

جهاددانشگاهی نیز اخباری صادقانه و شفاف منعکس می کنند.
کاظمی باباحیدری تصریح کرد: برگزاری مناظرات دانشجویی از آرزوهای 

همگان بود تا فرهنگ گفت و گو در 
ابعاد مختلف بدون تخریب دیگران 

محقق شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: این امر 
در ایام انتخابات و مناظرات انتخاباتی 

بسیار موثر و سازنده خواهد بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: 
ایــن دوره از مناظرات بــا کیفیت 
مطلوب تر برگــزار و در موضوعاتی 
همانند عدالت، حقوق شهروندی، اعتدال و مفاسد اقتصادی که در جامعه 

به یک درد تبدیل شده است، گفت و گو شده است.
نماینده مــردم اردل، فارســان، کوهرنــگ و کیار در مجلس شــورای 
اسالمی خاطرنشــان کــرد: گفت و گــو پایه مردم ســاالری اســت و 
جهاددانشــگاهی در تحقق بیشتر این امر به وســیله برگزاری مناظرات 

دانشجویی مفید و موثر است. 

خبرگزاری های جهاددانشگاهی 
اخباری صادقانه و شفاف منعکس می کنند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
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جهاددانشگاهی  رییس 
استان کرمان در مرحله 
ی استانی ششمین دوره 
مناظرات دانشــجویی 
که به میزبانی این واحد 
برگزار شــد ، اظهار کرد: 
هدف اصلی این مناظرات 
این است که دانشجویان 
دیدگاه های  خود را مطرح 
کنند، ضمن آنکه بتوانند 
دفاع از اندیشه خود را در 

چنین فضاهایی تمرین نمایند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر رضا کامیاب مقدس 
11 تیرماه در این مراسم گفت: یکی از برنامه های  مورد تاکید فرهنگی، 

مناظره دانشجویی است.
وی مناظرات دانشجویی را یکی از برنامه های  فرهنگی جهاددانشگاهی 
دانست و عنوان کرد: مناظره های  دانشجویی مورد حمایت وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان است.
رییس جهاددانشــگاهی اســتان کرمان مناظرات دانشجویی را یکی 

از موارد، مورد تاکید مقام 
معظم رهبــری ذکر کرد و 
افزود: هدف از کرسی های  
آزاد اندیشــی، گرفتــن 
نظرات دانشجویان و ایجاد 
فضایــی که دانشــجویان 
بتوانند نظرات خود را بیان 
کنند، است که این فضاها 
و برنامه ها تمرینی بر ابراز 

نظر و تضارب آرا باشد.
وی با بیــان این مطلب که 
در چنین فضاهایی نظرات و عقاید مطرح می شود بدون آنکه مجادله ای 
صورت گیرد، ادامه داد: برگزاری چنین برنامه های ی زمینه ای را فراهم 
خواهد کرد تا بتوان در یک فضای نقادانه ظرفیت و تحمل شنیدن نظرات 
مخالف را داشته باشیم و همچنین نظرات خود را به درستی بیان کنیم.

کامیاب مقدس با اشــاره به خدمات جهاددانشــگاهی استان کرمان 
خاطرنشان کرد: بزرگترین کارهای علمی و تحقیقاتی استان کرمان را 
محققان جهاددانشگاهی استان انجام می دهند و اکنون در زمینه مسایل 
صنعتی، فیلترهایی نصب شده در معدن مس سرچشمه و میدوک و ...، 

حاصل کار مستقیم این محققان است.

مناظره های  دانشجویی 
جایی برای ابراز اندیشه و دفاع از عقاید است

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان: 

توسط مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران وابسته 
به جهاددانشگاهی تعدادی از صاحبان استعداد برتر بنیاد ملی 
نخبگان ،2۱ تیرماه از موسسه تحقیقات وزارت نیرو بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان 
ایران وابسته به جهاددانشگاهی، تعدادی از صاحبان استعداد برتر تحت 
پوشش بنیاد ملی نخبگان در بازدیدی یک روزه توسط مرکز گردشگری 
علمی-فرهنگی دانشــجویان ایران از موسســه تحقیقات وزارت نیرو 

بازدید کردند.
در این بازدید شــرکت کنندگان ابتدا با فعالیت های این موسسه آشنا 
شدند و پس از آن با راهنمایی کارشناس مربوطه از سوله آزمایشگاهی 
سازه های هیدرولیکی و چندین پایلوت ساخته شده از سدهای کشور 

دیدن کردند.
این مدل ها و پایلوت ها حدود شش ماه تا یک سال پس از آزمایش های 
موفقیت آمیز همچنــان آماده پاســخگویی نیازهــای کارفرما برای 

تست های  اضافه تر می ماند.

بازدید صاحبان استعدادهای برتر بنیاد ملی نخبگان از 
موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

توسط مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران جهاددانشگاهی صورت گرفت؛ 
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دومین گردهمایی تشکل های 
دانشجویی حامی گردشگری 
و حافــظ میــراث فرهنگی 
۱4 تیرمــاه توســط مرکز 
گردشگری علمی - فرهنگی 
دانشجویان ایران وابسته به 

جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گزارش روابــط عمومی مرکز 
گردشــگری علمی-فرهنگــی 

دانشــجویان ایــران، دومیــن گردهمایی تشــکل های دانشــجویی 
حامی گردشــگری و حافظ میراث فرهنگــی 14 تیرماه بــا محوريت 
تشــكل هاي استان تهران توســط مرکز گردشــگری علمی-فرهنگی 
دانشــجویان ایران با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ســتاد 
گردشگری شهرداری تهران در محل ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی 
با هدف ساماندهی این تشکل ها و بهره مندی از توانمندی های دانشجویان 

برای انجام فعالیت های گردشگری در دانشگاه ها برگزار شد.
در ابتدای این گردهمایی، رحیم یعقوب زاده رییس مرکز گردشگری علمی-
فرهنگی دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی و دبیر گردهمایی به 
معرفی مرکز گردشگری و برخی فعالیت های مرکز همچون برپایی دوازده 
دوره طرح ملی »ایران، مرز پرگهر«، یازده دوره همایش ملی خلیج فارس، 
طرح هایی همچون گنبد گیتی، دریای خاک، انتشار کتب و فصلنامه های  
علمی-تخصصی همچون فصلنامه مطالعات فرهنگی-سیاســی خلیج 
فارس و میراث فرهنگی و ... پرداخت و افزود: برپایی گردهمایی تشکل های 
دانشجویی گردشگری یکی دیگر از فعالیت های  شاخص این مرکز است 
که در پایلوت اولیه در سال 1391 با حضور برخی از کانون ها و انجمن های 
علمی-گردشگری برگزار شد و دومین مرحله این گردهمایی نیز با محوریت 
استان های تهران و البرز و با حضور تشکل های دانشجویی حامی گردشگری 
و حافظ میراث فرهنگی انجام و نهایتا سومین دوره این گردهمایی در سطح 
گسترده تر با حضور تشکل های  دانشجویی و غیر دانشجویی گردشگری و 

همچنین برخی سازمان ها و ارگان ها در مهرماه برگزار می شود.
وی حمایت از تشكل های دانشجويي فعال در اين حوزه  را راهبردی مهم 
در جهت پاسداري از مواريث فرهنگي و رشــد گردشگري عنوان کرد و 
افزود: تشکل هاي دانشجويي مرتبط می توانند در تدوین دستورالعمل ها، 
سياســت ها و آیین نامه هاي گردشــگري در جهت تســهیل، تسریع و 
بهبود کارها مشاركت داشته باشــند. شاكله دانشــجويي، داوطلبانه، 
غيرسهم خواهانه، صادقانه و دلسوزانه دانشجويي موجب نقد و باعث رشد، 

پویایی و حرکت می شود و جلوی سکون را می گیرد.
یعقوب زاده خاطرنشــان کرد: آن چه كه در حــال حاضر مبين فاصله و 
تفاوت سهم بازار گردشــگری ایران و نيز سطح کیفی و کمی حفاظت و 
شناســاندن مواريث فرهنگي و تمدني ايران با ديگر كشورهاست، توان 
گردشگری و فرهنگي کشور نیست؛ بلكه، مسأله مهم، نوع سیاست گذاری 
و نگاه و عزم مسووالن،  برای حفظ ميراث فرهنگي و درآمدزایی گسترده 
از صنعت راهبردی گردشگری می باشــد و اين همان عرصه ای است كه 

بدنه دانشجويي می تواند به صورت 
فعاالنه مشارکت داشته و اثربخش 

باشد.
وی افــزود: از اين رو بــا توجه به 
فعاليت اين كانون ها و تشكل هاي 
دانشگاهي با موضوع گردشگري و 
ميراث فرهنگي و توانمندي هاي 
شــايان ميــراث فرهنگــي و 
گردشــگري در پهنه ســرزمين 
بزرگ ايران و كاستي هاي موجود 
و نگراني هاي مشهود دانشگاهيان در حفاظت و معرفي اين ميراث و توسعه 
صنعت گردشگري در كشور و نياز به فرهنگ سازي در اين عرصه در ميان 
اقشار مختلف،  مركز گردشــگري علمي- فرهنگي دانشجويان ايران در 
جهت انسجام بخشــي و »يد واحد«كردن گروه هاي دانشجويي درگير 
در موضوعات ميراث فرهنگي و گردشگري با اخذ نظرات و دیدگاه های 
نمایندگان کانون ها، گروه ها و انجمن های مرتبط به منظور هم افزايي و 
اثربخشي بيشــتر فعاليت ها،  در نظر دارد تشكل هاي دانشجويي حامي 

گردشگری و حافظ میراث فرهنگی را ساماندهی نماید.
یعقوب زاده در پایان خاطرنشان کرد: مرکز گردشگری دارای شعبه های  
مختلفی در سراسر کشور می باشــد که به عنوان اهرم های  این مرکز در 
حوزه های  مختلف گردشگری فعالیت می کنند که می توانند این تشکل های 

دانشجویی گردشگری را نیز تحت پوشش و حمایت خود قرار دهند.
در ادامه دکتر هوشیار رییس ستاد گردشگری شهرداری استان تهران به 
ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: استان تهران یک شهر 450 ساله با اماکن 
تاریخی بسیار ارزشمندی همچون منطقه عودالجان، پامنار، سنگلچ و ... 
است. همچنین منطقه 12 تهران، قلب تاریخی تهران است که بیش از 
چندین خانه تاریخی با قدمتی دیرین که قابلیت های  زیادی برای عرضه 

به گردشگری از جمله گردشگران خارجی دارد.
وی تشــکل های  دانشــجویی حامی گردشــگری و میراث فرهنگی را 
اهرمی برای تقویت گردشگری در سطح دانشــگاه ها و سپس در سطح 
جامعه دانست و گفت: برای تقویت گردشگری ابتدا باید گردشگری داخلی 
را در سطوح مختلف تقویت نمود چه بسا گردشگری که داخل کشور خود 

را نشناسد گردشگر واقعی نیست.
گفتنی است،  در این گردهمایی تشکل های  دانشجویی گردشگری و ایران 
شناسی از استان های  تهران و البرز از جمله کانون گردشگری دانشگاه 
خوارزمی، دانشــگاه تهران، دانشــگاه الزهرا)س(، دانشگاه تربیت دبیر 
شهیدرجایی، دانشگاه علوم و تحقیقات، عالمه طباطبایی، دانشگاه صنعتی 
شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه فرهنگیان و فعاالن گردشگری 
از دانشگاه های  تهران، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهیدبهشتی، 
خوارزمی، مرکز نقش جهان اصفهان حضور داشــتند که به ارایه طرح، 

نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
در پایان مقرر شد، تمامی نظرات در قالب گزارش و نیز آیین نامه تدوین و 
قبل از گردهمایی سوم که با حضور مدیران و دبیران کانون های  گردشگری 
دانشگاه های  هفت استان به صورت منطقه ای برگزار می شود، ارایه گردد.

دومین گردهمایی تشکل های دانشجویی حامی گردشگری و 
حافظ میراث فرهنگی برگزار شد
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و  الســالم  حجت 
احمد  المســلمين 
مازني نماينده تهران 
در مجلس در بازدید 
از مرکز افکارسنجی 
دانشجویان وابسته 
جهاددانشگاهی  به 
اظهار کرد: ما در عصر 
هستیم  فراپیچیده 
و به نظر می رســد 
که هم نظــام قانون 
گذاری و هم مجموع 

ارکان حکومت نیازمند 
به کار علمی هستند و ایسپا در این زمینه می تواند نقش آفرینی 

کند. 

به گــزارش روابــط عمومــي مرکــز افکارســنجی دانشــجویان 
جهاددانشــگاهی، در ابتداي اين ديدار که با حضور تمام اعضای مرکز 
تشکیل شــده بود، محمد آقاســي ریيس این مركز به بيان تاريخچه 
تاسيس جهاددانشگاهي، بخش های  مختلف معاونت فرهنگی و حوزه 

فعاليت هاي ایسپا پرداخت.

ضــرورت گســترش تعامالت میــان مجلس 
شورای اسالمی و مجموعه ایسپا

محمد آقاسي در ادامه به شرح تاريخچه مركز افكارسنجي دانشجويان 
ايران )ايسپا( پرداخت و گفت:  مركز افكارســنجي دانشجويان ايران 
از سال 1380 تشكيل شــد و طي اين ســال ها قریب به 2600 طرح 

پ ژوهشي با محوریت نظرسنجي را اجرا كرده است. 
وی تاکید کرد: آخرين نظرســنجي ايســپا براي انتخابات 96 بود كه 
توانستيم با خطاي كمتر از 1درصد انتخابات را پيش بيني كنيم. يكي 
از معضالت اصحاب انديشه و علوم انساني اين بوده است كه آيا مي شود 
رفتار انتخاباتي مردم ايران را پيش بيني كــرد؟ مردم ايران مبتني بر 
هيجان و احساس رفتار مي كنند يا مبتني بر عقل و منطق؟ انتخابات 
اخير و درستي نظرسنجي ايسپا اثبات كرد كه مي توان رفتار انتخاباتي 

مردم را پيش بيني كرد.
رييس مركز افكارسنجي 
همچنیــن بــر تعامــل 
بیشــتر با نماینــدگان و 
مجموعه مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد و گفت: 
برخي از آن اطالعاتي كه 
از نظرســنجي هاي انجام 
گرفته به صورت مســتمر 
گزارش مي شود نياز دارد 
كه درباره آن بحث و گفت 
و گو كــرد و گاهي اوقات 
نظرات نمايندگان را بشنويم. 
لذا پيشنهاد مي كنيم ايســپا هر از چند گاهي نشســت مشتركي با 
كميسيون فرهنگي داشته باشد تا آخرين داده ها را از وضعيت فرهنگي 

كشور خدمت نمایندگان ارایه كنيم.

ضرورت رویارویی علمی بــا فرابحران های  
اجتماعی

در ادامه سپس حجت االسالم و المسلمين مازني گفت: جهاددانشگاهي 
نهادي معتدل است و مشي علمي و دانشگاهي خود را نيز حفظ كرده 
اســت و جز معدود نهادهايي اســت كه مردمي مانده و از جناح هاي 
سياسي و دولت ها مستقل است و يك ارتباطي را با رهبري براي خود 
تعريف كرده اســت. در عین حال نزديك به موسســه هاي مردم نهاد 
حركت مي كند و در كارها نيز موفق بوده اســت. جهاددانشگاهي مي 
تواند الگویی براي بخش هاي ديگر علمي، پژوهشي، اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي كه شايد از اين جهت كمتر توجه شده است، باشد.
وي در ادامه اظهار كرد: ما در عصر فراپيچده هستيم به اين منظور كه 
بحران ها و معضالت ها از حالت عادي خارج شده و به صورت فرابحران 
تبديل شده است. بنظر مي رسد كه هم نظام قانون گذاري ما و هم 
نظام مديريت، برنامه ريزي و اجرايي مــا و مجموع اركان حكومت 
نيازمند به كار علمي هستند تا در اين فضاي فراپيچيده وارد شود و 
حرفي براي گفتن داشته باشــد و ایسپا می تواند در این زمینه نقش 

آفرینی نماید.

 نقش آفرینی مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی 
در دوره ی فراپیچیده

نماینده تهران در مجلس اظهار کرد:
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نشســت تخصصــي »نقش 
گردشگري بر رشــد اقتصاد 
مقاومتي« با تأكيد بر اشتغال 
در قالب دومين دوره سلسله 
نشســت هاي چشــم انداز 
گردشگري ايران با همکاری 
مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
مجـمع تشخیص مصلحت نظام 
و مرکز گردشـــگری علمی- 
فرهنگی دانشــجویان ایران 

وابسته به جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان 
ایران)Is tta(، در بند اول سياســت های اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام 
معظم رهبری تأکید می شود که باید شرایط رشد کارآفرینی و مشارکت 
اقتصادی حداکثری همه افراد جامعه به ویژه افراد کم درآمد و متوسط 
را آماده کرد. یکی از زمینه های  اصلی اقتصــاد که تمام آحاد جامعه و 
به ویژه طبقات متوســط و پایین در تمام نقاط کشور را درگیر فعالیت 
اقتصادی و درآمدزایی می کند، اقتصاد گردشگری است. براین اساس 
می توان گفت که اگر توسعه و برابری دو رکن اقتصاد مقاومتی باشند، 
رشد و توسعه گردشگری در کشور می تواند این دو رکن را همزمان به 
پیش ببرد. بدین منظور معاونت پژوهش های  فرهنگی-اجتماعی مرکز 
تحقیقات استراتژیک مجـمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری مرکز 
گردشـگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران نشست علمی- تخصصی 
گردشگری با موضوع نقش گردشگری در اقتصاد مقاومتی با تاکید بر 

اشتغال را برگزار نمود.

تاثيــرات  نشســت  ايــن  در 
متقابــل »اقتصــاد مقاومتی« و 
»گردشگري« در شــرايط فشار 
اقتصــادی دشــمنان و آمادگی 
کشور برای جهش مورد ارزيابي 
قرار گرفته و ابعاد مختلف اقتصاد 
گردشگري كشور نظير ويژگي هاي 
انعطاف پذیــري، درون زايــي، 
مقاومــت در برابر شــوک های 
خارجی، ظرفیت هایــی متعدد 
گردشــگری در جهت نيل به سیاســت های اقتصاد مقاومتی و منافع 
منتج از رونق اقتصاد به سود صنعت گردشگری مورد بررسي و واكاوي 

قرار گرفت.
رحیم یعقوب زاده رییس مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان 
ایران، دکتر ســعید داغســتانی دانش آموخته مدیریت گردشــگری 
دانشــگاه عالمه طباطبایی و مدرس دانشگاه و دکتر محمود حسن پور 
دانش آموخته مدیریت گردشگری دانشگاه عالمه طباطبایی و استادیار 
دانشگاه مازندران به عنوان ســخنران در این نشست حضور داشتند و 
نظرات خود را در خصوص اقتصاد گردشــگري و نقــش آن در اقتصاد 

مقاومتی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی بيان كردند.
گفتنــی اســت، در اين نشســت ها که در راســتاي »دوميــن دوره 
سلسه  نشست  هاي چشــم  انداز صنعت گردشــگري در ايران« برگزار 
می شود تالش  خواهد شد تا راهبردهايي مشخص كه از زبان كارشناسان، 
كاربلدان و متخصصان حوزه گردشــگري ارایه مي گردد، اســتخراج و 
پيشنهادات مشخص، در قالب گزارش راهبردي )Policy Paper( به 

اشخاص و دستگاه هاي مربوطه ارسال گردد.

نشست علمی- تخصصی» نقش گردشگری در اقتصاد مقاومتی« برگزار شد

کتاب» محاط در محیط« سازمان انتشارات جهاددانشگاهی موفق به دریافت 
لوح برتر دوره چهارم جایزه دو ساالنه کتاب معماری و شهرسازی شد

کتاب»محاط در محیط کاربرد روانشناسی 
محیطــی در معماری و شهرســازی« از 
انتشارات جهاددانشــگاهی واحد تهران 
برنده لوح برتــر در چهارمین دوره جایزه 
دو ساالنه کتاب معماری و شهرسازی شد. 

به گزارش روابط عمومی ســازمان انتشــارات 
جهاددانشگاهی، مراسم چهارمین دوره دوساالنه 
کتاب معماری و شهرسازی برای اهدای جایزه 

دکتر منوچهر مزینی، به همت انجمن مفاخر معماری ایران، 21 تیرماه 
از ساعت 14 تا16 در محل موزه هنرهای دینی امام علی )ع( برگزار شد. 

در این مراسم کتاب »محاط در محیط: کاربرد روانشناسی محیطی در 
معماری و شهرسازی« نوشته آزاده شــاهچراغی  و علیرضا بندرآباد از 

سازمان انتشــارات جهادانشگاهی تهران، 
برنده لوح برتــر جایزه دو ســاالنه کتاب 

معماری و شهرسازی شد. 
این کتاب که حاصل تالش هشــت ساله 
نویسندگان اســت، برای نخستین بار به 
یافته های علم روان شناســِی محیطی، به 
عنوان یکی از پارادایم های پســامدرن در 

معماری و شهرسازی پرداخته است.
نویسندگان در این کتاب به شرح و بیان 
ارتباط میان معماری و روان شناسی با تکیه بر شرایط بومی و الیه های  
فرهنگی در ایــران پرداخته و پیشــنهادهای چندگانــه ای را برای 
کاربردی شدن یافته های  روان شناســی در طراحی محیط زندگی 

مطرح کرده اند.
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در دومین جلسه شوراي مرکزي »مرکز فرهنگي دانشجويي 
امام، واليت فقيه و انقالب اسالمي« که ۱ مردادماه با حضور رییس 
جهاددانشگاهی در دفتر مرکزی این نهاد برگزار گردید »مسأله 
محوری و نگاه سیستمی« به عنوان الگوی نوین سیاستگذاری 

در این مرکز اعالم شد.

به گزارش روابط عمومي مرکز فرهنگي دانشجويي امام، واليت فقيه و 
انقالب اسالمي، دومین جلسه شوراي مرکزي اين مرکز با حضور دکتر 
حميدرضا طيبي ریيس جهاددانشگاهي، دکتر سعيد پورعلي معاون 
فرهنگي جهاددانشــگاهي، دکتر عماد افروغ استاد دانشگاه و صاحب 
نظر مسایل فرهنگي و اجتماعي، حجت االسالم والمسلمين دکتر سيد 
طه مرقاتي خويي معاون پژوهشي سازمان سمت، احمد فيروزي معاون 

فرهنگي جهاددانشگاهي واحد البرز و ســيد محمد هاشمي تروجني 
رییس مرکز برگزار گردید.

در این جلســه نســبت به بررســی و تصویب برنامه هــا و نیز بودجه 
سالیانه مرکز اقدام شد، همچنین در خصوص موضوعات و محورهای 
ششمین دوره اردوی فرهنگی- آموزشــی طریق جاوید و نیز همایش 

علمی »انقالب اسالمی؛ از نظریه تا عمل«، بحث و تبادل نظر شد.
بر این اساس مقرر شد تا سمت گیری های  مرکز در حوزه فعالیت های  
فرهنگی - آموزشی و پژوهشی به محوریت اخالق و معنویت انتظام یابد. 
همچنین در این جلسه پیشنهاد شد تا تمام برنامه ها و فعالیت های  مرکز 
براساس سیاستگذاری های  جدید با رویکردی مسأله محور بازنویسی 
شده و الگوی مناسبی از همکاری های  علمی میان نخبگان دانشگاهی 

و مرکز ارایه شود.

طی مراسمی که با حضور دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار 
شد، رسانه های برتر در حوزه فناوری نانو معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، سوم مرداد ماه 
با حضور دکتر سعید سرکار و اصحاب رسانه، برترین رسانه و آثار در حوزه 

نانو فناوری معرفی شدند.
جشنواره »نانو و رسانه« هر ساله در 4 بخش کلی »رسانه های شنیداری«، 

»رسانه های دیداری«، »مطبوعات« و »خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 
تحلیلی« برگزار می شود.

در این جشــنواره آثار مرتبط با فناوری نانو مورد بررســی و ارزیابی قرار 
می گیرد. آثار داوری شده در جشــنواره نانو و رسانه در فاصله زمانی اول 

فروردین تا آخر اسفندماه سال 1395 بوده است.
گفتنی است در این جشنواره خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( در میان 

خبرگزاری ها و پایگاه های خبری تحلیلی کشور رتبه اول را کسب کرد.

مسأله محوری و نگاه سیستمی؛ الگوی نوین سیاستگذاری در این مرکز

» ایسنا« رسانه برتر حوزه فناوری نانو شد

امضاي تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه مازندران و 
مرکز گردشگري علمي - فرهنگی دانشجویان ایران

در جلسه شورای مرکزی مرکز فرهنگی دانشجویی امام، والیت فقیه و انقالب اسالمی جهاددانشگاهی مقرر شد؛

در جلسه مشتركي كه دوم مردادماه با حضور معاون فرهنگي و 
اجتماعی دانشــگاه مازندران و ریيس مركز گردشگري علمي - 
فرهنگي دانشجويان ايران برگزار شد، تفاهم نامه همكاري مشترك 

بین دو طرف به امضا رسيد.

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگري علمي - فرهنگي دانشجويان ايران 
وابسته به جهاددانشگاهی، در نشستي كه با حضور دکتر حیدر جانعلی زاده 
چوب بستی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران و رحيم يعقوب زاده 
ریيس مركز گردشگري علمي - فرهنگي دانشجويان ايران برگزار شد در 
خصوص راهکارهای اجرایی سازي تفاهم نامه و اقدامات اجرايي بعدي بحث 

و گفت و گو شد.
در اين نشســت ضمن تشــريح اهداف، رويكردهاي فرهنگــي موجود، 
سیاســت ها، توانمندی ها و برنامه های حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه مازندران و مركز گردشگري علمي- فرهنگي دانشجويان ايران در 
خصوص اجراي برنامه هاي مشــترك در قالب اردوهاي داخلي و خارجي، 
نشست تخصصي و همايش براي آشناسازي دانشجويان دانشگاه مازندران 

با جاذبه های طبیعی، زیارتی، فرهنگی و اجتماعی کشور به منظور ارتقای 
خودآگاهی ملی و حس دلبستگی به میهن بحث و تبادل شد.

اعضای حاضر در این نشســت بر گسترش گردشــگری علمی- فرهنگی 
با تاکید بــر اردوهای علمی- تخصصــي با رویکرد مهارت محــور را ويژه 

دانشگاهيان مازندران مورد تاکید قرار دادند.
براساس تفاهم نامه منعقده و مذاکرات به عمل آمده، مقرر شد تا با استفاده 
از توان تخصصي، تسهیالت و امکانات گردشگری موجود، اردوهای علمی و 
تخصصی و برنامه هاي گزين ويژه دانشجويان دانشگاه مازندران برای آشنايي 
مخاطبان با پروژه های  ملی و دستاوردهای فناورانه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و نيز مواريث طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی و 

اجرا شود.
در مراســم انعقاد ایــن تفاهم نامه که در محل ســاختمان شــماره دو 
جهاددانشگاهي برگزار شــد، دکتر امامعلی شــعبانی مدیر برنامه ریزی 
فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه مازندران، محمد محمودي مدیر حمایت 
و  پشتیبانی فرهنگی دانشگاه مازندران، صدرا عمويي معاون ارتباطات و 

مجتبی آهنگر مدير اجرايي مركز گردشگري نیز حضور داشتند.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز گفت: جهاددانشگاهی 
با دو خبرگزاری تاثیرگذار ایســنا و ایکنا تاثیــر زیادی بر 

جریان سازی و انتقال صحیح اخبار در کشور دارد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز، علی خیلدار در بازدید از 
خبرگزاری های ایسنا و ایکنای استان، اظهار کرد: جهاددانشگاهی سه 

مولفه اسالمی، فرهنگی و انقالبی بودن را در دل خود نهفته دارد.
وی افزود: بدون شک تعمیم ویژگی های جهاددانشگاهی به بخش ها و 

دستگاه های مختلف باعث توسعه روزافزون جامعه می شود.
این مسوول خاطرنشــان کرد: جهاددانشــگاهی با توجه به این که دو 
خبرگزاری تاثیرگذار ایســنا و ایکنا را در زیرمجموعه خود دارد، تاثیر 

زیادی بر جریان سازی و انتقال صحیح اخبار در کشور دارد.
خیلدار ادامه داد: دانشــجویان همیشــه یک مرجع مهم و تاثیرگذار 
در جامعه بودند و خبرگزاری ایســنا با بهره گیری از ظرفیت این افراد 
می تواند به جایگاه مناسبی در بین رسانه ها و خبرگزاری های مطرح 

برسد.
مدیرکل ارشاد البرز در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به وجوه 
مشترک بین فعالیت های جهاددانشگاهی و اداره کل ارشاد تصریح کرد: 
هم جهاددانشگاهی و هم اداره کل ارشاد دغدغه جدی در حوزه مسایل 
فرهنگی استان دارند و طرح ها و برنامه های زیادی برای ارتقای جایگاه 

فرهنگی استان اجرایی می کنند.
خیلدار اضافه کرد: اداره کل ارشاد اســتان آمادگی دارد از ظرفیت های 

جهاد دانشگاهی برای پیشبرد بهتر برخی اهداف خود استفاده  کند.

بخش خصوصی در تدوین اطلس فرهنگی البرز  
ناموفق بود

رییس جهاددانشگاهی واحد اســتان البرز نیز در این نشست مشترک 
ضمن ارایه گزارشــی از فعالیت های این نهاد اظهــار کرد: خبرگزاری 
دانشجویان ایران )ایســنا( و بین المللی قرآنی )ایکنا( که زیرمجموعه 
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی هســتند، فعالیت خود را در استان 
تداوم داده اند و همواره در تولید و انتشار اخبار استان موفق عمل  کرده اند.

سیدعلی اکبر هاشمی راد با اشاره به دغدغه جهاددانشگاهی در بخش 
فرهنگ، افزود: یکی از مهمترین دغدغه های مجموعه جهاددانشگاهی 

نیازها و معضالت فرهنگی استان است.
وی خاطرنشان کرد: برای مرتفع شدن برخی نیازهای فرهنگی استان، 
جهاد دانشگاهی تاکنون طرح ها و برنامه های مختلفی را ارایه و اجرایی 

کرده است.
این مسوول با اشاره به ناتمام ماندن اطلس فرهنگی استان توضیح داد: 
تدوین اطلس فرهنگی استان در مرحله اول به جهاددانشگاهی سپرده 
شده بود ولی بعد به دالیلی به بخش خصوصی واگذار شد و بعد از اینکه 

بخش خصوصی در تدوین آن موفق نبود، نیمه تمام رها شد.
هاشمی راد اضافه  کرد: بدون شک جهاددانشگاهی با در اختیار داشتن 
منابع انسانی و پژوهشی مناســب می تواند در تدوین این اطلس موفق 

عمل  کند.

لزوم استفاده از ظرفیت جهاددانشگاهی 
در طرح های فرهنگی و هنری البرز

تعامل درمانی و پزشکی جهاددانشگاهی قزوین
در بیمارستان امام علی)ع( نجف

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز در بازدید از ایسنا و ایکنای استان عنوان کرد:

سرکنسول ایران در نجف خبر داد:

سرکنســول ایران در نجف اعالم کرد: تا پایان سال جاری، 
بیمارستان امام علی)ع( نجف به بهره برداری می رسد و امکان 

تعامالت درمانی و پزشکی در آن ساختار فراهم خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، محمدحسین فائزی 
رییس این واحد در کنســولگری جمهوری اســالمی ایران در نجف با 
عبدالرحیم ســاداتی فر، سرکنســول ایران در نجف دیدار کرد که در 
ابتدای این دیدار فائزی از مأموریت ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

قزوین سخن گفت.
در این جلســه موضوعاتی چون ترویج کتب آموزش زبان انگلیســی 

EIGHT در آموزشگاه های زبان آموزی نجف، همکاری در تدوین و عرضه 

کتب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، استفاده از تجربه موفق 
استان قزوین و ایجاد مرکز تله مدیسین درمان ناباروری در شهر نجف و 
در جهت تقویت گردشگری سالمت بین شهر نجف و ایران و هماهنگی 
برگزاری جلسات بعدی با مدیریت بهداشت و درمان نجف و بغداد توسط 

کنسولگری نجف اشرف موردبحث و توافق قرار گرفت.
در پایان این دیدار ساداتی فر اعالم کرد: تا پایان سال جاری، بیمارستان 
امام علی)ع( نجف که توســط خیرین ایرانی بناشــده، به بهره برداری 
می رسد و امکان تعامالت درمانی و پزشکی در آن ساختار فراهم خواهد 

بود.
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توسط جهاددانشگاهی کردستان» فردین صادق ایوبی«
هنرمند استانی تجلیل شد

بازدید جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و صاحبان 
استعداد برتر بنیاد ملی نخبگان در مقاطع دکترا و پسادکترا از 

شرکت تحقیقاتی سیناژن

 مسووالن جهاددانشگاهی کردســتان به مناسبت روز قلم با 
فردین صادق ایوبی، هنرمند، شاعر و نقاش کردستانی دیدار 

کردند و از سال ها خدمات وی تقدیر به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان،  سرپرست این واحد 
، معاون فرهنگی، معاون پشتیبانی و تعدادی دیگر از کارکنان این نهاد 
14 تیرماه به همراه تعدادی از اعضای انجمن تجلیل از مفاخر کردستان 

به مناسبت روز قلم در دیدار با فردین صادق ایوبی از وی تجلیل کردند.
رییس  جهاددانشــگاهی کردســتان در این دیدار اظهار کرد: تکریم 
هنرمندان وظیفه ای اســت که همه باید در حد توان و با بهره گیری از 

پتانسیل ها و ظرفیت های خود آن را به عنوان یک وظیفه ادا کنیم.
چیا سهراب نژاد با تاکید بر اهمیت فرهنگ و تاثیر مسایل فرهنگی بر 
جامعه، افزود: ادیبان، هنرمندان و مفاخر سرمایه های اجتماعی هستند 
که حضور ارزشــمند آنان جامعه و جوانان را به سوی کسب علم و هنر 

سوق می دهد.
معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی نیز در ادامه این دیــدار اظهار کرد: 
فرهنگ بحث بسیار مهمی در جامعه است چرا که تمام مسائل یک جامعه 

حول محور فرهنگ می چرخد.
اعظم شریفیان، فرهنگی بودن کردستان را عنوانی بجا و درست دانست 
و افزود : حضور مفاخر و ادبا منشأ این نامگذاری و کسب این افتخار برای 

استان کردستان شده است.

یحیی صمدی از اعضای انجمن تجلیل از مفاخر کردستان نیز در این 
دیدار اظهار کرد: هنرمندان و مفاخر افتخارات هر شهر و استانی هستند 
که تکریم و قدردانی از زحمات آنها وظیفه ای عمومی است که انجمن 
تجلیل از مفاخر کردستان با پشتوانه ای مردمی و با هدف تکریم و تجلیل 
از مفاخر کردستان تشکیل شده و بیش از 15 سال است که در این عرصه 

فعالیت دارد.
وی افزود: فردین صادق ایوبی از هنرمندان برجسته کشور است که عالوه 
بر خلق آثار هنری، تبحر نگارشی خاصی دارد و از افتخارات کردستان 

است.
فردین صادق ایوبی نیز در این دیدار ضمن تقدیر از اقدام جهاددانشگاهی 
کردستان در راستای توجه و اهمیت دادن به هنرمندان و مفاخر استان 
و دیدار با آنها، اظهار کرد: وقتی کار هنــری را آغاز کردم، تصور چنین 
روزهایی را نمی کردم و امروز از طی این مسیر خوشحالم و آن را افتخار 

خود می دانم.
گفتنی است، فردین صادق ایوبی نقاش و هنرمند کردستانی تاکنون 
در بیش از 40 نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت کرده و در فستیوال ها 
و جشــنواره های زیادی در داخل و خارج از کشور حضور داشته است. 
همچنین از وی پنج اثر در موزه هنرهای معاصر تهران، 2 اثر در موزه امام 
علی تهران، 14 اثر در موزه جنگ با موضوع انفال، ژینوساید و بمباران 
شیمیایی حلبچه، 12 اثر در اربیل کردستان عراق و 8 اثر در سلیمانیه 

کردستان عراق موجود است.

جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و صاحبان استعداد 
برتر بنیاد ملی نخبگان در پنجمین مرحله از بازدیدهای علمی-

فرهنگی ویژه صاحبان استعداد برتر بنیاد ملی نخبگان و در 
قالب دوزادهمین دوره طرح ملی »ایران، مرز پرگهر« به همت 
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران وابسته 
به جهاددانشــگاهی و معاونت فرهنگی بنیاد ملی نخبگان با 
همکاری انجمن علمی ژنتیک کشــور از شرکت تحقیقاتی 

سیناژن بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان 
ایران وابسته به جهاددانشــگاهی، بازدید علمی - تخصصی از شرکت 
داروســازی ســیناژن در راســتای ارتباط بین صنعت و دانشگاه و 
اجرایی ســازی اقدام  ملی 5-1-2 ســند راهبردی کشــور در امور 
نخبگان مبنی بر »ارایه مناســب و جذاب دستاوردهای فعاليت های 
نخبگانی با هــدف ايجاد اميد و انگيزه و نشــان دادن فرصت  و امکان 
انجام فعاليت هاي كالن و مؤثر در کشور«، ویژه اساتید و اعضای هیأت 
علمی دانشــگاه ها و صاحبان اســتعداد برتر تحت پوشش بنیاد ملی 

در قالب دوازدهمین دوره طرح ملی»ایران، مرز پرگهر« صورت گرفت:
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نخبگان صورت گرفت. این بازدید امکان دیدار 
اساتید و نخبگان با مدیران بخش های  مختلف 
مراکز علمی  تحقیقاتی جهت آشنایی با توان 
ها، مشکالت و نیازهای فناورانه آن مجموعه و 
در صورت امکان دستیابی به راه حل مناسب، 

فراهم شده است.
در این بازدیدها امکان دیدار اساتید و نخبگان 
با مدیران بخش های مختلــف مراکز علمی - 
تحقیقاتی جهت آشنایی با توان ها، مشکالت 
و نیازهای فناورانــه آن مجموعه و در صورت 
امکان دســتیابی به راه حل مناســب، فراهم 

گردیده است.
گفتنی اســت، طرح ملی »ایران، مرز پرگهر« 
از ســال 1384 با هدف تقویــت روحیه خود 

باوری و تاکید بر هویت ایرانی اسالمی به منظور 
آشنایی قشر دانشــگاهی و صاحبان استعداد برتر تحت پوشش بنیاد 
ملی نخبگان با طرح ها و پروژه های بزرگ ملی و دستاوردهای عظیم 
صنعتی، علمی، پژوهشــی، زیر بنایی و همچنین به منظور شناخت 

میراث فرهنگی و تمدنی ایران اسالمی در قالب بازدید از میراث های 
طبیعی، تاریخی، باستانی، فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی می شود و 

دوازدهمین دوره آن نیز تا پایان شهریور 1396 ادامه دارد.

جهاددانشگاهی واحد قم، جشــنواره »کاالی ایرانی، گامی به 
سوی بالندگی« را با هدف باالبردن سطح آگاهی مخاطبان نسبت 
به ظرفیت های موجود در این استان و فرهنگ سازی در زمینه 

مصرف کاالی ایرانی، برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد قم، طرح این واحد با 
عنوان »جشنواره کاالی ایرانی، گامی بسوی بالندگی« در شورای فرهنگ 
عمومی استان ارایه شد و مورد اقبال اعضای شــورا، آیت اهلل سعیدی 
رییس شورا و مهندس صادقی استاندار قم قرار گرفت و جهت اجرا در 

استان مصوب شد.
دکتر محمد حیدری سرپرست جهاددانشگاهی قم گفت: این جشنواره با 
توجه به منویات مقام معظم رهبری در راستای ایجاد استقالل سیاسی و 
اقتصادی، ایجاد کار و اشتغال، افزایش ابتکارات تولیدکنندگان، افزایش 
ثروت ملی، کاهش تورم و کنترل نقدینگی به همت جهاددانشــگاهی 

واحد استان قم اجرا می شود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این جشنواره فرهنگ سازی برای استفاده 
و حمایت هرچه بیشتر از کاالهای ایرانی می باشد، ادامه داد: با توجه به 
این که اســتفاده از کاالی ایرانی از مطالبات مقام معظم رهبری است، 
باید زمینه عملیاتی شدن آن در کشور فراهم شود، معتقدیم رونق تولید 
و همچنین ایجاد اشتغال در کشور در گرو اســتفاده از کاالی ایرانی و 

همچنین فرهنگ سازی برای تحقق اقبال مردم به کاالی ایرانی است.

دکترحیدری در توضیح چگونگی اجرای جشــنواره گفت: جشنواره 
»کاالی ایرانی، گامی به ســوی بالندگی« در بخش های  هنری شامل 
پوستر، کاریکاتور، نقاشــی، عکس و کلیپ، بخش ادبی شامل خاطره 
نویسی، بخش شــبکه های  اجتماعی و بخش ویژه شــامل ایده برتر با 

موضوع آزاد برگزار می شود.

برپایی نمایشگاه »کاالی ایرانی، گامی به سوی 
بالندگی« از ۲۲ مهر

سرپرست جهاد دانشــگاهی قم، اضافه کرد: نمایشگاه »کاالی ایرانی، 
گامی به سوی بالندگی« با حضور و معرفی واحدهای تولیدی برتر استان 
و عرضه کنندگان کاالی ایرانی از 22 تا 25 مهر در محل نمایشگاه های  

دائمی استان قم برپا خواهد شد.

برگزاری کارگاه ها و نشست های  حوزه تولید و 
کارآفرینی

دکترحیدری با اشــاره به برگزاری کارگاه ها و نشست های  مختلف در 
نمایشگاه، عنوان کرد: کارگاه های تشــخیص فرصت های کارآفرینی، 
کارآفرینی و روش های  ایجاد کسب و کار، مهارت های  خالقیت مالی 
برای کارآفرینی و نشست های  صنعت با مسئولین، صنعت با دانشگاه، 
بررسی موانع حقوقی حوزه صنعت و کارآفرینی، بخشی از این عناوین 

هستند.

جهاددانشگاهی قم جشنواره» کاالی ایرانی، گامی به سوی 
بالندگی«  را برگزار می کند
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جهاددانشگاهي علوم پزشکی شهید بهشتی مجوز نشر کتاب گرفت 

به همت جهاددانشگاهی آذربایجان غربی؛ 

سمینار آموزشی»مهارت های  زندگی« در دانشگاه ارومیه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، سمینار آموزشی»مهارت های  زندگی« به همت معاونت فرهنگی این واحد 26 تیرماه برگزار شد.

امین رستم زاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در ابتدای این سمینار اظهار کرد: قرآن کتاب زندگی انسان است و باید این 
جمله کوچک و پرمعنا مورد واکاوی مطالعاتی و فهم علمی قرار گیرد و راهبردهای اجرایی برای آن تعریف شود.

وی با اشاره به اهداف سبک زندگی در ایدئولوژی های  مختلف خاطرنشان کرد: عبادت اساس سبک زندگی قرآنی است و اگر سایر برنامه های  
زندگی بر حول این محور اساس بندی شود عطر قرآنی در تمامی عرصه های  سبک زندگی متعالی متجلی خواهد شد.

همچنین در ادامه سمینار الهوتی مدرس دانشگاه ارومیه و پژوهشگر قرآنی گفت: مطالعه و واکاوی آموزه های  قرآن و استفاده از آن ها در بطن 
زندگی باید مورد تاکید همه اقشار جامعه باشد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: زندگی فردی و اجتماعی در جامعه اسالمی باید نشات گرفته از اموزه های  قرآن باشد و این موضوع باید در سطح 
دانشگاه های  های  ما مشهود بوده و به خوبی به آن پرداخته شود.

الهوتی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در رابطه با سبک زندگی اهل نماز بودن را از پایه های  یک زندگی اسالمی عنوان کرد و افزود: خانواده ای که 
اهل نماز باشد و محور آن بر پایه نماز قرار گرفته باشد مسلما از بسیاری از آسیب ها از جمله طالق در امان خواهد بود.

خبرنگار ایکنای استان مرکزي به عنوان 
فعال رسانه اي قرآن تجلیل شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اســتان مركزي، در 
مراسم »در محضر قرآن« كه 30 خردادماه و به منظور تجليل 
از فعاالن قرآني استان، در فرهنگسراي آيينه اراك برگزار شد، 
از كوروش ديباج، خبرنگار ايكنای استان مركزي به عنوان فعال 

رسانه اي قرآن تجليل به عمل آمد.
پي گيري دغدغه هاي جامعه قرآني اســتان، تعامل ســازنده با 
پيشكسوتان، اساتيد و متوليان امور قرآني در راستاي پيشرفت و 
توسعه فرهنگ قرآني از طريق خبرگزاري ايكنا و رعايت اخالق 

قرآني از جمله داليل اين انتخاب بوده است.

ایسنای خراسان جنوبی رسانه 
برتر در حوزه بهزیستی شد 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، 
حمید مرادی معاون فرهنگی واحد استان گفت: 25 تیر ماه در 
نشست خبری هفته بهزیستی از سپیده قلندری اسفدن سردبیر 
ایسنا و حدیقه سیروسی خبرنگار ایسنای خراسان جنوبی به 

عنوان رسانه برتر تجلیل شد.
وی ادامه داد: این تجلیل بابت انعکاس دقیق و به موقع اخبار و 

رویدادهای بهزیستی در طول سال، صورت گرفت.

اخبار کوتاه

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی علوم پزشــکی شهید 
بهشــتی، پیرو اعالم نیاز اعضای هیأت علمی و واحد های  مختلف 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اين مجوز براساس بند 2 ماده 
سه اساسنامه جهاددانشگاهی مبنی بر »ایجاد تشكیالت مناسب 
به منظور تألیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات، نتایج تحقیقات و 

مقاالت علمی، فرهنگی و تولید مواد کمک آموزشی« و در راستاي 
اهداف و سیاست های  توسعه ای جهاددانشگاهی اخذ شده است و 
براساس آن جهاددانشگاهي علوم پزشکی شهید بهشتی مي تواند 
به صورت مستقل آثار علمي و پژوهش هاي دانشگاهيان را منتشر 

نمايد.
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گروه »آرمان« دانشگاه پیام نور 
این استان به مرحله منطقه ای 
مسابقات ملی مناظره راه یافت

 به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، 
دبیر اجرایی مرحله استانی ششمین دوره مسابقه ملی مناظره 
دانشــجویی در اردبیل گفت: در مرحله نهایی این دوره با نظر 
هیئت داوران گروه »آرمان« از دانشــگاه پیام نور توانســت با 

باالترین امتیاز به مرحله منطقه ای راه یابد.
نجیبه خروشی تصریح کرد: در مرحله نهایی این دوره از مسابقات 
گروه های  »خردگران خالق« از دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی اردبیل و »آرمان« از دانشگاه پیام نور به رقابت 

پرداختند که گروه آرمان باالترین امتیاز را کسب کرد.
گفتنی است ، مرحله اســتانی این دوره از مسابقات در استان 
اردبیل با حضور 8 تیم از دانشــگاه های  محقــق اردبیلی، پیام 
نور، دانشــگاه علوم پزشــکی و مرکز آموزش علمی کاربردی 
جهاددانشــگاهی اســتان اردبیل در روزهای 27 و 28 تیرماه 

برگزار گردید.

بازدید رییس اداره سرمایه 
اجتماعی، امور فرهنگی و سبک 

زندگی وزارت کشور از مرکز مشاوره 
جهاد دانشگاهی همدان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان، کوچکیان رییس اداره 
سرمایه اجتماعی امور فرهنگی و سبک زندگی، رستگار نسب رییس 
امور فضاهای شهری در حوزه اجتماعی، سموات مسوول سازمان های  
مردم نهاد وازرت کشور و همچنین دکتر نادری فر مدیرکل دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری همدان اول مرداد ماه از مرکز مشاوره 

پیش از ازدواج جهاددانشگاهی همدان بازدید کردند.
کوچکیان رییس اداره سرمایه اجتماعی، امور فرهنگی و سبک زندگی 
وزارت کشور و هیات همراه ضمن بازدید از مرکز آموزش مهارت های  
پیش از ازدواج جهاددانشــگاهی همدان، از تأسیس این مرکز ابراز 
خرسندی نمود و بر الگو برداری از این طرح در ایجاد مرکز در سایر 

استان ها تاکید کردند.
دکتر نادری فر مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
همدان نیز از روند برگزاری کالس های  آموزش پیش از ازدواج و قبل 
از طالق در جهاددانشگاهی ابراز رضایت نمود و از حمایت استانداری 
همدان در ارتقای فعالیت های  مرکز و تشکیل کلینیک خانواده در 

جهت ارائه خدامات متنوع در حوزه سالمت خانواده ها خبر داد.
در ادامه اسدی رییس جهاددانشگاهی واحد استان همدان نیز ضمن 
گزارشی از روند آموزش کالس های  پیش از ازدواج زوجین از ابتدای 
دی ماه 95 تا کنون اشــاره ای به دیگر فعالیت ها این نهاد در حوزه 

خانواده ) خون بندناف، کلینیک سالمت خانواده و..( کرد.

رییس جهاددانشگاهی واحد لرستان:

جهاددانشگاهی در سازماندهی 
دانشجویان و نخبگان کشور پیشگام 

بوده است
به گزارش  روابط عمومیجهاددانشــگاهی واحد لرســتان، دکتر 
سیدعلی نادر دهقانی الوار در سمینار چالش ها، موانع و راهکارهای 
جلب نهادهای مردمی از حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی که 
به همت سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان 
در سالن کنفرانس شورای شهر خرم آباد برگزار شد، اظهار کرد: اسناد 
مهم کشوری اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری و 
زیست محیطی را مطالعه کرده ام و معتقدم در این برهه زمانی که در 
آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم باید به مفاد اسناد مذکور برای 

پیشرفت کشور توجه و اهتمام ویژه شود.
دهقانی الوار سازماندهی را دریافت، تحلیل، ارزش گذاری توانمندی ها 
و تولید مدل براساس قابلیت های منطقه ای، انسانی و محیطی عنوان 
کرد و با تأکید بر اینکه چنانچه مدل های  بومی تولید کنیم و براساس 
این مدل ها برنامه ریزی و ســازماندهی صورت گیرد به پیشــرفت 
خواهیم رسید، خاطرنشان کرد: در این راستا باید روی ذهنیت کار 

شود چراکه تغییر ذهنیت ها و نگرش ها مثمرثمر خواهد بود.
عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی واحد لرســتان با اشاره به اینکه 
در حرکت در مسیر تولید اطالعات و دیتا بسیار حایز اهمیت است، 
تصریح کرد: دنیا بر بستر دیتا پیشــرفت کرده است و بر این اساس 
جهاددانشگاهی فعالیت های مختلفی را به انجام رسانده که یکی از 
این فعالیت ها که رنگ و بوی بیشــتری دارد و سازماندهی می شود 

حوزه محیط زیست بوده است.
وی اضافه کرد: جهاددانشگاهی در سازماندهی دانشجویان و نخبگان 

در لرستان و کشور پیشگام بوده است.
دهقانی الوار مطرح کرد: ســازمان دانشــجویی جهاددانشــگاهی 
عالوه بــر محیط زیســت، در حوزه های فرهنــگ و ادبیات بومی، 
حمایت از محرومان، فعالیت های جهادی، برگزاری ســوگواره ها و 
یادبودها)سوگواره محرم ُمحرم( و بهینه سازی مصرف انرژی فعالیت 

دارد.

تأسیس دو مرکز» آفرینش هاي ادبي 
حافظ« و» تخصصي قرآن و هنر« در 

جهاددانشگاهي استان فارس 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، طی نامه ای از سوی دکتر 
حمیدرضا طیبی رییس این نهاد موافقت اصولي با تأسيس »مركز 
آفرينش هاي ادبي دانشجويان)حافظ(«و »مركز تخصصي قرآن و 
هنر )شميم آسمان(« در جهاددانشگاهی استان فارس به عنوان 

مركز »نوع ب« به مسعود رستگار ریيس واحد ابالغ شد.
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خبرگزاری ایسنای 
خراسان جنوبی رسانه برتر در 

حوزه جهادکشاورزی شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، 
حمید مرادی گفت: 31 مردادماه و در آستانه هفته دولت 
از سپیده قلندری اسفدن سردبیر و خبرنگار ایسنا خراسان 

جنوبی تجلیل شد.
معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی اســتان با بیــان اینکه 
این تجلیل در راســتای انعکاس دقیق و بــه موقع اخبار و 
رویدادهای بخش کشــاورزی خراســان جنوبی استان در 
طول سال صورت گرفت، گفت: در تقدیرنامه ای که از سوی 
رییس سازمان خراســان جنوبی تقدیم شد، آمده است؛ از 
تالش تحسین برانگیز جنابعالی در انعکاس صادقانه اخبار 

کشاورزی استان تشکر و قدردانی می شود.

جهاددانشگاهي یزد مجوز نشر 
کتاب گرفت

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، 
اين مجوز براساس بند 2 ماده سه اساسنامه جهاددانشگاهی 
مبنی بر »ایجاد تشكیالت مناسب به منظور تألیف، ترجمه 
و انتشار کتب، نشــریات، نتایج تحقیقات و مقاالت علمی، 
فرهنگی و تولید مواد کمک آموزشی« و در راستاي تحقق 
استراتژی برنامه توســعه جهاددانشگاهی اخذ شده است و 
براساس آن جهاددانشگاهي استان يزد مي تواند به صورت 
مســتقل آثار علمي و پژوهشهاي دانشــگاهيان را منتشر 

نمايد.
جهاددانشــگاهي اســتان پيش از اين نيز با همكاري ساير 
واحدها و سازمان هاي جهاددانشــگاهي آثار پژوهشگران، 
دانشگاهيان و فرهيختگان استان را منتشر مي نمود كه با اخذ 
اين مجوز امكان چاپ مستقل آن ها فراهم آمده و روند چاپ 

كتاب تسهيل و تسريع خواهد شد.
گفتني است،  انتشارات جهاددانشــگاهي وظيفه ي چاپ و 
انتشار كتاب، نشريات علمي و برگزاري نمايشگاه هاي كتاب 

را بر عهده دارد.
عالقه مندان جهت چاپ آثار علمي و دانشــگاهي خود مي 
توانند با انتشــارات جهاددانشگاهي اســتان يزد به نشاني 
يزد- چهارراه فاطمیه - ابتدای خیابان کاشانی- کوچه شهید 
قانی - طبقه فوقانی مجتمع حضرت سیدالشهداء )ع( و تلفن 

36241081 تماس حاصل نمايند.

به همت جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری؛ 

برگزیدگان مرحله استاني 
ششمین دوره مسابقات مناظره 

تجلیل شدند
به گــزارش روابط عمومــي جهاددانشــگاهي چهارمحال و 
بختياري، 24 تيرماه، آیين تجليل از برگزيدگان مرحله استاني 
ششمين دوره مسابقات ملي مناظره دانشجويان با حضور قاسم 
سليماني استاندار چهارمحال و بختياري، علي کاظمي رييس 
مجمع نمايندگان استان، روسا و معاونان دانشگاه ها برگزار شد.

در اين آیين از گروه »نو معلمان خالق« از دانشگاه فرهنگيان، 
گروه »هم انديشــان« از آموزشــکده فني دختران شهرکرد، 
گروه »نغمه سبز« از دانشــگاه پيام نور، گروه» شهيد آويني« 
از  دانشگاه شهرکرد، گروه »پاســارگارد« از دانشگاه پيام نور 
و همچنين هيأت داوران شــرکت کننده در مسابقات مناظره 

تجليل به عمل آمد.
ریيس جهاددانشــگاهي چهارمحــال و بختيــاري ترويج و 
عمق بخشي به فرهنگ گفت وگوي منطقي را از جمله اهداف 
برگزاري مناظرات دانشجويي عنوان کرد و گفت: گفت وگوي 
منطقي، با نشــاط، مبتني بر مطالعه و تحقيق تمريني براي 

رسيدن به گفت وگوي خردورزانه و آزادانديشانه است.
وحيد خليلي با اشــاره به اينکه انجام اين مناظرات رويکردي 
نوبنيــان از مجموعــه فعاليــت هــاي معاونــت فرهنگي 
جهاددانشگاهي اســت اظهار کرد: جهاددانشگاهي در چهار 
حوزه مأموريت هاي مجزا دارد و در انجام رسالت، مسأله محور، 

کاربردي و اثرگذار حرکت مي کند.
 خليلي تصريح کرد: اين مناظرات ســال گذشته با 28 تيم و 
امسال با 46 تيم شرکت کننده متشــکل از دانشجويان تمام 
دانشگاه هاي استان به شکل مسابقات برگزار شد و چهارمحال 
و بختياري رتبه اول کشوري را از لحاظ تعداد تيم شرکت کننده 

را به خود اختصاص داده است.

ایسنای خراسان جنوبی رسانه 
برتر در حوزه محیط  زیست

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، 
همزمان با روز خبرنگار، ســپیده قلندری اسفدن سردبیر و 
رها صالحی مقدم عکاس ایسنای خراســان جنوبی توسط 

فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی تجلیل  شدند.
این تجلیل در راســتای انعکاس دقیق و بــه موقع اخبار و 
رویدادهای محیط زیست استان در طول سال، صورت گرفت.
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به همت جهاددانشگاهی واحد اصفهان؛ 

نسخه الکترونیک کتاب» درآمدی بر گردشگری خالق شهر اصفهان« منتشر شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، نسخه الکترونیک کتاب »درآمدی بر گردشگری خالق شهر اصفهان« به همت گروه 
پژوهشی مطالعات گردشگری شهر وابسته به جهاددانشگاهی واحد اصفهان و مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان در انتشارات سازمان 

فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان منتشر شده است.
مهدی ژیان پور اظهار کرد: در ادامه پروژه ثبت شهر اصفهان در شبکه شهرهای خالق یونسکو که به سفارش شهرداری اصفهان و به همت گروه 
پژوهشی مطالعات گردشگری شهر وابسته به جهاددانشگاهی واحد اصفهان در سال 1394 انجام گرفت، مطالعات بر روی مفهوم شهر خالق و 

گردشگری خالق نیز به صورت تخصصی در این واحد انجام شد.
وی افزود: این کتاب برآمده و خالصه ای از طرح پژوهشی با عنوان »زمینه یابی گردشــگری خالق« به کارفرمایی مرکز خالقیت و نوآوری 

شهرداری اصفهان و اجرای گروه پژوهشی مطالعات گردشگری شهر وابسته به جهاددانشگاهی واحد اصفهان است.
معاون پژوهشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان اضافه کرد: این کتاب در حال حاضر به صورت الکترونیکی مجوز نشر دریافت کرده است و پس 

از اتمام طرح پژوهشی »زمینه یابی گردشگری خالق« تکمیل شده است و به صورت مکتوب منتشر خواهد شد.

توسط انتشارات جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛ 

کتاب »تهاجم گیاهی و علف های 
هرز مهاجم ایران« به چاپ رسید

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی، پانصد و چهل و سومین کتاب انتشارات جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی با عنوان »تهاجم گیاهی و علف های هرز ایران« 

به چاپ رسید.
این کتاب اثر سیما سهرابی، جاوید قرخلو و محمدحسن راشد محصل 

می باشد که در 3 قسمت و 180 صفحه سازماندهی شده است.
قســمت اول کتاب ویژگی ها و فرایند تهاجم گیاهان مهاجم و 
اثرات ناشی از آنها را بررسی می کند، قسمت دوم در حد امکان 
گیاهان عمده مهاجم ایران را مورد بررســی قرار داده اســت و 
قسمت سوم به ارزیابی خطرات علف های هرز مهاجم می پردازد.

 

انتشار کتاب »ریسک در بیمه 
و مدیریت ریسک« توسط 

جهاددانشگاهی اردبیل
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، به 
همت انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل کتاب »ريسك 
در بيمه و مديريت ريسك با تاکید بر بیمه های  زندگی« تالیف 
بهزاد سالمي، کارشناس ارشد مدیریت بیمه در 4 فصل و 168 

صفحه به چاپ رسید. 
مؤلف کتاب ريســك در بيمه و مديريت ريســك بــا تاکید بر 
بیمه های  زندگی با بهره منــدی از منابع معتبر علمی داخلی و 
خارجی و با ارایه نمونه پژوهش ميدانی، به بیان تاریخچه مفیدی 
از صنعت بیمه، یافته های  حاصل از مطالعات خود و معرفی انواع 

بیمه و مزایای آن پرداخته است.

چاپ  کتاب » کاربردهای صنعتی مواد فعال سطحی «

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب »کاربردهای صنعتی مواد فعال سطحی« اولين کتاب جامع فارسي در مبحث 
کاربرد سرفاکتانت ها در صنایع  تالیف بهاره وفاکیش از سوی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی منتشر شد.

دراین کتاب تالش شده است تا کاربرد سرفاکتانت ها در صنایع مختلف به ساده ترین و کاربردی ترین شکل ممکن بيان گردد. این کتاب شامل 
هفت فصل می باشد که در ابتدا سرفاکتانت ها و بعضي از مهم ترین خواص فيزیکي- شيميایي آن ها که در صنایع استفاده مي گردد، معرفي 
شده و سپس کاربرد این مواد در شوینده های  خانگي، محصوالت آرایشي- بهداشتي، صنعت نفت، صنایع غذایي، کشاورزی و رنگ و رزین 

مورد بحث و بررسي قرارگرفته است.

انتشار 
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انتشار کتاب»توسعه گردشگری« 

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، 
کتاب توســعه گردشــگری )رویکردی تحلیلی بــر ابعاد و 
فرصت های  آن( تالیف حســین کالنتری خلیل آباد و زهرا 

خدائی از سوی این سازمان منتشر شد. 
کتاب »توســعه گردشــگری« که دارای پنج فصل است با 
رویکردی تحلیلی به تدوین مجموعه ای متنوع در خصوص 
ابعاد و فرصت های  گردشگری در ایران پرداخته و این رهگذر 
با کوشش در جهت مطرح نمودن مسایل جدیدی همچون 
توسعه پایدار گردشگری و اثرات آن در ابعاد مختلف اجتماعی، 
اقتصادی و زیست محیطی، زمینه را برای توجه مجدد صاحب 
نظران، مســووالن و دســت اندرکاران به بخش گردشگری 

فراهم می کند.

چاپ  کتاب»محرمیت در معماری 
خانه های سنتی بوشهر«

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی قزویــن، کتاب 
»محرمیت در معماری خانه های ســنتی بوشهر« توسط دکتر 
میترا غفوریان عضو عیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و 
مهندس الهام حصاری و مهندس مینا پی سخن تألیف و به همت 

انتشارات این واحد در 176 صفحه منتشر شد.
با توجه به آنکــه تاکنون رویکرد جدی بــرای جمع آوری مطالب 
پراکنده در حیطه تحلیل موضوع محرمیــت، در قالب یک کتاب 
جامع وجود نداشته است و از سوی دیگر، توجه جدی به موضوع فوق 
در دروس طراحی معماری مسکن مقاطع کارشناسی و کارشناسی 
ارشد رشته معماری دیده می شود، تالیف چنین نوشتاری می تواند 
تالش کوچکی از سوی نویســندگان در جهت پرکردن خالء فوق 
باشد. در این نوشــتار تالش شده تا با اســتفاده از گفتمان نظری 
پژوهشگران بنام داخلی و بین المللی در حوزه محرمیت، اساسی 

ترین بحث های  پیرامون این موضوع مطرح گردد. 
همچنین، با توجه به آنکه در پژوهش های  صورت گرفته در بحث 
محرمیت، تمرکز اصلی بر روی خانه های  اقلیم گرم و خشــک 
ایران بوده، مسکن بوشهر به دلیل برخورداری از ویژگی درون 
گرایی در کنار برون گرایی اقلیمی به عنوان نمونه بررسی در این 
مطالعه انتخاب شــد. از این رو، کتاب حاضر در سه فصل تهیه 
شده است.  فصل اول، در قالب سه گذر فلسفه محرمیت، مبانی 
محرمیت در معماری و اصول طراحی خانه با ویژگی محرمیت 
ارایه می شود. در فصل دوم، معماری مسکن بوشهر معرفی شده 
و نهایتا در فصل آخر به بررســی مفهوم محرمیت در معماری 

خانه های بوشهر پرداخته شده است.

 انتشار کتاب»مجموعه مقاالت از حکمت 
اسالمی در فرایندهای هنری و معماری« 
توسط انتشارات جهاددانشگاهی قزوین 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، کتاب »مجموعه 
مقاالت از حکمت اسالمی در فرایندهای هنری و معماری« توسط 
استاد عبدالحمید نقره کارعضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران 

و به همت انتشارات این واحد در 348 صفحه منتشر گردیده است.
در این کتــاب 10 مقاله از مقاالت مهندس نقــره کار با موضوع 
نقشه راه تمدن اسالمی گردآوری شده است که هر یک ابعادی از 

ضرورت این راه را بیان می دارد.

کتاب»منطقه خالق و پایداری« 
وارد بازار نشر شد 

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب 
منطقه خالق و پایداری )نگاهی به شکل گیری عملی( نوشته احسان 
درستکار از سوی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به چاپ رسید.

این کتاب که در زمینه ی برنامه ریزی منطقه ای و مسایل آن به 
نگارش درآمده است، به تئوری های منطقه ی خالق و چگونگی 
کاربست آن ها در ســاحت عمل نگاهی تازه و متفاوت افکنده 
است. نویسنده در فصل نخست به ارایه تبیینی دقیق از مفاهیم 
و تئوری های منطقه خالق می پردازد و در فصل دوم، ضمن بیان 
دیدگاه های اندیشمندان مطرح حوزه پایداری، این مفهوم را 

در ارتباط با محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار می  دهد.
فصل سوم و پایانی کتاب نیزبه نحوه عینی سازی این نظریات و 
مفاهیم در مطالعه موردی شهرستان یزد اختصاص یافته است. 

 به همت انتشارات جهاددانشگاهی اردبیل؛ 

کتاب»حقوق اجتماعی- سیاسی 
زنان« به چاپ رسید

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

اجتماعی- سیاسی زنان« در 400 صفحه منتشر شد.
این کتاب به همت الهام عباسیان با رویکرد بررسی و تحلیل مصوبات 
مجالس ایران مشروطه، پهلوی وجمهوری اسالمی تالیف گردیده است.

این کتاب به نوع دیدگاه و عملکرد مجالس ایران درباره حقوق و 
نحوه قانون گذاری حقوق زنان و همچنین حضور و بهره مندی 
زنان در عرصه سیاسی- اجتماعی در دوره      های  مشروطه، پهلوی 

و بعد از انقالب اسالمی پرداخت است.
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کتاب»کاربرد آلیاژهای حافظه دار 
شکلی در مهندسی سازه« روانه 

بازار نشر شد
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، کتاب 
»کاربرد آلیاژهای حافظه دار شــکلی در مهندسی سازه« تألیف 
مهدی قاسمیه عضو هیات علمی دانشگاه تهران و معین رضاپور 
دانش آموخته کارشناسی ارشــد مهندسی سازه دانشگاه تهران 

توسط انتشارات سازمان جهاددانشگاهی تهران منتشر شد.
با توجه به کاربرد اين آلياژها در علوم مهندســی به ویژه عمران، 
نويسندگان سعی کرده اند افق جديدی را پيش روی بسياری از 
محققان باز کنند. ترتيب بخش بندی کتاب به گونه ای است که 
خواننده بتواند به صورت پلکانی با مفهــوم آلياژهای حافظه دار 
شــکلی و کاربرد آن آشنا شــود. هر يک از اين فصل ها محدوده 
خاصی از موضوع کتاب را پوشش می دهند و مثال های متعددی 
در آن ها مطرح شده است که می تواند در زمينه سازی و جهت دهی 
به افکار محققين در راستای کاربرد آلياژهای حافظه دار شکلی در 

مهندسی عمران بسيار مؤثر باشند.

چاپ کتاب» مدل یابی معادالت 
ساختاری و تحلیل عاملی«

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب 
»مدل یابی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی )آموزش کاربردی نرم 
افزار LISREL(« تالیف آرش حبیبی و مریم عدن ور از سوی سازمان 

انتشارات جهاددانشگاهی منتشر شد.
این کتاب یک بخش بنیادین در پژوهش های مدیریت و مهندسی 
صنایع اســت. در پژوهش های میدانی، فرضیه های پژوهشــی در 
قالب مدل پژوهش ارایه می شوند. با استفاده از مدلسازی معادالت 
ساختاری می توان مدل مفهومی ایجاد شده را مورد ارزیابی قرار داد. 
نرم افزار لیزرل یک نرم افزار کاربردی است که برای انجام مدلسازی 

معادالت ساختاری کاربرد دارد.
در این کتاب تحلیــل داده های ماتریــس کوواریانس و مدل های 
ساختاری با اســتفاده از نرم افزار لیزرل ارایه شده است. همچنین 
نرم افزار لیزرل کاربردهای بیشــتری نیز دارد که می توان به آزمون 
نرمال بودن داده ها، رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی اکتشافی و 
تحلیل عاملی اشاره کرد که به آموزش آنها نیز پرداخته شده است. 
اگرچه کتاب حاضــر، کتاب آموزش روش تحقیق نمی باشــد ولی 
کمک می شود تا پژوهشــگر با کاربردها، اصول و مبانی مدل یابی 
معادالت ساختاری جهت انجام پژوهش آشنا شود. توضیحات ارائه 
شده به صورت اختصاری بیان شــده است. توضیحات کاربردی در 
قالب پروژه های میدانی بیان شده که درک مطلب را برای پژوهشگر 

ساده می کند.

کتاب » کاربرد طیف سنجی دی 
الکتریک در تولید و بررسی خواص 

بیودیزل«منتشر شد
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 
پانصد و چهل و نهمین کتاب انتشارات جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی با عنوان »کاربرد طیف ســنجی دی الکتریک در تولید و 

بررسی خواص بیودیزل« منتشر شد.
این کتاب اثر سیلویا دانلیا رومانو و پاتریکیا انیبال سوریچتی است 
که توسط دکتر مصطفی مصطفایی، عضو هیات علمی دانشگاه 

رازی کرمانشاه ترجمه شده است.
در پیشــگفتار مترجم این کتاب کــه در 111 صفحه و 8 فصل 
سازماندهی شده آمده است که تغییرات آب و هوایی، مساله گرم 
شــدن زمین و همچنین منابع محدود انرژی، دانشمندان را به 
بررسی و تحقیق موضوعات جدید و منابع جایگزین انرژی ترغیب 
کرده اســت. یکی از منابع تجدیدپذیر و جایگزین، سوخت های 
بیودیزل و بیواتانول اســت که به صورت خالص یا مخلوط مورد 

استفاده قرار می گیرند.
فصل های مختلف کتاب شــامل، مقدمه ای بر تولید بیودیزل، 
فرایندهای تولید بیودیزل، اســتانداردهای مربوط به بررســی 
ویژگی های بیودیزل، مقدمه ای بــر ویژگی های الکتریکی و دی 
الکتریکی مایعــات، تکنیک های دی الکتریــک برای توصیف 
مواد اولیه و محصوالت در تولید بیودیزل، کاربرد طیف سنجی 
دی الکتریک در تعیین خواص متیل اســترهای اسید چرب و 
تعیین روابط بین ویژگی های موردنیاز استانداردها و خواص دی 

الکتریک بیودیزل می شود.

انتشار کتاب »کاربرد نرم افزارهای 
رایانه درتربیت بدنی وعلوم ورزشی« 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، به 
همت انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل کتاب »کاربرد نرم 
افزارهای رایانه در تربیت بدنی و علوم ورزشی« در 208 صفحه 

منتشر شد.
این کتاب به همت دکتر مهرداد محرم زاده استادیار دانشگاه 
محقق اردبیلی، مهدی پاشــائی عضو باشــگاه پژوهشگران 
جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اســالمی واحد مشکین شهر و 
لیال نقوی کارشناس ارشــد مدیریت آموزشی در شش فصل 
شامل سیســتم عامل مقدماتی ویندوز، اینترنت و کاربرد آن 
در ورزش، نرم افزار پاورپوینت، word، Excel و کاربرد آماری 
آن و رفرنس دهی Endnote در تربیــت بدنی و علوم ورزش 

تالیف گردیده است.
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فرهنگـــــی

انتشارکتاب»رگرسیون مولفه های  
اصلی در تخمین عملکرد گیاهان زراعی«

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان اردبیل، 
به همت انتشــارات جهاددانشــگاهی اردبیل کتاب »رگرسیون 
مولفه های  اصلی در تخمین عملکرد گیاهــان زراعی« در 128 

صفحه و یک هزار نسخه منتشر شد.
این کتاب به همت دکتر رئوف سید شــریفی، دکتر هاشم هادی 
و دکتر علی نامور از اعضای هیات علمی دانشــگاه محقق اردبیلی 
ترجمه شده و حاوی مطالب مناسب برای استفاده از رگرسیون در 

تخمین عملکرد گیاهان زراعی است.
در هفت فصل این کتاب، تکنیک هــای  ریزمقیاس نمایی در حالت 
کلی و روش ریزمقیاس نمایی آماری به صورت ویژه و آنالیز مولفه های  
اصلی با جزییات مورد بحث قرار گرفته و برای دانشجویان و محققانی 
که مطالعات خود را بر روی اقلیم و کشاورزی با تمرکز در مدل های  

تخمینی آغاز می نمایند، قابل استفاده می باشد. 

 کتاب »جغرافیا و سیاست در 
فضای متغیر جهانی« از سوی 
جهاددانشگاهی واحد شهید 

بهشتی روانه بازار نشر شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، 
کتاب »جغرافیا و سیاســت در فضای متغیــر جهانی« تالیف 
محمد رئوف حیدری فر از سوی انتشارات این واحد با رویکرد 
و دیدگاهی جدید در خصوص مباحــث و مفاهیم جغرافیای 
سیاسی برای دانشجویان رشــته های  علوم انسانی در مقاطع 

مختلف در چهار فصل نگارش شده است.  
در فصل اول مفاهیم اساســی در جغرافیای سیاســی مورد 
مطالعه و بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم رابطه جغرافیا 
و جهانی شدن به بحث گذاشته شده و فصل سوم جهانی شدن 
فرهنگ و اقتصاد را مورد تحلیل و نقد قرار می دهد. فصل چهارم 
تمامی تحوالت در حوزه سیاست و جغرافیا و مفاهیمی همانند 
حکومت، ملت، امنیت، حاکمیت و... را در فضای متحول جهانی 

بررسی می کند. 

از سوی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی؛ 

کتاب »درآمدی بر مبانی 
برنامه ریزی شهری« به چاپ رسید 
به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، 
کتاب »درآمدی بر مبانی برنامه ریزی شــهری« تالیف دکتر 
سعید ملکی به همت سازمان انتشــارات جهاددانشگاهی به 

چاپ رسید.
این کتاب براساس سرفصل درس مبانی برنامه ریزی شهری 
از وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری برای دانشــجویان دوره 
کارشناسی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری تدوین شده 

است.
کتاب شامل شش فصل است و به مطالبی همچون برنامه ریزی 
و انواع آن از نظر ســطوح زمانی، مکانی، سطوح برنامه ریزی، 
هدف و موضوعی و محتوایی پرداخته شــده است، مفاهیم 
و کلیات برنامه ریزی شــهری، الگوهای توسعه ی کالبدی و 
نظریه های ساخت شهر و برنامه ریزی شهری با دیدی نقادانه 
و تحلیلی، زیبایی شناســی در برنامه ریزی شهری، اصول و 
مبانی طرح آماده سازی زمین و برنامه ریزی شهرهای جدید و 
بررسی و برنامه ریزی شهری، مطالعات طبیعی و انسانی شهرها 

پرداخته شده است. 

از سوی انتشارات سازمان جهادد انشگاهی صنعتی شریف؛

کتاب »معادالت دیفرانسیل و 
کاربرد های  آن« منتشر شد

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، 
كتاب »معادالت دیفرانسیل و کاربردهای آن« دکتر مرتضی رحمانی، 

استاد دانشگاه و عضو هیات علمی جهاددانشگاهی منتشر شد.
این کتاب با رویكرد تامین منبع درسی برای رشته  های مهندسی، 
تالیف و سعی شده است تا سرفصل های عمده این درس را پوشش 
داده و نیاز ابــزاری و فهم نظری روش های متــداول را در معادالت 

دیفرانسیل برای دانشجویان مهندسی برآورده کند.
از جمله ویژگی های  کتاب حاضر ، افزودن فصلی است که مربوط به 
کاربردهای مختلف معادالت دیفرانسیل در حوزه مهندسی ، اقتصادی 
و اجتماعی است. در این فصل با ارایه کاربردهای متنوع سعی شده 
است تا ضرورت و اهمیت معادالت دیفرانسیل در زمینه های  مختلف 

کاری برای دانشجو توضیح داده شود.
کتاب »معادالت دیفرانســیل و کاربرد های  آن« شامل پنج فصل 
می باشــد که در اولین فصل، معادالت دیفرانسیل مرتبه اول خطی 
و غیر خطی و حــاالت خاصی از معادالت مرتبــه اول غیر خطی  و 
همچنین معادالت دیفرانسیل مرتبه اول کامل همراه با عامل انتگرال 

مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم کتاب، معادالت دیفرانسیل مرتبه دو با ضرایب خطی 
ثابت و غیر ثابت مطالعه شده و در ادامه شرایط وجود جواب آنها بررسی 
شده است. در فصل سوم تبدیل الپالس و کاربرد آن در حل معادالت 
دیفرانسیل آمده است. درفصل چهارم روش توانی با ضرایب معین و 
ضرایب مجهول، عملگر فربینیوس و صورت های  خاص از معادالت 
دیفرانســیل ارایه شده اســت و در فصل پنجم کاربردهای خاص از 
معادالت دیفرانسیل در مدل سازی پدیده های دینامیکی آمده است.



   83

پیام جهـاد | شماره 163
w w w . a c e c r . a c . i r

فرهنگـــــی کتاب » آموزش اخالق محیط  
زیستی«  وارد بازار نشر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب 
آموزش اخالق محیط  زیستی ترجمه دکتر سید محمد شبیری و 

دکتر مهدیه رضایی توسط این سازمان به چاپ رسید.
کتاب آموزش اخالق محیط زیســتی مجموعــه ای از مباحث 
مربوط به آموزش اخالق محیط  زیســتی که هر کدام از آن ها 
توســط  یک  یا چند نفر از صاحب نظران در زمینه آن مبحث به 
اشتراک گذاشته شده است، را ارایه می دهد. خوانندگان پس از 
مطالعه کتاب خواهند توانست با رویکردهای مختلف به آموزش 
اخالق محیط زیستی آشنا شده، آن را با رویکرد نقادانه، مورد 

بحث قرار دهند.

کتاب» نقدی بر تئوری های  
مدیریت« توسط انتشارات 

جهاددانشگاهی عالمه طباطبایی 
به چاپ رسید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی عالمه طباطبایی، 
کتاب »نقدی بــر تئوری های  مدیریــت« تالیف دکتر بهمن 
سعیدیان راد و حامد بزرگ خو از سوی انتشــارات این واحد 

منتشر شد.
کتاب مذکور در چهار فصل سازماندهی شده است که در فصل 
اول و دوم کتــاب به مفهوم ســازمان و مدیریت و نظریه های  
مدیریت اداری و دولتی و در فصل ســوم بصورت جامع به نقد 
نظریه های  مدیریت اداری و دولتی پرداخته شــده اســت . 
همچنین تالش گردیده تا تمامی رویکردها به این موضوع در 
نظر گرفته شود. در ادامه و در فصل چهارم مطالب مورد اشاره 
در فصول پیشــین مورد جمع بندی قرار گرفته و الگویی برای 

مدیریت در قرن بیست و یکم پیشنهاد شده است.

چاپ کتاب» نقش تئوری در 
مددکاری اجتماعی« 

به گزارش روابط عمومی ســازمان انتشارات جهاددانشگاهی، 
کتاب »نقش تئوری در مددکاری اجتماعی« تالیف دکتر تقی 
دوست قرین از سوی سازمان انتشــارات جهاددانشگاهی به 

چاپ رسید.
این کتاب دارای هفت فصل اســت که با مقدمه ای به منظور 
درک این که مددکاری اجتماعی چیســت، شــروع می گردد 
و ســپس به رابطه بین تئوری و عمل در مــددکار اجتماعی 
می پردازد. هم چنین به بحث پیرامون نقش مرکزی ارزش ها و 
قواعد اخالقی در مددکاری اجتماعی پرداخته و به توضیح درباره 
دیدگاه اســالم در مورد خدمات اجتماعی و نقش مددکاری 

اجتماعی مبادرت می ورزد. 
مولف کتاب با معرفی تئوری های مداخلــه ای در مددکاری 
اجتماعی دربــاره چگونگی کاربــرد آن هــا در کار عملی با 

مددجویان بحث می نماید.

انتشار کتاب»نگاهی نو به ورزش 
همگانی« به همت مرکز ورزشگری 

جهاددانشگاهی علوم پزشکی 
شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی علوم پزشکی شهید 
بهشــتی، کتاب »نگاهی نو به ورزش همگانــی« به همت مرکز 
ورزشگری جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و توسط 
انتشارات این واحد با هدف گسترش ورزش همگانی منتشر شد.

کتاب حاضر در راســتای گسترش ورزش همگـــانی، معرفی 
ورزش های  جدید و جذاب که نیاز به امکانات کمی داشــته و در 
محیط های  کوچک و عمومی نیز قابل انجام باشند تالیف شده و 
مولفین قصد دارند با معرفی ورزش های  مدرن و بومی كه قابليت 
اجرا در محيط های  كوچك و بــا حداقل امكانات را دارند، امكان 
فعاليت بيشــتر افراد جامعه به ويژه جامعه جوان دانش آموز و 

دانشجو را فراهم كنند. 
این کتاب به همت سیده کاملیا داودزاده ، دکتر روح اهلل نوریان، 
امیر اصالت، فاطمه نوروزی و دکتر نبی مطلبی  تالیف شده است.

همچنین در این کتاب که با مقدمه دکتر پورعلی )معاون فرهنگی 
جهاددانشــگاهی( و دکتر ســید عبدالحمید احمدی )معاون 
فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان( آغاز شده، 
به معرفی و آموزش ورزش های  همگانی کم هزینه و در عین حال 

مفرح و نشاط آور پرداخته شده است. 
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 عمـــومــی

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار رییس جهاددانشگاهی و هیأت 
همراه با وی با استقبال از طرح تأسیس ســازمان )ایریکا( توسط 
جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: آمادگی هرگونه همکاری در این 

زمینه را داریم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر طیبی و هیأت همراه چهارم 
تیرماه با هدف بررسی فعالیت های دوجانبه جهاددانشگاهی و وزارت امور خارجه 
در راه اندازی و توسعه سازمان همکاری های بین المللی ایران )ایریکا( با دکتر 

وزیر امورخارجه کشورمان اظهار داشت:ظریف دیدار کردند.
جهاددانشگاهی از افتخارات نظام است/ فعالیت های  

این نهاد در خط پیشرفت، اعتدال و عقالنیت 

تأسیس سازمان همکاری های بین المللی ایران  )ایریکا( 
توسط جهاددانشگاهی و همکاری های  دوجانبه به عنوان 

محورهای گفتگو 

   84

 عمـومــی

رییس جهاددانشگاهی با دکتر ظریف دیدار کرد؛
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 عمـــومــی

دکتر ظریف در این دیدار از جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد خوشنام 
و بلندآوازه در سطح ملی و بین المللی یاد کرد و اظهار داشت: این نهاد 
از افتخارات جمهوری اسالمی ایران اســت و فعالیت های آن در خط 

پیشرفت، اعتدال و عقالنیت می باشد. 
وزیر امور خارجه کشورمان با استقبال از طرح تأسیس سازمان )ایریکا( 
توسط جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: آمادگی هرگونه همکاری در 
این زمینه را داریم. ایریکا فرصت ســامان دهی و مدیریت هماهنگ 

کمک های  توسعه ای را فراهم می کند.
وی همچنین بر لزوم تجمیع و مدیریت یکپارچه و هماهنگ کمک های  
توسعه ای جمهوری اســالمی در قالب طرح ایریکا تأکید کرد و گفت: 
کمک های توسعه ای بین المللی در اختیار این وزارتخانه را می توانیم 

در ساختار ایریکا عرضه کنیم. 
وزیر امور خارجــه ضمن تقدیر از فعالیت های  انجام شــده توســط 
جهاددانشگاهی، اظهار داشت: وزارت امور خارجه آمادگی آن را دارد تا 
توان و پتانسیل جهاددانشگاهی و مجموعه فعالیت های  انجام گرفته 
در ایریکا را در راســتای جهت دهی هدفمند به کمک های  توسعه ای 

جمهوری اسالمی بکار گیرد. 
وی تصریح کرد: همکاری های دوجانبه جهاددانشگاهی و وزارت امور 

خارجه متناسب با سیاست خارجی مثمر ثمر خواهد بود.
دکتــر ظریــف در ادامــه، همکار ی هــا در روابط خارجــی را حوزه 
مهمی برشمرد و موفقیت چندجانبه در آن را نیازمند تمرکز فعالیت ها 

در یک ساختار واحد دانست. 
وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر اهمیت تجارت و امور اقتصادی در 
سطح بین المللی، اظهار کرد: واردات و صادرات باید کامال هدفمند انجام شود 
تا از یک سو به هیچ کشوری وابستگی پیدا نکنیم و از سویی دیگر بتوانیم 

امتیازات سیاسی و اقتصادی مورد دلخواه را در این ارتباطات کسب کنیم.

رییس جهاددانشگاهی :
انقالب ما باید با بال علم و فناوری به خارج از 

مرزها معرفی شود
در این دیدار دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی به معرفی فعالیت های 

این نهاد در بخش های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تجاری 
سازی پرداخت. 

وی به برخی از دســتاوردهای ملــی و بین المللی مهــم این نهاد در 
حوزه های پزشکی، فنی و مهندســی، گیاهان دارویی، صنعت نفت و 

تحقیقات سرطان اشاره کرد. 
دکتر طیبی در ادامه اظهار داشــت: فرهنگ و انقالب ما باید با بال 
علم و فناوری به خارج از مرزها معرفی شــود و جهاددانشگاهی به 
عنوان نهاد پیشرو آمادگی کامل خود را برای تحقق این مهم اعالم 

می کند. 
رییس جهاددانشــگاهی گفت: بســیاری از محصوالت تولید شــده 
و فناوری های بدســت آمده توســط محققان این نهــاد در رقابت با 

بهترین های خارجی است. 
وی با ابراز عالقمندی به توسعه صادرات محصوالت این نهاد خاطرنشان 
کرد: انتظار است جهاددانشــگاهی در جمع هیات های  تجاری ایران 
حضور داشته باشد که امیدواریم این مهم با کمک وزارت امور خارجه 

صورت پذیرد. 
دکتر طیبی گفت: انشاء اهلل شاهد تأسیس سازمان همکاری های 
بین المللی ایران )ایریکا( با یــاری و حمایت وزارت امور خارجه و 
دیگر دستگاه های مرتبط باشیم، چرا که این سازمان می تواند آثار 
بســیار مثبتی در ابعاد مختلف برای جمهوری اســالمی به دنبال 

داشته باشد. 
براساس این گزارش در این دیدار که دکتر حق بین مدیرکل هماهنگی 
امور اقتصــادی وزارت امور خارجــه، دکتر کریم جبــاری مدیر کل 
حوزه وزارتی، دکتر محسن قرنفلی مشــاور رییس جهاددانشگاهی، 
 مهندس اصغری رییس پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات این 
نهاد، مهندس علیرضا زجاجی مدیرکل حوزه ریاســت و ابوالقاســم 
رئیسی مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی حضور داشتند، دکتر 
قرنفلی از مسووالن پیگیری و مهندس اصغری مجری طرح تأسیس 
)ایریکا( گزارشــی از تاریخچه طرح، اقدامات انجام شــده، فرایندها و 
نمونه های  مطالعه شــده در دنیا، ضرورت هــا و پیامدها، مالحظات،  
تشریح فعالیت های انجام شده به صورت پایلوت در کشور افغانستان 

را ارایه کردند. 
گفتنی است، طرح سازمان همکاری بین المللی ایران )ایریکا( با حمایت 
سازمان برنامه و بودجه و هدایت وزارت امور خارجه با هدف مدیریت 
منسجم کمک های  توسعه ای جمهوری اسالمی ایران )ODA( انجام 

گرفته است.
نقش اصلی »ایریکا«گســترش آمــوزش،  تحقیقات بــا بهره مندی 
از حمایت ها و کمک های بشردوســتانه جمهوری اســالمی ایران به 
شهروندان کشــورهای دوست و به ویژه کشــورهای اسالمی و بهبود 
فناوری نوین و گســترش دانش همکاری های بین المللی در راستای 

توسعه پویا و پایدار با کشور های در حال توسعه است. 
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تفاهم نامــه همکاری بین 
جهاددانشگاهی و کمیته 
امداد با هدف اســتفاده از 
توانمندی های علمی جهاد 
در جهت توانمندســازی 
فرهنگی، اقتصاد و اجتماعی 
خانواده های مورد حمایت 
این کمیته و ارتقاء دانش 
تخصصی و افزایش مهارت 

نیروی انسانی امضا شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشــگاهی و کمیته امداد امام خمینی)ره( امروز، 19 تیرماه با 
حضور دکتر ســید حمیدرضا طیبی و مهندس پرویــز فتاح در دفتر 

مرکزی این نهاد به امضا رسید. 
از اهداف این تفاهم نامه می توان استفاده از توانمندی های علمی، تخصصی 
و تجربی جهاد در جهت توانمندســازی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
خانواده های مورد حمایت کمیته امداد امام)ره( و سایر نیازمندان جامعه، 
ارتقاء دانش تخصصی و افزایش مهارت نیروی انسانی و کیفیت تحقیقات 
علمی- کاربردی در زمینه فقرزدایی، ارتقای سطح خدمات و فعالیت های 

حمایتی به جامعه محرومان و نیازمندان اشاره کرد.
موضوع تفاهمنامه نیــز همکاری و مشــارکت در زمینه فعالیت های 
اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اشــتغال و کارآفرینی و نیز 
بهره گیری متقابل از ظرفیت های موجود در راســتای مسوولیت ها و 

ماموریت های دو طرف است.
اشتغال و توانمندسازی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و حمایت های 

اجتماعی از زمینه های  همکاری قید شده در این تفاهم نامه است.

دکتر طیبی تأکید کرد:
همه ظرفیت های  جهاددانشگاهی برای رفع 

محرومیت از جامعه به میدان می آید

رییس جهاددانشــگاهی 
در این مراسم عنوان کرد: 
این نهــاد و کمیته امداد 
امام خمینی)ره( دو نهاد 
برخاسته از انقالب است و 
جهاددانشگاهی آمادگی 
خــود را برای گســترش 
همکاری ها با کمیته امداد 

اعالم می کند.
دکتر طیبــی اظهار کرد: 
کمیته امداد از یادگارهای 
حضرت امام خمینی)ره( و از افتخارات جمهوری اســالمی ایران برای 
خدمت به محرومان اســت و چه خدمتی بهتر از این که نهادی به فکر 
محرومیت زدایی واقعی افتاده و به دنبــال ارتقای منزلت اجتماعی و 

فرهنگی جامعه محرومان است.
وی افزود: جهاددانشــگاهی به عنوان نهادی برخاسته از متن انقالب 
دارای تجربیات خوبی در حوزه های  فرهنگی، اجتماعی، توسعه فناوری 

و اشتغال آفرینی در گستره جغرافیایی سراسر کشور است.
رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد: بســیار عالقه مند بودیم با توجه 
به سابقه مهندس فتاح در زمینه همکاری های صنعت آب و برق، این 
همکاری با جهاددانشگاهی بیشتر شود. این تالش ها منجر به انعقاد یک 

تفاهم نامه شد که امروز شاهد آن هستیم.

مهندس فتاح تأکید کرد:
عزم جهاددانشــگاهی و کمیته امــداد برای 

محرومیت زدایی با روش های  علمی
مهندس پرویــز فتاح رییس کمیتــه امداد امام خمینــی)ره( با ابراز 
خرسندی از امضای این تفاهم نامه، تصریح کرد: خداوند را شاکریم که 
امروز در جهاددانشگاهی حضور داریم و قرار است تفاهم نامه ای امضا 

شود که به اطالع مردم خواهد رسید.

استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی 
برای توانمندسازی خانواده های محروم

با امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و جهاددانشگاهی مقرر شد؛
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آیت اهلل هاشمی شــاهرودی در دیــدار صمیمی رییس و 
معاونان جهاددانشگاهی با ایشان ضمن تاکید بر اهمیت 

جهاد در راه خدا اظهار داشت: شاخصه های روحیه جهادی باید 
در سیاست های کالن مدنظر قرار گیرد. 

به گزارش روابط عمومی  جهاددانشــگاهی، دکتــر حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشــگاهی به همراه دکتر پورعابــدی معاون پژوهش و 
فناوری، دکتر پورعلی معاون فرهنگی، دکتر هاشمی معاون آموزشی، 
دکتر بادکو معاون پشــتیبانی، دکتر بیجندی معاون رییس و رییس 
سازمان تجاری سازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان، مهندس 
زجاجی مدیرکل حوزه ریاســت و ابوالقاسم رییســی مدیر کل روابط 
عمومی جهاددانشــگاهی، 22 مردادماه با آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام و نایب رییس مجلس خبرگان 

رهبری دیدار کردند.
آیت اهلل العظمی هاشمی شاهرودی در دیدار صمیمی رییس و معاونان 
جهاددانشگاهی با ایشان طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به وجود 
جریان های  مختلف سیاســی باید مدیریتی صورت پذیرد تا در یک 

جای مشخص برای منافع ملی مورد قبول همه، تصمیم گیری الزم 
انجام شود.

نایب رییس مجلس خبرگان رهبری با تأکید بــر این مطلب که باید 
به توصیه های  رهبری بیش از پیش توجــه نمود، گفت: ضرورت دارد 
به سبک زندگی اســالمی، سبک گردشگری اســالمی، کیفیت بازار 
اسالمی مانند بانکداری اسالمی و سبک اسالمی سیاست توجه و نسبت 

به اجرای آن نظارت انجام شود. 
آیت اهلل هاشمی شاهرودی در رابطه با تعدد مراکز پژوهشی در کشور و 
موازی کاری، بیان کرد: تعدد مراکز تصمیم گیر و فناوری دانشگاهی و ... 
باعث موازی کاری می شود، این مراکز می توانند ادغام شوند و اگر ادغام 

نمی شوند باید با یکدیگر هماهنگ گردند. 
ایشان اظهار داشــت: در خارج از کشــور به مراکز تحقیقاتی اهمیت 
بســیاری می دهند، ما هم باید این کار را انجام دهیم. در واقع یکی از 
علت ها هم همین اســت که ارزش نیروی انسانی نخبه را بدانیم؛ اینها 
سرمایه های  آینده کشور هستند. این که زحمت می کشیم این نیروها 
را در کشور تربیت می کنیم بعد بروند در جای دیگری کار کنند، حیف 
اســت. باید برای این نیروها برنامه ریزی دقیقی انجام شود و دولت و 

شاخصه های روحیه جهادی باید 
در سیاست های کالن مدنظر قرار گیرد

آیت اهلل هاشمی شاهرودی در دیدار رییس جهاددانشگاهی:

وی ادامه داد: اتفاق بسیار خوبی است که دو نهاد برخاسته از ذات انقالب 
که به فرمان امــام راحل)ره( و منویات مقام معظم رهبری تأســیس 
شده، می خواهند دست به دســت هم دهند و در راستای رسیدگی به 
محرومان و فرودستان که این هدف هم برخاسته از ذات انقالب است، 

فعالیت کنند.
فتاح خاطرنشــان کرد: گذر زمان ما را دچار غفلت کرده است، اوایل 
انقالب دانشجویان کارشان حضور در مناطق محروم بود، افتخار یک 

دانشجوی انقالبی سینه سپر کردن برای رفع محرومیت بود.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند همدلی برای کمک به 
محرومان و نیازمندان هستیم. امیدواریم آنگونه که نظام ما در مسیر 
قرآن بوده، به جایی برسیم که قرآن از ما می خواهد و آن هم رفع کامل 
محرومیت هاســت. این کار هم با فعالیت های متعارف و غیرعلمی و یا 

سنتی به سرانجام نمی رسد.

فتاح گفت: ما نیازمند آن هســتیم که به جامعه علمی و دانشــگاهی 
با روحیه جهادی وصل شــویم و بتوانیم اراده خود را در این مســیر 
نشــان دهیم. در این زمینــه می خواهیم با اســتفاده از ظرفیت های 
جهاددانشگاهی در امور حمایتی، پژوهشی، تحقیقاتی و ... برای تحت 

پوشش قرار دادن افشار محروم جامعه استفاده کنیم.
وی افزود: نــکات خوبی در متــن تفاهم نامه گنجانده شــده که باید 
اجرایی شــود. این که جلســات امضای تفاهم نامــه زینت المجالس 
است، این خوب نیســت و برای دو نهاد انقالبی همچون کمیته امداد 
و جهاددانشــگاهی زیبنده نیســت. ما می خواهیم متــن تفاهم نامه 
اجرایی شود که خوشبختانه دو طرف این عزم جدی را دارند؛ مسایل 

علمی بایستی با رویکردی جهادی پیگیری شود.
گفتنی است، در این مراسم معاونان این دو نهاد به ایراد سخن پرداختند 

و زمینه های همکاری و مطالبات خود را مطرح کردند.
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مجلس هم در این زمینه بسیار نقش دارند. 
رییس هیات عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای ســه گانه اظهار 
کرد: برخی از سیاست ها در کشور خیلی کلی است و برخی را هم همه 
قبول دارند اما این که چه زمانی به هدف می رسیم مهم است، زیرا راه 
باید مشخص شود. در سیاست ها نباید کلی گویی صورت بگیرد، باید 

جزییات کارها مشخص شود و نقشه راه کامل باشد. 
آیت اهلل هاشمی شاهرودی در پایان ضمن تاکید بر اهمیت جهاد در راه 
خدا اظهار داشت: شــاخصه های روحیه جهادی باید در سیاست های 

کالن مدنظر قرار گیرد.

دکتر طیبی:
جهاددانشگاهی آمادگی دارد اتاق فکر مراکز 

تصمیم ساز نظام باشد
رییس جهاددانشــگاهی در این دیدار به ارایه گزارشــی از فعالیت ها 
و موفقیت های  جهاددانشــگاهی در عرصه های  مختلف پژوهشــی، 

فرهنگی، آموزشی و تجاری سازی پرداخت.
وی در ادامه با تأکید بر این که مسایل ملی کشور به یک وفاق نیاز دارد، 
گفت: باید مدل تعامل ما با دنیا تغییر کنــد؛ زیرا در رقابتی که در دنیا 

وجود دارد نه می توانیم حذف شویم و نه با تحریم های  موجود می توانیم 
پیشرفت جدی داشته باشیم.

دکتر طیبی اظهار کرد: باید بنا را بر پیشرفت قرار دهیم و انقالب اسالمی و 
فرهنگ را بر بال علم و فناوری صادر کنیم. استعدادهای الزم برای این کار 
نیز در کشور وجود دارد و ما نیاز به وفاق ملی براساس مصالح کشور داریم. 
وی تصریح کرد: برای رسیدن به افق 1404، 10 سال زمان داریم که 

این فرصت خوبی است تا کشور به جایگاه مطلوب برسد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به این که کشور دارای انرژی 
و معادن الزم برای انجام کار اســت، بیان کرد: به لحاظ نیروی انسانی 
در وضعیت خوبی قرار داریم. این نیروها توانمندند، تجربه های  خوبی 
کسب کرده اند و خود باور هســتند؛ در نتیجه نیروهای مستعد باید 

شناسایی شوند و به آنها مسوولیت سپرده شود.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به این که این نهاد در مسیر تولید علم و 
فناوری کار می کند، اظهار کرد: جهاددانشگاهی آمادگی دارد اتاق فکر 

مراکز تصمیم ساز نظام باشد.
وی در این رابطه تأکید کــرد: در حال حاضر طبق برآوردها تنها از 25 
درصد ظرفیت های  جهاددانشگاهی استفاده می شود در حالیکه این 

نهاد می تواند مأموریت های  بسیار بزرگی را بر عهده بگیرد.

شــهرام ایرانی معــاون تربیت و 
آموزش نیروی دریایــی راهبردی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: 
جهاددانشگاهی در تحقق اهداف نیرو 
دریایی موثر بوده و می تواند در این 

زمینه مشارکت داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی  جهاددانشگاهی 
کردستان، امیر دریادار دوم شهرام ایرانی، 

معاون تربیت و آمــوزش نیــروی دریایی راهبردی ارتــش جمهوری 
اسالمی ایران 23 مردادماه در دیدار با سرپرست جهاددانشگاهی استان 
کردســتان اظهار کرد: در راســتای همکاری همه جانبه و شناســایی 
ظرفیت های جهاددانشگاهی، استان کردستان دومین استانی است که 

مورد بازدید قرار گرفته است.
وی با اشــاره به اینکه تحقق ماموریت های مقام معظم رهبری در بحث 
فرهنگ سازی و شناساندن دریا و پتانسیل های آن از راهبردهای اصلی 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران است، افزود: در این راستا 
از سال 86 به دانشــگاه ها ورود پیدا کرده و براساس تفاهم نامه ای که با 
دانشگاه ها در سه حوزه  آموزشی، پژوهشی و فرهنگی منعقد کرده ایم، هر 

دو طرف از توانایی ها و پتانسیل های موجود بهره مند شده اند.
معاون تربیت و آمــوزش نیــروی دریایی راهبردی ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران بیان کرد: بــا توجه به پتاســیل های بــاال و محوریت 
جهاددانشگاهی در دانشگاه ها، این نهاد انقالبی می تواند در تمامی زمینه ها 

ما را در راستای رســیدن به اهداف خود 
یاری کند.

امیر دریادار ایرانی عنوان کرد: نیرو دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اســالمی ایران 
اکنون به عنوان متولی آموزش در سطح 
کشــور در حوزه دریا، توانسته گام های 

مهمی بردارد.
وی با اشاره به اینکه نیروی دریایی از باالترین 
فناوری دنیا یعنی زیردریایی یا ناوشکن چند 
منظوره بهره می برد، اعالم کرد: امروز تولید داخلی از اهمیت بسیار زیادی 
برای ما برخوردار است که خوشبختانه در این راستا تاکنون با ساخت دو فروند 

ناوشکن توسط جوانان وطن و دانشگاه ها توانسته ایم موفق باشیم.
معاون تربیت و آموزش نیروی دریایی راهبردی ارتش تاکید کرد: فرهنگ 
سازی نقش بسیار مهمی در راستای تحقق اهداف نیروی دریایی داشته و 

باید بتوانیم جوانان را به سمت دریا سوق دهیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیروی دریایی هشت مرکز آموزشی و سه 
شرکت دانش بنیان دارد که می تواند با بخش های مرتبط جهاددانشگاهی 

ارتباط برقرار کند.
امیر دریادار ایرانی در ادامه خاطرنشان کرد: مسابقات ایده پرداز دریایی 
که از سال 95 شروع شده هم از دیگر اقدامات ما بوده که تاکنون دو مسابقه 

برگزار شده و سومین مسابقه نیز در قم برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد: در استان کردســتان نیز امید است بتوانیم ظرفیت ها را 

شناسایی کرده و این مسابقات را برگزار کنیم.

جهاددانشگاهی در تحقق اهداف نیروی دریایی مؤثر بوده است

معاون تربیت و آموزش نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران:
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رییس جهاددانشگاهی 
در نشست مطبوعاتی 
خود از اجــرای اولین 
طـــرح توســعه ای 
برای  جهاددانشگاهی 
کشــور افغانســتان، 
رونمایــی از ۵ طــرح 
شهریور،  تا  پژوهشی 
تأسیـــس مدرســه 
»اقتصــاد مقاومتی«و 
ثبت ۱۶ اختراع و شش 

ژن خبر داد.

به گزارش روابط عمومی  جهاددانشــگاهی، دکتر طیبی در نشست 
خبری ســی و هفتمین سالگرد تاســيس جهاددانشگاهی که 15 
مردادماه در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شــد با اشــاره به ســند 
نقش جهاددانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: در 
راستای اجرایی شدن سند هفت مأموریت برای جهاددانشگاهی در 
زمینه های  انتقال فناوری، تولید فناوری، مشارکت در آموزش های  
تخصصی و مهارت محور در ســطح ملــی و بین الملــی با تأکید 
بر نیازهای جهان اســالمی، ســازمان دهی نظام هدایت شغلی و 
توانمندسازی دانش آموختگان، ارتقای فرهنگ کارآفرینی و روحیه 
خودباوری، مشارکت در تعمیق و گسترش فرهنگ اسالمی و ... در 

نظر گرفته شده است.
وی در ادامه افزود: برای اجرایی شــدن بند سوم مأموریت این سند و 
استفاده از ظرفیت فناورانه جمهوری اســالمی برای کمک به توسعه 
جوامع دوست و هدف جمهوری اســالمی از طریق ارایه آموزش های  
تخصصی و مهارت افزا، مطالعات جامعی توسط جهاددانشگاهی برای 
ایجاد ســازمان همکاری های  بین المللی جمهوری اســالمی ایران با 
مخفف انگلیسی »ایریکا« با استفاده از نظرات کارشناسی بیش از 40 

سازمان مرتبط در 12 جلد صورت پذیرفت.

اجرای اولین طرح توسعه ای جهاددانشگاهی 
برای کشور افغانستان

رییس جهاددانشــگاهی تصریح کــرد: موافقت کلی بــا وزارت امور 
خارجه درخصوص طرح پایلوت راه اندازی این سازمان با ایجاد ستاد 
همکاری های  توسعه ایران با مشــارکت جهاددانشگاهی بعمل آمده 
اســت و با توافق وزارت خارجه مقرر شــد که اولین طرح توسعه ای 
جهاددانشگاهی برای کشور افغانستان انجام گیرد و پیشنهادهای اجرای 

طرح تحویل این وزارت شده است . 

تصویب ۱۲ 
طرح ملی و 

مهم در شورای 
علمی سازمان 

مدیریت و 
برنامه ریزی

وی افــزود: یــک ســال 
گذشته، تحول بسیار جدی 
و خــوب در حــوزه علوم 
انســانی جهاددانشگاهی 
صورت گرفت و 12 طرح 
ملی و طرح های مهم مدنظر با 
مسایل کشور در شورای علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در 
دوره دکتر واعظ به عنوان یک اقدام ضروری و مهم راه اندازی شد، تصویب 

و اجرای آنها شروع شده است. 
 رییس جهاددانشــگاهی در رابطه با طرح انتخاب زمینه های شاخص 
پژوهشی برای واحدهای جهاددانشگاهی گفت: 12 واحد برای انجام 
این کار انتخاب شــدند که همکاران معاونت پژوهــش و فناوری ابراز 
رضایت بسیار زیاد از پیشــرفت این پروژه ها داشتند و اعالم  کردند که 
در آینده نزدیک این فعالیت ها به لیست فعالیت های  شاخص و موفق 

جهاددانشگاهی اضافه می شوند. 

موفقیت در تولید شــش فناوری در یکســال 
گذشته

وی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی معاونت پژوهش 
و فناوری حمایت از سایر واحدهای باقیمانده را در دستور کار خود قرار 
داده است. ما در یک سال گذشته تولید شش فناوری را با موفقیت به 

پایان رساندیم. 
رییس جهاددانشگاهی ادامه داد: کسب کامل فناوری پیشرفته ساخت 
مته های سه دندانه ای حفاری و ثبت رکود 75 ساعت حفاری پیوسته در 
یک مرحله و گرفتن تاییدیه عملکرد مته توسط شرکت ملی مناطق نفت 
خیز جنوب، اجرای موفق دو پروژه دفاعی مهم،کسب دانش فنی طراحی 
و ساخت فرستنده تلویزیون دیجیتال روستایی، کسب دانش فنی کاغذ 
از کربنات کلیسم)معروف به کاغذ معدنی و یا کاغذ سنگی که در این 
مرحله کاغذ تولیدی برای تمام مصارف مثل بسته بندی و چاپ قابل 
استفاده است( بخشی از موفقیت های  این نهاد در حوزه پژوهش است.

دکتر طیبی افزود: جهاددانشگاهی توان تولید انواع کاغذ مثل ضدشعله 
و آنتی باکتریال، آمادگی سفارش در مقیاس های  باال، کسب دانش فنی 
تولید فلورین با عیار اســیدی، کاربرد تولید اسیدفلوریدریک که برای 
تولید تلفن و گاز فلئور در تولید محصوالت شیمیایی و پتروشیمیایی 

تأسیس مدرسه» اقتصاد مقاومتی«

دکتر طیبی در نشست خبری سی و هفتمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی مطرح کرد:



   90

پیام جهـاد | شماره 163
w w w . a c e c r . a c . i r

 عمـــومــی

استفاده می شود را دارد.
رییس جهاددانشگاهی با تأکید بر این که پنج فناوری مهم تولید شده 
این نهاد، گفت: این طرح ها شــامل »بازوی بارگیری نفت در خاک«، 
»مبدل فرکانســی شــش کیلوولت 2 مگاوات در تلمبه خانه ری«، 
دستیابی به فناوری ساخت ســرامیک های  ویژه نسوز و ساخت یک 
واحد کوچک، »دســتیابی به دانش فنی تولید کربن فعال با پایه قیر 
طبیعی و ساخت واحد پایلوت با ظرفیت 100 تن در سال« و »طراحی، 
مدل ســازی و ســاخت پایلوت پکیج نمک زدایی نفت خام به روش 
الکترواستاتیک با ظرفیت 25 بشکه در روز و کسب دانش فنی طراحی 

واحد با مقایس اصلی« می شود.
دکتر طیبی در رابطه با فعالیت های  این نهاد در حوزه پزشــکی طی 
یکسال گذشــته، اظهار کرد: تولید داروی ملی تروپیک برای کنترل 
آلزایمر و کاهش عالئم تحریک پذیری توســط پژوهشــکده گیاهان 
دارویی جهاددانشگاهی است و خبرهای خوبی از موفقیت های جدید 

کسب شده در چند ماه آینده به اطالع خواهد رسید.
وی در ادامه از ثبت 16 اختراع و شش ژن خبر داد.

اخذ مجوز تأســیس دانشــکده علوم پایه و 
فناوری های  نوین علوم پزشکی 

رییس جهاددانشگاهی در ادامه با اشاره به فعالیت های  حوزه آموزش 
این نهاد تصریــح کرد: در معاونت آموزشــی و در بخش آموزش عالی 
مهمترین اقدام انجام شده در سال گذشته اخذ مجوز تأسیس دانشکده 
علوم پایه و فناوری های  نوین علوم پزشکی از وزارت بهداشت است که 
مأموریت این دانشکده تکمیل حلقه آموزشی در چرخه، علم ، فناوری 

و نوآوری در جهاد می باشد. 
وی افزود: در حوزه آموزش های کوتاه مدت تخصصی، جهاددانشگاهی 
به یک برند آموزشی تبدیل شده است و تعداد فراگیران ما در سال 95 

نسبت به 94 با 15درصد رشد به 655هزار نفر رسید. 
دکتر طیبی اظهار کرد: در عقد قراردادهای بزرگ آموزشی با وزارتخانه ها، 
شرکت ها و موسسات در یک سال گذشته، موفقیت های  زیادی را داشتیم 
که می توان به قرارداد با شــرکت ملی نفت برای آموزش نیروهای بومی، 
قرارداد با شرکت ملی گاز برای آموزش نیروی های  بومی، عقد قرارداد با 

نهضت سوادآموزی و عقد قرارداد با سازمان بهزیستی اشاره کرد.
وی در ادامه از راه اندازی مدرســه »اقتصاد مقاومتی« برای مدیران 
کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: راه اندازی این مدرسه با هدف فهم 
درست از مفاهیم اقتصاد مقاومتی به ویژه برای مدیران از دیگر اقدامات 

درست انجام حوزه آموزشی جهاددانشگاهی است.
رییس جهاددانشــگاهی در رابطه با فعالیت های  حوزه تجاری سازی، 
اشــتغال و کارآفرینی گفت: تأســیس صندوق پژوهــش و فناوری 
جهاددانشگاهی، گرفتن موافقت اولیه تأسیس پارک علم و فناوری نرم 
و صنایع فرهنگی در دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی و سفارش 
اجرای دو پروژه ملی در راســتای تحقق مأموریت های  در نظر گرفته 
شده برای جهاددانشگاهی در ســند نقش جهاددانشگاهی در اجرای 
نقشه جامع علمی، در حوزه کارآفرینی و اشتغال از اقدامات مهم معاونت 

مرتبط در این نهاد می باشد. 

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خبر داد:
اخذ مجوز بانک مرکزی برای فعالیت صندوق 
قرض الحسنه دانشجویان/ فعالیت ۱3۰ کانون 

و گروه کار دانشجویی در سطح کشور 
در ادامه دکتر ســعید پورعلی در نشست خبری سی و هفتین سالگرد 
تأســیس جهاددانشــگاهی، اظهار کــرد:  در طول حیات37 ســاله 
جهاددانشگاهی، 7 دیدار با مقام معظم رهبری داشتیم که دو دیدار در 

دوره اول و دوم ریاست دکتر طیبی در جهاددانشگاهی صورت گرفت.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی افزود: محورهای عمده در این دیدارها 
تاکید بر حرکت جهاد در خط انقالب، پرهیز از سیاست زدگی ، تقویت 
اعتماد به نفس،  باور الهی و اهمیت علم در دانشــگاه ها، تبیین مفهوم 
ارزش جهاد و مدیریت علم بر اساس ارزش های الهی، انقالبی ماندن، 
ایفای نقش در حوزه های فرهنگی، علمی و اقتصادی برای مقابله با ایمان 

زدایی،  شناخت روح مردم ساالری و انتخاب کارگزین بود.
وی با اشــاره به عملکرد فرهنگی جهاددانشگاهی گفت: جهاد همواره 
تاکید ویژه ای بر فعالیت های قرآنی داشــته که در این راســتا به علت 
توسعه ساختار تشکیالتی سازمان فعالیت های  قرآنی، مرکز رشد قرآنی 
و اولین گروه پژوهشی قرآن و علم و تربیت هیات امنای جهاددانشگاهی 
با ارتقای  تشــکیالت این مجموعه موافقت کردنــد و از این پس این 
مجموعه تحت عنوان سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور فعالیت می کند.
دکتر پورعلی ادامــه داد: همچنین مجوز فعالیت موسســه صندوق 
قرض الحسنه دانشجویان را از بانک مرکزی اخذ کردیم تا با نظارت بانک 
مرکزی فعالیت های خیریه را با اطمینان بیشتری انجام دهیم. تاکنون 
بیش از 15 هزار وام به مبلغ 63 میلیارد ریال پرداخت کرده ایم و سال 

گذشته نیز 560 خیر دانشگاهی به این صندوق اضافه شده اند.
معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی با اشاره به توسعه ســاختارهای حوزه 
فرهنگی جهاد اظهار کرد: تعداد مراکز نوع »ب« از 8 مرکز در ابتدای شروع 
برنامه پنجم به 29 مرکز در سال جاری افزایش یافته و همچنین در سطح 
فعالیت های هماهنگ و شاخص نیز 14 برنامه هماهنگ و شاخص داشته ایم.

وی ادامه داد: سال گذشته باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست را 
در راســتای پرداختن به مباحث محیط زیستی راه اندازی و همچنین 

رویدادهای »اکسیر« و »طلوع برکت« را نیز برگزار کردیم.
دکتر پورعلی افزود:  در حوزه افکار سنجی نیز طی سال 95 ده طرح را 
اجرا کردیم که یکی از این طرح ها مربوط به نظرسنجی انتخابات ریاست 

جمهوری )12موج(بود. 
وی در ادامه تصریح کرد: 7/2 درصد دانشجویان سراسر کشور حداقل 
25 ســاعت در ســال از برنامه های فرهنگی جهاد بهره مند بوده اند. 
یعنی350 هزار نفر دانشجو حداقل 25 ســاعت در سال از برنامه های 

فرهنگی این نهاد استفاده کرده اند. 
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بــه منظــور اســتفاده از 
ظرفیت های علمی، آموزشی و 
پژوهشی در زمینه طب سنتی، 
تفاهم نامه همکاری سه جانبه 
آموزشی، پژوهشی و درمانی 
بین دفتر طب سنتی وزارت 
بهداشت و انجمن علمی طب 
سنتی ایران و جهاددانشگاهی 

امضا شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایسنا، زمینه های 
همکاری تفاهم نامه امضا شده بین جهاددانشگاهی و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی که به منظور استفاده از ظرفیت و توانایی های 
علمی، آموزشــی و پژوهشــی دو طرف در زمینه طب سنتی تنظیم 
شده اســت، شــامل اجرای همایش های علمی، فرهنگی، نشست ها 
و کارگاه های آموزشی و انجام طرح مشــترک آموزشی، تحقیقاتی و 
مطالعاتی در ســطح استانی و ملی، نیازســنجی پژوهشی و آموزشی 
در حوزه طب ســنتی، طراحی و اجرای دوره های آموزشی حضوری 
و غیر حضوری کوتاه مدت، بلندمدت، عمومی و تخصصی در راســتای 
ارتقای دانش و توانایی جامعه مخاطب، همکاری در زمینه انتشار کتب 
و نشریات پژوهشی و آموزشی و همکاری در راه اندازی مراکز درمانی 

طب سنتی می شود.
براساس این تفاهم نامه، طرفین متعهد شــده اند امکانات خود را برای 
تحقق آن در اختیار یکدیگر قرار داده و زمینه همکاری مشــترک در 

سطح سیاستگذاری و برنامه ریزی 
را از طریــق حمایت هــای الزم 
فراهم آورنــد و انجمن علمی طب 
سنتی ایران نیز متعهد شده است 
طراحی و تدوین دوره های آموزش 
حضوری و غیر حضوری و معرفی 
نیروی متخصص الزم برای دوره ها 
را انجام داده و پیشنهاد و همکاری 
در انجام طرح های پژوهشی مورد 

نیاز را در اولویت کار خود قرار دهد.
همچنین نقش نظارت بر محتوای علمی و اجرای درست تفاهم نامه را 
دفتر طب سنتی وزارت بهداشت با همکاری دفتر برنامه ریزی و نظارت 

آموزش جهاددانشگاهی عهده دار شده است.
تفاهم نامه همکاری ســه جانبه آموزشــی، پژوهشــی و درمانی بین 
دفتر طب ســنتی وزارت بهداشــت، انجمن علمی طب سنتی ایران و 

جهاددانشگاهی امضا شد.
گفتنی است، پیش از این وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در 
حاشیه افتتاح خط تولید داروهای گیاهی پژوهشکده داروهای گیاهی 
جهاددانشگاهی ضمن ابراز خرســندی از فعالیت جهاددانشگاهی در 
حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی، اظهار امیدواری کرده بود که این 
سازمان بتواند عالوه بر علوم پایه، به حوزه های بالینی و طب سنتی نیز 
وارد شده و با توجه به شعب خود در سراسر کشور، با اقدام برای تأسیس 
دانشکده طب سنتی، بتواند نقش آفرینی موثری در احیای طب سنتی 

به عنوان میراث ملی ایران با روش های علمی داشته باشد. 

آغاز همکاری دفتر طب سنتی وزارت بهداشت با 
جهاددانشگاهی

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی 
و استانداری بوشهر

تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و استانداری بوشهر با هدف 
تأسیس جهاددانشگاهی واحد استان بوشــهر و توسعه همکاری های  

مشترک بین دو طرف برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، نظر به ظرفیت های  علمی، 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موجود در اســتان بوشــهر و ضرورت 
بخشیدن به توسعه علمی و فرهنگی استان در راستای سند چشم انداز 
و ظرفیت ها و تجارب علمی، پژوهشــی و فرهنگی جهاددانشگاهی و 
ضرورت توسعه و تکمیل شبکه خدمات رسانی علمی این نهاد انقالبی 

به سراسر ایران اسالمی، تفاهم نامه همکاری بین دکتر سید حمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد و دکتر مصطفی ساالری استاندار بوشهر امضا شد.
هدف از امضای این تفاهم نامه تأسیس جهاددانشگاهی واحد استان 

بوشهر و توسعه همکاری های  مشترک بین دو طرف است.
از موضوعــات مطرح شــده در این تفاهــم نامه می توان بــه ایجاد 
زیرســاخت های  الزم برای تشکیل جهاددانشــگاهی استان بوشهر، 
توسعه همکاری های  های  مشترک بین جهاددانشگاهی و استانداری 

بوشهر و سایر دستگاه های  اجرایی استان اشاره کرد.
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نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای 
اسالمی ضمن بازدید از حوزه فرهنگی 
و خبرگزاری های جهاددانشــگاهی 
استان آذربایجان غربی در نشستی 
مشترک با رییس و معاون فرهنگی 
واحد، گفــت: مدیریــت جهادی 
جهاددانشگاهی استان الگویی کیفی، 
مناسب و علمی برای بهره وری علمی از 

پتانسیل های  منطقه در راستای توسعه استان با مدلی علمی است.

به گزارش روابط عمومی واحد آذربایجان غربی، دکتر بهادری در این بازدید 
که 11 تیرماه صورت گرفت، با اشاره به برکات جهاددانشگاهی استان در 
توسعه آذربایجان غربی گفت: جهاددانشگاهی این واحد در استان به معنای 
واقعی کلمه سعی در تقویت توانمندی های  سازمانی و نیز توسعه خدمات 

تخصصی و فوق تخصصی براساس نیازهای منطقه دارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به فهوای 
رویدادهای وزین فرهنگی و علمی این نهاد در دانشــگاه ها خاطرنشــان 
ساخت: تعریف و طراحی همایش های علمی و ملی معتبر با حضور اساتید 
برجسته از جمله همایش های  حقوق شــهروندی و یا همایش ایده های  
کارآفرینی در سطح دانشگاه های  کشور نشان می دهد که حتی برنامه ها 
و رویدادهای فرهنگی معاونت مربوطه با رویکردهای علمی و تخصصی و 
در حوزه های  بین رشــته ای بکر و مورد نیاز دانشجویان و جوانان جامعه 

از جمله در حــوزه کارآفرینی طراحی و 
تعریف می شود و چنین رویکردی برای 

هر استان ضروری و نیاز اساسی است.
دکتر بهادری گفت: در حوزه مراکز رشد نیز 
گام های  جهاددانشگاهی استان در بخش 
کشاروزی که به صورت علمی و هدفمند وارد 

این ظرفیت منطقه شده قابل تقدیر است.
جهــادی  مدیریــت  تعامــل  وی 
جهاددانشگاهی اســتان را در راســتای تعامل با ظرفیت های  مدیریتی 
استان و پتانسیل های  همه دستگاه ها بی بدیل ذکر کرد و افزود: مدیریت 
جهادی جهاددانشگاهی استان الگویی کیفی، مناسب و علمی برای بهره 
وری علمی و جهادی از پتانسیل های  منطقه برای توسعه استان با مدلی 

علمی و همدلی واقعی است.
در این دیدار دکتر عاقلی رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره 
به فعالیت های  فرهنگی پژوهشی و آموزشــی این نهاد خاطرنشان کرد: 
جهاددانشگاهی در تمامی حوزه های  پژوهشی، فرهنگی، اشتغال و آموزش 
عالی به دنبال ارزش آفرینی ظرفیت های  استان و حل مساله ها و نیازهای 

توسعه ای استان با مدل ها و ابزار علمی عملیاتی است.
دکتر عاقلی رویکرد مدیریتی این نهاد را تاسی از رهنمودهای مقام معظم 
رهبری و حمایت از دولت ها و تجمیع ظرفیت های  منطقه در راســتای 
تعالی کشور و اســتان در حوزه های  فرهنگ پژوهش و آموزش کشور و 

استان ذکر کرد.

ریيس جهاددانشگاهي سیستان و بلوچستان 
از ایجاد و راه اندازی مدرن ترین کلینیک فوق 
تخصصی دندان پزشکی در استان برای کمک به 
اقشار آسیب پذیر در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی  جهاددانشــگاهی سیستان 
و بلوچســتان، دکتر منصور تاجری اظهار داشــت: 

جهاددانشگاهی پل ارتباطی دانشگاه و جامعه است که به جد می تواند براساس 
توانمندی های  حاصله در توسعه پایدار و دانش بنیان استان ایفای نقش کند.

وی رسالت و ماموریت این نهاد انقالبی را در چهار عرصه فرهنگ، پژوهش، 
آموزش و تجاری سازی فناوری همراه با اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی 
دانست و گفت: انجام طرح های  پژوهشــی کارفرمایی، بومی سازی دانش 
فنی تولید بچه ماهی و پرورش ماهی در قفس با همکاری اداره کل شیالت، 
راه اندازی دهکده گیاهان دارویی در سیســتان، برنامــه ریزی برای ایجاد 
ایستگاه تحقیقاتی شتر که اســتان با دارا بودن نیمی از شتر کشور قطب 
شتر ایران محســوب می شــود، تالش در جهت ایجاد ســالمتکده طب 

سنتی، برنامه ریزی جهت ایجاد مدرن ترین کلینیک 
تخصصی و فوق تخصصی دندان پزشکی با همکاری 
دانشگاه علوم پزشــکی، اخذ موافقت اصولی ایجاد 
مرکز درمان ناباروری، ایجــاد دفاتر بانک خون بند 
ناف در بیمارســتان های زاهدان با همیاری دانشگاه 
علوم پزشکی و مدیریت درمان تامین اجتماعی که 
تا کنون یکصد مادر بــاردار از خدمات تخصصی آن 
بهره مند شده اند و ... از عمده فعالیت های  تحقیقاتی این نهاد در سال گذشته 

بوده است.
تاجری با اشــاره به اینکه ایجاد و راه اندازی دفتر تجاری سازی محصول 
و اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی از عمده برنامه های  جهاد براساس 
برنامه توسعه ششم است، اظهار داشــت: در این دفتر کلینیک مشاوره 
و اشــتغال، کانون خالقیت و شــکوفایی و دفتر حمایت از نوآوری های  

علمی جهت حمایت از نخبگان علمی استان را ایجاد می کنیم.
وی برگزاری رویدادها و اســتارتاپ ها جهت دریافت ایده های  نوآورانه و 
فناورانه جوانان خالق را در راستای ایجاد و راه اندازی دفتر مزبور دانست. 

جهاددانشگاهی الگوی مدیریت جهادی در توسعه آذربایجان غربی است

ایجاد مدرن ترین کلینیک فوق تخصصی دندانپزشکی در سیستان و بلوچستان

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی: 

رییس جهاددانشگاهی سیستان و  بلوچستان خبر داد:
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نماینده ولــی فقیه در 
آذربایجــان غربی گفت: 
فعالیت ها و دستاوردهای 
علمــی، پژوهشــی و 
فرهنگی جهاددانشگاهی 
آذربایجان غربی ســبب 
تقویت روحیه امیدواری 
و نشاط علمی برای مردم 

استان و کشور است.

به گــزارش روابــط عمومی 
 جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی، حجت االســالم والمســلمین 
دکتر ســیدمهدی قریشــی نماینده ولی فقیــه در آذربایجان غربی 
و امــام جمعه ارومیــه در دیدار با رییــس، معاونان و پژوهشــگران 
جهاددانشگاهی استان که 23 مرداد ماه انجام شد با بیان مطلب فوق 
افزود: دســتاوردهای علمی، پژوهشــی و فرهنگی جهاددانشگاهی 
آذربایجان غربی در مقایسه با ســایر مجموعه های  علمی دانشگاهی 

قابل تحسین است.
وی اظهار کرد: جهادگران جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی کارها را 
با نیت خالصانه و به شــکل جهادی پیش می برند که نتایج و خروجی 
کارهای جهاددانشگاهی در مقایســه با سایر مراکز علمی و دانشگاهی 

قابل تحسین بوده که این دستاوردها باید تداوم یابد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با مقایسه امکانات جهاددانشگاهی 
اســتان با ســایر مراکز دانشــگاهی اظهار کــرد: با شــناختی که از 
جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی دارم، موفقیت ها و دســتاوردهای 
جهاددانشگاهی با لحاظ قراردادن امکانات و تعدد نیروهای سایر مراکز 
دانشگاهی خروجی علمی و فرهنگی این نهاد چندین برابر بوده و قابل 

قیاس نمی باشد.
حجت االســالم والمسلمین دکتر ســید مهدی قریشــی با اشاره به 
دســتاوردهای و موفقیت های  اخیر جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 
اظهار کرد: موفقیت هــای  این نهاد انقالبی در اســتان مایه مباهات، 
خوشحالی و امید برای استان بوده و امیدواریم این دستاوردها در استان 

تدوام داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه دستاوردهای جهاددانشگاهی استان باید به نحو 
شایسته و اصولی به مردم و مســووالن اطالع رسانی شود، اظهار کرد: 
تبلیغ و اطالع رســانی دســتاوردهای صورت گرفته جهاددانشگاهی 
آذربایجان غربی برای استان و کشور باعث تقویت روحیه مردم و ایجاد 
روحیه امیدواری می شــود و فعالیت ها و موفقیت های  ارایه شــده از 
سوی رییس این نهاد در استان باید در جامعه بیان شود تا مردم از این 
موفقیت ها مطلع شوند که باعث تقویت روحیه و ایجاد امیدواری برای 

مردم و نظام است.

همچنین در ایــن دیدار 
دکتــر عاقلــی رییــس 
جهـــاددانشگـــــاهی 
آذربایجان غربــی با ارایه 
گزارشــی از فعالیت های  
در  گرفتــه  صــورت 
این نهــاد اظهــار کرد: 
جهاددانشــگاهی استان 
در ســال گذشــته در 
54 رویــداد فرهنگی در 
قالب34 برنامه برای 14 
هزار دانشجوی دانشگاه های  دولتی، پیام نور و علمی کاربردی استان 
در 9 کانون فرهنگی خدمات ارایه کرده است و برگزاری موفق و منظم 
دو دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با مشارکت همه دانشگا ها 
و دســتگاه های  اجرایی در ارومیه با حضور بزرگان علمی این رشته و 
برگزاری مناظرات و سایر نشست های  تخصصی کاربردی فرهنگی و 

کارآفرینی از رویدادهای معاونت فرهنگی این نهاد است.
رییس جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربی با بیان اینکه طی ســال 
گذشته  235 عنوان کتاب دانشگاهی و فرهنگی توسط مرکز انتشارات 
جهاددانشگاهی اســتان تولید شده اســت تصریح کرد: سال گذشته 
12 عنوان کتاب دانشگاهی توسط مرکز انتشــارات جهاددانشگاهی 

آذربایجان غربی به چاپ رسیده است.
وی با اشاره به فعالیت های آموزشی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 
گفت: سال گذشــته در دو حوزه تخصصی کوتاه مدت آموزش عالی 
علمی کاربردی اســتان 34 هزار نفر در قالب هفــت مرکز تخصصی 
دوره های  آموزشــی را ســپری و 19 هزار و 500 نفر ساعت در قالب 
آموزش های  ســه ماهه ضمن خدمت و مجازی کارکنان دولت بهره 

مند شدند.
دکتر عاقلی با اشاره به فعالیت های  جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 
در حوزه های  پژوهش و فناوری و ارایه 457 طرح مطالعاتی و تحقیقاتی 
از سوی مراکز فناور جهاددانشگاهی استان یادآور شد: سال گذشته از 
24 طرح فناورانه در مراکز تحقیقاتی 9 طرح وارد عرصه تولید صنعتی 

شده است.
رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت 26 شرکت 
دانش بنیان در واحدهای فناور جهاددانشــگاهی اســتان اظهار کرد: 
100 نخبه و فارغ التحصیل دانشگاهی در قالب شرکتهای دانش بنیان 

فعالیت علمی و پژوهشی انجام می دهند.
وی تصریح کــرد: افتتاح درمانگاه تخصصی دیابــت آذربایجان غربی 
گامی موثر در کنترل زخم های  دیابتی و پیشگیری از قطع عضو افراد 
دیابتی بوده که توانسته بخشی از مشکالت این حوزه را دراستان مرتفع 

کند.

دستاوردهای جهاددانشگاهی سبب تقویت روحیه 
امیدواری و نشاط علمی کشور است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در دیدار جهادگران استان:
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معــاون هماهنگــی و امور 
جهاددانشــگاهی  مجلس 
گفت: این نهــاد توانمندی 
و قدرت باالیــی در مرزهای 
دانش دارد کــه از جمله این 
به  توانمندی ها می تــوان 

موسسه رویان اشاره کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
 جهاددانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد،  

دکتر احمد شریفی زاده در نشست شورای اداری جهاددانشگاهی واحد 
کهگیلویه و بویراحمد افزود : امروزه جهاددانشــگاهی توانمندی و قوت 

باالیی در مرزهای دانش از جمله موسسه رویان دارد.
وی بیان کرد: جهاددانشــگاهی در زمینه فرهنگی و پژوهش در کشور و 
دانشگاه ها فعالیت های  خوبی در گذشته داشت و هم اکنون نیز این نهاد 

انقالبی می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
معاون هماهنگــی و امور مجلس جهاددانشــگاهی خاطرنشــان کرد: 
جهاددانشــگاهی دارای 7 هزار نیروی جهادگر در بخش ها و واحد های  
مختلف است. این نهاد 42 واحد، 20 پژوهشکده و پژوهشگاه، 24مرکز 
رشد، سه پارک علم و فناوری در سطح کشور دارد که یک مجموعه ای به 

هم پیوسته است و از توان و ظرفیت همدیگر استفاده می کنند.
دکتر شریفی زاده تصریح کرد: جهادگران در این نهاد با کار جهادی برای 

توسعه و پیشــرفت کشور و 
استان گام بر می دارند و تالش 

می کنند.
وی ادامه داد: برنامه ششــم 
توسعــه جهاددانشــــگاهی 
متناسب با امکانات، ظرفیت ها 
و توانمندی هــای  هر واحد و 
منطقه در حال تدوین است تا 
بر اساس برنامه پیش برویم و 

به سمت جلو حرکت کنیم.
معــاون هماهنگی و امــور مجلــس جهاددانشــگاهی عنــوان کرد: 
جهاددانشگاهی دستاوردها و فعالیت های  ماندگاری در کشور داشته که 
برخی آن ها از جمله موسسه رویان و خبرگزاری ایسنا برای اولین بار در 

سطح کشور انجام شده است.
دکتر شریفی زاده اضافه کرد: در استان کهگیلویه و بویراحمد پتانسیل 
ها، فرصت ها و ظرفیت های زیادی وجود دارد که با داشتن نیروی انسانی 
مستعد و توانمند جهاددانشگاهی می توانند نقش مهمی در توسعه این 

استان ایفا کند.
 دکتر احمد شریفی زاده معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی 
به همراه دکتر علی احمدی مدیرکل امور استان های  جهاددانشگاهی از 
بخش های  مختلف جهاددانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد بازدید 

کرد.

برنامه ششم توسعه این نهاد متناسب با امکانات، ظرفیت ها و 
توانمندی های  هر منطقه است

بهترین خدمات و امکانات 
در دسترس مردم این شهرستان قرار می گیرد 

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی:

هدیه جهاددانشگاهی خراسان رضوی به مردم نیشابور

دکتر شمســیان در بازديد از ســاختمان در حال احداث 
جهاددانشگاهي نيشابور با اشاره به اين كه جهاد، مجموعه اي 
پويا و مستقل است، گفت: آغاز به كار ساختمان در حال احداث 
جهاددانشگاهي نيشابور با توسعه خدمات آموزشي، پژوهشي 
و فرهنگي پتانسيل بســيار خوبي براي اين شهرستان ايجاد 

خواهد كرد.
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به گــزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان 
رضوی، دکتر ســید علي اكبــر شمســيان رییس این ســازمان، 
غالمحسین مظفري مستشار دیوان محاسبات سعید شیبانی معاون 
استاندار و فرماندار شهرســتان نيشــابور و هادی مسلمی شهردار 
نیشابور و همچنين جمعی دیگر از مسووالن شهری و جهاد استان، 
هفتم مرداده از ساختمان در حال احداث جهاددانشگاهي نيشابور 

بازديد كردند.
دکتر شمســيان در حاشــيه اين بازديد عنوان كرد: براي احداث 
اين ســاختمان، بين مشهد و نيشابور ترديد داشــتيم، همزمان با 
دوره فرمانداري دکتر مظفري در نيشــابور و مساعدت وی در آن 
مقطع ما نيشابور را انتخاب كرديم؛ قبل از اين كه ساختمان آماده 
شود و در شرايط فعلي ساالنه حدود 200هزار نفر فقط از خدمات 
آزمايشگاهي و آموزشی جهاد استفاده مي كنند، اين در حالي است 
كه تعرفه جهاددانشــگاهی با بخش خصوصي بسيار متفاوت است 
و این مرکز، پايگاه و مرجع خوبي براي مردم بــه ویژه افراد کمتر 
برخورداراست؛ در بحث آموزش نيز مردم به جهاددانشگاهي بسيار 

اعتماد دارند.
وي ادامه داد: همه پتانسيل هاي اين شهر را مي دانند، آماده شدن این 
مجتمع پتانسيل خوبي را در بحث آموزش، پژوهش و به خصوص در 
بخش پزشكي براي مردم خواهد داشت و سالن اجتماعات اين مجموعه 

نيز با بهترين امكانات در حال ساخت است.
ریيس سازمان جهاددانشگاهي خراســان رضوي افزود: این سازمان 
چیزی به عنــوان رديف دولتــي دریافت نمی کند و مــا جزء معدود 
مجموعه هايي هستيم كه پول از يك بخش تامين كرده و صرف ارایه 
خدمات يا پژوهش مي كنيم بنا بر اين بخش عمده هزينه  هاي اين مكان 
با منابع مالي جهاد خراسان رضوی فراهم شده است؛ با تمام اين تفاسير 
قول مي دهيم، بهترين تجهيزات و امكانات بــروز كه  وجود دارد را در 

دسترس مردم نيشابور قرار دهيم. 
وي اظهار كرد: در زمينه اشتغال نيز اين مجموعه حدود 100 شغل به 
صورت مستقيم و 200 شغل به صورت غير مستقيم براي شهرستان 

ایجاد می کند.

توجه بیشتر به حوزه گردشگري نیشابور
غالم حسين مظفري نيز در اين جلسه با تاكيد بر اهميت وجه گردشگري 
نيشابور، گفت: در حوزه گردشــگري نيز با توجه به پژوهشكده اي كه 
جهاد دانشــگاهي دارد، كارهاي بســياري مي توان انجام داد چرا كه 

نيشابور جزء شهرهاي نمونه گردشگري است. 
وي افزود: جهاددانشــگاهي نيشــابور در حوزه علمي، پژوهشــي و 
دانشگاهي نيز بايد حمايت شــود؛ بنده از فرماندار و شهردار نيز تقاضا 
مي كنم هر كمكي كه مي توانند به اين مجموعه داشته باشند چرا كه 

اين فرصتي براي شهرستان است.
مستشــار دیوان محاســبات كه در كارنامه خود ســابقه مديريت 
جهاددانشگاهي اســتان را داشــته، با تبريك 16 مرداد ماه سالروز 
تاسيس جهاد دانشــگاهي، اظهار كرد: من افتخار مي كنم كه عضو 
جهاددانشگاهي هستم، كمتر سازماني است كه چنين ويژگي هايي 
را داشته باشــد از ويژگي هاي مهم جهادي ها ســالمت، صداقت و 

پشتكار  است.

 
معاون استاندار و فرماندار نیشابور: 

وظیفه ما در قبال جهاددانشگاهي، حمایت و 
همراهي است

معاون استاندار و فرماندار شهرستان نيشابور گفت: مجموعه جهاددانشگاهي 
ظرفيت فوق العاده و مغتنم براي نیشــابور است و وظيفه ما نيز همراهي و 

حمايت از فعاليت هاي اين نهاد است.
سعيد شيباني عنوان كرد: جهاددانشگاهي در شهرستان نيشابور ظرفيتي 
كاربردي و مورد نياز است؛ نيشــابوريان تا كنون از اين ظرفيت استفاده 
مي كردند و از اين پس نيز از امكانات آن با  كميت و كيفيت بيشتري استفاده 

خواهند كرد.
وي با بيان اين كه جهاددانشگاهي از ظرفيت هاي مديريتي ملي نيشابور 
است، افزود: براي ما باعث افتخار است كه به مردم خدمت كنيم؛ ما مجموعه 
جهاددانشگاهي را يك ظرفيت فوق العاده و مغتنم براي نيشابور مي دانيم 
و تالش مي كنيم كه با حداكثر توان و مساعدت اين ظرفيت باقي بماند و 

خدمات مطلوب تري را ارایه دهد.
شيباني گفت: در بخش پزشكي جهاددانشگاهي توانسته يك ظرفيت خوب 
را ارایه دهد؛ خدمات ارزان و به موقع و كيفي، ظرفيت مثال زدني است؛ در 
بخش آموزشي نيز يك مجموعه بسيار خوب را داشته، كه اين مجموعه در 
حال احداث، خدمات مختلف جهاد را از نظر كميت و كيفيت بهتر و بروز تر 

خواهد كرد.
وي ادامه داد: ما مجموعه جهاددانشگاهي را يك ظرفيت علمي و توانمند 

مي دانيم كه در فراز و نشيب ها توانسته توان و استقالل  خود را حفظ كند.
فرماندار نيشابور همچنين به توافقات قبلي با جهاددانشگاهي اشاره كرد و 
گفت: درباره توافقات قبلي كه بين نيشابور و جهاددانشگاهي تا مراحلي پيش 
رفت و متوقف شــد، ما آمادگي داريم كه مجددا آغاز شود؛ از جمله آمادگي 
واگذاري زمين براي بخش پزشكي، تحقيقاتي، علمي و گردشگري را نيز داريم 

و البته دانشگاه نيشابور اعالم كرده كه مشكل زمين نيز پيش رو نخواهد بود.
شیبانی افزود: اميدواريم كه يك دوره جديد از فعاليت هاي جهاددانشگاهي 
را در تداوم اين فعاليت هاي فوق العاده براي تامين امكانات و خدمات بيشتر 

شاهد باشيم.
در ادامه، ابوالفضل درخشش، مدير داخلي جهاددانشگاهي نيشابور نيز در 
اين جلسه گفت: سال 1366 جهاددانشگاهي خراسان رضوي تصميم گرفت 
با تاسيس مركز خدمات تشخيص  طبي در شهرستان نيشابور فعاليت خود 

را آغاز كند.
وي عنوان كرد: در سال 79 نيز تصميم بر اين شد كه فعاليت بخش آموزش 
آغاز شود؛ استقبال شهروندان از اين بخش باعث شد كه از نظر فضا، كمبود 
احساس كنيم و با پيگيري هايي كه انجام گرديد، اعتبار الزم را براي توسعه 

فضا جذب كرديم تا بتوانيم با شرايط بهتر به شهروندان خدمات بدهيم. 
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طی نشستی مشترک بین رییس 
جهاددانشــگاهی سیستان و 
بلوچستان و مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی استان 

تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی  
جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، دکتر منصور تاجری هفتم مردادماه 
در این نشست اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای ارتقای دانش فنی و 
تخصصی اعضا و کارکنان شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان 

بر اساس توان علمی، آموزشی و پژوهشی جهاددانشگاهی منعقد می شود.
وی ادامه داد: با انعقاد این تفاهم نامه از ظرفیت های شرکت های  صنعتی 
استان و جهاددانشگاهی توامان در حوزه های فرهنگ، آموزش، پژوهش، 
تحقیقات، اشــتغال دانش آموختگان و تجاری ســازی محصول استفاده 

خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی سیستان و بلوچستان بحث 
آموزش را در تمامی زمینه ها بویژه 
تولید، اشتغال، بهره وری، مدیریت 
و سرمایه گذاری بسیار مهم دانست 
و افزود: تالش برای تولید و اشتغال 
در حقیقت کمک به اقتصاد استان 

کشور تلقی می شود.
حسینعلی سارانی با بیان اینکه از ظرفیت ها و توانمندی های جهاددانشگاهی 
در تمام زمینه ها بویژه بحث آموزش استفاده خواهیم کرد، گفت: در سالی 
که به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتعال نامگذاری شده بحث های آموزشی 

برای ما بسیار ارزشمند و مهم می باشد.
وی خاطرنشان کرد: با انعقاد این قرارداد می توانیم نیازهای آموزشی خود 
را به جهاددانشــگاهی اعالم کرده و از خدمات آموزشی این نهاد انقالبی و 

علمی بیشتر بهره مند شویم.

سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی 
خوزســتان با تاکید بــر عملکرد 
برنامه محور این ســازمان، مهم ترین 
فعالیت هــای آموزشــی، فرهنگی 
و پژوهشــی در حــال انجــام در 
جهاددانشگاهی خوزستان را تشریح 
کرد و از ورود این سازمان به مطالعات 
روش های تثبیت خاک برای مبارزه با 

پدیده ریزگردها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خوزستان، سیدعلیرضا علوی، 
با اشاره به پایان کار تدوین برنامه ششم توسعه سازمان جهاددانشگاهی 
خوزستان و آغاز اجرای آن در تابستان جاری ، اظهار کرد: توسعه متوازن 
در ساختارها و فعالیت های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی  و تجاری سازی 
سازمان جهاددانشگاهی استان خوزســتان در برنامه ششم این سازمان 
لحاظ شده است. بر این اساس در هر حوزه، اولویت ها تعیین و در طول پنج 

سال آینده برای دستیابی به اهداف اقدام خواهد شد.
وی دستیابی به دانش بومی طراحی و ساخت مته های حفاری در سازمان 
جهاددانشگاهی خوزستان را یکی از بزرگ ترین فعالیت های فناورانه در 
کشور برشمرد و تاکید کرد: به همت و تالش های شبانه روزی پژوهشگران 
پژوهشکده تکنولوژی تولید، پروژه طراحی و ساخت مته های حفاری در 
حال اجرا است و با پایان کار اجرایی همه فازهای این پروژه، گامی اساسی 
در خودکفایی کشور در این حوزه استراتژیک برداشته خواهد شد. تعامل 
سازنده صنعت گران صنعت نفت و جهاددانشــگاهی خوزستان در این 
پروژه می تواند الگوی مناسبی برای سایر فعالیت های تحقیقاتی نهادهای 

پژوهشی و صنعتی باشد.
علوی با اشــاره بــه تصویب اساســنامه 
مرکز رشــد فناوری های نوین ســالمت 
جهاددانشگاهی خوزســتان در یکصد و 
چهــل و دومین جلســه هیــات امنای 
جهاددانشــگاهی در خردادمــاه 1396 ، 
از آغــاز فعالیــت این مرکز در تابســتان 
96 خبر داد و گفت: ایــن مرکز به منظور 
تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت 
از نوآوری های محققان جوان خوزستان فعالیت می کند و با ایجاد فضای 
الزم برای گسترش واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور ، تولید 
و توسعه محصوالت و فرآیندهای فناورانه قابل عرضه در بازار را در دستور 
کار دارد. با توجه به بازار گسترده مصرف محصوالت و خدمات مورد نیاز 
در حوزه سالمت استان خوزســتان، امیدواریم این مرکز زمینه اشتغال 

مناسبی برای جوانان خالق استان ایجاد کند.
علوی از اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته تجهیزات پزشکی اتاق عمل 
برای نخستین بار در استان توســط مرکز آموزش عالی علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی خوســتان خبر داد و گفت: این مرکز در حال گسترش 
رشته های خود به تناسب نیازهای اســتان است تا زمینه اشتغال دانش 

آموختگان خود را فراهم آورد.
وی از ورود جهاددانشگاهی خوزســتان به مطالعات روش های تثبیت 
خاک برای مبارزه با پدیده ریزگردها خبر داد و گفت: در نشست مشترک 
با مجری طرح جامع پوشــش بیولوژیک کانون های بحرانی خوزستان 
و مدیرکل منابع طبیعی استان مقرر شــد در ماه جاری برنامه همکاری 

مشترکی در این خصوص تدوین و عملیاتی شود.

سازمان جهاددانشگاهی خوزستان پا در میدان مبارزه با ریزگردها گذاشت

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان و 
شرکت شهرک های صنعتی استان
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دکتــر بادکــو در بازدیــد از 
فازهاي اول و دوم ســاختماني 
جهاددانشگاهي واحد چهارمحال 
و بختياري، انتخاب مســيرهاي 
صنعت جوشکاري و گردشگري 
طبيعي و محيط زيســت را در 
معاونت پژوهشي واحد حرکتي 
مثبت دانســت و بر استفاده از 
پتانسيل و تجربه سي و هفت ساله 

جهادگران این نهاد تاکيد کرد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري، دکتر 
بهروز بادکو 31 تیرماه ضمن ديدار با جهادگران اين استان از فازهاي 
اول و دوم مجتمع ساختماني واحد بازديد و پيشرفت فاز دوم ساختمان 

را مطلوب ارزيابي کرد. 
معاون پشتيباني و توســعه منابع انساني جهاددانشــگاهي، انتخاب 
مسيرهاي صنعت جوشکاري و گردشگري طبيعي و محيط زيست را در 
معاونت پژوهشي واحد حرکتي مثبت دانست و بر استفاده از پتانسيل و 

تجربه سي و هفت ساله جهادگران این نهاد تاکيد کرد.
دکتر بادکو، داشــتن روحيــه انقالبي و جهادي، نوآوري، خســتگي 
ناپذيري، کارجمعي و حرکت به سمت حل يک مشکل برزمين مانده را 
از ويژگي هاي اصلي جهاددانشگاهي دانست و گفت: همين روحيه ها و 

ويژگي ها بوده که بيش از سه دهه گذشته 
موفقيت هاي بزرگي در تمام ماموريت هاي 

مختلف جهاددانشگاهي به وجود آورد.
معاون پشتيباني و توســعه منابع انساني 
جهاددانشــگاهي، اســتان چهارمحــال 
و بختياري را از نظر توســعه گردشــگري 
طبيعي داراي شــرايط و قابليت هاي زياد 

دانست.
در ادامه ریيس جهاددانشــگاهي استان، 
ضمن قدرداني از حضور معاون پشتيباني 
و توسعه منابع انساني جهاددانشگاهي در 

استان، گزارشي از فعاليت ها و رويکردهاي واحد استاني ارایه کرد.
وحيد خليلي، در ادامه  ضمن تشريح فعاليت هاي واحد در سال جاري 
گفت: تکميل پروژه ســاختماني، دريافت يک عنوان مجوز فرهنگي 
کاربردي )نوع ب( از معاونت فرهنگي، گسترش فعاليت هاي پژوهشي 
به خصوص در سه حوزه ی گردشگري، صنعت جوش ومحيط زيست 
و شروع به کار مجدد شعبه اشتغال و تجاري سازي جهاددانشگاهي در 
استان، افزايش مراکز تخصصي کوتاه مدت، اخذ مجوز براي دوره هاي 
تخصصي و تخصصي پيشــرفته کوتاه مدت، راه اندازي ســه رشــته 
جديد ديگر به مرکز علمي کابردي واحــد و برگزاري پيش رويدادها 
و استارتاپ گردشگري در اســتان را از مهمترين برنامه هاي جاري 

عنوان کرد.

به منظــور توســعه فعالیت های  
مشــترک، تفاهم نامه همکاری 
بین جهاددانشگاهی سیستان و 
بلوچستان و سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی، منابع طبیعی و محیط 

زیست استان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
سیستان و بلوچســتان، یکم مردادماه 

رییس جهاددانشگاهی سیســتان  و بلوچستان در جلسه انعقاد تفاهم 
نامه اظهار کرد: انعقــاد این تفاهــم نامه در راســتای ارتقای دانش 
فنی و تخصصی اعضا و کارکنان نظام مهندســی کشــاورزی، منابع 
طبیعی و محیط زیســت بر اســاس توان علمی، آموزشی و پژوهشی 
جهاددانشگاهی استان اقدامی ارزشمند محسوب شــده و بعد از این 

نیز همکاری و تعامل این دو مجموعه 
بیشتر خواهد شد.

دکتــر منصور تاجــری ادامــه داد: با 
انعقاد این تفاهــم نامه از ظرفیت های 
ســازمان نظام مهندســی کشاورزی، 
منابــع طبیعــی و محیط زیســت و 
جهاددانشگاهی توامان در حوزه های 
فرهنگ، آموزش، پژوهش، تحقیقات، 
اشــتغال دانش آموختــگان و تجاری 

سازی محصول استفاده خواهد شد.
در ادامه دکتر تاجری از ظرفیت های جهاددانشگاهی استان و مهندس 
جهان تیغ رییس سازمان نظام مهندسی کشــاورزی، منابع طبیعی 
و محیط زیست سیستان و بلوچستان از پتانســیل های این سازمان 

گزارشی را ارایه کردند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی سیستان و بلوچستان

بادکو: فعالیت در حوزه صنعت جوشکاري و گردشگري طبیعي 
حرکت مثبت این واحد استانی است

بازدید معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی جهاددانشگاهی از واحد چهارمحال و بختیاری 
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کنفرانس ملــی فرماندهی 
عملیــات اطفــای حریق 
27 تیرماه بــا حضور دکتر 
حمیدرضا طیبــی رییس 
جهاددانشگاهی در دانشگاه 
علم و فرهنگ وابســته به 
جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
علم و فرهنگ جهاددانشگاهی، 

کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق 27 تیر ماه با حضور دکتر 
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی، دکتر محمد حسین ایمانی 
خوشخو رییس دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر علی احمدی دبیر کنفرانس، 
سردار سعید شریف زاده مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، 
مهندس یوسفی پور مدیر HSE شــرکت ملی گاز ایران، مهندس پیروز 
موسوی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی، سردار غالمرضا جاللی رییس 

سازمان پدافند غیرعامل کشور و در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

   دکتر   طیبی بیان کرد:
آمادگی داریم تجهیزات آتش نشانی را در داخل 

کشور بسازیم
دکتر حمیدرضا طیبی رییس سازمان جهاددانشگاهی یکی از ماموریت 
اصلی جهاددانشــگاهی را تولید فنــاوری و انتقال تکنولــوژی به داخل 
کشوردانست و گفت: محققان این نهاد توانســته اند در سال های  اخیر 

فناوری های  خوبی در حوزه نفت تولید کنند.
وی اظهار کرد: طراحی بازوی بارگیری نفت یکی از کارهای ارزشــمند 
پژوهشگران جهاددانشگاهی است که برای تخلیه و بارگیری نفت از آن 

استفاده می شود.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه تاکنون ورود جدی برای ساخت 
تجهیزات آتش نشانی نداشتیم، گفت: تا کنون درخواستی در این زمینه 

نداشتیم و اگر تقاضایی وجود داشته باشد ما امادگی اجرا آن را داریم.
دکتر طیبی بیان کرد: ورود ما به طرح ها مختلف بر حسب ارزش علمی، 

اقتصادی و اســتراتژی کشور 
اســت و ما آمادگی داریم برای 
ســاخت تجهیزات پیشرفته 
ایمنــی و آتش نشــانی، ورود 

کنیم. 
وی همچنیــن بــه تشــکیل 
دپارتمان نفت دردانشگاه علم 
و صنعت اشــاره کرد و گفت: 
دو رشته تحصیلی ، مهندسی 
ایمنــی و حقوق نفــت و گاز 
تشکیل شده و تعدادی دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 

جذب کرده است.
 

  دکترایمانی:
مطرح شدن پژوهش های  حوزه اطفای حریق 
در دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی کاری 

ریشه ای است
دکتر محمدحســین ایمانی خوشــخو، رییس دانشــگاه علم و فرهنگ  
گفت: دانشــگاه علم و فرهنگ وابســته به یک نهــاد علمی معتبر به نام 
جهاددانشگاهی است؛ این نهاد طی این ســال های  پر نشیب و فراز، در 
عرصه های  مختلف علمی و پژوهشی، منشأ اثر و خدمت بوده و همچنان، 

پژوهشگران این نهاد در رشته های  مختلف مشغول خدمت هستند.
وی افزود: ورود جهاددانشــگاهی به عرصه آموزش عالی با تأسیس این 
دانشگاه بوده است. مثل همه کارهای جهاددانشگاهی، این نهاد همواره 
بدنبال کارهای برتر و غیرموازی با دستگاه های  موجود بوده و این دانشگاه 

هم با همین سیاست تأسیس شد.
رییس دانشگاه علم و فرهنگ تأکید کرد: مطرح شدن بحث اطفای حریق 
در این دانشگاه یک بحث سمبلیک نیست؛ بلکه یک کار ریشه ای است. با 
تأسیس دپارتمان نفت و گاز طی 3 سال اخیر، جهاددانشگاهی به عرصه 
آموزش نفت و گاز وارد شد و طی این چند سال، خوشبختانه توانسته است 
جای خود را در عرصه نفت و گاز کشور باز کند. درحال حاضر دانشجویان 
رشته ایمنی و حقوق نفت و گاز در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند. 

کنفرانس ملی»  فرماندهی عملیات اطفای حریق« 
در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد
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دپارتمان نفت و گاز، دپارتمانی بسیار فعال و باانگیزه است و طی سال های  
آینده، در عرصه های  مختلف شــاهد برنامه های  مفصل از این دپارتمان 

خواهید بود.
دکتر ایمانی خوشخو خاطرنشان کرد: دانشــگاه علم و فرهنگ به عنوان 
دانشگاه نسل سوم شناخته شده است؛ یعنی عالوه بر توجه به حوزه آموزش 
و پژوهش، عرصه کارآفرینی در این دانشگاه جایگاه ویژه ای دارد. افتخار 
می کنیم که بگوئیم، درمیان این همه دانشــگاه بزرگ و کوچک کشور، 
دانشگاه علم و فرهنگ شاید یکی از دانشگاه های  انگشت شماری است که 
نزدیک به 70 درصد فارغ التحصیالن آن، بیکار نیستند. دانشجویان این 
دانشگاه در رشته های  مختلف در دانشــکده های  فنی و مهندسی، هنر، 
علوم انسانی، علوم پایه، فناوری های  نوین زیستی و علوم گردشگری - تنها 
دانشکده در حیطه گردشگری در سطح کشــور با 8 رشته از لیسانس تا 

دکتری - مشغول تحصیل هستند.

  دبیر کنفرانس مطرح کرد:
بــرای بکارگیری شــیوه های  نویــن علمی و 
سیســتمیک در فرماندهــی اطفــاء حریــق 

برنامه ریزی ها انجام شد
در بخش دیگر این مراسم، دکتر علی احمدی، دبیر اولین کنفرانس ملی 
فرماندهی عملیات اطفاء حریق، گزارشــی از مراحــل برنامه ریزی این 

کنفرانس ارایه کرد.

 احمدی گفــت: بعد از وقوع چنــد آتش ســوزی در صنعت نفت و 
در ســاختمان های  اداری - تجاری طی ســال گذشته، کارشناسی 
رخدادهای موجود نشــان داد که در این زمینــه خالء های ی وجود 
دارد. این نواقص بعضا نشــان دهنده عدم آمادگی قبلی و یا بزرگی 
ابعاد حادثه است، اما عمدتا برخاســته از عدم بکارگیری شیوه های  
نوین علمی و سیستمیک در فرماندهی و مدیریت مقابله با حوادث و 

بحران هاست.
دبیر اولین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفاء حریق افزود: پس 
از پدید آمدن ایده اولیه همایش، ابتدا قرار شــد که همایش به صورت 
تخصصی و بــا رویکرد صنعت نفــت برگزار گردد؛ اما با نظر شــورای 
سیاست گذاری متشکل از سیاست گذاران و متخصصین حوزه صنعت 
نفت و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، قرار شد همایش با 
گنجاندن بخش پذیرش مقاالت، به کنفرانس تغییر یافته و با گسترش 
جامعه هدف به همه بخش های  صنعتی و غیرصنعتی کشور، به سطح 

ملی ارتقاء یابد.
احمدی ضمن ارایه گزارشــی از فعالیت های  دبیرخانه کنفرانس در این 
مدت گفت: تعداد ثبت نام کنندگان در ایــن کنفرانس 388 نفر، تعداد 
مقاالت ارسال شــده به دبیرخانه 45 مقاله، تعداد مقاالت پذیرفته شده 
35 مقاله و تعداد مقاالت برای ارایه شفاهی 20 مقاله هستند. همچنین 
8 کارگاه آموزشی، 4 پنل تخصصی و نمایشگاه معرفی محصوالت اطفای 

حریق طی این دو روز برگزار خواهند شد.

رییس جهاددانشگاهی واحد همدان 
گفت: طی شش ماه گذشته ۳ هزار و 
۵84 زوج از خدمات مراکز مشــاوره 
پیش از ازدواج جهاددانشگاهی استان 

استفاده کرده اند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی 
واحد همدان، اکبر اسدی با بیان اینکه در 

جامعه امروزی با توجه به پیشرفت هایی که در 
زمینه های مختلف در حال انجام است و با توجه به فرایند حرکت زندگی 
سنتی به سمت صنعتی شدن برای زندگی شاد و سالم، نیازمند آموزش 

مهارتهای برتر زندگی هستیم.
وی افزود: در راستای تحکیم بنیاد خانواده وبه منظور کاهش روند روبه رشد 
طالق به ویژه طالق توافقی، جهاددانشگاهی واحد همدان از دی ماه سال 
گذشته اقدام به راه اندازی مرکز مشاوره پیش از ازدواج درهمدان کرده است.
رییس جهاددانشــگاهی واحد همدان تصریح کرد: در شش ماه فعالیت، 
تعداد 3 هزار و 145 زوج به این مرکز مراجعه کرده اند که در ماه های  دی 
و اردیبهشت با ثبت 619 و 610 مراجعه بیشترین تعداد مراجین زوجین 

را به خود اختصاص داده اند.
اسدی ادامه داد: استانداری همدان، معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
همدان و مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
همدان در تأســیس و راه اندازی این مرکز با 

جهاددانشگاهی همکاری داشته اند.
وی اظهــار کرد: جهاددانشــگاهی همدان 
با هــدف راهنمایی و ارائــه خدمات حرفه 
ای مشــاوره به جوانان و خانواده ها برای ازدواج 
آگاهانه و پایدار و نیز تحکیم و تعالی خانواده مطابق با موازین شرعی و اصول 
بهداشت روانی تأسیس مراکز مشاوره پیش از ازدواج در شهرستان های  

مالیر و نهاوند را در دستور کار خود قرار داد.
رییس جهاددانشگاهی همدان گفت: مرکز مشاوره شهرستان مالیر نیز از 
اردیبهشت سال جاری فعالیت خود را آغاز کرد و تا نیمه اول تیرماه توانسته 
به تعداد 394 زوج با بهره گیری از اساتید و روانشناسان مجرب مشاوره دهد.

اسدی اضافه کرد: همچنین مرکز مشاوره پیش از ازدواج شهرستان نهاوند 
نیز از اول تیرماه راه اندازی شده است که در مدت 12 روز تعداد 45 زوج به 

آن مراجعه کرده و از خدمات این مرکز بهره گرفته اند.

 مراجعه 3 هزار و 584 زوج به مرکز مشاوره پیش از ازدواج 
جهاددانشگاهی همدان

طی شش ماه صورت گرفت؛
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دکتر حیدری در دویســت و چهل و یکمین جلسه شورای 
اسالمی شــهر قم گفت: جهاددانشگاهی استان با آموزش ۱۱ 
هزار نیروی متخصص خدمات ارزشمندی را در حوزه اشتغال 

ارایه کرده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان قم، دکتر محمد 
حیدری سرپرست این واحد، 23 مردادماه در دویست و چهل و یکمین 
جلسه شورای اسالمی شــهر قم با اشاره به ســی و هفتمین سالگرد 
تأسیس این نهاد انقالبی به تشریح فعالیت های  آن پرداخت و افزود: 
با شکل گیری انقالب فرهنگی، جهاددانشــگاهی نیز فعالیت خود را 

به عنوان نهادی انقالبی با حضور نیروهای خدوم و انقالبی آغاز کرد.
وی بیان کرد: هر چند جهاددانشــگاهی به طور مســتقیم در حوزه 
اشتغال وارد میدان نشده است اما با آموزش نیروهای متخصص و ارایه 
آموزش های  مهارتی و عمومی و تخصصی و تربیت پرسنل و نیروهای 

توانمند گام های  موثری در این عرصه برداشته است.
دکتر حیدری اظهار داشت: همچنین این نهاد انقالبی در قم با حضور 
116 نیروی متخصص و کارآمد به خصوص در عرصه پژوهش توانسته 

بسیاری از پروژه ها را برای قم به ثمر برساند.
سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان قم خاطرنشان کرد: این نهاد 
همواره در صدد پر کردن خالء های  فرهنگی و آموزشی است و حلقه 
اتصالی میان دانشگاه و صنعت بوده اســت و توانسته است مطابق با 

اساسنامه مجلس شورای اسالمی به رسالت خود جامه عمل بپوشاند.
وی با بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی در حوزه هــای  فرهنگی نیز 
فعالیت های زیــادی را بر عهده دارد، ادامه داد: ایــن معاونت با ایجاد 

شعبی در دانشگاه های  اســتان به فعالیت های  فرهنگی می پردازد و 
دو خبرگزاری ایســنا و ایکنا نیز در حوزه اطالع رسانی در این حوزه 

فعال هستند.
دکتر حیدری تصریح کرد: در حوزه پژوهــش نیز زیرمجموعه هایی 
همانند مرکز خدمات تخصصی درمان نابــاروری، فناوری اطالعات 
پزشکی، معماری و شهرسازی، دوراپزشــکی فعال است و به خدمت 

می پردازد.
وی در مورد مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری نیز بیان کرد:خدمت 
رسانی در این بخش از سال 88 آغاز شد که در ابتدای امر 15 هزار نفر 
به این مرکز مراجعه کردند و با تداوم خدمات مرکز ناباروری تا سال 95 

مراجعه کنندگان به 35 هزار نفر رسیده است.
سرپرست جهاددانشگاهی استان قم با تشریح برنامه پنج ساله این نهاد 
انقالبی گفت: با توجه به توسعه خدمات و پیشرفت های  به دست آمده 
قطعا تعداد مراجعه کنندگان در طول این برنامه پنج ســاله افزایش 

خواهد یافت.
دکتر حیدری با اشاره به فعالیت های  جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: 
توسعه دوراپزشکی با محوریت استان قم صورت گرفت و جزو نخستین 

مراکز کشور در این زمینه می باشیم.
وی ادامه داد: این طرح با هدف کاهش هزینه بیمار، عدالت اجتماعی 
در حوزه سالمت، دسترســی به خدمات تخصصی در نقاط دورافتاده 

کشور و برندسازی در حوزه خدمات انجام می گیرد.
دکتر حیدری اظهار کرد: تله مدیســین یکی از خدماتی اســت که 
مراجعه کنندگان زیادی دارد و ایــن تکنولوژی قابلیت آن را دارد که 

خدمات خود را در هر کجای دنیا بدون کم و کاست ارایه نماید.  

این واحد با آموزش 11 هزار نیروی متخصص خدمات ارزشمندی 
را در حوزه اشتغال ارایه کرده است

سرپرست جهاددانشگاهی قم:
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محمدی سرپرســت معاونت  فناوری 
مرکز رشد جهاددانشــگاهی اردبیل، 
گفت: مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی استان اردبیل همگام 
با نظام هماهنگ مراکز رشد کشور در 
حوزه تجاری سازی و حمایت از طرح های  
تحقیقاتی تاثیرگذار فعالیت می کند و از 
گذشته تاکنون ۱۵ شرکت فناور را با 2۶ 
طرح فناورانه مــورد پذیرش و حمایت 

قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، مهران محمدی 
با بیان این مطلب افزود: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال که کشور با 
خیل عظیم بیکاران تحصیل کرده مواجه است می توانند با سپردن ماموریت 
تجاری ســازی فناوری به این مجموعه، گام هــای  عملیاتی برای تحقق 

مولفه های  اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری بردارند.
سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان 
اردبیل گفت: تجاری سازی فناوری موضوع بسیار مهم روز کشور است که 

جهاددانشگاهی با راهبری آن می تواند به توسعه کارآفرینی کمک کند.
وی به فعالیت های  تاثیرگذار جهاددانشگاهی در طول حیات 37 ساله اش 
اشاره و تصریح کرد: این نهاد انقالبی در نظام توسعه کشور، مرزها و موانع 

انحصاری علم و فناوری را توســط جوانان و 
محققان این مرز و بوم شکسته و پرچمدار علم 

و جهاد است.
محمدی تأسیس پارک علم و فناوری و مراکز 
رشد توسط جهاددانشگاهی را حرکتی نظام 
مند و هماهنگ با توسعه علمی کشور برشمرد 
و خاطرنشــان کرد: ايجاد زمينه كارآفريني 
و حمايــت از نوآوري و خالقيــت نيروهاي 
محقق جوان و استفاده بهينه از اين سرمايه 
ارزشمند ملي و بسترســازي جهت تجاری 
سازی دستاوردهاي تحقيقاتي، ابتدایی ترین 
مولفه های  جهاد علمی در کشور به شــمار می رود که در قالب مراکز رشد 

جهاددانشگاهی عینیت می یابد.
محمدی اظهار کرد: مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان 
اردبیل همگام با نظام هماهنگ مراکز رشد کشور در حوزه تجاری سازی و 
حمایت از طرح های  تحقیقاتی تاثیرگذار فعالیت می کند و از گذشته تاکنون 
15 شرکت فناور را با 26 طرح فناورانه مورد پذیرش و حمایت قرار داده است.

وی به اخذ مجوز برای سه محصول در این مرکز اشاره کرد و افزود: بزودی و 
با جلب حمایت سرمایه گذاران، این فرآورده های  گیاهی در قالب داروهای 
گیاهی وارد چرخه سالمت خواهد شد تا نقش خود را به خوبی در بهبود و 

استمرار سالمتی جامعه ایفا نماید.

استقرار 15 شرکت با 26 طرح فناورانه در مرکز رشد استان

سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل اظهار کرد:

رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی مشهد از راه اندازی مرکز 
رشد و نوآوری موسسه در آینده ای نزدیک 
خبر داد و عنوان کرد: طرح های مناسبی 
در این خصوص از سوی دانشجویان و فارغ 
التحصیالن به موسسه ارائه شده و امکانات 
اولیه نیز برای این طرح ها فراهم آمده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراســان رضوی، دکتر 
مســعود گلســتانی پور، با بیان این که دانشگاه مســئولیت پذیر بدان 
معناست که فارغ التحصیل آن بتواند برای خود شغل ایجاد کند، اظهار 
کرد: اگر دانشگاه جامع علمی کاربردی به سمت کیفی سازی پیش نرود، 

حداقل های خود در بحث سهمیه دانشجویی را از دست خواهد داد.
وی تربیت کارآفریــن را یکی دیگر از سیاســت های دانشــگاه جامع 
علمی کاربردی برشمرد و ادامه داد: برخی از رشته های  این دانشگاه نظیر 

رشته های  فنی مبتنی بر کارآفرینی است.

رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی مشهد با اشــاره به اینکه 
رشــته های صنعتی در دانشــگاه جمع دو 
دســته رشــته های  IT و فنی و مهندسی 
تقســیم می شــوند، افــزود: رشــته های  
IT مأموریت جهاددانشــگاهی در مســایل 
آموزش هــای علمی کاربردی اســت و این 

رشته یکی از رشته هایی است که فارغ التحصیل کارآفرین دارد.
وی از راه اندازی مرکز رشد و نوآوری موسسه در آینده ای نزدیک خبر 
داد و عنوان کرد: طرح های مناسبی در این خصوص از سوی دانشجویان 
و فارغ التحصیالن به موسسه ارائه شــده و امکانات اولیه نیز  برای این 

طرح ها فراهم آمده است.
گلستانی پور با تاکید بر اینکه در مراکز رشــد و نوآوری سرمایه گذاری 
می کنیم، ادامه داد: سرمایه گذاری در این حوزه تهدیدی ندارد و با توجه 
به اینکه در تالش هستیم تا محل درآمدهای موسسه را  تغییر دهیم، این 

مراکز می تواند در یک بازه کوتاهی ایده را به ثروت تبدیل کند. 

راه اندازی مرکز رشد و نوآوری در آینده  نزدیک 

رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد خبر داد:
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جهاددانشگاهی یک نهاد انقالبی 
با برنامه ریزی علمی و مدیریت جهادی است

نماینده ولی فقیه در لرستان در دیدار اعضای جهاددانشگاهی استان دیدگاه های  خود را بیان کرد؛ 

نماینده ولــی فقیه در 
لرســتان و امام جمعه 
خرم آباد بــا بیان این که 
جهاددانشــگاهی باید 
فعالیت های  پژوهشــی 
را در جامعه تقویت کند، 
گفت: یکی از ظرفیت های  
مهم جهاددانشــگاهی 
انجام فعالیت های  دانش 

بنیان در کشور می باشد.

به گزارش روابــط عمومی 
 جهاددانشگاهی واحد لرستان، آیت اهلل ســیداحمد میرعمادی، 

29 مردادماه در دیــدار با اعضای جهاددانشــگاهی اســتان، گفت: 
جهاددانشگاهی طی این مدت توفیقات خوبی در سطح کشور داشته 
است و در لرستان نیز شــاهد اقدامات بسیار خوبی توسط این نهاد در 

حوزه های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی، آموزشی و ... بوده ایم.
وی با بیان این که جهاددانشــگاهی یک نهاد انقالبــی با برنامه ریزی 
علمــی و مدیریــت جهــادی اســت در رابطه با فلســفه تشــکیل 
جهاددانشگاهی، افزود: فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی این بوده که با 
یک برنامه ریزی علمی و مدیریت جهادی مشکالت جامعه را بر مبنای 

علمی حل کند.
آیت اهلل میرعمادی ادامــه داد: در اوایل پیروزی انقالب اســالمی این 
ضرورت احساس شــد که یک نهادی باید ایجاد شود که به نظریه ها و 
تئوری های جدید علمی دست پیدا کند و جهاددانشگاهی در این زمینه 

قدم های خوب و مؤثری برداشته است.
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به این فرموده رهبر معظم انقالب 
که »جهاددانشگاهی از رویش های انقالب اسالمی بوده است«، اضافه 
کرد: جهاددانشــگاهی از دو کلمه »جهاد« و »دانشــگاهی« تشکیل 
شده که دانشــگاهی بودنش نشــانه جنبه علمی آن و جهاد آن نشانه 
روحیه جهادی کارکنان این نهاد انقالبی است و این درحالی  است که 

جهاددانشگاهی توانسته در کشور به خوبی بدرخشد.
وی برگزاری دوره های  تخصصــی و پرداختن به کارهای دانش بنیان 
را از نکاتی دانســت که باید مدنظر جهاددانشــگاهی باشــد و گفت: 

جهاددانشــگاهی ظرفیــت 
مهمی برای انجــام کارهای 
دانش بنیان قوی است و این 
نهاد باید عهــده دار کارها و 
فعالیت هــای ی شــود که 
از عهده دیگــران برنمی آید 
و در کنــار آن باید به تقویت 
کارهای علمی و پژوهشی نیز 

توجه ویژه داشته باشد. 

  رییس جهــــــــاد  
 دانشگاهی لرستان: 

برای پیشــرفت باید ســازمان توسعه شکل 
بگیرد

در ادامه این دیدار دکتر ســید علی نادر دهقانی الوار اظهار کرد: از آغاز 
تأسیس جهاددانشگاهی در استان روی چند نکته و هدف اساسی تاکید 
داشته و برای انجام آنها پیگیر هستیم. از همان ابتدا هدفمان این بوده 
سازمانی باشیم که در تراز نظام جمهوری اسالمی و آرمان های انقالب 
حرکت کند و در اساسنامه جهاددانشگاهی نیز به آن پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه ســازمانی بانشــاط، پویا، خالق و نقش آفرین و موثر 
در توسعه جامعه ایجاد کرده ایم، اضافه کرد: به دنبال ایجاد یک اداره 
نبودیم که چند نفر را اســتخدام و ســر ماه حقوقی بــه آنها پرداخت 
شــود بلکه یک ســازمان جهت ســاز و موثر را به وجود آورده ایم که 

چشم اندازهای روشنی پیش روی خود دارد.
عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی لرستان افزود: سعی کردیم در استان 
سازمانی با برنامه و دارای نظام ارزیابی کمی را پیگیری کنیم و به دنبال 
تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص و جهادگر که مورد تاکید مقام 
معظم رهبری هســتند، بوده ایم و همین موضــوع را به عنوان یکی از 

مسایل مهم، اساسی و کلیدی در دستورکار خود قرار داده ایم.
دهقانی الــوار با بیان اینکه معتقدیم ســازمان باید خالق باشــد و 
افق های نوینی را در فراروی آینده کشور قرار دهد، گفت: همچنین 
ســازمان باید نوآور بوده و نسبت به ایجاد ســاز و کارهای توسعه و 
سازمان هایی که در توسعه موثر هســتند اقدام کند و بتواند در این 

زمینه نقش آفرین باشد. 
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معــاون هماهنگــي امور 
اقتصادي و توســعه منابع 
استانداري کرمانشاه تاکید 
کرد: مجموعــه مدیریتی 
اســتان با همه تــوان از 
طرح های  توســعه فناوری 
و ایجاد اشــتغال توســط 
شرکت های  فناور و دانش 
بنیان در پارک علم و فناوری 
جهاددانشــگاهی استان 

حمایت می کند.

به گزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری جهاددانشــگاهی 
کرمانشاه، مهندس رضا رحيمي در نشســتی با مدیران پارک علم و 
فناوری کرمانشاه که 22 مرداد در استانداری با بیان مطلب فوق تصریح 
کرد: باید همه تــالش خود را در جهت کاهش ریســک فعالیت های  

فناورانه  شرکت های  فناور به کار بگیریم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز نیاز جوانان استان پرداختن به حوزه 
کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان اســت، افزود: باید با تدوین برنامه 

عملیاتی از همه ظرفیت های  استان در این راستا استفاده کنیم.
 معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري کرمانشاه 
در ادامه بر تشکیل ساختاری در کارگروه پژوهش و فناوری استان به 
منظور انسجام بخشی و تسریع در امور فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
تاکید کرد و گفت: باید در برنامه ریزی ها سهم استان را از شرکت های  

دانش بنیان کشور افزایش دهیم.
رحیمی در ادامه یادآور شد : استان نیاز به مرکز انتقال تکنولوژی دارد تا 
با در کنار هم قرار گرفتن شخصیت های  شاخص علمی استان و صنایع 

بزرگ زنجیره انتقال تکنولوژی  تکمیل و بومی گردد.
در ادامه این جلسه مهندس بهرام بادکو رییس سازمان جهاددانشگاهی 
استان کرمانشــاه، به گزارشــی از فعالیت های  پارک علم و فناوری 
جهاددانشگاهی کرمانشاه پرداخت و افزود: زیست بوم فناوری طراحی 
شده در استان الگویی ویژه است که با کنار هم قرار دادن همه عناصر 

توسعه سعی در استفاده از ظرفیت های  استان دارد.

بادکو با اشــاره به اینکه استفاده 
از نیروهــای متخصص، متعهد، 
کاردان و دلسوز در این مجموعه 
زمینه مناسبی جهت جهش در 
حوزه فناوری اســتان را فراهم 
نموده ، افزود: همراهی، همدلی 
مدیریت و پیگیری استان نقش 
مهمی در توســعه فنــاوری در 

استان دارد.
وی با اشــاره به ضرورت توجه 
ویژه به شرکت های  دانش بنیان 
و واحدهای فناور، افزود: جهاددانشگاهی متولی ایجاد و توسعه 
شرکت های  فناور، دانش بنیان و توســعه فناوری استان است، اما 
قطعا توسعه فناوری در اســتان با فعالیت یک نهاد یا بخش محقق 

نمی شود.
در ادامه این جلسه دکتر ســیامک آزادی معاون فناوری پارک علم و 
فناوری کرمانشاه، یادآور شد: سعی کرده ایم زیست بوم فناوری استان 
را به خوبی شناســایی و از توانمندی های عناصر موثر در آن  استفاده 

کنیم.
آزادی با اشــاره به اینکه در حال ترسیم نقشــه راه برای توسعه 
فناوری اســتان با اجزای کارآمد هســتیم، تصریح کرد: هدفمند 
کردن جذب شرکت ها در راســتای حل مشکالت استان، تشکیل 
خوشــه های  فناوری توانمند، عارضه یابی تخصصی شرکت های  
فناور، تعریف بسته های  حمایتی متناسب با نیاز شرکت ها از جمله 
اقداماتی اســت که حرکت در مسیر توســعه فناوری را در استان 

تسهیل می بخشد.
معاون فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه با اشاره به توجه ویژه به 
توسعه بازار واحد های  فناور و شرکت های  دانش بنیان، افزود: در این 
راستا برنامه ریزی خاصی صورت گرفته که بزودی نتایج آن برای این 

واحد ها ملموس خواهد شد.
آزادی در پایان تصریح کرد: نیازمند توجه و همکاری همه دستگاه های 
استان برای تقویت توســعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و همچنین 

بهره مندی از توان و تخصص این شرکت ها در استان هستیم.  

حمایت از توسعه فناوری در استان با همه توان

معاون استاندار کرمانشاه تأکید کرد: 
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طــی مراســمی با حضور 
دکتر شریفی زاده معاون 
هماهنگــی و امور مجلس 
جهاددانشــگاهی و سایر 
اســتانی،  مســووالن 
چیا ســهراب نــژاد به 
عنوان سرپرســت جدید 
جهاددانشــگاهی استان 

کردستان معرفی شد. 

به گــزارش روابــط عمومی 
واحــد   جهاددانشــگاهی 

کردستان، مراســم تکریم رییس و معارفه سرپرست واحد، سه شنبه 
20 تیرماه با حضور احمد شریفی زاده معاون هماهنگی و امور مجلس 
جهاددانشگاهی و مسووالن ارشد استان در مجتمع ایثار سنندج برگزار 

شد. 
در ایــن مراســم از خدمــات حمیدرضــا مجــردی رییس ســابق 
جهاددانشگاهی کردستان تقدیر و چیا سهراب نژاد به عنوان سرپرست 

جدید این نهاد در استان معرفی کرد. 

  معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی:
باید امکان رفع محرومیت اســتان با استفاده 
از ظرفیت های  علمی جهاددانشگاهی فراهم 

شود 
دکتر احمد شــریفی زاده، اظهار کرد: جهاددانشگاهی در سال 1359 
شــکل گرفت و در طول این ســال ها در حوزه های مختلف آموزشی، 

پژوهشی، فرهنگی و ...  فعالیت کرده است. 
وی افزود: آنچه در این مجموعه به خوبی به چشــم می خورد، حضور 
نیروهای جوان و افراد مومنی است که با علوم و فناوری روز آشنا هستند 

و مهمترین سرمایه این نهاد محسوب می شوند. 
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی عنوان كرد: فعالیت این 
نهاد در برخی استان ها با تاخیر آغاز شده است، اما علی رغم این مسأله، 
با دارا بودن ظرفیت های  باال و سرمایه انسانی جوان و با انگیزه، شاهد 
خدمات ارزشــمندی در این مجموعه هستیم که در استان کردستان 

هم مشهود است.  
دکتر شــریفی زاده تصریح کرد: در این مجموعه در حوزه های علم و 
فناوری اقدامات ارزشمندی صورت گرفته كه معطوف به برطرف کردن 

نیازهای کشور بوده است. 
وی افزود: در طول این سال ها همواره تالش کردیم همه ابعاد فعالیتی 

و ظرفیت های  جهاددانشگاهی بروز پیدا کند.
دکتر شریفی زاده با اشــاره به اینکه در جهاددانشــگاهی کردستان 
توجه زیادی به نیازهای اســتان شده اســت، گفت: مسووالن استان 

بایــد جهاددانشــگاهي را 
مورد حمایت قــرار دهند و 
فرصت هایی ایجاد کنند که 
امکان رفع محرومیت استان 
بــا اســتفاده از فعالیت های  
علمی جهاددانشگاهی فراهم 

شود. 
وی در ادامه بــه فعالیت های  
حوزه فرهنگی جهاددانشگاهي 
هم اشــاره و خاطرنشان کرد: 
اولین خبرگــزاری غیردولتی 
در جهاددانشگاهي به نام ایسنا 
شــکل گرفت که تا امروز همچنان از خبرگزاری های  موثق کشور بوده 
است و در استان کردستان هم فعالیت کرده و نیازهای استان و نظرات 

مسئولین را منعکس می کند.  
دکتر شریفی زاده فعالیت خبرگزاری قرآنی ایکنا و مرکز افکارسنجی 
دانشــجويان ایران )ایســپا( را از دیگر بخش هــای فعالیت فرهنگی 
جهاددانشــگاهي دانســت و گفت: مجموعه افکارســنجی ایسپا از 
موثق ترین مراکز افکارسنجی کشور است که آنچه در دوره های مختلف 
ریاست جمهوری توسط این مرکز انجام شده است، با اندکی اختالف از 

آنچه در واقع روی داده، رصد و پیش بینی شده است. 
وی در پایان جهاددانشگاهی را نهادی خودکفا دانست و یادآور شد: تنها 
20 درصد کل بودجه جهاددانشگاهی از محل منابع نفتی عاید می شود 
اما با این وجود همچنان شاهد موفقیت های روزافزون این نهاد هستیم. 

  رییس سابق جهاددانشگاهی کردستان:
جهاددانشــگاهی بازویــی توانمنــد برای 

دانشگاه های استان است
دکتر حمیدرضا مجردی گفت: جهاددانشگاهی بازویی توانمند برای 
مجموعه دانشگاهی استان است و جا دارد که مجموعه آموزشی استان 

تعامل بیشتری با این نهاد داشته باشند و به آن اعتماد کنند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه جهاددانشــگاهی کردستان نهادی نوپا 
بود، مدیریت این واحد کار آسانی نبود، اما در این راه به توفقیات خوبی 

هم دست یافتیم. 
مجردی ادامه داد: جهاددانشگاهی در بخش آموزش و مراکز تخصصی 
آموزشی، بانک خون بند ناف، واحد فرهنگی و خبرگزاری های ایسنا و 
ایکنا و ســایر بخش های زیرمجموعه آن، واحد پژوهش و ... در استان 

به خوبی عمل کرده است و به امید خدا این روند ادامه خواهد داشت. 
وی بزرگترین سرمایه جهادانشگاهی را ســرمایه انسانی آن برشمرد 
و گفت: سرمایه انسانی جهاددانشگاهی، در ســطح استان و در میان 
دستگاه های اجرایی کم نظیر است که این نویدبخش برای پیشرفت و 

توسعه استان است. 

چیا سهراب نژاد به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی استان 
کردستان معرفی شد
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هریک از واحدهای جهاد در یک یا دو حوزه علمی و فناوری باید 
سرآمد باشند

امین اسماعیلی مشاور رییس جهاددانشگاهی:

مشــاور رییــس جهاد 
دانشــگاهی گفت: یکی 
از جهت گیری هــای ما آن 
است که هریک از واحدهای 
جهاددانشگاهی در سراسر 
کشور در حداقل یک یا دو 
حوزه علمــی و فناوری در 
منطقه خود و یا در بُعد ملی 

سرآمد باشند.

بــط  روا گــزارش  بــه 
عمومی جهاددانشــگاهی بــه نقــل از ایســنا، دکتــر حمیــد 

امین اســماعیلی، با بیان اینکه حوزه علم و فناوری یکی از حوزه های 
اصلی تمرکز جهاددانشگاهی در دو ســه دهه اخیر بوده است، افزود: 
در حوزه علم روی دو بخش آموزش و پژوهش تمرکز شده و در بخش 
فناوری نیــز فرآیندی تدوین شــده که بتوان پژوهش هــا را به یک 

محصول و یا خدمت قابل ارایه در جامعه تبدیل کرد.
وی ادامه داد: برای تحقق این اهداف، زنجیره کاملی طراحی شــده 
که از مطالعه و پژوهش آغاز و بــه تدوین دانش فنی و ارایه محصول و 

خدمات ختم می شود.
مشــاور رییس جهاددانشــگاهی با اشــاره به ســاختارهایی که در 
این خصوص پیش بینی شــده، یــادآوری کرد: پژوهــش عمدتا در 
پژوهشــکده ها و مراکز خدمات تخصصی انجام می شود، اما تجاری 
ســازی و تولید ثروت عمدتا به پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 

سپرده شده است.
وی تصریح کرد: البته هدف دیگر جهاددانشگاهی از راه اندازی پارک های 
علم و فناوری و مراکز رشد بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان برای این 

حجم از دانش آموختگان آموزش عالی کشور است.
به گفته دکتر امین اســماعیلی، هم اکنون دو پارک علم و فناوری در 

استان های کرمانشــاه و البرز 
و 21 مرکــز رشــد تحت نظر 
جهاددانشگاهی فعالیت دارند.

مشاور رییس جهاد دانشگاهی 
با اشــاره به خدماتــی که به 
شرکت های دانش بنیان مستقر 
در پارک ها ارائه می شود، اظهار 
کرد: این خدمات شامل محل 
استقرار، کارگاه های آموزشی، 
مشاوره در زمینه های حقوقی 

و مالی و ... است.
دکتر امین اسماعیلی در خصوص حمایت های مالی از شرکت های 
دانش بنیان نیز افزود: بخشی از این حمایت ها از طریق پارک های علم 
و فناوری و بخشی از طریق ارتباط با نظام بانکی و صندوق های تامین 

مالی صورت می گیرد.
وی در خصوص برنامه های آتی جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش 
و فناوری نیز خاطرنشــان کرد: یکی از جهت گیری ها آن است که 
هریک از واحدهای جهاددانشگاهی در سراسر کشور در حداقل یک 
یا دو حوزه علمی و فناوری در منطقه خود و یا در بعد ملی ســرآمد 

باشند.
مشاور رییس جهاددانشگاهی گفت: برنامه دیگر این است که نواقصی 
که در حوزه تامین مالی واحدهای فناور از مرحله مطالعه و پژوهش تا 

مرحله تولید محصول وجود دارد، مرتفع شود.
دکتر امین اسماعیلی ساماندهی ســاختارهای پژوهشی و فناوری با 
هدف جلوگیری از موازی کاری را نیز از دیگر برنامه ها برشمرد و تاکید 
کرد: هدف این است این ساختارها همکاری بین بخشی داشته باشند 

و بتوانند از ظرفیت های یکدیگر استفاده کنند.
وی در پایان افزود: این همکاری باعث می شــود از موازی کاری بجز 

موارد ضروری که برای آن تقاضا وجود دارد، جلوگیری شود.

در ادامه چیا سهراب نژاد، اظهار کرد: جهاددانشگاهی نهادی انقالبی، 
فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اســت که در استان کردستان عمر 10 
ســاله خود را طی می کند اما به موفقیت های زیادی دست پیدا کرده 
است گرچه مسیری را که برای دستیابی به رسالت خود باید طی کند، 
مسیری طوالنی اســت و نیاز به همراهی و همکاری مسووالن استانی 

دارد.
وی افزود: همه کارمندان جهاددانشگاهی نیروهای جوان، پرانرژی و 
متخصصی هستند که میانگین سنی آنها حدود 30 سال است و همه از 
نسلی جوان، پرانرژی و پر از ایده و تالش و انگیزه هستند که برای طی 
مسیر پیشرفت و موفقیت این نهاد با حضور این نیروها و دستیابی به 

جایگاه واقعی جهاددانشگاهی، نیازمند همکاری و حمایت معنوی همه 
نمایندگان، مسئوالن و دانشگاهیان هستیم.

سرپرســت جدیــد جهاددانشــگاهی کردســتان عنــوان کــرد: 
جهاددانشگاهی رقیب هیچ دانشــگاه و هیچ سازمانی نیست و جزیی 
از بدنه این استان است و همواره بر این اســت که بتواند نقشی موثر 
و سازنده را در تمام برنامه ها و پروژه های علمی، فرهنگی و پژوهشی 

استان داشته باشد.
وی به توانمندی ها و پتانسیل های جهاددانشگاهی برای توسعه استان 
اشاره و تصریح کرد: جهاددانشــگاهی با دارا بودن بخش های مختلف 

آموزشی، پژوهشی و فرهنگی می تواند ارائه خدمت کند.
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علی اصغر یوسف نژاد در دیدار با دکتر طیبی ضمن اعالم آمادگی 
خود برای حمایت از اجرای طرح های  جهاددانشگاهی در مازندران، 
خواستار توسعه فعالیت های  این نهاد در حوزه های  اشتغال، تولید، 
کشاورزی، ارتقاء محیط زیست و دفع علمی پسماندها استان شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، این دیدار دوشنبه 19 تیرماه با 
حضور نماینده مردم ساری و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 
در مجلس، دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر احمد شریفی زاده 

معاون هماهنگی و امور مجلس در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.
دکتر طیبی در این دیدار ضمن معرفی فعالیت های  جهاددانشــگاهی در 
حوزه های  مختلف آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، فناوری و درمانی کشور به 

اهمیت فعالیت های  دانش بنیان، ضرورت نگاه علمی به موضوع پسماندها 
در استان مازندران، منظور نمودن پیشنهاد جهاددانشگاهی برای راه اندازی 
دستگاه های  زباله سوز و مشکل تأمین آب کشاورزی مورد نیاز استان اشاره 
کرد و پیشنهاد داد مطالعات کاربردی برای ارایه ارقام برنج مقاوم به کم آبی 

توسط کارشناسان جهاددانشگاهی انجام پذیرد. 
در ادامه یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میان دورود و عضو کمیسیون 
اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسالمی، ضمن  ابراز خرسندی 
از فعالیت های  جهاددانشگاهی در اســتان مازندران، خواستار توسعه این 
فعالیت ها به ویژه در حوزه های  اشــتغال، تولید، کشاورزی، ارتقاء محیط 
زیست و دفع علمی پسماندها شد و آمادگی خود را برای حمایت از اجرای 

طرح های  جهاددانشگاهی در استان مازندران اعالم کرد.

با هدف مرمت بنای تاریخی تئاتر نصر و تبدیل آن به موزه ملی 
تئاتر ایران و مرکز اسناد تئاتر ایران، تفاهم نامه ای میان سازمان 
زیباسازی شهرداری تهران و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 

به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، دکتر سعید 
پورعلی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی در تشریح مفاد تفاهم نامه بین 
جهاددانشگاهی و شهرداری تهران درخصوص مرمت بنای تئاتر نصر در 
جمع خبرنگاران گفت: این دومین تفاهم نامه برای بازسازی بنای تئاتر نصر 
است. اولین تفاهم نامه در سال 1387 با معاونت هنری وزارت ارشاد منعقد 
شد و مقرر شد موزه تئاتر ایران و مرکز اسناد تئاتر ایران در قالب بنای تئاتر 

نصر و بازسازی آن محقق شود.
وی افزود: این بازسازی به علت آنکه اعتبارات الزم آن تامین نشد متوقف 
شــد. دومین تفاهم نامه در این مقطع بین کمیته امــداد خمینی)ره(، 

شهرداری تهران و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی منعقد شد تا بتوانیم 
این مجموعه را در اختیار شهرداری تهران قرار دهیم تا بازسازی آن انجام 

شود و شاهد افتتاح مرکز اسناد تئاتر ایران باشیم.
دکتر پورعلی ادامه داد: تئاتر نصر از قدیمی ترین مراکز تاریخی کشور بوده 

که هنرمندان زیادی با آن خاطرات خوبی دارند.
معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی ابراز امیدواری کرد بازسازی تئاتر نصر 

بتواند بر ظرفیت های فرهنگی کالنشهر تهران بیافزاید.
وی گفت: بنای تئاتر نصر در ســال 1381 به ثبت ملی رسیده و شورای 
انقالب فرهنگی نیز مصوبه ای داشته که براساس آن این بنا به موزه ملی 

تئاتر ایران تبدیل شود. این مصوبه همچنان به قوت خود باقی است.
دکتر پورعلی تاکید کرد: اهتمام بر این بوده که این محل به مرکز آموزشی، 
پژوهشــی و فرهنگی در حوزه تئاتر تبدیل شود که براساس آن برگزاری 
دوره های تخصصی تئاتر و حمایت از پژوهش های تئاتر در آن محقق شود 

و در نهایت به عنوان یک مجموعه فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون آموزشی جهاددانشــگاهی واحد اصفهان از انعقاد قرارداد 
همکاری آموزشی بین این واحد و اداره کل زندان های  استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اصفهان، احمد مکاری 
ضمن اعالم این خبر گفت: در راستای برنامه جامع آموزشی شعبه تجاری 
سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی واحد اصفهان، 
این قرارداد همکاری آموزشی بین اداره کل زندان های  استان اصفهان و 

جهاددانشگاهی واحد اصفهان ویژه زندانیان منعقد شد.
وی هدف از این قرارداد را توانمندســازی زندانیان بیان کرد و افزود: این 
قرارداد همکاری در راســتای برنامه جامع آموزش دوره های  تخصصي 
كارآفريني به منظور توانمند سازی و افزایش آگاهی زندانیان، بین این دو 

ارگان منعقد شده است.
معاون آموزشــی جهاددانشــگاهی واحد اصفهان ادامه داد: طی قرارداد 
منعقده برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی تخصصي در قالب 20 دوره 
کارگاه و 10 همایش آموزشــی )آشــنایی با قانون کار، آشنایی با اصول 
مشتری مداری، فرایند تأســیس و راه اندازی کســب و کار، روابط کار، 

مدیریت زمان، انگیزش در کار و....( صورت خواهد گرفت.
مکاری گفت: این کارگاه ها در زندان های  مرکزی و شهرستان های  زرین 
شهر، نجف آباد، خمینی شهر، کانون اصالح و تربیت و ... انجام خواهد شد.

وی در پایان بیان کرد: این قرارداد در طی مدت 9 ماه، به مدت 4 ساعت 
برای هر کارگاه آموزشی کارآفرینی و کســب و کار است كه در مجموع 

4500 نفر در اين كارگاه هاي آموزشي شركت مي نمايند.

جهاددانشگاهی و شهرداری تهران برای مرمت بنای تئاتر نصرتفاهم نامه امضا کردند

انعقاد قرارداد همکاری آموزشی بین جهاددانشگاهی واحد اصفهان
 و اداره کل زندان های  استان 

استفاده از توان جهاددانشگاهی در حوزه کشاورزی و دفع علمی پسماند استان مازندران

نماینده مردم ساری در دیدار با دکتر طیبی بیان کرد:
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 رییس جهاددانشگاهی درگذشت 
حاج سیدرضا نیری را تسلیت گفت

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی،  متن پیام تسلیت 
دکتر طیبی بدین شرح است:

اناهلل و اناالیه راجعون
درگذشت یار صدیق انقالب اســالمی، مبارز خستگی ناپذیر، 
نماد نیکوکاری و خدمت بی منت به مردم،  مرحوم حاج سیدرضا 

نیری موجب تأثر و تألم گردید. 
اینجانب ضایعه فقدان آن انسان وارسته را که تنها یکی از برکات 
وجودی اش، عضویت بیست ساله در هیأت امنای صندوق قرض 
الحسنه دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی و خدمت 
به این قشر آینده ساز بود تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال 
برای خانواده محترم ایشان و سایر دوستان، همکاران و یارانش 

طلب صبر و اجر می نمایم.

طی پیامی،

 معاون فرهنگی جهاددانشگاهی 
درگذشت دکتر برنجکوب را تسلیت گفت

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی، معاون فرهنگی 
جهاددانشگاهی در پی درگذشت دکتر مهدی برنجکوب معاون 
فرهنگی، اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان و از همکاران سابق 

این نهاد پیام تسلیت صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی
اناهلل واناالیه راجعون

خبر در گذشت تاسف بار دوســت و برادر، یار صدیق و همراه 
دلسوز جهادگر اســتاد دکتر مهدی برنجکوب موجی از اندوه 
را دربین جهادگران به ویژه همکارانم در معاونت فرهنگی ببار 
آورد. زندگی پر خیر وبرکت دکتر برنجکــوب همواره با جهاد 

وتالش فرهنگی وعلمی همراه بود.
نقش برجسته و ماندگار ایشان در حرکت دانشجویی با عضویت 
در جهاددانشگاهی ،انجمن اسالمی دانشجویان و سپس کسوت 
استادی دانشگاه صنعتی اصفهان از یاد ها نخواهدرفت. این تکاپوی 
به یاد ماندنی ریشه در استمرار عشق و باور به تعالی فکری، علمی و 
فرهنگی نهاد علم داشت. برنجکوب لحظه ای از خدمت صادقانه 
وبی منت در برهه های  سخت و دشواری چون مبارزه با رژیم ستم 
شاهی پهلوی، انقالب اســالمی، انقالب فرهنگی، دفاع مقدس، 
سازندگی، اصالحات و اعتدال به اسالم و ایران غافل نبود و همیشه 
با احساس مسولیت انقالبی پا به پای همرزمان خویش ثابت قدم 
واستوار در صحنه های  جهاد و شــهادت حضور موثری داشت. 
امیدوارم خداوند منان اجر این جهاد و حضور موثر و مستمر را به 

احس وجه تحویل فرماید. ان شااهلل.
اینجانب بــه نمایندگــی از همکارانم در معاونــت فرهنگی 
جهاددانشگاهی فقدان اســتاد دکتر برنجکوب را به خانواده، 
دوستان دانشــگاهیم در دانشــگاه وجهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان وجامعه دانشــگاهی کشور تســلیت گفته وبرای آن 
روح بلند وسرفراز همنشینی با بندگان پاک ومخلص الهی به 
ویژه اولیا وشهدا وبرای خانواده ایشان صبر واجر مسالت دارم. 
بی شک ما بازماندگان حســب امر الهی مامور به صبرو شکربر 

مصیبت هستیم.

پیام تسلیت رییس 
جهاددانشگاهی در پی درگذشت

 دکتر مهدی برنجکوب
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر سید حمیدرضا 
طیبی در پی درگذشت دکتر مهدی برنجکوب از همکاران سابق 

جهاددانشگاهی پیام تسلیت صادر کرد.
 متن پیام بدین شرح است:

                                    إنّا هلل و إنّا إليِه َراجُعون
با تأسف و تألم خبر درگذشت مرحوم مغفور جناب آقای دکتر مهدی 
برنجکوب استاد و معاون فرهنگی، اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان 
و از همکاران سابق جهاددانشگاهی که پس از یک دوره بیماری سخت 
به رحمت ایزدی پیوست را دریافت نمودم. ضمن مسئلت آمرزش 
و رحمت واســعه برای روح بلند این همکار محترم، این مصیبت و 
ضایعه را به خانواده و عزیزان و نیز به یاران ایشان در جهاددانشگاهی 
و دانشگاه صنعتی اصفهان تسلیت و تعزیت عرض می نمایم. بدون 
شک تالش های ارزنده و خدمات خالصانه و بی شمار آن فقید سعید، 
برگ های زرین کتاب حیات مرحوم دکتر برنجکوب بوده و با مصداق 

»صدقه جاریه« باقی خواهد ماند.

اخبار کوتاه
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بازگشایی شعبه 
جهاددانشگاهی قم در دانشگاه 

حضرت معصومه )س(
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان قم، 
دکتر محمد حیدری 13 تیر ماه، در حاشــیه افتتاح دفتر 
شعبه جهاددانشگاهی در دانشگاه حضرت معصومه)س( با 
اشاره به سابقه فعالیت های  جهاددانشگاهی در حوزه های  
فرهنگی، پژوهشــی و آموزشــی، عنوان کرد: در حوزه 
آموزش های  کوتاه مدت جهاددانشــگاهی ساالنه حدود 
600 هزار فراگیر دارد که عمــده آن آموزش مهارت های  

تخصصی است.
وی ادامه داد: در جهاددانشــگاهی اولویــت در حرکت 
به ســمت آموزش هــای  مهارتی به ویــژه در حوزه های  
پزشکی، فنی و مهندسی، آموزش نرم افزارهای باالدستی، 

کشاورزی است.
دکتــر حیدری بــا اشــاره بــه فعالیت هــای  فرهنگی 
جهاددانشــگاهی، اضافه کرد: در حوزه فرهنگ همواره 
جهاددانشــگاهی ورود به فعالیت های ی داشته است که 
زمین مانده اند و در دانشــگاه ها به دنبال ایجاد نشــاط 
در راســتای باال بردن بهــره وری علمی هرچه بیشــتر 

دانشگاهیان بوده است.
رییس جهاددانشــگاهی قم آمادگی ایــن مرکز را جهت 
گسترش همکاری ها با دانشگاه حضرت معصومه)س( ابراز 
داشت و گفت: نگاه ما در ارتباط با دانشگاه ها صرفا همکاری 

در پر کردن خالهای فرهنگی و آموزشی است.
گفتنی اســت؛ دفتر شعبه جهاددانشــگاهی در دانشگاه 
حضرت معصومه)س( با حضور رؤسای جهاددانشگاهی 

قم و دانشگاه حضرت معصومه)س( بازگشایی شد.

مدیر مرکز تحقیقات و درمان ناباروری 
جهاددانشگاهی خوزستان خبرداد: 

تولد دویست ودهمین نوزاد
 در این مرکز

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، 
امیر ارسالن سراجیان با بیان این که از اواخر سال 1393 با 
ارایه آخرین روش های کمک باروری پروســه درمانی این 
مرکز تکمیل شد، اظهار کرد: آخرین تولد در این مرکز، 16 
مردادماه هم زمان با سالروز تأسیس جهاددانشگاهی اتفاق 

افتاد که تولد این نوزاد را به فال نیک می گیریم.
وی با اشــاره به روش های درمان نابــاروری در این مرکز از 
روش های ساده تر تا IUI، IVF و میکرواینجکشن به عنوان 
آخرین تکنولوژی روز در این زمینه، گفت: این نوزاد دختر 
از طریق روش درمانی میکرواینجکشن متولد شده است و 

دویست و دهمین نوزاد متولد شده در این مرکز است.
مدیر مرکز تحقیقات و درمان ناباروری جهاددانشــگاهی 
خوزســتان تصریح کرد: در حال حاضر هر نــوع اقدامات 
درمانی که در حیطه درمان ناباروری در ســطح کشور ارایه 
می شــود، در این مرکز قابل ارایه اســت و تقریبا به عنوان 
زیرمجموعه پژوهشگاه رویان فعالیت می کنیم؛ همچنین 
اعضای کادر درمانی مرکز در پژوهشــگاه رویان دوره های 
الزم را گذرانده اند و همکاری متقابل بســیار نزدیکی میان 

دو مرکز وجود دارد.
ســراجیان با بیــان این که تمــام خدمات قابــل ارائه در 
پژوهشگاه رویان در مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی 
خوزستان نیز ارائه می شود، گفت:  با توجه به این امر نیازی 
نیســت که بیمار برای دریافت هیچ نوع خدمت درمانی از 

استان خارج شود.

مراسم بزرگداشت سالگرد تأسیس جهاددانشگاهی در شیراز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان فارس مراسم بزرگداشت سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی 14 مردادماه  با حضور رییس، معاونان 
و مدیران و اعضای جهاددانشگاهی استان فارس در سالن دانشجوی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیراز برگزار شد.

در این مراسم به ترتیب مظاهر بابایی معاون آموزشی، اکبر زاهدیان نژاد مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال فارغ التحصیالن، ایرج 
شهریوری معاون مرکز علمی کاربردی، امیرحسین استقالل معاون پشــتیبانی، محمدرضا خالصی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان 

فارس به ارایه گزارش و عملکرد حوزه خود پرداختند.
در ادامه مهندس مسعود رســتگار رییس جهاددانشــگاهی استان فارس طی ســخنانی ضمن تبریک ســی و هفتمین  سالگرد تشکیل 

جهاددانشگاهی گزارش کوتاهی از فعالیت های سال گذشته را ارایه داد و در پایان جهادگران نمونه واحد معرفی و تقدیر شدند. 
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 در نشستی مشترک؛ 
زمینه های همکاری بانک مسکن 

و سازمان جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی 
آذربایجان شرقی، نشست مشــترک مدیریت امور شعب بانک 
مسکن اســتان آذربایجان شــرقی با حضور رییس و معاونان 
ســازمان جهاددانشگاهی اســتان با هدف بررسی زمینه های  

همکاری 17 تیرماه برگزار شد.
دکتر جعفر محسنی رییس این سازمان با اشاره به فعالیت های 
جهاددانشگاهی در حوزه های مختلف از جمله پزشکی، درمان 
ناباروری، خدمات آزمایشگاهی و طب کار گفت: جهاددانشگاهی 
در حوزه ی طب پیشگیری و سالمت کار نیز شروع به کار کرده 
و آماده ارایه خدمات برای آحاد جامعه، کارکنان سازمان های  

مختلف و خانواده های  آنان می باشد.
وی همچنین با اشــاره به فعالیت شــاخص جهاددانشگاهی 
در حوزه فناوری انرژی هــای نو و تجدیدپذیر اســتان افزود: 
جهاددانشگاهی به عنوان دبیرخانه ستاد انرژی های نو استان 
فعالیت های بسیار خوبی در این زمینه داشته و دارد و آمادگی 
خود را برای همکاری با همه دســتگاههای دولتی و خصوصی 
استان درخصوص بهره  گیری از این فناوری در تامین بخشی از 

نیازهای دستگاه ها به انرژی اعالم کرد.
مهدی احمدی، مدیر شــعب بانک مســکن آذربایجان شرقی 
نیز ضمن معرفی خدمات مختلف بانک مسکن گفت: با توجه 
به اینکه جهاددانشــگاهی یک نهاد انقالبی بــا رویکرد علمی، 
فرهنگی، آموزشی و خدماتی در زمینه های مختلف می باشد، 
همکاری با این سازمان برای بانک مسکن یک افتخار محسوب 

می شود. 
وی، افزود: جهاددانشگاهی می  تواند نســبت به رفع مسایل و 
مشــکالت بانک در زمینه های مختلف از جمله توانمندسازی 

منابع انسانی و افزایش بهره وری، این بانک را یاری رساند.

 برگزاری مراسم گرامیداشت 
سی وهفتمین سالگرد 

تأسیس جهاددانشگاهی در 
آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی آذربایجان 
شرقی، مراسم گرامیداشت ســی وهفتمین سالگرد تأسیس 
جهاددانشــگاهی در آذربایجان شــرقی با حضور دکتر سعید 
شبستری، معاون سیاســی و امنیتی اســتاندار، دکتر رحیم 
شــهرتی فر، فرماندار تبریز، دکتر محمدمحمدپور، مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان، شــهرام خدایی مدیرکل 
کتابخانه های  عمومی استان و جمعی از مسووالن و جهادگران 

دانشگاهی برگزار شد. 
دکتر ســعید شبســتری خیابانی معاون سیاســی و امنیتی 
اســتاندار آذربایجان شرقی، در این مراســم، اظهار کرد: نهاد 
مقدس جهاددانشگاهی در سال 59 به فرمان امام خمینی)ره( 
تشکیل شــد و تاثیر بسیاری در توســعه ی فرهنگ انقالبی و 

اسالمی در دانشگاه داشت.
در ادامه دکتر جعفر محسنی، رییس سازمان جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی نیز با اشاره به ظرفیت های جهاددانشگاهی از 
جمله فعالیت های مرکز درمان ناباروری این سازمان، ادامه داد: 
این مرکز از سال 89 شروع به فعالیت در حوزه درمان ناباروری 
و مطالعات سلول های بنیادی کرده و  خدمات تخصصی درمان 
مشــکل ناباروری زوجهای نابارور را مطابق با استانداردهای 

جهانی ارایه می کند.
وی اظهار کرد: جهاددانشــگاهی اســتان قطــب انرژی های  
تجدید پذیر در بین جهادهای دانشگاهی در کشور می باشد و 
پروژه های این حوزه از دیگر مراکز و واحدهای جهاددانشگاهی 

در سطح کشور به این مرکز ارجاع می شود.
در پایان این مراسم از خانواده های  شهدای جهاددانشگاهی، 
بازنشستگان، جهادگران نمونه و دانش آموزان نمونه خانواده 
جهاددانشگاهی با حضور مسووالن استانی تجلیل به عمل آمد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز گردشگری علمی-فرهنگی 
دانشجویان ایران و شرکت به سیما

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان 
ایران)ISTTA(، تفاهم نامه ای مشترک بین مرکز گردشگری علمی - 
فرهنگی دانشجویان ایران و شرکت به سیما با هدف ایجاد اشتغال و 
درآمد پایدار برای دانشجویان و همچنین حرکت از سوی گردشگری 

به سوی کارآفرینی و اشتغال منعقد شد.

همکاری در برگزاری اردوها و تورها، تولید محتوای دوره  های آموزش 
آزاد گردشگری، همکاری در حوزه تولید و پخش برنامه های تلوزیونی 
مرتبط با مراکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان، همکاری 
در حوزه نشر و انتشــارات الکترونیک و .... از جمله زمینه همکاری 

مشترک بین طرفین قرارداد می باشد.
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رییس سازمان جهاددانشگاهی استان خبر داد:

افزوده شدن بخش های 
تجاری سازی، اشتغال و فناوری 
به فعالیت های جهاددانشگاهی 

آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، دکتر 
جعفر محســنی با بیان اینکه جهاددانشــگاهی استان در سه 
حوزه ی اصلی پژوهشی، آموزشی و فرهنگی متمرکز است، اعالم 
کرد: اخیراً بخش های تجاری سازی، اشــتغال و فناوری نیز به 
حوزه های فعالیت ما افزوده شده است؛ قباًل دوره های کارآفرینی 
فعال بود که باتوجه به نیاز جامعه، بخش های تجاری ســازی، 
اشتغال و فناوری در راستای اشتغال زایی و تجاری سازی ایده ها 

به حوزه های فعالیت سازمان اضافه شده است.
دکتر محسنی با بیان اینکه در حوزه ی پژوهش در سه حوزه ی 
درمان و پزشکی، فنی و مهندســی )انرِژی های تجدید پذیر و 
خورشیدی( و علوم انسانی )پژوهشکده ی توسعه و برنامه ریزی( 
فعالیت می کنیم، خاطرنشــان کرد: جهاددانشگاهی استان از 
سال 65 با تأسیس یک آزمایشگاه، فعالیتش در بخش درمان را 
آغاز کرده و هم اکنون بر اساس نیازهای جامعه، آن آزمایشگاه 
به دو بخش بزرگ مرکز درمان ناباروری و مرکز پزشکی متشکل 

از آزمایشگاه تشخیص طبی و طب کار تقسیم شده است.

همایش جهادگران دانشگاهی 
آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش روابــط عمومی واحد آذربایجــان غربی، همایش 
جهادگران دانشگاهی اســتان  29 مرداد در سالن اجتماعات 
مجتمع علمی تحقیقاتی جهاددانشــگاهی برگزار شد و دکتر 
ولی عاقلی رییس این واحد در این همایش با اشاره به این که 
باید اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی را عملیاتی کرد، اظهار 
کرد: برای تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان در کشور 
با چالش های ی روبه رو هستیم که بدون اتکا به مسیر دانش و 

تحقیق اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود.
وی گسترش فرهنگ جهادی در دانشــگاه و جامعه را از 
الزمه های  رشد دانســت و گفت: تغییر ذهنیت فکری و 
اجتماعی افراد جامعه از مســیر فرهنگ جهادی میســر 

می گردد.
رییس جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی با بیان اینکه باید با 
تالش شبانه روزی زمینه های  تحقق اقتصاد مقاومتی و جهاد 
اقتصادی را عملیاتی کرد، گفت: برای تبدیل اقتصاد سنتی به 
اقتصاد دانش بنیان در کشور با چالش های ی روبه روهستیم 
که بدون اتکا به مسیر دانش و تحقیق اقتصاد مقاومتی محقق 

نمی شود.

سرپرست معاونت پشتیبانی 
سازمان جهاددانشگاهی 

آذربایجان شرقی منصوب شد
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی 
آذربایجان شــرقی، طی حکمی از ســوی دکتر جعفر محسنی 
سرپرست سازمان جهاددانشگاهی اســتان، خسرو کنعانی به 
عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی ســازمان جهاددانشگاهی 

استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

انتصاب رییس پژوهشکده گیاهان 
دارویي جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، طی حکمی از سوی 
دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس این نهاد، دكترشمسعلي 
رضازاده براي مدت دو ســال به عنوان »ریيس پژوهشــگده 

گياهان دارويي« منصوب   گرديد.

سرپرست مرکز رشد گیاهان 
دارویي یزدمنصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر سید حمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد طی حکمی حسن رحيمي را به عنوان 

سرپرست مركز رشد گياهان دارويي يزد منصوب کرد.

انتصاب معاون فرهنگی 
جهاددانشگاهی استان گلستان 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان گلستان، مهندس 
ثقفی رییس جهاددانشگاهی استان گلستان طی حکمی محمد 

شریف زاده را به عنوان معاون فرهنگی این واحد منصوب کرد.

انتصاب 
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انتصاب رییس و اعضای شوراي 
علمي مرکز ملي ذخایر ژنتیکي و 

زیستي ایران

به گــزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی، طــی حکمی، 
دكترسيدابوالحسن شاهزاد فاضلی به عنوان ریيس و دكترمرتضي 
حســيني توســل، دكترمحمدعلي آموزگار، رضا آذربايجاني، 
دكترمحمدرضا نقوي، دكترپروانــه فرزانه، دكتركوروش جمعه 
خالدي، دكتر مصطفي نوروزي، دكتر احســان عارفيان، دكتر 
شمسعلي رضازاده و دكتر سيدمحمدحسين قادريان به عنوان 
اعضای شــورای علمی مركز ملی ذخاير ژنتيكی و زيستی ايران 

برای مدت دو سال منصوب شدند.

ابقای رییس سازمان 
جهاددانشگاهي استان کرمانشاه 

در سمت خود
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر سید حمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد، طی حکمی بهرام بادكو ریيس سازمان 
جهاددانشــگاهي استان كرمانشــاه را برای مدت دو سال در 

سمتش ابقا کرد.

انتصاب رییس پژوهشکده توسعه 
صنایع شیمیایي جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی دکتر حمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد طی حکمی، دكترمســعود كمبراني را 
براي مدت دو سال به عنوان »ریيس پژوهشكده توسعه صنايع 

شيميايي«جهاددانشگاهی منصوب کرد.
گفتنی اســت، وی پیش از این بــه عنوان سرپرســت این 

پژوهشكده مشغول به فعالیت بود.

سرپرست معاونت فناوری 
پارک علم و فناوری استان البرز 

منصوب شد
به گزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری اســتان البرز،  
طی حکمی مهندس محمد صادق سبط الشــیخ انصاری به 
سرپرســتی معاونت فناوری پارک علم و فناوری استان البرز 

منصوب شد.

انتصاب رییس، دبیر و اعضاي 
کارگروه الگوي فرهنگ و مدیریت 

جهادي
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دكترسعيد پورعلي 
)رییس(، علي اصغر هدايتــي )دبير(، عبدالرضــا حاجيلري، 
دكترعبدالرضا مجدالدين، دكتر حميد امين اسماعيلي، مهندس 
كوروس حمزه، مهندس محســن صادقــي، مهندس عليرضا 
زجاجي و دكترمحســن قرنفلي برای مدت دو سال به عنوان  
»ریيس، دبير و اعضــای كارگروه الگــوي فرهنگ و مديريت 

جهادي« منصوب شدند.

رییس مرکز فرهنگي - دانشجویي 
امام، والیت فقیه و انقالب 

اسالمي منصوب شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، طی حکمی از سوی 
دکتر طیبی رییس جهاددانشــگاهی، ســيدمحمد هاشمي 
تروجني برای مدت سه سال به عنوان »ریيس مركز فرهنگي 
- دانشــجويي امام، واليت فقيه و انقالب اســالمي« این نهاد 

منصوب شد.
گفتنی اســت، وی پیش از این به عنوان سرپرست این مرکز 

مشغول به فعالیت بود.



   112

پیام جهـاد | شماره 163
w w w . a c e c r . a c . i r

 عمـــومــی

رییس پژوهشکده توسعه و برنامه ریزي 
جهاددانشگاهي منصوب شد 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر طیبی رییس 
جهاددانشگاهی، طی حکمی دكترنجف قراچورلو را برای مدت 
دو ســال به عنوان »ریيس پژوهشكده توســعه و برنامه ريزي 
سازمان جهاددانشگاهي استان آذربجان شرقي« منصوب کرد.

گفتنی اســت، وی پیش از این به عنوان سرپرست این مرکز 
مشغول به فعالیت بود. انتصاب» رییس، دبیر و اعضاي 

شوراي فناوري مرکز رشد 
واحدهاي فناور هرمزگان«

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر سید حمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد طی حکمی ســهيل دادخواه )رییس(، 
حميد ياسي پور )دبیر( و رضا زين ساز، بهمن غالمپور، مهدي 
عسگري زاده، محمدحسن محمدپور، حميد دولتي زه، موسي 
جاودان و رحيم اژدري را برای مدت دو سال به عنوان رییس/ 
دبیر/ اعضای شــوراي فناوري مركز رشــد واحدهــاي فناور 

هرمزگان منصوب کرد.

انتصاب مدیر روابط 
عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، طی 
حکمی از ســوی رییس این واحد، مجید جمالو به عنوان مدیر 
اداره روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی منصوب شد.

عضو شوراي نظارت و گسترش 
مراکز آموزشي جهاددانشگاهي 

منصوب شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر سید حمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد طی حکمی دكتر عبدالحســين رضايي 
سرپرست مؤسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي استان اصفهان 
را براي مدت دو سال به عنوان »عضو شوراي نظارت و گسترش 

مراكز آموزشي جهاددانشگاهي« منصوب کرد.

ابقای رییس جهاددانشگاهي واحد 
سمنان در سمت خود 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر سید حمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد حسن رهایي را براي مدت دو سال در سمتش 

به عنوان »ريیس جهاددانشگاهي واحد استان سمنان« ابقا نمود.

انتصاب سرپرست مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی زاهدان 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، 
در مراســمی که با حضور دکتر ساالزهی رییس دانشگاه جامع 
علمی کاربردی سیستان و بلوچستان همراه بود، دکتر منصور 
تاجری طی حکمی علیرضا اســماعیلی را به عنوان سرپرست 
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشــگاهی زاهدان 

معرفی و منصوب کرد.

 دبیر شوراي فناوري پارک علم و 
فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه 

منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، طی حکمی از سوی 
دکتر حمیدرضا طیبی رییس این نهاد ســیامک آزادی براي 
مدت دو سال به عنوان دبير شوراي فناوري پارك علم و فناوري 

جهاددانشگاهی كرمانشاه منصوب شد.

انتصاب »مدیر کل نظارت 
و گسترش مراکز آموزشی 

جهاددانشگاهی«
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر سید سعید 
هاشمی معاون آموزشی این نهاد، طی حکمی دکتر سيد مجيد 
توليت  ابوالحســني را به عنوان » مديركل نظارت و گسترش 

مراكز آموزشي جهاددانشگاهی «منصوب کرد.
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تفاهم نامه همکاری علمی - آموزشــی و پژوهشــی، ۳۱ تیرماه بین 
جهاددانشگاهی و سازمان بهزیستی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، با حضور دکتر سید سعید هاشمی معاون 
آموزشی جهاددانشــگاهی و دکتر حبیب اهلل مســعودی فرید معاون امور اجتماعی 

بهزیستی تفاهم نامه همکاری بین دو سازمان به امضا رسید.
دکتر سید سعید هاشمی در این مراسم اظهار کرد: جهاددانشگاهی بیش از سه دهه است 
که در حوزه آموزش های کوتاه مدت با 140 مرکز، آموزش های علمی - کاربردی با 40 

شعبه و آموزش عالی فعالیت می کند.
وی با بیان این که نگاه ما در جهاددانشگاهی به ســمت آموزش های مهارت محور و 
شغل محور است، افزود: ساالنه حدود 700 هزار نفر از آموزش های کوتاه مدت این نهاد 

استفاده می کنند.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی، ادامه داد: جایگاه آموزش های کوتاه مدت در دنیا سال ها 
است که مشخص شده است، اما متاسفانه در کشور ما سمت و سوی آموزش ها به سمت 
مدرک سنجی بوده است که این موضوع یکی از دالیل باال بودن نرخ بیکاری در میان 

تحصیلکرده ها محسوب می شود.
دکتر هاشمی با بیان این که اغلب آموزش ها در کشور متناسب با بازار کار نیست، تصریح 
کرد: آموزش های کوتاه مدت جهاددانشگاهی با هدف افزایش مهارت محوری، شغل 
محوری و محصول محوری برگزار می شود که می تواند به مجموعه اشتغال در کشور 

کمک کند.
وی با اشاره به همکاری های جهاددانشگاهی با سازمان بهزیستی، اظهار کرد: در حوزه 
بهزیستی نیز قطعا می توانیم اقدامات بسیار ارزشمندی را انجام دهیم، البته طی دو دهه 
اخیر همکاری های زیادی بین این دو نهاد صورت گرفته است که حدود 40 هزار نفر طی 

این دو دهه آموزش دیده اند.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی ادامه داد: اما در برنامه ششم توسعه جهاد قرار شد 
دوره هایی که بیش از یک دهه در دستور کار بودند مورد بازنگری قرار بگیرند تا از 

این طریق بتوانیم با آموزش نو و محتوای جدید به سمت ارایه  آموزش های 
نوین حرکت کنیم.

دکتر هاشمی تصریح کرد: آموزش ها در این دوره تلفیقی از دوره مجازی، حضوری و 
کارورزی است که شامل تربیت مربی، مدیر و مؤسسان مهدهای کودک می شود.

همچنین مسعودی فرید در ادامه این مراسم با اشاره به تاکیدات حضرت امام)ره( در 
راستای وحدت کلمه و استفاده از همه منابع برای رسیدن به هدف های متعالی، اظهار 
کرد: در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، یکی از حوزه ها، کار بر روی کودکان و 
نوجوانان است، سازمان بهزیســتی به عنوان دستگاهی که مرتبط با این حوزه است، 
همواره این مسئله را مورد توجه قرار داده که ارزش افزوده مادی و معنوی این قشر در 

کشور و یا حتی در سطح بین الملل چگونه است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور ادامه داد: یکی از اهداف در این زمینه 
ارتقای بهره وری افراد، نظام ها و سیستم ها است، در این خصوص بیش از پیش می توانیم 

بر این همکاری ها تکیه کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه هدف جهاددانشــگاهی هدف باالتــری که همان ارتقای 
آموزش ها در جهت یادگیری است، می باشــد و نه صرفا کسب مدرک، این همکاری 

موجب رفع بسیاری از معضالت مرتبط با بیکاری می شود.
سعیدی فرید با اشاره به برخی موضوعات تفاهم نامه، یادآور شد: همکاری مشترک برای 
استفاده از ظرفیت های دو طرف در برگزاری دوره های آموزشی، انجام پژوهش های 
کاربردی به صورت مشترک و استفاده از امکانات آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی 

یکدیگر سه موضوع لحاظ شده در این تفاهم نامه است. 
گفتنی است، این تفاهم نامه در راستای توسعه و گسترش همكاري هاي مشترك و 
بهره مندي از امكانات و ظرفیت های دو طرف در برگزاری دوره های  آموزشی با کیفیت، 
برای جامعه هدف حوزه امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیستی و سازمان های 

وابسته منعقد شد.
در پایان مراسم از سامانه ثبت نام مدیران و مربیان مهدهای کودک جهت 

آموزش در واحدهای جهاددانشگاهی سراسر کشور رونمایی شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان 
بهزیستی/ توجه ویژه به آموزش های  متناسب با بازارکار

آموزشی
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معاون آموزشی جهاددانشگاهی عنوان کرد: بازنگری دوره های 
آموزشــی تربیت مربیان مهدهای کــودک در مجموعه های 
دانشگاهی امکان پذیر نیســت، جهاددانشگاهی در این زمینه 

پیشرو است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا، دکتر سیدسعید 
هاشــمی، معاون آموزشی جهاددانشــگاهی با تاکید بر استفاده از تمام 
ظرفیت های جهاددانشــگاهی در حوزه کار با کودکان، اظهار کرد: بیش 
از یک دهه است که جهاددانشگاهی با سازمان بهزیستی کشور همکاری 
دارد، اکنون فصل جدیدی از همکاری شکل گرفته و امیدواریم بتوانیم از 
تمامی ظرفیت های جهاددانشگاهی به نحو احسن در این حوزه استفاده 
کنیم، حوزه ای که با کودک ســر و کار دارد، نیازمند آموزش های خاص 
خود است و حتما باید قالب استانداردها، خاص و توسط متخصصان این 

حوزه دنبال شود.
وی ادامه داد:  جهاددانشــگاهی به عنوان یک مجموعه پیشرو، تدوین 
دوره های آموزشی تربیت مربی مهد کودک را از سال 1377 شروع کرده 
و اکنون نزدیک به 20 سال اســت که این دوره ها در سطح کشور برگزار 
می  شود، به این دوره های آموزشی کوتاه مدت در کشور نیاز داریم. بازنگری 
این دوره ها به طور قطع در مجموعه های آکادمیک دانشگاهی امکان پذیر 
نیست و باید نهادهایی مانند جهاد به این حوزه توجه بیشتری کنند و این 
دوره ها را بازنگری کنند و بر اساس شاخص ها و استانداردهای بین المللی 

و داخلی به روزرسانی شود.
دکتر هاشــمی تصریح کرد: این حرکت در برنامه ششم توسعه به خوبی 

دنبال می شود و امیدواریم در سایر دوره ها نیز بتوانیم در این زمینه پیشرو 
باشیم. از همین امروز و در قالب برگزاری کارگروهی مشترک برای ارائه 
بندهای تفاهم نامه، اقدام می کنیم و تمام موسســان و مربیان مهدهای 
کودک می توانند با مراجعه به سامانه »مهد ایران« ثبت نام خوداظهاری 
خود را شروع کنند و پس از 24 ساعت بررسی ها توسط سازمان بهزیستی 
و جهاددانشگاهی شروع خواهد شد و پس از تایید پرونده های آموزشی 
و تجارب شخصی این افراد، برنامه های آموزشــی جهت توانمندسازی 
و همچنین شناســایی افراد صورت می گیرد و از مهرماه ســال جاری 

تمامی دوره های آموزشی ویژه مربیان
 مهدهای کودک بر اساس اطالعاتی است که در این سامانه به ثبت رسیده 
و همچنین جذب مربیان تنها از طریق ورود افراد به این ســامانه و ثبت 

اطالعات آن ها خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری دوره های ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک 
گفت: این آموزش ها ترکیبی از دوره های تئوری و آموزش های مهارتی 
خواهد بود، دوره های تئوری تلفیقی از دوره های الکترونیکی و حضوری 
است، امیدواریم تا پایان سال به یک سمت و سویی مناسب در این زمینه 

برسیم.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی یادآور شد: این دوره ها در جهاددانشگاهی 
و یا در بخش خصوصی و نهادهایی که مجوز الزم را دارند، برگزار خواهد 
شــد، پس از این دوره ها آزمونی برگزار می شود که این آزمون به صورت 
الکترونیک خواهد بود و برگزارکننده آن نیز جهاددانشــگاهی است که 
نگاه ما بیشتر رصد اســتانداردهای الزم و تاکیدمان در برگزاری آزمونی 

یکپارچه در سراسر کشور است تا در تمامی دوره ها شکل بگیرد.

جهاددانشگاهی دوره های تربیت مربی مهدکودک را 
بازنگری و بروزرسانی می کند

دکتر هاشمی معاون آموزشی این نهاد اعالم کرد:
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رییس جهاددانشــگاهی گیالن از 
احداث مرکــز علمی کاربردی بین 
الملل برای اولین بار در کشــور در 
بندر انزلی خبر داد وگفت: ما تالش 
داریم مرکــز علمی کاربردی بندر 
انزلی را احداث و این مرکز آموزشی 
را به یک دانشــگاه بین  المللی در 

کشور تبدیل کنیم .

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، مهندس جمشید 
رسایی اظهار کرد: در جهاددانشگاهی استان گیالن طی سال های اخیر شاهد 
اتفاقات بسیار خوبی بوده ایم و ساخت موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی 

رشت در شهرک مهر رشت نمونه ای از این افتخارات می باشد . 

وی به مراکــز آموزشــی علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی گیالن اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر مراکــز علمی کاربردی در 
شهرستان لنگرود رودسر انزلی رشت فعال 
می باشد و مجتمع آموزشی علمی کاربردی 
رشت در مدت 4 ماه در متراژ 1000 متر با 
هزینه کرد یک میلیارد و 200 میلیون تومان 
با همت و شکیبایی جهادگران گیالن و با 

استفاده از منابع داخلی ساخته شده است .
رییس جهاددانشــگاهی گیالن در پایان اظهار کرد: تالش داریم مرکز 
علمی کاربردی بندرانزلی در مساحت 1000 مترمربع احداث و این مرکز 
آموزشی را به یک دانشگاه بین المللی در کشور تبدیل کنیم که در این 

راستا نیاز به حمایت جهاددانشگاهی داریم.

مراســم افتتاح مرکز شماره یک 
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی 
علوم پزشــکی تهران با حضور 
دکتر هاشــمی معاونت آموزشی 
جهاددانشــگاهی، دکتر طبایی 
رییس واحد علوم پزشکی تهران 
و جمعی از معاونین و مدیران این 

واحد ۱۱ تیرماه برگزار شد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
 جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، دکتر هاشمی در این مراسم با اشاره 
به پیشرو بودن جهاددانشگاهی در ارایه فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
اظهار کرد: یکی از خأل های موجود در زمینه پزشکی موضوع مهارت های 
پزشکی است که زمینه کاری زیادی داشته و وزارت بهداشت چارچوب های 
چندان مشخصی در این زمینه نداشته هرچند به تازگی استانداردهایی را 

تعیین کرده است.
وی افزود: یکی از مجموعه هایی که از گذشته در ایران بر روی مهارت های 
پزشکی کار می کرده است جهاددانشگاهی بوده و یکی از اموری که جهاد 
باید روی آن کار کند موضوع مهارت های پزشکی است؛ در این راستا به دنبال 
این هستیم که یک همکاری قابل قبول با وزارت بهداشت داشته و در حوزه  

آموزش های تخصصی و مهارتی وارد شویم.

دکتر هاشمی ادامه داد: ما فکر می کنیم 
در حوزه سالمت نیاز شدید به آموزش 
وجــود دارد و صرفــا آموزش هــای 
آکادمیــک جوابگــو نیســتند بلکه 
آموزش های تخصصــی و مهارتی در 
این حوزه نیاز است و جهاددانشگاهی 

می تواند این نیاز را برطرف کند.
وی بــا تأکید بــر لزوم وجــود مراکز 
آموزشــی مثل این مرکز، یادآور شد: 
ما امیدواریم بــا مجموعه هایی مانند 
جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران بتوانیم با همکاری وزارت بهداشت 

این مسیر را پیش ببریم.
دکتر هاشمی گفت: امیدواریم که در آینده ای نزدیک شاهد به بار نشستن 
زحمات همکاران آموزشی این واحد و افتتاح فاز های  بعدی مرکز آموزش 

تخصصی معاونت آموزش جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران باشیم.
در ادامه دکتر سید مهدی طبایی به تشریح فعالیت های  این مرکز آموزشی 
پرداخت و گفت: در این مرکز در تمامی حوزه های علوم پزشکی و پیراپزشکی 

و تخصص های مرتبط با پزشکی آموزش های مهارتی ارایه می شود.
وی در پایان بر ضرورت استفاده از وسایل کمک آموزشی در حوزه پزشکی 
تاکید داشت و از راه اندازی آموزش مهارت های  حرفه ای پزشکی و اضافه 
شدن ظرفیت جدید در حوزه جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران خبر داد. 
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با هدف رفع خأل های  آموزش مهارت های  پزشکی صورت گرفت؛

رییس جهاددانشگاهی گیالن خبر داد:

افتتاح مرکز شماره یک معاونت آموزشی
 جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

تالش برای احداث اولین دانشگاه علمی کاربردی بین المللی 
در بندرانزلی 

آموزشـــــی
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معاون آموزشی جهاددانشگاهی 
عنوان کرد: این نهاد بستر مناسبی 
برای برگزاری دوره های آموزشی 
الکترونیکی دارد و وظیفه ماست 
که آموزش های عمومی و تخصصی 
را در این بستر بیشتر فراهم کنیم.

عمومــی   روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا، دکتر 

سیدسعید هاشمی معاون آموزشی جهاددانشگاهی، درباره برنامه های این 
معاونت اظهار کرد: در مجموعه جهاددانشگاهی هدف گذاری هایی متناسب 
با برنامه ششم این نهاد در نظر گرفته شده که در حوزه آموزشی در سه بخش 

آموزش عالی، آموزش کوتاه مدت و موسسه های علمی کاربردی است.
وی ادامه داد: به طور خالصه در بخش آموزش های کوتاه مدت، توجه خاص 
به آزمون ها است و بر استانداردسازی شاخص ها و معیارها تاکید داریم و بنا 

داریم این نظام آموزشی که خاص جهاددانشگاهی است را تقویت کنیم.
دکتر هاشمی گفت: همچنین در نظر داریم این نظام را در سطوح بین المللی 
هم عرضه کنیم و با توجه به شبکه گسترده ای که در سطح کشور وجود دارد، 

این آزمون ها را به صورت متمرکز و با یک استاندارد مشخص ارایه دهیم.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی با بیان اینکه بستر الزم برای آموزش های 
الکترونیکی در جهاددانشــگاهی وجــود دارد، عنوان کــرد: بحث دیگر، 
آموزش های الکترونیکی می باشد و جایگاه آن، که در کشور ما خالی است. 
در جهاددانشــگاهی، در این زمینه تالش شده و بســترهای آن از برنامه 
پنجم آماده گردیده است و با آغاز برنامه ششم به دنبال آن بودیم که تعداد 

فراگیران قابل توجهی در بخش آموزش های الکترونیکی داشته باشیم.

وی افزود: به طور قطع تلفیق دوره های 
آموزش حضوری و مجــازی می تواند 
به ما در جهت تقویت و توسعه کمی و 

کیفی دوره ها، یاری رساند.
دکتر هاشــمی تصریح کرد: به همین 
منظور، از طریق سایت و اپلیکیشن هایی 
که بر روی طریق تلفــن همراه نصب 
می شــوند، این آموزش ها را خواهیم 
داشــت، امــروزه اغلب مــردم دارای 
تلفن های همراه هوشمند هستند و ما می توانیم از طریق این اپلیکیشن های 
تلفن همراه این آموزش ها را دنبال کنیم، این موضوع در دســتور کارمان 

است.
وی افزود: تصور می کنم وظیفه ما این اســت کــه آموزش های عمومی و 

تخصصی را در این بستر بیشتر فراهم کنیم.

افزایش دوره های آموزشی جهاددانشگاهی در 
سطوح بین المللی

معاون آموزشی جهاددانشگاهی با بیان اینکه آموزش ها در سطوح بین المللی 
کمتر مورد توجه بوده، اظهار کرد: بحث دیگر که در برنامه ششم بیشتر به آن 
توجه شده و تاکنون در این نهاد کمتر به آن پرداخته شده است، برگزاری 

دوره های آموزشی در سطوح بین المللی است.
وی افزود: از سال گذشته تا کنون، در این زمینه حرکت های خوبی آغاز شده 
و امیدواریم بتوانیم به ویژه به کشورهای همسایه و کشورهای جهان اسالم، 
خدمات قابل قبولی را در زمینه آموزش هــای تخصصی و فوق تخصصی 

کوتاه مدت و همچنین علمی کاربردی و آموزش عالی ارایه دهیم.

شرایط را برای ارایه آموزش های عمومی و تخصصی 
الکترونیکی در جهاددانشگاهی بیش از پیش فراهم می کنیم 

دکتر هاشمی قول داد:

مديركل دفتر نيازسنجي و پروژه يابي آموزش جهاددانشگاهی از 
همکاری این نهاد با شرکت شهرک های صنعتی در راستای اجرای 
طرح آموزش و توانمندسازی با رویکرد عارضه یابی مراکز صنعتی 

و تربیت مربی -  مشاور صنعتی خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، محمد کیا در 
نشست مشترك با مسووالن و کارشناسان شركت شهرك هاي صنعتي 
استان مركزي با بيان اين كه جهاددانشــگاهی نهادي انقالبي با هويت 
اسالمي اســت، اظهار کرد: اين نهاد از منابع انســاني متعدد و كارآمد 

محصول انقالب برخوردار است . 
مديركل دفتر نيازســنجي و پروژه يابي آموزشي جهاددانشگاهي تصريح 
كرد: برنامه هاي این نهاد در حوزه هاي پژوهشي  به گستردگي رشته هاي 
تخصصي دانشگاه و حوزه صنعت اســت. همچنين در سه حوزه مختلف 
آموزشــي از جمله حوزه هاي آموزش عالي و علمي كاربردي، حوزه هاي 
فرهنگي در دانشگاه و نيز علوم قرآني و اجتماعي فعاليت هاي گسترده اي 

را داشته است .
وی ادامه داد: تعامل بين جهاددانشگاهي و شركت شهرك هاي صنعتي از 
گذشته وجود داشته و موضوع جديد و تازه اي نيست، لذا بر همين اساس 

آموزش و توانمندسازي 
با رویکرد عارضه یابي مراکز صنعتي و تربیت مربی- مشاور صنعتي 

یک گام دیگر در مسیر اعتمادسازی میان شهرک های  صنعتی و مراکز علمی؛
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مشهد و اراک صدرنشین جدول ارزیابی مراکز فعال 
علمی کاربردی

مراکز نمونه و برتر موسسه آموزش عالي علمي کاربردي جهاددانشگاهي در سال 95 معرفی شدند

جلسه هجدهمین گردهمایی 
روسا و سرپرســتان مراکز 
آموزش عالی علمی کاربردی به 
مناسبت سی و هفتمین سالروز 
تشکیل جهاددانشگاهی در 
محل ســالن جلسه موسسه 

برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه 
آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشــگاهی، دکتر مجدالدین رئیس 
موسسه در جلســه هجدهمین گردهمایی روســا و سرپرستان مراکز 
علمی کاربردی گزارش ارزیابی عملکرد مراکز در سال 95 را اعالم و از بین 
40 مرکز فعال 12 مرکز که امتیاز 80 از 100را کسب کردند معرفی کرد. 
این 12 مرکز شامل مشهد )93/00(، اراک )92/5(، بندر عباس)88/5(، 
تبریز)88/00(، کرج )88/00(، زنجــان )87/00(، خرم آباد)86/00(، 
کرمانشاه )83/00(، سمنان )82/25(، اهواز )00/ 81(، سنندج)80/50( 

و تهران 1)80/00( می شود.
در این جلسه روســای مراکز علمی کاربردی مشهد، اراک و بندرعباس 
به عنوان مراکز نمونه سال 1395 از سوی رییس موسسه آموزش عالی 
علمی کاربردی معرفی و توسط دکتر سید سعید هاشمی معاون آموزشی 
جهاددانشــگاهی و دکتر محمد علی اخوان بهابادی معاون آموزشــی 

دانشگاه جامع علمی کاربردی با اهدای لوح مورد تقدیر قرار گرفتند.
در ابتدای این مراسم دکتر مجدالدین رییس موسسه گزارش عملکرد 
ســال 1395 مؤسســه را ارایه کرد و ســپس دکتر محمد علی اخوان 

بهابادی معاون آموزشی دانشگاه 
جامع علمی کاربردی در خصوص 
برنامه ها و فعالیت های  آموزشی و 
گسترش دوره های  علمی کاربردی 
مراکز برای ســال 1396مطالبی 

ارایه کرد.
همچنیــن دکتر ســید ســعید 
هاشــمی نقطه نظرات خویش را 
پیرامون برنامه هــا و فعالیت های  
آموزشی، فرهنگی، دانشجویی، کارآفرینی و اشتغال دانشجویان مراکز و 
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی و همکاری آنان با 

دانشگاه جامع علمی کاربردی مطالبی را ارایه نمود.
گفتنی اســت، در این گردهمایی برنامه های  دوره توانمند سازی 
روسا، سرپرستان و مدیران مراکز آموزش علمی کاربردی با حضور 
رییس، معاونان و مدیران موسسه و روسا و سرپرستان مراکز برگزار 

شد.
در این نشست دکتر بیجندی رییس ســازمان تجاری سازی و اشتغال 
فارغ التحصیالن جهاددانشــگاهی در خصوص چگونگــی راه اندازی 
کانون های  خالقیت و نوآوری مراکز رشــد، دکتر شمشادی مدیر کل 
خدمات آموزشــی و امور دانش آموختگان دانشگاه جامع در خصوص 
تبیین مجموعه مقررات آموزشی و امور دانش آموختگان دانشگاه جامع 
علمی-کاربردی  و دکتر مومنی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توســعه 
فرهنگی جهاددانشگاهی در مورد چگونگی تکمیل کاربرگ های  حوزه 

فرهنگی دانشجویی رهنمود های  الزم را ارایه کردند.  

تفاهم نامه اي ميان دفتر مركزي جهاددانشــگاهی و شركت شهرك هاي 
صنعتي تنظيم شــده و اســتان هاي اصفهان، تبريز و مركزي به عنوان 
استان های  پايلوت در نظر گرفته شده اند كه اين تفاهم نامه تنها محدود به 
عارضه يابي نيست بلكه، مباحثي همچون كلينيك صنعت و تجاري سازي 

را نيز دنبال می کنیم. 
وی افزود: مشــكل اساســي كه در اين راه وجود دارد، عدم اعتماد مراكز 
صنعتي به مراكز علمي و دانشگاهي اســت كه در راستای اعتماد سازی 
بیشتر، آموزش هايي در نظر گرفته شده كه بتوان با استفاده از توان مراکز 
علمی مسأله اي از صنعت را حل و گره از كار این بخش گشود و دوره هايي 
كه تدوين شده است چه براي صنايع بزرگ و هلدينگ ها و چه براي صنايع 

خرد و كوچك براساس حل مسأله آماده شده است . 
در ادامه محمدرضا آقاجاني مدير دفتر ســازمان تجاري سازي فناوري و 
اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان مركزي نیز در این دیدار 
توضيحاتي در خصوص جلسات برگزار شده با شركت شهرك هاي صنعتي 
استان مركزي و سازمان ستفا در خصوص توسعه همكاري هاي مشترك و 

همچنين انجام طرح آموزش و توانمندسازي با رويكرد عارضه يابي مراكز 
صنعتي و تربيت مربي - مشاور صنعتي به عنوان اولويت فعاليت ها ارایه کرد .

ذوالفقاري معاون شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي هم در این 
دیدار به شــرح طرح عارضه يابي و تربيت مربي مشاور صنعتي پرداخت 
و گفت: در اين خصوص شركت شــهرك ها يارانه اي را اختصاص داده كه 
پس از بهبود در حوزه بهره وري و همچنين منابع انساني، تخصيص داده 

خواهد شد . 
وی افزود: روي مستندات اين طرح كار شده و قرارداد و زمينه هاي شرح 
خدمات هم در آن آورده شده است. اين طرح براي مراكز صنعتي كه راكد يا 
زير ظرفيت فعال هستند كاربرد دارد و بايد در اين زمينه انگيزه الزم را ايجاد 
کرد تا جذابيت خود را در مراكز صنعتي نشان دهد و كارفرمايان و مديران 

واحدهاي صنعتي از آن استقبال کنند.
معاون شركت شهرك هاي صنعتي استان مرکزی در پايان اظهار کرد: غير 
از بحث عارضه يابي، آسيب شناسي را هم مورد بررسي و مطالعه قرار داده و 

نتايج آن را به مديران باال دستي با ذكر راه حل ارایه خواهيم کرد.
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رییــس مرکز آمــوزش علمی  
کاربــردی جهاددانشــگاهی 
لرســتان از معرفی این مرکز به 
دفتر همکاری های  علمی و بین 
الملل، جهت توسعه روابط خبر 
داد و گفت: مرکز علمی  کاربردی 
جهاددانشگاهی لرستان در حال 
حاضر دارای 2 هزار دانشجو و ۳۰ 

کد رشته تحصیلی است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی لرستان، مجید دریکوند، اظهار 
کرد: مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشــگاهی لرســتان از سوی 
دانشگاه علمی کاربردی استان به دفتر همکاری های علمی و بین الملل، 

جهت توسعه روابط معرفی شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به بررســی ها و ارزیابی هایی که هر ساله توسط 
دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام می شود، این مرکز به عنوان یکی از 

مراکز خــوب و دارای قابلیت انتخاب 
شده است.

دریکوند ادامه داد: به همین ســبب 
مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی 
لرستان پس از اخذ مزیت های نسبی 
در میان مراکز علمی کاربردی استان 
به دفتر همکاری های علمی و بین الملل 
دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور 

معرفی شده است.
علمی کاربــردی  مرکــز  رییــس 
جهاددانشگاهی لرســتان تصریح کرد: این مرکز تالش خواهد کرد تا در 
این زمینه پیشنهادات، توانمندی ها و چالش های پیش روی فعالیت های 
بین المللی را در اولین فرصت به بحث و تبادل نظر گذاشته و در این راستا 

از پتانسیل دانشجویان و اساتید لرستان استفاده الزم را به عمل آورد.
وی یادآور شــد: مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی لرستان در حال 

حاضر دارای 2هزار دانشجو و 30 کد رشته تحصیلی است.

معاون وزیر علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری و رییس ســازمان 
سنجش آموزش کشور از مرکز 
آزمون موسســه آموزش عالی 
جهاددانشــگاهی خوزستان به 
عنوان مرکز ممتاز کشور و یکی 
از مجموعه های برتر در برگزاری 
آزمون های سراسری سال ۱۳۹۵ 

تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشــگاهی خوزستان، در متن 
لوح اهدا شده از سوی دکتر ابراهیم خدایی معاون وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری و رییس سازمان سنجش آموزش کشور، خطاب به علی بردیده 

قائم مقام موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان آمده است:
بدین  وسیله مراتب سپاس و قدرشناسی خود را از تالش، سخت کوشی و 
تدبیری که در تمشیت امور برگزاری حساس ترین آزمون های سراسری 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در مقاطع مختلف تحصیلی 

مبذول داشته اید، ابراز می دارم.

خدای متعال را شــاکرم کــه توفیق 
خدمت بی منت را بــه مجموعه ای از 
صدیق ترین اعضای خانــواده بزرگ 
فرهنــگ و آموزش این ملــت ارزانی 
داشــته تا با همت باالی خود، نعمت 
بی بدیــل اعتمــاد به نظــام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران را در دل و 
جان جوانان پاک سرشت ایران زمین 

بارور سازد.
بــدون تردیــد درایت و دلســوزی 
جنابعالی به همراه تالش شایســته دیگر همکاران خدوم و ساعی شما 
در احراز رتبه ممتاز و انتخاب موسســه آموزش عالی جهاددانشــگاهی 
خوزســتان به عنوان یکی از مجموعه های برتر در برگزاری آزمون های 
سراسری سال 1395، منشــاء بالندگی و ایجاد اطمینان و آرامش نزد 
قاطبه داوطلبان و جامعه نسبت به جایگاه سازمان سنجش آموزش کشور 
بوده است. امید است به یاری خداوند سبحان و در سایه توجهات حضرت 
بقیه اهلل االعظم )عج(، همچنان در مسیر خدمت به جامعه علمی کشور و 

فرزندان آینده ساز این مرز و بوم موفق و منصور باشید. 

تحصیل دو هزار دانشجو در مرکز آموزش 
علمی - کاربردی جهاددانشگاهی لرستان

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان در 
برگزاری آزمون های  سراسری از سازمان سنجش رتبه 

ممتاز گرفت
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دانش آموختگان این دانشگاه از فرصت های قابل قبول 
شغلی بهره مند هستند

امضای تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهي یزد و انجمن 
علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی-  ایران

معاون آموزشی دانشگاه علم و هنر جهاددانشگاهی با تاکید بر رویکرد کارآفرینانه خبر داد:

معاون آموزشی دانشگاه 
علم و هنر یکی از مهمترین 
ویژگی های این دانشگاه را 
ایجاد رشته های آموزشی 
بر اساس نیازهای جامعه، 
ماموریت ها و نقشــه راه 
جهاددانشگاهی خواند و 
گفت: این مساله باعث شده 
تــا دانش آموختگان این 
دانشگاه از فرصت های قابل 
قبول شغلی بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر یزد وابسته به جهاددانشگاهی، 
دکتر محسن برزگری به مناسبت سالروز ارتقای این موسسه آموزش عالی 
غیرانتفاعی به دانشگاه گفت: جهاد دانشــگاهی استان یزد فعالیت خود 
در زمینه آموزش عالی را از ســال 1375 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری به صورت شعبه ای از موسســه آموزش عالی جهاددانشگاهی 
آغاز کرد ولی از سال 1381 به عنوان یک موسسه مستقل فعالیت خود 

را ادامه داد.
وی افزود: این موسسه در سال 1392 با موافقت شورای گسترش وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و از بین 345 مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی 
موجود در کشور، از تلفیق سه شعبه یزد، اردکان و اشکذر به دانشگاه علم 

و هنر ارتقا یافت.
به گفته ی برزگری، این دانشــگاه هم اکنون خدمات آموزشــی خود را 
در سه دانشکده فنی مهندســی و علوم، علوم انســانی و هنر و در قالب 

23 گروه آموزشی با 96 عضو 
هیات علمی)40 استادیار و 56 
مربی( و در شعبه های مذکور 
با فضایی به مساحت 31 هزار 
مترمربع و برخوردار از امکانات 
آموزشــی، رفاهی، و ورزشی، 

ارایه می دهد.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه 
علم و هنــر یزد وابســته به 
جهاددانشــگاهی بــه عنوان 
معتبرترین و گسترده ترین دانشگاه 
غیرانتفاعی در سطح کشور هم اکنون بیش از شش هزار دانشجو در مقاطع 
کارشناسی ارشد، کارشناسی)پیوسته و ناپیوســته( و کاردانی دارد که 
هرکدام با انتخاب یکی از 75 کد رشــته این دانشگاه در دفترچه انتخاب 
رشته کنکور سراسری ورودی دانشگاه های کشور، پذیرش شده و هم اکنون 

مشغول به تحصیل هستند.
برزگری افزود: عالوه بر اهتمام جدی مســئوالن و اســاتید دانشگاه به 
ارتقای کیفی و رشــد علمی و اجتماعی دانشــجویان، یکی از مهمترین 
ویژگی های این دانشــگاه ایجاد رشته های آموزشــی بر اساس نیازهای 
جامعه، ماموریت ها و نقشه راه جهاددانشگاهی کشور است که باعث شده 
تا دانش آموختگان این مرکز آموزشــی از فرصت های قابل قبول شغلی 

بهره مند شوند.
وی در این باره ایجاد دوره های توانمندسازی و مهارت افزایی در کسب 
و کار جهت تربیت فارغ التحصیالن کارآفرین را از مهمترین راهبردهای 

این دانشگاه برمی شمارد.  

سازمان هاي جهاددانشگاهي اســتان یزد و انجمن علمی دکترای علوم 
آزمایشگاهی تشخیص طبی- ایران در جهت استفاده بهينه و كارامد از 
خدمات و ظرفيت هاي متقابل و همکاری در زمینه آموزش و پژوهش، 18 

تیرماه قرارداد همكاري مشترك امضا كردند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی اســتان يزد، این 
قرارداد با توجه به ظرفیت ها و توانمندی هــای  طرفین، برای مدت دو 
سال در زمینه های  آموزشی و پژوهشی به امضای مهدي باصولي رييس 

سازمان جهاددانشگاهي استان یزد و سید مهدی بوترابی رییس انجمن 
علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی -ایران رسیده است.

بر طبق این قرارداد و در محور آموزشــی آن، دو طرف نسبت به تدوین، 
تصویب و برگــزاری دوره های  آموزشــی کوتاه مــدت در زمینه علوم 

آزمایشگاهی اقدام مشترک خواهند داشت.
گفتنی است،  در زمینه پژوهشی نیز مقرر گردید نسبت به تدوین و اجرای 

پروژه های  مشترک در حوزه پزشکی و آزمایشگاهی اقدام گردد.



   120

پیام جهـاد | شماره 163
w w w . a c e c r . a c . i r

آموزشـــــی

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه در رشته 
استخراج و فرآوری قیر طبیعی دانشجو می پذیرد

یک رشته مهارتی برای اولین بار در کشور؛

رییــس مرکــز آموزش 
علمی کاربــردی جهــاد 
دانشگاهی استان کرمانشاه 
از تحصیــل 2۰ درصــد 
دانشجویان علمی کاربردی 
اســتان در ایــن مرکز 
دانشگاهی خبر داد و گفت: 
این مرکز برای نخستین بار 
در کشور در رشته استخراج 
و فرآوری قیر طبیعی در این 

مرکز دانشجو می پذیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشــگاهی کرمانشاه، خلیل 
جلیلی در نشســتی که دوم مرداد برگزار شــد، با بیان اینکه دانشگاه 
علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه از سال 1378 با دو گرایش 
در رشته کامپیوتر کار خود را آغاز کرد، گفت: این مرکز دانشگاهی در 
حال حاضر در 24 کدرشــته در مقاطع کاردانی و کارشناسی پذیرش 

دانشجو دارد.
وی با بیان اینکه این مرکز ظرفیت پذیرش ســه هزار دانشجو را دارد، 
افزود: در حال حاضر 1500 دانشجو داریم و تاکنون نیز هفت هزار نفر از 

این مرکز دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند.
رییس مرکـــز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی  استان کرمانشاه 

خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
شــش گروه آموزشــی شامل 
فناوری اطالعــات و کامپیوتر، 
حقــوق، عمــران، معمــاری، 
حسابداری و الکترونیک صنعتی 
در این مرکز دانشــگاهی فعال 

است.
جلیلی در ادامــه از راه اندازی 
ســه کد رشــته جدید در این 
مرکز خبر داد و گفت: رشــته 
استخراج و فرآوری قیر طبیعی، 
رشته بازی های رایانه ای و رشته عمران - گرایش بتن، سه رشته جدید 
این مرکز دانشگاهی است که از مهر 96 شاهد راه اندازی آنها در در این 

مرکز دانشگاهی خواهیم بود. 
وی تاکید کرد: برای نخستین بار در کشور رشته استخراج و فرآوری قیر 

طبیعی در این مرکز دانشجو می پذیرد.
رییس مرکز علمی کاربردی جهاددانشــگاهی استان کرمانشاه گفت: 
یکی از رشته هایی که بسیار مورد توجه دانشجویان استان است، رشته 
حقوق می باشد که مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه به 
عنوان اولین مرکز علمی کاربردی استان اقدام به راه اندازی این رشته 
کرده و تاکنون نیز فارغ التحصیالن بسیاری در این رشته داشته ایم که 

اغلب آنها وارد بازار کار  شده اند. 

رییس جهاددانشگاهی واحد استان البرز از افتتاح مرکز شماره 
دو دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی در فردیس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی البرز، دکتر ســیدعلی اکبر 
هاشــمی راد اظهار کرد: در پی پیشــنهاد جهاددانشــگاهی البرز برای 
راه اندازی مرکــز نوآوری های صنایــع هنری در فردیــس و تجارب و 
توانمندی هایی کــه این واحد در حوزه آموزش بلندمدت اســتان دارد، 
مســووالن دانشــگاه علمی کاربردی مجــوز راه انــدازی دومین مرکز 

علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان را در فردیس صادر کردند.
وی ادامه داد: براســاس برنامه ریزی های صــورت گرفته، مرکز آموزش 

علمی کاربردی جهاددانشگاهی فردیس برای ترم پاییز در مقاطع کاردانی 
و کارشناسی و بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

هاشــمی راد با تاکید بر آموزش علمی و مهارتــی دانش آموختگان 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی، رســالت جهاددانشگاهی را کمک 
به توسعه و دســتیابی به اهداف تخصصی و مهارتی دانشگاه مذکور 

عنوان نمود.
این مســوول خاطرنشــان کرد: فردیس به عنوان یکــی از پرجمعیت 
شهرستان های استان البرز و دارای بیشترین پتانسیل نیروی جوان است؛ 
به همین دلیل، آموزش علمی و مهارتی این قشر مهم و آینده ساز وظیفه 

تک تک مسووالن استان است. 

دومین مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان البرز 
در فردیس راه اندازی می شود
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هدفگذاری آموزش دانش و مهارت مقابله با بحران به 
بیش از یک میلیون نفر

بازدید رییس دانشگاه جامع علمی - کابردی گیالن از 
مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاددانشگاهی استان 

سرپرست مرکز آموزش علمی جهاددانشگاهی اراک:

سرپرســت مرکــز آمــوزش 
علمی جهاددانشــگاهی اراک 
گفت: در افق ۱4۰۰ پیش بینی شده 
بیش از یک میلیون نفر در استان 
مرکزی با دانش مقابله با بحران 
آشنا شــوند که این سرمایه ای 
مهم در حوزه پیشگیری و سامان 

شرایط بحران است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اســتان مرکزی، مســعود 
شهرجردی افزود: در افق 1400 پیش بینی شده بیش از یک میلیون نفر در 
استان مرکزی با دانش مقابله با بحران آشنا شوند که این سرمایه ای مهم در 

حوزه پیشگیری و سامان شرایط بحران است.
وی اظهار کرد: جهاددانشــگاهی به عنوان بازوی علمی در اجرای ســند 
مدیریت بحران استان مرکزی از توانایی دانشی و پژوهشی خود بهره گرفت 

و بــا الگویی هدفمنــد آموزش های  
کیفی در این زمینه را دنبال می کند.

وی گفت: تأسیس پژوهشکده توسعه 
منطقه ای جهاددانشــگاهی استان 
مرکــزی در اولویــت برنامه ششــم 
جهاددانشگاهی است که در این راستا 
پیگیری ها انجام شــده و بنیه هیات 
علمی برجسته و نخبه این استان مهیا 

شده است.
سرپرست مرکز آموزش علمی جهاددانشگاهی اراک گفت: این پژوهشکده 
در سه حوزه تخصصی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راهبردهای 

توسعه محور استان را ارزیابی و پژوهش می کند.
شــهرجردی افزود: ماموریت های  این پژوهشکده در رسته اجتماعی در 
مسأله شناسی و رصد مسایل اجتماعی و آمایش سرزمین پی گرفته می شود 
و هدف از آن همگرایی بنیه علمی استان در راستای توسعه همه جانبه است.

دکتر صادقی رییس دانشــگاه 
جامع علمی - کاربردی اســتان 
گیالن و هیات همراه ضمن بازدید 
از مجتمع آموزشــی و پژوهشی 
جهاددانشگاهی واحد گیالن، در 
جریان روند اجرای طرح های این 

نهاد قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی  جهاددانشگاهی واحد گیالن، دکتر صادقی رییس 
دانشگاه جامع علمی -کاربردی استان گیالن و هیات همراه ضمن بازدید 
از مجتمع آموزشی و پژوهشی این واحد، در جریان روند اجرای طرح های 

گرفت.
رییس دانشگاه جامع علمی - کاربردی گیالن در حاشیه این بازدید، با اشاره 
به وجود ظرفیت های بســیار باال در مجموعه جهاددانشگاهی، اظهار کرد: 
ایجاد مجتمع آموزشی و پژوهشــی جهاددانشگاهی استان گیالن یکی از 

دستاوردهای مهم در حوزه آموزش عالی محسوب می شود.
وی پیشــرفت خوب این مجتمع طی مدت کوتاه را نشان دهنده عملکرد 
جهادی در این مجموعه دانست و گفت: مراکز آموزشی و پژوهشی نیازمند 

توســعه، تجهیز و امکانات نرم افزاری و 
ســخت افزاری به روز است تا در ارتقای 

سطح علمی دانشجویان اثرگذار باشد.
مهنــدس جمشــید رســایی رییس 
جهاددانشگاهی اســتان گیالن نیز در 
ادامه، گزارشی از روند عملیات احداث 
مجتمع آموزشی و پژوهشی ارایه کرد 
و متذکر شد: در این مجتمع، ساختمان 
مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاددانشگاهی رشت با مساحت یک هزار 
مترمربع به صورت کامل آماده شــده و مورد بهره برداری قرار گرفته است 
و موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی نیز با پیشرفت بسیار باال در حال 

تکمیل است.
وی با اشاره به اینکه منابع مالی ساخت این مجتمع آموزشی صرفا با تامین 
منابع داخلی این نهاد صورت پذیرفته است و هیچ کمک استانی دریافت 
نکرده ایم، یادآور شد: اکنون فاز اول این موسسه آموزشی و پژوهشی بالغ بر 
85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم با حمایت مالی از سوی استان، 
عالوه بر تکمیل حوزه آموزشی، در بخش پژوهشی و رفاهی با احداث سالن 

ورزشی و زمین فوتبال نیز ارایه خدمت کنیم.
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بر پایی غرفه معاونت آموزشي سازمان جهاددانشگاهی 
تهران  در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس از موسسه آموزش 
عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان بازدید کرد

همایش استانی» قانون، تشکیالت، وظایف و اختیارات 
شوراهای اسالمی« ویژه منتخبان شورای شهرها 

ســازمان  آموزشــي  معاونــت 
جهاددانشــگاهي تهران بــا برپايي 
غرفه اي در بيست و سومين نمايشگاه 

الکامپ حضور يافت.

بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان 
جهاددانشگاهي تهران، اين معاونت همچون 
سال هاي گذشته با حضور در اين نمايشگاه 
کــه از 31 تیرماه تــا 2 مردادمــاه در محل 

برگزاری دائمی نمایشــگاه های  بین المللی 
برگزار گردید، به معرفي توانمندي هاي خود 

در عرصه فعاليت هاي آموزشي پرداخت.
گفتني است، نمايشــگاه الکامپ بزرگترين 
رويــداد تجــاري در عرصه توليــد و عرضه 
محصوالت و خدمات صنايــع الکترونيک و 
کامپيوتر کشور به شــمار مي رود و بيش از 
بيست سال است که با حضور دست اندرکاران 

اين حوزه و مخاطبان آن ها  برگزار مي گردد.

مهندس ابطحی نماینده مردم شهرستان خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی از موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان 

اصفهان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی موسســه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان 
اصفهان، مهندس ابطحی نماینده شهرســتان خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی، 21 مردادماه از موسســه آموزش عالی جهاددانشگاهی 

استان اصفهان بازدید و با مسووالن موسسه گفت وگو کرد.
مهندس ابطحی در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جهاددانشگاهی 
در حوزه آموزش و پژوهش در سطح شهرستان خمینی شهر و استان اصفهان 

تأکید کرد: جهاددانشگاهی مایه افتخار جامعه علمی کشور است.

همچنین سرپرست موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان 
در این دیدار ضمن قدردانی از حضور مهندس ابطحی در موسسه و ارایه 
گزارشی از توانمندی های  حوزه های  آموزشی و پژوهشی، گفت: مهر امسال 
در مقطع کارشناسی دو رشته مترجمی زبان انگلیسی و مهندسی انرژی 
به رشته های موسسه افزوده و این موسســه در این دو رشته نیز پذیرش 

دانشجو دارد.
دکتر رضایی با بیان اجرای طرح یک دانشجو یک مهارت گفت: به دنبال این 
موضوع هستیم که هر دانشجویی که به موسسه ما مراجعه می کند عالوه 
بر رشته ای که تحصیل می کند یک مهارت در کنار تحصیل کسب نماید 
که بعد از فارغ التحصیلی در صورتی که نتوانست از تخصصش استفاده کند 

از آن مهارت بهره ببرد.

همایش »قانون، تشــکیالت، وظایف و اختیارات شــوراهای 
اسالمی« ویژه منتخبان پنجمین دوره شورای اسالمی شهرهای 
استان قزوین توسط جهاددانشگاهی استان و با همکاری معاونت 
هماهنگی امور عمرانی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 

برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، معاون آموزشی این واحد 
گفت: مرکز آموزش های  تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی استان قزوین، 
با همکاری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، اقدام به برگزاری همایش 

»قانون، تشکیالت، وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی« نمود.
فرشاد پیله چی معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد قزوین، اظهار کرد: 
این همایش با حضور جمعی از مدیران کشوری و استانی و ویژه منتخبان 

پنجمین دوره شورای اسالمی شهرهای استان قزوین برگزار شد.
وی در خصوص جزییات برگزاری این همایش در قزوین اعالم کرد: این 
همایش چهار ساعته در  25 مرداد ماه، در سالن اجتماعات استانداری استان 
و با سخنرانی افشار مدیرکل دفتر شورای اسالمی شهر و روستای وزارت 
کشور، گروسی سرپرست دفترامور شهری و شوراهای استانداری قزوین و 

فرخ زاد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین همراه بود.

از سوی جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد:
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مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی خوزستان مدرسان 
جدید دانشگاه جامع استان را برای تدریس آماده می کند

دانشجویان مرکز علمي کاربردي جهاددانشگاهي شهرکرد در چهارمین 
المپیاد ورزشي دانشجویان علمي کاربردي خوش درخشیدند

دوره آموزشی مهارت های تدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
استان خوزســتان ویژه مدرســان جدید این دانشگاه، از 2۹ 
مردادماه به مدت ۶ روز در مرکــز آموزش عالی علمی کاربردی 

جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، سیدعلیرضا 
علوی سرپرســت ســازمان در آیین افتتاحیه این دوره آموزشی که در 
آمفی تئاتر موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد، 
اظهار کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 1377با رویکرد تربیت 
افراد ماهر و به اصطالح “تکنیسین های آچار به دست” راه اندازی شد، زیرا 
نظام آموزش عالی در حوزه نظری به قدر کافی توسعه یافته و نیاز بود که 
نظام آموزش عالی نظری - مهارتی را تجربه کنیم و در نتیجه این دانشگاه 

تأسیس شد.
 وی ادامه داد: در دوره مدیریت جدید این دانشگاه نیز خرسند هستیم که 
آموزش های بدوخدمت و ضمن خدمت جدی گرفته شده اند تا مدرسان 
جدید با روش های نوین تدریس در دانشــگاه ها با رویکرد مهارتی آشنا 
شوند. همواره در جهاددانشــگاهی اعالم کرده ایم که برای هر کمکی در 

راستای توسعه آموزش های علمی کاربردی آمادگی داریم.
 سرپرست سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ابراز امیدواری کرد این دوره 
آموزشــی بتواند یک دانش افزایی برای تجارب و اندوخته های مدرسان 
جدید این دانشگاه باشد و با تبادل تجربیات میان دو طرف انتقال دانش 
و تجربه مفیدی صورت بگیرد که در آینده نیز برای دانشجویانی که قرار 

است در این کالس ها حضور پیدا کنند، مفید و مؤثر واقع شود.

 همچنین در این مراسم، حجت االسالم والمسلمین سیدمحسن شفیعی 
رییس دفاتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
خوزســتان، با بیان اینکه هر کاری را به 2 شیوه می توان انجام داد اظهار 
کرد: یک روش انجام کار به اصطالح “رفع تکلیفی” و همان تعبیر آشنای 
رفع تکلیف است و روش دیگر کار عاشقانه، عشق ورزی با کار و انجام دادن 
کار از جان و دل، شوق ورزیدن و بلکه فراتر از آن کشاندن این شوق و شعله 

به جان طرف مقابل است.
وی خطاب به مدرســان، با بیان اینکه خداوند دل های دانشجویان را به 
سمت شما متمایل می کند، آن ها برای شما ارج و احترام قائل هستند و 
این نعمت مانند نعمت های الهی دیگر برای انسان تعهد و تکلیف ایجاد 
می کند، افزود: امیدوارم این سال آموزشی، سال مبارکی باشد و پیوستن 
مدرسان جدید به دانشــگاه جامع علمی کاربردی در ارتقاء خروجی این 
دانشگاه تأثیر سازنده ای داشته باشد؛ خداوند بزرگ شما را در انجام این 

مسئولیت و مأموریت مهم توفیق دهد.
همچنین در این مراســم، دکتر مســعود خداپناه سرپرســت دانشگاه 
جامع علمی کاربردی خوزســتان، با بیان اینکه حضور شما در دانشگاه 
علمی کاربردی پس از حدود 2 سال عدم جذب مدرس جدید را به فال نیک 
می گیریم، گفت: پذیرش در مرحله اول از طریق مصاحبه علمی و ارزیابی 
سوابق علمی افراد انجام شد و افراد حایز بیشترین امتیاز برای حضور در این 
دوره آموزشی معرفی شدند. امیدواریم که مهارت، دانش و عشق و عالقه ای 
را که به تدریس دارید، در این برهه نشان دهید و با عملکرد خوب، حفظ 
اخالق و توانمندی خود در درس مورد نظر هم تأییدی بر این گزینش و هم 

در تحقق اهداف دانشگاه علمی کاربردی موفق باشید.

در چهارمين المپياد ورزشي دانشجويان علمي کاربردي سراسر 
کشور که در شــهر همدان برگزار شد، دانشجويان مرکز علمي 
کاربردي جهاددانشگاهي شهرکرد يک مقام دوم و دو مقام سوم 

را از آن خود کردند.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري، کيانوش 
ظفريان با اعالم اين خبر افزود: چهارمين المپياد ورزشــي دانشجويان 
مراکز علمي کاربردي کشــور به ميزباني دانشگاه جامع علمي کاربردي 

واحد استان همدان برگزار شد.
 ریيس مرکز آموزش علمي کاربردي جهاددانشــگاهي شهرکرد گفت: 

المپياد ورزشي دانشجويان دانشــگاه علمي کاربردي براي دختران در 
هشت رشــته تنيس روي ميز، بدمينتون، شــنا، دووميداني، تکواندو، 

تيراندازي، شطرنج و کاراته از يکم تا پنجم مرداد برگزار شد.
ظفريان افزود: تنيس روي ميز، بدمينتون، شــنا، تکواندو، دووميداني، 
کشتي آزاد، شطرنج و کاراته رشته هاي ورزشي بودند که پسران دانشجو 

دانشگاه هاي علمي کاربردي در آن ها به رقابت با يکديگر پرداختند.
وي تصریح کرد: در اين مســابقات که با حضور 700 نفر از دانشجويان 
علمي کاربردي سراسر کشور برگزار شد، حامد يادگاري در پرش طول 
مقام دوم و در دو 110 متر با مانع مقام سوم کشوري و عليرضا اکبري در 

شنا به مقام سوم کشوري دست يافتند.

آموزش مهارت های  تدریس؛
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طرح استانی سلسله کارگاه های  ارتقای سواد رسانه ای به اجرا در می آید

انعقاد تفاهم نامه همکاري آموزشی سازمان جهاددانشگاهی 
تهران با معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي

راه اندازی بزرگترین موسسه آموزشی در اصفهان تا سال 1400 

معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی گفت: طرح 
استانی سلسله کارگاه های  ارتقای سواد رسانه ای خراسان جنوبی 

برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، حمید مرادی 
اظهارکرد: داشتن ذهن خالق، ذوق و استعداد در هر شغلی از جمله خبرنگاری 
یکی از عوامل موفقیت در این حرفه است، اما یادگیری فنون و ارتقای سواد 

رسانه ای مورد نیاز، امری ضروری است که بر هیچ کس پوشیده نیست.
وی افزود: طرح سلسله کارگاه های ارتقای سواد رسانه ای برای مدیران 
و کارشناسان روابط عمومی و خبرنگاران خبرگزاری ها و جراید استان 
از سوی استاندار خراسان جنوبی پیشنهاد شد که در این راستا اداره 

کل روابط عمومی اســتانداری، جهاددانشگاهی اســتان و اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی برای ارتقا و کارآمدتر شدن 

خبرنگاران و روابط عمومی استان این طرح را آغاز خواهد کرد.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی هدف از اجرای طرح را 
آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم اصلی خبر و عناصر و ارزش های  خبر، 
آشنایی با سبک های  نوین خبرنویسی و مالحظات مهم در خبرنویسی، 
آشنایی با تکنیک های گزارش نویســی، تیر، لید و سبک های در خبر و 

مدیریت کانال های خبری در فضای مجازی دانست.
مرادی بیان کرد: در این طرح شــش کارگاه 16 ساعته با حضور اصحاب 
رسانه و روابط عمومی های دســتگاه های اجرایی استان در شهرستان 

بیرجند برگزار می شود.

تفاهم نامه همکاري هاي آموزشي بين سازمان جهاددانشگاهی 
تهران و معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي به امضا رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، به موجب اين 
تفاهم نامه که به امضاي ریيس سازمان جهاددانشگاهي تهران و معاون 
حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي رســيده است، دو طرف در زمينه ي 
برگزاري دوره هاي آموزشي حوزه ي حمل و نقل و شهرسازي به مدت 3 

سال با يکديگر همکاري مي کنند. 
دوره هاي مورد نظر اين تفاهم نامه طيف وسيعي از آموزش هاي تخصصي 
را با اســتفاده از ابزارهاي متنوع آموزش حضوري و غير حضوري، در بر 

خواهد گرفت.
گفتنی اســت، برنامه ريــزي اجرايي اين دوره هاي آموزشــي توســط 
پژوهشکده مطالعات توسعه ي ســازمان و در قالب همکاري با معاونت 

آموزشي انجام می شود. 

احمد مکاری گفت: قصد داریم تا سال ۱4۰۰، بزرگترین موسسه 
آموزشی در شهر اصفهان را راه اندازی کنیم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اصفهان، احمد مکاری 
به فعالیت های شاخص معاونت آموزشــی جهاددانشگاهی در یک ساله 
گذشته، اشاره و اظهار کرد: در صورتی که بخواهیم آمار و ارقام مربوط به 
معاونت آموزشی در سال 95 را نسبت به سال 94 مقایسه کنیم به آمار 

جالبی خواهیم رسید.
وی افزود: به عنوان نمونه درآمدهای معاونت آموزشــی در سال 95 در 
مقایسه با سال 94 حدود60 درصد رشــد داشته است. همچنین تعداد 
فراگیران آموزشی در ســال 95 نسبت به ســال 94 از رشد حدود 35 

درصدی برخوردار است.
معاون آموزشی جهاددانشــگاهی واحد اصفهان با اشاره به تأسیس یک 
مرکز جدید آموزشی در خیابان دانشگاه اصفهان تصریح کرد: این مرکز 
برای توسعه فعالیت های آموزشی  در محدوده دانشگاه های اصفهان و علوم 
پزشکی، تأسیس شده است و با راه اندازی این مرکز، تعداد مراکز آموزشی 

جهاددانشگاهی واحد اصفهان به شش واحد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: گســترش آموزش های تخصصی کوتاه مدت و ارتقا توان 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و نزدیک کردن آنان به فرصت های شغلی از 
جمله اهداف معاونت آموزشــی برای برنامه های آتی محسوب می شود. 
قصد داریم تا ســال 1400، بزرگترین کالج آموزشی در شهر اصفهان را 

راه اندازی کنیم.

با همکاری جهاددانشگاهی خراسان جنوبی؛ 

معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان خبر داد: 
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رییس شورای عالی استان خراسان جنوبی خواستار شد: 
جهاددانشگاهی با ورود به حوزه 

آموزش های خود اشتغالی و 
مشاغل خانگی روستایی مانع 

مهاجرت شود
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، مجتبی 
ابراهیمی مدیر آمــوزش، نظارت و برنامه ریزی جهاددانشــگاهی 
خراسان جنوبی سوم تیرماه در دیدار با قراییی رییس شورای عالی 
استان ضمن بیان مســوولیت جهاددانشــگاهی در بحث آموزش 
منتخبان شــوراهای شهر و روستا براســاس تفاهم نامه مشترک، 
فهرستی از دوره های  پیشنهادی تخصصی و عمومی برای ارتقا سطح 

توانمندی آنان ارایه داد.
وی ادامه داد: برای شــروع همکاری مقرر شد کارگاه آموزشی 10 
ساعته آشنایی با تشکیالت شورا، شهرداری و دهیاری برگزار گردد.

همچنین قراییی رییس شورای عالی استان نیز بیان کرد: آموزش های  
مرتبط با خود اشتغالی و مشاغل خانگی در روستاها که باعث افزایش 
ضریب ماندگاری می شود توسط جهاددانشگاهی مدنظر قرار گیرد و 

شورای استان نیز از این برنامه حمایت خواهد کرد.

 کارگاه آموزشی ثبت اختراع ویژه 
اعضای هیات علمی در بجنورد 

برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراســان شمالی، 15 
تیرماه کارگاه آموزشــی ثبت اختراع و پتنت ویــژه اعضای هیات 
علمی موسسات آموزش عالی استان در محل سالن بصیرت دانشگاه 

پیام نور بجنورد برگزار شد.
این کارگاه یک روزه برای حدود 100 عضو هیات علمی دانشگاه های  
استان، با مشارکت پارک علم و فناوری و جهاددانشگاهی خراسان 

شمالی برپا شده است.
در این کارگاه آموزشی به بررسی محورهای آشنایی با کلیات قانون 
حمایت از مالکیت های  فکری، آشنایی با مصادیق مالکیت صنعتی 
و مزایای ثبت اختراع و نحوه جستجو و تحلیل پتنت برای برتری و 

کسب مزیت در بازار پرداخته شد.

با مشاركت جهاددانشگاهي سمنان صورت گرفت؛ 
اجراي طرح ملي داناب براي 

ششمین سال متوالي در استان/ 
آموزش 19 هزار دانش آموز

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي استان سمنان، طرح 
ملي دانش آموزي نجات آب)داناب( با مشــاركت آب منطقه اي 
و جهاددانشگاهي ســمنان براي ششمين سال متوالي در استان 
برگزار شد و 19 هزار دانش آموز از 215 مدرسه آموزش هایی را 

در زمینه آب فرا گرفتند. 
محمد رضا خاموشي، گفت: در اين طرح میزان آگاهی و حساسیت 
دانش آموزان استان به منابع آب از مقایسه نتایج پیش آزمون و 

پس آزمون این طرح مشخص شد.
خاموشي با تقدير از همكاري مطلوب و ارایه آموزش هاي تخصصي 
توسط جهاددانشگاهي استان ســمنان، به عنوان مشاور اجرايي 
طرح، پیشنهاد داد: در سال هاي آينده، عالوه بر آموزش، اهداف 
بینشی و رفتاری مد نظر قرار گیرد. تا انشاءا... اهداف داناب بطور 
کامل در بین دانش آموزان مقطع اول متوســطه و خانواده های  

آنان محقق گردد.

با همکاری سازمان جهاددانشگاهی استان یزد؛ 
سمینار بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت 

بازسازی مسکن روستایی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، سمینار 
آموزشی با موضوع بهینه ســازی مصرف انرژی، مدیریت بازسازی 
مسکن روستایی با مشارکت بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان و 

جهاددانشگاهی یزد برگزار گردید.
این ســمینار یک روزه، 22 تیرمــاه و به همت معاونت آموزشــی 
جهاددانشگاهی استان یزد، در جهت توانمندسازی اعضای نظام فنی 
روستایی بنیاد مسکن استان با حضور200 نفر از اعضای نظام فنی 

روستایی برگزار شد.

قرارداد همکاری بین جهاددانشگاهی 
واحد همدان و کمیته امداد امام 

خمینی)ره( استان امضا شد
به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي واحد استان همدان، به 
منظور آموزش کارآموزان و مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( 
قراردادی بين اکبر اســدی رییس واحد همدان و جعفر بهرامی از 

کمیته امداد امام خمینی )ره( خشنود منعقد گرديد.
آموزش کارآموزان و مددجویــان کمیته امداد امام خمینی)ره( در 
رشته های  شغلی دارای مجوز آموزشــی جهت اشتغالزایی و ورود 

کارآموزان به بازار کار از اهداف این قرارداد می باشد.

اخبار کوتاه
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برتری کانون دانشجویی هالل 
احمر دانشگاه علم و هنر یزد در بین 

کانون های  استان
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه علــم و هنر وابســته به 
جهاددانشــگاهی، طبق ارزیابی مجمع کانون های  دانشــجویی 
جمعیت هالل احمر اســتان یزد، کانون دانشــجویی هالل احمر 
دانشگاه علم و هنر در ســال تحصیلی 96-95 موفق به کسب رتبه 
اول در بین سایر کانون های  دانشــجویی هالل احمر دانشگاه های  

استان شد.
با توجه به طیف گسترده فعالیت این کانون ها، جدول کلی فعالیت ها 
تهیه شده و کلیه فعالیت کانون ها در قالب این جدول مورد بررسی 
و ارزیابی قرار می گیرد و جهت رتبه بندی کانون ها نیز، سه بخش 
که شامل: »جدول ارزیابی و امتیازدهی فعالیت ها«، »جدول میزان 
مشارکت در طرح های  شهرستانی، استانی و کشوری« و »جدول 
میزان عضو جذب شده)بر اساس ســامانه جامع عضویت سازمان 

جوانان(« مورد بررسی قرار گرفته است.
کانون دانشجویی هالل احمر دانشــگاه علم و هنر یزد نیز با کسب 
181/7 امتیاز موفق به کســب مقام اول در بین ســایر کانون های  

دانشجویی هالل احمر استان شد.

کسب مقام نایب قهرمانی توسط 
دانشجویان دختر مرکز آموزش 
علمي کاربردي جهاددانشگاهي 
اراک در المپیاد فرهنگي- ورزشي 

دانشگاه جامع علمي کاربردي 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اســتان مرکزی، 
دانشجويان مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك 
در چهارمين دوره المپياد فرهنگي- ورزشي دانشجويان دختر 
دانشگاه جامع علمي كاربردي كشور با كسب مدال هاي طال و 

نقره خوش درخشيدند.
اين دوره از مسابقات با حضور تمامي واحدهاي استاني دانشگاه 
جامع علمي كاربردي با حضور بيش از500 ورزشــكار خانم 
برگزار شد و تيم استان مركزي با كسب 6 نشان طال، 1 نقره و2 

برنز در مجموع 60 امتياز نائب قهرمان شد.
دانشجويان مركز آموزش علمي كاربردی جهاددانشگاهی اراك 
در رشته هاي تنيس روي ميز، شطرنج، تيراندازی، دو وميداني 
بدمينتون و كاراته در تيم اســتان حضور داشتند و مسابقات 
تيم كاراته دانشگاه جامع علمی كاربردي استان به سرپرستی 
سيدفرشــاد ميرداودی، مدير فرهنگي مركز جهاددانشگاهی 

اراك موفق به كسب 6 مدال طال در اين المپياد ورزشي شد.

کارگاه»یک فارغ التحصیل، 
یک کارآفرین« میزبان اساتید 
مرکز آموزش علمي کاربردي 

جهاددانشگاهي اراک 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اســتان مرکزی، كارگاه 
تخصصي »يك فارغ التحصيل، يك كارآفرین« ويژه اساتيد مركز 
آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك در سالن آمفي تئاتر 

جهاددانشگاهي استان مركزي برگزار شد.
مهندس مسعود شهرجردي، سرپرست مركز آموزش علمي كاربردي 
جهاددانشگاهي اراك در اين کارگاه، سياست دانشگاه جامع علمي 

كاربردي را تربيت دانشجوي مهارتي و كارآفرين عنوان كرد.
وي با اشاره به اينكه به منظور اجرايي شدن اهداف دانشگاه جامع 
علمي كاربردي كه تربيت نيروي متخصص براي دستگاه هاي دولتي 
وغيردولتي اســت، افزود: جهت اجرايي شدن اين اهداف، دانشگاه 
جامع شــكل گرفته كه بتواند ارتقای دانش كار متناسب با حوزه 

شغلي افراد را برعهده گيرد.
رضا علوي مدير سازمان ستفاي استان خوزستان در ادامه اظهاركرد: 
هم اكنون حدود 3 ميليون فارغ التحصيل بيكار در كشور وجود دارد 

و ساليانه نيز يك ميليون نفر به اين تعداد اضافه مي شود.
علوي خاطرنشان كرد: بارزترين شكل كارآفريني راه اندازي يك كسب  
و كار جديد است كه به آن استارتاپ گفته مي شود كه در سال هاي 
اخير مفهوم كارآفريني به ابعاد مختلف جامعه تسري پيدا كرده است.

با همکاری جهاددانشگاهی یزد؛ 
دوره آموزش مقدماتي 

اینفوگرافیک براي نخستین بار در 
استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، 
دوره آمــوزش مقدماتي اينفوگرافيك براي نخســتين بار در 
يزد با همكاري مشــترك حوزه فرهنگي و آموزشي سازمان 

جهاددانشگاهي استان برگزار گرديد.
هدف از برگــزاري اين دوره كمك به نمايش ســريع، واضح و 
زيباي گزارش ها و مستندات و همچنين نشر اطالعات و داده ها 

به صورت بصري و سهل الوصول بود.
اين دوره 23 مرداد ماه به شــکل اختصاصي برای كارمندان 
دســتگاه هاي دولتي استان برگزار شد و شــرکت کنندگان با 
فنون مستند سازي و گزارش نويســي از طريق اينفوگرافيك 
آشنا شدند و همچنين آمادگي الزم براي شركت در دوره هاي 

آموزشي بعدی را كسب كردند.
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انعقاد قرارداد آموزشی بین جهاددانشگاهی 
واحد همدان و انجمن صنفی رانندگان 

شهرستان های  اسدآباد و بهار

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهی اســتان همدان، به منظور 
برگزاری دوره های  آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت رانندگان حمل 
و نقل جاده ای قراردادی بين جهاددانشگاهي همدان و انجمن صنفی 
رانندگان شهرستان های اسدآباد و بهار تا پایان سال جاری منعقد گرديد.
برگزاری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت رانندگان حمل و 
نقل جاده ای انجمن صنفی رانندگان شهرستان های اسدآباد و بهار مطابق 
با سرفصل های  ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از اهداف این 

قرارداد آموزشی است.
گفتنی است، انجام دوره های  آموزشی بر اساس سرفصل های  سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، تهیه فضای آموزشی با امکانات مربوطه، 
توزیع فرم ارزشــیابی دوره، صدور گواهینامه برای شرکت کنندگان و 
تهیه گزارش تصویری از برگزاری دوره ها از تعهدات جهاددانشگاهی در 

این تفاهم نامه است.

مسؤوالن موسسه آموزش 
عالی جهاددانشگاهی اصفهان 
و دانشگاه صنعتی کرمانشاه 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند
بــه گــزارش روابــط عمومی مؤسســه آمــوزش عالــی 
جهاددانشــگاهی استان اصفهان، در راســتای بهره مندی 
مستمر و نهادمند از خرد جمعی و همچنین همکاری بین 
مراکز علمی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء کمی و کیفی 
هدف ها و برنامه های مشــترک بین موسسه آموزش عالی 
جهاددانشگاهی استان اصفهان و دانشگاه صنعتی کرمانشاه 

تفاهم نامه همکاری منعقد گردید.
بر اســاس این تفاهم نامه دو طرف متعهد شدند در جهت 
اســتفاده متقابل توانایی های آموزشی، پژوهشی و فناوری 
از طریق تشکیل کارگروه  ها، برگزاری کارگاه ها، همایش ها 
و نشست های علمی مشترک بسترهای پشتیبانی عملی و 

فعالیت های علمی را فراهم کنند.

بنابر مفاد یک تفاهم نامه همکاری؛ 
اعضای کانون مساجد استان یزد 
از دوره های  آموزشی کوتاه مدت 
جهاددانشگاهی بهره مند می شوند

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان يزد، سازمان 
جهاددانشگاهی اســتان يزد و کانون فرهنگی هنری مساجد استان 

تفاهم نامه همكاري امضا كردند.
این تفاهم نامه در جهت بهره مندي اعضا کانون های فرهنگی هنری 
مساجد اســتان یزد از دوره های  آموزش كوتاه مدت جهاددانشگاهي 
اســت، که در تاریخ 20 تیر ماه بــه امضاي مهــدي باصولي رييس 
سازمان جهاددانشگاهي استان وعلی غیاثی مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان یزد رسیده است.

انعقاد قرارداد آموزشی بین 
معاونت عمرانی استانداری و 
جهاددانشگاهی واحد همدان 

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي واحد استان همدان، به 
منظور برگزاری دوره های  آموزشــی توجیهی و مقدماتی اعضای 
پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهرهای اســتان قراردادی بين 
معاونت عمرانی استانداری و جهاددانشگاهي همدان منعقد گرديد.
برگزاری دوره های  آموزشی توجیهی و مقدماتی اعضای پنجمین 
دوره شوراهای اسالمی استان طبق لیست های  ارسالی از طرف دفتر 
امور شهری و شوراها، بر مبنای سرفصل های  مصوب وزارت کشور از 

تعهدات جهاددانشگاهی در این قرارداد می باشد. 

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
معاونت آموزش جهاددانشگاهی 

کردستان و اداره کل استاندارد 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی استان کردستان، پیرو 
امضای تفاهم نامه آموزشی بین اداره کل استاندارد و جهاددانشگاهی 
استان کردستان، برگزای هشت دوره آموزشی به معاونت آموزش 

این نهاد واگذار شد.
مهندس صیدی معاون آموزش جهاددانشگاهی استان کردستان 
گفت: این دوره های  آموزشــی شــامل »مدیریت انــرژی برق«، 
»مستندســازی الزامات فنــی ISO 17025«، »ارزیابی داخلی 
 ،» ISO 9001 تشــریح الزامــات« ،»ISO 17025 آزمایشــگاه
 ،» ISO 10012 کالیبراســیون عمومی و معرفــی اســتاندارد«
»روش های  نمونه بــرداری در کنترل کیفیت«، »مدیریت کاهش 
هزینه و ضایعات« و »دوره های  عمومیHSE  «می شود که براساس 
برنامه اعالم شده از چهارم مرداد آغاز می شود و تا 27دی ماه سال 

جاری پایان می یابد.
وی خاطرنشــان کرد: به افرادی که در این دوره آموزشی شرکت 
نمایند پس از موفقیت در آزمون پایان دوره گواهینامه معتبر از سوی 
اداره استاندارد و معاونت آموزش جهاددانشگاهی استان کردستان 

اعطا می شود.
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معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور 
با اشاره به این که پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه الگوی 
خوب کارآفرینی برای کشور است، گفت: در این دولت ۳۰۰۰ میلیارد 

تومان اعتبار به صندوق حمایت از نوآوری و فناوری تزریق شده است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاددانشــگاهی کرمانشاه، دکتر 
محمدرضا واعظ مهدوی در بازدید از این پارک اظهار کرد: حمایت های خوبی به 
ویژه در بعد مالی برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در 

نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در این دولت حدود 3000 میلیارد تومان اعتبار به صندوق حمایت 
از نوآوری و فناوری تزریق شــده که البته همه ی این اعتبارها جذب و مصرف 

نشده است.
معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان این که 
هنوز 1500 میلیارد تومان از این اعتبار باقی مانده و از آن استفاده 
نشده، یادآوری کرد: باید به ســمتی حرکت کنیم که شرکت ها و 

واحدهای دانش بنیان بتوانند براساس ضوابط این اعتبارها را جذب کنند.
واعظ مهدوی در ادامه اشــاره ای به حمایت های  جهاددانشگاهی و پارک علم 
و فناوری کرمانشاه از شــرکت های دانش بنیان و ایجاد اشتغال در این بخش 
داشت و گفت: کارآفرینی که با حمایت جهاددانشــگاهی در این بخش انجام 
شده می تواند الگویی برای گسترش و توسعه فرصت های شغلی و اشتغال زایی 

در کشور باشد.
وی در بازدید خود از واحدهای فناور و شــرکت های  دانش بنیان تحت حمایت 
پارک علم و فناوری کرمانشاه هم یاد کرد و افزود: ظرفیتی که در این بخش وجود 
دارد می تواند به کاهش نرخ بیکاری در اســتان کرمانشاه کمک کند که بیکاری 

اکنون به مسأله اصلی استان و حتی کشور تبدیل شده است.
 

رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه خواستار شد: 
تامین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل ساختمان پارک 

علم و فناوری استان
بهرام بادکو در حاشیه بازدید معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان برنامه 

پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه یک الگوی 
خوب کارآفرینی برای کشور است

   128

معاون سازمان برنامه و بودجه:

تجاری سازی فناوری  و اشتغال دانش آموختگان



   129

پیام جهـاد | شماره 163
w w w . a c e c r . a c . i r

تجاری سازی فناوری
 و اشتغال دانش آموختگان

و بودجه کشور از مجموعه سازمان جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری 
کرمانشاه، اظهار کرد: جهاددانشگاهی کرمانشاه جزو شش جهاددانشگاهی 

برتر کشور است که به دلیل تنوع فعالیت ها، به سازمان ارتقاء یافت.
وی با اشاره به دو رویکرد و محور اصلی برنامه های کالن جهاددانشگاهی 
کرمانشــاه، ادامه داد: با توجه به نرخ باالی بیکاری استان، دو موضوع 
ایجــاد و توســعه شــرکت های دانش بنیــان و همچنین اشــتغال 

دانش آموختگان را محور کارهای خود قرار داده ایم.
رییس سازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه افزود: به همین منظور یک 
اکوسیستم طراحی شده که بخش های مختلفی از جمله مراکز رشد، صندوق 
پژوهش و فناوری زاگرس و ... را دارا می باشد و حضور بخش خصوصی و تعامل 

با یکدیگر از ویژگی های اصلی اعضای این اکوسیستم است.
وی از فعالیت مراکز رشد در چندین شهرستان استان خبر داد و تاکید 

کرد: در چهار شهرستان نیز کانون های شکوفایی و خالقیت را داریم.
بادکو با بیان اینکه جهاددانشــگاهی کرمانشــاه جزو معدود مراکزی 
است که بخش خصوصی را نیز به دل خود آورده، خاطرنشان کرد: ما 
نخستین شــتاب دهنده بخش خصوصی خارج از تهران را با همکاری 
بخش خصوصی در کرمانشــاه داریم که در مجموعه جهاددانشگاهی 

مستقر است.
رییس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه از اخذ موافقت برای 
ایجاد مرکز »گیم سنتر« در مجموعه پارک علم و فناوری کرمانشاه هم 

خبر داد که در سفر وزیر ارتباطات موافقت آن اخذ شد.
بادکــو در ادامه بــه واحدهای تحــت حمایت پارک علــم و فناوری 
جهاددانشگاهی اشاره کرد و افزود: از ابتدای فعالیت پارک تاکنون 490 
شرکت تحت حمایت قرار گرفته اند که هم اکنون حدود 360 شرکت 

همچنان تحت حمایت قرار دارند.
رییس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه از فعالیت حدود 1200 

نفر در این واحدها خبر داد. 
بادکو خواســتار تامین اعتبار جهت تکمیل ساختمان در حال احداث 
پارک علم و فناوری شــد و گفت: در صورت تامین اعتبار این پروژه تا 
پایان سال 97 تکمیل و در اختیار واحدهای فناور و شرکت های دانش 

بنیان قرار می گیرد.
وی همچنین با بیــان اینکه دو مرکز آموزش عالــی نیز زیر مجموعه 
جهاددانشگاهی کرمانشاه فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: حدود پنج 

هزار دانشجو در این مراکز حضور دارند.  

90 درصد پژوهش های جهاددانشگاهی 
به محصول تبدیل می شوند

دکتر بیجندی:

معاون رییس جهاددانشگاهی 
و رییس سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشتغال دانش آموختگان  
این نهــاد تأكید كــرد: بیش 
از ۹۰ درصــد پژوهش هــا در 
جهاددانشــگاهی به محصول 
نهایی تبدیل شده و این نشان از 

كارآمدی این نهاد انقالبی دارد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
به نقل از ایکنا، دکتر محمدصادق بیجندی رییس سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشــگاهی 13 تیر در حاشیه 
هشتمین نشست سراسری فن بازارهای كشور گفت: در مباحث علمی این 
گونه مطرح می شود كه اگر فناوری می خواهیم باید پیش زمینه ها را فراهم 
كنیم؛ در حوزه فن بــازار نیز بخش های متفاوتی ماننــد فن بازار فكری، 
فن بازار تكنولوژی و فن بازار تركیبی وجود دارد، باید ببینیم در كشــور 

كدام یك اجرا شده است.
دکتر بیجندی با تصریح این كه جهاددانشــگاهی از رویش های مبارك 
انقالب به شــمار می رود كه یكی از وظایف اصلی این نهاد، ایجاد ارتباط 
بین صنعت و دانشگاه است، گفت: این نهاد از بدو تأسیس تاكنون اقدامات 
موثری را در حوزه های مختلف علمی و پژوهشــی و فناوری انجام داده و 

توانمندی های خود را در این عرصه اثبات كرده است.

وی بــا اشــاره بــه بخشــی از 
دســتاوردهای جهاددانشگاهی در 
حوزه های پزشكی، دارویی، گیاهی، 
فنی و مهندسی، آموزشی و فرهنگی 
و ... گفت: به نظر می رسد علی رغم 
آن كه تمام خأل موجود بین صنعت 
و دانشگاه را قبول دارند، اما همچنان 
صنعت راه خود را می رود و دانشگاه 
هم كار خــودش را انجام می دهد و 

ارتباط واقعی ایجاد نشده است.
رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان با اشاره به 
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهاددانشگاهی و وظایف این 
نهاد، گفت: این نهاد در حوزه های مختلف كارهای گزین انجام داده كه 

تقریبا همه مطلع هستند.
معاون رییس جهاددانشگاهی اعتقاد دارد كه تجاری سازی یك عبارت 
نیست بلكه نیازمند تامین زیرساخت هایی است كه آموزش، پژوهش، كار 
فرهنگی، پشتیبانی و حمایت را شامل می شود و با حمایت از یك ایده یا 

دارنده ایده و پرداخت چند میلیون تسهیالت به او كار انجام نخواهد شد.
وی در پایان با تصریح اینكه امروز با رســوب بســیاری از پژوهش ها در 
كشور مواجه هســتیم، تأكید كرد كه بیش از 90 درصد پژوهش ها در 
جهاددانشــگاهی به محصول نهایی تبدیل شده و این نشان از كارآمدی 

این نهاد انقالبی دارد.
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سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان 
جهاددانشگاهی به عنوان 
هاب منطقه ای دانشــگاه 
»پوترا«ی مالــزی جهت 
انتخاب  ارتباطات  تسهیل 

شد.

به گــزارش روابــط عمومی 
 جهاددانشــگاهی، دکتر فرزاد 
حجازی رییس مرکز همکاری 

خدمات تخصصی در خاورمیانه و ترکیه دانشگاه»پوترا«ی مالزی 
اظهار کرد: بنا به مذاکراتی که با سازمان تجاری سازی فناوری و 

اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی )ستفا( انجام شد، تالش داریم 
این مرکز را به عنوان هاب منطقه ای خود در راستای تسهیل ارتباطات 

انتخاب کنیم.
وی افزود: جهاددانشــگاهی توانایی های زیادی داشــته و در سراسر 

کشــور نمایندگــی دارد و از 
طرفی ظرفیت ها و سیاست های 
مشابهی نیز با دانشگاه ما دارد، 
از این رو تصمیم گرفتیم با این 
نهاد به عنــوان هاب منطقه ای 

خود شروع به کار کنیم.
رییس مرکز تحقیقات، نوآوری 
و خدمات ویــژه در خاورمیانه 
و ترکیــه دانشــگاه »پوترا«ی 
مالزی ادامه داد: در نظر داریم 
ســرویس های خــود را از این 
طریق ایجاد کنیم و با مراکز پژوهشــی و فناوری و شرکت های 
دانش بنیان ارتبــاط گرفته و بــا همکاری بلندمــدت به ایجاد 

پارک های فناوری و مراکز نوآوری در دانشگاه ها کمک کنیم.
حجازی با بیان اینکه قصد داریم به مدیریت نوآوری و تجاری سازی نیز 
کمک کنیم، گفت: تیم همکار با جهاددانشگاهی نیز سازوکارهای الزم 

را در این زمینه آغاز خواهد کرد.

دکتر صــادق زاده معاون 
وزیر نیرو در بازدید از غرفه 
پارک علم و فناوری البرز 
وابسته به جهاددانشگاهی 
در نمایشــگاه بین المللی 
محصــوالت و خدمــات 
هوشمند ISE 2۰۱7 اظهار 
کرد: توانمندی های  ارایه 
شــده حاکی از آن است 
که این پارک با حمایت از 
واحدهای فنــاور و دانش 
بنیــان فعــال در زمینه 

محصوالت و خدمات هوشمند، یکی از پارک های موفق 
در کشور می باشد.

به گزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری البرز وابســته به 
جهاددانشگاهی، در حاشیه مراســم اختتامیه نمایشگاه بین المللی 

محصوالت و خدمات هوشمند
ISE 2017، دکتر صادق زاده 
معاون وزیر نیرو ضمن بازدید از 
غرفه پارک علم و فناوری البرز، 
با محصوالت و توانمندی های  
واحدهای فناور عضو پارک آشنا 

گردید. 
وی بــا تاکید بــر اهمیت این 
محصوالت و خدمــات، پارک 
علم و فناوری البــرز را یکی از 
پارک های توانمنــد در زمینه 
ارایه خدمات هوشمند دانست و 

از حضور واحدهای فناور در این نمایشگاه قدردانی نمود.
دکتر صادق زاده، همچنین اظهار امیــدواری نمود که گام های  
بلندی در مســیر توســعه پایدار اقتصادی با بهره گیــری از تولیدات 
شــرکت های  فنــاور و دانش بنیــان بــه منظور هوشمندســازی 

تکنولوژی های  نوین برداشته شود.

انتخاب سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
جهاددانشگاهی به عنوان هاب منطقه ای دانشگاه» پوترا«ی مالزی

معاون وزیر نیرو از غرفه پارک علم و فناوری البرز 
در نمایشگاه بین المللی محصوالت و خدمات هوشمند

 ISE  2017 بازدید کرد
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با هماهنگی سازمان تجاری ســازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان جهاددانشــگاهی به عنوان هاب منطقه ای 
دانشــگاه پوترا )UPM( مالزی، بازدیدی توسط اساتید این 

دانشگاه از سایت بانک خون بند ناف رویان انجام شد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش 
آموختگان جهاددانشگاهی، این بازدید با حضور دکتر سمسيال ریيس 
پارک علم و فناوري دانشگاه پوترا )UPM( ، پروفسور صالح جعفر معاون 
سابق دانشگاه پوترا )UPM(، دکتر وان مدير شبکه نوآوري دانشگاه پوترا 
)UPM(و دکتر فرزاد حجازي مسول نوآوري دانشگاه فني مهندسي 

دانشگاه پوترا )UPM( در حوزه تجاری سازی 19 تیرماه انجام شد.
در ابتدای بازدید دکتر ضرابی مدیر عامل شرکت با تشریح  فعالیت 
شــرکت فناوری بن یاخته های  رویان افزود: خونــی که در دوران 
بارداری مادر، در بندناف و جفت جریان دارد و بعد از تولد دور ریخته 
می شود، منبعی از ســلول بنیادی به ویژه سلول های  بنیادی خون 
سازی است که می تواند در روند درمان بیماری های  بدخیمی مانند 
تاالسمی، انواع سرطان های  خون، بیماری های  نقص سیستم ایمنی 
بدن و همچنین کم خون های  مادرزادی که منشأ خونی دارد، مورد 

استفاده قرار گیرد.
در ادامه دکتر آبرون مدیر فنی شــرکت فناوری بن یاخته های  رویان 
جهاددانشگاهی در مورد تاریخچه و چگونگی تأسیس و فعالیت شرکت 
مذکور افزود: شرکت فناوری بن یاخته های  رویان از سال ١٣٨٤ ذخیره 
سازی سلول های  بنیادی خون بندناف نوزادان تازه متولد شده را آغاز 
کرده و تا کنون موفق به ذخیره سازی بیش از 70 هزار نمونه شده است. 
این بانک با داشتن ٢٧ نمایندگی در استان های  مختلف توانسته است، 
با استاندارد سازی فرآیند جمع آوری و فریز نمونه های  خون بندناف و 

همچنین مراكز پیوند عالوه بر درمان بیماری های  بدخیم و نجات 
جان انسان ها و افزایش چشمگیر امید به زندگی در كشور، از خروج ده ها 

هزار دالر ارز برای تامین سلول از سایر كشورها جلوگیری کند.
دکتر آبرون همچنین به تمرکز فعالیت ها شرکت بانک خون بند ناف و  

موارد پیوند سلول های  بنیادی خون بند ناف رویان اشاره کرد.
در ادامه دکتر مزدگیر مدیر توسعه محصوالت و خدمات شرکت فناوری 
بن یاخته های  رویان جهاددانشــگاهی به تبیین وضعیت توریســم 
پزشکی در کشور با تمرکز بر ارایه خدمات ناباروری در پژوهشگاه رویان 

پرداخت. 
وی با اشاره به اختالف قیمت ارایه خدمات پزشــکی در ایران با دیگر 
کشــورها گفت: قیمت خدمات درمانی ناباروی ارایه شده در ایران یک 
چهارم قیمت ارایه این خدمات در کشور مالزی می باشد و این فرصتی 
است تا بیماران برای درمان بیماری های  ناباروری به ایران مراجعه کنند.
اساتید دانشــگاه پوترای مالزی نیز نیاز کشور خود را به سرویس های  
خدمات درمانی رویان اعالم داشتند و گفتند: به دلیل اینکه در کشور 
مالزی هزینه درمان ناباروری بسیار گران و زیاد است با برقراری ارتباط 
با مرکز رویان و بخش های  خدمات درمانی شــرایط را برای معرفی و 
بازاریابی خدمات گردشگری سالمت شــرکت فناوری بن یاخته های 
رویان جهاددانشگاهی در زمینه ناباروری در مالزی فراهم خواهند کرد.
مقرر شد که شرکت فناوری بن یاخته های  رویان جهت تأسیس بانک 
خون بند ناف در مالزی هماهنگی های  الزم را به عمل آورند و همچنین 
انتقال تکنولوژی های  مورد نیاز از مالزی به ایران با رعایت جوانب امر، 

بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد.
گفتنی است، در پایان، دو طرف در مورد زمینه های  همکاری مذاکره و 
توافق کردند که با ادامه مذاکرات بتوانند افق های  همکاری را مشخص 

کنند.

بازدید اساتید دانشگاه پوترای مالزی از بانک خون بند ناف 
رویان جهاددانشگاهی 
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پارک علم و فناوری کرمانشــاه با هدف اســتفاده از ظرفیت 
همکاری های  بین المللی، 24 تیر ماه نشستی مشترک با نماینده 

وزارت امور خارجه در غرب کشور برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، 
در این نشست که در محل پارک علم و فناوری کرمانشاه و با حضور دکتر 
معصومه خان احمدی سرپرست پارک و محمد رضا خسروی سرپرست 
دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور برگزار شد، دو طرف در 
خصوص توسعه و تعمیق روابط به منظور تقویت کسب و کارهای کوچک 

و متوسط، استارت آپ ها و اقتصاد دانش بنیان در استان توافق کردند.
در ابتدای این نشست، دکتر خان احمدی با اشــاره به بلوغ تعدادی از 
واحدهای فناور و عالقمندی آنها برای ورود بــه بازارهای منطقه ای و 
جهانی اظهار داشت: پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه بر این 
اساس و نیز با توجه به شرایط مساعد پسابرجام، در صدد ورود به بحث 

بین المللی سازی و بازارهای جهانی است تا از پتانسیل واحدهای فناور و 
نیز فرصت های  بی شمار بازارهای جهانی بهره الزم را ببرد.

دکتر خان احمدی تاکید کرد: به دنبال بهره برداری مناسب از حمایت ها 
و تسهیالت مختلف از ســازمان های  بین المللی، جذب سرمایه گذاران 
خارجی، برگزاری کارگاه ها و دوره های  آموزشــی با بهــره گیری از توان 
متخصصان خارجی در جهت رشد شرکت های  تحت حمایت پارک هستیم.
در ادامه این نشســت، خســروی گفت: وزارت خارجه از هر نوع برنامه 
تولیدی و فعالیت پارک های  علم و فناوری و هر آنچه که به اقتصاد دانش 

بنیان کمک کند حمایت به عمل می آورد.
در پایان نیز مقرر شد تا به منظور تسهیل در انجام امور و تعامل بیشتر، 
پارک علم و فناوری برنامه جامع و پیشنهادات خود را برای ورود هر چه 
بهتر به بازارهای بین المللی و استفاده از فرصت های  آن در اختیار دفتر 
نمایندگی وزارت خارجه در غرب کشور قرار دهد تا پیگیری های  الزم 

به عمل آید.  

نشست مشترک مسؤوالن پارک علم و فناوری کرمانشاه با 
سرپرست دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور

برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی سازمان 
تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 

جهاددانشگاهی در سال 96
اولین جلسه شورای مرکزی ســازمان تجاری سازی فناوری و 
اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی با حضور همه اعضا در 

سال ۹۶ برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان تجاری ســازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان جهاددانشــگاهی، در ابتدای این جلسه دکتر بیجندی رییس 
ســازمان گزارش اجمالی از رونــد فعالیت ها، برنامه های  دردســت اجرا 
و برنامه های  آتی ارایه داد و ســپس هر یک از معاونــان به تفصیل درباره 
فعالیت های  اجرا شده و برنامه های  آتی حوزه فعالیتی نکاتی را مطرح کردند.

 در ادامه، اعضا شورا با توجه به برنامه های  آینده سازمان پیشنهاداتی از جمله 

تقویت منابع انسانی و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل سایر واحدها، پرهیز از 
نقش تکراری، پررنگ تر شدن نقش ستفا در مجموعه جهاددانشگاهی، تمرکز 
بر فعالیت های  گزین و ایفای نقش موثر در طرح های  کالن دولت پیرامون 
اشتغال دانش آموختگان به ویژه طرح کارورزی، انجام پژوهش های  کاربردی 
و آینده نگاری در اشتغال دهه های  آینده و مشارکت جدی سازمان در رویداد» 

IASP «سال 2018 )شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان( را بیان نمودند.

در پایان جلسه از دکتر حمید امین اسماعیلی عضو سابق شورا به واسطه پنج 
دوره حضور در شورای مرکزی سازمان و دکتر سید سعید هاشمی و مهندس 
ستوده شهسوارانی به واسطه یک دوره حضور در شورای مرکزی سازمان 

تقدیر و تشکر به عمل آمد و لوح یادبود و تشکر به این اعضا اعطا شد.
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محققان مرکز رشــد 
دارویــی  گیاهــان 
جهاددانشگاهی واحد 
ایالم موفق به تولید نانو 
ذره برای درمان سرطان 
از گیــاه »کهــورک« 

شدند.

بــط  روا گــزارش  بــه 
عمومی جهاددانشگاهی ایالم، مریم مؤمنی در این رابطه اظهار 
کرد: نمونه  آزمایشگاهی داروی گیاهی برای جلوگیری از سقط 

جنین با ترکیب چند گیاه بومی منطقه تولید شده است.
معاون فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی واحد استان 
ایالم تولید نانو ذره برای درمان ســرطان از گیاه کهــورک را از دیگر 

دستاوردهای این مرکز رشد نام 
برد و گفت: بررسی ها نشان داده 
که اثرات این نانــو ذرات بر روی 
رده سلول های سرطانی همانند 

داروهای ضدسرطان بوده است.
وی ادامــه داد: همچنیــن پماد 
سوختگی از گیاه بومی خنجوک 
تولید شده که بررســی ها نشان 
می دهد اثرات مشــابهی با پماد 

سوختگی موجود در بازار دارد.
مؤمنی در پایان گفت: مطالعه ای نیز بر روی شــکر اســتویا به منظور 
تولید مربا و نوشیدنی ها انجام شــده است، همچنین تولید نوشابه ضد 
افسردگی از شیرین کننده های گیاهی در قالب همین مطالعه در دستور 

کار قرار دارد.

پژوهشگران پارک علم و فناوری البرز وابسته به جهاددانشگاهی 
با تولید ۵۰ نوع محصول از ذغال توانستند بازار مناسبی برای 

فروش محصوالت خود در کشور ایجاد کنند.

به گزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری البرز وابســته به 
جهاددانشگاهی، هرمز کوشا مجری طرح، ساخت کوره های »پیرولیز« 
و زباله سوزهای کوچک شهری و بیمارستانی را زمینه اصلی تحقیقات 
خود نام برد و گفت: بر این اساس ما از سال 80 تحقیقات خود را بر روی 
ذغال و فرآورده های آن متمرکــز کردیم و نتایج این تحقیقات تعریف 

کاربردهای متنوع از ذغال شد.
وی با بیان این که با اســتفاده از ذغال، 50 نوع محصول مختلف تولید 
کردیم، یادآور شد: 3 نوع لوســیون، آدامس، بیسکوئیت، دئودورانت 
بدن و کف پا، انواع کود و سم،  اســانس باربیکیو و الک ناخن از جمله 

محصوالتی می باشد که با استفاده از ذغال تولید شده است.
کوشا، ذغال مورد نیاز برای تولید این محصوالت را با استفاده از ضایعات 
کشاورزی مانند کاه و کلش، سبوس و یا خاک اره دانست و اظهار کرد: 
این ضایعات در کوره های پیرولیز به ذغال تبدیل می شوند و با تبدیل 

این ذغال به ذغال اکتیو محصوالت مورد نظر را تولید می کنیم.

مجری طرح با بیان اینکه ذغال دارای خاصیت آنتی باکتریال و جذب 
مواد سمی است، گفت: زمانی که فردی دچار مسمومیت می شود، در 
مراکز درمانی به وی ذعال اکتیو می دهند؛ چراکه این ماده قابلیت جذب 

گازهای معده و سموم را دارد.
وی با بیان اینکه از این ذغال در تولید آدامس اســتفاده کردیم، اظهار 
کرد: آدامس های موجود در بازار حاوی کربنات کلسیم و بورات بوده و 
دارای خاصیت احیا کنندگی است و آدامس ذغال تولید شده عالوه بر 
این ویژگی ها از خاصیت آنتی باکتریال و جذب مواد سمی نیز برخوردار 

است.
پژوهشگران پارک علم و فناوری البرز وابســته به جهاددانشگاهی با 
بیان اینکه از این ذغال همچنین در تولید لوسیون های زیبایی استفاده 
شد، اضافه کرد: در کشورهای اروپایی و آمریکایی از این ذغال در تولید 
صابون استفاده شده است. استفاده از این ماده در لوسیون ها و صابون ها 
موجب خنثی سازی رادیکال های پوست شــده و موجب جوان شدن 

پوست خواهد شد.
این محقق از ایجاد بازار برای این محصوالت مبتنی بر ذغال اکتیو خبر 
داد و گفت: تاکنون سرمایه گذاران زیادی پیشنهاد خرید دانش فنی و 

تولید محصول را به ما ارایه کرده اند.

تولید 50 نوع محصول از ذغال حاصل کار پژوهشگران پارک علم 
و فناوری البرز وابسته به جهاددانشگاهی / سرمایه گذاران برای 

تولید محصوالت دانش بنیان به میدان می آیند

ساخت نانو ذره  گیاهی برای درمان سرطان / اقدام برای تولید 
نوشابه ضدافسردگی 

محققان جهاددانشگاهی در ایالم خبر دادند:
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تولید داروی صد در صد گیاهی برای خالصی از سینوزیت 

مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل پذیرای چهار شرکت 
دانش بنیان با  10 طرح فناورانه 

به همت محققان مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل؛

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد 
فرآورده های گیاهی جهاددانشگاهی استان اردبیل موفق به 

تولید داروی گیاهی ضد »سینوزیت« شدند.

به گزارش روابط عمومی   جهاددانشــگاهی اردبیل، محمود خروشی 
مجری طرح، با بیــان اینکه زمینه فعالیت ما داروهای گیاهی اســت، 
اظهار کرد: در حال حاضر عمده ترین راه برای درمان یا بهبود سینوزیت 
استفاده از آنتی بیوتیک است که متاسفانه مقاومت در بدن ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: ما توانستیم داروی ضد سینوزیتی با ترکیب صد در 

صد گیاهی تولید کنیم که مشابه خارجی نیز ندارد.
این محقق با بیان اینکه دوره درمان 20 تا 30 روز اســت، گفت: برای 
تولید این دارو از گیاه سیاه دانه و رزماری استفاده شده که عمده ترین 

بهره گیری از این دارو قطره ضد اختناق است.
وی ادامه داد: ایــن دارو ســینوس ها را باز می کنــد و تخلیه کننده 
سینوس ها است و می تواند برونش ها را از بازگشت 3 باکتری مهم عامل 

سینوزیست مصون کند.
خروشی یادآور شــد: دارو روی 300 بیمار در 3 بیمارستان زیر نظر 
متخصص گوش و حلق و بینی تست شده که برای سینوزیت های حاد 

پاسخ خوبی گرفتیم.
مجری طرح با بیان اینکه اســتفاده از این دارو برای شرایط حاد 40 
درصد پاســخ داده، اما معموال ســینوزیت حاد تحت جراحی درمان 
می شــود، اظهار کرد: توصیه ما این اســت که مصرف دارو تحت نظر 
پزشــک باشــد، زیرا برخی از بیماری ها همچون آسم عالئمی مشابه 

سینوزیت از جمله تنگی نفس دارند.

سرپرست مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 
استان اردبیل از استقرار چهار شرکت فناور با ۱۰ طرح فناورانه 

جدید در این مرکز خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، مهران 
اوچی با اعالم این خبر در اولین جلســه شــورای فناوری مرکز رشد 
و فناوری گیاهــان دارویی جهاددانشــگاهی اردبیل افــزود: جهت 
توسعه فعالیت ها و استقرار شــرکت های  فناور، ساختمان مرکز رشد 
جهاددانشگاهی اردبیل از اردیبهشت امسال در فضای 220 متری به 
بهره برداری رسیده است و در آینده نزدیک آزمایشگاه مجهزی نیز در 

آن ایجاد و مراسم افتتاح رسمی آن برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مرکز رشد جهاددانشگاهی از موازی کاری پرهیز 
می کند، اظهار داشت: این مرکز آمادگی الزم را برای برگزاری رویداد 
کارآفرینی تخصصی در زمینه گیاهان دارویی با حضور صاحب نظران و 
فعاالن این حوزه دارد و در آینده تغییراتی در تعداد و نحوه چینش تعداد 

ارزیاب ها و ناظران مرکز رشد فراهم خواهد داشت.
سرپرست مرکز رشد و فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان 
اردبیل از استمرار فعالیت های  مرکز رشد و امکان حمایت از شرکت های  
مستقر و تازه وارد خبر داد، اضافه کرد: در ســال گذشته کارگاه های  
آموزشی اصول و مبانی طب سنتیـ  اسالمی و آشنایی با قوانین دانش 

بنیان برای فناوران شرکت های  مستقر در مرکز برگزار شد.
اوچی اردبیلی با اشاره به پیگیری تبدیل چهار شرکت مستقر در مرکز 
رشد و فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل به دانش 
بنیان اشاره و تصریح کرد: در راستای گسترش فعالیت ها و تعامل بیشتر، 
تفاهم نامه همکاری مشترک با پارک علم و فناوری استان و اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل منعقد شده است.
وی اظهار داشت: رایزنی هایی با سازمان گسترش و بنیاد برکت برای 
سرمایه گذاری در تولید و توزیع انبوه دو محصول مجوزدار مرکز رشد 
دامپرلی، قطره درمان سینوزیت و پاپیتال، پماد رفع واریکوسل صورت 

گرفته است که امیدواریم به زودی این محصوالت به بازار عرضه شود.
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دکتر محمدصادق بیجندی با بیان 
این که بیشتر محصوالت فناورانه 
و خالقانه تولیدی کشور در حد 
نمونه باقی مانده و به تولید انبوه 
نمی رسد، گفت: شتاب دهنده ها 
می توانند راه حل رفع این مشکل 
بوده و اتصــال این محصوالت به 

بازار را فراهم کنند.

به گزارش روابــط عمومی پارک علم و 
فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، دکتر محمدصادق بیجندی با اشاره 

به وجود 14 شتاب دهنده دارای تاییدیه از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، گفت: از این تعداد 13 شتاب دهنده در مرکز قرار دارد و شتاب 
دهنده »تیک« به عنوان اولین شتاب دهنده خارج از پایتخت فعالیت خود 

را در استان کرمانشاه آغاز کرده است.
وی تســریع در تبدیل ایده به عمل و رساندن یک محصول دانش بنیان و 
فناورانه به بازار را از جمله وظایف اصلی شتابدهنده ها عنوان کرد و افزود: 
هدف اصلی شتاب دهنده ها این است که یک محصول دانش بنیان و فناورانه 
و خالقانه بتواند در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه، اما با علمی ترین 

روش به بازار برسد.
دکتر بیجندی افزود: یکی دیگر از وظایف شتاب دهنده ها »تیم سازی« است، 
به طوری که اگر دو تیم ایده های مشابه یا نزدیک به هم داشتند با هم ادغام 

شده و تیم قوی تری تشکیل دهند.
رییس ســازمان تجاری ســازی فناوری و اشــتغال دانــش آموختگان 
جهاددانشــگاهی، مراکز شــتاب دهنده را حلقه ی آخر و تکمیل کننده 
اکوسیستم کارآفرینی کشور دانست و اظهار کرد: مشکلی که هم اکنون 
در سیستم کارآفرینی کشور با آن مواجه هستیم، بحث اتصال به بازار است.

وی افزود: اکثر تولیدات دانش بنیان و فناورانه و خالقانه ما به طور معمول در 

همان مرحله نمونه اولیه باقی می ماند 
و به تولید انبوه نمی رسند و علت این 
است که از ابتدا با تفکر رسیدن به بازار 

کار انجام نشده است.
معاون رییس جهاددانشگاهی تصریح 
کرد: صاحبان ایــده و تولیدکنندگان 
ما باید از همان ابتدا بــا این تفکر کار 
کنند که چگونه می توانند یک محصول 
را به بازار عرضه نماینــد و در این بین 
شتابدهنده ها می توانند یک یاری رسان 

باشند.
وی افزود: یکی از وظایف شتابدهنده ها هدایت تولید کننده و صاحب ایده 
به سمت بازار است و اگر این حلقه آخر اکوسیستم کارآفرینی کشور وظیفه 
خود را خوب انجام دهد، مشکلی در زمینه کارآفرینی در کشور نخواهیم 

داشت.
دکتر بیجندی تاکید کرد: شــتاب دهنده ها شــرکت های نوپا را تحویل 
می گیرند و به آنها راه رفتن و حتی دویدن یاد می دهند و اگر این مراکز کار 
خود را به خوبی انجام دهند می توان به حل معضل بیکاری و رونق کارآفرینی 

کشور امیدوار بود.
رییس ســازمان تجاری ســازی فناوری و اشــتغال دانــش آموختگان 
جهاددانشــگاهی، در ادامه با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شــتابدهنده 
»تیک« در  استان کرمانشاه، گفت: شتاب دهنده تیک به عنوان اولین شتاب 
دهنده خارج از پایتخت تنها چند ماه است فعالیت خود را شروع کرده، اما 
طی این مدت عملکرد بسیار موفقی داشــته و به عقیده بنده از بسیاری 

شتابدهنده های پایتخت نیز موفق تر عمل کرده است.
دکتر بیجندی با بیان اینکه شتابدهنده »تیک« توسط بخش خصوصی اداره 
می شود، گفت: این افراد با نیت خیر در این کار وارد شده و سرمایه گذاری 

ریسک پذیر انجام می دهند و قطعا فعالیت آن ها بسیار ارزشمند است.

برگزاری چهار رویداد کارآفرینی در استان مرکزی 

شتاب دهنده ها راه رسیدن محصوالت فناورانه و خالقانه به 
تولید انبوه هستند

 رییس سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی بیان کرد:

به همت ســازمان تجاری ســازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان جهاددانشــگاهی اســتان مرکزی چهار رویداد 

کارآفرینی در استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، محمدرضا آقاجانی 
مدیر دفتر اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان مرکزی با اعالم 
این خبر، گفت: رویدادهای کارآفرینی موتور محرکه خوبی جهت انسجام 

و توانبخشی در راستای یجاد اشتغال و تجاری سازی فناوری است.
وی افزود: در راستای برنامه ششم توسعه سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان و برنامه ریزی های انجام شده در خصوص 

برگزاری رویدادهای کارآفرینی در سال جاری، چهار رویداد کارآفرینی 
در حوزه های مختلف در استان مرکزی برگزار شد.

آقاجانی اظهار کرد: اولین رویداد از این مجموعه، دوم مرداد تحت عنوان 
رویــداد کارآفرینی »دورهمی« ویژه مدرســان مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشــگاهی اراک برنامه ریزی و برگزار شــد. ســوم مرداد نیز 
رویدادی ویژه فعاالن حوزه گل و گیاه در شهرســتان محالت برگزار 
گردید. چهارشنبه چهارم مردادماه نیز رویداد سوم تحت عنوان »شهر 
هوشمند«ویژه شهرستان اراک در ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی و 
رویداد کارآفرینی چهارم نیز پنجم مردادماه با موضوع کشاورزی با توجه 

به ظرفیت کشاورزی در شهرستان خمین برگزار شد.
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سومین رویداد کارآفرینی» تیک« برگزار شد
به همت پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه؛ 

سومین رویداد کارآفرینی »تیک« با ارایه طرح ۹ استارت آپ 
و  تجلیل از کارآفرینان برتر ۱4 تیرماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه، این رویداد 
یک روزه با  حضور معاون رییس جهاددانشگاهی، عضو هیات عامل 
ســازمان فناوری اطالعات ایران، معاون امور اقتصادی استانداری و 
جمعی از مسووالن استان در محل سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه 

برگزار شد.
دکتر محمدصادق بیجندی معاون رییس جهاددانشــگاهی و رییس 
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان در این مراسم 
با انتقاد از موازی کاری ها در زمینه ایجاد شغل در کشور، گفت: همه 
دستگاه ها به دنبال تولید شغل در کشور هســتند و متاسفانه در این 

زمینه هم تاکنون کاری انجام نشده است.
وی افزود: جهاددانشگاهی آماده همکاری با همه دستگاه هایی است 

که در راستای ایجاد شغل در کشور تالش می کنند.
معاون رییس جهاددانشــگاهی افزود: در این بیــن پارک های  علم و 
فناوری کشور و شتاب دهنده ها نقش مهمی برعهده دارند و با کمترین 
هزینه، سریع ترین کار را انجام می دهند و در همین راستا فعالیت آن ها 

می تواند به تولید ثروت و ایجاد شغل منجر شود.
همچنین مجتبی گراوندی مدیرعامل شــرکت کارآفرینی »تیک« 
و مجری برگزاری این رویداد با اشــاره به آغاز فعالیت شتاب دهنده 
»تیک« از مردادماه سال گذشــته، گفت: شتاب دهنده مرکزی برای 

حمایت از صاحبان ایده و فناوری است.
وی با بیان اینکه شتاب دهنده »تیک« اولین دوره شتابدهی خود را 
از اوایل اردیبهشت ماه امسال آغاز کرده است، گفت: در همین اولین 

دوره بیش از 100 درخواست پذیرش دریافت کردیم.
گراوندی تصریح کرد: در نهایت با ارزیابی درخواست ها، 18 درخواست 

در شتاب دهنده پذیرش شدند.
در ادامه این رویداد 9 استارت آپ »هایپرکوک«، »شکم«، »کاردو«، 
»اوتانا کالب«، »مسترســیم«، »آف و من«، »ایــران بین«، »کالس 

کو؟«و »دهگان« طرح های  خود را ارایه کردند.
در این رویــداد پنل تخصصی ســرمایه گذاری با عنــوان »بایدها و 
نبایدهای ســرمایه گذاری ریســک پذیر« با حضور مهندس طالبی، 
مهندس کرانی، مهندس خسرو سلجوقی، دکتر معصومه خان احمدی 

و مهندس سیف اهلل احمدیان برگزار شد.
همچنین مهندس خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری 
اطالعات ایران در خصوص »مفاهیم شــتابدهنده و سرمایه گذاری 
خطرپذیر«، مهندس ســیف اهلل احمدیان در خصوص »شتابدهی و 
مفاهیم جدید استارت آپ ها«و مهندس رضا رحیمی معاون استانداری 
در خصوص »شتابدهنده های  کارآفرینی و اثرگذاری بر روی اشتغال« 

به سخنرانی پرداختند.
در پایان این رویداد از مهندس مســعود کرانی مدیرعامل شــرکت 
»حسابگر« و مهندس ادیبی مدیرعامل شرکت »فاران« به عنوان دو 

کارآفرین نمونه استان تقدیر شد.
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گفت:  بیجندی  دکتر 
دنیا به داشتن سرمایه  
غبطه  علمی ایــران، 
می خورد و حســرت 
توسعه  کشــورهای 
یافته داشــتن چنین 

نیروی علمی است.

بــط  بــه گــزارش روا
عمومی جهاددانشگاهی، 
دکتر بیجنــدی رییس 
ســازمان تجاری سازی 
فناوری و اشــتغال دانش 

آموختگان جهاددانشگاهی، 
پنجم مردادماه در نشست خبری جشنواره بین المللی فناوری های 
نوین در اصفهان، اظهار کرد: 50 هزار دانشــجوی دکتری در حال 
تحصیل داریم که هزینه ای که برای آموزش هر دانشجوی دکتری 
می شود حدود 1میلیون دالر اســت و با یک محاسبه ساده، در حال 

حاضر بالغ بر 50 میلیارد دالر سرمایه انسانی در این حوزه داریم.
وی با بیان این که دنیا به داشتن چنین سرمایه ای غبطه می خورد و 
حسرت کشورهای توسعه یافته داشتن چنین نیروی علمی است، گفت: 
کاری که درجهاددانشگاهی اصفهان انجام می شود، بستری خواهد بود 

که نخبگان علمی، توانایی هایی خود را نشان می دهند.
رییس سازمان تجاری ســازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان 
جهاددانشگاهی تصریح کرد: 71 محصول از خدمات شهری و فناورانه 
داریم که در مجموعه جهاددانشــگاهی در حال کار است که در قالب 
35 شرکت، موسســه و واحد در نمایشــگاه حضور دارند. بسیاری از 
محصوالت نمایشگاه، محصوالت نوینی هستند که 3 یا 4 محصول آن 
برای شرکت های هواپیمایی آســمان، هما و ماهان قابل توجه بوده و 

اکنون  آماده خریداری آن ها هستند.
دکتــر بیجندی با اشــاره به فعالیت شــرکت های فعــال فناوری و 
دانش بیان، ادامه داد: یکی از مشــکالت این  شرکت ها، بحث اتصال 

به بازار اســت و به همین 
منظور مــا طــرح همیار 
بازار را در این نمایشــگاه 
برگزار خواهیــم کرد که 
این طرح برای اولین بار با 
همکاری جهاددانشگاهی 
و شهرداری انجام می شود.

رییس سازمان تجاری سازی 
فنــاوری و اشــتغال دانش 
آموختگان جهاددانشگاهی 
در ادامه گفــت: به مراجعه 
کنندگان به نمایشگاه، پیش 
از ورود اطالعاتی داده و در 
حین بازدید نیز به آن ها خدمات 

ارایه می شود و پس از خروج از نمایشگاه با آن ها در ارتباط خواهیم بود.

رییس جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان: 
حضــور 35 مجموعه جهاددانشــگاهی در 
نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های  

نوین شهری
در ادامــه مرتضی تیموری رییــس جهاددانشــگاهی واحد صنعتی 
اصفهان اظهارکرد: جهاددانشــگاهی تامین کننده نیازهای کشــور 
است و تعامالت خوبی با شهرداری اصفهان در حوزه های مطالعاتی و 

پژوهشی انجام داده است.
وی تصریح کرد: جشنواره  نوین شهری می تواند سرمایه  های بالقوه را به 
فعل تبدیل کند و به جای مهاجرت مغزها و نخبگان، استفاده  بهینه ای 
از آن ها درکشورمان داشته باشــیم. وقتی دانشجویان، همکالسی ها 
و دوســتان خود را در جشــنواره می بینند آن ها نیز به ایجاد چنین 

دستاوردهایی تشویق خواهند شد.
تیموری با اشــاره به برگــزاری نمایشــگاه و جشــنواره بین المللی 
فناوری های نوین شــهری، افزود: 35 مجموعه جهاددانشــگاهی و 

شرکت های وابسته به آن در این نمایشگاه شرکت می کنند.

جهاددانشگاهی مراجعه کنندگان مستعد در جشنواره فناوری های 
نوین شهری را رها نمی کند 

رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان اظهار کرد:
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معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري کرمانشاه 
تاکید کرد: مجموعه مدیریتی استان با همه توان از طرح های  توسعه 
فناوری و ایجاد اشتغال توسط شرکت های  فناور و دانش بنیان در 

پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی استان حمایت می کند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، 
مهندس رضا رحيمي در نشستی صمیمی با مدیران پارک علم و فناوری 
کرمانشاه در استانداری با بیان مطلب فوق تصریح کرد: باید همه تالش 
خود را در جهت کاهش ریسک فعالیت های  فناورانه شرکت های  فناور 

بکار بگیریم  
وی با اشاره به اینکه امروز نیاز جوانان استان پرداختن به حوزه کارآفرینی 
و اشتغال دانش بنیان اســت، افزود: باید با تدوین برنامه عملیاتی از همه 

ظرفیت های  استان در این راستا استفاده کنیم.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه منابع استانداري کرمانشاه در 
ادامه بر تشکیل ساختاری در کارگروه پژوهش و فناوری استان به منظور 
انسجام بخشی و تسریع در امور فناوری و اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد و 

گفت: باید در برنامه ریزی ها سهم استان را از شرکت های  دانش بنیان 
کشور افزایش دهیم. 

در ادامه مهندس بهرام بادکو رییس ســازمان جهاددانشــگاهی استان 
کرمانشاه گفت: زیست بوم فناوری طراحی شــده دراستان الگویی ویژه 
اســت که با کنار هم قرار دادن همه عناصر توسعه ســعی در استفاده از 

ظرفیت های  استان دارد.
وی با بیان به اینکه استفاده از نیروهای متخصص، متعهد، کاردان و دلسوز 
در این مجموعه زمینه مناســبی جهت جهش در حوزه فناوری استان را 
فراهم نموده، افزود: همراهی، همدلی مدیریت و پیگیری اســتان نقش 

مهمی در توسعه فناوری در استان دارد.
مهنــدس بادکو به ضرورت توجــه ویژه  به شــرکت های  دانش بنیان و 
واحد های  فناور اشاره کرد و افزود: جهاددانشگاهی متولی ایجاد و توسعه 
شرکت های  فناور، دانش بنیان و توســعه فناوری استان است، اما قطعا 

توسعه فناوری در استان با فعالیت یک نهاد یا بخش محقق نمی شود.
در ادامه این جلسه دکتر سیامک آزادی معاون فناوری پارک علم و فناوری 
کرمانشاه، یادآور شد: سعی کرده ایم زیست بوم فناوری استان را به خوبی 

شناسایی و از توانمندی های  عناصر موثر در آن  استفاده کنیم.
آزادی در پایان تصریح کرد: نیازمند توجه و همکاری همه دســتگاه های  
استان برای تقویت توســعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و همچنین 
بهره مندی از توان و تخصص این شرکت ها در استان هستیم.  

مجموعه مدیریتی استان از طرح های  فناورانه و اشتغالزای 
پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی حمایت می کند

معاون استاندار کرمانشاه تاکید کرد؛ 

معرفی برنامه های  حمایتی 
پارک علم و فناوری البرز در جریان 

برگزاری سمینار» کاربرد نماد 
اعتماد الکترونیکی در تجارت«

به گزارش روابــط عمومی پارک علم و فنــاوری البرز، 30 
خردادماه سمینار آموزشــی با موضوع »کاربرد نماد اعتماد 
الکترونیکــی در تجارت« توســط مرکز توســعه تجارت 

الکترونیکی برگزار شد.
دکتر محمدصادق ســبط الشــیخ انصاری نماینده و مدیر 
بازاریابی،  پروژه یابی و تجاری ســازی پارک علم و فناوری 
جهاددانشگاهی البرز در این ســمینار که با حضور مدیران 
و کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، مرکز 
تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، سازمان امور مالیاتی استان 
البرز و پارک علم و فناوری البرز برگزار شد به بررسی روند 
رشد کســب و کار الکترونیکی در ایران و همچنین معرفی 
برنامه های  حمایتی و پتانســیل های  پارک علم و فناوری 

البرز پرداخت.

به همت جهاددانشگاهی کردستان؛ 

علل و پیامدهای فرهنگی - اقتصادی 
قاچاق کاال در استان واکاوی شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی کردســتان، نشست 
بررســی علل و پیامدهای فرهنگی - اقتصــادی قاچاق کاال 18 

تیرماه به همت جهاددانشگاهی کردستان برگزار شد.
رضا میرزایی دبیر کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
کردستان در این نشست اظهار کرد: سال 90 برای اولین بار قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصویب شد و تمام دستگاه های اجرایی 

ملزم به اجرای این قانون هستند. 
در ادامه چیا سهراب نژاد اظهار کرد: با اشاره به اهمیت بسیار باالی 
فرهنگ ســازی در زمینه کاهش قاچــاق کاال، عنوان کرد: عدم 
آگاهی از معضالت قاچاق کاال و ضربات جبران ناپذیر آن به اقتصاد 
کشور باعث به وجود آمدن این پدیده شوم در جامعه شده است. 

وی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی آمادگی خود را برای همکاری 
در زمینه کاهش قاچاق کاال اعالم می کند، یادآور شد: همه ادارات و 
نهادهای ذیربط استان موظفند در راستای کاهش معضل قاچاق با 
کمیسیون قاچاق کاال و ارز همکاری کنند و راهکارها و تدابیر علمی در 

این زمینه ارایه کنند.
 

اخبار کوتاه
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برنامه اجرایی یکی از کمیسیونهای 
کارگروه اشتغال استان خراسان 
رضوی را جهاددانشگاهی تدوین 

می کند
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 
مدیر مرکز تجاری ســازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان 
سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از تدوین برنامه اجرایی 
کمیسیون اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی کارگروه اشتغال 
استان خراسان رضوی توســط این سازمان خبر داد و گفت: طی 
جلسه ای با حضور اســتاندار خراســان رضوی، رییس سازمان 
تجاری سازی فناوری و اشتغال آموختگان جهاددانشگاهی و دیگر 
مسووالن استانی، برنامه اجرایی کمیسیون تخصصی اشتغال به 

جهاددانشگاهی استان واگذار شد.
دکتر جواد سخدری از تدوین نقشه راه اشتغال دانش آموختگان 
استان در این کمیسیون خبر داد و تصریح کرد: تدوین برنامه های 
عملیاتی برای توســعه فرصت های مولد و الگوی اشتغال دانش 

آموختگان از دیگر برنامه های اجرایی این کمیسیون است.
وی، ایجاد مراکز شــکوفایی و خالقیت و نــوآوری دانش آموختگان 
دانشگاهی در مراکز شهرستان ها و برنامه ریزی برای ایجاد 23 هزار شغل 
جدید در بخش های مختلف اقتصادی استان ویژه دانش آموختگان در 

سال جاری را از دیگر برنامه های این کمیسیون برشمرد.

حضور شرکت های  فناور عضو پارک 
علم و فناوری البرز در اولین نمایشگاه 

بین المللی محصوالت و خدمات هوشمند
به گزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری البرز وابســته به 
جهاددانشگاهی، شرکت های  فناور عضو پارک علم و فناوری البرز 
که در زمینه خدمات هوشمند تولید محصول و ارایه خدمت دارند از 
22 تا 25 تیرماه با حضور در اولین نمایشگاه بین المللی محصوالت و 
خدمات هوشمند ISE2017 به معرفی دستاوردها و محصوالت خود 

در راستای خدمات هوشمند پرداختند.
اولین نمایشگاه بین المللی محصوالت و خدمات هوشمند در محل 
دائمی نمایشگاه های  تخصصی شــهرداری تهران )بوستان گفتگو( 

برگزار شد.

رییس پارک علم و فناوری البرز وابسته به جهاددانشگاهی: 
برندهای ملی یکی از اجزای مهم 

اقتصاد دانش بنیان مقاومتی هستند
به گزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری البرز وابســته به 
جهاددانشگاهی، مهندس ربانی رییس پارک علم و فناوری البرز و 
هیات همراه، در بازدید از مجموعه ایران آپتوس بر ضرورت توجه 

به فناوری در صنایع بزرگ تاکید کرد.
وی ضمن آشنایی با فعالیت های  صورت گرفته در شرکت آپتوس 

از خط تولید کفپوش و جدول بتنی بازدید نمود.
در ادامه دکتر ظهوری مدیرعامل شرکت ایران آپتوس نیز ضمن 
اشاره به فعالیت های  صورت گرفته فناوری های  موجود در کفپوش 
بتنی را های تک دانست و بر نگاه این مجموعه به فناوری های  نوین 

صنعت بتن تاکید نمود.
در پایان دو طرف بر ضرورت همکاری بیشتر در زمینه دانش بنیانی 
شرکت ایران آپتوس و برگزاری کارگاه های  مشترک توافق کردند.

برگزاری اولین رویداد 
دورهمی کارآفرینی» دیدار« در لرستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد لرســتان، صمد 
احمدی سرپرســت معاونت فناوری مرکز رشد جهاددانشگاهی 
لرســتان ، اظهار کرد: اولیــن رویــداد دورهمی کارآفرینی دیدار 
لرستان به همت مرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی استان 
و همکاری مؤسســه کار و تأمین اجتماعی و دفتر تجاری سازی 

جهاددانشگاهی واحد خوزستان برگزار شد.
وی با بیان این که این رویداد 7 و 8 مردادماه برگزار شد، افزود: در 
این رویداد جمعی از نخبگان، دانشــجویان و کارآفرینان استانی و 
واحدهای مستقر در مرکز رشــد واحدهای فناور جهاددانشگاهی 

لرستان حضور داشتند.
احمدی خاطرنشــان کرد: همچنین جمشید روهنده مدیر عامل 
شرکت تولیدی صنعتی القاء پرتو، سید رضا علوی مدیر دفتر تجاری 
سازی جهاددانشگاهی واحد خوزستان و داریوش دالوند مدیرعامل 
شرکت آریا صنعت تخیل به بیان تجربیات موفق خود پرداخته و 

در خصوص شرایط موفقیت یک کارآفرین به گفتمان پرداختند.
 

حضور پارک علم و فناوری البرز در 
نمایشگاه کنفرانس ملی»فرماندهی 

عملیات اطفای حریق«
به گزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری البرز وابســته به 
جهاددانشگاهی، 27 تیرماه نخستین کنفرانس ملی فرماندهی 
عملیات اطفای حریــق در محل دپارتمان نفت و گاز دانشــگاه 
علم و فرهنگ تهــران با حضور  دکتــر حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشــگاهی، مهندس پیروز موســوی مدیر عامل شرکت 
پایانه های  نفتی ایران، دکتر علی احمدی دبیر کنفرانس، سردار 
سعید شریف زاده مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات شهری 
تهران، ســردار غالمرضا جاللی رییس سازمان پدافند غیر عامل 
کشور و تنی چند از مدیران شرکت ملی نفت و گاز ایران و همچنین 
نمایندگانی از شــرکت ها و واحدهای فناور و مراکز دانش بنیان، 
روسای آتش نشانی های نیروگاهی و شرکت پخش فراورده های  

نفتی ایران برگزار شد.
شرکت آترین شیمی آذرداد واحد فناور عضو پارک علم و فناوری 
البرز وابسته به جهاددانشگاهی تولید کننده دستگاه اطفاء حریق 
با کف مخصوص بسیار پایدار، فناور فعال در این حوزه، نیز جهت 
ارایه دستاورد فناورانه خود در نمایشــگاه جنبی این کنفرانس 

حضور یافت.
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در آخرین شماره ماهنامه انجمن بین المللی پارک های  
علم و فناوری موسوم به آیسپ)IASP(  عنوان شد:

ایده سرپرست پارک علم و فناوری 
جهاددانشگاهی کرمانشاه بنیان شکل 

گیری برنامه»زنان آیسپ« است
به گزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری جهاددانشــگاهی 
کرمانشاه، انجمن بین المللی پارک های  علم و فناوری موسوم به 
آیسپ)IASP( در آخرین شماره از ماهنامه خود از معصومه خان 
احمدی سرپرست پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه 

قدردانی کرد.
کاترین جونز که مدیریت نت پارک NETpark را بر عهده دارد و از 
اعضا با سابقه هیات مدیره آیسپ است، در این خصوص می گوید؛ 
همه چیز از یک گپ و گفت ساده با رییس یکی از پارک های  علم 
وفناوری ایران آغاز شــد. من و معصومه خان احمدی در پکن و 
در جریان نشست ساالنه آیسپ با هم به گپ و گفت پرداختیم و 

تجربیات خوبی را با ایشان به اشتراک گذاشتم. 
وی در ادامه می افزاید: خان احمدی ایده ایجاد ساز و کاری برای 
توسعه تعامالت زنان و همکاری آن ها در پارک های  علم و فناوری 
را مطرح کرد و این ایده مرا هیجان زده نمود. او معتقد بود اگر زنان 
با یکدیگر بیشتر در ارتباط باشــند می توانند بیشتر به هم کمک 

کنند. این ایده بنیان شکل گیری برنامه »زنان آیسپ« شد.
جونز همچنین عنوان می کند: این ایده در پکن شکل گرفت و در 
کنفرانس سال بعد که در مسکو برگزار شد اجرای آن آغاز گردید. 
در حدود 60 زن از سراســر دنیا در اجرایی شــدن این ایده نقش 
داشتند، تعامالت برقرار شد و همین ارتباطات اولیه باعث گردید 
که متوجه شویم بدون توجه به اینکه متعلق به کدام کشور هستیم 
دارای چالش های  مشابهی می باشیم. از آن به بعد برنامه را به شکلی 
پیش بردیم تا چالش های  کشورهای مختلف در حوزه فعالیت زنان 

را بیشتر تشخیص دهیم و برای آن ها راهکار مناسب پیدا کنیم.

معرفی دو طرح اشتغالزای پارک 
علم و فناوری البرز در نهمین جلسه 

اقتصاد مقاومتی استان
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان البرز وابسته به 
جهاددانشگاهی، مهندس عطااهلل ربانی رییس پارک علم و فناوری 
استان البرز در نهمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان البرز در سال 
1396 ضمن معرفی دو طرح اشــتغالزای پارک با عنوان توسعه 
ساختارهای فناوری و توسعه بستر اشتغال فناورانه، اظهار داشت: 
رویکرد پارک در توسعه ساختارهای فناورانه، تعامل و هم افزایی 
با موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و استفاده از ظرفیت ها 

و توانمندی های  آن ها است.
وی افزود: تا کنون 2 مرکز رشد همکار با پژوهشگاه مواد و انرژی 
و پژوهشــگاه رویان و 2 مرکز رشد مشترک با موسسه تحقیقات 
اصالح و تهیه نهال و بذر و موسسه تحقیقات خاک و آب با همکاری 
مراکز علمی و تحقیقاتی راه اندازی شده اســت و مزایای قانونی 
پارکها علم و فناوری شامل واحدهای فناور مستقر در این مراکز 

رشد هم خواهد شد.
مهندس ربانی ضمن اعالم آمادگی برای راه اندازی ساختارهای 
فناوری با همکاری دستگاه های  اجرایی، موسسات آموزش عالی 
و مراکز پژوهشی از برنامه پارک برای راه اندازی حداقل 5 ساختار 
فناوری مانند مرکز رشــد، مرکز نوآوری، شــتابدهنده و کانون 

شکوفایی و خالقیت خبر داد.

رییس پارک علم و فناوری خراسان  رضوی مطرح کرد: 

راه اندازی مراکز رشد و فناوری 
مشترک با جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 
دکتر حسن علم الهدایی رییس پارک علم و فناوری استان اظهار 
کرد: طی ســال های اخیر تعامالتی با جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی آغاز کردیم، ولی ناتمام ماند، اما می توانیم مراکز رشــد و 

فناوری به صورت مشترک راه اندازی کنیم.
وی ادامه داد: از دهه 60 با جهاددانشــگاهی آشنا هستم و آن را 
نهادی می دانم که جهادی بودن آن در بحث علمی و پژوهشی و 
کاربردی کردن علوم سابقه زیادی دارد و توانسته پس از انقالب 
اســالمی اقدامات ارزنده ای را در حوزه هــای  علمی مانند نازایی، 

شبیه سازی و بندناف انجام دهد.
 

پیش رویداد نخستین استارت 
آپ گردشگري استان چهارمحال و 

بختیاري برگزار شد
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري، 
با حضور جمع زیادی از فعاالن گردشگری سراسر استان و عباس 
برزگر کارآفرین نمونه ملی و رییس دهکده گردشــگری بوانات 
پيش رويداد نخستين استارت آپ گردشگري استان چهارمحال و 

بختياري برگزار گردید.
وحيد خليلي اردلي 12 تيرماه در پيش رويداد نخستين استارت آپ 
گردشگري استان، با اشاره به اينکه اين اولين استارت آپ در حوزه 
گردشگري استان است، اظهار کرد: طبق قوانين برگزاري استارت آپ 
ابتدا دو پيش رويداد برگزار مي شود و استارت آپ گردشگري استان 

نيز در پاييز يا زمستان سال جاري برگزار خواهد شد.
ریيس جهاددانشگاهي استان با اشــاره به اينکه اين پيش رويداد 
بيشتر جنبه آموزشي، آگاه سازي و انتقال تجربه دارد، افزود: استارت 
آپ يک کلمه جديد است و سعي شده است همايشي کاربردي در 

راستاي توسعه استان برگزار شود.
وي يکي از اهداف برگزاري اين استارت آپ را هم انديشي حول چند 
محور دانست و اظهار کرد: مشورت گرفتن و مشورت دادن، استفاده 
از تجارب افراد موفق در اين حوزه و ايجاد يک کانون ايده پردازي و 

موضوعات هم انديشي از اهداف اين رويداد گردشگري است.





   سی و هفتمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی | 16مرداد 96



   سی و هفتمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی | 16مرداد 96





  افتتاح جهاددانشگاهی واحد بوشهر | 26 تیر96

   امضای تفاهم نامه همكاري بین جهاددانشگاهي و کمیته امداد امام خمینی )ره(   |  19 تیر 96

   بازدید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس از پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی  | 20 تیر 96

   دیدار رییس جهاددانشگاهی با آیت اهلل هاشمی شاهرودی  | 22 مرداد 96

   دیدار رییس جهاددانشگاهی و هیأت همراه با دکتر ظریف  | 4 تیر 96

   گردهمایی مدیران و رابطان خبری روابط عمومی  جهاددانشگاهی سراسر کشور  |  14 و 15 تیر96



اداره کل روابط عمومی


